
 

 

  
 

หนังสือชีช้วน 

 
บริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED 
       (บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) 

เสนอขาย 
หุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ช าระคืนเงนิต้นเพียงครัง้เดียว ไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ  

ไม่มีประกัน ไม่แปลงสภาพ มีผุ้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด 

 “หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเม่ือเลิกบริษัทซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก าหนด 
และมีสิทธิเล่ือนช าระดอกเบีย้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ  

ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2557” 
จ านวนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 15,000,000 หน่วย มลูคา่ท่ีตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท  

ราคาท่ีเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท คดิเป็นมลูคา่รวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 15,000,000,000 บาท 
อตัราดอกเบีย้ปีท่ี 1 - 5 ร้อยละ 7% ตอ่ปี 

อตัราดอกเบีย้ปีท่ี 6 - 25 เทา่กบัผลรวมของ (ก) อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อตัราร้อยละ 0.25 ตอ่ปี 
อตัราดอกเบีย้ปีท่ี 26 - 50 เทา่กบัผลรวมของ (ก) อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อตัราร้อยละ 1.0 ต่อปี 
อตัราดอกเบีย้ตัง้แตปี่ท่ี 51 เทา่กบัผลรวมของ (ก) อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อตัราร้อยละ 3.0 ต่อปี 
อตัราดอกเบีย้จะปรับทกุ ๆ 5 ปีโดยอ้างอิงจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี ณ สิน้สดุวนัท าการของสองวนัท าการก่อนวนัปรับอตัราดอกเบีย้ 

โดยที่ Initial Credit Spread จะเทา่กบัร้อยละ 4.08 ตอ่ปี 
 

เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน 
อันดับความน่าเช่ือถือของหุ้นกู้ “A-” โดย บริษัท ทริสเรทติง้ จ ากัด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 

ทัง้นี ้ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเช่ือถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือที่ส านักงาน ก.ล.ต. ให้ความ
เหน็ชอบตลอดอายุของหุ้นกู้ 

ระยะเวลาจองซือ้ 
วนัที่ 27-30 ตลุาคม 2557 ในเวลาท าการของผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ 

ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)                           ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)                           ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

ผู้ ร่วมจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ 
 

 
         นายทะเบียนหุ้นกู้                                                                                     ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
 

วันท่ีย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนีแ้ละร่างหนังสือชีช้วน: วันท่ี 10 กันยายน 2557 
วันท่ีย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนีแ้ละร่างหนังสือชีช้วนมีผลใช้บังคับ: วันท่ี 17 ตุลาคม 2557 

ก่อนตดัสินใจลงทนุ ผู้ลงทนุต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบัผู้ออกตราสารหนีแ้ละเง่ือนไขของตราสารหนี ้รวมทั ง้ความเหมาะสมในการลงทุน 
และความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องเป็นอยา่งดี การมีผลใช้บงัคบัของแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายตราสารหนีแ้ละหนังสือชีช้วนนี ้มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แนะน าให้ลงทุนในตราสารหนีท่ี้เสนอขาย หรือมิไ ด้ประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของตราสารหนีท่ี้เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถกูต้องของข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายตราสารหนีแ้ละหนังสือชี ช้วนนีแ้ต่อย่างใด 
ทัง้นี ้การรับรองความถกูต้องครบถ้วนของข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูตราสารหนีแ้ละหนงัสือชีช้วนนีเ้ป็นความรับผิดชอบของผู้ เสนอขายตราสารหนี ้
หากแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายตราสารหนีแ้ละหนงัสือชีช้วนมีข้อความหรือรายการท่ีเป็นเท็จ หรือขาดข้อความท่ีควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ ผู้ ถือตราสารหนีท่ี้ได้
ซือ้ตราสารหนีไ้มเ่กินหนึ่งปีนบัแต่วนัท่ีแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายตราสารหนีแ้ละหนงัสือชีช้วนนัน้มีผลใช้บงัคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของ
ตราสารหนีไ้ด้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  ทัง้นี ้ภายในหนึ่งปีนับแต่วนัท่ีได้รู้หรือควรได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมลูการ
เสนอขายตราสารหนีแ้ละหนงัสือชีช้วนเป็นเท็จหรือขาดข้อความท่ีควรต้องแจ้งในสาระส าคญั แต่ไม่เกินสองปีนับจากวนัท่ีแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายตราสารหนี ้
และหนงัสือชีช้วนมีผลใช้บงัคบั 
บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอส าเนาแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายตราสารหนีแ้ละร่างหนังสือชีช้วนได้ท่ีศูนย์สารนิเทศ ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 ระหวา่งเวลา 9.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น – 16.00 น. หรือ
ทาง http://www.sec.or.th 

ค าเตือน: การลงทุนมีความเส่ียง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน 

http://www.sec.or.th/


 

 

 

 

DISCLAIMER 

หนงัสือชีช้วนฉบบันีจ้ัดท าขึน้เพ่ือเผยแพร่ต่อผู้ลงทนุทัว่ไปและ /หรือผู้ลงทุนสถาบนัเพ่ือใช้เป็นข้อมลูเบือ้งต้นส าหรับการ
พิจารณาลงทนุใน “หุ้นกู้ ด้อยสิทธิท่ีมีลกัษณะคล้ายทนุไถ่ถอนเม่ือเลิกบริษัทซึง่ผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก าหนดและมีสิทธิ
เล่ือนช าระดอกเบีย้โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2557” (“หุ้นกู้”) ออกโดยบริษัท 
อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้”) ซึง่เป็นหุ้นกู้ ท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุทัว่ไป และ/
หรือ ผู้ลงทนุสถาบนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 9/2552 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขาย
ตามสารหนีท่ี้ออกใหม่ ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (รวมถึงท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ และผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ ไม่
อนญุาตให้ใช้ข้อมลูในหนงัสือชีช้วนฉบบันีเ้พ่ือวตัถปุระสงค์อ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ข้างต้น หรือจดัท าข้อมลูดงักล่าวขึน้ใหม่ ไม่ว่า
ทัง้หมดหรือบางส่วน หรือเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวแก่บคุคลอ่ืนใดนอกจากตวัแทนท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ลงทนุดงักล่าว  

หนังสือชีช้วนนีค้วรพิจารณาควบคู่กับเอกสารท่ีแนบมา (ถ้ามี) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชีช้วนนี ้ ผู้ลงทุนจะต้อง
ตดัสินใจในการลงทนุด้วยตวัเองโดยใช้ข้อมลูจากหนงัสือชีช้วนนีเ้ป็นเพียงเอกสารประกอบข้อมลูเก่ียวกบับริษัทฯ และ /หรือหุ้นกู้  
รวมถึงข้อมูลเก่ียวกับธุรกิจในปัจจุบนัและผลการด าเนินงานในอดีตของบริษัทฯ และข้อมูลคาดคะเนและแผนงานเก่ียวกับการ
ด าเนินการของบริษัทฯ ตามท่ีระบใุนหนงัสือชีช้วนฉบบันีเ้ป็นข้อมลูท่ีได้รับจากบริษัทฯ ซึง่ได้จดัท าขึน้เพ่ือเป็นข้อมลูเบือ้งต้นส าหรับ
การพิจารณาลงทนุในหุ้นกู้ ท่ีเสนอขายในครัง้นี ้หนงัสือชีช้วนมีข้อความท่ีมีลกัษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-looking 
Statements) ท่ีเก่ียวข้องกบับทวเิคราะห์และข้อมลูอ่ืน ๆ ซึง่บริษัทฯ ได้พิจารณาจากการคาดคะเนผลการด าเนินงานในอนาคตของ
บริษัทฯ และประมาณการรายได้ในอนาคตท่ียงัไม่อาจก าหนดได้ในขณะนี ้นอกจากนี ้ข้อความในลกัษณะดงักล่าวเก่ียวกบัโอกาส 
โครงการด าเนินงาน และกลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ซึง่ข้อความท่ีมีลกัษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตดงักล่าวเป็น
ความเหน็ของบริษัทฯ ในปัจจบุนัเก่ียวกบัเหตกุารณ์ในอนาคต ซึง่มิได้เป็นการรับรองผลประกอบการในอนาคตของบริษัทฯ แต่อย่าง
ใด ดงันัน้ ผลท่ีจะเกิดขึน้จริงในอนาคตจึงอาจมีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัจากข้อมลูท่ีปรากฏอยู่ในข้อความท่ีมีลกัษณะเป็น
การคาดการณ์ในอนาคตดงักล่าว เน่ืองจากปัจจยัต่าง ๆ ผู้ลงทนุจึงควรพิจารณาและไม่อาจยึดถือเอาข้อความท่ีมีลกัษณะเป็นการ
คาดการณ์ในอนาคตได้ ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ ไม่รับรองหรือยืนยนัความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลท่ีปรากฏใน
หนงัสือชีช้วนนี ้

นอกจากนี ้ถึงแม้ว่าข้อมลูท่ีระบุในหนงัสือชีช้วนนีเ้ป็นข้อมลูท่ีได้รับจากแหล่งข้อมลูท่ีน่าเช่ือถือ ผู้จดัการการจดัจ าหน่าย
หุ้นกู้จะไม่รับผิดชอบในความถกูต้องหรือความสมบรูณ์ของข้อมลูท่ีระบุในหนงัสือชีช้วนฉบบันีแ้ต่อย่างใด การลงทนุในหุ้นกู้ มีความ
เส่ียง ซึง่ผู้สนใจลงทนุควรพิจารณาความเส่ียงตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องด้วยความรอบคอบ ผู้สนใจลงทนุต้องใช้วิจารณญาณของตนเองใน
การศกึษาบริษัทฯ และข้อมลูที่ปรากฏในเอกสารนี ้รวมทัง้ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้อง  

ผู้ ท่ีได้รับหนงัสือชีช้วนฉบบันีจ้ะต้องไม่ถือว่าข้อมลูท่ีระบุในหนงัสือชีช้วนนีเ้ป็นการให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย ทางธุรกิจ
หรือการลงทนุ หรือภาษี ผู้ลงทนุควรปรึกษาท่ีปรึกษาทางกฎหมาย ท่ีปรึกษาทางธุรกิจและการลงทนุ รวมทัง้ทางภาษีเก่ียวกบัข้อมลู
เก่ียวกบัการลงทนุในหุ้นกู้ นีด้้วยตนเอง 

การจัดส่งหนังสือชีช้วนนีห้รือการเสนอขายหุ้นกู้ครัง้นีม้ิได้เป็นการรับรองโดยผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ ว่าข้อมูลใน
หนงัสือชีช้วนนีถ้กูต้องครบถ้วนสมบรูณ์ไม่วา่ในวนัท่ีออกหนงัสือชีช้วนนีห้รือภายหลงั และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ไม่ได้รับรองความถกูต้องหรือความสมบรูณ์ของหนงัสือชีช้วนนีแ้ต่อยา่งใด 
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การพิจารณาระยะเวลามีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล 
หนังสอืรับรองระบุหน้าที่ในการส่งงบการเงนิและรายงานการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรา 56 ของผู้ออกตราสารหนี ้

หน้าที่ในการสง่งบการเงินและรายงานการเปิดเผยข้อมลูตามมาตรา 56 ของผู้ออกตราสารหนี ้รวมทัง้ลกัษณะของข้อก าหนดสิทธิของ
หุ้นกู้ที่เสนอขายครัง้นีม้ีรายละเอียดดงันี ้

1. ข้อมลูผู้ออกตราสารหนี:้ ผู้ออกตราสารหนีม้ีลกัษณะดงันี ้
 1.1 บริษัทมีหน้าที่น าสง่งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานตามมาตรา 56 
 1.2 บริษัทไมม่ีหน้าที่น าสง่งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานตามมาตรา 56 

2. ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ ด้อยสทิธิที่มีลกัษณะคล้ายทนุ ช าระคืนเงินต้น เพียงครัง้เดียวเมื่อเลิกบริษัท หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ ใช้สิทธิไถ่
ถอนหุ้นกู้ก่อนก าหนดตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสทิธิ ทัง้นี ้ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการช าระดอกเบีย้ตามดลุยพินิจ
ของตนเอง พร้อมกบัสะสมดอกเบีย้จ่ายไปช าระในวนัใดๆ ก็ได้ ไมม่ีประกนั ไมแ่ปลงสภาพและมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
 
ทัง้นี ้ข้อก าหนดสทิธิส าหรับการเสนอขายในครัง้นีเ้ป็นลกัษณะดงันี ้
 2.1 ข้อก าหนดสทิธิเป็นไปตามตวัอยา่งที่ก าหนดไว้บนเว็บไซต์ของส านกังาน 
 2.2 ข้อก าหนดสิทธิและเง่ือนไขตามข้อก าหนดสิทธิฉบับที่ยื่นไม่แตกต่างจากข้อก าหนดสิทธิที่เคยยื่นต่อส านกังาน

มาแล้วไม่เกินหนึ่งปีนบัแต่วันที่ข้อก าหนดสิทธิที่เคยยื่นนัน้ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เว้นแต่เป็นความแตกต่างใน
ผลตอบแทนที่ผู้ลงทนุจะได้รับ แตไ่มร่วมถึงความแตกตา่งของสตูรหรือวิธีการท่ีใช้ในการก าหนดอตัราผลตอบแทน 

 2.3 กรณีอื่น ๆ ท่ีไมเ่ข้าขา่ยตาม 2.1 และ 2.2  

 

ผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจให้ลงลำยมือชื่อก ำกับเอกสำรทุกหน้ำในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลทีย่ืน่คร้ังน้ี 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

 

นายโซวคิ รอย เชาว์ดร่ีู เลขานกุารบริษัท  
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สรุปข้อมูลส ำคัญของตรำสำร (Fact Sheet) 

 “หุ้นกู้ ด้อยสิทธิท่ีมีลกัษณะคล้ายทนุไถ่ถอนเม่ือเลิกบริษัทซึง่ผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก าหนด  
และมีสิทธิเล่ือนช าระดอกเบีย้โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2557” 

ออกโดย บริษัท อินโดรำมำ เวนเจอร์ส จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้”) 

ส่วนที่ 1 สำระส ำคัญของตรำสำร 

ประเภทตราสาร: หุ้นกู้ ด้อยสิทธิท่ีมีลกัษณะคล้ายทนุ ช าระคืนเงินต้นเพียงครัง้เดียวเม่ือเลิกบริษัท หรือเม่ือผู้ออกหุ้นกู้ ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้น
กู้ก่อนก าหนดตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ ทัง้นี ้ผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิเล่ือนการช าระดอกเบีย้ตามดลุยพินิจ
ของตนเอง พร้อมกบัสะสมดอกเบีย้จ่ายไปช าระในวนัใด ๆ ก็ได้ ไม่มีประกนั ไม่แปลงสภาพและมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

ช่ือเฉพาะของตราสาร: “หุ้ นกู้ ด้อยสิทธิ ท่ี มีลักษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเ ม่ื อเลิกบริษัทซึ่งผู้ ออกหุ้ นกู้ มีสิทธิไถ่ถอนหุ้ นกู้ ก่อนก าหนด 
และมีสิทธิเล่ือนช าระดอกเบีย้โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2557” 
(”หุ้นกู้”) 

การเสนอขาย: เสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุทัว่ไปและผู้ลงทนุสถาบนั 

จ านวนและมูลค่าการ
เสนอขาย: 

ไม่เกิน 15,000,000 (สิบห้าล้าน) หน่วย และไม่เกิน 15,000,000,000 (หนึง่หม่ืนห้าพนัล้านบาท) บาท 

อายหุุ้นกู้  ไม่ก าหนดระยะเวลา (Perpetual) 

วนัท่ีออกหุ้นกู้ : 31 ตลุาคม พ.ศ. 2557 

วนัไถ่ถอนหุ้นกู้ : ไถ่ถอนเม่ือเลิกกิจการหรือเม่ือผู้ออกหุ้นกู้ ใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนดตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ 

การ ไถ่ ถอนก่ อนครบ
ก าหนด: 

มี ซึง่เป็นสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ แต่เพียงผู้ เดียวท่ีจะไถ่ถอนหุ้นกู้ตามแต่จะเห็นสมควร โดยผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิท่ีจะไถ่ถอน
หุ้นกู้ทัง้จ านวนก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ได้เม่ือเกิดกรณีดงัต่อไปนี ้(ก) วนัครบก าหนด 5 ปีนบัจากวนัออกหุ้นกู้  
ซึง่คือวนัท่ี 31 ตลุาคม 2562 หรือวนัช าระดอกเบีย้หุ้นกู้แต่ละครัง้ภายหลงัจากปีท่ี 5 (ข) ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่หรือจะไม่
สามารถน าดอกเบีย้ท่ีช าระให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้มาหกัเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือประโยชน์ในการค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลใน
ประเทศไทยของผู้ออกหุ้นกู้ ได้ทัง้จ านวน (ค) ได้มีการเปล่ียนแปลงในวิธีการจัดอนัดบัของหุ้นกู้หรือการตีความใน
วิธีการจดัอนัดบัของหุ้นกู้ โดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ  ท าให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถนบัหุ้นกู้ ท่ีออกนีเ้ป็นเครดิต
ตราสารทนุ (equity credit) ของผู้ออกหุ้นกู้ ได้น้อยลงกว่าท่ีผู้ออกหุ้นกู้สามารถนบัได้ก่อนหน้าการเปล่ียนแปลงใน
วธีิการจดัอนัดบัของหุ้นกู้หรือการตีความในวิธีการจดัอนัดบัดงักล่าว  หรือไม่สามารถนบัหุ้นกู้ ท่ีออกนีเ้ป็นเครดิตตรา
สารทนุ (equity credit) ของผู้ออกหุ้นกู้ ได้เลยไม่วา่ด้วยเหตผุลใด ๆ หรือ (ง) ได้มีการเปล่ียนแปลงในหลกัการบญัชีท่ี
ผู้ออกหุ้นกู้ ต้องปฏิบตัิตาม ท าให้ผู้ ออกหุ้นกู้สามารถนบัหุ้นกู้ ท่ีออกนีเ้ป็นส่วนของผู้ ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ ได้น้อยลง
กวา่ ณ วนัออกหุ้นกู้หรือไม่สามารถนบัหุ้นกู้ ท่ีออกนีเ้ป็นส่วนของผู้ ถือหุ้ นของผู้ออกหุ้นกู้ ได้เลยไม่ว่าด้วยเหตผุลใด ๆ 
ทัง้นี ้ภายใต้เง่ือนไขที่ก าหนดในข้อก าหนดสิทธิ 

ค าเตือน : หุ้นกู้ นีเ้ป็นตราสารหนีท่ี้มีความซบัซ้อนและมีความเส่ียงมากกว่าหุ้นกู้ทัว่ไป ผู้ลงทนุไม่ควรลงทนุหากไม่มีความรู้และความเข้าใจใน
ความเส่ียงและผลตอบแทนของหุ้นกู้อย่างเพียงพอ  

สรุปข้อมูลส ำคัญของตรำสำรนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยตรำสำรและหนังสือชีช้วน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูล
โดยสรุปเก่ียวกับลักษณะและควำมเส่ียงที่ส ำคัญของตรำสำรที่เสนอขำย ผู้ลงทุนควรศกึษำข้อมูลในหนังสือชีช้วนโดยละเอียดก่อนกำร

ตัดสินใจลงทุน 
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อตัราดอกเบีย้: (1) ตัง้แต่วนัออกหุ้นกู้จนถึงวนัครบก าหนด 5 (ห้า) ปีนบัจากวนัออกหุ้นกู้  (แต่ไม่นบัรวมวนัครบก าหนดปีท่ี 5 นับ
จากวนัออกหุ้นกู้ ) อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 7 ตอ่ปี  

(2) ตัง้แต่วนัครบก าหนด 5 (ห้า) ปีนบัจากวนัออกหุ้นกู้จนถึงวนัครบก าหนด 25 (ย่ีสิบห้า) ปีนบัจากวนัออกหุ้นกู้  
(แตไ่ม่นบัรวมวนัครบก าหนดปีท่ี 25 นบัจากวนัออกหุ้นกู้ ) อตัราดอกเบีย้เทา่กบัอตัราร้อยละต่อปี ซึง่เป็นผลรวม
ของ (ก) อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อตัราร้อยละ 0.25 ต่อ
ปี  

(3) ตัง้แตว่นัครบก าหนด 25 (ย่ีสิบห้า) ปีนบัจากวนัออกหุ้นกู้จนถึงวนัครบก าหนด 50 ปีนบัจากวนัออกหุ้นกู้  (แต่ไม่
นบัรวมวนัครบก าหนดปีท่ี 50 นบัจากวนัออกหุ้นกู้ )  อตัราดอกเบีย้เท่ากบัอตัราร้อยละต่อปี ซึง่เป็นผลรวมของ 
(ก) อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อตัราร้อยละ 1.0 ตอ่ปี  

(4) ตัง้แต่วนัครบก าหนด 50 (ห้าสิบ) ปีนบัจากวนัออกหุ้นกู้  เป็นต้นไป อตัราดอกเบีย้เท่ากบัอตัราร้อยละต่อปี ซึ่ง
เป็นผลรวมของ (ก) อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อตัราร้อย
ละ 3.0 ตอ่ปี  

โดยท่ี Initial Credit Spread จะเทา่กบัร้อยละ 4.08 ตอ่ปี และ อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอายุ 5 ปี หมายถึง 
Yield Interpolation ของเส้นอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลท่ีมีอายุ 5 (ห้า) ปี ณ สิน้สุดวนัท าการของสองวนัท า
การก่อนวนัปรับอตัราดอกเบีย้ใด ๆ ซึง่จดัท าโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย  
ผู้ออกหุ้นกู้จะท าการปรับอตัราดอกเบีย้หุ้นกู้ ทกุ ๆ 5 (ห้า) ปี โดย นายทะเบียนหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้ จะเป็นผู้ค านวณ
การปรับอตัราดอกเบีย้หุ้นกู้ดงักล่าวโดยอ้างอิงจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอายุ 5 ปี ในสองวนัท าการก่อน
วันเร่ิมต้นของงวดการปรับดอกเบีย้ท่ีเก่ียวข้อง และแจ้งให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ทราบโดยวิธีการตามท่ีผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้
เหน็สมควร 
ตัวอย่ำงผลตอบแทนกรณีผู้ออกหุ้นกู้เล่ือนช ำระดอกเบีย้และตัดสินใจไถ่ถอนก่อนก ำหนด 
(1) กรณีท่ีผู้ ออกหุ้นกู้ตดัสินใจไถ่ถอนหุ้นกู้ ในวนัครบก าหนด 5 ปี โดยท่ีผ่านมาได้เล่ือนการช าระดอกเบีย้ทกุงวด 

(สะสม 5 ปี) อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (Internal rate of return) จะอยู่ท่ีร้อยละ 6.19 ตอ่ปี 
(2) กรณีท่ีผู้ออกหุ้นกู้ตดัสินใจไถ่ถอนหุ้นกู้ ในวนัครบก าหนด 25 ปี โดยท่ีผ่านมาได้เล่ือนการช าระดอกเบีย้ทกุงวด 

(สะสม 25 ปี) และมีสมมตฐิานให้อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอายุ 5 ปี คงท่ีท่ีระดบัร้อยละ 2.92 (เท่ากบั
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล อายุ 5 ปี ณ สิน้วนัท่ี 2 ตลุาคม 2557) เพ่ือใช้ในการค านวณอตัราดอกเบีย้
ระหวา่งปีท่ี 6 – 25 อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (Internal rate of return) จะอยู่ท่ีร้อยละ 4.20 ตอ่ปี  

(3) กรณีท่ีผู้ออกหุ้นกู้ตดัสินใจไถ่ถอนหุ้นกู้ ในวนัครบก าหนด 50 ปี โดยท่ีผ่านมาได้เล่ือนการช าระดอกเบีย้ทกุงวด 
(สะสม 50 ปี) และมีสมมตฐิานให้อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี คงที่ท่ีระดบัร้อยละ 2.92  (เท่ากบั
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล อายุ 5 ปี ณ สิน้วนัท่ี 2 ตลุาคม 2557) เพ่ือใช้ในการค านวณอตัราดอกเบีย้
ในระหวา่งปีท่ี 6 – 50 อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (Internal rate of return) จะอยู่ท่ีร้อยละ 3.19 ตอ่ปี 

(4) กรณีท่ีผู้ออกหุ้นกู้ตดัสินใจไถ่ถอนหุ้นกู้ ในวนัครบก าหนด 100 ปี โดยท่ีผ่านมาได้เล่ือนการช าระดอกเบีย้ทกุงวด 
(สะสม 100 ปี) และมีสมมติฐานให้อตัราผลตอบแทนพันธบตัรรัฐบาลอายุ 5 ปี คงท่ีท่ีระดบั ร้อยละ 2.92 
(เท่ากบัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล อายุ 5 ปี ณ สิน้วนัท่ี 2 ตลุาคม 2557) เพ่ือใช้ในการค านวณอตัรา
ดอกเบีย้ในระหวา่งปีท่ี 6 – 100 อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (Internal rate of return) จะอยู่ท่ีร้อยละ 2.31 
ตอ่ปี 

ทัง้นี ้อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุนีเ้ป็นเพียงกรณีตวัอย่างเท่านัน้ อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอายุ 5 ปี ท่ี
จะใช้อ้างอิงในการปรับอตัราดอกเบีย้ทกุๆ 5 ปี ตามรายละเอียดข้างต้นอาจมีการเปล่ียนแปลงจากข้อมลูในอดีต ซึง่
จะขึน้อยู่กบัสภาวะตลาด ณ ขณะนัน้  
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การช าระดอกเบีย้: ช าระดอกเบีย้เป็นรายไตรมาสในวนัท่ี 31 มกราคม วนัท่ี 30 เมษายน วนัท่ี 31 กรกฎาคม และวนัท่ี 31 ตลุาคม ของ
ทกุปี ตลอดอายุของหุ้นกู้  โดยผู้ออกหุ้นกู้ จะท าการช าระดอกเบีย้หุ้นกู้ งวดแรกในวนัท่ี 31 มกราคม 2558 และจะท า
การช าระดอกเบีย้หุ้นกู้งวดสดุท้ายในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  ทัง้นี ้ผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิเล่ือนการช าระดอกเบีย้พร้อม
กบัสะสมดอกเบีย้จ่ายไปช าระในวนัใด ๆ ก็ได้ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ โดยไม่จ ากดัระยะเวลาและจ านวนครัง้ตามดลุยพินิจของ
ผู้ออกหุ้นกู้แตเ่พียงผู้ เดียว 

ข้อห้ามปฏิบตัิของผู้ออก
หุ้ นกู้ ระหว่างการเล่ือน
การช าระดอกเบีย้: 

ตราบเท่าท่ีผู้ออกหุ้นกู้ มีการเล่ือนการช าระดอกเบีย้หรือดอกเบีย้ค้างช าระตามข้อก าหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องไม่
กระท าการดงัตอ่ไปนี ้ 
(ก)  ประกาศหรือจ่ายเงินปันผล  
(ข)  ช าระดอกเบีย้หรือแจกจ่ายทรัพย์สินใดๆ แก่ผู้ ถือหลกัทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ ท่ีมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกบั

หุ้นกู้  หรือผู้ ถือหลกัทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ ท่ีมีสถานะทางกฎหมายด้อยกว่าหุ้นกู้  และ  
(ค)  ไถ่ถอน ลด ยกเลิก ซือ้ หรือ ซือ้คืนซึง่หลกัทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ ท่ีมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกบัหุ้นกู้  หรือ

หลกัทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ ท่ีมีสถานะทางกฎหมายด้อยกว่าหุ้นกู้ โดยมีค่าตอบแทน 
ในกรณีท่ีผู้ออกหุ้นกู้ ฝ่าฝืนข้อก าหนดในข้อ 7.5 นี ้ให้ถือว่าดอกเบีย้ค้างช าระถึงก าหนดช าระทนัทีในวนัท่ีผู้ออกหุ้นกู้
กระท าการฝ่าฝืนดงักล่าว และผู้ออกหุ้นกู้ ไม่สามารถเล่ือนการช าระดอกเบีย้ค้างช าระนัน้ออกไปได้อีก 

สถานะของตราสาร: ไม่มีประกนัและมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกนัทกุหน่วย โดยการด้อยสิทธิดงักล่าวของผู้ ถือหุ้นกู้ตามหุ้นกู้ นีเ้ป็น
การด้อยสิทธิในเร่ืองการได้รับช าระเงินตามหุ้นกู้ตอ่เจ้าหนีส้ามญัและเจ้าหนีบ้ริุมสิทธิอ่ืน ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้  สิทธิของผู้
ถือหุ้นกู้ นีจ้ะเทา่เทียมกบัสิทธิของผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้  แตจ่ะมีสิทธิก่อนหน้าผู้ ถือหุ้นสามญั  ของผู้ออกหุ้น
กู้ เม่ือเกิดกรณีตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ 

มลูคา่ท่ีตราไว้ :  1,000 บาท ราคาเสนอขายตอ่หน่วย : 1,000 บาท 

สกลุเงิน: บาท   

ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) นายทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

อนัดบัเครดติของหุ้นกู้  ณ วนัเสนอขาย: หุ้นกู้ ได้รับการจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือ A- โดย บริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 
2557 ทัง้นี ้ ผู้ออกหุ้นกู้ จะจดัให้มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารจากสถาบนัจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือท่ี ส านกังาน ก.ล.ต. ให้ความเหน็ชอบตลอดอายขุองหุ้นกู้  
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ส่วนที่ 2 ลักษณะพเิศษและควำมเส่ียงของตรำสำร 
1. หุ้นกู้นีเ้ป็นหุ้นกู้ท่ีไม่มีก ำหนดอำยุ จงึมีควำมเป็นไปได้ท่ีผู้ถือหุ้นกู้อำจจะไม่ได้รับคืนเงนิต้นระหว่ำงท่ีถือหุ้นกู้นัน้ และผู้ถือ

หุ้นกู้ไม่มีสิทธิบังคับให้บริษัทฯ ต้องไถ่ถอนหุ้นกู้ในเวลำใด ๆ  

หุ้นกู้ นีไ้ม่มีก าหนดอาย ุโดยจะไถ่ถอนเม่ือเลิกกิจการ ผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่มีสิทธิบงัคบัให้บริษัทฯ ต้องไถ่ถอนหุ้นกู้ ในเวลาใด ๆ (เว้นแต่ในกรณี
ท่ีบริษัทฯ เลือกใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในข้อก าหนดสิทธิ หรือบริษัทฯ มิได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของข้อก าหนดสิทธิ) 
และหากบริษัทฯ ไม่ได้ไถ่ถอนหุ้นกู้  และผู้ ถือหุ้นกู้ เองก็ไม่ต้องการถือหุ้นกู้ อีกตอ่ไป ผู้ ถือหุ้นกู้จะท าได้เพียงการขายหุ้นกู้ออกไปเท่านัน้ ซึง่ผู้ ถือหุ้นกู้
อาจไม่สามารถขายหุ้นกู้ออกไปในราคาท่ีเท่ากบัหรือสูงกว่าราคาท่ีผู้ ถือหุ้นกู้ ได้ช าระไปส าหรับการได้มาซึง่หุ้นกู้ ได้ หรืออาจไม่สามารถขายหุ้นกู้
ออกไปได้หากสภาพคล่องในการซือ้ขายหุ้นกู้ มีต ่า  

2. ผู้ถือหุ้นกู้อำจไม่ได้รับช ำระดอกเบีย้ และดอกเบีย้ค้ำงช ำระในวันช ำระดอกเบีย้ 

ผู้ ถือหุ้นกู้อาจไม่ได้รับช าระดอกเบีย้ และดอกเบีย้ค้างช าระในวนัช าระดอกเบีย้ทกุครัง้ เน่ืองจากบริษัทฯ มีสิทธิและดลุยพินิจแต่เพียงผู้
เดียวท่ีจะเล่ือนการช าระดอกเบีย้ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้  โดยบริษัทฯ สามารถเล่ือนการช าระดอกเบีย้ และดอกเบีย้ค้างช าระได้โดยไม่จ ากดัระยะเวลา
และจ านวนครัง้ โดยการส่งหนงัสือบอกกล่าวให้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ทัง้นี ้การเล่ือนช าระดอกเบีย้ไม่ถือเป็นเหตผุิดนัดตามข้อก าหนดสิ ทธิ (หาก
บริษัทฯ ปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีเก่ียวข้องของการเล่ือนการช าระดอกเบีย้) และผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่มีสิทธิได้รับดอกเบีย้บนดอกเบีย้ค้างช าระ ดงันัน้ การ
เล่ือนช าระดอกเบีย้จงึมีผลให้ผู้ ถือหุ้นกู้ ได้รับผลตอบแทนท่ีแท้จริงต ่ากว่าดอกเบีย้ของหุ้นกู้ ท่ีระบใุนข้อก าหนดสิทธิ (โปรดดตูวัอย่างในหน้าท่ี 2) 

อนึ่ง การเล่ือนการช าระดอกเบีย้ และดอกเบีย้ค้างช าระบนหุ้นกู้ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อราคาตลาดของหุ้นกู้  และอาจท าให้
ราคาตลาดของหุ้นกู้นัน้ผนัผวนมากกวา่หุ้นกู้ อ่ืน ๆ ท่ีผู้ออกหุ้นกู้ ไม่มีสิทธิและดลุยพินิจแต่เพียงผู้ เดียวท่ีจะเล่ือนการช าระดอกเบีย้ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้  
และราคาตลาดของหุ้นกู้อาจมีความอ่อนไหวมากขึน้ตอ่สถานะทางการเงินของบริษัทฯ    

 
3. บริษัทฯ อำจไถ่ถอนหุ้นกู้ ณ วันครบก ำหนด 5 ปีนับจำกวันออกหุ้นกู้ หรือภำยหลังจำกนัน้ หรือเม่ือเหตุกำรณ์ตำมท่ีระบุไว้

ในข้อก ำหนดสิทธิเกิดขึน้ ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้อำจจะไม่ได้รับประโยชน์จำกกำรปรับอัตรำดอกเบีย้ในแต่ละครัง้ 

ตามเง่ือนไขของข้อก าหนดสิทธิ บริษัทฯ มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทัง้หมด โดยไถ่ถอนหุ้นกู้ ท่ีราคาเท่ากับเงินต้นตามหุ้นกู้ทัง้จ านวน และ
บริษัทฯ จะต้องช าระดอกเบีย้ท่ีเกิดขึน้แล้ว ซึง่บริษัทฯ มีหน้าท่ีต้องช าระแตย่งัมิได้ช าระให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้  (ซึง่รวมถงึดอกเบีย้ค้างช าระ (ถ้ามี)) ณ วนั
ครบก าหนด 5 ปีนบัจากวนัออกหุ้นกู้  หรือวนัช าระดอกเบีย้หุ้นกู้แตล่ะครัง้ภายหลงัจากนัน้ หรือเม่ือเกิดเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนีข้ึน้ 

(ก) หากบริษัทฯ ได้พิสจูน์จนเป็นท่ีพอใจแก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้วา่บริษัทฯ ไม่หรือจะไม่สามารถน าดอกเบีย้ท่ีช าระให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้มา
หกัเป็นคา่ใช้จ่ายเพ่ือประโยชน์ในการค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทยของบริษัทฯ ได้ทัง้จ านวน ณ วนัออกหุ้นกู้หรือภายหลงัจากวนั
ออกหุ้นกู้ซึง่มีสาเหตมุาจากการเปล่ียนแปลงในกฎหมายไทย (หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง) หน่วยงานทางการเมือง หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจใ น
การจัดเก็บภาษีท่ีเก่ียวข้อง หรือมีสาเหตมุาจากการเปล่ียนแปลงในการตีความ หรือการบงัคบัใช้กฎหมาย กฎ หรือระเบียบ โดยหน่วยงานท่ีมี
อ านาจในการออกกฎหมาย ศาล หน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานก ากบัดแูลใด ๆ (ซึง่รวมถึงการประกาศใช้กฎหมาย หรือการเผยแพร่ค าพิพากษา 
หรือค าตดัสินของหน่วยงานก ากบัดแูล)  

(ข) หากบริษัทฯ ได้พิสจูน์จนเป็นท่ีพอใจแก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ว่าได้มีการเปล่ียนแปลงในวิธีการจดัอนัดบัของหุ้นกู้หรือการตีความ
ในวิธีการจดัอนัดบัของหุ้นกู้ โดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ ท าให้บริษัทฯ สามารถนบัหุ้นกู้ ท่ีออกนีเ้ป็นเครดิตตราสารทนุ ( equity credit) 
ของผู้ออกหุ้นกู้ ได้น้อยลงกวา่ท่ีบริษัทฯ สามารถนบัได้ก่อนหน้าการเปล่ียนแปลงในวิธีการจดัอนัดบัของหุ้นกู้  หรือการตีความในวิธีการจดัอนัดบั
ดงักล่าว หรือไม่สามารถนบัหุ้นกู้ ท่ีออกนีเ้ป็นเครดติตราสารทนุ (equity credit) ของบริษัทฯ ได้เลยไม่วา่ด้วยเหตผุลใด ๆ  

(ค) หากบริษัทฯ ได้พิสูจน์จนเป็นท่ีพอใจแก่ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ว่าได้มีการเปล่ียนแปลงในหลกัการบญัชีท่ีบริษัทฯ ต้องปฏิบตัิตาม
ท าให้บริษัทฯ สามารถนบัหุ้นกู้ ท่ีออกนีเ้ป็นส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้น้อยลงกว่า ณ วนัออกหุ้นกู้  หรือไม่สามารถนบัหุ้นกู้ ท่ี ออกนีเ้ป็นส่วน
ของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้เลยไม่วา่ด้วยเหตผุลใด ๆ  
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หากบริษัทฯ ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ เม่ือเกิดเหตุการณ์ตามท่ีก าหนดข้างต้น จะส่งผลให้ผู้ ถือหุ้นกู้ ต้องรับความเส่ียงในการลงทุนต่อ 
(Reinvestment Risk) ผู้ ถือหุ้นกู้ อาจไม่สามารถน าเงินท่ีได้รับจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนครบก าหนดนัน้ไปลงทุนต่อในตราสารอ่ืน ๆ ท่ีให้
ผลตอบแทนท่ีเทา่กบัหรือดีกวา่หุ้นกู้ ได้ 

4. หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ประเภทด้อยสิทธิ ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับช ำระหนีห้ลังเจ้ำหนีอ่ื้น ๆ ของบริษัทฯ 

ตามเง่ือนไขของข้อก าหนดสิทธิ หุ้นกู้ เป็นหุ้นกู้ประเภทด้อยสิทธิ โดยจะเป็นการด้อยสิทธิในเร่ืองการได้รับช าระหนีต้ามหุ้ นกู้ต่อเจ้าหนี ้
บริุมสิทธิและเจ้าหนีส้ามญัของบริษัทฯ สิทธิของผู้ ถือหุ้นกู้ นีจ้ะเทา่เทียมกบัสิทธิของผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้  แตจ่ะมีสิทธิก่อนหน้าผู้ ถือหุ้น
สามญัของผู้ออกหุ้นกู้ เม่ือเกิดกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) บริษัทฯ ถูกศาลมีค าสัง่พิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาด ค าสัง่ให้ฟืน้ฟูกิจการ หรือถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลายตามกฎหมายว่าด้วย
ล้มละลาย หรือ  

(ข) บริษัทฯ มีการช าระบญัชีเพ่ือการเลิกกิจการของบริษัทฯ หรือ 

(ค) กรณีอ่ืนใดท่ีได้รับความเหน็ชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

5. ผู้ถือหุ้นกู้อำจจะไม่ได้รับช ำระดอกเบีย้หรือเงนิต้น หำกธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตำมที่คำดหมำย 
หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ มีไม่เพียงพอ  

ผู้ ถือหุ้นกู้ มีความเส่ียงท่ีอาจจะไม่ได้รับช าระดอกเบีย้หรือเงินต้น ในกรณีท่ีธุรกิจและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามท่ี
คาดหมายหรือ ทรัพย์สินของบริษัทฯ มีไม่เพียงพอตอ่การช าระหนี ้ก่อนการตดัสินใจลงทนุ ผู้ลงทนุควรพิจารณาฐานะการเงินและความสามารถ
ในการช าระหนีข้องบริษัทฯ จากข้อมลูที่ระบุไว้ในหนงัสือชีช้วนในการประเมินความเส่ียงด้านเครดิตของบริษัทฯ ผู้ลงทนุสามารถดกูารจดัอันดบั
ความน่าเช่ือถือท่ีจดัท าโดยสถาบนัจดัอนัดบัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือประกอบการตดัสินใจลงทนุได้ ถ้าการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุ้น
กู้ต ่าแสดงวา่ความเส่ียงด้านเครดติของหุ้นกู้หรือบริษัทฯ สงู ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทนุได้รับควรจะสงูด้วยเพ่ือชดเชยความเส่ียงท่ีสูงของหุ้นกู้ดงักล่าว 
ผู้ลงทุนควรติดตามข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ รวมถึงการปรับปรุงเปล่ียนแปลงการจดัอันดบัความน่าเช่ือถือได้จากเว็บไซต์ส านกังาน ก.ล.ต. 
สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ หรือสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

6. รำคำตลำดของหุ้นกู้อำจเปล่ียนแปลงได้ขึน้อยู่กับปัจจัยหลำยประกำร  

ราคาตลาดของหุ้นกู้นัน้อาจมีการเปล่ียนแปลงขึน้อยู่กับปัจจัยหลายประการ ยกตวัอย่างเช่น ระดบัอัตราดอกเบีย้ในตลาดการเงิน 
นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อัตราเงินเฟ้อ อายุของหุ้นกู้  หรืออุปสงค์ส่วนเกินหรือส่วนขาดของหุ้นกู้  หาก
บริษัทฯ ก่อหนีเ้พิ่ม เป็นต้น ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นกู้อาจได้รับผลกระทบจากความผนัผวนของราคาหุ้นกู้  ในกรณีท่ีมีการซือ้ขายตราสารก่อนครบก าหนด
ไถ่ถอน 

7. หุ้นกู้อำจมีสภำพคล่องในกำรซือ้ขำยต ่ำ และผู้ถือหุ้นกู้อำจไม่สำมำรถขำยหุ้นกู้ในตลำดรองได้ทันทีในรำคำท่ีตนเอง
ต้องกำร  

ผู้ ถือหุ้นกู้ อาจไม่สามารถขายหุ้นกู้ ในตลาดรองก่อนครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ได้ทันทีในราคาท่ีตนเองต้องการ เน่ืองจากการซือ้ขาย
เปล่ียนมือของตราสารในตลาดรองอาจมีไม่มาก ทัง้นี ้บริษัทฯ มิได้น าหุ้นกู้ ไปซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (BEX) ผู้ ถือหุ้นกู้
สามารถซือ้ขายหุ้นกู้ ในตลาดรองได้กบัผู้ ค้าตราสารหนี ้อนึ่ง การลงทนุมีความเส่ียง ผู้ลงทนุควรศกึษาความเส่ียงของหลกัทรัพย์ และจดัสดัส่วน
การลงทนุท่ีเหมาะสมกบัความเส่ียงท่ีผู้ลงทนุสามารถยอมรับได้ ทัง้นี ้ผู้ลงทนุไม่ควรน าเงินลงทนุส่วนใหญ่หรือทัง้หมดมาลงทนุในหุ้นกู้ นี  ้
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บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส (“บริษัทฯ” หรือ “IVL”) เดิมช่ือ บจ. บีคอน โกลบอล จดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากดั ก่อตัง้เมื่อ
วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2546 ตอ่มาได้จดทะเบียนเปลีย่นช่ือเป็น บจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส เมื่อวนัท่ี 19 มีนาคม 2551 บริษัท
ฯ เป็นหนึ่งในผู้ผลิตผลิตภณัฑ์ในห่วงโซ่มูลค่าโพลีเอสเตอร์แบบครบวงจรรายใหญ่ที่สดุแห่งหนึ่งของโลกโดยมีก าลงัการ
ผลิตรวม 8.2 ล้านตนัต่อปี เพื่อให้บริการและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ที่มีความแตกต่างและมีมูลค่าเพิ่มให้แก่ลกูค้าในกลุ่ม
อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ เสือ้ผ้า เคร่ืองดื่ม สินค้าส่วนบุคคล สินค้าที่ใช้ในครัวเรือน สินค้าทางการแพทย์ 
ยานยนต์ยนต์ เคร่ืองนุม่หม่ และสนิค้าอตุสาหกรรม บริษัทฯมีพนกังานจ านวน 10,000 และมีฐานการผลิต 46 แห่งตัง้อยู่ใน 
16 ประเทศครอบคลมุ 4 ภมูิภาคทัว่โลก (เอเชีย อเมริกาเหนือ ยโุรป และแอฟริกา) บริษัทฯ จ าหนา่ยผลติภณัฑ์ให้แก่ลกูค้าใน
เกือบทกุพืน้ที่ของโลก โดยการกระจายธุรกิจไปตามภมูิภาคต่างๆ เพื่อครอบคลมุยอดขายและอตัราก าไรของผลิตภณัฑ์ในแต่
ละภมูิภาค 

เป้าหมายของบริษัทฯ คือการเป็นผู้น าตลาดในห่วงโซ่มลูค่าโพลีเอสเตอร์ ทัง้ในด้านของขนาด และการรวมตวัของธุรกิจ  
การสร้างความหลากหลายของผลติภณัฑ์ ความสามารถในการท าก าไร และผลตอบแทนทีไ่ด้รับจากการลงทนุ โดยการให้
ความส าคญัตอ่การเพิ่มมลูคา่แก่ผู้มีสว่นได้สว่ยเสยีในระยะยาว 
กลยทุธ์ด้านการลงทนุและการเติบโตของบริษัทฯ คือการสร้างและส่งเสริมสถานะความเป็นผู้น าทางการตลาดในปัจจุบนั  
ของบริษัทฯ ในแต่ละภูมิภาคที่บริษัทฯ ประกอบกิจการและขยายที่ตัง้ของบริษัทฯ ในเชิงภูมิศาสตร์ผ่านการเติบโต
ตามปกติ (Organic Growth) และการเข้าซือ้กิจการอื่นในลกัษณะที่เป็นการเพิ่มมลูคา่ในอตุสาหกรรมปิโตรเคมี  ที่ผ่านมา 
บริษัทฯ ประสบความส าเร็จในการใช้กลยุทธ์ดังกล่าวมาโดยตลอด  โดยการเข้าลงทุนในบริษัทใหม่ (Greenfield 
Investment) และการขยายกิจการที่มีอยู่แล้วให้ใหญ่ขึน้ (Brownfield Expansion) รวมถึงเลือกสรรโอกาสในการเข้าซือ้
กิจการท่ีนา่สนใจ และในขณะเดียวกนัก็รวมกิจการท่ีได้มาเข้ากบัองค์กรของบริษัทฯ อยา่งมีประสทิธิภาพ  

บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั เมื่อวนัที่ 25 กนัยายน 2552 ทัง้นี ้ณ วนัที่ 
30 มิถนุายน 2557 บมจ  .อินโดรามา เวนเจอร์ส มีทนุจดทะเบียนจ านวน 4,815,856,719 บาท และทนุช าระแล้วจ านวน 
4,814,257,245 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 4,814,257,245 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ 
บมจ .อินโดรามา เวนเจอร์ส คือ บจ. อินโดรามา รีซอสเซส ซึง่เป็นบริษัทท่ี Canopus International Limited ถือหุ้นร้อยละ 
99.99  

ในเดือนมกราคม 2553 บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหมใ่ห้แก่ประชาชนทัว่ไป จ านวน 400 ล้านหุ้น ที่ราคาเสนอขายหุ้น
ละ 10.20 บาท และได้รับเงินสดจากการเสนอขายหุ้นรวม 4,080 ล้านบาท ขณะเดียวกนันัน้ ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยของบมจ. อิน
โดรามา โพลีเมอร์ส ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯและเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รับ
ข้อเสนอให้สามารถแลกหุ้นกบัหุ้นของบริษัทฯ ได้จ านวน 582,727,137 หุ้น หุ้นสามญัของบริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนและ
เร่ิมซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ณ วนัที่ 5 กุมภาพนัธ์ 2553 ภายใต้สญัลกัษณ์ “IVL” และใน
ระหวา่งปี 2553 IVL ได้กลายเป็นหุ้นท่ีอยูใ่น SET50 index, FTSE SET Large Cap Index และ MSCI 
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การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering): ภายใต้ใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุที่โอนสิทธิได้ 
(TSRs) ที่ออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น ในอตัราสว่น 9 หุ้นเดิม ตอ่ 1 หนว่ยใบแสดงสทิธิ และมีราคาการใช้
สิทธิ 36 บาทต่อหุ้น โดย ณ วนัที่ 24 กุมภาพนัธ์ 2554 ผลการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิทัง้หมดในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุครัง้นี ้
เทา่กบัร้อยละ 99.67 โดยคิดเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหมท่ัง้หมด 479,986,198 หุ้น ซึง่หุ้นดงักลา่วได้เร่ิมการซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมื่อวนัที่ 3 มีนาคม 2554 โดยจ านวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับจากการเพิ่มทนุครัง้นีเ้ท่ากับ 
17,280 ล้านบาท 

พฒันาการของบริษัทฯลา่สดุ 

การเข้าซือ้ร้อยละ 80 ของกิจการ PHP Fibers GmbH ได้เสร็จสิน้เมื่อวนัที่ 30 เมษายน 2557 โดยมีต้นทนุการเข้าซือ้สทุธิ
เท่ากับ 63.7 ล้านยูโร (2.8 พนัล้านบาท สทุธิจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้มาทัง้สิน้ 0.5 ล้านบาท) โดย
กิจการมีก าลงัการผลิต 95,000 ตนัต่อปี การเข้าซือ้ร้อยละ 80 ของกิจการ PHP Fibers GmbH และบริษัทย่อย (“PHP”) 
ในขณะที่สว่นที่เหลืออีกร้อยละ 20 จะถือหุ้นโดย Toyobo Co., Ltd. ซึ่งเป็นผู้ผลิตชัน้น าของประเทศญ่ีปุ่ นในการผลิต
ผลิตภณัฑ์ด้านยานยนต์ PHP เป็นผู้ผลิตที่ได้รับการยอมรับในระดบัสากล มีช่ือเสียงด้านการผลิตเส้นใย เส้นด้ายโพลีเอ
สเตอร์สงัเคราะห์ซึ่งมีความยืดหยุ่นสูง และเป็นหนึ่งในผู้ ผลิตชัน้น าในทวีปยุโรปที่ผลิตสินค้าด้านยานยนต์ที่มีความ
ปลอดภยั ซึ่งโรงงานผลิตของกลุม่ PHP ตัง้อยู่ในทวีปอเมริกา ทวีปยโุรป และสาธารณรัฐประชาชนจีน การเข้าซือ้กิจการ
ของ PHP นีจ้ะช่วยเพิ่มมลูค่าของผลิตภณัฑ์ชนิดพิเศษ (High Value Add หรือ HVA) ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการเพิ่มกลุม่
สนิค้าด้านผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมและผลิตภณัฑ์ยานยนต์ โดยผลิตภณัฑ์เส้นใยของ PHP นี ้ถกูน ามาใช้ในอตุสาหกรรม
ยานยนต์อยา่งแพร่หลายในอตุสาหกรรมยานยนต์ เช่น ถงุลมนิรภยั (airbag) และยางในรถยนต์ (tire cord) ทัง้นี ้การเป็น
ผู้น าในการผลิตถงุลมนิรภยั (airbag) และยางในรถยนต์ (tire cord) ในทวีปยโุรปของ PHP จะช่วยเพิ่มผลิตภณัฑ์ใหม่ 
และเพิ่มมูลค่าของบริษัทฯอย่างมีสาระส าคญั ทัง้นี  ้จะเร่ิมบันทึกรายได้และก าไรจากกิจการดังกล่าวเต็มไตรมาสใน 
ไตรมาสที่ 3 ปี2557 และเต็มปีในปี 2558 

การเข้าซือ้ร้อยละ 100 ของกิจการ Artenius TurkPET ในประเทศตรุกี ซึง่มีก าลงัการผลติผลติภณัฑ์ PET จ านวน 139,000 
ตนั เสร็จสิน้เมื่อวนัท่ี 2 มิถนุายน 2557 โดยมีต้นทนุการเข้าซือ้สทุธิเทา่กบั 17.2 ล้านยโูร (768 ล้านบาทสทุธิจากเงินสด
และรายการเทียบเทา่เงินสดที่ได้มาทัง้สิน้จ านวน  2 ล้านบาท) การเข้าซือ้กิจการสง่ผลให้บริษัทมีฐานการผลติกลุม่
ผลติภณัฑ์ PET ที่มัน่คงในประเทศตรุกี โดยผลติภณัฑ์ของบริษัทฯจะถกูจ าหนา่ยในประเทศตรุกีซึง่เป็นตลาดที่มีการ
เติบโตสงูและเป็นตลาดทีม่ีการน าเข้า PET สทุธิ (อปุสงค์ในประเทศมากกวา่อปุทานในประเทศ) ทัง้นี ้จะเร่ิมบนัทกึรายได้
และก าไรจากกิจการดงักลา่วเต็มไตรมาสในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 และเต็มปีในปี 2558 
 

การประกาศเรียกเก็บภาษีต่อต้านการทุ่มตลาด (Anti-dumping duty หรือ ADD) ในการน าเข้าผลิตภณัฑ์ PTA ในประ 
เทศอินเดียเมื่อไมน่านมานี ้ในอตัรา 27.5 เหรียญสหรัฐต่อตนั ไม่ได้สง่ผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อโรงงาน IVL ใน
ประเทศไทย เนื่องจากเป็นอตัราภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดซึ่งต ่าที่สดุเป็นล าดบัที่ 2 ในเอเชีย ในขณะที่กิจการร่วมทนุของ
บริษัทในอินโดนีเซีย ไมต้่องเสยีภาษีตอ่ต้านการทุม่ตลาดแก่ประเทศอินเดียจึงได้รับประโยชน์จากมาตรการนี ้

บริษัทฯ รายงานรายได้รวมส าหรับงวดคร่ึงปีแรกสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน ปี 2557 เทา่กบั 125,676 ล้านบาท  เพิ่มขึน้ร้อย
ละ 12 เมื่อเทียบกบั ณ เวลาเดียวกันของปี 2556 และมีก าไรรวมก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตดั
จ าหนา่ย (EBITDA) 10,181 ล้านบาทเพิ่มขึน้ร้อยละ 44 เมื่อเทียบกบั ณ เวลาเดียวกนัของปี 2556  ส าหรับก าไรสทุธิรวม
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หลงัหกัภาษีเงินได้และส่วนของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยมีจ านวน 2,844 ล้านบาทเพิ่มขึน้ร้อยละ 158 เมื่อเทียบกบั ณ เวลา
เดียวกนัของปี 2556 ตามปริมาณการผลิตและสดัสว่นผลิตภณัฑ์ที่มีมลูค่าเพิ่ม (High Value Added) ที่เพิ่มสงูขึน้ ทัง้นี ้
การเพิ่มขึน้ของ EBITDA และก าไรสทุธิเป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของปริมาณการผลิตในทกุกลุม่ผลิตภณัฑ์เว้นแต่ PTA 
ในภมูิภาคเอเชีย โดยอตัราก าไรของ PTA ได้กลบัเข้าสูภ่าวะคงที่และคาดวา่จะปรับตวัสงูขึน้จากการท่ีผู้ผลติในประเทศจีน
มีการจดัการตลาดที่ดีขึน้ที่ดีขึน้และจากการลดลงของอปุทานสว่นเกินจากการมีโรงงานผลิต PTA เปิดใหม่ในระหว่างปี 
2558-2560 ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2557 และ ในงวดสิน้ปีของปี 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม
เทา่กบั 193,267 ล้านบาท และ 189,042 ล้านบาท ตามล าดบั การเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.0 ของสนิทรัพย์รวมมีสาเหตหุลกัจาก
การขยายกิจการของบริษัทฯ  
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนมุตัิการออกใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ และเพ่ิมทนุเพ่ือรองรับการใช้สทิธ์ิตามใบส าคญัแสดงสทิธ์ิ นอกจากนี ้ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อ
วันที่ 6 สิงหาคม 2557 ได้พิจารณาและอนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ์ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท เง่ือนไขของ
ใบส าคญัแสดงสทิธิและอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนและการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิดงักลา่ว และเมื่อวนัที่ 31 สิงหาคม 2557 บริษัทฯ เพิ่มทนุจดทะเบียนจากจ านวน 4,815,856,719 บาท เป็น
จ านวน 5,666,010,449 บาท โดยมีมลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยการเพิ่มทนุจดทะเบียนจ านวน 850,153,730 
บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 และ IVL-W2 ดงันัน้ ภายใต้เง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
หากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่วใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมด บริษัทฯ จะได้รับเงินเพิ่มทนุจากการใช้สิทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 (ที่มีราคาใช้สิทธิ 36 บาทต่อหุ้น) ประมาณ 17.3 พนัล้านบาท ภายในเดือนกนัยายน 
2560 และบริษัทฯจะได้รับเงินเพิ่มทนุจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL-W2 (ที่มีราคาใช้สิทธิ 43 บาทต่อหุ้น)
ประมาณ 15.9 พนัล้านบาท ภายในเดือนกนัยายน 2561 
บริษัทฯได้รับการจดัอนัดบัให้เป็นบริษัทที่มีการก ากบัดแูลกิจการที่ดีในระดบัสงูสดุ (“Excellent”) ในปี 2556 จากสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (Institute of Directors หรือ IOD) 

ธุรกิจที่บริษัทฯ ด าเนินงานอยูเ่ป็นธุรกิจที่มีการแขง่ขนัสงู อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ด าเนินการลดและป้องกนัความไม่
แนน่อนตา่งๆ ที่อาจเกิดขึน้ภายใต้นโยบายการบริหารความเสีย่งของบริษัทฯ ทัง้ในด้านภาพรวมการประกอบธุรกิจ ด้าน
การรวมตวัของธุรกิจ ด้านความหลากหลายของผลิตภณัฑ์และกลุม่ลกูค้า และด้านต้นทนุการผลติ  ท าให้ปัจจบุนับริษัทฯ 
มีความเสีย่งที่ลดน้อยลงจนอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ (โปรดดรูายละเอียดในสว่นท่ี 3 หวัข้อ 3 ปัจจยัความเสีย่ง) ซึง่สะท้อน
ให้เห็นจากการท่ีบริษัทฯ ได้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือที่ระดบั “A+” แนวโน้มอนัดบัเครดติ “คงที่” จากบริษัท        
ทริสเรทติง้ จ ากดั เมื่อวนัท่ี 24 ตลุาคม 2556  

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกหุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทด้อยสิทธิที่มีลกัษณะคล้ายทนุ ช าระคืนเงินต้นเพียงครัง้
เดียว ไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ ไม่มีประกัน ไม่แปลงสภาพ มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนครบ
ก าหนด จ านวนไม่เกิน 15,000 ล้านบาท (“หุ้นกู้”) เสนอขายต่อผู้ลงทนุสถาบนัและผู้ลงทนุทัว่ไป โดยหุ้นกู้ดงักลา่วได้รับ
การจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือที่ระดบั A- โดยบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั เมื่อวนัที่ 1 ตลุาคม พ.ศ. 2557 ทัง้นี ้บริษัทฯ จะจดั
ให้มีการจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุ้นกู้ จากสถาบนัจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือที่ส านกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
ตลอดอายขุองหุ้นกู้  โดยการออกหุ้นกู้ ในครัง้นี ้บริษัทฯ มีวตัถปุระสงค์ในการน าเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ครัง้นีไ้ปช าระคืน
เงินกู้ยืม และเพื่อรองรับการลงทนุท่ีจะเกิดขึน้ตอ่ไป   
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4 Executive Summary                                                                                                               สว่นที่ 2 ข้อมลูสรุป 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนีแ้ละหนังสือชีช้วน 
สรุปข้อมลูที่เพิ่มเติมในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายตราสารหนีแ้ละหนงัสือชีช้วนส าหรับการเสนอขาย

ในครัง้นี ้ มีการเพิ่มเติมข้อมลูจากแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 ของ 
บริษัทฯ ในสว่นตา่งๆ ดงันี ้ 
1. สว่นที่ 2 ข้อมลูสรุป (Executive Summary) (จัดล าดบัการน าเสนอข้อมลูใหม่ เพิ่มข้อมลูฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานส าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 อพัเดทข้อมลูบริษัทฯ ส าหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2557)  
2. สว่นท่ี 3 ผู้ออกตราสารหนี ้
2.1 อพัเดทข้อมลูบริษัทฯ ส าหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2557 

 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

 ทรัพย์สนิท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูส าคญัอื่น 
 โครงสร้างเงินทนุ ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น (และเพิ่มข้อมลูหุ้นกู้ครัง้ที่ 5 ของบริษัทท่ีออกเมื่อวนัที่ 14 

มีนาคม 2557) 
 โครงสร้างการจัดการ    )และเพิ่ม หมายเหตุภายใต้ตารางกรรมการบริษัทฯ โดยนายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช 

(กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) ลาออกจากบริษัทฯ โดยมีผลใช้บงัคบัเมื่อวนัท่ี 72 สงิหาคม 7552 

 การก ากบัดแูลกิจการ 

 รายการระหวา่งกนั    
2.2 เร่ืองปัจจยัความเสีย่ง เพิ่มหวัข้อที ่3.5 ความเสีย่งตราสารหุ้นกู้   
2.3 เร่ืองข้อมลูทางการเงินและการวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) เพิ่มข้อมลูฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานส าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2557  
 

เอกสารท่ีเพิม่เตมิได้ใช้ข้อมลูในสว่นของงบการเงินระหวา่งกาลรวมส าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 
2557 และข้อมลูค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการของผู้ออกหุ้นกู้  (Management้น้กู้่ลในสว่นของงบกบัเมื่อ
วสั าหรับไตรมาส 1 ของปี 2557 

(ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมูลในส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 ก่อนตดัสนิใจจองซือ้หลักทรัพย์) 
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ส่วนที่ 3 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 
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1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ                                                                       สว่นที่ 3 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ 

 

ส่วนที่ 3.1 
การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ของบริษัท 

ยุทธศาสตร์ของกลุ่ม 

อินโดรามา เวนเจอร์ส เป็นหนึง่ในผู้ผลติโพลเีอสเตอร์ที่มกีารรวมธุรกิจตัง้แตต้่นน า้ถึงปลายน า้ชัน้น าระดบัโลก 
โดยผลติภณัฑ์ของบริษัทรองรับความต้องการของผู้บริโภคระดบัโลก อาทิ อาหาร เคร่ืองดืม่ ของใช้สว่นตวั ของใช้ประจ า
ครัวเรือน สขุอนามยั ยานยนต์ เคร่ืองนุง่หม่ และอตุสาหกรรม  ด้วยพนกังานกวา่ 10,000 คน ที่ศนูย์ปฏิบตัิการจ านวน 46 
แหง่ ใน 16 ประเทศที่บริษัทด าเนนิงานอยู ่บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เกือบทกุภมูิภาคทัว่โลก 

วตัถปุระสงค์ของบริษัท คือ การเป็นผู้น าของตลาดในธุรกิจโพลเีอสเตอร์ในเง่ขนาด การรวมธรุกิจ และการมี
ผลติภณัฑ์ที่โดดเดน่ รวมถงึการท าก าไร และการสร้างผลตอบแทนจากการลงทนุ โดยบริษัทมุง่สร้างมลูคา่ระยะยาวให้แก่
ผู้ ถือหุ้น 

เป็นท่ีคาดการณ์วา่ประชากรโลกจะเพิ่มขึน้มาอยูท่ี่ 8,400 ล้านคน ในปี 2573 ซึง่อตัราการเติบโตดงักลา่วนบัเป็น
ความท้าทายระดบัโลก อยา่งไรก็ดี บริษัทเห็นวา่ จ านวนประชากรที่เพิ่มขึน้อยา่งมากจะเป็นโอกาสที่จะมคีวามต้องการ
จากสนิค้าอปุโภคบริโภคตา่งๆ  ที่เพิ่มขึน้  นอกจากนี ้การพฒันาทางเทคโนโลยีอยา่งรวดเร็ว สง่ผลให้การคดิค้นนวตักรรม
ใหม่ๆ  มีความส าคญัในอตุสาหกรรมเคมี เพื่อสร้างสิง่แวดล้อมที่ยัง่ยืนโดยสร้างสมดลุระหวา่งสิง่แวดล้อม ทรัพยากร 
สภาวะอากาศ อาหารและโภชนาการ และคณุภาพชีวิต  อนึ่ง  โพลเีอสเตอร์ คือ ธุรกิจแหง่อนาคต เนื่องจากเป็นโพลเีมอร์ที่
มีอตัราเติบโตเร็วที่สดุที่ร้อยละ 6.5 ตอ่ปี 

หลักการเชิงกลยทุธ์ 

เราเช่ือมัน่วา่ เราด าเนินธุรกิจได้จนถึงทกุวนันีเ้นื่องจากลกูค้าของเรา เรามุง่เน้นการท ากิจกรรมเพื่อบรรลคุวามพงึพอใจ
และความภกัดีของลกูค้าเพื่อสมัพนัธภาพท่ียัง่ยืน 

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างทีมงานที่ดทีี่สุดในอุตสาหกรรม: เราเช่ือมัน่วา่ บคุคลเป็นก าลงัหลกัที่ส าคญั ไมว่า่จะเป็นพนกังาน 
ผู้จดัจ าหนา่ย ลกูค้า ผู้ ถือหุ้นหรือผู้มีสว่นเก่ียวข้อง การมีสว่นร่วมและความพงึพอใจของบคุคลดงักลา่วเป็นเสมือนพลงัขบั
เคลือ่นท่ีส าคญัเพื่อน าไปสูค่วามส าเร็จและการเติบโตของธุรกิจ  

เรามุ่งม่ันที่จะเป็นผู้ผลิตที่ยั่งยนืที่สุดของโลก: เราเช่ือมัน่วา่ธุรกิจของบริษัทในอนาคตจะด าเนินไปแบบยัง่ยืนในทกุๆ 
ด้าน ตัง้แตก่ารจดัหาวตัถดุิบจนถึงประสทิธิภาพการผลติ  ส าหรับเรา ความยัง่ยืนไมไ่ด้เป็นเพยีงกลยทุธ์ส าหรับการท า
ประชาสมัพนัธ์ แตเ่ป็นปัจจยัส าคญัในการขบัเคลือ่นไปสูก่ารเติบโตแบบมีก าไร 

กลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ 

กลยทุธ์ของเราได้ถกูก าหนดขึน้เพื่อช่วยให้เราบรรลวุตัถปุระสงค์ ดงัตอ่ไปนี ้

 การเติบโตและการลงทนุในธุรกิจหลกั 

 รูปแบบการรวมตวัของธุรกิจ 
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2 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ                                                                       สว่นที่ 3 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ 

 

 การกระจายความเสีย่งด้านภมูิศาสตร์ 

 การกระจายความเสีย่งด้านผลติภณัฑ์ 

 ความยัง่ยืน 

 ความเป็นเลศิในการผลติ 

การเติบโตและการลงทุนในธุรกิจหลัก 

กลยทุธ์ด้านการลงทนุและการเติบโตของบริษัทฯ คือการสร้างและสง่เสริมสถานะความเป็นผู้น าทางการตลาดในปัจจุบนั
ของบริษัทฯ ในแตล่ะภมูิภาคที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจและการขยายที่ตัง้ของบริษัทฯ ในเชิงภมูิศาสตร์ผ่านการเติบโตของ
บริษัท (Organic Growth) และการเข้าซือ้กิจการอื่นในลกัษณะที่เป็นการเพิ่มมลูคา่ 

ที่ผา่นมา บริษัทฯ ประสบความส าเร็จในการใช้กลยทุธ์ดงักลา่วมาโดยตลอด โดยการเข้าลงทนุในบริษัทใหม ่ (Greenfield 
Investment) และการขยายกิจการท่ีมีอยูแ่ล้วให้ใหญ่ขึน้ (Brownfield Expansion) รวมถงึการเข้าซือ้กิจการท่ีนา่สนใจ การ
เข้าซือ้กิจการเป็นปัจจยัหลกัในการช่วยให้เราบรรลเุป้าหมายเชิงกลยทุธ์  อินโดรามา เวนเจอร์สมกีารก าหนดเกณฑ์ในเชิง
ยทุธศาสตร์และเชิงการเงินส าหรับการเข้าซือ้กิจการ เพื่อใช้ในการประเมินโอกาสในการเข้าซือ้กิจการ  ที่ผา่นมา เรา
ประสบความส าเร็จเป็นอยา่งดใีนการเข้าซือ้กิจการและควบรวมกิจการเข้ากบัองค์กรของเรา 

รูปแบบการรวมตัวของธุรกิจ 

บริษัทฯ คาดวา่จะเกิดการรวมตวัในแนวตัง้ไมว่า่จะเป็นการควบรวมกิจการท่ีบริษัทฯเป็นเจ้าของ การตัง้โรงงานในสถานท่ี
เดียวกบัโรงงานท่ีบริษัทฯเป็นเจ้าของ หรือการควบรวมแบบเสมือนกบัการตัง้โรงงานติดกบัโรงงานของผู้จดัหาวตัถดุิบหลกั
เพื่อเสริมสร้างประสทิธิภาพด้านการขนสง่และการด าเนินงาน ความสามารถในการแขง่ขนัด้านต้นทนุวตัถดุิบ และเพื่อเป็น
ประกนัในการจดัหาวตัถดุิบได้อยา่งเพยีงพอ ทัง้นี ้ การควบรวมกิจการท่ีบริษัทฯ เป็นเจ้าของเข้าด้วยกนั ยงัเป็นการชว่ย
สง่เสริมความสามารถของบริษัทฯ ในการท่ีจะไมต้่องพึง่พาการจดัหาวตัถดุิบที่อาจมคีวามเปลีย่นแปลงและไมแ่นน่อน 
(Sector Cyclicality) และช่วยปรับปรุงให้มีกระแสรายรับท่ีมีคณุภาพที่เห็นได้และทีค่าดการณ์ได้แมน่ย าขึน้ กลยทุธ์ขัน้
ตอ่ไปของบริษัทฯ จะมุง่เน้นท่ีเอทิลนีและพาราไซลนี feedstock เพื่อให้สอดคล้องกบัก าลงัการผลติโพลเีอสเตอร์ของ 
บริษัทฯ ซึง่เป็นอตุสาหกรรมปลายน า้ และก าลงัการผลติขัน้กลาง (PTA และ MEG) 

การกระจายความเสี่ยงด้านภมิูศาสตร์ 

การสร้างกลุม่ลกูค้าของบริษัทฯ ให้มีความหลากหลายยิ่งขึน้ ทัง้ในแง่ท าเลที่ตัง้ทางภมูศิาสตร์และลกัษณะการใช้งาน
ผลติภณัฑ์ขัน้สดุท้าย (ในบางกลุม่ธุรกิจ) นบัเป็นกลยทุธ์ที่ส าคญัส าหรับความส าเร็จอยา่งตอ่เนื่องในหว่งโซม่ลูคา่          
โพลเีอสเตอร์ บริษัทฯ มีแผนท่ีจะยกระดบัความพยายามในการท าการตลาดของบริษัทฯ เพือ่กระจายฐานลกูค้าอยา่ง
ตอ่เนื่อง 
การกระจายความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์ 

ในฐานะผู้น าในธุรกิจโพลเีอสเตอร์แบบควรบวงจร เรามุง่ที่จะพฒันาความสามารถในการคิดค้นและวิจยั ไมว่า่จะโดย
หนว่ยงานของเราเองหรือโดยความสมัพนัธ์ที่เรามกีบัผู้ผลติรายอืน่ในอตุสาหกรรม  เราท างานร่วมกบัลกูค้าของเราอยา่ง
ใกล้ชิดในการให้ความคดิเชิงสร้างสรร ความเช่ียวชาญ และหาทางตอบสนองความต้องการของลกูค้า ด้วยเป้าหมายของ
เราในการท่ีจะสร้างความโดดเดน่ เราได้ขยายผลติภณัฑ์ของเราในสว่นสนิค้าทีไ่มใ่ช่สนิค้าโภคภณัฑ์ (non-commodity) 
หรือสนิค้าที่เพิ่มมลูคา่ 
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ความย่ังยนื 

บริษัทฯ เช่ือวา่การเพิ่มความสามารถของบริษัทฯ ในการใช้วสัดทุี่ผา่นกระบวนการรีไซเคิลแล้วและการผสานการใช้วสัดทุี่
ผา่นกระบวนการรีไซเคิลแล้วเข้ากบักระบวนการตามมาตรฐานของบริษัทฯ จะช่วยให้บริษัทฯสามารถน าเสนอผลติภณัฑ์ที่
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าที่เปลีย่นไปได้ และยงัเป็นการแสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคญักบัประเด็นที่เก่ียวกบั
สิง่แวดล้อมอีกด้วย  นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีการสง่เสริมนวตักรรมด้านความยัง่ยืนผ่านหลกัการเร่ืองความยัง่ยืน 7 หวัข้อ 
(ได้แก่ การลดขยะ การลดการใช้ทรัพยากร พลงังานหมนุเวียน (Renewable Energy) การรีไซเคิล การพฒันาบคุลากร 
การมีสว่นร่วมของผู้ที่เก่ียวข้อง และการพฒันาชมุชน) มาอยา่งตอ่เนื่อง 

ความเป็นเลิศในการผลิต 

การด ารงไว้ซึง่ปรัชญาต้นทนุการผลติที่ต ่า โดยการให้ความส าคญัอยา่งตอ่เนื่องในความมปีระสทิธิภาพของต้นทนุการผลติ 
ขนาดและเทคโนโลยี วตัถดุิบและการลงทนุ จะช่วยให้บริษัทฯสามารถรักษาสถานะของต้นทนุการผลติของอตุสาหกรรมใน
อนาคตได้ ทัง้นี ้ในการประกอบธุรกิจสนิค้าโภคภณัฑ์ที่เน้นปริมาณเป็นส าคญั เช่น เม็ดพลาสติก PET PTA และเส้นใยโพลี
เอสเตอร์ที่ใช้ส าหรับสินค้าโภคภณัฑ์นัน้ ความสามารถในการแข่งขนัด้านต้นทุนการผลิต  คือ กลไกส าคญัที่จะแบ่งแยก
ผู้น าในอตุสาหกรรมออกจากผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น ทัง้นี ้บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัความเป็นเลิศในการผลิตเพื่อให้เกิด
พลงัร่วม (synergy) และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่ายโอนแนวปฏิบตัิที่ดีในกลุ่มของบริษัทฯ ที่กระจายอยู่ทัว่โลก โดย
ประเด็นที่บริษัทฯ ให้ความส าคญั ได้แก่ การเปรียบเทียบต้นทนุแปรสภาพต่อหน่วย (Benchmarking Conversion Cost), 
การบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด , การลดปริมาณของเสียและน ากลับมาใช้ใหม่  และการเน้น
สภาพแวดล้อมการท างานท่ีสอาดและปลอดภยั 

ความรอบคอบทางการเงนิ 

บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ที่จะมุ่งเน้นความมีวินยัทางการเงินและการตดัสินใจลงทุนที่รอบคอบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ 
ประเมินความเป็นไปได้ของแต่ละโครงการบนพืน้ฐานของความสามารถในการท าก าไรและความมีประสิทธิภาพได้ด้วย
ตนเอง นอกเหนือจากความเป็นไปได้ที่โครงการลงทนุจะสามารถสนบัสนนุการท างานร่วมกนัขององค์กรทัง้หมดโดยรวม
แล้ว นอกจากนี ้บริษัทฯ มีความพยายามอยา่งยิ่งที่จะด ารงไว้ซึง่โครงสร้างเงินทนุท่ีมีประสทิธิภาพไปพร้อมๆ กบัการเติบโต
ของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯมีความยืดหยุ่นในการด าเนินงานอย่างเพียงพอและมีสภาพคล่องที่เพียงพอ อนึ่ง บริษัทฯ มี
ความตัง้ใจที่จะให้โครงการแต่ละโครงการมีการจดัหาเงินทนุส าหรับโครงการนัน้ๆด้วยตนเอง และจะรักษาหนีส้ินไว้ใน
ระดบัท่ีกระแสเงินสดจากแตล่ะโครงการจะยงัสามารถช าระหนีส้นิได้แม้ในช่วงตกต ่าของภาวะอตุสาหกรรม 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ  

ความเป็นมาของบริษัทฯ  

บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส เดิมช่ือ บจ. บีคอน โกลบอล จดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากดั ก่อตัง้เมื่อวนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2546 
ตอ่มาได้จดทะเบียนเปลีย่นช่ือเป็น บจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส เมื่อวนัท่ี 19 มีนาคม 2551 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อประกอบ
ธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ (Holding Company) ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ในธุรกิจ
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีแบบครบวงจร ซึ่งผลิตและจ าหน่าย PET (Polyethylene Terephthalate) เส้นใยและเส้นด้าย          
โพลเีอสเตอร์ (Polyester Fiber and Yarn) PTA (Purified Terephthalic Acid) MEG (MonoEthynol Glycols เส้นใยจาก
ขนสตัว์และอื่นๆ  
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ความเป็นมาของธุรกิจ 

จุดเร่ิมต้นของธุรกิจในประเทศไทย :  

บริษัทฯ เร่ิมด าเนินกิจการเมื่อปี 2537 โดยจดัตัง้ บจ. อินโดรามา โฮลดิง้ส์ ซึ่งเป็นผู้ผลิตเส้นด้ายจากขนสตัว์ (Worsted 
Wool Yarn) เป็นรายแรกในประเทศไทย  

จุดเร่ิมต้นในการเร่ิมธุรกิจ PET:  

เมื่อปี 2538 บริษัทฯได้เร่ิมด าเนินธุรกิจปิโตรเคมีโดยมุ่งเน้นในอุตสาหกรรมต่อเนื่องของโพลีเอสเตอร์โดยการตั ง้
โรงงานผลติเม็ดพลาสติก PET ขึน้ในประเทศไทย นบัแตบ่ดันัน้เป็นต้นมา กิจการของบริษัทฯ ได้เจริญเติบโตและขยายตวั
ขึน้เร่ือยๆ ในธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเนื่องของโพลีเอสเตอร์  บริษัทฯ เติบโตจนกระทัง่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่รายหนึ่งใน
อตุสาหกรรมตอ่เนื่องของโพลเีอสเตอร์ของโลก โดยธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแบ่งแยกได้เป็น 3 กลุม่ธุรกิจ อนัได้แก่ PET, 
เส้นใยและเส้นด้ายโพลเีอสเตอร์ และ Feedstock ซึง่ประกอบด้วย, PTA, MEG และ สารอนพุนัธ์ตา่งๆ ของ EO  

บริษัทฯ ประสบความส าเร็จในการขยายธุรกิจ PET โดยการลงทนุในโครงการใหม่ (Greenfield Investment) การเข้าซือ้
กิจการอื่น (Strategic Acquisitions) และการขยายกิจการที่มีอยู่แล้วให้ใหญ่ขึน้ (Brownfield Expansions) ในช่วงปี 
2538 - 2545 บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจ PET โดยเข้าลงทนุในอตุสาหกรรมปลายน า้ (Downstream Production) ของธุรกิจ 
PET ในรูปของพลาสติกขึน้รูปขวด (Preforms) ขวด และฝาจกุเกลยีว (Closures) โดยเข้าร่วมทนุกบั บมจ. เสริมสขุ ซึง่เป็น
ผู้ผลติและจดัจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์เป๊ปซี่ในประเทศไทยแต่เพียงผู้ เดียว และยงัได้ลงทนุในโครงการต่างๆอีกหลายโครงการ
เพื่อเพิ่มก าลงัการผลติของบริษัทฯ  

จุดเร่ิมต้นในการเร่ิมธุรกิจ PET ในสหรัฐอเมริกาและยุโรป:  

บริษัทฯ ได้ขยายฐานการผลิตผลิตภณัฑ์ PET ไปยงัต่างประเทศ โดยในปี 2546 ได้เข้าลงทนุในโรงงานผลิต PET ของ 
StarPet ในทวีปอเมริกาเหนือ และในปี 2549 ได้เข้าลงทนุในโรงงานผลิต PET ของ Orion Global ในทวีปยโุรป จากการ
ขยายกิจการดงักลา่วท าให้บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติก PET เพียงผู้ เดียวที่มีการประกอบธุรกิจอยู่ใน 3 ทวีป ซึ่งเป็น
ภมูิภาคที่มีปริมาณการบริโภคที่สงูที่สดุของโลก อนัได้แก่ ทวีปเอเชีย ทวีปยโุรป และทวีปอเมริกาเหนือ นอกจากนี ้เมื่อปี 
2551 บริษัทฯ ยงัได้ขยายแหลง่การผลิตของบริษัทฯ ด้วยการเข้าซือ้กิจการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก PET อีกสองแห่งซึ่ง
ตัง้อยู่ในทวีปยุโรปจาก Eastman Chemical Company และในปี 2552 ได้เข้าลงทนุในโครงการใหม่ (Greenfield 
Investment) AlphaPet ซึง่ท าธุรกิจ PET ในทวีปอเมริกาเหนือ ในคร่ึงปีแรกของปี 2554 บริษัทฯ เสร็จสิน้การเข้าซือ้กิจการ
โรงงาน PET เพิ่มเติม ในประเทศจีน ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเม็กซิโก ประเทศโปแลนด์ และประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง
สง่ผลให้บริษัทฯ กลายเป็นผู้ผลิต PET ที่ใหญ่ที่สดุในโลก และเป็นผู้ประกอบการที่ใหญ่ที่สดุในทวีปยโุรป นอกจากนี ้
บริษัทฯ ยงัได้ขยายฐานการผลิต PET ในทวีปแอฟริกาโดยการจดัตัง้โรงงาน Solid State Polymerization (SSP) ใน
ประเทศไนจีเรีย ซึ่งเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2555 และในปี 2555 นีบ้ริษัทฯ ได้เข้าซือ้กิจการโรงงาน PET ของ PT 
Polypet Karyapersada ซึง่ตัง้อยูท่ี่เมือง Cilegon ประเทศอินโดนีเซีย  

จุดเร่ิมต้นในการเร่ิมธุรกิจโพลีเอสเตอร์:  

การพฒันาธุรกิจโพลีเอสเตอร์ของบริษัทฯ  เป็นผลมาจากการเข้าซือ้สินทรัพย์จากกิจการที่มีปัญหาในการด าเนินงาน 
(Distressed Assets) และการเติบโตตามปกติ (Organic Growth) โดยใช้วิธีการขยายก าลงัการผลิต (Debottlenecking) 
และการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ให้คุ้มค่ามากที่สดุ (Asset Optimization) โดยบริษัทฯ ได้เร่ิมด าเนินธุรกิจโพลีเอสเตอร์



                                                                                                                       บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

 

5 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ                                                                       สว่นที่ 3 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ 

 

ในปี 2540 โดยการเข้าลงทนุใน บจ. อินโด โพล ี(ประเทศไทย) ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์แห่งหนึ่งในประเทศ
ไทย และเมื่อปี 2551 บริษัทฯ ได้เข้าลงทนุใน บมจ. ทนุเท็กซ์ (ประเทศไทย) ซึง่เป็นผู้ผลติเส้นใยโพลเีอสเตอร์รายใหญ่ที่สดุ
ในประเทศไทย โดยการเข้าลงทนุในโรงงานโพลีเอสเตอร์ทัง้สองแห่งของบริษัทฯ  เป็นการเข้าซือ้สินทรัพย์จากกิจการที่มี
ปัญหาในการด าเนินงาน ด้วยราคาที่มีสว่นลดจากราคาต้นทนุทดแทนในการสร้างโรงงานแบบเดียวกนั (Replacement 
Cost) และตอ่มาได้กลายเป็นสนิทรัพย์ที่ท าก าไรให้แก่บริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง และในปี 2552 บจ. อินโด โพลี (ประเทศไทย) 
ได้โอนสนิทรัพย์และหนีส้นิทัง้หมดให้แก่ บมจ. ทนุเท็กซ์ (ประเทศไทย) ซึง่ตอ่มาได้เปลี่ยนช่ือเป็น บมจ. อินโดรามา โพลีเอ
สเตอร์ อินดสัตรีส์้  

การรวมธุรกิจต้นน า้ PTA:  

ในการรวมธุรกิจแนวดิง่ บริษัทฯ ได้เร่ิมธุรกิจ PTA ในปี 2551 จากการเข้าซือ้กิจการโรงงาน 3 แหง่ ได้แก่ IRH ร็อตเตอร์ดมั, 
อินโดรามา ปิโตรเคม และ TPT ปิโครเคมิคลั  โดยปรัชญาการเติบโตของธุรกิจ PTA คือ การเข้าซือ้กิจการที่ราคาถกูกว่า
ราคาทดแทน (Replacement cost) และเป็นกิจการที่จะสนบัสนนุธุรกิจ PET ซึง่เป็นธุรกิจปลายน า้และธุรกิจโพลีเอสเตอร์
ในยโุรปและเอเชีย  

จุดเร่ิมต้นของธุรกิจในต่างประเทศ 

การขยายธุรกิจโพลีเอสเตอร์ไปในต่างประเทศ:  

ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2554 บริษัทฯ ได้ขยายฐานการผลติโพลเีอสเตอร์ในต่างประเทศที่ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศ
สหรัฐอเมริกา ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2554 บริษัทฯ ได้เข้าซือ้ธุรกิจรีไซเคิลเส้นใยโพลีเอสเตอร์ของ Wellman 
International ในทวีปยโุรป ซึ่งประกอบด้วยโรงงานจ านวน 3 แห่ง ตัง้อยู่ที่ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
และประเทศฝร่ังเศส ในเดือนมกราคม 2555 บริษัทฯ ได้เสร็จสิน้การเข้าซือ้กิจการของ FiberVisions Holdings LLC ซึ่ง
เป็นผู้ผลิตระดบัโลกในอตุสาหกรรมผลิตเส้นใยพิเศษแบบ Mono และ Bi-component ซึ่งตัง้อยู่ที่เมือง Duluth มลรัฐ
จอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา  

การรวมธุรกิจต้นน า้ MEG:  

ในปี 2555 บริษัทฯขยายกิจการขึน้ไปอีกในรูปแบบการรวมตวัของ Feedstock โดยเข้าซือ้กิจการของ Old World 
Industries I, Ltd และ Old World Transportation, Ltd ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้ผลิต EO/EG เพียงรายเดียวที่
ใหญ่ที่สดุในสหรัฐอเมริกา Mono Ethylene Glycol (MEG) ซึ่งเป็นสว่นประกอบหลกัที่ใช้ร่วมกบั Purified Terephthalic 
Acid (PTA) ในอตุสาหกรรมการผลิต Polyethylene Terephthalate (PET) และ เส้นใย เส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ ซึ่งทัง้คู่เป็น
ผลติภณัฑ์ขัน้ปลายของบริษัทฯ 

เน้นความหลากหลายของธุรกิจ 

การขยายธุรกิจไปสู่กลุ่มผลิตภณัฑ์ชนิดพิเศษเชิงกลยุทธ์:  

เนื่องจากบริษัทเป็นผู้น าตลาดและเป็นผู้ ริเร่ิมผลติภณัฑ์ใหมท่ี่ได้รับการตอบรับที่ดีจากลกูค้าในอตุสาหกรรมสินค้าอปุโภค
บริโภค บริษัทจึงได้ลงทุนขยายธุรกิจไปสู่กลุ่มผลิตภณัฑ์ชนิดพิเศษ โดยการขยายธุรกิจดงักล่าวช่วยลดผลกระทบจาก
อตัราก าไรท่ีลดลงจากธุรกิจสนิค้าโภคภณัฑ์ตลอดช่วงระยะเวลาสองปีที่ผา่นมา ท าให้บริษัทสามารถที่จะรักษาอตัราก าไร
ให้อยูใ่นระดบัท่ีดีได้ ทัง้นี ้บริษัทมีความตัง้ใจที่จะขยายธุรกิจไปสูก่ลุม่ผลิตภณัฑ์ชนิดพิเศษเพื่อที่จะเป็นผู้น าในตลาดและ
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เพิ่มความหลากหลายให้กับผลิตภณัฑ์ของบริษัท ดงันัน้ ผลิตภณัฑ์ชนิดพิเศษนีจ้ะช่วยเพิ่มคุณค่าของตราสินค้าให้แก่
บริษัท ท าให้บริษัทเป็นผู้ ริเร่ิมผลิตภณัฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าอย่างครบวงจร ส าหรับปี 2556 กลุม่
ผลติภณัฑ์ชนิดพิเศษคิดเป็นร้อยละ 19 ของการผลติและร้อยละ 27 ของรายได้รวม 

ธุรกิจผลิตภณัฑ์รีไซเคิล 

บริษัทเข้าสูธุ่รกิจผลติภณัฑ์รีไซเคิลในปี 2554 โดยการเข้าซือ้กิจการ Wellman ในทวีปยโุรป ปัจจุบนั IVL มีฐานก าลงัการ
ผลิต 8 แห่ง ใน 3 ทวีป ในต้นปี 2557 บริษัทประยกุต์ใช้ความรู้ที่ได้รับจากกิจการ Wellman และเร่ิมขบวนการผลิต
ผลติภณัฑ์รีไซเคิล PET และเส้นใยที่จงัหวดันครปฐม ประเทศไทย บริษัทคาดว่าจะใช้ประโยชน์จากกิจการ Wellman เพื่อ
ขยายเทคโนโลยีเพื่อรองรับธุรกิจในต่างประเทศ ทัง้นี ้บริษัทยงัควบรวมผลิตภณัฑ์รีไซเคิล PET เข้ากบัฐานก าลงัการผลิต
ทัง้ 3 แหง่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศเม็กซิโก เพื่อท่ีจะเพิ่มสดัสว่นของผลติภณัฑ์รีไซเคิล PET ในก าลงัการผลติ 

ความส าเร็จในการระดมทุน  

การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 

บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั เมื่อวนัที่ 25 กนัยายน 2552 ทัง้นี ้ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2555 บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส มีทนุจดทะเบียนจ านวน 4,815,856,719 บาท และทนุช าระแล้วจ านวน 
4,814,257,245 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 4,814,257,245 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ 
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส คือ บจ. อินโดรามา รีซอสเซส ซึง่เป็นบริษัทที่ Canopus International Limited ถือหุ้นร้อยละ 
99.99 (โดย Canopus International Limited มีนายอาลก โลเฮีย และบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวโดยตรงถือหุ้น
ร้อยละ 49 โดยมีสทิธิออกเสยีงร้อยละ 76 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน Canopus International Limited ในขณะที่
นายศรี ปรากาซ โลเฮีย และบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวโดยตรงถือหุ้นร้อยละ 51 โดยมีสิทธิออกเสียงร้อยละ 24 
ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดใน Canopus International Limited)  

ในเดือนมกราคม 2553 บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหมใ่ห้แก่ประชาชนทัว่ไป จ านวน 400 ล้านหุ้น ที่ราคาเสนอขายหุ้น
ละ 10.20 บาท และได้รับเงินสดจากการเสนอขายหุ้นรวม 4,080 ล้านบาท ขณะเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายย่อย บมจ. อินโด
รามา โพลีเมอร์ส ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับข้อเสนอให้สามารถแลกหุ้นกับหุ้นของบริษัทฯ  ได้จ านวน 
582,727,137 หุ้น อนึง่ หุ้นสามญัของบริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนและเร่ิมซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) 
ณ วนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2553 ภายใต้สญัลกัษณ์ “IVL” ในระหว่างปี 2553 IVL ได้กลายเป็นหุ้นที่อยู่ใน SET50 index FTSE 
SET Large Cap Index และ MSCI 

การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อผู้ถอืหุ้นเดิม:  

ในเดือนพฤศจิกายน 2553 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 4,334,271,047 บาท เป็น 
4,815,856,719 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 481,585,672 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบแสดง
สทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุที่โอนสิทธิได้ (TSRs) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุตัิให้ออกใบแสดงสิทธิในการ
ซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสิทธิได้ดงักลา่ว ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น ในอตัราสว่น 9 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบแสดง
สทิธิ และใบแสดงสทิธินีม้ีอตัราสว่นการใช้สทิธิที่ 1 หนว่ยใบแสดงสทิธิ ตอ่ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ 36 บาทต่อหุ้น ในการ
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวนัที่ 17 ธันวาคม 2553 ผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิการออกใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้น
เพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้ การจดัสรร และข้อก าหนดและเง่ือนไขใบแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้ ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 24 
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กุมภาพนัธ์ 2554 ผลการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิทัง้หมดในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุครัง้นีเ้ท่ากบัร้อยละ 99.67 โดยคิดเป็นหุ้น
สามญัเพิ่มทนุใหมท่ัง้หมด 479,986,198 หุ้น ซึง่หุ้นดงักลา่วได้เร่ิมการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมื่อ
วนัท่ี 3 มีนาคม 2554 โดยจ านวนเงินท่ีได้รับจากการเพิ่มทนุครัง้นีเ้ทา่กบั 17,280 ล้านบาท 

การท าค าเสนอซือ้:   

ในปี 2548 บมจ. อินโดรามา โพลเีมอร์ส (“IRP”) ผู้ด าเนินธุรกิจ PET ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ตอ่มา ในเดือนธนัวาคม 2552 บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์สได้ท าค าเสนอซือ้หุ้นสามญัของ IRP ทัง้หมด โดย IVL ได้เสนอ
หุ้นสามัญของ IVL ให้กับ IRP เป็นการแลกเปลี่ยน ทัง้นี ้การท าค าเสนอซือ้หุ้นสามัญของ IRP เสร็จสิน้เมื่อวนัที่ 1 
กมุภาพนัธ์ 2553 ซึง่สง่ผลให้ IVL ถือหุ้นสามญัทัง้ทางตรงและทางอ้อม (ผา่นบริษัทย่อยของ IVL) ประมาณร้อยละ 99.08 
ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้วของ IRP อนึ่ง IRP ถกูถอนออกจากการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตัง้แตว่นัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2553 

พัฒนาการทีส่ าคัญ 

ปี เหตุการณ์ ที่ตัง้ ประเภท 
ธุรกิจ 

2537 จดัตัง้ บจ. อินโดรามา โฮลดิง้ส์ ประเทศไทย เส้นใยจาก 
ขนสตัว์ 

2538 ก่อตัง้โรงงานผลติเม็ดพลาสตกิ PET ของ บมจ.อินโดรามา โพลี
เมอร์ส ที่จงัหวดัลพบรีุ ประเทศไทย 

ประเทศไทย PET 

2539 จดัตัง้ บจ. เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) ซึง่เป็นบริษัทร่วมทนุกบั 
บมจ. เสริมสขุ 

ประเทศไทย PET 

2545 การด าเนินโครงการขยายกิจการของบริษัทฯ หลายโครงการได้
เสร็จสมบรูณ์อนัน าไปสูก่ารเพิม่ก าลงัการผลติของบริษัทฯใน
ประเทศ 

ประเทศไทย PET/ 
โพลเีอสเตอร์ 

2546 จดัตัง้ บจ. บีคอน โกลบอล (ภายหลงัได้เปลีย่นช่ือเป็น บมจ. 
อินโดรามา เวนเจอร์ส ในปี 2551) 

ประเทศไทย บริษัทลงทนุ 

 ขยายกิจการครัง้ใหญ่เป็นครัง้แรกในตา่งประเทศ โดยการเข้า
ลงทนุในโรงงานผลติ PET ของ StarPet ซึง่ตัง้อยูใ่นเมือง 
Asheboro รัฐ North Carolina 

สหรัฐอเมริกา PET 

2549 การเข้าลงทุนใน บจ. อินโดรามา โฮลดิง้ส์ โดยการเข้าซือ้หุ้ น
ร้อยละ     94.57 จากกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคมุของนาย
อาลก โลเฮีย 
ขยายกิจการไปยังทวีปยุโรปโดยการก่อตัง้โรงงานผลิต PET 
ของ Orion Global ซึง่ตัง้อยูท่ี่เมือง Klaipeda ประเทศลธิวัเนีย 

ประเทศไทย 
 
 

ประเทศลธิวัเนีย 

เส้นใยจาก 
ขนสตัว์/ บริษัท

ลงทนุ 
PET 

2550 การด าเนินโครงการขยายกิจการของบริษัทฯ หลายโครงการได้
เสร็จสมบรูณ์อนัน าไปสูก่ารเพิม่ก าลงัการผลติของบริษัทฯ 

สหรัฐอเมริกา / 
ประเทศไทย 

PET/ 
โพลเีอสเตอร์ 



                                                                                                                       บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

 

8 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ                                                                       สว่นที่ 3 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ 

 

ปี เหตุการณ์ ที่ตัง้ ประเภท 

ธุรกิจ 

มีนาคม 2551 UAB Indorama Polymers Europe, IRP Rotterdam และ IRP 
Workington ได้เข้าซือ้สนิทรัพย์ (ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ และ 
เงินทนุหมนุเวียน) และการด าเนินงานของโรงงานผลติ PET 
จ านวน 2 แหง่ ในประเทศเนเธอร์แลนด์ และสหราชอาณาจกัร 
ซึง่เดิมเป็นของบริษัทยอ่ยของ Eastman Chemical Company  

สหราชอาณาจกัร/
ประเทศ

เนเธอร์แลนด์ 

PET 

 UAB Indorama Holding และ IRH Rotterdam ได้เข้าซือ้
สนิทรัพย์ (ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ และเงินทนุหมนุเวียน) 
และการด าเนินงานของโรงงานผลติ PTA ในประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ซึง่เดมิเป็นของบริษัทยอ่ยของ Eastman 
Chemical Company 

ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ 

PTA 

มิถนุายน 
2551 

บจ. อินโดรามา โฮลดิง้ส์ ขายเงินลงทนุจ านวนร้อยละ 89.71 
ใน บจ. อินโดรามา เคมิคอลล์ (ประเทศไทย) ให้แกกิ่จการท่ีอยู่
ภายใต้การควบคมุของ นายอาลก โลเฮีย และบคุคลทีม่ีความ 
สมัพนัธ์ทางครอบครัวโดยตรง 

ประเทศไทย เคมีภณัฑ์ 

สงิหาคม - 
ตลุาคม 2551 

การเข้าซือ้หุ้นร้อยละ 50.56 ใน บมจ. ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ 
จากหลายฝ่าย 

ประเทศไทย PTA 

กนัยายน 
2551 

การเข้าถือหุ้นร้อยละ 65.81 ใน บมจ. ทนุเท็กซ์ (ประเทศไทย) 
ตามแผนฟืน้ฟกิูจการของ บมจ. ทนุเท็กซ์ (ประเทศไทย) 

ประเทศไทย โพลเีอสเตอร์ 

 การเข้าซือ้หุ้นใน บจ. อินโด โพล ี (ประเทศไทย) เพิม่ร้อยละ 
44.38 จาก Indorama International Finance PCL ท าให้
สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ ทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน บจ. 
อินโดโพล ี(ประเทศไทย) เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 98.85 

ประเทศไทย โพลเีอสเตอร์ 

กนัยายน – 
ตลุาคม 2551 

การเข้าซือ้หุ้นทัง้หมดใน บจ. อนิโดรามา ปิโตรเคม จากหลาย
ฝ่าย 

ประเทศไทย PTA 

ตลุาคม 2551 การเข้าซือ้หุ้นใน บมจ. อินโดรามา โพลเีมอร์ส เพิ่มร้อยละ 3.94 
จาก DEG ท าให้สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อมใน บมจ. อินโดรามา โพลเีมอร์ส เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 
69.29 

ประเทศไทย PET 

ธนัวาคม 
2551 

 

การเข้าซือ้หุ้นใน บมจ. ทนุเท็กซ์ (ประเทศไทย) เพิ่มร้อยละ 
31.20 ซึง่ตอ่มาบริษัทได้เปลีย่นช่ือเป็น บมจ. อินโดรามา โพลี
เอสเตอร์ อินดสัตรีส์้ 

ประเทศไทย โพลเีอสเตอร์ 

กรกฎาคม 
2552 

การโอนทรัพย์สนิและกิจการทัง้หมดของ บจ. อินโด โพล ี
(ประเทศไทย) ให้แก่ บมจ. อินโดรามา โพลเีอสเตอร์ อินดสัตรีส์้ 

ประเทศไทย โพลเีอสเตอร์ 



                                                                                                                       บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

 

9 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ                                                                       สว่นที่ 3 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ 

 

ปี เหตุการณ์ ที่ตัง้ ประเภท 

ธุรกิจ 

(บจ. อินโด โพล(ีประเทศไทย) ได้จดทะเบยีนช าระบญัชีเสร็จ
สิน้เมื่อวนัท่ี 9 สงิหาคม 2554) 

 การเข้าซือ้หุ้นใน บมจ. ทีพีที ปิโตรเคมคิอลส์ เพิ่มร้อยละ 2.08  
จาก Indorama International Finance PCL ท าให้สดัสว่นการ
ถือหุ้นของบริษัทฯทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน บมจ. ทีพีที ปิโตร
เคมิคอลส์ เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 52.64 
 

ประเทศไทย PTA 

สงิหาคม 
2552 

บริษัทฯ และบจ. อินโดรามา โฮลดิง้ส์ ได้ร่วมท าค าเสนอซือ้หุ้น
สามญัทัง้หมดใน บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดสัตรีส์้ ที่
ทัง้สองฝ่ายไมไ่ด้ถือ ภายหลงัการท าค าเสนอซือ้ สดัสว่นการถือ
หุ้นของบริษัทฯ และบจ. อินโดรามา โฮลดิง้ส์ ใน บมจ. อินโด
รามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์้ ได้เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 99.55 
และได้เพิกถอนหลกัทรัพย์ของ บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ 
อินดัสต รี ส์้  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ นับตัง้แต่วันที่  9 
พฤศจิกายน 2552 

ประเทศไทย โพลเีอสเตอร์ 

ตลุาคม 2552 เร่ิมเปิดด าเนินงานโรงงานผลติ PET ของ AlphaPet ในเมือง 
Decatur รัฐ Alabama  

สหรัฐอเมริกา PET 

พฤศจิกายน 
2552 

การโอนทรัพย์สนิและกิจการทัง้หมดของ บจ. ทีพีที ยทูีลติีส์้ ให้ 
แก่ บมจ. ทีพีที ปิโตรเคมคิอลส์  (บจ. ทีพีที ยทูีลติีส์้ ได้จด
ทะเบียนช าระบญัชีเสร็จสิน้เมื่อ 29 ตลุาคม 2553) 

ประเทศไทย อื่นๆ 

ธนัวาคม 
2552 

การเข้าซือ้หุ้นใน บมจ. ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ เพิ่มร้อยละ 1.96  
จาก Indorama International Finance PCL ท าให้สดัสว่นการ
ถือหุ้นของบริษัทฯ ทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน บมจ. ทีพีที 
ปิโตรเคมิคอลส์ เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 54.60 

ประเทศไทย PTA 

 เมื่อวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2552 บริษัทฯได้ท าค าเสนอซือ้หุ้นสามญั
ทัง้หมดของ บมจ. อินโดรามา โพลเีมอร์ส และท าการเพิกถอน
หลกัทรัพย์ของ บมจ. อินโดรามา โพลเีมอร์ส ออกจากตลาด
หลกัทรัพย์ โดยการเสนอแลกหุ้นสามญัจ านวน 424,480,300 
หุ้นของ บมจ. อินโดรามา โพลเีมอร์ส กบัหุ้นของบริษัทฯ 

ประเทศไทย PET 

กมุภาพนัธ์ 
2553 

น าหุ้น IVL เข้าจดทะเบียนและเร่ิมซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย หลงัจากที่ได้เสร็จสิน้การเสนอขายหุ้นท่ีออก
ใหมแ่ก่ประชาชนทัว่ไป จ านวน 400 ล้านหุ้น ที่ราคาเสนอขาย
หุ้นละ 10.20 บาท และเสร็จสิน้การเสนอแลกเปลีย่นหุ้นกบัผู้

ประเทศไทย องค์กร 



                                                                                                                       บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

 

10 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ                                                                       สว่นที่ 3 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ 

 

ปี เหตุการณ์ ที่ตัง้ ประเภท 

ธุรกิจ 

ถือหุ้นรายยอ่ยบมจ. อินโดรามา โพลเีมอร์ส  ขณะเดียวกนัได้
เพิกถอนหุ้น IRP ออกจากตลาดหลกัทรัพย์ในวนัแรกของการ
ซือ้ขาย IVL ด้วย 

กรกฎาคม 
2553 

บริษัทฯ ได้ร่วมทุนโดยซือ้หุ้ นร้อยละ 50 ใน UAB Ottana 
Polimeri Europe จาก Equipolymers เพื่อลงทนุในโรงงาน 
ผลิต PTA และ PET ในเมือง Ottana ประเทศอิตาลี โดยร่วม
ทุนกับ PCH Holdings ซึ่งอยู่ในธุรกิจพลังงานและ
สาธารณปูโภค ถือหุ้นอยูร้่อยละ 50 เช่นกนั 

ประเทศอิตาล ี PTA/PET 

สงิหาคม 
2553 

ประกาศจดัตัง้โครงการกรีนฟิลด์ส าหรับผลติ PET และ โพลี
เมอร์ในเมือง Port Harcourt ประเทศไนจีเรีย (Indorama PET 
(Nigeria) Ltd.) ด้วยก าลงัการผลติ ติดตัง้ 55,000 ตนัตอ่ปี ซึง่
โรงงานจะเร่ิมด าเนินการในไตรมาสที่สี ่ของปี 2555 

ประเทศไนจีเรีย PET 

 ประกาศเพิ่มก าลงัการผลติที่โรงงานผลติ PET เดิมที่เมือง 
Rotterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Indorama Polymers 
Rotterdam B.V.) เป็น 190,000 ตนัตอ่ปี โดยการติดตัง้
สายการผลติ PET ใหมเ่พิ่ม ในทวีปยโุรปนัน้มีการน าเข้าเม็ด
พลาสติก PET มากกวา่สง่ออก ซึง่การเพิ่มก าลงัการผลตินีเ้พื่อ
มาชดเชยการน าเข้าและอปุสงค์ที่เพิ่มมากขึน้ การเพิ่มการผลติ 
PET ครัง้นีท้ าให้เพิ่มการบริโภค PTA ภายในกลุม่ จนเต็ม
จ านวนการผลติ อีกทัง้ยงัช่วยในเร่ืองของการประหยดัตอ่ขนาด
ด้วย 

ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ 

PET 

ตลุาคม 
2553 

เข้าซือ้หุ้นเพิ่มในบริษัท ทีพีที ปิโตรเคมคิอลส์ จ ากดั )มหาชน(  
จาก Tuntex Taiwan และผู้ ถือหุ้นอื่น ท าให้สดัสว่นการถือหุ้น
เพิ่มจากร้อยละ 54.6 เป็นร้อยละ 99.96 

ประเทศไทย PTA 

พฤศจิกายน 
2553 

ประกาศอนุมัติการซือ้กิจการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก  PET 
และเส้นใยและเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ (Guangdong IVL PET 
Polymer Co., Ltd.) ตัง้อยู่ที่เมืองไคปิง มณฑลกวางตุ้งของ
ประเทศจีน จาก Guangdong Shinda UHMWPE Co., Ltd.  
โดยมีก าลงัผลิตติดตัง้ 406,000 ตนัต่อปี ซึ่งถือเป็นก้าวแรกใน
การขยายธุรกิจสูส่ากลในตลาดที่มีอตัราการเจริญเติบโตอย่าง 
รวดเร็วอย่างประเทศจีน เสร็จสิน้การเข้าซือ้ธุรกิจเมื่อเดือน 
มกราคม 2554 

ประเทศจีน PET 



                                                                                                                       บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 
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ปี เหตุการณ์ ที่ตัง้ ประเภท 

ธุรกิจ 

 ประกาศลงนามสัญญากับ Invista S.à r.l., เพื่อเข้าซือ้
โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก PET และเส้นใยสงัเคราะห์โพลีเอส 
เตอร์ ซึ่งตัง้อยู่ที่ Spartanburg รัฐ South  Carolina สหรัฐ 
อเมริกา (Auriga Polymers Inc.) และเมือง Queretaro 
ประเทศเม็กซิโก (Indorama Ventures Polymers Mexico 
S.de.R.L.de C.V.) ประกอบด้วยก าลงัการผลิต 470,000 ตนั
ต่อปีที่โรงงานในเมือง Spartanburg และ  535,000 ตนัต่อปีที่
โรงงานในเมือง  Queretaro การเข้าซือ้กิจการนีเ้ป็นการขยาย
ธุรกิจไปสูส่ากล ท าให้บริษัทฯ กลายเป็นผู้ผลิต PET รายใหญ่
ที่สดุในโลก และเข้าถึงตลาดใหม่ในละตินอเมริกาและอเมริกา
กลาง การซือ้กิจการดงักลา่วเสร็จสิน้ในเดือนมีนาคม      2554 

สหรัฐอเมริกา/ 
ประเทศเมก็ซิโก 

PET/ 
โพลเีอสเตอร์ 

 วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2553 ที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัท
ครัง้ที่ 8/2553 ได้มีมติอนมุตัใิห้ออกขายใบแสดงสทิธิในการซือ้
หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้ (TSR) จ านวน 481,585,672 หนว่ย 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น ในอตัราสว่น 9 หุ้นเดิม 
ตอ่ 1 หนว่ยใบแสดงสทิธิ ใบแสดงสทิธินีม้ีอตัราสว่นการใช้สทิธิ
ที่ 1 หนว่ยใบแสดงสทิธิ ตอ่ 1 หุ้น ราคาการใช้สทิธิแปลงสภาพ
นีจ้ะได้รับการพิจารณาและอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น
ก่อน 

ประเทศไทย องค์กร 

ธนัวาคม 
2553 

ประกาศลงนามสญัญากบั SK Chemicals และ SK Syntec 
เพื่อซือ้ธุรกิจ เส้นใย เส้นด้ายโพลีเอสเตอร์และเม็ดพลาสติก 
PET ในประเทศอินโดนีเซีย และ ธุรกิจเม็ดพลาสติก PET ใน
ประเทศโปแลนด์ มีก าลงัการผลิตติดตัง้ 196,000 ตนัต่อปีใน
ประเทศอินโดนีเซีย และ ก าลงัการผลิตติดตัง้ 140,000 ตนัต่อ
ปีในประเทศโปแลนด์ การเข้าซือ้กิจการนีเ้ป็นการขยายธุรกิจ
ไปสูส่ากล และตอกย า้การมุง่เน้นไปท่ีอตุสาหกรรมตอ่เนื่องโพลี
เอส เตอร์ของบริษัทฯ สามารถเข้าถึงตลาดที่มีการเติบโตอย่าง
ประเทศอินโดนีเซียและประเทศโปแลนด์ การซื อ้กิ จการ
ดงักลา่วเสร็จสิน้ในเดือนมีนาคม  2552  

ประเทศอินโดนีเซยี/
ประเทศโปแลนด์ 

โพลเีอสเตอร์/ 
PET 

 ณ วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2553 ที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ
ครัง้ที่ 9/2553 ได้มีมติอนมุตัิราคาการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิ
ในการซือ้หุ้ นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้เท่ากับ 36 บาทต่อหุ้นเพื่อ
จองซือ้หุ้นออกใหม ่

ประเทศไทย องค์กร 



                                                                                                                       บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

 

12 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ                                                                       สว่นที่ 3 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ 

 

ปี เหตุการณ์ ที่ตัง้ ประเภท 

ธุรกิจ 

 ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่1/2554 ได้มีมติอนมุตัิการออก
และเสนอขายใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้ นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
โดยจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้นจดัสรร ใน
อตัราการจดัสรรเทา่กบั 9 หุ้นเดิม ตอ่ 1 ใบแสดงสิทธิในการซือ้
หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิ 

ประเทศไทย องค์กร 

มีนาคม  
2554 

หุ้นใหมข่องบริษัทฯ จ านวน 479,986,198 หุ้นท่ีได้จากการใช้
สทิธิของใบแสดงสทิธิที่ราคาใช้สทิธิ 36 บาทตอ่หุ้น เข้าท าการ
ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

ประเทศไทย องค์กร 

 ประกาศเพิ่มก าลังการผลิตที่โรงงานผลิต PET เดิมเป็น 
300,000 ตนัตอ่ปีที่ Purwakarta ประเทศอินโดนีเซีย การขยาย
ก าลงัการผลติครัง้นีค้าดวา่จะเสร็จสิน้ในไตรมาส 1 ปี 2556 

ประเทศอินโดนีเซยี PET 

เมษายน 
2554 

ประกาศเพิ่มก าลังการผลิตที่ โรงงานผลิต PET เดิมเป็น 
220,000 ตนัต่อปีที่ประเทศโปแลนด์ (Indorama Polymers 
Poland Sp.z.o.o.) 

ทวีปยโุรป PET 

พฤษภาคม 
2554 

ประกาศเพิ่มก าลงัการผลติที่โรงงานผลติ PTA เดิม ซึ่งมีการขึน้
สายการผลติใหมเ่ป็น 250,000 ตนัต่อปีที่ Rotterdam ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ (Indorama Holding Rotterdam B.V.) การ
ขยายก าลงัการผลิตครัง้นีค้าดว่าจะเสร็จสิน้ในปี 2556 ซึ่งจะ
ช่วยส่งเสริมการผสมผสานการใช้วัตถุดิบในขบวนการผลิต 
PET ในทวีปยโุรป 

ทวีปยโุรป PTA 

มิถนุายน 
2554 

คณะกรรมการบริษัท ได้อนมุตัิการเข้าซือ้หุ้นร้อยละ 50 ใน PT 
Polyprima Karyesreska (“PT Polyprima”) ซึ่งเป็นโรงงาน 
ผลิต PTA ใน Cilegon, West Java ประเทศอินโดนิเซีย โดย
โรงงานดงักลา่วมีก าลงัการผลติติดตัง้เทา่กบั 465,000 ตนัตอ่ปี 
ปัจจุบนั PT Polyprima อยู่ในกระบวนการปรับโครงสร้างหนี ้
ซึ่งหลงัจากกระบวนการปรับโครงสร้างหนีก้ับเจ้าหนีแ้ละ PT 
Polyprima ได้มีการออกหุ้นใหม่ สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ 
จะลดลงเหลือร้อยละ 41 ใน PT Polyprima โดยมี PT 
Indorama Synthetics Tbk, (“PTIRS”) ถือหุ้นอีกร้อยละ 41 
ปัจจบุนัโรงงานมิได้มีการด าเนินงาน โดยคาดว่าโรงงานจะเร่ิม
เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาส 2 ปี 2555 ทัง้นี ้
หลงัจากการปรับปรุง ก าลงัการผลิตจะเพิ่มขึน้เป็น 500,000  
ตนัต่อปี การถือหุ้นใน PT Polyprima จะช่วยบริษัทฯ ในการ

ประเทศอินโดนีเซยี PTA 



                                                                                                                       บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

 

13 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ                                                                       สว่นที่ 3 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ 

 

ปี เหตุการณ์ ที่ตัง้ ประเภท 

ธุรกิจ 

จดัหาวตัถดุิบส าหรับโรงงานโพลเีอสเตอร์ในประเทศอินโดนเีซยี 
กรกฎาคม 
2554 

Indorama Netherlands B.V.เข้าซือ้หุ้นร้อยละ 75 ในบริษัทฯ 
ร่วมทนุ Trevira Holdings GmbH โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อเพิ่ม
ก าลงัการผลติอีก 120,000 ตนัต่อปี   ในโรงงานเส้นใยโพลีเอส 
เตอร์ในประเทศเยอรมนั และประเทศโปแลนด์ การเข้าซือ้ครัง้นี ้
จะช่วยบริษัทฯ เปิดตลาดใหม่ในธุรกิจเส้นใยพิเศษ และการ
เข้าถึงแหล่งวิจัยและพัฒนาที่ดีเยี่ยม รวมถึงช่วยทางด้าน
ทรัพย์สนิทางปัญญา 

ประเทศเยอรมนั /
ประเทศโปแลนด์ 

โพลเีอสเตอร์ 

สงิหาคม 
2554 

คณะกรรมการบริษัท มีมติอนมุตัิการลงทนุในโรงงานรีไซเคิลใน
ประเทศไทย  รวมถึงการลงทุนเทคโนโลยีขัน้สงูส าหรับธุรกิจ
เส้นใย และโพลีเอส เตอร์ ในประเทศไทย และประเทศ
อินโดนีเซีย โครงการเหลา่นีเ้ป็นธุรกิจพิเศษซึ่งมีมลูค่าเพิ่มและ
อตัราก าไรสงู เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของสนิทรัพย์ปัจจบุนั 

ประเทศไทย / 
ประเทศอินโดนีเซยี 

โพลเีอสเตอร์ 

พฤศจิกายน 
2554 

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมตัิการเข้าซือ้หุ้นร้อยละ 100 ของ
กิจการรีไซเคิลและผลิตเส้นใยของ Wellman International ใน
ทวีปยุโรปจาก WIT Beteiligungs GmbH และ Wellman 
International Trading ซึง่เป็นบริษัทในเครือของ Aurelius AG 
ธุรกิจนี ้ประกอบด้วยโรงงานจ านวน 3 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย
โรงงานผลิตเ ส้นใยโพลี เอสเตอร์ตั ง้อยู่ที่ เมือง  Mullagh     
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ซึ่งมีก าลงัการผลิตมากกว่า 80,000 ตนั 
โรงงานรีไซเคิล ที่เมือง Spijik ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งมีก าลงั
การผลิตมากกว่า 45,000 ตนั และที่เมือง Verdun ประเทศ
ฝร่ังเศส ซึง่มีก าลงัการผลติที่ 28,000 ตนั 

สาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์/ 

ประเทศฝร่ังเศส 
และ 

ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ 

โพลเีอสเตอร์ 

มกราคม 
2555 

บริษัทได้เสร็จสิน้การเข้าซือ้ธุรกิจของ Fibervision holding 
LLC. ซึง่เป็นผู้ผลติระดบัโลกในอตุสาหกรรมผลติเส้นใยพิเศษ
แบบ Mono และ Bi-component ที่เมือง Duluth, Georgia 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

 

โพลเีอสเตอร์ 

กมุภาพนัธ์ 
2555 

คณะกรรมการบริษัท ได้อนมุตัิการเข้าซือ้หุ้นร้อยละ 100 ใน
กิจการ Old World Industries I, Ltd และ Old World 
Transportation Ltd. (เรียกวา่” Old World “) ซึง่เป็นผู้น าใน
การผลดิ Ethylene Oxide/Ethylene Glycol โดยมีโรงงาน
ตัง้อยูท่ี่ Clear Lake มลรัฐเท็กซสั ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

 
 

EO/EG 

กมุภาพนัธ์ Beacon Trading (UK) Limited ได้เข้าซือ้หุ้นร้อยละ 51 ใน สหราชอาณาจกัร บรรจภุณัฑ์  



                                                                                                                       บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

 

14 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ                                                                       สว่นที่ 3 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ 

 

ปี เหตุการณ์ ที่ตัง้ ประเภท 

ธุรกิจ 

2555 กิจการบรรจภุณัฑ์ของ Beverage Plastics (Holdings) 
Limited ("BPL") ซึง่ตัง้อยูใ่นไอร์แลนด์เหนือ สหราชอาณาจกัร  

  

มีนาคม 
2555 

บริษัทได้ซือ้ทรัพย์สนิท่ีใช้ในการผลติเม็ดพลาสตกิ PET ใน
อตัราร้อยละ 100 ของ PT Polypet Karyapersada ซึง่ตัง้อยูท่ี่
เมือง Cilegon ประเทศอินโดนีเซยี โดยมีก าลงัการผลติ 
100,800 ตนัตอ่ปี  
 

ประเทศอินโดนีเซยี 
 
 

PET 

เมษายน  
2555 

เสร็จสิน้การซือ้ธุรกิจ Old World Industries Ltd. และ Old 
World Transportation Ltd. บริษัท Old Word อยู่ในธุรกิจที่
ผลิตและจ าหน่ายเอทิลีนออกไซด์ (EO) และผลิตภัณฑ์ที่
เก่ียวเนื่องอนัได้แก่  สารเอทิลีนออกไซด์บริสทุธ์ิ  (PEO), โมโน
เอทิลีนไกลคอล  (MEG),  ไดเอทิลีน ไกลคอล (DEG) และไตร
เอทิลนีไกลคอล (TEG)   

ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

 
 

EO/EG 

กรกฎาคม 
2555 

บริษัทฯ ได้จัดตัง้โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก Solid State 
Polymerization (SSP) ด้วยก าลงัการผลิต 84,000 ตนั  ที่ 
ประเทศไนจีเรียนัน้  นบัเป็นการลงทนุในธุรกิจ PET ครัง้แรกใน
แอฟริกาและยงัเป็นการวางรากฐานที่ส าคญัในตลาด PET ใน
แอฟริกาที่ประมาณการขนาด 450,000 ตนัต่อปี และมีผู้ผลิต
PET เพียงรายเดียวในปัจจบุนั 

ประเทศไนจีเรีย 
 
 

เม็ดพลาสตกิ 
 

สงิหาคม 
2555 

บริษัทฯ ได้ด าเนินการซือ้ทรัพย์สนิท่ีใช้ในการผลิตเม็ดพลาสติก 
PET ของ PT Polypet Karyapersada เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดย
บริษัทย่อย PT. Indorama Polypet Indonesia PT Polypet 
Karyapersada นีต้ัง้อยู่ที่เมือง Cilegon ประเทศอินโดนีเซีย 
โดยมีก าลงัการผลติ 100,800 ตนัตอ่ปี  

ประเทศอินโดนีเซยี 
 
 

PET 

พฤศจิกายน 
2555 

ประกาศขยายก าลงัการผลิต PET ในทวีปอเมริกาเหนือโดยได้
มีการจัดตัง้โรงงานแห่งใหม่ ซึ่งมีก าลังการผลิต จ านวน 
540,000 ตนัตอ่ปี 

ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

PET 

 ตามที่บริษัทได้มีการประกาศขยายก าลังการผลิต PET ที่
ประเทศโปแลนด์เมื่อปีที่แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
ตัดสินใจที่จะให้มีการด าเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิต 
(debottlenecking)ให้ส าเร็จลลุ่วงเพื่อเพิ่มมูลค่าจากการผลิต
มากขึน้แทนการตัง้สายการผลติใหม่ 

ประเทศโปแลนด์ PET 

กมุภาพนัธ์  เข้าซือ้ธุรกิจบรรจุภณัฑ์อัตราร้อยละ 100 ในประเทศไนจีเรีย ประเทศไนจีเรีย บรรจภุณัฑ์ 



                                                                                                                       บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

 

15 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ                                                                       สว่นที่ 3 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ 

 

ปี เหตุการณ์ ที่ตัง้ ประเภท 

ธุรกิจ 

2556 ทวีปแอฟริกา ซึ่งเป็นผู้ผลิต PET performs การเข้าซือ้กิจการ
ในครัง้นี จ้ะท าให้บริษัทมีความก้าวหน้าในการรวมกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ PET โดยมีการตัง้โรงงานผลิตขวด PET จะ
ด าเนินการแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2556 

พฤษภาคม 
2556 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุัติการเข้าร่วมลงทุน
ในสดัสว่นร้อยละ 50 ตอ่ร้อยละ 50 กบัผู้ผลติระดบัโลกประเภท
เส้นใยชนิดไม่ถกัทอ (non-woven) ด้วยก าลงัการผลิตเส้นใย
ประเภท Bicomponent 14,500 ตนั ที่บริเวณโรงงานบริษัท อิน
โดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดสตรีส์ จ ากัด (มหาชน) (ไอพีไอ) 
จังหวัดระยอง ประเทศไทย และคาดวาจะเปิดด าเนินการ
ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 

ประเทศไทย โพลเีอสเตอร์ 

 คณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัิการขยายก าลงัการผลติเส้นใย
ประเภท  Bicomponent เพิ่มเตมิจ านวน 10,800 ตนั ที่บริษัท 
Fiber Visions Manufacturing Company ตัง้อยูท่ี่ Covington 
รัฐ Georgia ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ถือหุ้นทัง้หมดโดย Fiber 
Visions คาดวา่จะด าเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ของ
ปี 2557 

ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

โพลเีอสเตอร์ 

ตลุาคม 2556 จดัตัง้บริษัท Indorama Ventures Packaging (Philippines) 
เป็นการเร่ิมด าเนินธุรกิจด้านบรรจุภณัฑ์ในประเทศฟิลปิปินส์ 

ประเทศฟิลปิปินส์ บรรจภุณัฑ์  
 

 จดัตัง้บริษัทยอ่ย 

 Indorama Ventures USA Holdings LP 
 

 Indorama Ventures AlphaPet Holdings, Inc 
 

 Indorama Ventures Europe B.V. 
  

บริษัทลงทนุทัง้ 3 บริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้เป็นสว่นหนึง่ของแผนการ
ปรับโครงสร้างบริษัท 

 
ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 
ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 
ประเทศ

เนเธอร์แลนด์ 

บริษัทลงทนุ 

พฤศจิกายน 
2556 

แจ้งการหยดุผลติโรงงานผลติเมด็พลาสติก (PET) Indorama  
Polymers Workington Ltd., ในสหราชอาณาจกัรซึง่การหยดุ
ผลตินีเ้ป็นสว่นหนึง่ของแผนการปรับปรุงธุรกิจและการปรับ
โครงสร้างทางกลยทธุ์ในทวีปยโุรป 

สหราชอาณาจกัร PET 

ธนัวาคม จดัตัง้บริษัทยอ่ย Indorama Ventures Global Services ประเทศไทย องค์กร 
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ปี เหตุการณ์ ที่ตัง้ ประเภท 

ธุรกิจ 

2556 ลงนามสญัญาร่วมทนุกบั Abu Dhabi National Chemicals 
Company (“ChemaWEyaat”) เพื่อจดัตัง้โรงงาน Tacaamol 
Aromatics ซึ่งตัง้อยู่ในเขต Madeenat ChemaWEyaat 
AlGharbia’s (MCAG) ทางตะวันตกของเมืองอาบูดาบี  
โรงงานร่วมทนุแห่งนีค้าดวาจะมีการก าลงการผลิตพาราไซลีน
ประมาณ 1.4 ล้านตนัต่อปี และเบนซินประมาณ 0.5 ล้านตนั
ตอ่ปี 

เมืองอาบดูาบ ี PX 

กมุภาพนัธ์ 
2557 

เข้าซือ้กิจการ PHP Fibers GmbH (Project Panda)และบริษัท
ย่อย ร้อยละ 80 สว่นที่เหลือร้อยละ 20 ถือโดย Toyobo Co., 
Ltd ซึง่เป็นบริษัทผู้ผลติผลติภณัฑ์ชนิดพิเศษของประเทศญ่ีปุ่ น
เช่น ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมและยานยนต์  
โดยการเข้าซือ้เสร็จสิน้เมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2557  

ประเทศเยอรมนันี 
ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 
ประเทศจีน 

ผลติถงุลม
นิรภยัและยาง
ในรถยนต์ 

มิถนุายน 
2557 

เข้าซือ้ร้อยละ 100 ของกิจการ Artenius TurkPET A.S. 
(“Artenius”) เมืองอาดานา ประเทศตรุกี โดย Artenius เป็น
ผู้ผลติ PET ซึง่มีก าลงัการผลติ 130,000 ตนัตอ่ปี 
โดยการเข้าซือ้เสร็จสิน้เมื่อวนัท่ี 2 มิถนุายน 2557 

ประเทศตรุกี PET 

ในเดือนสงิหาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนมุตัิการออกใบส าคญัแสดงสทิธ์ิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิมของบริษัทฯ นอกจากนี ้ทีป่ระชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัที่ 6 สิงหาคม 2557 ได้พิจารณาและอนมุตัิ
การออกใบส าคญัแสดงสิทธ์ิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิและอนมุตัิเพิ่มทนุจดทะเบียน
และจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้  

ใบส าคัญแสดงสทิธิ IVL W1 IVL W2 

อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ 3 ปี 4 ปี 

อตัราการใช้สทิธิ 1 หนว่ยตอ่1หุ้นสามญั 1 หนว่ยตอ่1หุ้นสามญั 

ราคาการใช้สทิธิ 36 บาทตอ่หุ้น 43 บาทตอ่หุ้น 

วนัออกใบส าคญัแสดงสทิธิ 25 สงิหาคม 2557  25 สงิหาคม 2557 

วนัครบก าหนดใบส าคญัแสดงสทิธิ 24 สงิหาคม 2560,  

3 ปีนบัจากวนัออกใบส าคญัฯ 

24 สงิหาคม 2561, 

4 ปีนบัจากวนัออกใบส าคญัฯ 
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ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย 0 บาท (ไมค่ดิมลูคา่) 0 บาท (ไมค่ดิมลูคา่) 

วิธีการจดัสรร ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในอตัรา 10 หุ้นตอ่ 1 

หนว่ยใบส าคญัฯ 

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในอตัรา 13 หุ้นตอ่ 1 

หนว่ยใบส าคญัฯ 

ระยะเวลาการใช้สทิธิ วันท าการสุดท้ายของทุก  3 เดือน 

เร่ิมต้นจาวนัที่ 31 ตุลาคม 2557 โดย

วันก าหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้ายคือ 

วนัที่ใบส าคญัฯมีอายุครบ 3 ปีนบัจาก

วนัท่ีออก 

วันท าการสุดท้ายของทุก  3 เดือน 

เร่ิมต้นจากวนัที่ 31 ตลุาคม 2560 โดย

วันก าหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้ายคือ 

วนัที่ใบส าคญัฯมีอายุครบ 4 ปีนบัจาก

วนัท่ีออก 

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 บริษัทฯเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจ านวน 4,815,856,719 บาท เป็นจ านวน 
5,666,010,449 บาท โดยมีมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยการเพิ่มทนุจดทะเบียนจ านวน 850,153,730 บาท เพื่อ
รองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ IVL-W1 และ IVL-W2 ดงันัน้ หากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่วใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมด IVL จะได้รับเงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 ประมาณ 17.3 
พนัล้านบาท ภายในเดือนกันยายน 2560 และจะได้รับเงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 
ประมาณ 15.9 พนัล้านบาท ภายในเดือนกนัยายน 2561 

1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของบริษ ท  

บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ประกอบธุรกิจด้านการลงทนุโดยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ (Holding Company) ทัง้ใน 
ประเทศและต่างประเทศ ในผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีแบบครบวงจร โดยมีส านกังานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ ผลิต 
และจ าหน่าย PET (Polyethylene Terephthalate) เส้นใยและเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ PTA (Purified Terephthalic Acid) 
MEG (MonoEthynol Glycols) เส้นใยจากขนสตัว์และอื่นๆ  

ธุรกิจของบริษัทฯสามารถจ าแนกได้เป็นกลุม่ธุรกิจดงันี ้

PET 

บริษัท ประเทศ ประเภทธุรกิจ 
สัดส่วนการถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 

บมจ. อินโดรามา โพลเีมอร์ส  ไทย 

ผลติ solid-state polymerised 
chips หรือ ที่รู้จกักนัในช่ือของ
เม็ดพลาสตกิเรซินส าหรับผลติ
เป็นขวดพลาสติก และ PET 

99.26 

บจ. เอเซยี เพ็ท (ไทยแลนด์)  ไทย ผลติ amorphous chips 99.99 

StarPet Inc.  สหรัฐอเมริกา 
ผลติเม็ดพลาสตกิเรซินส าหรับ
ผลติเป็นขวดพลาสติก 

100.00 
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บริษัท ประเทศ ประเภทธุรกิจ 
สัดส่วนการถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 

UAB Orion Global Pet  ลธิวัเนีย 
ผลติเม็ดพลาสตกิเรซินส าหรับ
ผลติเป็นขวดพลาสติก 

100.00 

Indorama Polymers Workington 
Ltd.  

สหราชอาณาจกัร 
ผลติเม็ดพลาสตกิเรซินส าหรับ
ผลติเป็นขวดพลาสติก 

100.00 

Indorama Polymers Rotterdam 
B.V.  

เนเธอร์แลนด์ 
ผลติเม็ดพลาสตกิเรซินส าหรับ
ผลติเป็นขวดพลาสติก 

100.00 

AlphaPet Inc.  สหรัฐอเมริกา 
ผลติเม็ดพลาสตกิเรซินส าหรับ
ผลติเป็นขวดพลาสติก 

100.00 

Indorama PET (Nigeria) Ltd.  ไนจีเรีย 
ผลติเม็ดพลาสตกิเรซิน 
ส าหรับผลติเป็นขวดพลาสติก 

90.00 

Guangdong IVL PET Polymer 
Company Limited  

จีน 
ผลติเม็ดพลาสตกิเรซินส าหรับ
ผลติเป็นขวด 

100.00 

Auriga Polymers Inc.  สหรัฐอเมริกา 
ผลติเม็ดพลาสตกิเรซินส าหรับ
ผลติเป็นขวดพลาสติก และเส้น
ใยโพลเีอสเตอร์ 

100.00 

บจ. เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์)  ไทย ผลติวสัดทุี่ใช้ในการแปรรูปเป็น
ขวดพลาสตกิฝาปิด และขวด
พลาสติก 

60.00 

Indorama Ventures Poland  
Sp. z o.o.  

โปแลนด์ ผลติเม็ดพลาสตกิเรซินส าหรับ
ผลติเป็นขวดพลาสติก 

100.00 

Indorama Ventures Polymers 
Mexico, S.de.R.L.de C.V.  

เม็กซิโก ผลติเม็ดพลาสตกิเรซินส าหรับ
ผลติเป็นขวด พลาสติก 

100.00 

PT Indorama Polypet Indonesia  อินโดนีเซีย ผลติ PET 100.00 
Beverage Plastics Limited  สหราชอาณาจกัร ผลติวสัดทุี่ใช้ในการแปรรูปเป็น

ขวดพลาสตกิและฝาปิด 
51.00 

Aurus Packaging Limited ไนจีเรีย ผลติวสัดทุี่ใช้ในการแปรรูปเป็น
ขวดพลาสตกิฝาปิด และขวด
พลาสติก 

100.00 

Indorama Ventures Packaging 
(Philippines) 

ฟิลปิปินส์ ผลติวสัดทุี่ใช้ในการแปรรูปเป็น
ขวดพลาสตกิฝาปิด และขวด
พลาสติก 

99.99 

Indorama Ventures Adana PET 
Sanayi Anonim Sirketi 

ประเทศตรุกี ผลติเม็ดพลาสตกิเรซินส าหรับ
ผลติเป็นขวด พลาสตกิ 

100.00 
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เส้นใยและเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์และเส้นใยจากขนสัตว์  

บริษัท ประเทศ ประเภทธุรกิจ 
สัดส่วนการถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 
บมจ. อินโดรามา โพลเีอสเตอร์  
อินดสั ตรีส์้  

ไทย 
ผลติเส้นด้ายและเส้นใย  
โพลเีอสเตอร์  

99.97 

PT Indorama Ventures Indonesia  อินโดนีเซีย 
ผลติเส้นด้ายและเส้นใย  
โพลเีอสเตอร์และ PET  

99.99 

PT Indorama Polyester Industries 
Indonesia  

อินโดนีเซีย 
ผลติเส้นด้าย และเส้นใย โพลี
เอสเตอร์  

99.97 

PT Indorama Polychem Indonesia  อินโดนีเซีย 
ผลติเม็ดเส้นด้ายและ  
เส้นใยโพลเีอสเตอร์  

100.00 

Wellman International Limited  ไอร์แลนด์ 
ผลติเส้นใยโพลเีอสเตอร์ และ
ผลติภณัฑ์รีไซเคิลอื่นๆ  

100.00 

Wellman France Recyclage SAS  ฝร่ังเศส 
ผลติ flakes และผลติภณัฑ์ รี
ไซเคิลอื่นๆ  

100.00 

FiberVisions Manufacturing 
Comapany  

สหรัฐอเมริกา ผลติเส้นด้ายโพลเีอสเตอร์  100.00 

FiberVisions Products, Inc.  สหรัฐอเมริกา ผลติเส้นด้ายโพลเีอสเตอร์  100.00 

FiberVisions A/S  เดนมาร์ก ผลติเส้นด้ายโพลเีอสเตอร์  100.00 

FiberVisions (China) Textile 
Products Limited  

จีน ผลติเส้นด้ายโพลเีอสเตอร์  100.00 

Trevira GmbH.  เยอรมนันี ผลติเส้นด้ายโพลเีอสเตอร์ 75.00 

บจ. อินโดรามา โฮลดิง้ส์  ไทย  ผลติด้ายขนสตัว์  99.81  

PHP Fibers GmbH เยอรมนันี ผลติถงุลมนิรภยัและยางใน
รถยนต์ 

80.00 

Feedstock 

บริษัท ประเทศ ประเภทธุรกิจ 
สัดส่วนการถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 

บจ. อินโดรามา ปิโตรเคม  ไทย ผลติ PTA  99.99 

บมจ. ทีพีท ีปิโตรเคมิคอลส์  ไทย ผลติ PTA  99.97 

Indorama Holdings Rotterdam 
B.V.  

เนเธอร์แลนด์ ผลติ PTA  100.00 
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Indorama Ventures  
(Oxide & Glycols) Limited.  

สหรัฐอเมริกา 
ผลติ ethylene oxide และ 
ethylene glycols  

100.00 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายได้จากการขายของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมรอบปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 ถึง 2556 และรอบ
หกเดือนแรกของปี 2557 มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

รายละเอียด 

รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
หกเดือนแรกของปี 2556 

หกเดือนแรกของปี 
2557 2554 (ปรับปรุง) 2555 (ปรับปรุง) 2556 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายของบริษัทฯ แบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์         
 -PET   129,695        69.7  133,422        63.3  146,418       63.9  75,516         67.2  77,002  61.3  

 -เส้นใยและเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์   25,184        22.4    42,236        20.0       47,968        20.9       21,433       19.1      33,998       27.1  

 -Feedstock   62,696    55.8       68,693  32.6     70,391  30.7     34,696         30.9        33,413     26.6  
 -หกั รายการระหวา่งกนั     (31,456)      (28.0)   (33,622)      (16.0)   (35,657)     (15.6)    (19,343)       (17.2)     (18,735)     (14.9) 

 รายได้จากการขายรวม     186,119      100.0    210,729       100.0   229,120     100.0   112,301       100.0     125,676    100.0  

 
ทีม่า : งบการเงินรวมของบริษัทฯ 

รายได้จากการขายของบริษัทฯ กระจายตวัอยู่ในภมูิภาคส าคญัต่างๆ ซึ่งเป็นทัง้ฐานการผลิตและส่งออกผลิตภณัฑ์ โดย
สว่นใหญ่ฐานการผลิตผลิตภณัฑ์เพื่อส่งออกของบริษัทฯ อยู่ในภูมิภาคเอเชีย ทัง้นี ้รายได้ของบริษัทฯ แบ่งตามภูมิภาค
ตามงบการเงินรวมรอบปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 ถึง 2556 และรอบหกเดือนแรกของปี 2557 มีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

รายละเอียด 

รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
หกเดือนแรกของปี 2556 

หกเดือนแรกของปี 
2557 2554 (ปรับปรุง) 2555 (ปรับปรุง) 2556 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

 รายได้จากการขายของบริษัทฯ แบ่งตามประเภทภูมิภาค          

-เอเชีย 79,237 42.6 72,029 34.2 82,161 35.9 39,127 34.8 44,534 35.4 

-ยโุรป ตะวนัออกกลางและแอฟริกา 41,294 22.2 48,859 23.2 57,610 25.1 27,887 24.8 35,917 28.6 

-อเมริกาเหนือ 67,960 36.5 90,765 43.1 92,024 40.2 46,596 41.5 47,578 37.9 

-หกั รายการระหวา่งกนั (2,372) (1.3) (924) (0.4) (2,675) (1.2) (1,309) (1.2) (2,351) (1.9) 

รายได้จากการขายรวม 186,119 100.0 210,729 100.0 229,120 100.0 112,301 100.0 125,676 100.0 

ทีม่า : งบการเงินรวมของบริษัทฯ และข้อมูลจากบริษัทฯ 

 

ภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ  

บทน า  

อินโดรามา เวนเจอร์ส (ช่ือยอ่หลกัทรัพย์: IVL) เป็นหนึง่ในผู้ผลติผลติภณัฑ์ในหว่งโซ่มลูค่าโพลีเอสเตอร์แบบครบวงจรราย
ใหญ่ที่สดุแหง่หนึง่ของโลก บริษัทฯมีฐานการผลิต 46 แห่งตัง้อยู่ใน 16 ประเทศครอบคลมุ 4 ภมูิภาคทัว่โลก ซึ่งให้บริการ
และจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ที่มีความแตกต่างและมีมูลค่าเพิ่มให้แก่ลกูค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีการ
เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ผู้บริหารของบริษัทฯทกุท่านล้วนมีประวตัิผลงานที่น่าเช่ือถือและมีประสบการณ์ในธุรกิจห่วงโซ ่
โพลเีอสเตอร์ 
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บริษัทฯมีการด าเนินธุรกิจเช่ือมโยงอยา่งครบวงจรเพื่อการสร้างมลูคา่อยา่งยัง่ยืน การมุง่เน้นท่ีลกูค้าเป็นส าคญั การด าเนิน
ธุรกิจครอบคลมุทัว่โลก รวมทัง้ขนาดของธุรกิจ ท าให้บริษัทฯยืนอยูใ่นระดบัสากล และเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ที่เป็นเลศิ  
นวตักรรมและผลิตภณัฑ์ที่มีมลูค่าเพิ่ม (High Value Added) รวมถึงผลิตภณัฑ์รีไซเคิลเป็นปัจจยัใหม่ที่ช่วยให้บริษัทฯ
สามารถน าเสนอผลิตภณัฑ์ที่มีความหลากหลายแก่ลกูค้ามากยิ่งขึน้ ซึ่งจะช่วยสร้างการเติบโตของผลก าไรและรังสรรค์
ความยัง่ยืนของบริษัทฯ การลงทนุในการวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์และบริการใหม่ๆแก่ลกูค้า ท าให้เกิดความหลากหลาย 
และสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าทัว่โลกอย่างครบวงจร  การที่บริษัทเข้าซือ้กิจการ Fibervisions ซึ่งเป็น
ผู้ผลติเส้นใยและเส้นด้ายสงัเคราะห์ที่มีมลูคา่เพิ่ม ในปี 2555 ถือเป็นการก้าวเข้าสูท่ิศทางนี ้

รายละเอียดธุรกิจ 

ค าว่า “โพลีเอสเตอร์” มาจากค าว่า “โพลี” ซึ่งหมายถึงจ านวนมาก และ ค าว่า “เอสเตอร์” ซึ่งหมายถึงสารประกอบเคมี
อินทรีย์ขัน้พืน้ฐาน   สว่นประกอบส าคญัในการผลิตโพลีเอสเตอร์  ได้แก่ กรดเทเรฟทาลิกบริสทุธ์ิ (Purified Terephthalate 
acid) ซึง่ได้มาจากพาราไซลนี (Paraxylene) ซึง่เป็นผลติภณัฑ์ในกลุม่อะโรเมติกส์ที่ได้จากการกลัน่ของน า้มนัดิบ และโมโน
เอทิลนีไกลคอล ผลติภณัฑ์ในสายโอเลฟินส์ที่เกิดจากการกลัน่ของน า้มนัดิบและก๊าซธรรมชาติ เราเรียกกระบวนการทางเคมี
ในการผลิตโพลีเอสเตอร์ว่า พอลิเมอร์ไรเซชัน่ (Polymerization)  ทัง้นีอ้ินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) หรือไอวีแอล 
เป็นหนึง่ในผู้ผลติโพลเีอสเตอร์ชัน้น าระดบัโลก  

บริษัทฯเป็นผู้ เช่ือมโยงอตุสาหกรรมน า้มนัและก๊าซธรรมชาติเข้ากับอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีการเคลื่อนไหว
อยา่งรวดเร็ว ท าให้มีความผนัผวนน้อยกวา่ผู้ผลติในอตุสาหกรรมต้นน า้เนื่องจากมีความต้องการอย่างต่อเนื่องจากลกูค้า
ในอตุสาหกรรมปลายน า้ 

วิธีปฏิบตัิที่เป็นมาตรฐานในอตุสาหกรรม คือ การท าสญัญาระยะยาวกบัลกูค้า ซึ่งโดยทัว่ไปมกัจะเป็นการท าสญัญา 1-3 
ปี อยา่งไรก็ตามราคาจะมีการปรับในทกุๆเดือน เพื่อชดเชยความผนัผวนของอตุสาหกรรมต้นน า้ตามกลไกการตลาดที่ได้
ตกลงไว้ กลไกนีท้ าให้บริษัทฯสามารถสง่ผา่นความผนัผวนของราคาไปยงัลกูค้าได้ 

กลไกนีแ้สดงให้เห็นเป็นนยัว่า ราคาน า้มันดิบและอนุพันธ์ที่เป็นวตัถุดิบในการผลิต PET และเส้นใยโพลีเอสเตอร์ มี
ผลกระทบเพียงเลก็น้อยตอ่ธุรกิจ ยกเว้นในกรณีที่มีการขึน้ลงของราคาวตัถดุิบอยา่งมากภายในช่วงระยะเวลาสัน้ สง่ผลให้
มีการปรับต้นทนุของสนิค้าคงเหลอืให้สะท้อนตามราคาตลาด 

ราคาวตัถุดิบมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อราคาขวดบรรจุภณัฑ์ของเคร่ืองดื่มอดัลม เนื่องจากต้นทุนที่แท้จริงของ PET 
ส าหรับขวดขนาดสองลติรคิดเป็นเพียงร้อยละ 4 ของต้นทนุทัง้หมด นอกจากนีต้้นทนุของเส้นใยโพลีเอสเตอร์คิดเป็นเพียง
ร้อยละ 5 ของต้นทุนเสือ้กีฬา ดงันัน้จะเห็นได้ว่าความผนัผวนของราคาวตัถดุิบสง่ผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อผู้บริโภค
อปุโภคและธุรกิจผู้ประกอบการ อยา่งไรก็ตามบริษัทฯยงัคงสามารถรักษาสว่นตา่งก าไรระหวา่งราคาวตัถดุิบและราคาขาย
ผลติภณัฑ์ได้ 

ธุรกิจ PET 

ภาพรวมธุรกิจ PET  

ธุรกิจ PET ของบริษัทฯเป็นสว่นหนึง่ของธุรกิจหลกัในหว่งโซม่ลูค่าโพลีเอสเตอร์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯเร่ิมประกอบธุรกิจ
โดยมีโรงงานผลติหนึง่แห่ง และได้ขยายตวัขึน้ใน 4 ทวีปหลกั ซึ่งเป็นภมูิภาคที่มีสดัสว่นการบริโภคสงู ได้แก่ ทวีปอเมริกา
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เหนือ ทวีปยโุรป ทวีปแอฟริกา และทวีปเอเชีย ธุรกิจ PET ของบริษัทฯ ประกอบด้วยการผลิตและจ าหน่ายเม็ดพลาสติก 
PET ซึ่งเป็นเม็ดพลาสติกโพลีเมอร์ ที่โดยหลกัใช้เป็นวตัถุดิบในการผลิตบรรจุภณัฑ์ของเคร่ืองดื่มและบรรจุภณัฑ์อาหาร 
บรรจุภณัฑ์ส าหรับเวชภณัฑ์และผลิตภณัฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน และบรรจุภณัฑ์ที่ใช้ในกระบวนการอตุสาหกรรม นอกจากนี ้
บริษัทฯ ยงัผลติบรรจภุณัฑ์ PET ในรูปแบบของพลาสติกขึน้รูปขวด (Preforms) ขวด และฝาขวดเกลยีว (Closures) ผา่น 3 
โรงงาน คือ โรงงานผลิตบรรจุภณัฑ์ PET ของ บจ   .เพ็ทฟอร์ม   (ไทยแลนด์ )  ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ ,บมจ.
เสริมสขุ โรงงานผลิตบรรจุภณัฑ์ PET ของ Beverage Plastics และ Aurus Packaging  

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2557 บริษัทเป็นผู้ผลติเม็ดพลาสติก PET ที่ใหญ่ที่สดุในโลก โดยมีก าลงัการผลติรวม 6.8 ล้านตนัตอ่ปี 

ผลิตภัณฑ์ PET  

บริษัทฯ ผลติเม็ดพลาสติก PET หลายชนิด รวมถึงชนิดที่ใช้ผลติบรรจภุณัฑ์ส าหรับผลติภณัฑ์ที่มีอณุหภมูิสงู ชนิดที่มีความ
หนืดต ่าและสูง ชนิดที่ร้อนเร็ว และชนิดทั่วไป เพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงเคร่ืองดื่ม
น า้อดัลม น า้ดื่มบรรจขุวด น า้ผลไม้ เคร่ืองดื่มอื่น ๆ อาหารและของใช้อื่น ๆ 

กระบวนการผลิตเมด็พลาสตกิ PET  

เม็ดพลาสติก PET ผลติจากพลาสติกโพลเีอสเตอร์เหลว กระบวนการผลติพลาสติกโพลเีอสเตอร์เหลวโดยสรุป เป็นไปตาม
แผนภาพข้างลา่งนี ้

 
พลาสติกโพลีเอสเตอร์เหลวจะถกูแปรสภาพเป็นเม็ดพลาสติก PET ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ไม่ว่าจะโดยผ่านกระบวนการท าให้
อยู่ในสถานะของแข็ง หรือผ่านกระบวนการ Melt-to-Resin ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่กว่า ทัง้นี ้ภายใต้กระบวนการระเหย
ของของเหลวให้อยู่ในสถานะของแข็งนัน้ (Conventional solid state polycondensation process) พลาสติกโพลีเอสเตอร์
เหลวจะถกูอดัรีดเป็นเส้นและถกูท าให้เย็นลงอยา่งรวดเร็วด้วยน า้ หลงัจากการเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้ว เส้นพลาสติก
จะถูกตดัออกเป็นเม็ดขนาดเล็ก ท าให้แห้ง และท าให้ตกผลึกโดยการใช้ความร้อนด้วยเคร่ืองปฏิกรณ์ภายใต้อุณหภูมิ
เฉพาะและความดนัเฉพาะภายใต้การไหลของแก๊สไนโตรเจน ส าหรับกระบวนการ  Melt-to-Resin นัน้ จะใช้เทคโนโลยี
เคร่ืองปฏิกรณ์ที่ใหมก่วา่ โดยกระบวนการระเหยของของเหลวจะเสร็จสมบรูณ์ในระหว่างขัน้ตอนการหลอมเหลว อนั เป็น
ผลให้เกิดการก่อตวัของเม็ดพลาสติกโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง นอกจากโรงงานผลิตPET 
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ของ AlphaPet ที่ใช้กระบวนการ Melt-to-Resin แล้ว โรงงานผลติ PET อื่นๆ ทัง้หมดของบริษัทฯ ใช้กระบวนการระเหยของ
ของเหลวให้อยูใ่นสถานะของแข็ง 

 โรงงานผลิต PET  

ตารางดงัตอ่ไปนีแ้สดงข้อมลูเก่ียวกบัโรงงานผลติ PET ของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 

โรงงานผลิต  สถานที่ตัง้  ก าลังการผลิตติดตัง้ 
    (ตันต่อปี((1) 

โรงงานผลิต PET ของ AlphaPet  เมือง Decatur รัฐ Alabama สหรัฐอเมริกา   432,000 

โรงงานผลิต PET ของ StarPet  เมือง Asheboro รัฐ North Carolina 
สหรัฐอเมริกา  

 252,000 

โรงงานผลิต PET ของ Orion Global  เมือง Klaipeda  
ประเทศลิธวัเนีย 

 241,000 

โรงงานผลิต PET ของ IRP Rotterdam  เมือง Rotterdam  
ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

 418,000 

โรงงานผลิต PET ของ IRP Workington (8)  เมือง Workington  
สหราชอาณาจกัร 

 168,000 

โรงงานผลิต PET ของ บมจ. อินโดรามา  
โพลีเมอร์ส / บจ. เอเซีย เพ็ท )ไทยแลนด์( (2) 

 จงัหวดัลพบรีุ  
ประเทศไทย 

 178,000 

สายการผลิตเม็ดพลาสติก PET ของ  
บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดสัตรีส์้ 

 มาบตาพดุ  
ประเทศไทย 

 91,000 

Ottana Polimeri S.R.L. (3)  เมือง Ottana ประเทศอิตาล ี  161,000 

โรงงานผลิต PET ของ GIVL  เมือง Kaiping 
ประเทศจีน 

 522,000 

โรงงานผลิต PET ของ Arteva  เมือง Queretaro 
ประเทศเม็กซิโก 

 478,000 

สายการผลิตเม็ดพลาสติก PET ของ Auriga  เมือง Spatanburg รัฐ North Carolina 
สหรัฐอเมริกา 

 387,000 

โรงงานผลิต PET ของ IVL Wloclawek  เมือง Wloclawek 
ประเทศโปแลนด์ 

 230,000 

สายการผลิตเม็ดพลาสติก PET ของ Tangerang  เมือง Tangerang 
ประเทศอินโดนีเซีย 

 88,000 

โรงงานผลิต SSP ของ Port Harcourt  ประเทศไนจีเรีย  84,000 

สายการผลิตเม็ดพลาสติก PET ของ Polypet   เมือง Cilegon  ประเทศอินโดนีเซีย  100,800 

Artenius, Turkpet  เมือง Adana, ประเทศตรุกี  130,000 
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โรงงานผลิต  สถานที่ตัง้  ก าลังการผลิตติดตัง้ 
    (ตันต่อปี((1) 

โรงงานผลิตบรรจภุณัฑ์ PET ของ  
บจ. เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์( 

 จงัหวดัลพบรีุ  
ประเทศไทย 

 —(4) 

โรงงานผลิตบรรจภุณัฑ์ PET ของ Beverage Plastics  ไอร์แลนด์เหนือ  ประเทศองักฤษ  —(5) 

โรงงานผลิตบรรจภุณัฑ์ ของ Aurus Packaging  Port Harcourt  ประเทศ Nigeria  —(6) 

รวม(7)    3,960,800 

  
(1) ก าลงัการผลิตของโรงงานได้มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือแสดงถึงการปรับปรุงกระบวนการผลิต (de-bottlenecking) จากโรงงานต่างๆ 
(2) ประกอบด้วยโรงงานผลิต PET ของ บมจ  .อินโดรามา โพลีเมอร์ส  และโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก PET ขัน้กลาง )Amorphous) ของ บจ   .เอเซีย เพ็ท   (ไทยแลนด์  )โดย

แต่ละแห่งมีก าลงัการผลิต  178,000 ตันต่อปี และรวมเป็นสายผลิตผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก PET สายเดียวกัน ซึ่งโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก PET ขัน้กลางของบจ .
เอเซีย เพ็ท (ไทยแลนด์ )ผลิตเม็ดพลาสติก PET ขัน้กลาง โดยผลผลิตทัง้หมดได้น าไปใช้ในโรงงานผลิต PET ของ บมจ  .อินโดรามา โพลีเมอร์ส  เพื่อผลิตเม็ดพลาสติก 

PET 

(3) ร่วมลงทนุโดยถือหุ้นร้อยละ 50 และบริษัทฯบนัทกึการด้อยคา่บางสว่นในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2556 และไตรมาสท่ี 2 ของปี 2557  
(4) ก าลงัการผลิตติดตัง้ของพลาสติกขึน้รูปขวดอยูท่ี่ 1,661 ล้านชิน้ต่อปี ก าลงัการผลิตติดตัง้ของขวดอยูท่ี่ 600 ล้านขวดต่อปี และก าลงัการผลิตติดตัง้ของฝาขวดเกลียว

อยูท่ี่ 1,561 ล้านฝาต่อปี 
(5) ก าลงัการผลิตติดตัง้ของพลาสติกขึน้รูปขวดอยูท่ี่ 587 ล้านชิน้ต่อปี ก าลงัการผลิตติดตัง้ของขวดอยูท่ี่ 178 ล้านขวดต่อปี และก าลงัการผลิตติดตัง้ของฝาขวดเกลียว

อยูท่ี่ 915 ล้านฝาต่อปี 
(6) ก าลงัการผลิตติดตัง้ของพลาสติกขึน้รูปขวดอยูท่ี่ 480 ล้านชิน้ต่อปี 
(7) ไมร่วมก าลงัการผลิตของ บจ  .เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์)  และ Beverage Plastics 
(8) โรงงานหยดุด าเนินงานชัว่คราวในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2557 และบริษัทฯบนัทึกการด้อยค่าบางสว่นในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2557  

 

การขายและการตลาด PET 

บริษัทฯ มีทีมการขายและการตลาดในสว่นของกลุม่ธุรกิจ PET ในแตล่ะภมูิภาคที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ โดยมีฝ่ายการ
ขายและการตลาดของส านกังานใหญ่ในประเทศเป็นผู้ดแูล บริษัทฯ จ าแนกลกูค้ารายส าคญัของผลติภณัฑ์ PET เป็น 4 
กลุม่ ดงันี ้

 บริษัทผู้ผลติและจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มซึง่มียี่ห้อเป็นท่ีรู้จกั และมีโรงงานผลติขวด PET ของตนเอง 

 บริษัทผู้ผลติและจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มซึง่มียี่ห้อเป็นท่ีรู้จกั ซึง่วา่จ้างผู้ รับจ้างแปรสภาพเม็ดพลาสตกิ PET ให้ผลติขวด 
PET โดยใช้เม็ดพลาสติก PET ที่บริษัทผู้ผลติและจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มดงักลา่วซือ้มา 

 ผู้ ค้าเมด็พลาสติก PET และ 

 ผู้ใช้เม็ดพลาสตกิ PET เพื่อน ามาผลติพลาสติกขึน้รูปขวด ขวดพลาสติก แผน่พลาสติก และบรรจภุณัฑ์พลาสติกอื่นๆ 
ที่ท าจาก PET เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

บริษัทฯ ขายเม็ดพลาสติก PET ในลกัษณะการขายตรงให้แก่ลกูค้าเป็นหลกั มีเพียงการขายสว่นน้อยที่เป็นการขายผ่าน
ตวัแทนและผู้ ค้า 

บริษัทฯ เป็นผู้ผลติเม็ดพลาสติก PET ที่ใหญ่ที่สดุในโลก และยงัเป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติก PET รายเดียวที่มีโรงงานผลิตใน
ทวีปเอเชีย ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ สามารถท าการตลาดเพื่อจ าหน่าย
ผลติภณัฑ์เม็ดพลาสติก PET เพื่อตอบสนองความต้องการ PET ของลกูค้าที่มีอยูท่ัว่โลก ทัง้นี ้บริษัทฯ มีกิจกรรมการตลาด 
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ซึ่งรวมถึงการประชุมกบัลกูค้าของบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้บริษัทฯ เข้าใจถึงความต้องการของลกูค้า และรักษา
สมัพนัธภาพท่ีดี อีกทัง้ยงัเป็นการให้บริการในสว่นของลกูค้าสมัพนัธ์ด้วย 

การแข่งขันในธุรกิจ PET 

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต PET ที่ใหญ่ที่สดุในโลก โดยเป็นผู้ผลิตอนัดบั 1 ทวีปยโุรป, อนัดบั 2 ในทวีปอเมริกาเหนือ และอนัดบั 4 
ในทวีปเอเชีย คู่แข่งที่ส าคญัของบริษัทฯ ในตลาดยโุรปได้แก่ La Seda de Barcelona, Equipolymers และ Neo Group 
คู่แข่งที่ส าคญัของบริษัทฯ ในตลาดอเมริกาเหนือได้แก่ Alpek (DAK  Americas LLC) และ M&G Group คู่แข่งที่ส าคญั
ของบริษัทฯ ในตลาดประเทศไทย ได้แก่ บจ. ไทยชินกงอินดสัตรี คอร์ปอเรชั่น และ บจ. ไทย เพ็ท เรซิน ทัง้นี ้แม้ว่าการ
อนญุาตให้ใช้สทิธิทางพาณิชย์เป็นช่องทางให้น าเทคโนโลยีการผลิต PET มาใช้ประโยชน์ได้ แต่บริษัทฯ เช่ือว่าจ านวนเงิน
ลงทนุทัง้หมดที่จ าเป็นส าหรับการท าธุรกิจแบบประหยดัตอ่ขนาดเพื่อท าก าไรนัน้อาจสกดักัน้ผู้ลงทนุรายใหม่จากการเข้าสู่
ตลาดได้ 

ภาพรวมของธุรกิจเส้นใยและเส้นด้ายสังเคราะห์ 

เส้นใยและเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ 

โพลีเอสเตอร์ถกูค้นพบในช่วงศตวรรษที่ 40 และเร่ิมมีการผลิตในระดบัอตุสาหกรรมในปี 2490 เส้นใยโพลีเอสเตอร์เป็น
ตวัเลอืกแรกส าหรับเคร่ืองนุง่หม่ ใช้ในการผลติกางเกง กระโปรง ชุดกระโปรง สทู แจ๊คเก็ต เสือ้และเสือ้ผ้าส าหรับกิจกรรม
กลางแจ้ง  

การผสมผสานเส้นใยโพลเีอสเตอร์เข้ากบัฝ้ายและเส้นใยขนสตัว์ที่ยงัไมเ่คยผ่านการใช้งานเป็นที่นิยมอย่างมาก โดยมกัจะ
เรียกวา่ การผสมผสานแบบคลาสสกิ ซึง่ประกอบด้วยโพลเีอสเตอร์ร้อยละ 55 และเส้นใยขนสตัว์ร้อยละ 45 
 
เส้นใยโพลีเอสเตอร์เกิดจากปฏิกริยาทางเคมีระหว่างกรดและแอลกอฮอล์ เกิดการรวมตวักนัของโมเลกุล 2 โมเลกุลหรือ
มากกวา่นัน้ เพื่อให้ได้โมเลกลุขนาดใหญ่ที่มีการเรียงตวัซ า้กนัตลอดความยาวของโครงสร้าง เส้นใยโพลีเอสเตอร์สามารถ
สร้างเป็นโมเลกลุสายยาวที่มัน่คงและแข็งแรงได้ 

เส้นใยโพลเีอสเตอร์จะผา่นกระบวนการป่ันหลอม โดยการน าวตัถดุิบไปหลอม จากนัน้จะถกูฉีดผา่นหวัฉีดเส้นใย )ลกัษณะ
คล้ายตะแกรง( เทคนิคการผลติใหม่ๆ  ถกูพฒันาขึน้จนถึงขัน้ท่ีสามารถผลติเป็นเส้นใยกลม เส้นใยวงรี  เส้นใยเหลีย่ม ท าให้
เกิดความแนน่เมื่อสมัผสั 

เส้นใยโพลเีอสเตอร์มีความทนตอ่แสงและอณุหภมูิ และทนตอ่ผลกระทบของสภาพอากาศ น า้หนกัเบา มีคณุสมบตัิระบาย
อากาศที่ดี และแห้งเร็ว 

เส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100% หรือเส้นใยผสมด้วยสดัส่วนที่เหมาะสม จะมีคุณสมบตัิทนต่อการยบัและคงรูปแม้สมัผัส
ความชืน้ การใช้ความร้อนจะท าให้เกิดรอยพบัที่กระโปรงและกางเกงอยูต่วั และน าไปจบัจีบอยา่งถาวรได้ 

การใช้งานหลักๆ ของเส้นใยเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ 

สว่นใหญ่เส้นใยโพลเีอสเตอร์จะถกูน าไปใช้ใช้ในผลติภณัฑ์เคร่ืองนุ่งห่ม ตัง้แต่ชุดกีฬาไปยงัเสือ้ผ้าแฟชัน่ ผลิตภณัฑ์สิ่งทอ
ส าหรับท่ีอยูอ่าศยั เช่น ผ้าปทูี่นอน พรม และผลติภณัฑ์ที่มิใช่สิ่งทอที่ไม่ได้เกิดจากการทอ เช่น เสือ้กาวน์ส าหรับแพทย์ สิ่ง
ทอด้านเทคนิค เช่น ไส้กรอง และอปุกรณ์ส าหรับยานยนต์ ไมว่า่จะเป็นพรมและฉนวน 
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เส้นใยและเส้นด้ายโอเลฟินส์ 

เป็นเส้นใยที่ผลติได้จากการเรียงตวัเป็นสายโซย่าวจากการสงัเคราะห์โพลเีมอร์ โดยมีเอทิลีน โพรพิลีน หรือโอเลฟินส์อื่น ๆ 
ประกอบอย่างน้อยร้อยละ 85 ตามน า้หนกั ในประเทศอิตาลี มีการเร่ิมผลิตเส้นใยโอเลฟินส์ครัง้แรกในปี 2500 และผลิต
ครัง้แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2503 โดยผู้ผลติเส้นใยโอเลฟินส์เชิงพาณิชย์เป็นรายแรกในสหรัฐอเมริกา คือ บริษัท 
Hercules, Inc. )ปัจจบุนั คือ บริษัท FiberVisions( 

โดยทัว่ไปโพลเีมอร์จะถกูป้อนเข้าเคร่ืองอดัขึน้รูป ซึง่จะหลอมโพลเีมอร์ให้ละลายก่อนฉีดผา่นหวัฉีดเส้นใย เส้นใยที่ได้จะถกู
ท าให้เย็นลงโดยผา่นเคร่ืองเป่าลมก่อนจะถกูม้วนเก็บและบรรจ ุเนื่องจากเส้นใยโอเลฟินส์มีคณุสมบตัิติดสยีาก จึงมกัมีการ
ใสผ่งสเีข้าไปในโพลเีมอร์ก่อนการอดัขึน้รูป 

ส าหรับโพลโีพรพิลนี เมื่อผา่นกระบวนการโพลิเมอร์ไรเซชนั จะเกิดเป็นผลกึโพลีโพรพิลีน โพลีเมอร์ เส้นใยที่ได้จากโพลีเม
อร์ชนิดนีจ้ะถกูน ามาใช้ในผลติภณัฑ์ส าหรับงานตกแตง่ เสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กายและผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม เส้นใยโอเลฟินส์
ให้ความอบอุน่โดยที่ยงัมีน า้หนกัเบา โอเลฟินส์มีความทนทานตอ่รอยขีดข่วน คราบเปือ้น แสงแดด ไฟและสารเคมี ย้อมสี
ติดยากแตใ่ห้สตีิดทน เนื่องจากเส้นใยโอเลฟินส์มีจดุหลอมต ่า จึงสามารถเชื่อมด้วยความร้อนให้เป็นผืน เส้นใยมีความมนั
เงา จุดเด่นที่ส าคญัที่สดุของเส้นใยโอเลฟินส์ คือ ความแข็งแรง ที่คงอยู่แม้ในสภาพเปียกหรือแห้ง มีความยืดหยุ่นสูง 
สามารถน าไปผลติเป็นเส้นใยที่มีคณุสมบตัิความแข็งแรงแตกตา่งกนั เส้นใยโอเลฟินส์สามารถน ามาใช้ผสมกบัเส้นใยชนิด
อื่น หรือใช้เดี่ยว ๆ หรือ ตดัเป็นเส้นขนาดสัน้ หรือท าเป็นด้ายฟิล์ม เป็นเส้นใยที่ไม่มีสีและมีลกัษณะเป็นวงกลม สามารถ
ปรับเปลีย่นตามการใช้งาน ลกัษณะทางกายภาพให้ความรู้สกึคล้ายขีผ้ึง้ ไมม่ีสี 

การใช้งานหลักๆ ของเส้นใยโพลีโอเลฟินส์  

เส้นใยโพลโีอเลฟินส์ถกูน ามาใช้ในเส้นใย Non-woven หรือเส้นใยที่มิใช่สิ่งทอเพื่อผลิตผ้าอ้อมเด็ก ผลิตภณัฑ์ส าหรับสตรี 
และผลติภณัฑ์ผ้าอ้อมส าหรับผู้ใหญ่ (ทัง้แผน่ด้านหน้า แผน่ด้านหลงั สายรัดระหวา่งขา แถบยางยืดรัดเอว หรือ ชัน้ซึมซบั) 
และใช้ในกลุม่ผลิตภณัฑ์ที่ผลิตมาจากเส้นใยสปันเลสที่ไม่ทอ เช่น อปุกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้แล้วทิง้ อปุกรณ์กรอง หรือ 
ผ้าที่ผลติจากระบบลม ไมว่า่จะเป็นแกนซมึซบักนัร่ัวซมึ และ ทิชชู่เปียก เป็นต้น 

ส าหรับอตุสาหกรรมเคร่ืองนุง่หุม่ เส้นใยโอเลฟินส์มกัน ามาใช้ในการผลติชดุกีฬาและเสือ้ผ้าที่ต้องการความยืดหยุน่สงู เช่น 
ถงุเท้า ชดุซบัในกนัหนาว และ ใยผ้าส าหรับเป็นแผน่รอง ส าหรับสนิค้าใช้ในบ้าน อาจน าไปใช้เดี่ยวๆ หรือผสมกบัใยผ้าอื่น
เพื่อท าพรมใช้ภายในและภายนอก พรมแผน่ และ พรมผืน  นอกจากนีย้งันิยมใช้ในงานบนุวมเคร่ืองเรือน ผ้าอ้อมเด็ก งาน
ผนงั งานปพูืน้ รวมทัง้ กระดาษกนัความร้อน เช่น ถงุชาหรือกาแฟ  

ส าหรับการใช้งานอตุสาหกรรมหนกั เส้นใยชนดินีม้กัน ามาใช้ในงานตกแตง่ภายใน อปุกรณ์กนัแดด ที่พกัแขน บานประต ู
และ ผนงัปิดด้านข้าง หีบ และ ชัน้วางของหลงัรถ  นอกจากนีโ้อเลฟินส์ยงัใช้ผลติพรม เชือก แผน่ใยสงัเคราะห์ส าหรับงาน
ดิน ผ้ากรอง ถงุ และแผน่เสริมคอนกรีต 

 
เส้นใยสังเคราะห์ผสม (Bicomponent Fibers)  

เส้นใยสงัเคราะห์ผสม หมายถึง “การอดัขึน้รูปของโพลีเมอร์ 2 ชนิดจากหวัฉีดเดียวกนั โดยโพลีเมอร์ทัง้สองจะถกูผสมอยู่
ในเส้นใยเดียวกนั” หรือหากจะอธิบายใกล้เคียงกวา่นัน้ คือ เส้นใยที่ป่ันตีเกลยีวรวมกนั (co-spun fiber) ซึง่เป็นเส้นใยที่ขึน้
รูปจากโพลเีมอร์คนละชนิด หลอมติดกนัและฉีดออกมาจากหวัฉีด เป็นเส้นใยเดียวกนั “Conjugate Fibers” เป็นค าที่มกัใช้



                                                                                                                       บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

 

26 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ                                                                           สว่นที่ 3 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ 

 

กนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชีย ซึ่งเป็นอีกค าที่ใช้เรียกเส้นใยสงัเคราะห์ผสมเช่นกัน  จุดประสงค์หลกัในการผลิตเส้นใย
สงัเคราะห์ผสมคือ การเพิ่มขีดความสามารถที่โพลเีมอร์ตวัเดียวไมส่ามารถท าได้ ด้วยเทคนิคนีเ้อง ท าให้สามารถผลิตเส้น
ใยที่มีรูปร่างแตกตา่งกนั โดยสว่นมากถกูแบง่ตามโครงสร้างการตดัขวาง เช่น ชนิด side-by-side ชนิด sheath-core ชนิด 
islands-in-the-sea และ citrus fibers หรือชนิด segmented-pie เส้นใยสงัเคราะห์ผสมจะมีโพลีเอทิลีนเป็นองค์ประกอบ
ด้านนอกและมีโพลโีพรพิลนีเป็นแกนกลาง ถือเป็นเส้นใยที่มีความส าคญัมากในตลาดเส้นใยที่มิใช่สิง่ทอ 

การผลิตเส้นด้ายขนสัตว์  

ค าวา่ Worsted มาจาก Worstead ซึง่เป็นหมูบ้่านในมณฑลนอร์ฟอล์ก ประเทศองักฤษ ผ้าที่ผลติจากด้าย Worsted มีเส้น
ใยเลก็และเข้าเกลยีวแนน่ โดยปกติมกัใช้ตดัเสือ้ เช่น เสือ้สทู ซึง่ตรงข้ามกบัด้าย Woolen ที่เป็นเส้นใยสัน้และหยาบ มกัใช้
ส าหรับการถกันิตติง้ เช่น เสือ้สเวตเตอร์ คณุสมบตัิที่ส าคญัของเส้นด้าย Worsted คือ เป็นเส้นใยตรงและเรียงตวัขนานกนั 
แตกต่างจากด้าย Woolen ตรงที่ลอนตามธรรมชาติของเส้นใยถูกก าจัดออกในขัน้ตอนการป่ันเส้นด้าย บริษัทฯผลิต
เส้นด้ายขนสตัว์จากแกะสายพนัธุ์เมอร์ริโน ซึง่เป็นขนแกะที่มีความละเอียด นุม่นวลที่สดุ 

เส้นด้ายขนสตัว์หลายชนิดจ าเป็นต้องผ่านกระบวนการป่ัน ในกระบวนการผลิตเส้นด้าย Worsted จะมีความแตกต่าง
เลก็น้อย ตรงที่เส้นด้ายจะต้องผา่นขัน้ตอนการสางเส้นใย เพื่อเตรียมเส้นใยส าหรับขัน้ตอนการป่ัน ซึ่งจะช่วยก าจดัเส้นใย
สัน้และเส้นใยขาดออกจากขนสตัว์ เหลือไว้แต่เส้นใยยาว เพื่อเข้าสูข่ัน้ตอนการป่ันด้ายต่อไป ท าให้เส้นด้ายมีความเรียบ
และทนทานยิ่งขึน้ 

เนื่องจากความแข็งแรงของเส้นด้ายขนสตัว์เนือ้ละเอียด ท าให้สามารถทอร่วมกบัวสัดอุื่นๆ ช่วยให้เกิดความทนทาน ไม่ยบั
ง่ายเมื่อเทียบกับผ้าชนิดอื่นๆ จึงเป็นตวัเลือกที่เหมาะสมส าหรับผ้าที่ต้องการความคงรูป เส้นด้าย Worsted เป็นที่นิยม
ส าหรับใช้ตดักางเกงผู้ชาย กระโปรงอดัจีบ และเสือ้สทู รวมถึงเสือ้กีฬา เนื่องจากเส้นด้าย Worsted มีความคงทน จบัจีบได้ง่าย 
จึงเป็นผ้าที่เหมาะสมส าหรับเสือ้ผ้าทกุประเภท 

การใช้งานหลักๆ ของเส้นด้ายขนสัตว์ 
เส้นด้ายขนสตัว์ที่บริษัทฯ ผลติได้ มกัน าไปใช้ในผลติชดุสทูคณุภาพสงูส าหรับสภุาพบรุุษและสภุาพสตรี 

เส้นใยที่ใช้ในการผลิตยางรถยนต์ (Nylon 6.6 tire cord) และการใช้งานหลัก 

การเข้าซือ้ร้อยละ 80 ของกิจการ PHP Fibers GmbH และบริษัทย่อย (“PHP”) ในขณะที่สว่นที่เหลืออีกร้อยละ 20 จะถือ
หุ้นโดย Toyobo Co., Ltd. ซึง่เป็นผู้ผลติชัน้น าของประเทศญ่ีปุ่ นในการผลติผลติภณัฑ์ด้านยานยนต์  
 
PHP เป็นผู้ผลติที่ได้รับการยอมรับในระดบัสากล มีช่ือเสยีงด้านการผลติเส้นใย เส้นด้ายโพลเีอสเตอร์สงัเคราะห์ซึ่งมีความ
ยืดหยุน่สงู และเป็นหนึง่ในผู้ผลติชัน้น าในทวีปยโุรปที่ผลิตสินค้าด้านยานยนต์ที่มีความปลอดภยั ซึ่งโรงงานผลิตของกลุม่ 
PHP ตัง้อยูใ่นทวีปอเมริกา ทวีปยโุรป และสาธารณรัฐประชาชนจีน  
 
การเข้าซือ้กิจการของ PHP จะช่วยเพิ่มมลูค่าของผลิตภณัฑ์ชนิดพิเศษ (High Value Add หรือ HVA) ของบริษัทฯ ซึ่งเป็น
การเพิ่มกลุม่สินค้าด้านผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมและผลิตภณัฑ์ยานยนต์ โดยผลิตภณัฑ์เส้นใยของ PHP นี ้ถกูน ามาใช้ใน
อตุสาหกรรมยานยนต์อยา่งแพร่หลาย เช่น ใช้ในการผลติถงุลมนิรภยั (airbag) และยางในรถยนต์ (tire cord) 
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โรงงานผลิตเส้นใยและเส้นด้าย  
ตารางดงัตอ่ไปนีแ้สดงรายละเอียดของโรงงานผลติเส้นใยและเส้นด้ายของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 

โรงงานผลิต 

 

สถานที่ตัง้ 

 ก าลังการผลิตติดตัง้ (1) 
(ตันต่อปี) 

โรงงานผลิตของ บมจ .อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดสัตรีส์้ 
ที่จงัหวดันครปฐม 

 จงัหวดันครปฐม  
ประเทศไทย 

 116,000 

โรงงานผลิตของ บมจ .อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดสัตรีส์้ 
ที่มาบตาพดุ 

 มาบตาพดุ 
ประเทศไทย 

                           
197,600 

โรงงานผลิตเส้นด้ายขนสตัว์ ของ บมจ .อินโดรามา โฮลดิง้ส์  ลพบรีุ 
ประเทศไทย 

 5,900 

โรงงานผลิตโพลีเอสเตอร์  Auriga  เมือง Spartanburg รัฐ South Carolina 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 71,000 

โรงงานผลิตโพลีเอสเตอร์ IVL Karawang  เมือง Karawang 
ประเทศอินโดนีเซีย 

 36,000 

โรงงานผลิตโพลีเอสเตอร์ IVL Tangerang  เมือง Tangerang 
ประเทศอินโดนีเซีย 

 73,600 

โรงงานผลิตโพลีเอสเตอร์ Trevira (2)  เมือง Bobingen และ Gubem 
ประเทศเยอรมนั  

 120,000 

โรงงานผลิตโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล Wellman International       เมือง Mullagh  153,000 
  สาธารณรัฐไอร์แลนด์   

  เมือง Spijik   
  ประเทศเนเธอร์แลนด์   

  เมือง Verdun  
ประเทศฝร่ังเศส 

  

โรงงานผลิตโอเลฟินส์ Fibervision 
 

 เมืองDuluth  
เมือง,Athens และเมือง Covingtonประเทศ
สหรัฐอเมริกา เมือง Varde ประเทศเดนมาร์ก 
และเมือง Suzhou ประเทศจีน 

 221,000 

โรงงานผลิตของ บมจ .อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดสัตรีส์้ 
ที่มาบตาพดุ - BICO 

 มาบตาพดุ 
ประเทศไทย 

 16,000 

โรงงานผลิตของ บมจ .อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดสัตรีส์้ 
ที่นครปฐม – รีไซเคิลโพลีเอสเตอร์ 

 นครปฐม 
ประเทศไทย 

 28,500 

โรงงานผลิตโพลีเอสเตอร์ ของ Polychem (CP4)   เมือง Purwakarta, ประเทศอินโดนีเซีย  300,000 

PHP Fibers – เส้นใยที่ใช้ในการผลติยางรถยนต์  
)Nylon 6.6 tire cord(  

 ประเทศเยอรมนันี, สหรัฐอเมริกา & กิจการ
ร่วมทนุในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 95,000 

รวม    1,433,600 

 
(1) ตัง้แต่เดือนมกราคม 2554 ก าลงัการผลิตได้มีการปรับปรุงเพ่ือสะท้อนการปรับปรุงกระบวนการผลิต (de-bottlenecking) 
(2) ร่วมลงทนุโดยถือหุ้นร้อยละ 75 โดยเข้าซือ้เมื่อวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2554 ทัง้นีต้ัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2556 เงินลงทนุใน Trevira Holdings GmbH ได้ถกูพิจารณาให้เป็น

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย โดยผลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยได้รวมอยูใ่นงบการเงินของกลุม่บริษัทเน่ืองจากมีการแก้ไขสญัญาร่วมค้ากบัผู้ ร่วมค้า 
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การขายและการตลาดของผลติภัณฑ์เส้นใยและเส้นด้าย 

กลุ่มลกูค้าหลกัของบริษัทฯ ส าหรับผลิตภณัฑ์เส้นใยและเส้นด้าย ได้แก่ บริษัทผู้ผลิตสิ่งทอที่ใช้ในการผลิตเสือ้ผ้าและ
เคร่ืองนุ่งห่ม บริษัทผู้ผลิตกลุม่สินค้าที่มีการอปุโภคบริโภคในอตัราสงู )Fast moving consumer goods( บริษัทผู้ผลิตสิ่ง
ทอท่ีใช้ส าหรับครัวเรือน และบริษัทผู้ประกอบการอตุสาหกรรม เช่น บริษัทผู้ผลติรถยนต์ และผู้ผลติฟิล์มส าหรับบรรจภุณัฑ์ 
ทัง้นีส้ านักงานใหญ่ของฝ่ายการขายและการตลาดของผลิตภัณฑ์โพลีเอสเตอร์ของบริษัทฯ ตัง้อยู่ในประเทศ โดย
รับผิดชอบในกิจกรรมการขายผลติภณัฑ์และการตลาดที่เก่ียวกบัลกูค้าของบริษัทฯ ทัว่โลก โดยที่บริษัทฯ ขายผลติภณัฑ์โพ
ลีเอสเตอร์ให้กับลูกค้าโดยตรงส าหรับการขายภายในประเทศและขายผ่านตัวแทนจ าหน่ายส าหรับการส่งออกขาย
ตา่งประเทศ 

กิจกรรมการตลาดของบริษัทฯ ซึง่รวมถึงการติดตอ่กบัลกูค้าของบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการของ
ลกูค้า และความสามารถรักษาสมัพนัธภาพท่ีดี อีกทัง้ยงัเป็นการบริการในสว่นของลกูค้าสมัพนัธ์อีกด้วย 

การแข่งขันในธุรกิจเส้นใยและเส้นด้าย 

การแข่งขนัในอตุสาหกรรมเส้นใยและเส้นด้ายในระดบัโลก  สามารถจ าแนกได้ตามลกัษณะการประกอบธุรกิจในรูปแบบ
ของบริษัทขนาดใหญ่ที่ประกอบอตุสาหกรรมที่หลากหลาย  และในรูปแบบของผู้ผลิตสินค้าเฉพาะกลุม่ที่มีขนาดค่อนข้าง
เลก็จ านวนมากที่มีก าลงัการผลติน้อยกวา่ 10,000 ตนัตอ่ปี โดยปกติแล้ว ผู้ผลติเส้นใยและเส้นด้ายรายใหญ่จะมุ่งเน้นการ
จ าหนา่ยเส้นใยมาตรฐานปริมาณมากให้กบัตลาดภายในประเทศ ซึ่งมีอตัราการแข่งขนัสงูและการแข่งขนัดงักลา่วขึน้อยู่
กับปัจจัยด้านราคาเป็นหลกั  และปัจจัยรองลงมาคือความสม ่าเสมอในการคงคุณภาพของผลิตภณัฑ์กับผู้ผลิตโพลีเอ
สเตอร์ส าหรับสนิค้าโภคภณัฑ์ที่มีขนาดใหญ่กว่า  โดยวิธีการมุ่งเน้นการขยายการผลิตผลิตภณัฑ์ที่ไม่เป็นสินค้าโภคภณัฑ์
ให้มีจ านวนประมาณคร่ึงหนึ่งของผลิตภณัฑ์โพลีเอสเตอร์ทัง้หมดของบริษัทฯ  ประเทศจีนมีปริมาณการผลิตโพลีเอสเตอร์
และบริษัทท่ีเก่ียวข้องในกลุม่ธุรกิจนีเ้ป็นจ านวนมาก 

ธุรกิจ Feedstock 

Feedstock หมายถึง PTA, MEG, อนพุนัธ์ EO ซึ่งเป็นวตัถดุิบในการผลิตของบริษัทฯ และผลิตภณัฑ์อื่นที่เกิดขึน้ระหว่าง
กระบวนการผลิต โดย PTA  ย่อมาจาก Purified Terephthalic Acid หรือ กรดเทเรฟทาลิกบริสทุธ์ิ เป็นสารประกอบ
อินทรีย์ ลกัษณะคล้ายแป้ง ไม่มีสี จัดเป็นเคมีโภคภัณฑ์ (Commodity Chemical) โดยส่วนใหญ่ใช้ในการผลิต PET 
(Polyethylene Terephthalate) ที่ใช้ผลติเสือ้ผ้าและขวดพลาสติก 

1. ธุรกิจ PTA   
กรดเทเรฟทาลกิเป็นสารประกอบอินทรีย์ ไม่มีสี มีลกัษณะเป็นของแข็ง อยู่ในกลุม่เคมีโภคภณัฑ์ ใช้เป็นสารตัง้ต้นหลกัใน
การผลติโพลเีอสเตอร์ PET  ส าหรับผลติเสือ้ผ้าและขวดพลาสติก ในแตล่ะปีมีการผลติ PTA หลายพนัล้านกิโลกรัม บริษัทฯ
เข้าสูธุ่รกิจ PTA ในปี 2551 ภายใต้กลยทุธ์การพฒันาโดยการควบรวมไปยงัวตัถดุิบ เพื่อให้มัน่ใจวา่สามารถจดัหาวตัถดุิบ
ได้อยา่งตอ่เนื่องและสามารถท าก าไรในหว่งโซโ่พลเีอสเตอร์ได้ดีขึน้ กลยทุธ์นีส้ร้างความได้เปรียบด้านต้นทนุให้แก่บริษัทฯ
ทัง้ในธุรกิจ PET และเส้นใย บริษัทฯ มีโรงงานผลิต 5 โรงงาน ใน 4 ประเทศ ครอบคลมุ 2 ภมูิภาค ได้แก่ ประเทศไทย 
อินโดนีเซีย เนเธอร์แลนด์และอิตาลี โดยโรงงานตัง้อยู่บริเวณเดียวกนักบัโรงงานผลิตขัน้ปลายน า้ ซึ่งมีก าลงัการผลิตรวม 
2.4 ล้านตนัตอ่ปี )รวมกิจการร่วมทนุ( 
 
 



                                                                                                                       บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

 

29 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ                                                                           สว่นที่ 3 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ 

 

การผลิต PTA 
กรดเทเรฟทาลกิ เกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชนัของพาราไซลนี (Paraxylene หรือ PX( ในกระบวนการเชิงพาณิชย์ใช้กรดอะ
ซิติกเป็นตวัท าละลายร่วมกบัตวัเร่งปฏิกริยาที่ประกอบด้วยโคบอลต์และเกลือแมงกานีส โดยมีสารประกอบโบรไมด์เป็น
ตวักระตุ้น 

ปฏิกริยาลกูโซ่ที่เกิดขึน้ต่อเนื่องนัน้ เร่ิมต้นจากปฏิกิริยาออกซิเดชนัของพาราไซลีน จนได้กรดเทเรฟทาลิก (Terephthalic 
Acid หรือ TA( จากนัน้เข้าสูข่ัน้ตอนการท าให้บริสทุธ์ิจนได้เป็น PTA 

การใช้งานของ PTA 

PTA ส่วนใหญ่ถกูน ามาใช้เป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิต PET อย่างไรก็ตามมีการใช้งานในรูปแบบอื่น ๆ ที่มีความเฉพาะ 
เช่น ใช้ในยาแก้ปวดในรูปแบบของเกลอืเทเรฟทาเลต และใช้เป็นตวัเติมในระเบิดควนัที่ใช้ในกองทพั เพื่อให้เกิดควนัสีขาว 
เป็นหมอกหนาเมื่อเกิดการระเบิด 

กระบวนการผลิต PTA 

กระบวนการผลติ PTA แสดงได้ตามแผนภาพด้านลา่งนี ้

 

การขายและการตลาดของ PTA 

กลุม่ลกูค้าหลกัของ PTA ได้แก่ ผู้ผลิตเม็ดพลาสติก PET และผลิตภณัฑ์โพลีเอสเตอร์ โดยที่ผลิตภณัฑ์ PTA ของบริษัทฯ 
สว่นใหญ่จะถกูน ามาใช้ในโรงงานผลิต PET และโพลีเอสเตอร์ซึ่งเป็นธุรกิจขัน้ปลายน า้ บริษัทฯ ได้จ าหน่าย PTA ที่เหลือ
จากการใช้ภายในกลุม่ให้แก่ลกูค้าซึ่งเป็นบคุคลภายนอก โดยในปี 2555 2556 และช่วงหกเดือนแรกของปี  2557 จ านวน 
PTA ที่บริษัทฯ ผลิตได้ ถูกน าไปใช้เพื่อเป็นวตัถดุิบของสายธุรกิจอื่นภายในกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 58.3 ร้อยละ 62.4 และ 
ร้อยละ 66.4 ของปริมาณผลิตภณัฑ์ PTA ทัง้หมดตามล าดบั และบริษัทฯ ขายผลิตภณัฑ์ PTA ให้แก่บคุคลภายนอก คิด
เป็นร้อยละ 41.7 ร้อยละ 37.6 และร้อยละ 33.6 ของปริมาณผลติภณัฑ์ PTA ทัง้หมด ตามล าดบั  

บริษัทฯ ขาย PTA ให้กบัลกูค้าโดยตรงหรือขายผ่านทางบริษัทผู้ ค้า )Trading Company) ซึ่งเหตผุลที่บริษัทฯ ขาย PTA 
บางสว่นผ่านบริษัทผู้ ค้า เป็นเพราะบริษัทผู้ ค้าเป็นผู้จดัหาเงินทนุทางการค้าให้กบัลกูค้า หรือเพราะบริษัทผู้ ค้าซือ้ในนาม
ของบริษัทผู้ ค้าเอง ทัง้นี ้บริษัทฯ ต้องเสียค่าคอมมิชชัน่ให้แก่บริษัทผู้ ค้า โดยบริษัทฯ ได้รวมค่าคอมมิชชั่นดงักล่าวไว้ใน
ราคาขาย PTA ที่บริษัทฯ เรียกเก็บจากลกูค้า และถึงแม้วา่บริษัทฯ จะขาย PTA สว่นหนึ่งให้แก่บริษัทผู้ ค้า บริษัทฯ ก็ยงัคง
ทราบถึงลกัษณะและรายละเอียดของลกูค้าซึง่เป็นผู้ใช้ PTA จริง 
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ส านกังานใหญ่ของฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดของ PTA ของบริษัทฯ นัน้ ตัง้อยู่ในประเทศ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบใน
กิจกรรมการขายและการตลาดที่เก่ียวข้องกบัลกูค้าทัว่โลก กิจกรรมการตลาดของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อกบัลกูค้า
ของบริษัทฯ อยา่งสม ่าเสมอ จะท าให้บริษัทฯ เข้าใจถึงความต้องการของลกูค้า และสามารถรักษาสมัพนัธภาพที่ดี อีกทัง้
ยงัเป็นการบริการในสว่นของลกูค้าสมัพนัธ์ 

การแข่งขันในธุรกิจ PTA 

เนื่องจาก PTA เป็นสินค้าโภคภณัฑ์ การแข่งขันในตลาด PTA จึงขึน้อยู่กับราคาเป็นหลกั รองลงมาคือคุณภาพของ
ผลติภณัฑ์ และระยะเวลาสง่สนิค้า 
ผู้ผลติ PTA สามารถจ าแนกเป็นผู้ผลิตที่เป็นผู้ ค้า และผู้ผลิต PTA แบบครบวงจร ผู้ผลิตที่เป็นผู้ ค้าจะผลิตและจดัหา PTA 
ให้แก่บคุคลภายนอก ในขณะที่ผู้ผลิต PTA แบบครบวงจรจะผลิต PTA เพื่อการบริโภคของตนเอง ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ผลิต 
PTA แบบครบวงจร ในปัจจบุนั มีการสร้างโรงงาน PTA หลายแหง่ในประเทศจีน 

 

2. ธุรกิจ MEG 

วตัถดุิบอีกชนิดที่บริษัทฯผลติ ได้แก่ โมโนเอทิลนี ไกลคอล )Monoethylene Glycol หรือ MEG ซึง่เป็นสารประกอบอินทรีย์ 
ไมม่ีกลิน่ ไมม่ีส ีมีลกัษณะเป็นของเหลว มีรสหวาน 

การผลิต MEG  

โมโนเอทิลนี ไกลคอล )Monoethylene Glycol( ผลติจากเอทิลนี (Ethylene) หรืออีเทน (Ethane) ผา่นสารอนพุนัธ์ขัน้กลาง 
ได้แก่ เอทิลนีออกไซด์ (Ethylene Oxide) โดยจะท าปฏิกริยากบัน า้ เกิดเป็นเอทิลนี ไกลคอล (Ethylene Glycol) 
การใช้งานของ MEG 

เอทิลนี ไกลคอลโดยสว่นใหญ่ถกูน าไปใช้เป็นสารต้านการแข็งตวัส าหรับหม้อน า้รถยนต์ คิดเป็นกว่าร้อยละ 50 ของการใช้
เอทิลนี ไกลคอลในเชิงพาณิชย์ และใช้เป็นวตัถดุิบหลกัในการผลติ PET คิดเป็นร้อยละ 40 ของการบริโภคเอทิลนี ไกลคอล
ทัว่โลก นอกเหนือจากการใช้ส าหรับรถยนต์แล้ว MEG ยงัใช้เป็นตวักลางในการระบายความร้อนส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
น า้เย็นส าหรับระบบปรับอากาศและใช้ในระบบท าความร้อน/เย็นจากพลงังานใต้พิภพ 

 

3. ธุรกิจอนุพันธ์เอทิลีนออกไซด์ (EO) ผลิตภัณฑ์อื่นที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต (by products) 

ธุรกิจเอทิลีนออกไซด์บริสุทธ์ิ 

เอทิลนีออกไซด์เกิดจากการท าปฏิกริยาออกซิเดชัน่ของเอทิลนี โดยมีโลหะเงินเป็นตวัเร่งปฏิกริยา 

การใช้งานของ PEO 

เอทิลนีออกไซด์ถกูน าไปใช้ในการผลติผงซกัฟอก สารเพิ่มความหนืด ตวัท าละลาย พลาสติกและสารประกอบเคมีอินทรีย์ 
เช่น เอทิลนีไกลคอล (Ethylene Glycol) เอทาโนลามีน (Ethanolamine) ไกลคอลแบบง่ายและแบบซบัซ้อน โพลีไกลคอล
อีเทอร์ (Polyglycol Ethers) และสารประกอบอ่ืน เอทิลีนออกไซด์บริสุทธ์ิถูกใช้เป็นยาฆ่าเชือ้อย่างแพร่หลายใน
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โรงพยาบาลและในอตุสาหกรรมเคร่ืองมือแพทย์แทนการใช้ไอน า้ในการฆ่าเชือ้กับเคร่ืองมือและอปุกรณ์ที่ไวต่อความร้อน 
เช่น เข็มฉีดยาพลาสติก 

สารอนพุนัธ์ของเอทิลีนออกไซด์บริสทุธ์ิถกูน าไปใช้งานผลิตภณัฑ์หลากหลายชนิด เช่น สบู่ ผงซกัฟอก น า้มนัเบรค สาร
ก าจดัวชัพืช ฉนวนโฟมยรีูเทนส าหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น 

เอทิลนีออกไซด์เป็นหนึง่ในวตัถดุิบส าคญัที่ใช้ในกระบวนการผลติเคมีขนาดใหญ่ เอทิลนีออกไซด์ถกูใช้ในการสงัเคราะห์เอ
ทิลนีไกลคอล ซึง่รวมถึง ไดเอทิลีน ไกลคอลและไตรเอทิลีน ไกลคอล คิดเป็นร้อยละ 75 ของการบริโภคทัว่โลก ผลิตภณัฑ์
ส าคญัอื่น ๆ ได้แก่ เอทิลีนไกลคอล อีเทอร์ (Ethylene Glycol Ethers) เอทาโนลามีน (Ethanolamines) และอีทอกซีเลท 
(Ethoxylates) ในกลุม่ไกลคอล เอทิลนีไกลคอลใช้เป็นสารป้องกนัการแข็งตวั ใช้ในการผลิตโพลีเอสเตอร์และ PET สารท า
ความเย็นเหลว ตวัท าละลาย โพลีเอทิลีนไกลคอล ใช้ในน า้หอม เคร่ืองส าอาง เวชภณัฑ์ สารหลอ่ลื่น ทินเนอร์ผสมสี สาร
เสริมสภาพพลาสติก (Plasticizer) เอทิลีนไกลคอล อีเทอร์ ใช้เป็นสว่นประกอบของน า้มนัเบรค ผงซกัฟอก ตวัท าละลาย 
แลคเกอร์และส ีผลติภณัฑ์ตวัอื่นท่ีได้จากเอทิลนีออกไซด์ ได้แก่ เอทาโนลามีน  ใช้ในการผลิตสบู่และผงซกัฟอก รวมทัง้ใช้
เป็นสารท่ีท าให้ก๊าซธรรมชาติบริสทุธ์ิ อีทอกซีเลท เกิดจากการท าปฏิกริยาของเอทิลีนออกไซด์กบัแอลกอฮอล์ กรดหรือเอ
มีน (Amine) ถกูน าไปใช้ในการผลติผงซกัฟอก สารลดแรงตงึผิว อิมลัซิฟายเออร์ (Emulsifie) และสารเคมีขจดัคราบน า้มนั 
 

4. ธุรกิจ TEG  และ DEG 

การใช้งานของ TEG และ DEG 
ไดเอทิลนี ไกลคอล (DEG) เป็นผลติภณัฑ์พลอยได้ที่เกิดร่วมกบั MEG ในกระบวนการผลติเอทิลีนออกไซด์ (EO)  DEG ถกู
น าไปใช้งานในหลากหลายรูปแบบและถกูน าไปใช้ในการผลิตโพลีเอสเตอร์ โพลีออล (Polyester Polyols) โพลีเอสเตอร์เร
ซินชนิดไมอ่ิ่มตวั (Unsaturated Polyester Resin) เตาความร้อน การผลติมอร์โฟลนี (Morpholine) สีและสารเคลือบ สาร
เสริมสภาพพลาสติก (Plasticizers) น า้ยาซกัผ้า การบดปนูซีเมนต์และใช้เป็นผลิตภณัฑ์ขัน้กลางส าหรับการผลิตโพลีเอ
ทิลนีไกลคอล (Polyethylene Glycol) 

ไตรเอทิลีน ไกลคอล (TEG) เป็นผลิตภณัฑ์พลอยได้ที่เกิดในกระบวนการผลิตเอทิลีนออกไซด์ (EO) ไตรเอทิลีน ไกลคอล 
สว่นใหญ่ถกูน าไปใช้ในกระบวนการแยกไอน า้จากก๊าซธรรมชาติ นอกจากนีย้งัมีการใช้งานในรูปแบบอื่น เช่น สารฆ่าเชือ้
ในอากาศ เรซิ่นส าหรับกระจกรถและใช้เป็นเคมีขัน้กลางส าหรับโพลีเอทิลีนไกลคอล ใช้เป็นสารเสริมสภาพพลาสติก
ส าหรับไวนิล ใช้ในผลิตภณัฑ์ฆ่าเชือ้ในอากาศเมื่อท าให้เป็นละอองจะใช้เป็นยาฆ่าเชือ้ เป็นสารเติมแต่งส าหรับน ามนัไฮ
ดรอลกิและน า้มนัเบรค นอกจากนีย้งัใช้เป็นสารพืน้ฐานส าหรับเคื่องท าควนัในอตุสาหกรรมบนัเทิง 
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กระบวนการผลิต Oxide & Glycol  

กระบวนการผลติ EO/EG แสดงได้ตามแผนภาพด้านลา่งนี ้
 

 

 

การขายและการตลาดของ Oxide & Glycol  

บริษัทฯเข้าซือ้โรงงานผลิต EO/EG เป็นครัง้แรกในเดือนเมษายน ปี 2555 ซึ่งมีการขายและด าเนินงานโดยทีมงานใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตามการขายและการตลาดจะถูกควบคุมดูแลโดยส านักงานใหญ่ในประเทศไทย 
ผลติภณัฑ์ EO/EG ถกูแบง่ออกเป็น 2 กลุม่อนัได้แก่  

สารเอทิลีนออกไซด์บริสทุธ์ิ (PEO) – โดยขายตรงสูต่ลาดการค้าประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง PEO จะถกูน าไปใช้เป็น
เคมีภณัฑ์ขัน้กลางส าหรับผลิตสารอนพุนัธุ์ของ PEO เช่น ethanolamines, polyols, ethers และสารลดแรงตึงผิว ซึ่ง
เป็นวตัถดุิบที่น าไปใช้ในการผลิตเคมีภณัฑ์เพื่อการเกษตร โฟมแข็งและอ่อน ผลิตภณัฑในครัวเรือน และผลิตภณัฑ์เพื่อ
ความงาม เป็นต้น 

ปัจจบุนัมีผู้บริโภค PEO เพื่อการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกาหลายราย บริษัทฯเป็นผู้จดัหา PEO ให้ทัง้สิน้ 12 ราย ซึ่งเป็น
สิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความน่าเช่ือถือและการบริการที่เป็นเลิศของบริษัทฯ บริษัทฯมีส่วนแบ่งตลาดของ PEO ทัง้หมด
ประมาณร้อยละ 30 

นอกจาก PEO แล้ว โรงงานยงัสามารถผลติไกลคอล (Glycol), โมโนเอทิลีนไกลคอล )Monoethylene Glycol( หรือ MEG, 
ไดเอทิลีน ไกลคอล )Diethylene Glycol( หรือ DEG และ ไตรเอทิลีน ไกลคอล )Triethylene Glycol( หรือ TEG ผ่าน
กระบวนการกลัน่ โดยผลติภณัฑ์ที่ผลติได้สว่นใหญ่จะเป็น MEG นอกจากนี ้ 

 บริษัทฯได้เข้าซือ้โรงงานผลิต TX ภายใต้ข้อตกลงในการจดัหา MEG ร่วมกบัเจ้าของกิจการเดิมซึ่งใช้ MEG ใน
การผลติสารท าความเย็น โดยหลกัในตลาดสหรัฐอเมริกา 
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 โรงงานในประเทศสหรัฐอเมริกาจะใช้ MEG เป็นวตัถดุิบในการผลิต PET และ เส้นใยและเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ 
ซงึโรงงานเหลา่นีม้ีความต้องการใช้ MEG ในการผลติเกินกวา่ที่โรงงานผลิต TX ในมลรัฐ Clear Lake จะผลิตได้
สง่ผลให้บริษัทฯต้องเลอืกวิธีการใดวิธีการหนึง่โดยการสัง่ซือ้ MEG จากผู้ผลติอื่นในประเทศสหรัฐอเมริกาและใน
ตลาดโลกหรือผลติภายใต้ MEG ที่มีอยูอ่ยา่งจ ากดั  

ในปี 2556 และช่วงหกเดือนแรกของปี 2557 บริษัทฯ ขายผลิตภณัฑ์ EO/EG ร้อยละ 3.9 และร้อยละ 26.7 ของปริมาณ
การผลิตทัง้หมดตามล าดบั ให้กบักลุม่บริษัทและร้อยละ 96.1 และร้อยละ 73.3 ของปริมาณการผลิต EO/EG ทัง้หมด
ตามล าดบั ให้กบัลกูค้าภายนอก  
 

การแข่งขันในธุรกิจ Oxide & Glycol  

การแขง่ขนัในธุรกิจ PEO – เนื่องจาก PEO เป็นผลติภณัฑ์ที่มีความผนัผวนสงู ท าให้ไม่มีการน าเข้าและสง่ออกผลิตภณัฑ์  
PEO โดยตรง ในขณะที่สารอนพุนัธ์ของ PEO สามารถน าเข้าและสง่ออกได้ บริษัท IVOG ที่มีการผลิต PEO ในประเทศ
สหรัฐอเมริกานัน้สามารถแข่งขนักับคู่แข่งระดบัโลกซึ่งโดยส่วนใหญ่จะผลิต PEO เพื่อใช้ในการผลิตอนุพนัธ์ของ PEO 
ภายในและจ าหนา่ยสว่นท่ีเหลอืสูต่ลาดภายนอก ในขณะที่บริษัท IVOG นัน้จะต่างจากคู่แข่งรายอื่น ๆ ตรงที่จะไม่ท าการ
ผลติอนพุนัธ์ของ PEO เนื่องจากจะเป็นการแขง่ขนักบัลกูค้าของบริษัท  

การแข่งขนัในธุรกิจ Glycols – ตลาด MEG ในระดบัโลกมีการแข่งขนัสงู และมีผู้ผลิตเป็นจ านวนมากกระจายอยู่ทัว่โลก 
MEG นัน้ยงัง่ายตอ่การผลติ ขนสง่รวมทัง้ดแูลเก็บรักษา  วิวฒันาการของ Shale gas นัน้ ( ก๊าซจากชัน้หิน) ท าให้ผู้ผลติใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ใช้ Shale gas ในการผลติเอธิลนีไปเป็นวตัดุิบในการผลติ MEG คงความได้เปรียบในแง่ของต้นทนุ
ที่มีราคาต ่ามาก เมื่อเที่ยบกบัภมูิภาคอื่น ๆ การที่บริษัทฯได้น าเอาธุรกิจ MEG เข้ามานัน้เป็นการสร้างมลูค่าเพิ่มให้กบัห่วง
โซ่มูลค่า PET และ เส้นใยและเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ คู่แข่งรายส าคญัในทวีปอเมริกาเหนืออนัได้แก่ Shell Chemical, 
MEGlobal, Equistar และ Sabic รวมทัง้ PEMEX ในประเทศเม็กซิโก การบริโภค MEG ในประเทศสหรัฐอเมริกาถือว่าอยู่
ในช่วงที่เติบโตอยา่งเต็มที่ โดยอปุสงค์ที่เพิ่มขึน้นัน้มีแรงผลกัดนัมาจากก าลงัการผลติ PET ที่เพิ่มขึน้ใหมแ่ละโอกาสในการ
ท าก าไรจากการสง่ออกอนัเนื่องมาจากการท่ีบริษัทฯมีข้อได้เปรียบในเร่ืองของต้นทนุท่ีใช้ในการผลิตเอทิลีนที่มีราคาต ่าอนั
เป็นผลมาจากวิวฒันาการของ Shale gas 

 
โรงงานผลิต Feedstock 

ตารางดงัตอ่ไปนีแ้สดงข้อมลูที่ส าคญัเก่ียวกบัโรงงานผลติ Feedstock ของบริษัทฯ ซึง่เป็นข้อมลู ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2557 
 

โรงงานผลิต(4)  สถานที่ตัง้  
ก าลังการผลิตติดตัง้ (1)

  

(ตันต่อปี)
 

โรงงาน PTA ของ บจ .อินโดรามา ปิโตรเคม  จงัหวดัระยอง ประเทศไทย  771,000 

โรงงาน PTA ของ บมจ .ทีพีท ีปิโตรเคมิคอลส์(2)  มาบตาพดุ ประเทศไทย  613,000 
โรงงาน PTA ของ IRH Rotterdam   เมือง Rotterdam  

ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
 377,000 

Ottana Polimeri S.R.L. (3)   เมือง Ottana ประเทศอิตาล ี  184,000 
โรงงาน PTA ของ Polyprima (4)  ประเทศอินโดนีเซีย  500,000 
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โรงงาน EO/EG ของ Indorama ventures (Oxide & Glycol(  รัฐเท็กซสั ประเทศสหรัฐอเมริกา  550,000 

รวม    2,995,000 

(1) ตัง้แต่เดือนมกราคม 2554 ก าลงัการผลิตได้มีการปรับปรุงเพ่ือสะท้อนการปรับปรุงกระบวนการผลิต (de-bottlenecking)  
(2) บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.97  ใน บมจ. ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส ์
(3) ร่วมลงทนุโดยถือหุ้นร้อยละ 50 และบริษัทฯบนัทึกการด้อยค่าบางสว่นในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2556 และไตรมาสท่ี 2 ของปี 2557 
(4) ร่วมลงทนุโดยถือหุ้นร้อยละ 43 

 

ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน 

1. การให้ความส าคัญกับอุตสาหกรรมและการมีสถานะเป็นผู้น าตลาด 

บริษัทฯ เป็นผู้ ผลิตชัน้น ารายหนึ่งในห่วงโซ่มูลค่าโพลีเอสเตอร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสายธุรกิจปิโตรเคมี บริษัทฯ ได้ให้
ความส าคญัและมีความมุง่มัน่ในอตุสาหกรรมที่บริษัทฯด าเนินธุรกิจมาโดยตลอด นบัตัง้แต่ปี 2546 เป็นต้นมาบริษัทฯ ได้
ให้ความส าคญักบัห่วงโซ่มูลค่าโพลีเอสเตอร์เพิ่มขึน้อย่างมากโดยการขยายธุรกิจและการเข้าลงทุนต่างๆ  การจ าหน่าย
ธุรกิจเคมีภณัฑ์ซึง่มิใช่ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ และโดยการขยายขนาดธุรกิจของบริษัทฯ และขยายกิจการของบริษัทฯ ไปยงั
ภมูิภาคตา่งๆ ด้วยเหตนุี ้บริษัทฯ จึงได้ก้าวสูก่ารเป็นผู้ผลติพลาสติกโพลเีอสเตอร์ครบวงจรชัน้น าในระดบัโลก  
 

 

ทีม่า : ข้อมูลจากอตุสาหกรรมและข้อมูลจากบริษัทฯ 

 

บริษัทฯ เช่ือว่า บริษัทฯ เป็นหนึ่งในบริษัทปิโตรเคมีไม่ก่ีแห่งที่มุ่งเน้นห่วงโซ่มลูค่าโพลีเอสเตอร์ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ
กับผู้ประกอบการที่มีบทบาทส าคัญรายอื่นซึ่งมีการแบ่งสายธุรกิจออกเป็นหลายสาย ซึ่งประกอบไปด้วยธุรกิจหลาย
ประเภทท่ีแตกตา่งกนัออกไป บริษัทฯ เช่ือวา่การเป็นผู้ประกอบการท่ีให้ความส าคญัเฉพาะด้านมีข้อได้เปรียบที่ส าคญัดงันี  ้

 ความเข้าใจที่ดีกวา่เก่ียวกบัปัจจยัในความส าเร็จในแตล่ะสายธุรกิจ 

 การจดัสรรเงินทนุและความสามารถของบคุลากรท่ีมีประสทิธิภาพมากขึน้ 
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 ความสามารถในการตดัสนิใจอยา่งรวดเร็วในการบริหารจดัการและการพาณิชย์ และ 

 การลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานซึ่งจ าเป็นในการบริหารกิจการที่มีความหลากหลายและการเพิ่มมลูค่าเนื่องจาก
ความคล้ายคลงึกนัของธุรกิจ 

2. การที่บริษัทฯ มีการขายและฐานการผลิตท่ัวโลก 

บริษัทฯ เป็นบริษัทระดบัโลกซึ่งมีโรงงานผลิต 46 แห่งตัง้อยู่ใน 16 ประเทศซึ่งได้แก่ ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา ประเทศ

ลิธัวเนีย ประเทศเนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร ประเทศเม็กซิโก ประเทศอิตาลี ประเทศเยอรมัน ประเทศฝร่ังเศส 

ประเทศโปแลนด์ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประเทศเดนมาร์ก สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศ

ไนจีเรีย ใน 4 ทวีป ซึง่ได้แก่ ทวีปเอเชีย ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปยโุรป และทวีปแอฟริกา และจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ให้แก่ลกูค้า

ทัว่โลก ทัง้นี ้บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติก PET รายเดียวที่ด าเนินกิจการในทวีปเอเชีย ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปยโุรป 

และทวีปแอฟริกา ซึ่งเป็นภมูิภาคที่ส าคญัของธุรกิจเม็ดพลาสติก PET สว่นธุรกิจโพลีเอสเตอร์ของบริษัทฯ นัน้ บริษัทฯ มี

ฐานการผลติในทวีปเอเชีย ทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปยโุรป และมีฐานลกูค้าที่หลากหลายซึ่งกระจายอยู่ทัว่โลก ส าหรับ

ธุรกิจ PTA ของบริษัทฯ นัน้ ได้ผลิตขึน้ในประเทศไทยและในทวีปยโุรปเพื่อให้การสนบัสนนุแก่อตุสาหกรรมปลายน า้ของ

บริษัทฯ ตลอดจนเพื่อท าการตลาดกบัลกูค้าภายนอกทัว่โลก 

 
บริษัทฯ เช่ือมัน่วา่ การที่บริษัทฯประกอบธุรกิจในหลายประเทศทัว่โลก ท าให้บริษัทฯ สามารถ 

 สร้างการเติบโตทางด้านปริมาณขาย 

 ขยายฐานลกูค้าของบริษัทฯ 

 เพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัทางด้านต้นทนุของบริษัทฯ จากการท่ีมีที่ตัง้ใกล้กบัลกูค้าและคูค้่าของบริษัทฯ 

 ลดต้นทนุด้านโลจิสติกส์ 

 ได้รับประโยชน์จากการไมถ่กูกีดกนัจากอปุสรรคทางการค้าที่มีอยู่ และ 

 ลดความเสีย่งตอ่วงจรธุรกิจและการพึง่พาตลาดใดตลาดหนึง่เพียงตลาดเดียว 

3. รูปแบบการด าเนินธุรกิจแบบครบวงจร 

ธุรกิจห่วงโซ่มลูค่าโพลีเอสเตอร์ของบริษัทฯ ได้ถกูรวมในลกัษณะแนวตัง้เป็นกลุม่ธุรกิจ MEG, PTA, เม็ดพลาสติก PET 
และเส้นใยและเส้นด้ายโพลเีอสเตอร์ ทัง้นี ้โรงงานผลติขัน้ปลายน า้ของบริษัทฯ ซึง่ได้แก่ธุรกิจ  PET และโพลีเอสเตอร์มีการ
จดัซือ้ Feedstock (PTA และ MEG) ในปริมาณที่มีสาระส าคญัจากบริษัทในกลุม่ละประมาณร้อยละ 48.1 ในปี 2555  
ร้อยละ 49.6 ในปี 2556 และร้อยละ 55 ในช่วงหกเดือนแรกปี 2557 ตามล าดบั 

บริษัทฯ เช่ือมัน่วา่ ประโยชน์ที่ส าคญัจากการมีธุรกิจแบบครบวงจร ประกอบไปด้วย 

 ความแนน่อนในการจดัหา Feedstock ส าหรับธุรกิจ PET และโพลเีอสเตอร์ของบริษัทฯ ในช่วงภาวะตลาดผนัผวน
โดยเฉพาะในช่วงที่อปุสงค์ของ PTA มีปริมาณสงู 

 การท่ีบริษัทฯ มีธุรกิจ PTA เพื่อใช้ในการบริโภคภายในองค์กร (Captive Consumption) ท าให้บริษัทฯ สามารถ
รักษาระดบัการใช้ก าลงัการผลติได้สงูขึน้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกบัผู้ ค้า PTA รายอื่น แม้ในภาวะที่อปุทานของ 
PTA ลดลงก็ตาม 
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 การประหยดัต้นทนุจากการที่โรงงานผลิตของธุรกิจ PTA และ PET และโพลีเอสเตอร์ ตัง้อยู่ในบริเวณเดียวกนั 
เนื่องจากเป็นการลดต้นทนุด้านโลจิสติกส์และการใช้ระบบงานบริการตา่ง ๆ ร่วมกนั และ 

 การประหยดัต้นทุนโดยการรวมการด าเนินงานเข้าด้วยกัน  ซึ่งเกิดจากการลดต้นทุนคงที่เก่ียวกับการจัดหา
วตัถดุิบ การขายและการตลาด และการด าเนินการทางด้านบริหารตา่ง ๆ 

บริษัทฯ เช่ือมัน่วา่ การมีธุรกิจแบบครบวงจรจะช่วยเพิ่มประสทิธิภาพของการด าเนินงานของบริษัทฯ ความสามารถในการ
แขง่ขนั และความสามารถในการตอบสนองตอ่ความต้องการของลกูค้า และการพฒันาทางการตลาด ตลอดจนก่อให้เกิด
ความมีเสถียรภาพในปริมาณและผลก าไร 

4. สถานะทางต้นทุนที่แข็งแกร่ง 

บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัในด้านต้นทนุและประสทิธิภาพมาโดยตลอด และเช่ือวา่ บริษัทฯ มีสถานะทางต้นทนุท่ีแข็งแกร่ง
ในธุรกิจและในภูมิภาคที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอยู่ บริษัทฯ เช่ือว่าการประสบผลส าเร็จดังกล่าวเป็นผลมาจากปัจจัย
ดงัตอ่ไปนี ้

5. การเป็นผู้น าด้านการผลิตที่มีการประหยัดต่อขนาดและการด าเนินงานที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม
สถานการณ์    

บริษัทฯเช่ือวา่ บริษัทฯมีโรงงานผลติบางสว่นที่มีก าลงัการผลติมากที่สดุและมีประสิทธิภาพสงูที่สดุแห่งหนึ่งในอตุสาหกรรม
เม็ดพลาสติก PET และ PTA นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก PET  แบบสายการผลิตสายเดียว 
(Single Line) ที่ใหญ่ที่สดุในทวีปยุโรปที่โรงงานผลิต PET ของ Orion Global ในประเทศลิธัวเนีย ซึ่งมีก าลงัการผลิต
จ านวน 241,000   ตนัต่อปี บริษัทฯ ยงัได้ประกอบกิจการโรงงาน  PTA แบบสายการผลิตสายเดียว (Single Line) ที่ใหญ่
ที่สดุในประเทศไทยที่โรงงานผลติ PTA ของ บจ.  อินโดรามา ปิโตรเคม  โดยมีก าลงัการผลิตอยู่ที่ 771,000   ตนัต่อปี เมื่อไม่
นานมานี ้บริษัทฯ ได้ก่อสร้างโรงงานผลติเม็ดพลาสติก PET แหง่ใหมใ่นทวีปอเมริกาเหนือที่โรงงานผลติเม็ดพลาสติก PET 
ของ AlphaPet ของบริษัทฯ ในรัฐ Alabama สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีก าลงัการผลิตจ านวน 432,000 ตนัต่อปี โรงงานผลิตเม็ด
พลาสติก PET ของ AlphaPet เป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สดุแห่งหนึ่งในทวีปอเมริกาเหนือและใช้เทคโนโลยีการผลิต PET ที่
ทนัสมยั การท่ีบริษัทฯ มีโรงงานผลิตขนาดใหญ่ที่ทนัสมยัและมีประสิทธิภาพเหลา่นี ้สง่ผลให้บริษัทฯ ประสบความส าเร็จ
ในด้านสถานะทางต้นทนุที่สามารถแข่งขนัได้ในอตุสาหกรรมที่การประหยดัต่อขนาดเป็นเร่ืองที่ส าคญั สว่นในธุรกิจโพลี
เอสเตอร์ซึ ่งบริษัทฯ ให้ความส าคญัในด้านการผลิตสินค้าเฉพาะกลุม่ บริษัทฯ ได้ลงทนุในสินทรัพย์ที ่เหมาะสมกบั
วตัถปุระสงค์และสามารถปรับเปลีย่นได้ซึง่เหมาะสมกบัการผลติสนิค้าเฉพาะกลุม่และสนิค้าที่มมีลูคา่เพิ่มได้อยา่งสมบรูณ์
แบบ ทัง้นีก้ารเร่ิมด าเนินงานของโรงงาน CP4 (โรงงานที่มีต้นทนุแปลงสภาพต ่าที่สดุในโลก) ในประเทศอินโดนีเซียใน
ไตรมาสที่ 4 ปี 2556 ช่วยเพิ่มให้ผลก าไรให้กบักลุม่ธุรกิจ เนื่องจากขนาดและต้นทนุที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่าคู่แข่ง 
โดยจะเร่ิมการผลิตในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 

6. ประสิทธิภาพการผลิตที่ดีที่สุด  

การมีประสทิธิภาพในการผลิตนีป้ระสบผลส าเร็จได้ ด้วยอตัราการใช้ก าลงัการผลิตในอตัราที่สงูพร้อมกบัการใช้ก าลงัคน
ในระดับที่เหมาะสม ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจที่ต ่า ตลอดจนการประหยัดต้นทุนในด้านพลังงานและ
สาธารณปูโภค บริษัทฯ ได้ยกระดบัการแข่งขนัทางด้านต้นทนุ โดยการสร้างสาธารณปูโภคของโรงงานให้มีประสิทธิภาพ 
โดยการใช้ถ่านหิน หรือก๊าซ เป็นวตัถุดิบในโรงงานส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อลดต้นทุนของไฟฟ้าและไอน า้ นอกจากนี ้
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บริษัทฯ ยงัได้ขายไฟฟ้า และไอน า้ สว่นเกินให้กบับคุคลภายนอก โดยบริษัทฯ ประเมินประสิทธิภาพการผลิตของโรงงาน
ทัง้หมดของบริษัทฯ โดยการเปรียบเทียบซึง่กนัและกนั เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอยา่งเหมาะสม 

7. การใช้ต้นทุนวัตถุดบิอย่างมีประสิทธิภาพ   

บริษัทฯ มีความได้เปรียบในต้นทนุวตัถดุิบ เนื่องจากมีปริมาณการสัง่ซือ้ในจ านวนมาก สถานที่ตัง้ใกล้กับแหลง่วตัถดุิบ 
และความสมัพนัธ์ที่ยาวนานกบัผู้จดัหาวตัถดุิบรายส าคญั โดยบริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการมอี านาจตอ่รองในการซือ้ 
PX PTA และ MEG ทัง้นี ้บริษัทฯ เป็นผู้ซือ้ PX และ MEG รายใหญ่ที่สดุรายหนึง่ของโลก ความต้องการ PX สว่นใหญ่ของ
บริษัทฯ อยูใ่นประเทศ จึงท าให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการมีอ านาจตอ่รองที่สงูขึน้ ในฐานะที่เป็นผู้ผลติพลาสติกโพลี
เอสเตอร์ระดบัโลก บริษัทฯ มีข้อได้เปรียบมากกวา่ผู้ผลติระดบัภมูิภาค เนื่องจากสามารถจดัหา MEG ได้ในวงกว้างทัว่โลก 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัเป็นผู้ซือ้ PTA เพื่อการค้ารายใหญ่ที่สดุรายหนึง่ในตลาดสหรัฐอเมริกา ซึง่สง่ผลให้บริษัทฯ มีอ านาจ
ซือ้เพิ่มขึน้ โดยโรงงานผลติของบริษัทฯ อยูใ่นสถานท่ีตัง้ทีเ่หมาะสม โดยมีลกัษณะส าคญัคอืการใช้สถานท่ีตัง้ร่วมกนัหรือ
ระยะทางทีใ่กล้กบัแหลง่วตัถดุิบเพื่อให้เกิดความได้เปรียบส าหรับงานโลจิสติกส์ของวตัถดุิบและการสนบัสนนุทางด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน  

8. ต้นทุนเงนิลงทุนที่ต ่า   

บริษัทฯ มีโครงสร้างต้นทนุเงินลงทนุท่ีต ่า เนื่องจากการสร้างโรงงานขนาดใหญ่และการเข้าซือ้สนิทรัพย์ด้วยราคาที่มี
สว่นลดจากราคาต้นทนุทดแทนในการสร้างโรงงานแบบเดียวกนั (Replacement Cost) โรงงานผลติ PET ของ Orion 
Global และ AlphaPet ได้รับประโยชน์จากราคาต้นทนุตอ่ตนัที่ต ่าเนื่องจากขนาดของโรงงานท่ีใหญ่ ในขณะที่ บริษัทฯ 
ได้มาซึง่สนิทรัพย์เก่ียวกบัธุรกิจ PTA และโพลเีอสเตอร์ในฐานะท่ีเป็นสนิทรัพย์ของกิจการท่ีมีปัญหาในการด าเนินงานด้วย
ราคาทีม่ีสว่นลดจากราคาต้นทนุทดแทนในการสร้างโรงงานแบบเดียวกนั (Replacement Cost) ส าหรับสนิทรัพย์ที่ได้มา
จากโรงงานผลติ PET และ PTA ในทวีปยโุรปนัน้ บริษัทฯ เช่ือวา่ บริษัทฯ ได้ซือ้มาด้วยราคาที่เหมาะสม 

9. คณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์ซ่ึงมีผลงานที่ได้รับการพิสูจน์ถงึความสามารถในการพัฒนาและสร้าง
ความเจริญเตบิโตให้แก่ธุรกิจอย่างประสบผลส าเร็จ 

คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยผู้บริหารที่มีประสบการณ์สงูและประสบการณ์การเป็นผู้น าที่ยาวนาน ตลอดจน
มีความรู้เช่ียวชาญเก่ียวกับอุตสาหกรรมที่ส าคัญ  ทัง้นีค้ณะผู้ บริหารของบริษัทฯ มีผลงานที่ได้ รับการพิสูจน์ถึง
ความสามารถในการบริหารโครงการท่ีใช้เงินลงทนุสงูได้อยา่งประสบผลส าเร็จเพื่อเพิ่มก าลงัการผลติของบริษัทฯ ตลอดจน
ความสามารถในการเลอืกสรรโอกาสในการเข้าลงทนุท่ีนา่สนใจและการปรับปรุงการด าเนินงานและการสร้างผลก าไรของ
ธุรกิจที่ได้มาจนเป็นผลส าเร็จ  

 

วัตถุดบิและผู้จัดหาวัตถุดิบ 

วตัถดุิบหลกัที่ใช้ในผลิตภณัฑ์ห่วงโซ่มลูค่าโพลีเอสเตอร์ได้แก่ PX และ MEG สว่นสารอื่นๆ และสิ่งที่น ามาใช้ประโยชน์อื่นๆ 
ซึง่บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องใช้ในธุรกิจนัน้ รวมถึงกรดอะซิติค กรด isopthalic ตวัเร่งปฏิกิริยาตา่งๆ และก๊าซประเภทตา่งๆ  

PTA  

ธุรกิจ PET และธุรกิจเส้นใยและเส้นด้ายโพลเีอสเตอร์ของบริษัทฯ บางสว่น ได้รวมตวัในแนวตัง้กบัธุรกิจ PTA ของบริษัทฯ 
เพื่อจดัหา PTA ที่มีความต่อเนื่องและในราคาที่คุ้มทุน โรงงานผลิต PET ของ IRP Rotterdam ของบริษัทฯ และ
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สายการผลิตเม็ดพลาสติก PET ของ บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดสัตรีส์้ ของบริษัทฯ ตัง้อยู่ที่เดียวกันกับ
โรงงานผลิต PTA ของ IRH Rotterdam และโรงงานผลิต PTA ของ บมจ. ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ ตามล าดบั ใน
ขณะเดียวกนัโรงงานผลติ PET ของ AlphaPet ยงัตัง้อยูท่ี่เดียวกนักบัโรงงานผลติ PTA ของ BP ซึง่เป็นคูส่ญัญากบับริษัทฯ 
ในสญัญารับซือ้ PTA ระยะยาว (offtake agreements) โรงงานผลิต PET ของ IRP Workington และ Orion Global ของ
บริษัทฯ ได้รับ PTA สว่นหนึ่งมาจากโรงงาน PTA ของ IRH Rotterdam สว่นโรงงานผลิต PET ของ บมจ. อินโดรามา โพลี
เมอร์ส / บจ.เอเซีย เพ็ท (ไทยแลนด์) ในจงัหวดัลพบรีุ ประเทศไทย และ บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดสัตรีส์้ ใน
จงัหวดันครปฐม ประเทศไทย ได้รับ PTA มาจาก โรงงานผลิต PTA ของ บจ. อินโดรามา ปิโตรเคม และ บมจ. ทีพีที ปิโตร
เคมิคอลส์ ในประเทศไทย ส าหรับในประเทศอินโดนิเซีย ธุรกิจ PET และเส้นใยและเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ ได้รับแหล่ง
วตัถดุิบ PTA จากกิจการร่วมค้า PT. Polyprima 

MEG  

บริษัทฯ ซือ้ MEG ซึง่เป็นสารสกดัปลายน า้ของเอธิลนีจาก Equate และ Sabic ภายใต้สญัญาระยะสัน้และระยะกลาง ใน
ราคาที่เช่ือมโยงกบัราคามาตรฐานท่ีได้รับการประกาศ บริษัทฯ ได้ท าการค้นหาแหลง่วตัถดุิบเหลา่นี ้พร้อมทัง้เจรจาตอ่รอง
ราคาวตัถดุิบเหลา่นีก้บัผู้จดัหาวตัถดุิบร่วมกนักบักลุม่ของนายเอส.พี. โลเฮีย (ซึง่อยูภ่ายใต้การควบคมุของประธานบริษัทฯ 
และบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวโดยตรง) และกลุม่ของนายโอ.พี. โลเฮีย (ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคมุของน้องชาย
ของประธานบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ซึง่มีความสมัพนัธ์อย่างไม่เป็นทางการกบับริษัท ฯ เพื่อให้บริษัทฯ ซือ้ 
MEG ได้ในราคาที่ดีที่สดุ อยา่งไรก็ตาม คูส่ญัญาในสญัญาซือ้วตัถดุิบเหลา่นีจ้ะเป็นบริษัทยอ่ยที่เก่ียวข้องของบริษัทฯ โดย
สัง่ซือ้วตัถดุิบตามปริมาณและลกัษณะเฉพาะตามความต้องการของบริษัทยอ่ยเหลา่นัน้ โดยเมื่อนบัรวมกลุม่บริษัทฯ และ
กลุม่ของนายเอส.พี. โลเฮีย และกลุม่ของนายโอ.พี. โลเฮีย เข้าด้วยกนัแล้ว จะถือเป็นผู้ซือ้ MEG รายใหญ่ที่สดุของโลก 
โดยกลุม่บริษัทฯ เพียงล าพงั ถือเป็นผู้ซือ้รายใหญ่ล าดบัท่ีสองของโลก ทัง้นี ้การท่ีบริษัทฯ อยูใ่นสถานะเป็นผู้ผลิตพลาสติก
โพลเีอสเตอร์ในระดบัโลก ท าให้บริษัทฯ สามารถจดัหา MEG ได้อยา่งกว้างขวางทัว่โลก  

พาราไซลีน   

บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้ซือ้ PX รายใหญ่ที่สดุในโลก บริษัทฯ ซือ้ PX จาก บมจ. ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ บมจ. ปตท. 
บจ. ไทยพาราไซลีน และ Exxon Chemical Thailand Limited ภายใต้รูปแบบสญัญาระยะยาว โรงงาน PTA ในไทยของ
บริษัทฯ สามารถรับมอบ PX จากผู้จดัหาวตัถดุิบในประเทศ และในต่างประเทศได้โดยผ่านทางท่อสง่ในมาบตาพดุของ
โรงงานเอง ซึง่ตอ่โดยตรงจาก บจ. ไทยแท้งค์ เทอร์มินลั (ซึง่เป็นผู้ ให้บริการเก็บวตัถดุิบ) ถึงบริเวณที่ตัง้ของคลงัเก็บสินค้า 
ทัง้นี ้โรงงานของบริษัทฯ ในเมือง Rotterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์ ทวีปยโุรป มีทา่เรือเป็นของตวัเองและสามารถล าเลียง
พาราไซลนีผา่นเรือบรรทกุได้  

เอทิลีน  

บริษัทเป็นผู้ซือ้เอทิลนีรายใหญ่อนัดบั 4 ของสหรัฐอเมริกา โดยซือ้เอทิลนีจากผู้จดัหาวตัถดุิบหลาย ๆ รายในสหรัฐอเมริกา 
อาทิเช่น Exxon, ChevronPhillips Chemical, Ineos และอื่นๆ ท าให้บริษัทสามารถรวมกลุ่มและเข้าถึงแหล่งล าเลียง
เอทิลีนอื่น ๆ ได้  

อื่น ๆ 
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สินค้าประเภทโภคภณัฑ์อื่นๆ ที่บริษัทฯ ใช้ รวมถึง กรดอะซิติค IPA ตวัเร่งปฏิกิริยาต่างๆ ไนโตรเจน และไฮโดรเจน ซึ่ง
บริษัทฯ ซือ้สนิค้าประเภทโภคภณัฑ์เหลา่นีจ้ากผู้จดัจ าหนา่ยสนิค้าหลายราย โดยสว่นมากจะเข้าท าเป็นสญัญาระยะสัน้ 1 ปี 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 

การลงทนุในหุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่เสนอขายในครัง้นีม้คีวามเสีย่ง ผู้ลงทนุควรพิจารณาข้อมลูในเอกสารฉบบันีโ้ดยรอบคอบ ก่อน

ตดัสนิใจในการลงทนุซือ้หุ้นกู้ของบริษัทฯ ปัจจยัความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้และมีผลกระทบตอ่การลงทนุในหุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้แก ่

3.1 ความเสี่ยงทางธุรกิจ 

3.1.1 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจทีมี่การแข่งขนัสูงมาก และการด าเนินการใดๆ ของคู่แข่งอาจส่งผลกระทบต่อ

ความสามารถในการท าก าไรและส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษทัฯ 

ธุรกิจที่บริษัทฯ ด าเนินงานอยูเ่ป็นธุรกิจที่มีการแขง่ขนัสงูทัง้ด้านราคาและด้านอื่นๆ นอกจากนี ้ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ สว่นใหญ่

เป็นสนิค้าโภคภณัฑ์ (Commodity products) ดงันัน้ จึงเป็นการยากที่จะสร้างความแตกตา่งในตวัผลติภณัฑ์ (Product 

Differentiation) และปรับราคาผลติภณัฑ์ตามต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้ได้ สว่นปัจจยัอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการแขง่ขนัรวมถงึคณุภาพของ

ผลติภณัฑ์ คณุลกัษณะหรือสมรรถนะของสนิค้า การจดัสง่สนิค้าที่ตอ่เนื่องและนา่เช่ือถือให้แก่ลกูค้า และการรักษา

ความสมัพนัธ์กบัลกูค้าที่ยัง่ยืนในระยะยาว โดยสว่นใหญ่ บริษัทฯ จะแขง่ขนักบับรรษัทข้ามชาตขินาดใหญ่หลายแหง่ในแตล่ะ

กลุม่ธุรกิจ บริษัทฯ ยงัได้แขง่ขนักบัผู้ผลติในระดบัภมูิภาค และ/หรือผู้ผลติที่มีความเช่ียวชาญในตลาดเส้นใยโพลเีอสเตอร์ 

(Polyester Fiber) อีกเป็นจ านวนมาก โดยผู้ผลติบางรายดงักลา่วอาจมคีวามโดดเดน่ในตลาดและ/หรือแหลง่เงินทนุ และ

ทรัพยากรอื่นๆ มากกวา่ของบริษัทฯ นอกจากนี ้ แรงกดดนัในการท าก าไรอาจมาจากปัจจยัตา่งๆ ซึง่รวมถงึการเพิ่มขึน้ของอปุ

สงค์ที่มีจ ากดั และการมีสนิค้าเกินความต้องการในตลาด (ตวัอยา่งเช่น ความต้องการเมด็พลาสติก PET ในประเทศจีน อาจต ่า

กวา่ประมาณการการเพิม่ขึน้ของก าลงัการผลติ) การลดราคาของคูแ่ขง่ การมีผู้ประกอบการรายใหมใ่นอตุสาหกรรม การควบ

รวมในกลุม่อตุสาหกรรม (Industry Consolidation) ความสามารถของคูแ่ขง่ในการใช้ประโยชน์จากการประหยดัตอ่ขนาด 

(Economies of Scale) และการเพิ่มอปุทานของผลติภณัฑ์ รวมถงึการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม ่ๆ ของคูแ่ขง่ ซึง่บริษัทฯ มิได้มีอยู ่

3.1.2  ความต้องการท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องของอตุสาหกรรม PTA เม็ดพลาสติก PET และเส้นใยโพลีเอสเตอร์

อาจส่งผลให้เกิดก าลงัการผลิตที่เกินปริมาณตามความต้องการ 

ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ สะท้อนให้เห็นถงึวงจรอตุสาหกรรม PTA เม็ดพลาสตกิ PET และเส้นใยโพลเีอสเตอร์ ซึง่ในอดีต

มีก าลงัการผลติสว่นเกินในบางชว่งเวลา และสง่ผลกระทบตอ่การก าหนดราคาของผลติภณัฑ์ โดยวงจรดงักลา่วบางสว่นเกิด

จากการลงทนุในชว่งที่ดีที่สดุของอตุสาหกรรม (ซึง่เป็นช่วงที่มีก าไรสงู และมีแหลง่เงินทนุมากมาย) ท าให้ความสมดลุระหวา่ง

อปุสงค์และอปุทานเปลีย่นแปลงไป อนัเนื่องมาจากการมกี าลงัการผลติใหม ่ ซึง่การผลติผลติภณัฑ์ในจ านวนมาก ผลที่ตามมา

คือท าให้ในบางชว่งเวลาของอตุสาหกรรมจะมีก าลงัการผลติสว่นเกิน ตวัอยา่งเช่น เมื่อมีการสร้างและด าเนินการโรงงานแหง่

ใหม ่ บริษัทฯ ไมอ่าจรับประกนัได้วา่เหตกุารณ์ดงักลา่วจะไมเ่กิดขึน้อีก ดงันัน้ หากการเติบโตทางเศรษฐกิจมิได้เพิม่ขึน้อยา่ง

เพียงพอในอนัท่ีจะก่อให้เกิดการเพิ่มขึน้ของอปุสงค์ หรือหากไมม่กีารปิดโรงงานเพื่อลดผลกระทบดงักลา่ว ก าลงัการผลติใหม ่ๆ 

สามารถท าให้เกิดก าลงัการผลติสว่นเกินทัง้ในระดบัภมูิภาคและระดบัโลก ซึง่จะสง่ผลให้อตัราก าไรลดลง 
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 3.1.3  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจในหลายภูมิภาคท าใหบ้ริษัทฯ ตอ้งเผชิญกบัความเสีย่งดา้นเศรษฐศาสตร์มหภาค 

การเมือง กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ในตลาดทีบ่ริษัทฯ ประกอบธุรกิจและเผชิญกบัข้อทา้ทายอืน่ๆ 

การด าเนินงานในระดบัระหวา่งประเทศ ก่อให้เกิดความท้าทายทีเ่ก่ียวกบัการด าเนินงานภายใต้วฒันธรรมทางธุรกิจและภาษา

ที่แตกตา่งกนั บริษัทฯ อาจประสบความยุง่ยากรวมถึงต้องใช้เวลานานขึน้ในการเรียกเก็บเงิน อกีทัง้บริษัทฯ อาจต้องปฏิบัติ

ตามกฎหมายและกฎระเบียบในตา่งประเทศที่ไมแ่นน่อน หรือที่มีการเปลีย่นแปลงโดยมิได้คาดหมาย ซึง่อาจสง่ผลกระทบ

ในทางลบตอ่การด าเนินธุรกิจ และความสามารถในบริหารจดัการแหลง่เงินทนุทัว่โลก การควบคมุการสง่ออก หรือข้อจ ากดัที่

เกิดจากกฎระเบียบตา่งๆ อาจท าให้บริษัทฯ ไมส่ามารถขนสง่ผลติภณัฑ์ไปมาระหวา่งตลาดบางแหง่ได้ ข้อก าหนดเก่ียวกบั

โควตา ซึง่รวมถึงโควตาที่ก าหนดองค์ประกอบของถ่ินฐานของพนกังาน หรือโควตาที่สนบัสนนุแหลง่วตัถดุิบท้องถ่ินอาจสง่ผล

กระทบในทางลบตอ่ต้นทนุการผลติ นอกจากนีก้ารเปลีย่นแปลงการควบคมุเงินตรา กฎระเบยีบด้านภาษี และสนธิสญัญา

เก่ียวกบัภาษีระหวา่งประเทศ อาจสง่ผลกระทบตอ่ผลประกอบการของธุรกิจในตา่งประเทศ ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่ผล

ประกอบการโดยรวมของกลุม่บริษัท อีกทัง้ ยงัมเีหตกุารณ์อื่นๆ ที่อยูน่อกเหนืออ านาจควบคมุของบริษัทฯ เช่น ความไมม่ัน่คง

ทางการเมอืง หรือความไมส่งบในสงัคม อาจท าให้อปุสงค์ของผู้บริโภคทัว่ไปลดลง และท าให้ราคาวตัถดุิบและต้นทนุอื่นๆ มี

ความผนัผวนเพิ่มขึน้ 

3.2 ความเสี่ยงในการผลิต 

            3.2.1  การด าเนินงานของบริษัทฯ ข้ึนอยู่กบัการมีอยู่ของวตัถดิุบและตน้ทนุวตัถดิุบ 

การด าเนินงานของบริษัทฯ ขึน้อยูก่บัการมีอยูข่องวตัถดุิบและราคาวตัถดุิบหลกั อนัได้แก่ PTA (ซึง่มีข้อจ ากดัในการซือ้ขาย

โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา) MEG ส าหรับธุรกิจ PET และเส้นใยและเส้นด้ายโพลเีอสเตอร์, PX ส าหรับธุรกิจ PTA, 

Ethylene ส าหรับธุรกิจ Oxide & Glycols และ recyclable bottles และ flakes ส าหรับธุรกิจรีไซเคิล โดย PTA และ MEG เป็น

ผลผลติที่ได้มาจากน า้มนัและก๊าซธรรมชาติ และโดยทัว่ไปจะผลติโดยบริษัทท่ีประกอบธุรกิจปิโตรเคมีขนาดใหญ่ ดงันัน้ ต้นทนุ

การผลติ PTA, MEG, PET และโพลเีอสเตอร์จะขึน้อยูก่บัราคาของน า้มนัดิบ ก๊าซธรรมชาติและผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมส าเร็จรูป

ทัง้ในประเทศและระหวา่งประเทศ ดงันัน้ ฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ จึงขึน้อยูก่บัราคาตลาดของ

น า้มนัดิบ ก๊าซธรรมชาติและผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมส าเร็จรูป ซึง่จะขึน้อยูก่บัอปุสงค์และอปุทานในระดบัระหวา่งประเทศ 

ภมูิภาค และในประเทศ รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ซึง่อยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทฯ 

ตลาดและราคาของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอาจขึน้กับอุปสงค์โดยรวมของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว (ซึ่งอาจมีความผันผวนอัน

เนื่องมาจากการเปลีย่นแปลงสภาพและวงจรของเศรษฐกิจ ฤดกูาลและสภาวะอากาศ) ปริมาณของผลิตภณัฑ์ในประเทศและ

ภมูิภาค ราคาและปริมาณผลิตภณัฑ์ที่น าเข้า ราคาและปริมาณเชือ้เพลิงทดแทนที่มี และขอบเขตและลกัษณะของกฎเกณฑ์

และภาษีของภาครัฐ สภาวะอปุทานทัว่โลกและระดบัราคาของน า้มนัดิบอาจได้รับผลกระทบอย่างมากจากกลุม่ต่างๆ ระดบั

ระหวา่งประเทศ ซึง่การควบคมุปริมาณการผลติน า้มนัดิบสว่นใหญ่ของโลก และการพฒันาการทางการเมือง โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งประเทศในตะวนัออกกลาง นอกจากนี ้ปัจจยัอื่นๆ เช่น กฎเกณฑ์ของรัฐบาลทัง้ในและต่างประเทศ สภาวะอากาศ และการ

แขง่ขนัจากแหลง่พลงังานอื่นก็มีผลกระทบตอ่ราคาน า้มนัดิบและผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมด้วยเช่นกนั 
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หากต้นทนุของวตัถดุิบเพิ่มขึน้ แตบ่ริษัทฯไมส่ามารถปรับราคาขายผลติภณัฑ์ให้สะท้อนการเพิ่มขึน้ของต้นทนุดงักลา่วได้ จะ

สง่ผลตอ่ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ความสามารถของบริษัทฯในการเพิ่มราคาขายผลติภณัฑ์อนัเนื่องมาจากราคาวตัถดุิบที่

เพิ่มขึน้นัน้ จะขึน้อยูก่บัภาวะตลาดและต้นทนุในการผลติของบริษัทฯเมื่อเทียบกบัคูแ่ขง่ อาจจะมบีางชว่งเวลาที่บริษัทฯอาจจะ

ไมส่ามารถปรับราคาขายให้เพิม่ขึน้ตามต้นทนุวตัถดุิบได้ทัง้หมด เนื่องจากการท่ีบริษัทฯ มีข้อตกลงตามสญัญา หรืออยูใ่นชว่งที่

มีความต้องการผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ น้อยหรือการมีอปุทานในผลติภณัฑ์มากเกินไป 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจดัหาวตัถดุิบหลกั ซึง่ได้แก่ PX และ Ethylene โดยสว่นใหญ่ด้วยการท าสญัญาซือ้ขาย

กบัผู้จ าหนา่ย ซึง่ท าให้ในช่วงที่ผา่นมา บริษัทฯ สามารถจดัซือ้ PX ได้ในราคาทีด่ีกวา่ราคาตลาด อีกทัง้ยงัท าให้ บริษัทฯ 

สามารถจดัหา PX ได้อยา่งเพียงพอตอ่การผลติเสมอ ในปี 2555 บริษัทฯ ได้มีการท าสญัญาซือ้ขาย PX และ Ethylene 

บางสว่นกบัผู้จ าหนา่ย โดยสว่นท่ีเหลอืบริษัทฯ จดัหาโดยการซือ้ในราคาตลาด (Spot)    

            3.2.2 การเพ่ิมข้ึนของตน้ทนุของบริษัทฯ อาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อผลการด าเนินงานของบริษัท 

เนื่องจากบริษัทฯ ไมส่ามารถก าหนดราคาโภคภณัฑ์ได้โดยตรง ดงันัน้ ความสามารถในการแขง่ขนัและในการท าก าไรในระยะ

ยาวของบริษัทฯ จึงขึน้อยูก่บัความสามารถของบริษัทฯ ในการลดต้นทนุและรักษาระดบัการท างานท่ีมีประสทิธิภาพด้วยต้นทนุ

ที่ต ่าเป็นหลกั หากบริษัทฯ ไมส่ามารถรักษาโครงสร้างต้นทนุ และด าเนินการให้โรงงานมีการผลติอยา่งมีประสทิธิภาพ จะท าให้

ต้นทนุของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ และอาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ต้นทนุท่ีไมส่ามารถควบคมุได้

บางอยา่งอาจเพิ่มขึน้จากปัจจยัภายนอกที่อยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทฯ ซึง่อาจสง่ผลให้ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

ลดลง ตวัอยา่งของต้นทนุท่ีไมส่ามารถควบคมุได้ ได้แก่ ต้นทนุด้านพลงังาน ต้นทนุด้านประกนัภยั ต้นทนุด้านภาษี และต้นทนุ

ด้านบ าเหน็จ 

ในช่วงไมก่ี่ปีที่ผา่นมา บริษัทฯ ได้ประสบกบัการเพิม่ขึน้เป็นอยา่งมากของต้นทนุด้านพลงังาน ซึง่บริษัทฯ ได้พยายามเพิม่ราคา

ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกบัการเพิ่มขึน้ของต้นทนุด้านพลงังาน แตก็่ไมส่ามารถปรับราคาผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ให้

เพิ่มขึน้ได้ในทนัที ทัง้นี ้ ความสามารถของบริษัทฯ ในการผลกัภาระต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้ไปยังลกูค้าในท้ายที่สดุจะขึน้อยูก่บัสภาวะ

ของตลาด 

นอกจากนี ้ ผลติภณัฑ์ในธุรกิจเส้นใยและเส้นด้ายโพลเีอสเตอร์ของบริษัทฯ ยงัเป็นธุรกิจทีใ่ช้แรงงานเป็นหลกั ดงันัน้ ความ

กดดนัด้านสภาวะเงินเฟ้อ การเปลีย่นแปลงของกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บงัคบักบับริษัทฯ หรือปัจจยัอื่นๆ ที่อาจสง่ผลให้

ต้นทนุด้านแรงงานเพิ่มขึน้ 

            3.2.3 การขาดแคลนหรือการหยดุชะงกัของการส่งมอบผลิตภณัฑ์ใหแ้ก่ลูกคา้อนัเนือ่งมาจากการลดลงของก าลงัการ

ผลิต หรือการหยดุซ่อมบ ารุงทีไ่ม่เป็นไปตามแผนอาจท าใหก้ารขายลดลง 

การผลิต ณ โรงงานผลิตของบริษัทฯ หรือการส่งมอบสินค้าให้แก่ลกูค้าของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบในทางลบจากการ

ขดัข้องทางเทคนิค การประท้วง ภยัพิบตัิทางธรรมชาติ ค าวินิจฉยัด้านกฎหมาย และปัจจยัอื่นๆ โดยเหตกุารณ์ที่มิได้คาดหมาย
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ไว้ เช่น ปัญหาในการผลิต การหยุดซ่อมบ ารุงที่ไม่เป็นไปตามแผน หรือการสูญหายของผลิตภณัฑ์ที่จะส่งมอบ อาจท าให้

ยอดขายลดลง 

หากก าลงัการผลติของโรงงานท่ีส าคญัของบริษัทฯ หนึง่แหง่หรือมากกวา่ลดลง หรือการผลติผลติภณัฑ์ที่ส าคญัต้องหยดุลงเป็น

ระยะเวลานาน และบริษัทฯ ไมส่ามารถย้ายการผลติไปยงัโรงงานแหง่อื่นเพื่อให้ผลติผลติภณัฑ์ ในจ านวนทีเ่พียง พอ หรือเบิก

สนิค้าคงคลงัได้ หรือหากบริษัทฯ ไมส่ามารถด าเนินการให้โรงงานผลติสนิค้าในอตัราการใช้ก าลงัการผลติโดยทัว่ไปของโรงงาน 

อนัเนื่องมาจากการหยดุชะงกัในการสง่มอบวตัถดุิบ บริษัทฯ อาจไมส่ามารถสง่มอบผลติภณัฑ์ได้ตามทีต่กลง และอาจถกู

เรียกร้องคา่เสยีหาย และท าให้ช่ือเสยีงของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบ 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทมีการท ากรมธรรม์ประกนัภยัซึง่คลอบคลมุถึงความเสยีหายในเคร่ืองจกัร สนิค้าคงเหลอื ทรัพย์สนิตา่งๆ ซึง่

เกิดขึน้จากอบุตัิเหตแุละภยัพิบตัิทางธรรมชาติ (ไม่รวมถึงเหตกุารณ์น า้ท่วมโรงงานบางสว่นในประเทศไทยส าหรับปี 2556 ) 

นอกจากนี ้บริษัทได้มีการลงทนุในสินทรัพย์ถาวรเพื่อป้องกนัความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้เนื่องจากภยัพิบตัิทางธรรมชาติ เช่น การ

สร้างก าแพงที่มีความสงูพิเศษเพื่อป้องกนัน า้ทว่มที่จงัหวดัลพบรีุ  อีกทัง้การท่ีบริษัทฯ มีโรงงานกระจายอยูห่ลายแหง่ทัว่โลก ถือ

เป็นการป้องกนัความเสีย่งหากเกิดความความขดัข้อง ภยัพิบตัิทางธรรมชาติ หรือความเสียหายที่มิได้คาดหมายไว้ในโรงงาน

หนึง่ บริษัทฯ ยงัคงสามารถท าการผลติในโรงงานท่ีอื่นและสง่มอบสนิค้าให้แก่ลกูค้าได้ 

            3.2.4  โรงงานผลิตของบริษัทฯ มีความเสีย่งดา้นการด าเนินงาน ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการด าเนินงาน 

ธุรกิจของบริษัทฯ ขึน้อยูก่บัการท่ีโรงงานต่างๆ ของบริษัทฯ สามารถด าเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง โดยโรงงานผลิตดงักลา่ว

อาจจะมีอนัตรายเก่ียวกบัการผลติ การดแูล การเก็บรักษา และการขนสง่วตัถดุิบ และผลิตภณัฑ์ทางเคมี ซึ่งรวมถึงการร่ัวและ

การแตกของทอ่สง่ การระเบิด ไฟไหม้ สภาพอากาศที่รุนแรง และภยัพิบตัิทางธรรมชาติ ความบกพร่องของเคร่ืองจกัร การหยดุ

เดินเคร่ืองจกัรนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ตามแผน ปัญหาของลกูจ้าง การหยดุชะงกัของการขนสง่ ความซบัซ้อนในการเยียวยา 

การกระจายของสารเคมี การปลอ่ยสารที่เป็นอนัตรายหรือเป็นพิษ หรือก๊าซ การร่ัวของถงัเก็บ และความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

อื่นๆ โดยอนัตรายดงักลา่วอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ท าให้ทรัพย์สินหรืออปุกรณ์เสียหายหรือช ารุดอย่างรุนแรง

และก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่สิง่แวดล้อม อาจถกูปรับ หรือมีภาระหนีส้นิ 

นอกจากนีโ้รงงานผลิตบางแห่งของบริษัทฯ เช่น โรงงานผลิต PET ของ AlphaPet, โรงงานผลิต PET ของ IRP Rotterdam, 

โรงงาน PTA ของ IRH Rotterdam, โรงงานโพลีเอสเตอร์ของ บมจ.อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดสัตรีส์้ ที่มาบตาพดุ, โรงงาน 

PTA ของ บมจ.ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์, โรงงานผลิต PET ที่ไนจีเรีย, โรงงาน PET ของบริษัท Guangdong IVL PET Polymer, 

โรงงาน PET ของบริษัท Indorama Ventures Poland Sp.z.o.o. และอื่นๆ ซึ่งตัง้อยู่ในสถานที่ที่ใกล้กบัโรงงานของบริษัทอื่น 

ซึ่งมีความเสี่ยงด้านการด าเนินงานเช่นเดียวกัน โดยในบางกรณีที่โรงงานดังกล่าวเป็นผู้ จัดหาสินค้าและ/หรือบริการที่มี

ความส าคญัแก่บริษัทฯ การหยุดชะงกัในการส่งมอบสินค้า และ /หรือการให้บริการอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ

บริษัทฯ 
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3.3 ความเสี่ยงในการบริหาร 

            3.3.1 ตน้ทนุและความยากในการรวมธุรกิจและเทคโนโลยีทีจ่ะเข้าซ้ือในอนาคต อาจเป็นอปุสรรคต่อการเติบโตใน

อนาคต และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถในการแข่งขนัของบริษัทฯ 

กลยทุธ์สว่นหนึง่ในการท่ีบริษัทฯ จะเติบโตในอนาคตคือ การเข้าซือ้บริษัทท่ีประกอบธุรกิจ PET, โพลเีอสเตอร์, Oxide & 

Glycols หรือ PTA เพื่อรักษาสถานภาพการแขง่ขนัของบริษัทฯ ในอตุสาหกรรมที่บริษัทฯ ด าเนินธรุกิจอยู ่และเพื่อเพิ่มบทบาท

ในธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ซึง่รวมถึง 

 ความรับผิดหรือความเสีย่งที่ไมอ่าจทราบได้หรือไมอ่าจคาดหมายได้จากการด าเนินงานของบริษัทที่บริษัทฯ อาจเข้าซือ้ 

 ความเป็นไปได้ในการท่ีบริษัทฯ จะไมส่ามารถบรรลถุึงการประหยดัตอ่ขนาด (Economies of Scale) การสง่เสริมซึง่กนั

และกนั (Synergy) หรือประโยชน์อื่นๆ 

 การมีต้นทนุและการใช้เวลาในการบริหารและความพยายามในการเข้าซือ้และรวมกิจการมากกวา่ที่คาดหมาย  

 การท่ีบริษัทฯ ไมส่ามารถผนวกการให้บริการ ผลติภณัฑ์ และบคุคลากรจากกิจการท่ีเข้าซือ้มาเป็นสว่นหนึง่ของการ

ด าเนินงานของบริษัทฯได้ส าเร็จ หรือไมส่ามารถรับรู้การประหยดัต้นทนุหรือผลประโยชน์อื่นๆ จากการเข้าซือ้กิจการท่ีคาด

วา่จะมีได้ 

 การท่ีไมส่ามารถรักษาความสมัพนัธ์กบัพนกังาน ลกูค้า และผู้จดัหาสนิค้า 

 การท่ีบริษัทฯ ไมไ่ด้ผลตอบแทนจากการลงทนุ 

บริษัทฯ อาจไมม่ีโอกาสในการเข้าซือ้กิจการท่ีนา่สนใจ หรือเข้าซือ้กิจการภายใต้เง่ือนไขที่นา่สนใจ หรือได้รับแหลง่เงินทนุท่ี

จ าเป็นต้องใช้เพื่อการเข้าซือ้กิจการ นอกจากนี ้ กฎระเบยีบในการเข้าซือ้ หรือควบกิจการของกลุม่สหภาพยโุรป สหรัฐอเมริกา 

ประเทศไทย หรือประเทศอื่นๆ อาจท าให้บริษัทฯ มีข้อจ ากดัในการเข้าซือ้หรือควบกิจการในอนาคต 

            3.3.2 การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ส่วนหน่ึงตอ้งอาศยัความสมัพนัธ์อย่างไม่เป็นทางการกบับริษัทอืน่ๆ ในกลุ่มอิน

โดรามาในประเทศอินโดนีเซีย และประเทศอินเดีย  

บริษัทฯ เป็นสว่นหนึง่ของกลุม่อนิโดรามาที่รวมตวักนัอยา่งไมเ่ป็นทางการ ซึง่ประกอบด้วยกลุม่บริษัทร่วมที่มกีารบริหารจดัการ

อยา่งเป็นอิสระตอ่กนัจ านวนสามกลุม่ ได้แก่ กลุม่บริษัทฯ กลุม่ของนายเอส.พี.โลเีีย ในประเทศอนิโดเนีเซยี และกลุม่ของนาย

โอ.พี.โลเีีย ในประเทศอินเดีย ทัง้นี ้ กลุม่อินโดรามา จดัตัง้ขึน้ในประเทศอินโดนีเซยีในปี 2519 โดย นายเอ็ม.แอล.โลเีีย ซึง่

กลุม่บริษัทแตล่ะกลุม่อยูภ่ายใต้การบริหารงานของบตุรชายแตล่ะคนของ นายเอ็ม.แอล.โลเีีย 

Lohia Global Holdings Limited เป็นเจ้าของช่ือ “อินโดรามา” ซึง่เป็นบริษัทท่ีควบคมุโดยนายเอ็ม.แอล.โลเีีย ทัง้นี ้บริษัท อิน

โดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) ได้รับอนุญาตให้ใช้ช่ืออินโดรามาแบบ Non-Exclusive ตามสญัญาอนุญาตให้ใช้ช่ือ 

(License Agreement) กบั Lohia Global Holdings Limited นอกจากนี ้กลุม่ของนายเอส.พี.โลเีีย และกลุม่ของนายโอ.พี.โล

เีีย ก็ยงัคงใช้ช่ืออินโดรามา โดยทีบ่ริษัทฯ ไมไ่ด้มีอ านาจในการควบคมุและไมม่ีสว่นรู้เห็นในการใช้ช่ืออินโดรามาของกลุม่นาย
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เอส.พี.โลเีีย และกลุม่ของนายโอ.พี.โลเีีย และไมส่ามารถรับประกนัได้ว่าการด าเนินการใดๆ ของกลุม่ของนายเอส.พี.โลเีีย 

และกลุม่ของนายโอ.พี.โลเีีย จะไมส่ง่ผลกระทบตอ่ช่ือเสยีงในการใช้ช่ืออินโดรามา 

3.4 ความเสี่ยงทางการเงนิ 

            3.4.1  การลงทนุโดยการใช้เงินทนุจ านวนมากซ่ึงรวมถึงการลงทนุในโรงงานใหม่ในอนาคต เป็นส่ิงจ าเป็นที่จะท าให้

แผนการเติบโตของบริษัทฯ ประสบผลส าเร็จซ่ึงการลงทนุดงักล่าวมีความเสีย่งของโครงการและความเสีย่งอืน่ๆ  

แผนการเติบโตของบริษัทฯ มีการใช้เงินทุนเป็นจ านวนมากทัง้ในขณะนีแ้ละในอนาคตเพื่อใช้ในการขยาย การปรับปรุง 

เปลีย่นแปลง หรือการยกระดบัโรงงานในปัจจบุนั การพฒันาโรงงานใหมห่รือการเข้าซือ้หรือเข้าลงทนุขนาดใหญ่ ในโครงการที่

ต้องมีรายจ่ายสว่นทนุเป็นจ านวนมากจะมีความเสีย่งตา่งๆ ซึง่รวมถึง  

 การท่ีไมส่ามารถท าให้โครงการส าเร็จภายในระยะเวลา และ/หรือในงบประมาณที่ก าหนด และ 

 การท่ีโครงการไมส่ามารถด าเนินการได้ตามรายละเอียดการด าเนนิงานท่ีได้ก าหนดไว้ภายหลงัจากที่โครงการส าเร็จ 

นอกจากนี ้ การเพิ่มขึน้ของต้นทนุวตัถดุิบเป็นจ านวนมากโดยที่ไมไ่ด้คาดหมายมาก่อนในแผนของโครงการและการท่ีไม่

สามารถจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ที่ผลติได้ในปริมาณและ/หรือราคาที่ก าหนดไว้ในแผนของโครงการ อาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่

ความส าเร็จของโครงการ เนื่องจากการลงทนุดงักลา่วจะต้องใช้เงินทนุเป็นจ านวนมาก และมีช่วงระยะเวลาระหวา่งการ

วางแผนจนถงึความส าเร็จของโครงการหา่งกนัมาก ความลา่ช้าของโครงการอาจสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจและโอกาส

ทางธุรกิจของบริษัทฯได้ 

            3.4.2  อตัราแลกเปลีย่นสกลุเงินตราต่างประเทศ และ/หรืออตัราดอกเบีย้ทีมี่ความผนัผวนอาจส่งผลกระทบในทางลบ

อย่างมีนยัส าคญัต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท 

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจในระดบัระหวา่งประเทศ ดงันัน้ การเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นของสกลุเงินตรา

ตา่งประเทศอาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ การผนั

ผวนของสกลุเงินตา่งๆ จะสง่ผลกระทบตอ่บริษัทฯ เนื่องจากความไมส่มดลุระหวา่งสกลุเงินท่ีเป็นต้นทนุในการด าเนินงานและ

สกลุเงินท่ีเป็นรายได้ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จ าหนา่ยสนิค้าซึง่โดยปกติจะก าหนดราคาโดยองิกบัเงินดอลลา่ร์สหรัฐฯ หรือเงินยู

โร ในขณะท่ีต้นทนุในการด าเนินงานจะอยูใ่นสกลุเงินท้องถ่ิน เชน่ บาท ปอนด์ สเตอริง ลติสัของประเทศลธิวัเนีย เปโซของ

ประเทศเมก็ซิโก หยวนของประเทศจีน และรูเปียของประเทศอินโดนีเซยี  

รายงานผลประกอบการของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากความผนัผวนระหวา่งเงินบาทซึง่เป็นสกลุเงินท่ีบริษัทฯ ใช้ในการ

จดัท างบการเงิน และสกลุเงินอื่นซึง่บริษัทยอ่ยบางแห่งในตา่งประเทศใช้รายงานผลการด าเนินงาน   

เพื่อเป็นการลดความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น โดยสว่นใหญ่บริษัทฯได้ท าสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าโดยมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 

เพื่อป้องกนัความเสี่ยงทางการเงินจากสินทรัพย์และหนีส้ินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และบริษัทย่อยจะมีการกู้ยืมเงินในสกุล

เงินหลกัที่บริษัทยอ่ยใช้ในการด าเนินธุรกิจ  
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โดยทัว่ไปเงินกู้ยืมระยะยาวจะถกูกู้ยืมด้วยอตัราดอกเบีย้ลอยตวั ซึง่ถกูเช่ือมโยงไปยงัอตัราดอกเบีย้มาตรฐานส าหรับแตล่ะสกลุ

เงิน อตัราดอกเบีย้ลอยตวัได้รับผลกระทบจากสภาวะทางเศรษฐกิจมหภาคและนโยบายการเงินของแต่ละภมูิภาค ความเสี่ยง

จากอตัราดอกเบีย้คือ ความเสีย่งที่จะเกิดขึน้ในอนาคตจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ใน ตลาด ซึ่งจะมีผลกระทบต่อ

ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทฯมีการบรรเทาความเสี่ยงโดยใช้เคร่ืองมืออนพุนัธ์ทาง

การเงิน โดยเฉพาะการท าสญัญาแปลงอตัราดอกเบีย้(Interest rates swaps), การท าสญัญาอตัราดอกเบีย้คงที่ และการออก

และเสนอขายหุ้นกู้ ในตลาดตราสารหนีไ้ทย เพื่อใช้ในการบริหารความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้เงินกู้ยืม 
 

ความเสีย่งทางด้านสนิเช่ือ คือความเสีย่งที่ลกูค้าหรือคูส่ญัญาไมส่ามารถช าระหนีแ้ก่กลุม่บริษัทตามเง่ือนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบ

ก าหนด ฝ่ายบริหารได้ก าหนดนโยบายทางด้านสนิเช่ือเพื่อควบคมุความเสีย่งทางด้านสนิเช่ือดงักลา่วอยา่งสม ่าเสมอ  โดยการ

วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลกูค้าทกุรายที่ขอวงเงินสนิเช่ือในระดบัหนึง่ๆ ความเสี่ยงสงูสดุทางด้านสินเช่ือแสดงไว้ในราคา

ตามบญัชีของสนิทรัพย์ทางการเงินแตล่ะรายการในงบแสดงฐานะการเงิน 

กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลอ่งโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้

เพียงพอตอ่การด าเนินงานของกลุม่บริษัท และเพื่อท าให้ผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 

            3.4.3 บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding 

Company) จึงตอ้งพ่ึงพิงเงินปันผลทีไ่ดร้บัจากการถือหุน้ในบริษัทอืน่ เพือ่ช าระคืนหนีหุ้้นกู้ในครั้งนี ้และจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อ

หุน้ของบริษัทฯ 

เนื่องจาก บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส จงึต้องอาศยัเงิน

ปันผลที่ได้รับจากการถือหุ้นในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมในการช าระคืนหนีหุ้้นกู้ ในครัง้นี ้ และจ่ายเงินปันผลของตน ซึง่การ

จ่ายเงินปันผล ดงักลา่วจะขึน้อยูก่บัผลประกอบการทางการเงินในอนาคต ซึง่เป็นผลมาจากความส าเร็จในการปรับใช้กลยทุธ์

ทางธุรกิจของบริษัทนัน้ๆ และขึน้อยูก่บัปัจจยัตา่งๆ เช่น ปัจจยัทางการเงิน ปัจจยัเก่ียวกบัการแขง่ขนั ปัจจยัทางกฎหมาย 

ปัจจยัทางเทคนิค และปัจจยัอื่น ๆ สภาพเศรษฐกิจโดยทัว่ไป อปุสงค์ และราคาขายผลติภณัฑ์ของบริษัทนัน้ๆ และปัจจยั

เฉพาะที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจหรือโครงการของบริษัทนัน้ๆ ซึง่ปัจจยัหลายประการอยูน่อกเหนือความควบคมุของบริษัทฯ  

บริษัทยอ่ยของบริษัทฯ มีนโยบายการจา่ยเงินปันผลไมเ่กินร้อยละ 80 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีและส ารองตามกฎหมาย 

อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทยอ่ย เป็นผู้มีอ านาจอนมุตัิในการพิจารณาการจา่ยเงินปันผลเป็นคราวๆ ไป โดย

ค านงึถึงปัจจยัตา่ง ๆ เช่น เงินส ารองเพื่อจ่ายช าระหนีเ้งินกู้ยืม แผนการลงทนุในการขยายกิจการ หรือเพื่อสนบัสนนุกระแสเงิน

สดของบริษัทฯ ในกรณีที่มีผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของสภาวะตลาด ความสามารถของบริษัทยอ่ยทัง้ทางตรงและ

ทางอ้อมของบริษัทฯ ในการจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นซึง่รวมถงึ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส อยูภ่ายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

แม้วา่บริษัทฯ มีความตัง้ใจที่จะจ่ายเงินปันผลในหุ้นของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 

ในอนาคตจะขึน้อยูก่บัมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ กระแส

เงินสด ฐานะทางการเงิน ข้อห้ามตามสญัญา ข้อห้ามตามกฎหมาย และปัจจยัอื่นๆ ซึง่คณะกรรมบริษัทฯ เห็นวา่เก่ียวข้อง 
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3.5 ความเสี่ยงของตราสารหุ้นกู้ 

3.5.1 หุน้กู้นีเ้ป็นหุน้กู้ทีไ่ม่มีก าหนดอาย ุจึงมีความเป็นไปไดที้ผู่ถื้อหุน้กู้อาจจะไม่ไดร้บัคืนเงินตน้ระหว่างทีถื่อหุน้กู้น ัน้ และ 

ผูถื้อหุน้กู้ไม่มีสิทธิบงัคบัใหบ้ริษัทฯ ตอ้งไถ่ถอนหุน้กู้ในเวลาใด ๆ  

หุ้นกู้นีไ้มม่ีก าหนดอาย ุโดยจะไถ่ถอนเมื่อเลกิกิจการ ผู้ ถือหุ้นกู้ ไมม่ีสทิธิบงัคบัให้บริษัทฯ ต้องไถ่ถอนหุ้นกู้ ในเวลาใด ๆ 

(เว้นแตใ่นกรณีที่บริษัทฯ เลอืกใช้สทิธิไถ่ถอนหุ้นกู้ตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในข้อก าหนดสทิธิ หรือบริษัทฯ มิได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนด

และเง่ือนไขของข้อก าหนดสทิธิ) และหากบริษัทฯ ไมไ่ด้ไถ่ถอนหุ้นกู้  และผู้ ถือหุ้นกู้ เองก็ไมต้่องการถือหุ้นกู้อีกตอ่ไป ผู้ ถือหุ้นกู้ จะ

ท าได้เพียงการขายหุ้นกู้ออกไปเทา่นัน้ ซึง่ผู้ ถือหุ้นกู้อาจไมส่ามารถขายหุ้ นกู้ออกไปในราคาที่เทา่กบัหรือสงูกวา่ราคาที่ผู้ ถือหุ้นกู้

ได้ช าระไปส าหรับการได้มาซึง่หุ้นกู้ ได้ หรืออาจไมส่ามารถขายหุ้นกู้ออกไปได้หากสภาพคลอ่งในการซือ้ขายหุ้นกู้มีต ่า  

3.5.2 ผูถื้อหุน้กู้อาจไม่ไดร้บัช าระดอกเบีย้ และดอกเบีย้คา้งช าระในวนัช าระดอกเบีย้ 

ผู้ ถือหุ้นกู้อาจไม่ได้รับช าระดอกเบีย้ และดอกเบีย้ค้างช าระในวนัช าระดอกเบีย้ทกุครัง้ เนื่องจากบริษัทฯ มีสิทธิและ

ดลุยพินิจแตเ่พียงผู้ เดียวที่จะเลือ่นการช าระดอกเบีย้ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้  โดยบริษัทฯ สามารถเลื่อนการช าระดอกเบีย้ และดอกเบีย้

ค้างช าระได้โดยไม่จ ากัดระยะเวลาและจ านวนครัง้ โดยการส่งหนงัสือบอกกล่าวให้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ทัง้นี ้การเลื่อนช าระ

ดอกเบีย้ไมถื่อเป็นเหตผิุดนดัตามข้อก าหนดสิทธิ (หากบริษัทฯ ปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่เก่ียวข้องของการเลื่อนการช าระดอกเบีย้) 

และผู้ ถือหุ้นกู้ ไมม่ีสทิธิได้รับดอกเบีย้บนดอกเบีย้ค้างช าระ ดงันัน้ การเลือ่นช าระดอกเบีย้จึงมีผลให้ผู้ ถือหุ้นกู้ ได้รับผลตอบแทน

ที่แท้จริงต ่ากวา่ดอกเบีย้ของหุ้นกู้ที่ระบใุนข้อก าหนดสทิธิ (โปรดดตูวัอย่างในหน้าที่ 2 ของสรุปข้อมลูส าคญัของตราสาร (Fact 

Sheet)) 

อนึง่ การเลื่อนการช าระดอกเบีย้ และดอกเบีย้ค้างช าระบนหุ้นกู้อาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อราคาตลาดของหุ้นกู้  

และอาจท าให้ราคาตลาดของหุ้นกู้นัน้ผนัผวนมากกว่าหุ้นกู้อื่น ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่มีสิทธิและดลุยพินิจแต่เพียงผู้ เดียวที่จะเลื่อน

การช าระดอกเบีย้ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้  และราคาตลาดของหุ้นกู้อาจมีความออ่นไหวมากขึน้ตอ่สถานะทางการเงินของบริษัทฯ  

3.5.3 บริษัทฯ กู้อาจไถ่ถอนหุน้กู้ ณ วนัครบก าหนด 5 ปีนบัจากวนัออกหุน้กู้ หรือภายหลงัจากนัน้ หรือเมื่อเหตกุารณ์ตามที่

ระบไุวใ้นข้อก าหนดสิทธิเกิดข้ึน ซ่ึงผูถื้อหุน้กู้อาจจะไม่ไดร้บัประโยชน์จากการปรบัอตัราดอกเบีย้ในแต่ละครัง้ 

ตามเง่ือนไขของข้อก าหนดสทิธิ บริษัทฯ มีสทิธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทัง้หมด โดยไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ราคาเท่ากบัเงินต้นตามหุ้นกู้ทัง้

จ านวนบวกด้วยดอกเบีย้ที่เกิดขึน้แล้ว ซึง่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องช าระแตย่งัมิได้ช าระให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้  (ซึง่รวมถึงดอกเบีย้ค้างช าระ 

(ถ้ามี)) ณ วนัครบก าหนด 5 ปีนบัจากวนัออกหุ้นกู้  หรือวนัช าระดอกเบีย้หุ้นกู้แตล่ะครัง้ภายหลงัจากนัน้ หรือเมื่อเกิดเหตกุารณ์

ดงัตอ่ไปนีข้ึน้ 

(ก) หากบริษัทฯ ได้พิสจูน์จนเป็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ว่าบริษัทฯ ไม่หรือจะไม่สามารถน าดอกเบีย้ที่ช าระ

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้มาหกัเป็นคา่ใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการค านวณภาษีเงินได้นิติบคุคลในประเทศไทยของบริษัทฯ ได้ทัง้จ านวน 
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ณ วนัออกหุ้นกู้หรือภายหลงัจากวนัออกหุ้นกู้ซึง่มีสาเหตมุาจากการเปลีย่นแปลงในกฎหมายไทย (หรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง) 

หน่วยงานทางการเมือง หรือหน่วยงานที่มีอ านาจในการจดัเก็บภาษีที่เก่ียวข้อง หรือมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงในการ

ตีความ หรือการบงัคบัใช้กฎหมาย กฎ หรือระเบียบ โดยหน่วยงานที่มีอ านาจในการออกกฎหมาย ศาล หน่วยงานรัฐ หรือ

หนว่ยงานก ากบัดแูลใด ๆ (ซึ่งรวมถึงการประกาศใช้กฎหมาย หรือการเผยแพร่ค าพิพากษา หรือค าตดัสินของหน่วยงานก ากบั

ดแูล)  

(ข) หากบริษัทฯ ได้พิสจูน์จนเป็นท่ีพอใจแก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้วา่ได้มีการเปลีย่นแปลงในวิธีการจดัอนัดบัของหุ้นกู้

หรือการตีความในวิธีการจดัอนัดบัของหุ้นกู้ โดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ ท าให้บริษัทฯ สามารถนบัหุ้นกู้ที่ออกนีเ้ป็น

เครดิตตราสารทนุ (equity credit) ของผู้ออกหุ้นกู้ ได้น้อยลงกวา่ที่บริษัทฯ สามารถนบัได้ก่อนหน้าการเปลีย่นแปลงในวธีิการจดั

อนัดบัของหุ้นกู้  หรือการตีความในวิธีการจัดอนัดบัดงักล่าว หรือไม่สามารถนบัหุ้นกู้ที่ ออกนีเ้ป็นเครดิตตราสารทุน (equity 

credit) ของบริษัทฯ ได้เลยไมว่า่ด้วยเหตผุลใด ๆ  

(ค) หากบริษัทฯ ได้พิสจูน์จนเป็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงในหลกัการบญัชีที่บริษัทฯ 

ต้องปฏิบตัิตามท าให้บริษัทฯ สามารถนบัหุ้นกู้ที่ออกนีเ้ป็นสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้น้อยลงกว่า ณ วนัออกหุ้นกู้  หรือไม่

สามารถนบัหุ้นกู้ที่ออกนีเ้ป็นสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้เลยไมว่า่ด้วยเหตผุลใด ๆ  

หากบริษัทฯ ใช้สทิธิไถ่ถอนหุ้นกู้ เมื่อเกิดเหตกุารณ์ตามที่ก าหนดข้างต้น จะสง่ผลให้ผู้ ถือหุ้นกู้ ต้องรับความเสีย่งในการ

ลงทนุตอ่ (Reinvestment Risk) ผู้ ถือหุ้นกู้อาจไมส่ามารถน าเงินท่ีได้รับจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนดนัน้ไปลงทนุต่อใน

ตราสารอื่น ๆ ที่ให้ผลตอบแทนที่เทา่กบัหรือดีกวา่หุ้นกู้ ได้ 

3.5.4 หุน้กู้เป็นหุน้กู้ประเภทดอ้ยสิทธิ ผูถื้อหุน้กู้จะไดร้บัช าระหนีห้ลงัเจ้าหนีอื้น่ ๆ ของบริษัทฯ 

ตามเง่ือนไขของข้อก าหนดสิทธิ หุ้นกู้ เป็นหุ้นกู้ประเภทด้อยสิทธิ โดยจะเป็นการด้อยสิทธิในเร่ืองการได้รับช าระหนี ้

ตามหุ้นกู้ต่อเจ้าหนีบ้ริุมสิทธิ และเจ้าหนีส้ามญัของบริษัทฯ สิทธิของผู้ ถือหุ้นกู้นีจ้ะเท่าเทียมกบัสิทธิของผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิของ

บริษัทฯ แตจ่ะได้รับช าระหนีก้่อนหน้า ผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทฯ เมื่อเกิดกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) บริษัทฯ ถกูศาลมีค าสัง่พิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาด ค าสัง่ให้ฟืน้ฟูกิจการ หรือถกูศาลพิพากษาให้ล้มละลายตาม

กฎหมายวา่ด้วยล้มละลาย หรือ  

(ข) บริษัทฯ มีการช าระบญัชีเพื่อการเลกิกิจการของบริษัทฯ หรือ 

(ค) กรณีอื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

3.5.5 ผู้ถือหุ้นกู้อาจจะไม่ได้รับช าระดอกเบี้ยหรือเงินต้น หากธุรกิจและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามที่

คาดหมาย หรือทรพัย์สินของบริษัทฯ มีไม่เพียงพอ  
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ผู้ ถือหุ้นกู้มีความเสีย่งที่อาจจะไมไ่ด้รับช าระดอกเบีย้หรือเงินต้น ในกรณีที่ธุรกิจและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ไม่

เป็นไปตามที่คาดหมายหรือ ทรัพย์สินของบริษัทฯ มีไม่เพียงพอต่อการช าระหนี ้ก่อนการตดัสินใจลงทนุ ผู้ลงทนุควรพิจารณา

ฐานะการเงินและความสามารถในการช าระหนีข้องบริษัทฯ จากข้อมลูที่ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนในการประเมินความเสี่ยงด้าน

เครดิตของบริษัทฯ ผู้ลงทนุสามารถดกูารจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่จัดท าโดยสถาบนัจัดอนัดบัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ

ประกอบการตดัสนิใจลงทนุได้ ถ้าการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือของหุ้นกู้ต ่าแสดงวา่ความเสีย่งด้านเครดิตของหุ้นกู้หรือบริษัทฯ 

สงู ผลตอบแทนที่ผู้ลงทนุได้รับควรจะสงูด้วยเพื่อชดเชยความเสีย่งที่สงูของหุ้นกู้ดงักลา่ว ผู้ลงทนุควรติดตามข้อมลูขา่วสารของ

บริษัทฯ รวมถึงการปรับปรุงเปลีย่นแปลงการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือได้จากเว็บไซต์สานกังาน ก.ล.ต. สถาบนัจดัอนัดบัความ

นา่เช่ือถือ หรือสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

3.5.6 ราคาตลาดของหุน้กู้อาจเปลีย่นแปลงไดข้ึ้นอยู่กบัปัจจยัหลายประการ  

ราคาตลาดของหุ้นกู้นัน้อาจมีการเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัปัจจยัหลายประการ ยกตวัอย่างเช่น ระดบัอตัราดอกเบีย้ใน

ตลาดการเงิน นโยบายของธนาคารแหง่ประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อตัราเงินเฟ้อ อายขุองหุ้นกู้  หรืออปุสงค์สว่นเกิน

หรือสว่นขาดของหุ้นกู้  หากบริษัทฯ ก่อหนีเ้พิ่ม เป็นต้น ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นกู้อาจได้รับผลกระทบจากความผนัผวนของราคาหุ้นกู้  ใน

กรณีที่มีการซือ้ขายตราสารก่อนครบก าหนดไถ่ถอน 

3.5.7 หุน้กู้อาจมีสภาพคล่องในการซ้ือขายต ่า และผูถื้อหุ้นกู้อาจไม่สามารถขายหุ้นกู้ในตลาดรองได้ทนัทีในราคาที่ตนเอง

ตอ้งการ  

ผู้ ถือหุ้นกู้อาจไมส่ามารถขายหุ้นกู้ ในตลาดรองก่อนครบก าหนดไถถ่อนหุ้นกู้ ได้ทนัทีในราคาที่ตนเองต้องการ เนื่องจากการซือ้

ขายเปลีย่นมือของตราสารในตลาดรองอาจมีไมม่าก ทัง้นี ้ บริษัทฯ มิได้น าหุ้นกู้ ไปซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

(BEX) ผู้ ถือหุ้นกู้สามารถซือ้ขายหุ้นกู้ ในตลาดรองได้กบัผู้ ค้าตราสารหนี ้ อนึง่ การลงทนุมคีวามเสีย่ง ผู้ลงทนุควรศกึษาความ

เสีย่งของหลกัทรัพย์ และจดัสดัสว่นการลงทนุท่ีเหมาะสมกบัความเสีย่งที่ผู้ลงทนุสามารถยอมรับได้ ทัง้นี ้ ผู้ลงทนุไมค่วรน าเงิน

ลงทนุสว่นใหญ่หรือทัง้หมดมาลงทนุในหุ้นกู้นี ้  
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3.6  ความเสี่ยงอื่นๆ  
            3.6.1  การด าเนินงานการของโรงงาน PTA ของ บจ. อินโดรามา ปิโตรเคม อาจได้รับผลกระทบในทางลบจากการ

ด าเนินคดีทางกฎหมาย 

ข้อพิพาทเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการปรับปรุงเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและระบบบ าบดัมลพิษทาง

อากาศ 

เมื่อวนัที่ 19 มิถนุายน 5222  สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนกบัผู้อาศยัในเขตมาบตาพดุ, บ้านฉาง และอ าเภอเมือง จงัหวดั

ระยอง (“ผู้ ฟ้องคดี”) ได้ยื่นฟ้องหน่วยงานของรัฐ และรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ (“หน่วยงานผู้ถกูฟ้อง”) ต่อศาลปกครองกลาง 

เพื่อขอให้ศาลปกครองกลางมีค าพิพากษาหรือค าสัง่ให้หนว่ยงานผู้ถกูฟ้องเพิกถอนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม 

และเพิกถอนใบอนุญาตโครงการหรือกิจการที่เข้าข่ายเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิง่แวดล้อมที่ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีมาบตาพดุ บ้านฉางและพืน้ที่ใกล้เคียงในจงัหวดัระยอง ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่าง

รุนแรง ทัง้ทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสขุภาพจ านวน 76 โครงการ รวมทัง้ขอให้ระงับการด าเนิน

กิจกรรมใด ๆ ในปัจจบุนัส าหรับโครงการหรือกิจกรรมหรือกิจการท่ีผู้ขออนญุาตหรือเจ้าของโครงการหรือกิจกรรมหรือกิจการที่

ก าลงัด าเนินการอยู่ในปัจจุบันนี ้เนื่องจากเข้าข่ายเป็นโครงการที่มิได้ปฏิบัติตามขัน้ตอนที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ และ

กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงการจัดให้มีการประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การจัดให้มี

กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย และการให้องค์การอิสระให้ความเห็นประกอบก่อนมีการ

ด าเนินโครงการหรือกิจกรรมดงักลา่ว โดยหนึ่งในโครงการดงักลา่ว ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการปรับปรุงเพื่อ

เพิ่มประสทิธิภาพการผลติและระบบบ าบดัมลพิษทางอากาศโรงงานผลิต Purified Terephthalic Acid (PTA) ของ บจ. อินโด

รามา ปิโตรเคม ท่ีได้รับอนญุาตจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงอตุสาหกรรม  

ในวันที่ 2 กันยายน 2553 ศาลปกครองกลางได้มีค าพิพากษาเพิกถอนการอนุญาตโครงการหรือกิจการซึ่งอาจก่อให้เกิด

ผลกระทบตอ่ชมุชนอยา่งรุนแรง ทัง้ทางด้านคณุภาพสิง่แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสขุภาพ และซึ่งมิได้ปฏิบตัิตามวรรค

สอง มาตรา 76 ของรัฐธรรมนญู แห่งราชอาณาจกัรไทย หรือตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง 

ก าหนดประเภท  ขนาด และวิธีปฏิบตัิส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทัง้ทางด้าน

คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ เอกชน จะ ต้องจัดท ารายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2553 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ( “ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดล้อม”) ซึง่ตามค าพิพากษาของศาล โครงการของ บจ. อินโดรามา ปิโตรเคม มิได้ถกูจดัอยู่ในประเภทโครงการที่ถกูเพิก

ถอนใบอนญุาตด าเนินโครงการ 

อยา่งไรก็ตาม ในวนัท่ี 1  ตลุาคม 2553 ผู้ ฟ้องคดีได้ยื่นอทุธรณ์ต่อศาลปกครองสงูสดุ ร้องขอให้ศาลกลบัค าพิพากษาของศาล

ปกครองกลาง โดยไมน่ าประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาประกอบในค าพิพากษา  และพิพากษาให้ผู้

ถกูฟ้องคดีต้องเพิกถอนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม และใบอนญุาตที่ได้ให้ไว้แก่โครงการหรือกิจการ ซึ่งได้ผ่าน

ความเห็นชอบนบัแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2550 เป็นต้นมา จนกว่า การศึกษาด้านผลกระทบด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ
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สขุภาพจะเสร็จสมบรูณ์ ตามที่ก าหนดโดยรัฐธรรมนญู 

ในวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2553 ผู้ถกูฟ้องคดีได้ยื่นค าให้การเพื่อโต้แย้งการอทุธรณ์ของผู้ ฟ้องคดี ซึง่ขณะนีศ้าลปกครองสงูสดุยงัไม่ได้

มีค าพิพากษาในกรณีดงักลา่วแตอ่ยา่งใด  

ในระหวา่งขัน้ตอนการยื่นอทุธรณ์นัน้ เนื่องจากโครงการของ บจ.อินโดรามา ปิโตรเคม มิได้เป็นในโครงการซึ่งถกูเพิกถอนการ

อนญุาตโดยศาลปกครองกลาง ดงันัน้ บจ.อินโดรามา ปิโตรเคม จึงสามารถด าเนินกิจการผลิต PTA ได้    อย่างไรก็ตาม บริษัท

ฯ ไมส่ามารถรับรองได้วา่ กระบวนการพิจารณาทางศาลและค าพิพากษาโดยศาลปกครองสงูสดุ จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

โครงการของ บจ.อินโดรามา ปิโตรเคม ในด้านการถกูเพิกถอนการอนญุาต หรือด้านการก่อสร้างอาคาร หรือด้านการประกอบ

ธุรกิจของบจ.อินโดรามา ปิโตรเคม ว่าจะถกูระงับหรือไม่ อย่างไรก็ตามการด าเนินกิจการของโรงงาน ได้ด าเนินการไปโดย

ตอ่เนื่องตามปกติ 

ข้อพิพาทเกี่ยวกบัการเปลีย่นแปลงรายละเอียดโครงการปรบัปรุงระบบน ้าปราศจากแร่ธาต ุ(Reverse Osmosis) 

เมื่อวนัท่ี  01 มีนาคม 2553  ผู้ ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องผู้ถกูฟ้องคดีตอ่ศาลปกครองกลาง เพื่อให้ศาลปกครองกลางมีค าพิพากษาหรือ

ค าสัง่ให้  ผู้ถกูฟ้องคดีเพิกถอนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการเพิกถอนการอนมุตัิของการโครงการหรือ

กิจกรรมที่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ที่ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  บ้านช้างและ

บริเวณใกล้เคียงในจังหวดัระยอง  ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง   ทัง้ทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสขุภาพ จ านวน   9 โครงการ รวมทัง้ขอให้ระงบัการด าเนินกิจกรรมใด  ๆ  ในปัจจุบนัส าหรับโครงการ

หรือกิจกรรมหรือกิจการท่ีผู้ขออนญุาตหรือเจ้าของโครงการหรือกิจกรรมหรือกิจการท่ีก าลงัด าเนินการอยูใ่นปัจจบุนันี ้เนื่องจาก

เข้าขา่ยเป็นโครงการท่ีมิได้ปฏิบตัิตามขัน้ตอนท่ีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนญู และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  ซึ่งรวมถึงการจดัให้มีการ

ประเมินผลกระทบตอ่คณุภาพสิง่แวดล้อมและสขุภาพ การจดัให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีสว่นได้

เสยี และการให้องค์การอิสระให้ความเห็นประกอบก่อนมกีารด าเนินโครงการหรือกิจกรรมดงักลา่ว โดยหนึง่ในโครงการดงักลา่ว 

ได้แก่  การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการปรับปรุงระบบ  reverse osmosis ของบจ  .อินโดรามา  ปิโตรเคม  โรงงานผลิต 

Purified Terephthalic Acid (PTA) ของ บจ .อินโดรามา ปิโตรเคมที่ได้รับอนญุาตจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงอตุสาหกรรม  

ในวนัท่ี  58 กมุภาพนัธ์  5224 ศาลปกครองกลางได้มีค าสัง่ยกค าร้องของผู้ ฟ้องคดี ซึง่ข้อเท็จจริงตามที่ผู้ ฟ้องคดีได้กลา่วอ้างมา 

ไม่มีหลกัฐานที่เพียงพอที่จะพิสจูน์ได้ว่าผู้ ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการด าเนินงานของโครงการดงักลา่ว    ขณะนี ้ ศาล

ปกครองกลางยงัไม่มีค าพิพาษาในกรณีดงักล่าว อย่างไรก็ตามการด าเนินกิจการของโรงงาน ได้ด าเนินการไปโดยต่อเนื่อง

ตามปกติบริษัทฯ ไมส่ามารถรับรองได้วา่ในคดีความทัง้สองกรณีข้างต้น ศาลปกครองกลาง หรือศาลปกครองสงูสดุ แล้วแต่กรณี 

จะไมม่ีค าพิพากษาในคดีที่อาจน าไปสูก่ารเพิกถอนใบอนญุาตและการด าเนินกิจการของโรงงานผลติ PTA ซึง่การเพิกถอน

ดงักลา่ว อาจสง่ผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของ

บริษัทฯ 
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            3.6.2  การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกบับรรจุภณัฑ์ส าหรับเคร่ืองดื่มอาจลดอุปสงค์ในการใช้

ผลิตภณัฑ์ในขัน้ปลาย 

ได้มีการออกกฎหมายในมลรัฐตา่งๆ ในสหรัฐอเมริกาและที่อื่นๆ ซึง่ก าหนดให้การขาย การท าการตลาด และการใช้บรรจภุณัฑ์

ส าหรับเคร่ืองดื่มที่ไมส่ามารถน ากลบัมาเติมได้อีก (Non-refillable) จะต้องมกีารวางมดัจ าหรือจะต้องมีการจ่ายภาษี

สิง่แวดล้อม (Ecotax) หรือคา่ธรรมเนียมตา่งๆ นอกจากนี ้ ข้อเสนออื่นๆ เพิ่มเติมที่เก่ียวข้องกบัเงินมดัจ าบรรจภุณัฑ์ส าหรับ

เคร่ืองดื่ม การน าบรรจภุณัฑ์กลบัมาใช้ใหม ่ ภาษีสิง่แวดล้อม และ/หรือ ความรับผิดชอบตอ่ผลติภณัฑ์ที่จะสง่ผลกระทบตอ่

สขุภาพและสิง่แวดล้อม (Product stewardship) ได้มีหรืออาจมกีารเสนอในมลรัฐตา่งๆ ในสหรัฐอเมริกา และที่อื่นใดอกี การท่ี

ผู้บริโภคได้มีความหว่งใยเพิ่มขึน้ และเปลีย่นทศันคติเก่ียวกบัขยะที่เป็นของแขง็และความรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อมและ

ประเด็นสาธารณะที่เก่ียวข้อง อาจท าให้มีการออกกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ดงักลา่วมาบงัคบัใช้ สิง่ดงักลา่วท าให้ลกูค้า PET ของ

บริษัทฯ บางรายลดการใช้เม็ดพลาสติก PET ในกระบวนการผลติขวด ซึง่กระบวนการดงักลา่ว เป็นท่ีรู้จกัในช่ือของกระบวนการ

ท าน า้หนกัเบา (Light Weighting) ได้ก่อให้เกิดการลดการใช้เมด็พลาสติก PET ในการผลติขวด และสง่ผลกระทบตอ่อปุสงค์ใน 

PX PTA และเมด็พลาสติก PET เม็ดพลาสติก PET สามารถน ากลบัมาใช้อีกได้ โดยบริษัทฯ มีการลงทนุในโครงการน า PET 

กลบัมาใช้อีกที่โรงงานในสหรัฐอเมริกาและไทย 

   3.6.3   กฎระเบียบเกีย่วกบัส่ิงแวดลอ้มอาจท าใหบ้ริษัทฯ มีตน้ทนุและความรบัผิดชอบทีสู่งข้ึน 

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อยูภ่ายใต้กฎหมายและกฎระเบยีบเก่ียวกบัสิง่แวดล้อม ทัง้ที่เป็นของสว่นกลางและสว่นท้องถ่ิน

ในประเทศที่บริษัทฯ ประกอบธรุกิจ ซึง่กฎหมายและกฎระเบียบดงักลา่วครอบคลมุถึงเร่ือง มลพิษ การป้องกนัสขุภาพและ

สิง่แวดล้อม การปลอ่ยมลพษิทางอากาศ การปลอ่ยน า้เสยี สขุภาพ และความปลอดภยัในการท างาน การก่อให้เกิด การ

จดัการ การดแูล การเยียวยา การใช้งาน การจดัเก็บ การปลอ่ยของเสยี และการเผชิญสสาร และขยะที่เป็นอนัตราย ซึง่

ข้อก าหนดดงักลา่วมีความซบัซ้อน มีการเปลีย่นแปลงบอ่ย และมีแนวโน้มที่จะเข้มงวดขึน้ บริษัทฯ ได้มีและยงัคงจะต้องมี

ต้นทนุและรายจา่ยสว่นทนุ ในการปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบดงักลา่ว รวมถงึในการรักษาใบอนญุาตที่ส าคญัไว้ 

บริษัทฯ มีขัน้ตอนตา่งๆในการปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวกบัสิง่แวดล้อม อยา่งไรก็ดี บริษัทฯ ไมอ่าจรับรองได้

วา่ บริษัทฯ จะสามารถปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบดงักลา่วได้ครบถ้วนตลอดเวลาในอนาคต หรือบริษัทฯ จะสามารถ

ได้รับหรือสามารถตอ่อายใุบอนญุาต ความยินยอม หรือการอนญุาตที่จ าเป็นในการด าเนินธุรกิจตอ่ไปทัง้หมดได้ หากบริษัทฯ 

ไมส่ามารถด าเนินการดงักลา่วได้ อาจท าให้บริษัทฯ ต้องจา่ยคา่ปรับ ได้รับโทษ และมีภาระหนีส้นิได้ 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 
สินทรัพย์ถาวรหลัก 

บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส มีสินทรัพย์ถาวรหลกัของบริษัทฯ ที่ปรากฏในงบการเงินรวมซึ่งเป็นสินทรัพย์ถาวรหลกัของ

บริษัทย่อย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 สินทรัพย์ถาวรหลกัที่บริษัทฯ ใช้ในการ

ประกอบธุรกิจ มีมลูคา่สทุธิตามบญัชีหลงัหกัคา่เสือ่มราคาสะสมและส ารองการด้อยค่าต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในงบการเงิน

รวมของบริษัทฯ เทา่กบั 96,213 ล้านบาท และ 99,490 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.9 และร้อยละ 51.5 ของสินทรัพย์

รวม ตามล าดบั ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 

 หน่วย : ล้านบาท 

ประเภท 
มูลค่าสุทธิตามบัญชีหลังหักค่าเส่ือมราคาสะสม 

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2556 

ณ วันที่  
30 มิถุนายน 2557 

ที่ดิน และสว่นปรับปรุงที่ดิน 4,877 4,833 

อาคาร และสว่นปรับปรุงอาคาร 10,738 11,047 
เคร่ืองจกัร และอปุกรณ์ –การผลิตสิ่งทอและอ่ืนๆ 71,692 76,059 
เคร่ืองตกแตง่และอปุกรณ์ส านกังาน   440 671 
ยานพาหนะ 104 92 
วสัดแุละอะไหล ่ 608 598 
สินทรัพย์ระหวา่งก่อสร้าง 7,755 6,189 
รวมมูลค่าสุทธิตามบัญชี 96,213 99,490 

หมายเหต:ุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ได้จดจ านองกบัสถาบนัการเงิน ในวงเงินกู้ รวมประมาณ 39,285 ล้านบาท 

โครงการทีอ่ยู่ระหว่างการลงทุน 

โครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการลงทนุและได้ประกาศแล้ว พิจารณาถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 มีดงัตอ่ไปนี ้ 

1. เข้าซือ้กิจการของบริษัท Sasa คาดวา่จะแล้วเสร็จในปี 2557 

2. ขยายก าลงัการผลติโรงงานผลติ PTA ที่เมืองรอตเทอร์ดาม คาดวา่จะแล้วเสร็จในปี 2558 

3. ขยายก าลงัการผลติโรงงานผลติ PET ที่รัฐอลาบามา่ ประเทศสหรัฐอเมริกา คาดวา่จะแล้วเสร็จในปี 2559 

4. เข้าเป็นบริษัทร่วมทนุกบับริษัท Abu Dhabi Aromatic คาดวา่จะแล้วเสร็จในปี 2561 

  
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน 

 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตวัตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 และ ณ 30 มิถุนายน 

2557 มีมลูคา่สทุธิตามบญัชีเทา่กบั 11,246 ล้านบาท และ 11,593 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.9 และร้อยละ 6.0 ของ

สนิทรัพย์รวม ตามล าดบั ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 

 
  หน่วย : ล้านบาท 
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  หน่วย : ล้านบาท 

ประเภท 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 
สิทธิการได้มา (Right Acquired) 61 64 
สญัญาซือ้วตัถดุบิ (Supplier Contract) 4,170 4,053 
คา่ลิขสิทธ์ิซอฟท์แวร์ (Software Licenses) 104 97 
คา่ลิขสิทธ์ิทางเทคโนโลยี (Technology License and Knowhow) 3,057 3,361 
รายชื่อลกูค้า และความสมัพนัธ์กบัลกูค้า 
(Customer Contracts and Relationships) 

2,822 2,782 

ชื่อผลิตภณัฑ์ และเคร่ืองหมายการค้า  
(Trade name and Trademarks)  

735 939 

สญัญาแลกเปลี่ยนทางเคม ี(Chemical Exchange Contract) 
ค้นคว้าและวิจยั (Research and Development) 

298 286 
11 

รวมมูลค่าสุทธิตามบัญชี 11,246 11,593 

 

เงนิลงทุน 

 บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ประกอบธุรกิจลงทุนโดยการถือหุ้ นในบริษัทต่างๆ (Holding Company)          

ดงันัน้สนิทรัพย์ถาวรหลกัของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส จึงเป็นเงินลงทนุ โดย บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส มีเงินลงทนุ

ในบริษัทย่อยตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะของบริษัท ซึ่งแสดงตามวิธีราคาทุน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 ณ 30 

มิถนุายน 2557 โดยมีมลูค่าสทุธิตามบญัชีเท่ากบั 40,907 ล้านบาท และ 41,977 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 52.5 และ 

ร้อยละ 51.3 ของสนิทรัพย์รวมของงบการเงินเฉพาะของบริษัท ตามล าดบั ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

  หน่วย : ล้านบาท 

บริษัทย่อย1 
สัดส่วนการลงทุน2 

(ทางตรง) (ร้อยละ) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2556 30 มิถุนายน 2557 

บจ. อินโดรามา ปิโตรเคม 100.00 2,526 2,526 
บจ. อินโดรามา โฮลดิง้ส์ 99.81 2,001 2,001 
บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส 72.60 7,220 7,220 
บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดสัตรีส์้ (มหาชน) 64.94 1,474 1,474 
บมจ. ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ 99.97 5,182 5,182 
IVL Belgium N.V.  100.00 122 122 
Indo Polymers Mauritius Limited 

บจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส 

 

 

100.00 

100.00 

22,382 

- 

22,482 

20 

รวมมูลค่าสุทธิตามบัญชี  40,907 41,977 

 หมายเหตุ   1 เฉพาะบริษัทท่ี บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ถือหุ้นทางตรง 
                                 2 ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 
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เคร่ืองหมายการค้าที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้ใช้เคร่ืองหมายทางการค้า ช่ือทางการค้าและเคร่ืองหมายบริการในการประกอบธุรกิจ 

บริษัทฯ  ท าการตลาดส าหรับสินค้าภายใต้ช่ือ Ramapet®, PreformanceTM , Ambs®, Colyar, Cuddler, Trevire, 

FiberVisions, Wellman ฯลฯ เคร่ืองหมายเหลา่นี ้สว่นหนึ่งได้มีการจดทะเบียนหรือก าลงัอยู่ในขัน้ตอนการขอจดทะเบียน

ในทวีปเอเชีย, ยโุรป, อเมริกา, และแอฟริกา 

 บริษัทฯ ไมไ่ด้เป็นเจ้าของช่ือเวิร์ดมาร์คอินโดรามา บริษัทฯ เป็นสว่นหนึง่ของกลุม่อินโดรามาที่รวมตวักนัอย่างไม่

เป็นทางการ ซึง่ประกอบด้วยกลุม่บริษัทร่วมที่มีการบริหารจดัการอย่างเป็นอิสระต่อกนัจ านวนสามกลุม่ ได้แก่ กลุม่บริษัท 

IVL  กลุม่ของนายศรี ปรากาซ โลเฮีย (ประเทศอินโดนีเซีย) และกลุม่ของนายโอม ปรากาซ โลเฮีย (ประเทศอินเดีย) ทัง้นี ้

กลุม่อินโดรามาจดัตัง้ขึน้ในประเทศอินโดนีเซียในปี 2519 โดย นายโมฮนั ลาล โลเฮีย ซึ่งกลุม่บริษัทแต่ละกลุม่อยู่ภายใต้

การบริหารงานของบตุรชายของนายโมฮนั ลาล โลเฮีย บริษัทฯ ได้เข้าท าสญัญาให้ใช้ช่ืออินโดรามา แบบ  Non-Exclusive 

ตามสญัญาอนญุาตให้ใช้ช่ือ (License Agreement) กบั Lohia Global Holdings Limited ซึง่เป็นบริษัทท่ีควบคมุโดยนาย

โมฮนั  ลาล โลเฮีย ทัง้นี ้กลุม่ของนายศรี ปรากาซ โลเฮีย และนายโอม ปรากาซ โลเฮีย  ก็ยงัคงใช้ช่ือเวิร์ดมาร์คอินโดรามา 

เช่นกนั  

 ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 บริษัทฯ ได้ด าเนินการจดทะเบียนเคร่ืองหมายต่าง ๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

โดยเคร่ืองหมายการค้าที่มีการจดทะเบียนในประเทศและต่างประเทศ ที่ส าคัญต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มี

ดงัตอ่ไปนี ้

รูปแบบเคร่ืองหมาย 
ประเภท

เคร่ืองหมาย 
เจ้าของ

เคร่ืองหมาย 
ประเทศที่ 
จดทะเบียน 

จ าพวก วันสิน้อายุ 

 
เคร่ืองหมาย
การค้า 

บมจ. อินโดรามา 
เวนเจอร์ส 

เม็กซิโก 1, 17, 21, 23, 24 2 พฤษภาคม 2564 

สหภาพยโุรป 
1, 17, 21, 22, 23, 

24 
11 เมษายน 2564 

ไทย 1, 17, 21, 23, 24 19 พฤษภาคม 2564 

จีน 

1 6 มิถนุายน 2565 
17 6 พฤษภาคม 2565 
21 13 มิถนุายน 2565 
23 20 พฤษภาคม 2565 
24 27 พฤษภาคม 2565 

สหรัฐอเมริกา 1, 17, 21, 23, 24 4 กนัยายน 2565 
อินโดนีเซีย 1, 17, 21, 23, 24 อยูร่ะหวา่งจดทะเบียน 
อินเดีย 1, 17, 21, 23, 24 อยูร่ะหวา่งจดทะเบียน 

ไนจีเรีย 
1, 21 18 พฤษภาคม 2561 

17 อยูร่ะหวา่งจดทะเบียน 
ตรุกี 1, 2, 17, 21, 22, อยูร่ะหวา่งจดทะเบียน 
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รูปแบบเคร่ืองหมาย 
ประเภท

เคร่ืองหมาย 
เจ้าของ

เคร่ืองหมาย 
ประเทศที่ 
จดทะเบียน 

จ าพวก วันสิน้อายุ 

23, 24 

YIN-DU-LAMA เวิร์ดมาร์ค 银都拉玛 จีน 
1, 2, 17, 21, 22, 

23, 24 
อยูร่ะหวา่งจดทะเบียน 

 
เคร่ืองหมาย
การค้า 

บมจ. อินโดรามา 
เวนเจอร์ส 

เม็กซิโก 1, 17, 21, 23, 24 2 พฤษภาคม 2564 

INDORAMA เวิร์ดมาร์ค 
Indorama 

Ventures Pcl 
จีน 1, 21, 23 6 มีนาคม 2564 

 

เคร่ืองหมาย
การค้า 

บมจ. อินโดรามา 
เวนเจอร์ส 

ไทย 1, 17, 21 14 พฤษภาคม 2560 

 

เคร่ืองหมาย
การค้า 

บมจ. อินโดรามา 
โพลีเมอร์ส 

สหภาพยโุรป 1, 17, 21 15 มีนาคม 2560 

สหรัฐอเมริกา 1, 17, 21 18 มกราคม 2563 

 

เคร่ืองหมาย
การค้า 

บมจ. อินโดรามา 
โพลีเอสเตอร์  
อินดสัตรีส์้ 

ไทย 23 21 ธันวาคม 2562 

 

เคร่ืองหมาย
การค้า 

บมจ. อินโดรามา 
โพลีเอสเตอร์  
อินดสัตรีส์้ 

ไทย 24, 25 9 มิถนุายน 2565 

 เคร่ืองหมาย
การค้า 

บมจ. ทีพีที 
ปิโตรเคมิคอลส์ 

ไทย 1 5 กนัยายน 2558 

 
 

เคร่ืองหมาย
การค้า 

บมจ. อินโดรามา 
โพลีเอสเตอร์ 
อินดสัตรีส์้ 

สหรัฐอเมริกา 
22 13 ธันวาคม 2558 

23 27 มิถนุายน 2559 

 

เคร่ืองหมาย
การค้า 

บมจ. อินโดรามา 
โพลีเอสเตอร์ 
อินดสัตรีส์้ 

ไทย 23 27 เมษายน 2564 

 

เคร่ืองหมาย
การค้า 

บมจ. อินโดรามา 
โพลีเอสเตอร์ 
อินดสัตรีส์้ 

 

ไทย 23 5 มีนาคม 2559 

 

เคร่ืองหมาย
การค้า 

บมจ. อินโดรามา 
โพลีเอสเตอร์  
อินดสัตรีส์้ 

 

ไทย 23 5 มีนาคม 2559 

 

เคร่ืองหมาย
การค้า 

บมจ. อินโดรามา 
โพลีเอสเตอร์ 
อินดสัตรีส์้ 

ไทย 23 27 เมษายน 2564 

 

เคร่ืองหมาย
การค้า 

บมจ. อินโดรามา 
โพลีเอสเตอร์  
อินดสัตรีส์้ 

ไทย 23 4 ตลุาคม 2560 



                                                                  บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

55 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                                                                   สว่นที่ 3 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ 

 

รูปแบบเคร่ืองหมาย 
ประเภท

เคร่ืองหมาย 
เจ้าของ

เคร่ืองหมาย 
ประเทศที่ 
จดทะเบียน 

จ าพวก วันสิน้อายุ 

 

เคร่ืองหมาย
การค้า 

บมจ. อินโดรามา 
โพลีเอสเตอร์  
อินดสัตรีส์้ 

ไทย 23 25 ธันวาคม 2559 

 

เคร่ืองหมาย
การค้า 

บมจ. อินโดรามา 
โพลีเอสเตอร์  
อินดสัตรีส์้ 

ไทย 23 27 เมษายน 2564 

 

เคร่ืองหมาย
การค้า 

บมจ. อินโดรามา 
โพลีเอสเตอร์  
อินดสัตรีส์้ 

 

ไทย 23 25 ธันวาคม 2559 

 

เคร่ืองหมาย
การค้า 

บมจ. อินโดรามา 
โพลีเอสเตอร์  
อินดสัตรีส์้ 

 

ไทย 23 25 ธันวาคม 2559 

 

เคร่ืองหมาย
การค้า 

บมจ. อินโดรามา 
โพลีเอสเตอร์  
อินดสัตรีส์้ 

ไทย 23 27 เมษายน 2564 

 

เคร่ืองหมาย
การค้า 

บมจ. อินโดรามา 
โพลีเอสเตอร์  
อินดสัตรีส์้ 

 

ไทย 23 25 ธันวาคม 2559 

 

เคร่ืองหมาย
การค้า 

บมจ. อินโดรามา 
โพลีเอสเตอร์  
อินดสัตรีส์้ 

ไทย 23 27 เมษายน 2564 

 

เคร่ืองหมาย
การค้า 

บมจ. อินโดรามา 
โพลีเอสเตอร์  
อินดสัตรีส์้ 

 

ไทย 23 25 ธันวาคม 2559 

 

เคร่ืองหมาย
การค้า 

บมจ. อินโดรามา 
โพลีเอสเตอร์  
อินดสัตรีส์้ 

ไทย 23 27 เมษายน 2564 

 

เคร่ืองหมาย
การค้า 

บมจ. อินโดรามา 
โพลีเอสเตอร์  
อินดสัตรีส์้ 

ไทย 23 25 ธันวาคม 2559 

 

เคร่ืองหมาย
การค้า 

บมจ. อินโดรามา 
โพลีเอสเตอร์  
อินดสัตรีส์้ 

ไทย 23 27 เมษายน 2564 

 

เคร่ืองหมาย
การค้า 

บมจ. อินโดรามา 
โพลีเอสเตอร์  
อินดสัตรีส์้ 

ไทย 23 27 เมษายน 2564 

 

เคร่ืองหมาย
การค้า 

บมจ. อินโดรามา 
โพลีเอสเตอร์  
อินดสัตรีส์้ 

ไทย 23 27 เมษายน 2564 



                                                                  บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

56 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                                                                   สว่นที่ 3 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ 

 

รูปแบบเคร่ืองหมาย 
ประเภท

เคร่ืองหมาย 
เจ้าของ

เคร่ืองหมาย 
ประเทศที่ 
จดทะเบียน 

จ าพวก วันสิน้อายุ 

COMERAMA 
เคร่ืองหมาย
การค้า 

บจ. อินโดรามา 
โฮลดิง้ส์ 

สหภาพยโุรป 23 29 ตลุาคม 2565 

 

เคร่ืองหมาย

การค้า 

PT. Indorama 

Ventures 

Indonesia 

อินโดนีเซีย 23, 24 อยูร่ะหวา่งจดทะเบียน 

 

เคร่ืองหมาย

การค้า 

PT. Indorama 

Polypet Indonesia 

อินโดนีเซีย 1 อยูร่ะหวา่งตอ่อาย ุ

จีน 1 13 พฤษภาคม 2558 

สวิตเซอร์แลนด์ 1 25 ตลุาคม 2558 

โรมาเนีย 1 20 ตลุาคม 2558 

ยเูครน 1 12 ตลุาคม 2558 

 

เคร่ืองหมาย

การค้า 

PT. Indorama 

Polypet Indonesia 

อินโดนีเซีย 1 อยูร่ะหวา่งตอ่อาย ุ

สวิตเซอร์แลนด์ 1 12 กนัยายน 2558 

โรมาเนีย 1 15 สิงหาคม 2558 

ยเูครน 1 10 สิงหาคม 2558 

ออสเตรีย 1 20 ตลุาคม 2558 

 

Tradema

rk 

Guangdong 

IVL Pet 

Polymers 

จีน 23 13 ตลุาคม 2565 

OXYCLEAR 
เคร่ืองหมาย
การค้า 

Indorama 
Ventures 

Polymers Mexico  
S. de R.L. de C.V 

เม็กซิโก 1 24 สิงหาคม 2562 

POLYCLEAR 
เคร่ืองหมาย
การค้า 

Indorama 
Ventures 

Polymers Mexico  
S. de R.L. de C.V 

เม็กซิโก 1 24 เมษายน 2559 

OXYCLEAR 
เคร่ืองหมาย
การค้า 

Auriga Polymers 
Inc. 

สหรัฐอเมริกา 1 19 กรกฏาคม 2563 

POLYCLEAR 
เคร่ืองหมาย
การค้า 

Auriga Polymers 
Inc. 

สหรัฐอเมริกา 1 28 เมษายน 2561 

PLANTPET 
เคร่ืองหมาย
การค้า 

Auriga Polymers 
Inc. 

สหรัฐอเมริกา 1 อยูร่ะหวา่งจดทะเบียน 

บราซิล 1 อยูร่ะหวา่งจดทะเบียน 

จีน 1 อยูร่ะหวา่งจดทะเบียน 

สหภาพยโุรป 1 8 สิงหาคม 2564 

เม็กซิโก 1 25 ตลุาคม 2564 

อินเดีย 1 อยูร่ะหวา่งจดทะเบียน 



                                                                  บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

57 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                                                                   สว่นที่ 3 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ 

 

รูปแบบเคร่ืองหมาย 
ประเภท

เคร่ืองหมาย 
เจ้าของ

เคร่ืองหมาย 
ประเทศที่ 
จดทะเบียน 

จ าพวก วันสิน้อายุ 

อินโดนีเซีย 1 อยูร่ะหวา่งจดทะเบียน 

BIO RAMAPET 
เคร่ืองหมาย
การค้า 

Starpet Inc. 
สหภาพยโุรป 1 26 เมษายน 2563 

สหรัฐอเมริกา 1 2 มกราคม 2565 

PREFORMANCE 
เคร่ืองหมาย
การค้า 

Starpet Inc. สหรัฐอเมริกา 1 8 ตลุาคม 2560 

FUTURE-PET 
เคร่ืองหมาย
การค้า 

AlphaPet Inc. สหรัฐอเมริกา 1 17 เมษายน 2565 

 

 

 
เคร่ืองหมาย
การค้า 

 
Trevira GmbH 

แอลเบเนีย 22, 23, 24, 25 18 กรกฎาคม 2564 
แอลจีเรีย 22, 23, 24, 25 18 กรกฎาคม 2564 
อนัดอร์รา 22, 23, 24, 25 27 สิงหาคม 2564 
อาร์เจนตินา 23, 24 8 มิถนุายน 2559 
ออสเตรเลีย 22, 23, 24, 25 18 กรกฎาคม 2564 
ออสเตรีย 22, 23, 24, 25 10 กนัยายน 2564 
เบลารุส 22, 23, 24, 25 18 กรกฎาคม 2564 

สาธารณรัฐ 
เบเนลกัซ์ 

22, 23, 24, 25 10 กนัยายน 2564 

บอสเนียและ 
เฮอร์เซโกวีนา 

22, 23, 24, 25 18 กรกฎาคม 2564 

บราซิล 
23 20 มีนาคม 2560 

22, 24, 25 13 มีนาคม 2560 

บลัแกเรีย 
22, 23, 24, 25 18 กรกฎาคม 2564 
22, 23, 24, 25 10 กนัยายน 2564 

แคนาดา 22, 23, 24, 25 31 สิงหาคม 2563 

จีน 22, 23, 24, 25 18 กรกฎาคม 2564 

โครเอเชีย 22, 23, 24, 25 18 กรกฎาคม 2564 
 

ไซปรัส 
 
 

22, 23, 24, 25 10 กนัยายน 2564 

25 27 สิงหาคม 2565 

สาธารณรัฐเช็ก 22, 23, 24, 25 
18 กรกฎาคม 2564 
10 กนัยายน 2564 

เดนมาร์ก 22, 23, 24, 25 10 กนัยายน 2564 

อียิปต์ 22, 23, 24, 25 18 กรกฎาคม 2564 

เอสโตเนีย 22, 23, 24, 25 
18 กรกฎาคม 2564 
10 กนัยายน 2564 

สหภาพยโุรป 22, 23, 24, 25 10 กนัยายน 2564 

ฟินแลนด์ 22, 23, 24, 25 10 กนัยายน 2564 

ฝร่ังเศส 22, 23, 24, 25 10 กนัยายน 2564 
เยอรมนี 22, 23, 24, 25 10 กนัยายน 2564 



                                                                  บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

58 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                                                                   สว่นที่ 3 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ 

 

รูปแบบเคร่ืองหมาย 
ประเภท

เคร่ืองหมาย 
เจ้าของ

เคร่ืองหมาย 
ประเทศที่ 
จดทะเบียน 

จ าพวก วันสิน้อายุ 

   
   

กรีซ 22, 23, 24, 25 10 กนัยายน 2564 

ฮงัการี 22, 23, 24, 25 
18 กรกฎาคม 2564 
10 กนัยายน 2564 

ไอซ์แลนด์ 22, 23, 24, 25 18 กรกฎาคม 2564 
ไอร์แลนด์ 22, 23, 24, 25 10 กนัยายน 2564 
อิตาล ี 22, 23, 24, 25 10 กนัยายน 2564 
เจอร์ซีย์ 22, 23, 24, 25 10 กนัยายน 2564 

ลตัเวีย 22, 23, 24, 25 
18 กรกฎาคม 2564 
10 กนัยายน 2564 

ลิกเตนสไตน์ 22, 23, 24, 25 18 กรกฎาคม 2564 

ลิทวัเนีย 22, 23, 24, 25 
18 กรกฎาคม 2564 
10 กนัยายน 2564 

มาซิโดเนีย 22, 23, 24, 25 18 กรกฎาคม 2564 

มอลตา 

22, 23, 24, 25 10 กนัยายน 2564 
23 23 กรกฎาคม 2564 
24 23 กรกฎาคม 2564 
25 23 กรกฎาคม 2564 
22 23 กรกฎาคม 2564 

มอลโดวา 22, 23, 24, 25 18 กรกฎาคม 2564 
เม็กซิโก 22, 23, 24, 25 24 กรกฎาคม 2564 
โมนาโก 22, 23, 24, 25 18 กรกฎาคม 2564 

มอนเตเนโกร 22, 23, 24, 25 18 กรกฎาคม 2564 
โมร็อกโก 22, 23, 24, 25 18 กรกฎาคม 2564 
นิวซีแลนด์ 22, 23, 24, 25 18 กรกฎาคม 2561 
นอร์เวย์ 22, 23, 24, 25 18 กรกฎาคม 2564 

โปแลนด์ 22, 23, 24, 25 
18 กรกฎาคม 2564 
10 กนัยายน 2564 

โปรตเุกส 22, 23, 24, 25 10 กนัยายน 2564 

โรมาเนีย 22, 23, 24, 25 
18 กรกฎาคม 2564 
10 กนัยายน 2564 

รัสเซีย 22, 23, 24, 25 18 กรกฎาคม 2564 

ซานมารีโน 22, 23, 24, 25 18 กรกฎาคม 2564 

เซอร์เบีย 22, 23, 24, 25 18 กรกฎาคม 2564 

สโลวาเกีย 22, 23, 24, 25 
10 กนัยายน 2564 

18 กรกฎาคม 2564 

สโลวีเนีย  10 กนัยายน 2564 



                                                                  บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

59 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                                                                   สว่นที่ 3 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ 

 

รูปแบบเคร่ืองหมาย 
ประเภท

เคร่ืองหมาย 
เจ้าของ

เคร่ืองหมาย 
ประเทศที่ 
จดทะเบียน 

จ าพวก วันสิน้อายุ 

22, 23, 24, 25 
 
 

18 กรกฎาคม 2564 

สเปน 22, 23, 24, 25 10 กนัยายน 2564 

สวีเดน 22, 23, 24, 25 10 กนัยายน 2564 

สวิตเซอร์แลนด์ 22, 23, 24, 25 18 กรกฎาคม 2564 
ตรุกี 22, 23, 24, 25 18 กรกฎาคม 2564 
ยเูครน 22, 23, 24, 25 18 กรกฎาคม 2564 
สหราช

อาณาจกัร 
22, 23, 24, 25 10 กนัยายน 2564 

สหรัฐอเมริกา 22, 23, 24 9 พฤษภาคม 2559 

องค์การ
ทรัพย์สินทาง 
ปัญญาแหง่โลก 

22, 23, 24, 25 18 กรกฎาคม 2564 

CARADOMO 
เคร่ืองหมาย

การค้า 
Trevira GmbH 

สหราช

อาณาจกัร 
24 21 สิงหาคม 2558 

 
CS 

 
เคร่ืองหมาย
การค้า 

 
Trevira GmbH 

แอลจีเรีย 22, 23, 24, 27 17 กรกฎาคม 2560 
ออสเตรีย 22, 23, 24, 25, 27 30 เมษายน 2559 
สาธารณรัฐ 
เบเนลกัซ์ 

22, 23, 24, 25, 27 30 เมษายน 2559 

บลัแกเรีย 22, 23, 24, 25, 27 30 เมษายน 2559 
โครเอเชีย 22, 23, 24, 27 17 กรกฎาคม 2560 
ไซปรัส 22, 23, 24, 25, 27 30 เมษายน 2559 

สาธารณรัฐเช็ก 22, 23, 24, 25, 27 30 เมษายน 2559 
เดนมาร์ก 22, 23, 24, 25, 27 30 เมษายน 2559 
เอสโตเนีย 22, 23, 24, 25, 27 30 เมษายน 2559 
สหภาพยโุรป 22, 23, 24, 25, 27 30 เมษายน 2559 
ฟินแลนด์ 22, 23, 24, 25, 27 30 เมษายน 2559 
ฝร่ังเศส 22, 23, 24, 25, 27 30 เมษายน 2559 

เยอรมนี 22, 23, 24, 25, 27 
31 มีนาคม 2558 
30 เมษายน 2559 

 

กรีซ 
 

22, 23, 24, 25, 27 
26 กรกฎาคม 2558 
30 เมษายน 2559 

ฮงัการี 
22, 23, 24, 25, 27 30 เมษายน 2559 

22, 23, 24, 27 17 กรกฎาคม 2560 

อินเดีย 22, 23, 24 24 กรกฎาคม2563 

ไอร์แลนด์ 22, 23, 24, 25, 27 30 เมษายน 2559 

อิตาล ี 22, 23, 24, 25, 27 30 เมษายน 2559 

เจอร์ซีย์ 22, 23, 24, 25, 27 30 เมษายน 2559 



                                                                  บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

60 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                                                                   สว่นที่ 3 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ 

 

รูปแบบเคร่ืองหมาย 
ประเภท

เคร่ืองหมาย 
เจ้าของ

เคร่ืองหมาย 
ประเทศที่ 
จดทะเบียน 

จ าพวก วันสิน้อายุ 

ลตัเวีย 
22, 23, 24, 27 17 กรกฎาคม 2560 

22, 23, 24, 25, 27 30 เมษายน 2559 
ลิกเตนสไตน์ 22, 23, 24, 27 17 กรกฎาคม 2560 

   ลิทวัเนีย 22, 23, 24, 25, 27 30 เมษายน 2559 

มอลตา 22, 23, 24, 25, 27 30 เมษายน 2559 
มอนเตเนโกร 22, 23, 24, 27 17 กรกฎาคม 2560 
โมร็อกโก 22, 23, 24, 27 17 กรกฎาคม 2560 

นอร์เวย์ 
22, 23, 24, 25, 27 7 กนัยายน 2563 

22, 23, 24, 27 17 กรกฎาคม 2560 

โปแลนด์ 
22, 23, 24, 27 17 กรกฎาคม 2560 

22, 23, 24, 25, 27 30 เมษายน 2559 

โปรตเุกส 22, 23, 24, 25, 27 30 เมษายน 2559 

โรมาเนีย 22, 23, 24, 25, 27 30 เมษายน 2559 

เซอร์เบีย 22, 23, 24, 27 17 กรกฎาคม 2560 

สโลวาเกีย 
22, 23, 24, 27 17 กรกฎาคม 2560 

22, 23, 24, 25, 27 30 เมษายน 2559 

สโลวีเนีย 
22, 23, 24, 27 17 กรกฎาคม 2560 

22, 23, 24, 25, 27 30 เมษายน 2559 

สเปน 22, 23, 24, 25, 27 30 เมษายน 2559 

สวีเดน 22, 23, 24, 25, 27 30 เมษายน 2559 

สวิตเซอร์แลนด์ 22, 23, 24, 27 17 กรกฎาคม 2560 
ตรุกี 22, 23, 24, 27 17 กรกฎาคม 2560 
สหราช

อาณาจกัร 
22, 23, 24, 25, 27 30 เมษายน 2559 

องค์การ
ทรัพย์สินทาง
ปัญญาแหง่โลก 

22, 23, 24, 27 17 กรกฎาคม 2560 

 

เคร่ืองหมาย
การค้า 

Trevira GmbH ไอร์แลนด์ 24, 25 27 มกราคม 2562 

 เคร่ืองหมาย
การค้า 

Trevira GmbH 

ออสเตรีย 22, 23, 24, 25 6 สิงหาคม 2561 
สาธารณรัฐ 
เบเนลกัซ์ 

22, 23, 24, 25 6 สิงหาคม 2561 

แคนาดา 22, 23, 24, 25 17 พฤษภาคม 2564 
โครเอเชีย 22, 23, 24, 25 6 สิงหาคม 2561 
เดนมาร์ก 22, 23, 24, 25 2 มีนาคม 2563 
ฟินแลนด์ 22, 23, 24, 25 20 กนัยายน 2563 
ฝร่ังเศส 22, 23, 24, 25 6 สิงหาคม 2561 

 



                                                                  บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

61 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                                                                   สว่นที่ 3 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ 

 

รูปแบบเคร่ืองหมาย 
ประเภท

เคร่ืองหมาย 
เจ้าของ

เคร่ืองหมาย 
ประเทศที่ 
จดทะเบียน 

จ าพวก วันสิน้อายุ 

เยอรมนี 22, 23, 24, 25 30 พฤศจิกายน 2530 
กรีซ 22, 23, 24, 25 5 ตลุาคม 2561 
ฮงัการี 22, 23, 24, 25 6 สิงหาคม 2561 
อิตาล ี 22, 23, 24, 25 6 สิงหาคม 2561 

ลิกเตนสไตน์ 22, 23, 24, 25 6 สิงหาคม 2561 
โมนาโก 22, 23, 24, 25 6 สิงหาคม 2561 
นอร์เวย์ 22, 23, 24, 25 6 สิงหาคม 2561 
โปรตเุกส 22, 23, 24, 25 6 สิงหาคม 2561 
ซานมารีโน 22, 23, 24, 25 6 สิงหาคม 2561 
เซอร์เบีย 22, 23, 24, 25 6 สิงหาคม 2561 
สโลวีเนีย 22, 23, 24, 25 6 สิงหาคม 2561 
สเปน 22, 23, 24, 25 6 สิงหาคม 2561 

สวิตเซอร์แลนด์ 22, 23, 24, 25 6 สิงหาคม 2561 
สหราช

อาณาจกัร 
22, 23, 24, 25 31 สิงหาคม 2558 

องค์การ
ทรัพย์สินทาง
ปัญญาแหง่โลก 

22, 23, 24, 25 6 สิงหาคม 2561 

 
PROMOTEX 

 
เคร่ืองหมาย
การค้า 

 
Trevira GmbH 

ออสเตรีย 22, 23, 24 12 ธันวาคม 2561 
สาธารณรัฐ 
เบเนลกัซ์ 

22, 23, 24 12 ธันวาคม 2561 

โครเอเชีย 22, 23, 24 12 ธันวาคม 2561 
สาธารณรัฐเช็ก 22, 23, 24 12 ธันวาคม 2561 
ฟินแลนด์ 22, 23, 24 12 ธันวาคม 2561 
ฝร่ังเศส 22, 23, 24 12 ธันวาคม 2561 
เยอรมนี 22, 23, 24 30 กนัยายน 2561 
กรีซ 22, 23, 24 9 ตลุาคม 2561 
ฮงัการี 22, 23, 24 12 ธันวาคม 2561 
ไอร์แลนด์ 22, 23, 24 29 กนัยายน 2561 
อิตาล ี 22, 23, 24 12 ธันวาคม 2561 
นอร์เวย์ 22, 23, 24 12 ธันวาคม 2561 
โปแลนด์ 22, 23, 24 12 ธันวาคม 2561 
โปรตเุกส 22, 23, 24 12 ธันวาคม 2561 
สโลวาเกีย 22, 23, 24 12 ธันวาคม 2561 
สโลวีเนีย 22, 23, 24 12 ธันวาคม 2561 
สเปน 22, 23, 24 12 ธันวาคม 2561 
สวีเดน 22, 23, 24 12 ธันวาคม 2561 

สวิตเซอร์แลนด์ 22, 23, 24 12 ธันวาคม 2561 



                                                                  บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

62 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                                                                   สว่นที่ 3 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ 

 

รูปแบบเคร่ืองหมาย 
ประเภท

เคร่ืองหมาย 
เจ้าของ

เคร่ืองหมาย 
ประเทศที่ 
จดทะเบียน 

จ าพวก วันสิน้อายุ 

สหราช
อาณาจกัร 

22, 23, 24 12 ธันวาคม 2561 

องค์การ
ทรัพย์สินทาง
ปัญญาแหง่โลก 

22, 23, 24 12 ธันวาคม 2561 

 
TREVIRA 

 
 
 
 
 
 

 
เคร่ืองหมาย
การค้า 

 
Trevira GmbH 

แอลเบเนีย 
1, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27 
12 กรกฎาคม 2559 

แอลจีเรีย 
1, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27 
12 กรกฎาคม 2559 

อาร์เจนติน่า 25 3 พฤษภาคม 2557 
 

ออสเตรเลีย 
 
 
 

22, 23, 24 7 ตลุาคม 2560 
25 24 มกราคม 2561 

22, 24, 25 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

ออสเตรีย 
1, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27 
12 กรกฎาคม 2559 

บงัคลาเทศ 
22, 23, 24, 25 20 กนัยายน 2560 

23 15 ธันวาคม 2560 

เบลารุส 
1, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27 
12 กรกฎาคม 2559 

สาธารณรัฐ 
เบเนลกัส์ 

1, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27 

12 กรกฎาคม 2559 

เบอร์มิวดา 38, 50 14 มีนาคม 2568 

โบลิเวีย 
24 24 มิถนุายน 2561 

22, 23, 24, 25 23 กุมภาพนัธ์ 2563 

 
บอตสวานา 

 

1, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27 

12 กรกฎาคม 2559 

24 16 เมษายน 2558 
 

บราซิล 
 
 

25.10, 25.20, 
25.30, 24.10 

10 กุมภาพนัธ์ 2558 

 

บลัแกเรีย 
 

1, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27 

12 กรกฎาคม 2559 

แคนาดา 
 

22, 23, 24, 25, 27 17 พฤศจิกายน 2560 

 
ชิลี 

 

23, 24 10 มีนาคม 2557 
22, 24, 25, 27 3 กมุภาพนัธ์ 2559 
22, 24, 25, 27 24 พฤษภาคม 2563 

จีน 
1, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27 
12 กรกฎาคม 2559 

โคลอมเบีย 22 25 พฤศจิกายน 2564 



                                                                  บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

63 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                                                                   สว่นที่ 3 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ 

 

รูปแบบเคร่ืองหมาย 
ประเภท

เคร่ืองหมาย 
เจ้าของ

เคร่ืองหมาย 
ประเทศที่ 
จดทะเบียน 

จ าพวก วันสิน้อายุ 

คอสตาริกา 22 5 ตลุาคม 2562 

 
โครเอเชีย 

1, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27 

12 กรกฎาคม 2559 

คิวบา 
1, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27 
12 กรกฎาคม 2559 

สาธารณรัฐเช็ก 
1, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27 
12 กรกฎาคม 2559 

เดนมาร์ก 22, 23, 24, 25 14 มกราคม 2564 
สาธารณรัฐ
โดมินิกนั 

6, 25, 43 14 พฤษภาคม 2558 

เอกวาดอร์ 
1, 16, 17, 21, 23, 
24, 25, 26, 27 

10 กนัยายน 2557 

อียิปต์ 
1, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27 
12 กรกฎาคม 2559 

เอลซลัวาดอร์ 22, 23, 24 8 มิถนุายน 2562 

เอสโตเนีย 
1, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27 
12 กรกฎาคม 2559 

ฟินแลนด์ 
1, 17, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27 

20 พฤศจิกายน 2561 

ฝร่ังเศส 
1, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27 
12 กรกฎาคม 2559 

เมืองกาซา 22, 23, 24, 25 20 สิงหาคม 2564 
จอร์เจีย 22 11 กุมภาพนัธ์ 2561 

เยอรมนี 
1, 17, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27 

31 มกราคม 2559 

กรีซ 
18, 22, 23, 24, 25, 

27 
4 ตลุาคม 2561 

กวัเตมาลา 23, 24, 25 12 กรกฎาคม 2558 
ฮอนดรัูส 22 9 พฤษภาคม 2558 
ฮอ่งกง 22, 23, 25 1 ธันวาคม 2560 

ฮงัการี 
1, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27 
12 กรกฎาคม 2559 

ไอซ์แลนด์ 22, 24, 25, 27 3 สิงหาคม 2558 
อินเดีย 22, 23, 24, 25 13 ตลุาคม 2560 

 

อินโดนีเซีย 
 

25 28 มีนาคม 2559 
22 13 มกราคม 2562 



                                                                  บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

64 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                                                                   สว่นที่ 3 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ 

 

รูปแบบเคร่ืองหมาย 
ประเภท

เคร่ืองหมาย 
เจ้าของ

เคร่ืองหมาย 
ประเทศที่ 
จดทะเบียน 

จ าพวก วันสิน้อายุ 

 
อิหร่าน 

 

 

1, 5, 17, 18, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 

27 
31 ตลุาคม 2558 

 

ไอร์แลนด์\ 
 

24, 25 29 มกราคม 2558 

21, 22, 23, 27 10 กุมภาพนัธ์ 2562 
   

อิสราเอล 22, 23, 24, 25 2 มิถนุายน 2558 
 

อิตาล ี
 

1, 21, 22, 23, 24, 
25,26,27 

12 กรกฎาคม 2559 

จาไมก้า 
 

24 12 กรกฎาคม 2562 

ญ่ีปุ่ น 
 

22 31 ตลุาคม 2558 
24 6 พฤษภาคม 2559 

20, 24, 25 16 พฤศจิกายน 2559 
27 13 กุมภาพนัธ์ 2561 
23 21 สิงหาคม 2562 

 

จอร์แดน 
 
 

22, 23, 25 5 ตลุาคม 2560 

24 8 ตลุาคม 2562 

 

คาซคัสถาน 
1, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27 
12 กรกฎาคม 2559 

เคนยา 24, 25 17 กรกฎาคม 2563 

เกาหลีใต้ 
17, 23 16 พฤศจิกายน 2563 
25, 26 30 ตลุาคม 2565 

คเูวต 
 
 
 

22 30 ตลุาคม 2561 

เลบานอน 22, 23, 24, 25 4 พฤษภาคม 2561 
 

ลิกเตนสไตน์ 
 

1, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27 

12 กรกฎาคม 2559 

มาดากสัการ์ 
 
 
 

22, 23, 24, 25 11 กรกฎาคม 2558 

มาลาว ี 22, 23, 25 16 กรกฎาคม 2565 

มอลตา 22 8 สิงหาคม 2562 

มอริเชียส 24 21 กรกฎาคม 2563 

เม็กซิโก 
22 12 กรกฎาคม 2558 

24, 25 27 กนัยายน 2557 

โมนาโก 
1, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27 
12 กรกฎาคม 2559 



                                                                  บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

65 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                                                                   สว่นที่ 3 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ 

 

รูปแบบเคร่ืองหมาย 
ประเภท

เคร่ืองหมาย 
เจ้าของ

เคร่ืองหมาย 
ประเทศที่ 
จดทะเบียน 

จ าพวก วันสิน้อายุ 

มอนเตเนโกร 
1, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27 
12 กรกฎาคม 2559 

โมร็อกโก 
1, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27 
12 กรกฎาคม 2559 

นามิเบีย 
 

22, 23, 24, 25 27 เมษายน 2558 
 

นิวซีแลนด์ 
 

22 4 กรกฎาคม 2565 

23, 24, 25 9 ตลุาคม 2560 

นิการากวั 23, 24 2 พฤศจิกายน 2558 
ไนจีเรีย 38, 50 25 กุมภาพนัธ์ 2563 

นอร์เวย์ 
1, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27 
12 กรกฎาคม 2559 

ปากีสถาน 22, 23, 24, 25 20 กนัยายน 2560 

ปารากวยั 
24 11 มิถนุายน 2562 
25 5 สิงหาคม 2562 

เปรู 
25 18 มีนาคม 2557 

22, 23 24 ตลุาคม 2559 
24 7 กรกฎาคม 2565 

 
โปแลนด์ 

 
 

1, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27 

12 กรกฎาคม 2559 

22, 23, 24, 25 23 กรกฎาคม 2562 

โปรตเุกส 
 

1, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27 

12 กรกฎาคม 2559 

โรมาเนีย 
1, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27 
12 กรกฎาคม 2559 

ซานมารีโน 
1, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27 
12 กรกฎาคม 2559 

ซาอดุีอาระเบีย 
 
 
 

24 16 กนัยายน 2560 

   
เซอร์เบีย 

1, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27 

12 กรกฎาคม 2559 

สิงคโปร์ 24 30 มิถนุายน 2558 

สโลวาเกีย 
1, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27 
12 กรกฎาคม 2559 

สโลวีเนีย 
1, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27 
12 กรกฎาคม 2559 

แอฟริกาใต้ 

25 11 ตลุาคม 2559 

27 17 ตลุาคม 2559 

18 20 ธันวาคม 2559 



                                                                  บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

66 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                                                                   สว่นที่ 3 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ 

 

รูปแบบเคร่ืองหมาย 
ประเภท

เคร่ืองหมาย 
เจ้าของ

เคร่ืองหมาย 
ประเทศที่ 
จดทะเบียน 

จ าพวก วันสิน้อายุ 

25 20 มีนาคม 2565 

สเปน 
1, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27 
12 กรกฎาคม 2559 

ศรีลงักา 
21, 23, 25 9 ตลุาคม 2559 

24 11 กรกฎาคม 2561 
 

สวาซิแลนด์ 
 
 
 

1, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27 

12 กรกฎาคม 2559 

สวีเดน 
 

1, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27 

12 กรกฎาคม 2559 

 

สวิตเซอร์แลนด์ 
1, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27 
12 กรกฎาคม 2559 

ไต้หวนั 
 

36, 38 31 กรกฎาคม 2557   
 

 
37 31 สิงหาคม 2557 
33 15 เมษายน 2564 
35 15 พฤษภาคม 2564 

31, 38 31 ตลุาคม 2564 
แทนซาเนีย  
(แทนกนัยีกา) 

 
 

24, 25 10 เมษายน 2562 

ไทย 
 

22, 23 17 มีนาคม 2562 
 

ตนิูเซีย 
 

22, 23, 24, 25 21 กุมภาพนัธ์ 2559 

 

ยกูนัดา 
 

22, 23 28 พฤศจิกายน 2564 

24, 25 6 กรกฎาคม 2567 
 

ยเูครน 
1, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27 
12 กรกฎาคม 2559 

สหราช
อาณาจกัร 

1, 12, 18, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27 

21 มกราคม 2562 

สหรัฐอเมริกา 
22 12 ตลุาคม 2558 

23 9 กมุภาพนัธ์ 2563 

อรุุกวยั 
 

22, 23 10 กุมภาพนัธ์ 2560 

เวียดนาม 
1, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27 
12 กรกฎาคม 2559 

เวสต์แบงก์ 22, 23, 24, 25 8 สิงหาคม 2564 



                                                                  บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

67 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                                                                   สว่นที่ 3 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ 

 

รูปแบบเคร่ืองหมาย 
ประเภท

เคร่ืองหมาย 
เจ้าของ

เคร่ืองหมาย 
ประเทศที่ 
จดทะเบียน 

จ าพวก วันสิน้อายุ 

องค์การ
ทรัพย์สินทาง
ปัญญาแหง่โลก 

 
 

1, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27 

12 กรกฎาคม 2559 

แซมเบีย 22, 23, 25 16 กรกฎาคม 2565 

ซิมบบัเว 22, 23, 25 16 กรกฎาคม 2563    
 

 

 

 

 

TREVIRA 

(CHINESE) 

 

 
 

 
 
 

เคร่ืองหมาย
การค้า 

 

 
 

 
 

Trevira GmbH 

จีน 
22, 23 27 ตลุาคม 2559 

24 6 พฤศจิกายน 2559 

ฮอ่งกง 22, 23, 24, 25 20 กรกฎาคม 2566 

ไต้หวนั 

38, 39 31 มกราคม 2566 

33 15 กุมภาพนัธ์ 2566 

31, 36, 38 28 กุมภาพนัธ์ 2566 

TREVIRA  

(COMMERCIAL 

NAME) 

 
เคร่ืองหมาย
การค้า 

 
Trevira GmbH ชิลี - 14 เมษายน 2557 

TREVIRA 

(HANGUL) 

เคร่ืองหมาย
การค้า 

Trevira GmbH เกาหลีใต้ 
17, 23 16 พฤศจิกายน 2563 
25, 26 30 ตลุาคม 2565 

TREVIRA 

(KATAKANA 

Version1) 

เคร่ืองหมาย
การค้า 

Trevira GmbH ญ่ีปุ่ น 
23 27 มกราคม 2564 

20, 24, 25, 27 13 พฤษภาคม 2564 
22 7 กรกฎาคม 2564 

 

 

 
เคร่ืองหมาย
การค้า 

 
Trevira GmbH 

อนัดอร์รา 22, 23, 24, 25 30 ตลุาคม 2563 
ออสเตรเลีย 22, 23, 24, 25 9 ตลุาคม 2563 
ออสเตรีย 22, 23, 24, 25 6 กนัยายน 2563 
สาธารณรัฐ 
เบเนลกัซ์ 

22, 23, 24, 25 6 กนัยายน 2563 

บราซิล 
22, 23, 24 16 ธันวาคม 2561 

25 15 สิงหาคม 2559 
บลัแกเรีย 22, 23, 24, 25 6 กนัยายน 2563 
แคนาดา 22, 23, 24, 25 14 พฤษภาคม 2561 
โครเอเชีย 22, 23, 24, 25 29 พฤศจิกายน 2563 

ไซปรัส 
22, 23, 24, 25 6 กนัยายน 2563 

22, 23, 25 21 กนัยายน 2564 
24 20 กนัยายน 2564 

สาธารณรัฐเช็ก 22, 23, 24, 25 
6 กนัยายน 2563 

29 พฤศจิกายน 2563 
เดนมาร์ก 22, 23, 24, 25 6 กนัยายน 2563 
เอกวาดอร์ 22, 23, 24, 25 10 พฤษภาคม 2564 

 



                                                                  บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

68 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                                                                   สว่นที่ 3 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ 

 

รูปแบบเคร่ืองหมาย 
ประเภท

เคร่ืองหมาย 
เจ้าของ

เคร่ืองหมาย 
ประเทศที่ 
จดทะเบียน 

จ าพวก วันสิน้อายุ 

เอสโตเนีย 22, 23, 24, 25 
6 กนัยายน 2563 

29 พฤศจิกายน 2563 
สหภาพยโุรป 22, 23, 24, 25 6 กนัยายน 2563 
ฟินแลนด์ 22, 23, 24, 25 6 กนัยายน 2563 
ฝร่ังเศส 22, 23, 24, 25 6 กนัยายน 2563 
เมืองกาซา 22, 23, 24, 25 19 ตลุาคม 2564 

เยอรมนี 22, 23, 24, 25 
30 กนัยายน 2563 
6 กนัยายน 2563 

กรีซ 22, 23, 24, 25 6 กนัยายน 2563 
ฮอ่งกง 22, 23, 24, 25 9 ตลุาคม 2560 

ฮงัการี 22, 23, 24, 25 
29 พฤศจิกายน 2563 
6 กนัยายน 2563 

ไอซ์แลนด์ 22, 23, 24, 25 29 พฤศจิกายน 2563 
อินเดีย 22, 23, 24, 25 12 ตลุาคม 2563 
อิหร่าน 22, 23, 24, 25 3 กรกฎาคม 2564 
ไอร์แลนด์ 22, 23, 24, 25 6 กนัยายน 2563 
อิสราเอล 22, 23, 24, 25 10 ตลุาคม 2564 

   อิตาล ี 22, 23, 24, 25 6 กนัยายน 2563 
ญ่ีปุ่ น 22, 23, 24, 25 21 ธันวาคม 2564 
เจอร์ซีย์ 22, 23, 24, 25 6 กนัยายน 2563 

ลตัเวีย 22, 23, 24, 25 
29 พฤศจิกายน 2563 
6 กนัยายน 2563 

ลิทวัเนีย 22, 23, 24, 25 6 กนัยายน 2563 
มาซิโดเนีย 22, 23, 24, 25 29 พฤศจิกายน 2563 

มอลตา 22, 23, 24, 25 
15 กนัยายน 2557 
6 กนัยายน 2563 

มอนเตเนโกร 22, 23, 24, 25 29 พฤศจิกายน 2563 
นิวซีแลนด์ 22, 23, 24, 25 29 กนัยายน 2560 
นอร์เวย์ 22, 23, 24, 25 29 พฤศจิกายน 2563 
ปากีสถาน 22, 23, 24, 25 7 ตลุาคม 2560 

โปแลนด์ 22, 23, 24, 25 
6 กนัยายน 2563 

29 พฤศจิกายน 2563 
โปรตเุกส 22, 23, 24, 25 6 กนัยายน 2563 

โรมาเนีย 22, 23, 24, 25 
6 กนัยายน 2563 

29 พฤศจิกายน 2563 
รัสเซีย 22, 23, 24, 25 29 พฤศจิกายน 2563 
เซอร์เบีย 22, 23, 24, 25 29 พฤศจิกายน 2563 
สโลวาเกีย 22, 23, 24, 25 6 กนัยายน 2563 



                                                                  บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

69 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                                                                   สว่นที่ 3 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ 

 

รูปแบบเคร่ืองหมาย 
ประเภท

เคร่ืองหมาย 
เจ้าของ

เคร่ืองหมาย 
ประเทศที่ 
จดทะเบียน 

จ าพวก วันสิน้อายุ 

29 พฤศจิกายน 2563 

สโลวีเนีย 22, 23, 24, 25 
6 กนัยายน 2563 

29 พฤศจิกายน 2563 
แอฟริกาใต้ 22, 23, 24, 25 19 ตลุาคม 2563 
สเปน 22, 23, 24, 25 6 กนัยายน 2563 
สวีเดน 22, 23, 24, 25 6 กนัยายน 2563 

สวิตเซอร์แลนด์ 22, 23, 24, 25 29 พฤศจิกายน 2563 

ไต้หวนั 
24 31 กรกฎาคม 2557 

22, 23, 25 31 ตลุาคม 2564 
ไทย 22, 23, 24, 25 17 ธันวาคม 2563 
ตนิูเซีย 22, 23, 24, 25 29 กนัยายน 2558 
ตรุกี 22, 23, 24, 25 29 พฤศจิกายน 2563 
ยเูครน 22, 23, 24, 25 29 พฤศจิกายน 2563 
สหราช

อาณาจกัร 
22, 23, 24, 25 6 กนัยายน 2563 

สหรัฐอเมริกา 22, 23 7 กนัยายน 2557 

องค์การ
ทรัพย์สินทาง
ปัญญาแหง่โลก 

22, 23, 24, 25 29 พฤศจิกายน 2563 

 

 

 
เคร่ืองหมาย
การค้า 

 
Trevira GmbH 

แอลเบเนีย 22, 23, 24, 25 8 สิงหาคม 2564 
แอลจีเรีย 22, 23, 24, 25 8 สิงหาคม 2564 

อนัดอร์รา 22, 23, 24, 25 14 พฤษภาคม 2564 

ออสเตรเลีย 22, 23, 24, 25 17 เมษายน 2564 
ออสเตรีย 22, 23, 24, 25 10 กรกฎาคม 2563 
เบราลสุ 22, 23, 24, 25 8 สิงหาคม 2564 

สาธารณรัฐ 
เบเนลกัซ์ 

22, 23, 24, 25 10 กรกฎาคม 2563 

บอสเนียและ 
เฮอร์เซโกวีนา 

22, 23, 24, 25 8 สิงหาคม 2564 

บราซิล 
25 17 เมษายน 2560 

23, 24 16 มิถนุายน 2562 

บลัแกเรีย 22, 23, 24, 25 
10 กรกฎาคม 2563 
8 สิงหาคม 2564 

จีน 22, 23, 24, 25 8 สิงหาคม 2564 
โครเอเชีย 22, 23, 24, 25 8 สิงหาคม 2564 

ไซปรัส 
22, 23, 24, 25 10 กรกฎาคม 2563 

24, 25 22 พฤษภาคม 2565 
สาธารณรัฐเช็ก 22, 23, 24, 25 10 กรกฎาคม 2563 



                                                                  บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

70 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                                                                   สว่นที่ 3 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ 

 

รูปแบบเคร่ืองหมาย 
ประเภท

เคร่ืองหมาย 
เจ้าของ

เคร่ืองหมาย 
ประเทศที่ 
จดทะเบียน 

จ าพวก วันสิน้อายุ 

8 สิงหาคม 2564 
เดนมาร์ก 22, 23, 24, 25 10 กรกฎาคม 2563 
อียิปต์ 22, 23, 24, 25 8 สิงหาคม 2564 

เอสโตเนีย 22, 23, 24, 25 
8 สิงหาคม 2564 
10 กรกฎาคม 2563 

สหภาพยโุรป 22, 23, 24, 25 10 กรกฎาคม 2563 
ฟินแลนด์ 22, 23, 24, 25 10 กรกฎาคม 2563 
ฝร่ังเศส 22, 23, 24, 25 10 กรกฎาคม 2563 

เยอรมนี 22, 23, 24, 25 
10 กรกฎาคม 2563 
31 กรกฎาคม 2563 

กรีซ 22, 23, 24, 25 10 กรกฎาคม 2563 

ฮงัการี 22, 23, 24, 25 
10 กรกฎาคม 2563 
8 สิงหาคม 2564 

ไอซ์แลนด์ 22, 23, 24, 25 8 สิงหาคม 2564 
อินโดนีเซีย 22, 23, 25 19 เมษายน 2564 
ไอร์แลนด์ 22, 23, 24, 25 10 กรกฎาคม 2563 
อิตาล ี 22, 23, 24, 25 10 กรกฎาคม 2563 
เจอร์ซีย์ 22, 23, 24, 25 10 กรกฎาคม 2563 
เคนยา 22, 23, 24, 25 8 สิงหาคม 2564 

ลตัเวีย 22, 23, 24, 25 
10 กรกฎาคม 2563 
8 สิงหาคม 2564 

ลิกเตนสไตน์ 22, 23, 24, 25 8 สิงหาคม 2564 

ลิทวัเนีย 22, 23, 24, 25 
10 กรกฎาคม 2563 
8 สิงหาคม 2564 

มาซิโดเนีย 22, 23, 24, 25 8 สิงหาคม 2564 

มอลตา 22, 23, 24, 25 
10 กรกฎาคม 2563 
27 เมษายน 2564 

เม็กซิโก 22, 23, 24, 25 24 เมษายน 2564 
มอลโดวา 22, 23, 24, 25 8 สิงหาคม 2564 
โมนาโก 22, 23, 24, 25 8 สิงหาคม 2564 

มอนเตเนโกร 22, 23, 24, 25 8 สิงหาคม 2564 
โมร็อกโก 22, 23, 24, 25 8 สิงหาคม 2564 
นิวซีแลนด์ 22, 23, 24, 25 11 เมษายน 2561 
นอร์เวย์ 22, 23, 24, 25 8 สิงหาคม 2564 

โปแลนด์ 22, 23, 24, 25 
8 สิงหาคม 2564 
10 กรกฎาคม 2563 

โปรตเุกส 22, 23, 24, 25 10 กรกฎาคม 2563 
โรมาเนีย 22, 23, 24, 25 10 กรกฎาคม 2563 



                                                                  บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

71 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                                                                   สว่นที่ 3 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ 

 

รูปแบบเคร่ืองหมาย 
ประเภท

เคร่ืองหมาย 
เจ้าของ

เคร่ืองหมาย 
ประเทศที่ 
จดทะเบียน 

จ าพวก วันสิน้อายุ 

8 สิงหาคม 2564 
รัสเซีย 22, 23, 24, 25 8 สิงหาคม 2564 

ซานมารีโน 22, 23, 24, 25 8 สิงหาคม 2564 
เซอร์เบีย 22, 23, 24, 25 8 สิงหาคม 2564 

สโลวาเกีย 22, 23, 24, 25 
10 กรกฎาคม 2563 
8 สิงหาคม 2564 

สโลวิเนีย 22, 23, 24, 25 
8 สิงหาคม 2564 
10 กรกฎาคม 2563 

สเปน 22, 23, 24, 25 10 กรกฎาคม 2563 
สวีเดน 22, 23, 24, 25 10 กรกฎาคม 2563 

สวิตเซอร์แลนด์ 22, 23, 24, 25 8 สิงหาคม 2564 
ตรุกี 22, 23, 24, 25 8 สิงหาคม 2564 
ยเูครน 22, 23, 24, 25 8 สิงหาคม 2564 
สหราช

อาณาจกัร 
22, 23, 24, 25 10 กรกฎาคม 2563 

   องค์การ
ทรัพย์สินทาง
ปัญญาแหง่โลก 

22, 23, 24, 25 8 สิงหาคม 2564 

 

TREVIRA CS 

 

 
เคร่ืองหมาย
การค้า 

 
Trevira GmbH 

ออสเตรเลีย 22, 23, 24, 25, 27 15 กนัยายน 2563 
บาห์เรน 24 3 สิงหาคม 2560 

จีน 
25 27 กนัยายน 2562 
22 13 สิงหาคม 2562 

23, 27 27 ธันวาคม 2562 
เยอรมนี 24 30 เมษายน 2560 
คเูวต 24 24 เมษายน 2560 
โอมาน 24 28 เมษายน 2560 
กาตาร์ 24 8 กรกฎาคม 2560 
ตรุกี 25 31 ตลุาคม 2564 

สหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตส์ 

24 23 กรกฎาคม 2560 

สหราช
อาณาจกัร 

22, 23, 24, 25, 27 28 กรกฎาคม 2558 

สหรัฐอเมริกา 24 23 มีนาคม 2557 
องค์การ

ทรัพย์สินทาง
ปัญญาแหง่โลก 

24 3 สิงหาคม 2560 

เยเมน 24 15 มกราคม 2561 

  
เคร่ืองหมาย

 
Trevira GmbH 

จีน 
23 27 ธันวาคม 2562 
22 27 พฤศจิกายน  2562 



                                                                  บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

72 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                                                                   สว่นที่ 3 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ 

 

รูปแบบเคร่ืองหมาย 
ประเภท

เคร่ืองหมาย 
เจ้าของ

เคร่ืองหมาย 
ประเทศที่ 
จดทะเบียน 

จ าพวก วันสิน้อายุ 

 

การค้า 27 27 ธันวาคม 2562 
24 6 พฤษภาคม 2564 
25 20 ตลุาคม 2562 

 

เคร่ืองหมาย
การค้า 

Trevira GmbH เยอรมนี 22, 23, 24, 25 31 พฤษภาคม 2563 

 
 

Trevira Fill Fibelle 

 
เคร่ืองหมาย
การค้า 

 
Trevira GmbH 

ออสเตรีย    24 28 กุมภาพนัธ์ 2565 
สาธารณรัฐ 
เบเนลกัซ์ 

24 28 กุมภาพนัธ์ 2565 

บลัแกเรีย 24 28 กุมภาพนัธ์ 2565 
ไซปรัส 24 28 กุมภาพนัธ์ 2565 

สาธารณรัฐเช็ก 24 28 กุมภาพนัธ์ 2565 

   เดนมาร์ก 24 28 กุมภาพนัธ์ 2565 
เอสโตเนีย 24 28 กุมภาพนัธ์ 2565 
สหภาพยโุรป 24 28 กุมภาพนัธ์ 2565 
ฟินแลนด์ 24 28 กุมภาพนัธ์ 2565 
ฝร่ังเศส 24 28 กุมภาพนัธ์ 2565 
เยอรมนี 24 28 กุมภาพนัธ์ 2565 
กรีซ 24 28 กุมภาพนัธ์ 2565 
ฮงัการี 24 28 กุมภาพนัธ์ 2565 
ไอร์แลนด์ 24 28 กุมภาพนัธ์ 2565 
อิตาล ี 24 28 กุมภาพนัธ์ 2565 
เจอร์ซีย์ 24 28 กุมภาพนัธ์ 2565 
ลทัเวีย 24 28 กุมภาพนัธ์ 2565 
ลิทวัเนีย 24 28 กุมภาพนัธ์ 2565 
มอลตา 24 28 กุมภาพนัธ์ 2565 
นอร์เวย์ 24 23 เมษายน 2565 
โปแลนด์ 24 28 กุมภาพนัธ์ 2565 
โปรตเุกส 24 28 กุมภาพนัธ์ 2565 
โรมาเนีย 24 28 กุมภาพนัธ์ 2565 
สโลวาเกีย 24 28 กุมภาพนัธ์ 2565 
สโลวีเนีย 24 28 กุมภาพนัธ์ 2565 
สเปน 24 28 กุมภาพนัธ์ 2565 
สวีเดน 24 28 กุมภาพนัธ์ 2565 

สวิสเซอร์แลนด์ 24 23 เมษายน 2565 
สหราช

อาณาจกัร 
24 28 กุมภาพนัธ์ 2565 

องค์การ 24 23 เมษายน 2565 

 

http://trade.mar.cx/DE94399


                                                                  บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

73 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                                                                   สว่นที่ 3 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ 

 

รูปแบบเคร่ืองหมาย 
ประเภท

เคร่ืองหมาย 
เจ้าของ

เคร่ืองหมาย 
ประเทศที่ 
จดทะเบียน 

จ าพวก วันสิน้อายุ 

ทรัพย์สินทาง
ปัญญาแหง่โลก 

 

 

TREVIRA FINESSE 

 

 
เคร่ืองหมาย
การค้า 

 
Trevira GmbH 

ออสเตรีย 22, 23, 24, 25 14 กุมภาพนัธ์ 2560 
สาธารณรัฐ 
เบเนลกัซ์ 

22, 23, 24, 25 14 กุมภาพนัธ์ 2560 

แคนาดา 22, 23, 24, 25 17 มิถนุายน 2567 
เดนมาร์ก 22, 23, 24, 25 27 กนัยายน 2564 
ฝร่ังเศส 22, 23, 24, 25 14 กุมภาพนัธ์ 2560 
เยอรมนี 22, 23, 24, 25 30 พฤศจิกายน 2559 
กรีซ  22, 23, 24, 25 11 มีนาคม 2560 
อิตาล ี 22, 23, 24, 25 14 กุมภาพนัธ์ 2560 

ญ่ีปุ่ น 

25 30 มิถนุายน 2565 
24 31 กรกฎาคม 2565 

   22 31 สิงหาคม 2565 
23 30 เมษายน 2565 

ลิกเตนสไตน์ 22, 23, 24, 25 14 กุมภาพนัธ์ 2560 
โมนาโก 22, 23, 24, 25 14 กุมภาพนัธ์ 2560  
โปรตเุกส 22, 23, 24, 25 14 กุมภาพนัธ์ 2560 
ซานมารีโน 22, 23, 24, 25 14 กุมภาพนัธ์ 2560 
สเปน 22, 23, 24, 25 14 กุมภาพนัธ์ 2560 
สวีเดน 22, 23, 24, 25 26 มกราคม 2563 

สวิตเซอร์แลนด์ 22, 23, 24, 25 14 กุมภาพนัธ์ 2560 
สหราช

อาณาจกัร 
22, 23, 24, 25 22 เมษายน 2561 

องค์การ
ทรัพย์สินทาง
ปัญญาแหง่โลก 

22, 23, 24, 25 14 กุมภาพนัธ์ 2560 

TREVIRA FINESSE 
(KATAKANA) 

 
เคร่ืองหมาย
การค้า 

Trevira GmbH ญ่ีปุ่ น 

22 31 สิงหาคม 2565 
24 31 กรกฎาคม 2565 
23 30 เมษายน 2565 
25 30 มิถนุายน 2565 

 

เคร่ืองหมาย
การค้า 

Trevira GmbH 
สหราช

อาณาจกัร 
22, 23, 24, 25 13 กรกฎาคม 2558 

TREVIRA 
PERFORM 

เคร่ืองหมาย
การค้า 

Trevira GmbH 

ออสเตรีย 22, 23, 24, 25 12 กนัยายน 2563 
สาธารณรัฐ 
เบเนลกัซ์ 

22, 23, 24, 25 12 กนัยายน 2563 

บลัแกเรีย 22, 23, 24, 25 12 กนัยายน 2563 
ไซปรัส 22, 23, 24, 25 12 กนัยายน 2563 



                                                                  บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

74 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                                                                   สว่นที่ 3 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ 

 

รูปแบบเคร่ืองหมาย 
ประเภท

เคร่ืองหมาย 
เจ้าของ

เคร่ืองหมาย 
ประเทศที่ 
จดทะเบียน 

จ าพวก วันสิน้อายุ 

สาธารณรัฐเช็ก 22, 23, 24, 25 12 กนัยายน 2563 
เดนมาร์ก 22, 23, 24, 25 12 กนัยายน 2563 
เอสโตเนีย 22, 23, 24, 25 12 กนัยายน 2563 
สหภาพยโุรป 22, 23, 24, 25 12 กนัยายน 2563 
ฟินแลนด์ 22, 23, 24, 25 12 กนัยายน 2563 
ฝร่ังเศส 22, 23, 24, 25 12 กนัยายน 2563 

เยอรมนี 22, 23, 24, 25 
30 กนัยายน 2563 
12 กนัยายน 2563 

กรีซ 22, 23, 24, 25 12 กนัยายน 2563 
ฮงัการี 22, 23, 24, 25 12 กนัยายน 2563 
ไอร์แลนด์ 22, 23, 24, 25 12 กนัยายน 2563 
อิตาล ี 22, 23, 24, 25 12 กนัยายน 2563 
เจอร์ซีย์ 22, 23, 24, 25 12 กนัยายน 2563 

   ลตัเวีย 22, 23, 24, 25 12 กนัยายน 2563 
ลิทวัเนีย 22, 23, 24, 25 12 กนัยายน 2563 
มอลตา 22, 23, 24, 25 12 กนัยายน 2563 
โปแลนด์ 22, 23, 24, 25 12 กนัยายน 2563 
โปรตเุกส 22, 23, 24, 25 12 กนัยายน 2563 
โรมาเนีย 22, 23, 24, 25 12 กนัยายน 2563 
สโลวาเกีย 22, 23, 24, 25 12 กนัยายน 2563 
สโลวีเนีย 22, 23, 24, 25 12 กนัยายน 2563 
สเปน 22, 23, 24, 25 12 กนัยายน 2563 
สวีเดน 22, 23, 24, 25 12 กนัยายน 2563 
ตรุกี 22, 23, 24, 25 2 พฤศจิกายน 2563 
สหราช

อาณาจกัร 
22, 23, 24, 25 12 กนัยายน 2563 

องค์การ
ทรัพย์สินทาง
ปัญญาแหง่โลก 

22, 23, 24, 25 2 พฤศจิกายน 2563 

 
 
TREVIRA POLAIR 

 
เคร่ืองหมาย
การค้า 

 
Trevira GmbH 

แอลเบเนีย 22, 23, 24, 25 8 สิงหาคม 2564 
แอลจีเรีย 22, 23, 24, 25 8 สิงหาคม 2564 
อนัดอร์รา 22, 23, 24, 25 14 พฤษภาคม 2564 
อาร์เจนตินา 24 27 มิถนุายน 2558 
ออสเตรเลีย 22, 23, 24, 25 17 เมษายน 2564 
ออสเตรีย 22, 23, 24, 25 10 กรกฎาคม 2563 
เบราลสุ 22, 23, 24, 25 8 สิงหาคม 2564 

สาธารณรัฐ 
เบเนลกัซ์ 

22, 23, 24, 25 10 กรกฎาคม 2563 



                                                                  บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

75 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                                                                   สว่นที่ 3 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ 

 

รูปแบบเคร่ืองหมาย 
ประเภท

เคร่ืองหมาย 
เจ้าของ

เคร่ืองหมาย 
ประเทศที่ 
จดทะเบียน 

จ าพวก วันสิน้อายุ 

บอสเนียและ 
เฮอร์เซโกวีนา 

22, 23, 24, 25 8 สิงหาคม 2564 

บราซิล 
25 12 ธันวาคม 2559 
24 16 มิถนุายน 2562 

บลัแกเรีย 22, 23, 24, 25 
10 กรกฎาคม 2563 
8 สิงหาคม 2564 

จีน 22, 23, 24, 25 8 สิงหาคม 2564 
โครเอเชีย 22, 23, 24, 25 8 สิงหาคม 2564 

ไซปรัส 
24, 25 22 พฤษภาคม 2565 

22 1 มิถนุายน 2565 
22, 23, 24, 25 10 กรกฎาคม 2563 

สาธารณรัฐเช็ก 22, 23, 24, 25 
10 กรกฎาคม 2563 
8 สิงหาคม 2564 

เดนมาร์ก 22, 23, 24, 25 10 กรกฎาคม 2563 
อียิปต์ 22, 23, 24, 25 8 สิงหาคม 2564 

เอสโตเนีย 22, 23, 24, 25 
10 กรกฎาคม 2563 
8 สิงหาคม 2564 

สหภาพยโุรป 22, 23, 24, 25 10 กรกฎาคม 2563 
ฟินแลนด์ 22, 23, 24, 25 10 กรกฎาคม 2563 
ฝร่ังเศส 22, 23, 24, 25 10 กรกฎาคม 2563 

เยอรมนี 22, 23, 24, 25 
31 กรกฎาคม 2563 
10 กรกฎาคม 2563 

กรีซ 22, 23, 24, 25 10 กรกฎาคม 2563 

ฮงัการี 22, 23, 24, 25 
8 สิงหาคม 2564 
10 กรกฎาคม 2563 

ไอซ์แลนด์ 22, 23, 24, 25 8 สิงหาคม 2564 
อินโดนีเซีย 22, 23, 24, 25 19 เมษายน 2564 
ไอร์แลนด์ 22, 23, 24, 25 10 กรกฎาคม 2563 
อิตาล ี 22, 23, 24, 25 10 กรกฎาคม 2563 
เจอร์ซีย์ 22, 23, 24, 25 10 กรกฎาคม 2563 
เคนยา 22, 23, 24, 25 8 สิงหาคม 2564 

ลตัเวีย 22, 23, 24, 25 
10 กรกฎาคม 2563 
8 สิงหาคม 2564 

ลิกเตนสไตน์ 22, 23, 24, 25 8 สิงหาคม 2564 

ลิทวัเนีย 22, 23, 24, 25 
10 กรกฎาคม 2563 
8 สิงหาคม 2564 

มาซิโดเนีย 22, 23, 24, 25 8 สิงหาคม 2564 
มอลตา 22, 23, 24, 25 10 กรกฎาคม 2563 



                                                                  บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

76 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                                                                   สว่นที่ 3 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ 

 

รูปแบบเคร่ืองหมาย 
ประเภท

เคร่ืองหมาย 
เจ้าของ

เคร่ืองหมาย 
ประเทศที่ 
จดทะเบียน 

จ าพวก วันสิน้อายุ 

27 เมษายน 2564 
เม็กซิโก 22, 23, 24, 25 24 เมษายน 2564 
มอลโดวา 22, 23, 24, 25 8 สิงหาคม 2564 

   โมนาโก 22, 23, 24, 25 8 สิงหาคม 2564 
มอนเตเนโกร 22, 23, 24, 25 8 สิงหาคม 2564 
โมร็อกโก 22, 23, 24, 25 8 สิงหาคม 2564 
นิวซีแลนด์ 22, 23, 24, 25 11 เมษายน 2561 
นอร์เวย์ 22, 23, 24, 25 8 สิงหาคม 2564 

โปแลนด์ 22, 23, 24, 25 
8 สิงหาคม 2564 
10 กรกฎาคม 2563 

โปรตเุกส 22, 23, 24, 25 10 กรกฎาคม 2563 

โรมาเนีย 22, 23, 24, 25 
8 สิงหาคม 2564 
10 กรกฎาคม 2563 

รัสเซีย 22, 23, 24, 25 8 สิงหาคม 2564 
ซานมารีโน 22, 23, 24, 25 8 สิงหาคม 2564 
เซอร์เบีย 22, 23, 24, 25 8 สิงหาคม 2564 

สโลวาเกีย 22, 23, 24, 25 
8 สิงหาคม 2564 
10 กรกฎาคม 2563 

สโลวีเนีย 22, 23, 24, 25 
10 กรกฎาคม 2563 
8 สิงหาคม 2564 

สเปน 22, 23, 24, 25 10 กรกฎาคม 2563 
สวีเดน 22, 23, 24, 25 10 กรกฎาคม 2563 

สวิตเซอร์แลนด์ 22, 23, 24, 25 8 สิงหาคม 2564 
ตรุกี 22, 23, 24, 25 8 สิงหาคม 2564 
ยเูครน 22, 23, 24, 25 8 สิงหาคม 2564 
สหราช

อาณาจกัร 
22, 23, 24, 25 10 กรกฎาคม 2563 

องค์การ
ทรัพย์สินทาง
ปัญญาแหง่โลก 

22, 23, 24, 25 8 สิงหาคม 2564 

 
TREVIRA 

SUPERLOFT 

 
เคร่ืองหมาย
การค้า 

 
Trevira GmbH 

ออสเตรีย 20, 22, 23, 25 13 มิถนุายน 2560 
สาธารณรัฐ 
เบเนลกัซ์ 

20, 22, 23, 25 13 มิถนุายน 2560 

เดนมาร์ก 20, 22, 23, 25 18 พฤษภาคม 2563 
ฟินแลนด์ 20, 22, 23, 25 13 มิถนุายน 2560 
ฝร่ังเศส 20, 22, 23, 25 13 มิถนุายน 2560 
เยอรมนี 17, 20, 22, 23, 25 28 กุมภาพนัธ์ 2560 
นอร์เวย์ 20, 22, 23, 25 13 มิถนุายน 2560 



                                                                  บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

77 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                                                                   สว่นที่ 3 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ 

 

รูปแบบเคร่ืองหมาย 
ประเภท

เคร่ืองหมาย 
เจ้าของ

เคร่ืองหมาย 
ประเทศที่ 
จดทะเบียน 

จ าพวก วันสิน้อายุ 

สวีเดน 20, 22, 23, 25 13 พฤษภาคม 2561 
สวิตเซอร์แลนด์ 20, 22, 23, 25 13 มิถนุายน 2560 

สหราช
อาณาจกัร 

20, 22, 23, 25 24 มีนาคม 2561 

องค์การ
ทรัพย์สินทาง
ปัญญาแหง่โลก 

20, 22, 23, 25 13 มิถนุายน 2560 

 

 

TREVIRA XPAND 

 

 
เคร่ืองหมาย
การค้า 

 
Trevira GmbH 

อนัดอร์รา 23, 24, 25 25 เมษายน 2565 
อาร์เจนติน่า 24 19 มิถนุายน 2558 
ออสเตรีย 23, 24, 25 25 เมษายน 2565 
สาธารณรัฐ 
เบเนลกัซ์ 

23, 24, 25 25 เมษายน 2565 

บราซิล 
23 3 กมุภาพนัธ์ 2562 
25 24 เมษายน 2560 

บลัแกเรีย 23, 24, 25 25 เมษายน 2565 

ไซปรัส 23, 24, 25 
10 พฤษภาคม  2566 
25 เมษายน 2565 

สาธารณรัฐเช็ก 23, 24, 25 25 เมษายน 2565 
   เดนมาร์ก 23, 24, 25 25 เมษายน 2565 

เอสโตเนีย 23, 24, 25 25 เมษายน 2565 
สหภาพยโุรป 23, 24, 25 25 เมษายน 2565 
ฟินแลนด์ 23, 24, 25 25 เมษายน 2565 
ฝร่ังเศส 23, 24, 25 25 เมษายน 2565 

เยอรมนี 23, 24, 25 
25 เมษายน 2565 
30 เมษายน 2565 

กรีซ 23, 24, 25 25 เมษายน 2565 
ฮงัการี 23, 24, 25 25 เมษายน 2565 
อินเดีย 23, 24, 25 24 เมษายน 2565 
ไอร์แลนด์ 23, 24, 25 25 เมษายน 2565 
อิตาล ี 23, 24, 25 25 เมษายน 2565 
เจอร์ซีย์ 23, 24, 25 25 เมษายน 2565 
ลทัเวีย 23, 24, 25 25 เมษายน 2565 
ลิทวัเนีย 23, 24, 25 25 เมษายน 2565 

มอลตา 23, 24, 25 
25 เมษายน 2565 
22 เมษายน 2565 

เม็กซิโก 23, 24, 25 29 เมษายน 2565 
นิวซีแลนด์ 23, 24, 25 19 เมษายน 2562 
โปแลนด์ 23, 24, 25 25 เมษายน 2565 



                                                                  บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

78 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                                                                   สว่นที่ 3 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ 

 

รูปแบบเคร่ืองหมาย 
ประเภท

เคร่ืองหมาย 
เจ้าของ

เคร่ืองหมาย 
ประเทศที่ 
จดทะเบียน 

จ าพวก วันสิน้อายุ 

โปรตเุกส 23, 24, 25 25 เมษายน 2565 
โรมาเนีย 23, 24, 25 25 เมษายน 2565 
สโลวาเกีย 23, 24, 25 25 เมษายน 2565 
สโลวีเนีย 23, 24, 25 25 เมษายน 2565 
สเปน 23, 24, 25 25 เมษายน 2565 
สวีเดน 23, 24, 25 25 เมษายน 2565 
สหราช

อาณาจกัร 
23, 24, 25 25 เมษายน 2565 

 

 

 
เคร่ืองหมาย
การค้า 

 
Trevira GmbH 

ออสเตรีย 23, 24, 25 30 ตลุาคม 2561 
สาธารณรัฐ 
เบเนลกัซ์ 

23, 24, 25 30 ตลุาคม 2561 

บลัแกเรีย 23, 24, 25 30 ตลุาคม 2561 
ไซปรัส 23, 24, 25 30 ตลาคม 2561 

สาธารณรัฐเช็ก 
23, 24, 25 30 ตลาคม 2561 
23, 24, 25 12 ธันวาคม 2561 

เดนมาร์ก 23, 24, 25 30 ตลุาคม 2561 
เอสโตเนีย 23, 24, 25 30 ตลุาคม 2561 
สหภาพยโุรป 23, 24, 25 30 ตลุาคม 2561 
ฟินแลนด์ 23, 24, 25 30 ตลุาคม 2561 
ฝร่ังเศส 23, 24, 25 30 ตลุาคม 2561 

เยอรมนี 23, 24, 25 
30 ตลุาคม 2561 
31 ตลุาคม 2561 

กรีซ 23, 24, 25 30 ตลุาคม 2561 

   ฮงัการี 23, 24, 25 30 ตลุาคม 2561 
ไอร์แลนด์ 23, 24, 25 30 ตลุาคม 2561 
อิตาล ี 23, 24, 25 30 ตลุาคม 2561 
เจอร์ซีย์ 23, 24, 25 30 ตลุาคม 2561 
ลตัเวีย 23, 24, 25 30 ตลุาคม 2561 
ลิทวัเนีย 23, 24, 25 30 ตลุาคม 2561 
มอลตา 23, 24, 25 30 ตลุาคม 2561 
นอร์เวย์ 23, 24, 25 12 ธันวาคม 2561 
โปแลนด์ 23, 24, 25 30 ตลุาคม 2561 
โปรตเุกส 23, 24, 25 30 ตลุาคม 2561 
โรมาเนีย 23, 24, 25 30 ตลุาคม 2561 
สโลวาเกีย 23, 24, 25 30 ตลุาคม 2561 
สโลวีเนีย 23, 24, 25 30 ตลุาคม 2561 
สเปน 23, 24, 25 30 ตลุาคม 2561 
สวีเดน 23, 24, 25 30 ตลุาคม 2561 

  



                                                                  บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

79 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                                                                   สว่นที่ 3 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ 

 

รูปแบบเคร่ืองหมาย 
ประเภท

เคร่ืองหมาย 
เจ้าของ

เคร่ืองหมาย 
ประเทศที่ 
จดทะเบียน 

จ าพวก วันสิน้อายุ 

สวิสเซอร์แลนด์ 23, 24, 25 12 ธันวาคม 2561 
สหราช

อาณาจกัร 
23, 24, 25 30 ตลุาคม 2561 

องค์การ
ทรัพย์สินทาง
ปัญญาแหง่โลก 

23, 24, 25 12 ธันวาคม 2561 

Fillwell Softflex® 

เคร่ืองหมาย
การค้าและ 
ชื่อทางการ

ค้า 

Wellman 
International 

Limited 
สหภาพยโุรป 20, 22, 24 8 มิถนุายน 2557 

Dreamfil® 

เคร่ืองหมาย
การค้าและ 
ชื่อทางการ

ค้า 

Wellman 
International 

Limited 
สหภาพยโุรป 20, 22, 25 4 กนัยายน 2565 

Cirrus® 

เคร่ืองหมาย
การค้าและ 
ชื่อทางการ

ค้า 

Wellman 
International 

Limited 
สหภาพยโุรป 23  

อยูร่ะหวา่งจดทะเบียน
เพ่ิมเติมเพื่อให้

ครอบคมุผลิตภณัฑ์
มากขึน้ 

Wellbond® 

เคร่ืองหมาย
การค้าและ 
ชื่อทางการ

ค้า 

Wellman 
International 

Limited 
สหภาพยโุรป 22, 24 13 กนัยายน 2562 

Eco-Logic® 

เคร่ืองหมาย
การค้าและ 
ชื่อทางการ

ค้า 

Wellman 
International 

Limited 
สหภาพยโุรป 20, 22 1 เมษายน 2559 

Polysorb® 

เคร่ืองหมาย
การค้าและ 
ชื่อทางการ

ค้า 

Wellman 
International 

Limited 
สหภาพยโุรป 16, 22, 25 1 เมษายน 2559 

Sensifil® 

เคร่ืองหมาย
การค้าและ 
ชื่อทางการ

ค้า 

Wellman 
International 

Limited 
สหภาพยโุรป 16, 20, 22, 24 24 มิถนุายน 2564 

Formo® 

เคร่ืองหมาย
การค้าและ 
ชื่อทางการ

ค้า 

Wellman 
International 

Limited 
สหภาพยโุรป 20, 22, 24 16 พฤศจิกายน 2557 

Closed Loop Concept® เคร่ืองหมาย Wellman สหภาพยโุรป 12, 17, 22, 27 21 กมุภาพนัธ์ 2566 



                                                                  บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

80 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                                                                   สว่นที่ 3 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ 

 

รูปแบบเคร่ืองหมาย 
ประเภท

เคร่ืองหมาย 
เจ้าของ

เคร่ืองหมาย 
ประเทศที่ 
จดทะเบียน 

จ าพวก วันสิน้อายุ 

การค้าและ 
ชื่อทางการ

ค้า 

International 
Limited 

Closed Loop System® 

เคร่ืองหมาย
การค้าและ 
ชื่อทางการ

ค้า 

Wellman 
International 

Limited 
สหภาพยโุรป 12, 17, 22, 27 21 กมุภาพนัธ์ 2566 

 

 

 
เคร่ืองหมาย
การค้า 

 
Fibervisions, L.P. 

จีน 
22, 25 20 กุมภาพนัธ์ 2562 
23,24 6 เมษายน 2562 

สหภาพยโุรป 22, 23, 24, 25 11 พฤษภาคม 2559 
ฮอ่งกง  22, 23, 24, 25 16 มิถนุายน 2558 
เกาหลีใต้ 22, 23, 24, 25 8 สิงหาคม 2559 
ไตหวนั 22, 23, 24, 25 15 มีนาคม 2559 

สหรัฐอเมริกา 

22 16 มิถนุายน 2562 
23 14 กรกฎาคม 2562 
22 9 ตลุาคม 2560 
25 11 มกราคม 2564 

 

 

 
เคร่ืองหมาย
การค้า 

 
Fibervisions, L.P. 

อาร์เจนติน่า 

21 
26 กนัยายน 2554 
(อยูร่ะหวา่งด าเนินการต่อ
อายเุคร่ืองหมายการค้า) 

22 
12 กนัยายน 2555 
(อยูร่ะหวา่งด าเนินการต่อ
อายเุคร่ืองหมายการค้า) 

บราซิล 22 
8 กรกฎาคม 2555 

(อยูร่ะหวา่งด าเนินการต่อ
อายเุคร่ืองหมายการค้า) 

แคนาดา 22 30 ตลุาคม 2558 
จีน 22 6 กนัยายน 2562 

เดนมาร์ก 22 27 ตลุาคม 2561 
สหภาพยโุรป 22 11 ธันวาคม 2560 
เยอรมนี 22 30 กนัยายน 2560 
ฮอ่งกง 22 27 กนัยายน 2557 

อินโดนีเซีย 22 13 ตลุาคม 2560 
อิตาล ี 22 3 ตลุาคม 2560  
ญ่ีปุ่ น 22 18 ธันวาคม 2561 

   เกาหลีใต้ 17, 22 20 พฤศจิกายน 2561 
สิงค์โปร 22 30 กนัยายน 2562 
ไต้หวนั 22 30 กนัยายน 2562 
สหราช

อาณาจกัร 
22 30 กนัยายน 2560 

 



                                                                  บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

81 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                                                                   สว่นที่ 3 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ 

 

รูปแบบเคร่ืองหมาย 
ประเภท

เคร่ืองหมาย 
เจ้าของ

เคร่ืองหมาย 
ประเทศที่ 
จดทะเบียน 

จ าพวก วันสิน้อายุ 

สหรัฐอเมริกา 22 25 พฤศจิกายน 2561 

 

 

 
เคร่ืองหมาย
การค้า 

 
Fibervisions, L.P. 

อาร์เจนติน่า 

17 
26 กนัยายน 2554 
(อยูร่ะหวา่งด าเนินการต่อ
อายเุคร่ืองหมายการค้า) 

22 
26 กนัยายน 2554 
(อยูร่ะหวา่งด าเนินการต่อ
อายเุคร่ืองหมายการค้า) 

บราซิล 22 
9 กรกฎาคม 2555 

(อยูร่ะหวา่งด าเนินการต่อ
อายเุคร่ืองหมายการค้า) 

แคนาดา 22 26 ตลุาคม 2558 
จีน 22 6 กนัยายน 2562 

เดนมาร์ก 22 27 ตลุาคม 2561 
สหภาพยโุรป 22 11 ธันวาคม 2560 
เยอรมนี 22 30 กนัยายน 2560 
ฮอ่งกง 22 27 กนัยายน 2557 

อินโดนีเซีย 22 13 ตลุาคม 2560 
อิตาล ี 22 3 ตลุาคม 2560  
ญ่ีปุ่ น 22 30 มิถนุายน 2563 

เกาหลีใต้ 17, 22 20 พฤศจิกายน 2561 

สงิค์โปร 22 29 กนัยายน 2560 
ไต้หวนั 22 30 กนัยายน 2562 
สหราช

อาณาจกัร 
22 30 กนัยายน 2560 

สหรัฐอเมริกา 22 10 สิงหาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

82 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                                                                   สว่นที่ 3 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ 

 

สิทธิบตัร 

 บริษัทฯ ยงัมีสทิธิบตัรอยูจ่ านวนหนึ่งที่ได้จดทะเบียนในหลายประเทศทัว่โลกทัง้ที่เป็นของบริษัทย่อย และทัง้ที่ได้รับ

มอบมาจากการควบรวมกิจการ  เมื่อพิจารณาถึง ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2557  สามารถแจกแจงรายละเอียดได้ดงัตอ่ไปนี ้

บริษัท ประเทศ รายละเอียดสิทธิบัตร สถานะ เลขสิทธิบัตร วันหมดอายุสิทธิบัตร 

Trevira GmbH เยอรมนี Electret fibres with improved charge stabilisation, 
process for their production and textile material 
containing these electret fibres 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 615 007 4 มีนาคม 2557 

สหรัฐอเมริกา ได้รับสิทธิบตัรแล้ว US 5,871,845 16 กมุภาพนัธ์ 2559 

สหรัฐอเมริกา Low flammability pillow ได้รับสิทธิบตัรแล้ว US 5,586,350 28 มิถนุายน 2557 

เยอรมนี Non wovens of electret fibre mixtures having an 
improved charge stability 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 705 931 
(=595 05 363.7) 

17 สิงหาคม 2558 

สเปน ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 705 931 17 สิงหาคม 2558 

ฝร่ังเศส ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 705 931 17 สิงหาคม 2558 

อิตาล ี ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 705 931 17 สิงหาคม 2558 

สหรัฐอเมริกา ได้รับสิทธิบตัรแล้ว US 5,726,107 28 สิงหาคม 2558 

เยอรมนี Drying degradation-sensitive polymers, esp. polyester ได้รับสิทธิบตัรแล้ว DE 44 36 046 10 ตลุาคม 2557 

สหรัฐอเมริกา Tow of melt-spun filaments ได้รับสิทธิบตัรแล้ว US 5,804,303 31 พฤษภาคม 2559 

เยอรมนี Shapable, heat stabilisable open net structure ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 733 732 4 มีนาคม 2559 

เยอรมนี Process for incipient or complete melting of polyester-
comprising shaped structures by high frequency 
welding and use of such polyesters 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว DE 196 10 481 16 มีนาคม 2559 

เยอรมนี Apparatus and process for crystallizing polymer 
granulate 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 864 409 7 มีนาคม 2561 

เยอรมนี Non woven of electret fibers, prepared fiber, preferably 
electret fiber, production process and use 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 922 794 9 ธันวาคม 2561 

เยอรมนี Suede like textile fabric ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 013 810 23 ธันวาคม 2562 

ฝร่ังเศส ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 013 810 23 ธันวาคม 2562 

เยอรมนี1 Flow homogenizer for thermoplastic melts and high 
viscosity polymer solutions in a pipe, has a tubular inlet 
and a flow diverting surface to invert core and outer 
layers of fluid flow 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว DE 100 27 653 3 ธันวาคม 2563 

เยอรมนี Non-pilling polyester fibers ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 425 444 20 มิถนุายน 2565 

ฝร่ังเศส ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 425 444 20 มิถนุายน 2565 

อิตาล ี ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 425 444 20 มิถนุายน 2565 

โปรตเุกส ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 425 444 20 มิถนุายน 2565 

สเปน ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 425 444 
(ES 2283582) 

20 มิถนุายน 2565 

ตรุกี ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 425 444 
(TR 2007 04841 T4) 

20 มิถนุายน 2565 

จีน ได้รับสิทธิบตัรแล้ว CN ZL 02812331.X 20 มิถนุายน 2565 

ญ่ีปุ่ น ได้รับสิทธิบตัรแล้ว JP 4190411 20 มิถนุายน 2565 

เกาหลีใต้ ได้รับสิทธิบตัรแล้ว KR 10-0906585 20 มิถนุายน 2565 

สหรัฐอเมริกา ได้รับสิทธิบตัรแล้ว US 7,189,794 20 มิถนุายน 2565 

อินโดนีเซีย ได้รับสิทธิบตัรแล้ว ID P 0023176 20 มิถนุายน 2565 

อินเดีย ได้รับสิทธิบตัรแล้ว IN 223675 20 มิถนุายน 2565 



                                                                  บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

83 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                                                                   สว่นที่ 3 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ 

 

บริษัท ประเทศ รายละเอียดสิทธิบัตร สถานะ เลขสิทธิบัตร วันหมดอายุสิทธิบัตร 

Trevira GmbH เยอรมนี Eccentric bi-component core/mantle type fibre, 
is formed by melt spinning a polyester core 
component and a polyethylene mantle 
component, at a spin speed of 600-2000 m/min 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว DE 102 44 778 26 กนัยายน 2565 

ออสเตรีย ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 543 187 26 กรกฎาคม 2566 

สวิตเซอร์แลนด์ ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 543 187 26 กรกฎาคม 2566 

สาธารณรัฐเช็ก ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 543 187 26 กรกฎาคม 2566 

เยอรมนี ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 543 187 26 กรกฎาคม 2566 

เดนมาร์ก ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 543 187 26 กรกฎาคม 2566 

ฝร่ังเศส ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 543 187 26 กรกฎาคม 2566 

สหราชอาณาจกัร ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 543 187 26 กรกฎาคม 2566 

ไอร์แลนด์ ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 543 187 26 กรกฎาคม 2566 

อิตาล ี ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 543 187 26 กรกฎาคม 2566 

โปรตเุกส ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 543 187 26 กรกฎาคม 2566 

ตรุกี ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 543 187 
(TR 2006 05798 T4) 

26 กรกฎาคม 2566 

จีน ได้รับสิทธิบตัรแล้ว CN ZL 03803681.9 26 กรกฎาคม 2566 

อินเดีย ยื่นจดทะเบียน IN 
3102/CHENP/2004 

26 กรกฎาคม 2566 

ญ่ีปุ่ น ได้รับสิทธิบตัรแล้ว JP 4376185 26 กรกฎาคม 2566 

เกาหลีใต้ ยื่นจดทะเบียน KR 10-2004-7014243 26 กรกฎาคม 2566 

สหรัฐอเมริกา ยื่นจดทะเบียน US 2005/0093197 26 กรกฎาคม 2566 

เยอรมนี1 Bioactive fibre products ได้รับสิทธิบตัรแล้ว DE 101 16 751 4 เมษายน 2564 

ออสเตรีย ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 383 947 6 มีนาคม 2565 

เบลเยียม ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 383 947 6 มีนาคม 2565 

สวิตเซอร์แลนด์ ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 383 947 6 มีนาคม 2565 

เยอรมนี ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 383 947 6 มีนาคม 2565 

เดนมาร์ก ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 383 947 6 มีนาคม 2565 

สเปน ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 383 947 6 มีนาคม 2565 

ฟินแลนด์ ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 383 947 6 มีนาคม 2565 

ฝร่ังเศส ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 383 947 6 มีนาคม 2565 

สหราชอาณาจกัร ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 383 947 6 มีนาคม 2565 

กรีซ Bioactive fibre products ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 383 947 
(GR 3052196) 

6 มีนาคม 2565 

ไอร์แลนด์ ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 383 947 6 มีนาคม 2565 

อิตาล ี ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 383 947 6 มีนาคม 2565 

โปรตเุกส ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 383 947 6 มีนาคม 2565 

สวีเดน ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 383 947 6 มีนาคม 2565 

ตรุกี ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 383 947 
(TR 2005 00011 T4) 

6 มีนาคม 2565 

ออสเตรเลีย ได้รับสิทธิบตัรแล้ว AU 2002311032 6 มีนาคม 2565 

บราซิล ยื่นจดทะเบียน BR PI 0208576-3 6 มีนาคม 2565 

แคนาดา ได้รับสิทธิบตัรแล้ว CA 2,443,238 6 มีนาคม 2565 

จีน ได้รับสิทธิบตัรแล้ว CN ZL 02807786.5 6 มีนาคม 2565 

ญ่ีปุ่ น ได้รับสิทธิบตัรแล้ว JP 4008822 6 มีนาคม 2565 
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84 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                                                                   สว่นที่ 3 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ 

 

บริษัท ประเทศ รายละเอียดสิทธิบัตร สถานะ เลขสิทธิบัตร วันหมดอายุสิทธิบัตร 

Trevira GmbH เกาหลีใต้ Bioactive fibre products ได้รับสิทธิบตัรแล้ว KR 10-0796336 6 มีนาคม 2565 

เม็กซิโก   ได้รับสิทธิบตัรแล้ว MX 250362 6 มีนาคม 2565 

นอร์เวย์   ได้รับสิทธิบตัรแล้ว NO 331085 6 มีนาคม 2565 

สหรัฐอเมริกา   ได้รับสิทธิบตัรแล้ว US 7,858,111 19 มิถนุายน 2568 

เยอรมนี1 Production of fine stufferbox crimped tows from 
synthetic filaments and further processing 
thereof into textile hygiene articles 

ยื่นจดทะเบียน DE 102 08 353 27 กมุภาพนัธ์ 2565 

เยอรมนี ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 340 845 26 กมุภาพนัธ์ 2566 

สหราชอาณาจกัร ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 340 845 26 กมุภาพนัธ์ 2566 

อิตาล ี ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 340 845 26 กมุภาพนัธ์ 2566 

สวีเดน ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 340 845 26 กมุภาพนัธ์ 2566 

ตรุกี ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 340 845 26 กมุภาพนัธ์ 2566 

สหรัฐอเมริกา ได้รับสิทธิบตัรแล้ว US 7,833,447 13 พฤษภาคม 2567 

สหรัฐอเมริกา1 ได้รับสิทธิบตัรแล้ว US 8,277,790 24 กมุภาพนัธ์ 2566 

ญ่ีปุ่ น ได้รับสิทธิบตัรแล้ว JP 4357853 27 กมุภาพนัธ์ 2566 

ออสเตรีย ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 549 585 17 มกราคม 2566 

เบลเยียม ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 549 585 17 มกราคม 2566 

บลัแกเรีย ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 549 585 17 มกราคม 2566 

สวิตเซอร์แลนด์ ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 549 585 17 มกราคม 2566 

สาธารณรัฐเช็ก ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 549 585 17 มกราคม 2566 

เยอรมนี ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 549 585 17 มกราคม 2566 

เดนมาร์ก ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 549 585 17 มกราคม 2566 

เอสโตเนีย ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 549 585 17 มกราคม 2566 

สเปน ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 549 585 17 มกราคม 2566 

ฟินแลนด์ ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 549 585 17 มกราคม 2566 

ฝร่ังเศส ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 549 585 17 มกราคม 2566 

สหราชอาณาจกัร ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 549 585 17 มกราคม 2566 

กรีซ ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 549 585 17 มกราคม 2566 

ฮงัการี ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 549 585 17 มกราคม 2566 

ไอร์แลนด์ ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 549 585 17 มกราคม 2566 

อิตาล ี ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 549 585 17 มกราคม 2566 

เนเธอร์แลนด์ Production of fine stufferbox crimped tows from 
synthetic filaments and further processing 
thereof into textile hygiene articles 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 549 585 17 มกราคม 2566 

โปรตเุกส ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 549 585 17 มกราคม 2566 

สวีเดน ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 549 585 17 มกราคม 2566 

สโลวีเนีย ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 549 585 17 มกราคม 2566 

สโลวาเกีย ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 549 585 17 มกราคม 2566 

โตเกเลา ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 549 585 17 มกราคม 2566 

จีน ได้รับสิทธิบตัรแล้ว CN ZL03816535.X 17 มกราคม 2566 

อินเดีย ยื่นจดทะเบียน IN 4088/DELNP/2004 17 มกราคม 2566 

เยอรมนี1 Shrinkfree non-woven ได้รับสิทธิบตัรแล้ว DE 103 43 032 16 กนัยายน 2566 

 



                                                                  บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

85 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                                                                   สว่นที่ 3 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ 

 

บริษัท ประเทศ รายละเอียดสิทธิบัตร สถานะ เลขสิทธิบัตร วันหมดอายุสิทธิบัตร 

Trevira GmbH ออสเตรีย False twist textured monofilament ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 723 273 5 มีนาคม 2568 

เบลเยียม ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 723 273 5 มีนาคม 2568 

สาธารณรัฐเช็ก ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 723 273 5 มีนาคม 2568 

เยอรมนี ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 723 273 5 มีนาคม 2568 

เดนมาร์ก ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 723 273 5 มีนาคม 2568 

สเปน ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 723 273 5 มีนาคม 2568 

ฝร่ังเศส ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 723 273 5 มีนาคม 2568 

สหราช
อาณาจกัร 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 723 273 5 มีนาคม 2568 

อิตาล ี ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 723 273 5 มีนาคม 2568 

โปรตเุกส ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 723 273 5 มีนาคม 2568 

ตรุกี ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 1 723 273 5 มีนาคม 2568 

ญ่ีปุ่ น ได้รับสิทธิบตัรแล้ว JP 4954055 5 มีนาคม 2568 

เยอรมนี1 Quality control in spinning synthetic fiber e.g. 
polyethylene terephthalate involves determining 
microscopic properties of spinneret capillaries and 
running time, grouping those with almost identical 
properties and storing data in data bank   

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว DE 10 2004 059 514 10 ธันวาคม 2567 

ออสเตรีย Flame retardant hollow fibre with silicone-free soft-
touch finish 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 2 169 110 25 กนัยายน 2571 

เบลเยียม ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 2 169 110 25 กนัยายน 2571 

สวิตเซอร์แลนด์ ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 2 169 110 25 กนัยายน 2571 

สาธารณรัฐเช็ก ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 2 169 110 25 กนัยายน 2571 

เยอรมนี ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 2 169 110 25 กนัยายน 2571 

เดนมาร์ก ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 2 169 110 25 กนัยายน 2571 

ฝร่ังเศส ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 2 169 110 25 กนัยายน 2571 

สหราช
อาณาจกัร 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 2 169 110 25 กนัยายน 2571 

ไอร์แลนด์ ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 2 169 110 25 กนัยายน 2571 

อิตาล ี ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 2 169 110 25 กนัยายน 2571 

เนเธอร์แลนด์ ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 2 169 110 25 กนัยายน 2571 

โปแลนด์ ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 2 169 110 25 กนัยายน 2571 

ตรุกี ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 2 169 110 25 กนัยายน 2571 

ญ่ีปุ่ น ยื่นจดทะเบียน JP 2011-528237 23 กนัยายน 2572 

สหรัฐอเมริกา ยื่นจดทะเบียน US 2011/0274869 23 กนัยายน 2572 

เยอรมนี PTT staple fibre with improved crimp stability ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 2 177 651 8 ตลุาคม 2572 

ตรุกี ได้รับสิทธิบตัรแล้ว EP 2 177 651 8 ตลุาคม 2572 

 

 

 



                                                                  บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

86 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                                                                   สว่นที่ 3 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ 

 

บริษัท ประเทศ รายละเอียดสิทธิบัตร สถานะ เลขสิทธิบัตร วันหมดอายุสิทธิบัตร 

Trevira GmbH เยอรมนี1 Superabsorbent bicomponent fibre ยื่นจดทะเบียน DE 10 2008 051 430 11 ตลุาคม 2571 

เยอรมนี1-G registered DE G 20 2008 017 
741 

(= Utility Moเยอรมนีl) 

11 ตลุาคม 2561 

สหภาพยโุรป ยื่นจดทะเบียน EP 2 334 852 6 ตลุาคม 2572 

ญ่ีปุ่ น ยื่นจดทะเบียน JP 2011-530407 6 ตลุาคม 2572 

สหรัฐอเมริกา ยื่นจดทะเบียน US 13/122,760 6 ตลุาคม 2572 

สหรัฐอเมริกา Polyester-polyethylene-bicomponent staple fibre 
Mp < 120°C 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว US 8,389,426 4 มกราคม 2573 

WIPO ยื่นจดทะเบียน สิทธิบตัรภายใต้องค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญา
โลก 2011/079959 

PCT/EP2010/008001 

31 ธันวาคม 2573 

สหรัฐอเมริกา1 ยื่นจดทะเบียน US 2013/0134088 - 

สหภาพยโุรป ยื่นจดทะเบียน EP 2 521 807 
(PCT/EP2010/008001) 

- 

บราซิล ยื่นจดทะเบียน BR 112012016568-2 
(PCT/EP2010/008001) 

- 

จีน ยื่นจดทะเบียน CN 102791913A 
(PCT/EP2010/008001) 

- 

อินโดนีเซีย ยื่นจดทะเบียน ID W-00 2012 02623 
(PCT/EP2010/008001) 

- 

อินเดีย ยื่นจดทะเบียน IN 5783/CHENP/2012 
(PCT/EP2010/008001) 

- 

ญ่ีปุ่ น ยื่นจดทะเบียน JP 2012-547456 
(PCT/EP2010/008001) 

- 

เกาหลีใต้ ยื่นจดทะเบียน KR 10-2012-7017722 
(PCT/EP2010/008001) 

- 

มาเลเซีย ยื่นจดทะเบียน MY PI 2012002914 
(PCT/EP2010/008001) 

- 

ไทย ยื่นจดทะเบียน TH 1201003326 
(PCT/EP2010/008001) 

- 

เวียดนาม ยื่นจดทะเบียน VN 1-2012-02291 
(PCT/EP2010/008001) 

- 

เยอรมนี1 Low-pill PET fibre by addition of alkaline earth 
carbonates 

ยื่นจดทะเบียน DE 10 2011 114 237 - 

สิทธิบตัร
ภายใต้องค์การ
ทรัพย์สินทาง
ปัญญาโลก 

ยื่นจดทะเบียน สิทธิบตัรภายใต้องค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญา
โลก 2013/041183 

PCT/EP2012/003727 

- 

 

 



                                                                  บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

87 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                                                                   สว่นที่ 3 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ 

 

บริษัท ประเทศ รายละเอียดสิทธิบัตร สถานะ เลขสิทธิบัตร วันหมดอายุสิทธิบัตร 

Auriga Polymers 
Inc. 

สหรัฐอเมริกา CARPET CONTAINING A HOT MELT 
POLYESTER LAYER 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 5538776 7 ธันวาคม 2557 

สหรัฐอเมริกา POLYMER ELECTRETS WITH IMPROVED 
CHARGE STABILITY 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 5558809 10 ตลุาคม 2558 

Auriga Polymers 
Inc. 

สหรัฐอเมริกา REACTOR APPARATUS FOR PREPARING A 
POLYMERIC MATERIAL (Wiped Wall Reactor) 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 5599507 9 พฤศจิกายน 2557 

Indorama 
Ventures 

Polymers Mexico 

เม็กซิโก ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 196135 8 พฤศจิกายน 2558 

Auriga Polymers 
Inc. 

สหรัฐอเมริกา INFRARED ABSORBING POLYESTER 
PACKAGING POLYMER (graphite) 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 5925710 9 มิถนุายน 2560 

บราซิล ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 9806497 29 พฤษภาคม 2561 

แคนาดา ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 2235486 21 เมษายน 2561 

Indorama 
Ventures 

Polymers Mexico 

เม็กซิโก ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 216265 8 มิถนุายน 2561 

Auriga Polymers 
Inc. 

สหรัฐอเมริกา METHOD AND APPARATUS OF COLLECTING A 
TEXTILE TOW IN A CONTAINER 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 5913797 1 พฤษภาคม 2560 

Auriga Polymers 
Inc. 

สหรัฐอเมริกา IMPROVED INFRARED ABSORBING 
POLYESTER PACKAGING POLYMER (black 
pigments, spinels) 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 6503586 25 กมุภาพนัธ์ 2561 

Auriga Polymers 
Inc. 

สหรัฐอเมริกา IMPROVED BICOMPONENT FIBER (grafted 
MAH-PE/PET core) 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 5948529 24 กมุภาพนัธ์ 2561 

Auriga Polymers 
Inc. 

สหรัฐอเมริกา METHOD TO REDUCE REGENERATED 
ACETALDEHYDE IN PET RESIN (primary + 
secondary antioxidant) 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 5874517 23 ธันวาคม 2560 

Indorama 
Ventures 

Polymers Mexico 

เม็กซิโก ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 214233 4 มกราคม 2562 

Auriga Polymers 
Inc. 

สหรัฐอเมริกา METHOD AND APPARATUS FOR MELT 
SPINNING OF MOLTEN POLYMERIC MATERIAL 
(staple barrier screen) 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 6171536 10 เมษายน 2561 

Auriga Polymers 
Inc. 

สหรัฐอเมริกา SYSTEM TO QUENCH GASES AND REMOVE 
CONDENSABLES (SSP gas wash) 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 6312503 13 ตลุาคม 2562 

Auriga Polymers 
Inc. 

สหรัฐอเมริกา POLY(TEREPHTHALIC ACID DIESTER)-
POLY(ISOPHTHALIC ACID DIESTER) RESIN 
FORMULATIONS HAVING IMPROVED GAS 
BARRIER PROPERTIES 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 6150454 3 พฤศจิกายน 2561 

บราซิล ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 9905884 29 ตลุาคม 2562 

Indorama 
Ventures 

Polymers Mexico 

เม็กซิโก ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 214728 3 พฤศจิกายน 2562 

Auriga Polymers 
Inc. 

สหรัฐอเมริกา PRODUCTION OF POLYESTER USING 
PREBLENDED COBALT-PHOSPHORUS 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 6632917 2 มิถนุายน 2563 

สหรัฐอเมริกา ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 6793083 2 มิถนุายน 2563 

Auriga Polymers 
Inc. 

สหรัฐอเมริกา ABSOLUTE INVENTORY CONTROL BY RADIAL 
FORCE MEASUREMENT 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 6481279 21 พฤศจิกายน 2563 
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บริษัท ประเทศ รายละเอียดสิทธิบัตร สถานะ เลขสิทธิบัตร วันหมดอายุสิทธิบัตร 

Auriga Polymers 
Inc. 

สหรัฐอเมริกา LOW-PILL, LOW-FLAMMABILITY POLYESTERS, 
PRODUCTION THEREOF AND STRUCTURES 
FORMED THEREFROM 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 5494993 25 สิงหาคม 2557 

Auriga Polymers 
Inc. 

สหรัฐอเมริกา FILTER DEVICE FOR CLEANING PLASTICS 
MELTS (Gneuss filter) 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 6325922 9 พฤษภาคม 2563 

Auriga Polymers 
Inc. 

สหรัฐอเมริกา PROCESS AND FIBER FOR REDUCED 
ABRASIVENESS AND STATIC W/O 
DISCLOLRATION (ZnS) 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 6071612 22 ตลุาคม 2562 

Indorama 
Ventures 

Polymers Mexico 

เม็กซิโก ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 244623 20 ตลุาคม 2563 

Auriga Polymers 
Inc. 

สหรัฐอเมริกา STABLE, PERMANENT DEEP DYE POY ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 6284864 31 พฤษภาคม 2563 

Auriga Polymers 
Inc. 

สหรัฐอเมริกา COPOLYESTER WITH HIGH CARBOXYL END 
GROUPS AND A METHOD FOR MAKING (P240) 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 6342578 6 ธันวาคม 2563 

บราซิล ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 113963 20 มิถนุายน 2564 

Indorama 
Ventures 

Polymers Mexico 

เม็กซิโก ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 262137 20 มิถนุายน 2564 

Auriga Polymers 
Inc. 

สหรัฐอเมริกา SHIM AND SPINNERETTE DESIGN ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 6551088 25 มิถนุายน 2564 

Auriga Polymers 
Inc. 

สหรัฐอเมริกา CONSTANT DIAGONAL HOLE LAYOUT FOR 
SPINNERETTE 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 6607374 3 เมษายน 2564 

Auriga Polymers 
Inc. 

สหรัฐอเมริกา SPIRAL-BOSS HETEROFIL SPINNERETTE ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 6554599 6 เมษายน 2564 

Auriga Polymers 
Inc. 

สหรัฐอเมริกา BINDER FIBER AND NON woVEN WEB ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 6670035 2 พฤษภาคม 2565 

Auriga Polymers 
Inc. 

บราซิล ประกาศโฆษณาแล้ว - 28 มกราคม 2566 

Auriga Polymers 
Inc. 

สหรัฐอเมริกา NON woVEN BLEND WITH ELECTRET FIBER ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 6926961 15 สิงหาคม 2564 

Auriga Polymers 
Inc. 

บราซิล PRODUCTION OF TRANSPARENT POLYESTER 
USING WASTE (EDP process) 

ประกาศโฆษณาแล้ว - 22 มกราคม 2565 

แคนาดา ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 2464646 22 มกราคม 2565 

Auriga Polymers 
Inc. 

สหรัฐอเมริกา OXYGEN SCAVENGING PET BASED POLYMER 
(Zn EI catlyst) 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 6544611 31 มกราคม 2566 

Auriga Polymers 
Inc. 

สหรัฐอเมริกา METHOD TO MAKE SINGLE-LAYER PET 
BOTTLES WITH HIGH BARRIER AND IMPROVED 
CLARITY (PolyShield + MXD6) 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 7919159 5 สิงหาคม 2567 

สหรัฐอเมริกา ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 7943216 5 สิงหาคม 2567 

บราซิล ประกาศโฆษณาแล้ว - 5 สิงหาคม 2567 

Indorama 
Ventures 

Polymers Mexico 

 
เม็กซิโก 

 
ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 

 
277206 

 
5 สิงหาคม 2567 

Auriga Polymers 
Inc. 

สหรัฐอเมริกา POLYESTER WITH HIGH CARBOXYL END 
GROUPS AND METHOD FOR MAKING (ASA) 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 7087706 6 กมุภาพนัธ์ 2568 

Auriga Polymers 
Inc. 

สหรัฐอเมริกา EXTENSIBLE FIBERS, METHOD FOR THEIR 
PRODUCTION AND USE 

อยูร่ะหวา่งการ
ตรวจสอบ 

- 9 กนัยายน 2568 
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บริษัท ประเทศ รายละเอียดสิทธิบัตร สถานะ เลขสิทธิบัตร วันหมดอายุสิทธิบัตร 

Auriga Polymers Inc. สหรัฐอเมริกา LOW-PILL, LOW-FLAMMABILITY POLYESTERS, 
PRODUCTION THEREOF AND STRUCTURES 
FORMED THEREFROM 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 5494993 25 สิงหาคม 2557 

Auriga Polymers Inc. สหรัฐอเมริกา FILTER DEVICE FOR CLEANING PLASTICS 
MELTS (Gneuss filter) 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 6325922 9 พฤษภาคม 2563 

Auriga Polymers Inc. สหรัฐอเมริกา  
PROCESS AND FIBER FOR REDUCED 
ABRASIVENESS AND STATIC W/O 
DISCLOLRATION (ZnS) 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 6071612 22 ตลุาคม 2562 

Indorama Ventures 
Polymers Mexico 

เม็กซิโก ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 244623 20 ตลุาคม 2563 

Auriga Polymers Inc. สหรัฐอเมริกา STABLE, PERMANENT DEEP DYE POY ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 6284864 31 พฤษภาคม 2563 

Auriga Polymers Inc. สหรัฐอเมริกา  
COPOLYESTER WITH HIGH CARBOXYL END 
GROUPS AND A METHOD FOR MAKING (P240) 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 6342578 6 ธันวาคม 2563 

บราซิล ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 113963 20 มิถนุายน 2564 

Indorama Ventures 
Polymers Mexico 

เม็กซิโก ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 262137 20 มิถนุายน 2564 

Auriga Polymers Inc. สหรัฐอเมริกา SHIM AND SPINNERETTE DESIGN ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 6551088 25 มิถนุายน 2564 

Auriga Polymers Inc. สหรัฐอเมริกา CONSTANT DIAGONAL HOLE LAYOUT FOR 
SPINNERETTE 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 6607374 3 เมษายน 2564 

Auriga Polymers Inc. สหรัฐอเมริกา SPIRAL-BOSS HETEROFIL SPINNERETTE ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 6554599 6 เมษายน 2564 

Auriga Polymers Inc. สหรัฐอเมริกา BINDER FIBER AND NON woVEN WEB ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 6670035 2 พฤษภาคม 2565 

Auriga Polymers Inc. บราซิล ประกาศโฆษณาแล้ว - 28 มกราคม 2566 

Auriga Polymers Inc. สหรัฐอเมริกา NON woVEN BLEND WITH ELECTRET FIBER ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 6926961 15 สิงหาคม 2564 

Auriga Polymers Inc. บราซิล PRODUCTION OF TRANSPARENT POLYESTER 
USING WASTE (EDP process) 

ประกาศโฆษณาแล้ว - 22 มกราคม 2565 

แคนาดา ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 2464646 22 มกราคม 2565 

Auriga Polymers Inc. สหรัฐอเมริกา OXYGEN SCAVENGING PET BASED POLYMER 
(Zn EI catlyst) 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 6544611 31 มกราคม 2566 

Auriga Polymers Inc. สหรัฐอเมริกา  
METHOD TO MAKE SINGLE-LAYER PET 
BOTTLES WITH HIGH BARRIER AND IMPROVED 
CLARITY (PolyShield + MXD6) 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 7919159 5 สิงหาคม 2567 

สหรัฐอเมริกา ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 7943216 5 สิงหาคม 2567 

บราซิล ประกาศโฆษณาแล้ว - 5 สิงหาคม 2567 

Indorama Ventures 
Polymers Mexico 

เม็กซิโก ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 277206 5 สิงหาคม 2567 

Auriga Polymers Inc. สหรัฐอเมริกา POLYESTER WITH HIGH CARBOXYL END 
GROUPS AND METHOD FOR MAKING (ASA) 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 7087706 6 กมุภาพนัธ์ 2568 

Auriga Polymers Inc. สหรัฐอเมริกา EXTENSIBLE FIBERS, METHOD FOR THEIR 
PRODUCTION AND USE 

อยูร่ะหวา่งการ
ตรวจสอบ 

- 9 กนัยายน 2568 
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Auriga Polymers 
Inc. 

สหรัฐอเมริกา PARISON AND RIGID CONTAINER MADE FROM 
AN AROMATIC POLYESTER COMPOSITION, 
AND PROCESS OF MAKING SAID CONTAINER - 
[LOW NSR JOINT DEVELOPMENT WITH 
AMCOR] 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 7473755 23 สิงหาคม 2568 

บราซิล  ประกาศโฆษณาแล้ว - 14 ธันวาคม 2567 

Indorama Ventures 
Polymers Mexico 

เม็กซิโก ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 260886 14 ธันวาคม 2567 

Auriga Polymers 
Inc. 

สหรัฐอเมริกา POLYESTER-POLYAMIDE BLENDS HAVING 
LOW HAZE (matching refractive indices) 

อยูร่ะหวา่งการ
ตรวจสอบ 

- 31 สิงหาคม 2567 

Indorama Ventures 
Polymers Mexico 

เม็กซิโก PROCESS FOR CRYSTALLIZING AND SOLID 
STATE POLYMERIZING POLYMERS AND THE 
COATED POLYMER 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 299694 22 พฤศจิกายน 2567 

Auriga Polymers 
Inc. 

บราซิล ประกาศโฆษณาแล้ว   22 พฤศจิกายน 2567 

สหรัฐอเมริกา อยูร่ะหวา่งการ
ตรวจสอบ 

- 4 พฤษภาคม 2570 

Auriga Polymers 
Inc. 

แคนาดา COLORED OXYGEN SCAVENGING POLYMERS ประกาศโฆษณาแล้ว - 17 สิงหาคม 2568 

สหรัฐอเมริกา ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 7879930 12 สิงหาคม 2568 

บราซิล ประกาศโฆษณาแล้ว - 17 สิงหาคม 2568 

Indorama Ventures 
Polymers Mexico 

เม็กซิโก ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 269318 17 สิงหาคม 2568 

Auriga Polymers 
Inc. 

สหรัฐอเมริกา ARTICLES HAVING IMPROVED GAS BARRIER 
PROPERTIES (PGA + PET/PEI) 

อยูร่ะหวา่งการ
ตรวจสอบ 

- 18 มีนาคม 2571 

Auriga Polymers 
Inc. 

สหรัฐอเมริกา OPAQUE CONTAINERS CONTAINING 
COLORED RECYCLED POLYESTER 

อยูร่ะหวา่งอทุธรณ์ - 30Feb2029 

Auriga Polymers 
Inc. 

สหรัฐอเมริกา MIXED DENIER POLYESTER CONTINUOUS 
TOW 

อยูร่ะหวา่งการ
ตรวจสอบ 

- 7 พฤษภาคม 2573 

Auriga Polymers 
Inc. 

สหรัฐอเมริกา PROCESS FOR PRODUCING POLYETHYLENE 
TEREPHTHALATE USING A SPECIFIC 
CATALYST STABILIZER SYSTEM (Ti catalyst + 
hindered phosphite) 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 5922828 13 สิงหาคม 2560 

Auriga Polymers 
Inc. 

สหรัฐอเมริกา IMPROVED INFRARED ABSORBING 
POLYESTER PACKAGING POLYMER (graphite - 
Heat 4) 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 5925710 9 มิถนุายน 2560 

บราซิล ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 9806497 May 29, 2018 

Auriga Polymers 
Inc. 

ชิลี OXYGEN SCAVENGING PLASTIC 
COMPOSITIONS (BB10 - T1) 

ประกาศโฆษณาแล้ว - 29 สิงหาคม 2571 

สหรัฐอเมริกา อยูร่ะหวา่งอทุธรณ์ - 22 สิงหาคม 2571 

อาร์เจนตินา ประกาศโฆษณาแล้ว - 29 สิงหาคม 2571 

Auriga Polymers 
Inc. 

สหรัฐอเมริกา HIGH DIMENSIONAL STABILITY POLYESTER 
COMPOSITIONS (HH4 - UV curing) 

อยูร่ะหวา่งการ
ตรวจสอบ 

- 7 กรกฎาคม 2574 

บราซิล ประกาศโฆษณาแล้ว - 7 กรกฎาคม 2574 

 

 

 



                                                                  บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

91 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                                                                   สว่นที่ 3 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ 

 

บริษัท ประเทศ รายละเอียดสิทธิบัตร สถานะ เลขสิทธิบัตร วันหมดอายุสิทธิบัตร 

Auriga Polymers 
Inc. 

สหรัฐอเมริกา MANUFACTURE AND USE OF ALKYL p-
TOLUATES 

ประกาศโฆษณาแล้ว - 8 พฤษภาคม 2572 

Auriga Polymers 
Inc. 

สหรัฐอเมริกา OXYGEN SCAVENGING RESIN WITH SHORT 
INDUCTION PERIOD (BB10 -Zn EI) 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 8647728 17 กมุภาพนัธ์ 2573 

Auriga Polymers 
Inc. 

สหรัฐอเมริกา POLYESTER BOTTLE FOR USE IN ASEPTIC 
FILLING OF PASTEURIZED PRODUCTS 

อยูร่ะหวา่งการ
ตรวจสอบ 

- 17 กมุภาพนัธ์ 2573 

Auriga Polymers 
Inc. 

สหรัฐอเมริกา HIGH MELT STRENGTH POLYESTERS FOR FOAM 
APPLICATIONS 

อยูร่ะหวา่งการ
ตรวจสอบ 

- 3 มิถนุายน 2573 

Indorama 
Ventures 

Polymers Mexico 

เม็กซิโก ประกาศโฆษณาแล้ว - 3 มิถนุายน 2573 

Auriga Polymers 
Inc. 

สหรัฐอเมริกา METHOD FOR IMPROVED POLYESTER RESIN 
BLENDS FOR OXYGEN SCAVENGING AND 
PRODUCTS THEREOF All-in-one BB10) 

ประกาศโฆษณาแล้ว - 10 กนัยายน 2573 

บราซิล ประกาศโฆษณาแล้ว - 10 กนัยายน 2573 

Indorama 
Ventures 

Polymers Mexico 

เม็กซิโก ประกาศโฆษณาแล้ว - 10 กนัยายน 2573 

Auriga Polymers 
Inc. 

แคนาดา CARBON BLACK WITH LARGE PRIMARY 
PARTICLE SIZE AS REHEAT ADDITIVE FOR 
POLYESTER AND POLYPROPYLENE RESINS 
(Heat 5) 

ประกาศโฆษณาแล้ว - 1 พฤศจิกายน 2568 

สหรัฐอเมริกา ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 7816436 8 พฤศจิกายน 2567 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 8097671 8 พฤศจิกายน 2567 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 8436086 8 พฤศจิกายน 2567 

อาร์เจนตินา อยูร่ะหวา่งการ
ตรวจสอบ 

- 8 พฤศจิกายน 2568 

บราซิล ประกาศโฆษณาแล้ว - 1 พฤศจิกายน 2568 

Indorama 
Ventures 

Polymers Mexico 

เม็กซิโก ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 290134 1 พฤศจิกายน 2568 

Old wold 
Industries I, Ltd. 

สหรัฐอเมริกา Process for recovering ETHYLENE OXIDE Owned 5,529,667 12 มกราคม 2557 

สหรัฐอเมริกา Apparatus and Method for remote monitoring ประกาศโฆษณาแล้ว  -  - 
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FiberVisions, 
L.P. 

สหรัฐอเมริกา Textile Structures, and their Preparation ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 5554435 31 มกราคม 2557 

Cardable Hydrophobic Polyolefin Fiber, Material and 
Method for Preparation thereof 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 5721048 24 กมุภาพนัธ์ 2558 

Polyolefin-Polyarylate alloy Fibers and their Use In 
Hot-Mix Compositions for Making and Repairing 
Geoways 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 5502160 3 สิงหาคม 2557 

Oleophilic Staple Fibers Useful In Pavement for 
Making and Repairing Geoways 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 5441812 3 สิงหาคม 2557 

Process of Using a Spin Pack for Multicomponent 
Fibers 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 5556589 7 กนัยายน 2557 

Fluid absorbing article Utilizing a Flow Control Cover 
Sheet 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 5531727 25 ตลุาคม 2557 

Method of Preparing Multiconstituent Fibers and 
Nowoven Structures 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 5582667 14 ธันวาคม 2557 

Process for Producing Fibers for High Strength Non-
Woven Materials 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 5882562 19 ธันวาคม 2557 

Multiconstituent Fibers, and Nonwoven Structures of 
such Fibers 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 5487943 27 กมุภาพนัธ์ 2558 

Rewettable Polyolefin Fiber and Corresponding 
Nonwovens 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 5582904 2 พฤษภาคม 2558 

Gamma-Sterilizable Barrier Fabrics ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 5554437 26 พฤษภาคม 2558 

Process of Preparing Fabric Comprising Hydrophobic 
Polyolefin Fibers 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 5540953 1 มิถนุายน 2558 

Hot-Mix Compositions for Making and Repairing 
Geoways Containing Polyolefin Polyarylate alloy Fibers 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 5564856 6 มิถนุายน 2558 

thermally Bondable Fiber for High Strength Non-
Woven Fabrics 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 5654088 6 มิถนุายน 2558 

thermally Bondable Fiber for High Strength Non-
Woven Fabrics 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 5733646 6 มิถนุายน 2558 

thermally Bondable Fiber for High Strength Non-
Woven Fabrics 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 5629080 13 พฤษภาคม 2557 

High Tenacity, High Elongation Polypropylene Fibers, 
their Manufacture, and Use 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 5846654 2 มิถนุายน 2558 

Internally Lubricated Fiber, Cardable Hydrophobic 
Staple Fibers therefrom, and Methods of Making and 
Using the Same 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 6177191 17 กนัยายน 2559 

Internally Lubricated Fiber, Cardable Hydrophobic 
Staple Fibers therefrom, and Methods of Making and 
Using the Same 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 5763334 8 สิงหาคม 2558 

Ester Lubricants as Hydrophobic Fiber Finishes ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 5972497 9 ตลุาคม 2559 

Process of Making Polypropylene Fibers ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 5985193 29 มีนาคม 2559 
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FiberVisions, 
L.P. 

สหรัฐอเมริกา Polypropylene Fibers and Items Made therefrom ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 6458726 29 มีนาคม 2559 

Compact Long Spin System ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 5948334 31 กรกฎาคม 2560 

Method and apparatus for thermal Bonding High 
Elongation Nonwoven Fabric 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 6752947 16 มิถนุายน 2561 

Spinnerette and Process for Fiber Production ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 6682672 28 มิถนุายน 2565 

Polyolefin Fibres and Method for the Production 
thereof 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 6811716 23 ตลุาคม 2559 

Cardable Hydrophobic Polyolefin Fibres Comprising 
Cationic Spin Finishes 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 5958806 28 กนัยายน 2559 

เยอรมนี Polypropylene Fibers and Items Made therefrom ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 0891433 27 มีนาคม 2560 

Polyolefin Fibres and their Use In the Preparation of 
Nonwovens With High Bulk and Resilience  

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 1540051 17 กนัยายน 2566 

Spinnerette and Process for Fiber Production ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 1525341 9 มิถนุายน 2566 

ญ่ีปุ่ น High Speed Spinning of Multi-Component Fibers With 
High Hole Surface Density Spinnerettes and High 
Velocity Quench  

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 3892057 28 ธันวาคม 2557 

Multiconstituent Fibers, and Nonwoven Structures of 
Such Fibers 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 3904615 15 เมษายน 2557 

Random Macrodomain Multiconstituent Fibers, their 
Preparation, and Nonwoven Structures  From Such 
Fibers 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 3904614 15 เมษายน 2557 

Polyolefin Fibres and Methods for the Production 
thereof 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 3802073 23 ตลุาคม 2560 

FiberVisions, 
L.P. 

เม็กซิโก Process for Producing Fibers for High Strength Non-
Woven Materials 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 200651 15 ธันวาคม 2558 

เดนมาร์ก Polypropylene Fibers and Items Made therefrom ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 0891433 27 มีนาคม 2560 

Spinnerette and Process for Fiber Production ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 1525341 9 มิถนุายน 2566 

เกาหลี Spinnerette and Process for Fiber Production ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 101001042 9 มิถนุายน 2566 

จีน Barrier Element Fabrics, Barrier Elements and 
Protective. 

ประกาศโฆษณาแล้ว Pub no. 1116086 - 

FiberVisions, 
L.P. 

(ได้รับโอนมา) 

อินเดีย 
Spinnerette and Process for Fiber Production อยูร่ะหวา่งการตรวจสอบ 

Pub no. 
4109delnp2004 

- 

จีน Spinnerette and Process for Fiber Production ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 03815389.0 9 มิถนุายน 2566 

ไต้หวนั Spinnerette and Process for Fiber Production ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 1295698 10 มิถนุายน 2566 

FiberVisions 
Corporation  

จีน Nonwoven Fabric, articles Including Nonwoven 
Fabrics, and Methods of Making Nonwoven  

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 200680032495 2 ตลุาคม 2569 

สหภาพยโุรป Nonwoven Fabric, Articles Including Nonwoven 
Fabrics, and Methods of Making Nonwoven Fabrics 

ประกาศโฆษณาแล้ว Pub no. 1931512 - 

สหรัฐอเมริกา Bonding fiber for airlaid multi-layer products and 
process for production of said airlaid multi-layer 
products 

ประกาศโฆษณาแล้ว 
Pub no. 

US2013115451a1 
- 

Bi-component and shaped mono-component fiber 
blends for air and liquid filtration 

ยื่นจดทะเบียน app no.61838485 - 
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AQUADYE 
FIBER, 

INC.(สัญญา
อนุญาตให้ใช้
สิทธิแต่เพียงผู้

เดียว) 

จีน 

Dyed Olefin Yarn and Textile Fabrics using such yarns ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 

200580049744.1 11 มีนาคม 2568 

จีน ZL200680017024.1 15 มีนาคม 2569 

เดนมาร์ก 1869129 16 มีนาคม 2569 

สหภาพยโุรป 
1861430 11 มีนาคม 2568 

AQUADYE 
FIBER, INC. 

(สัญญา
อนุญาตให้ใช้
สิทธิแต่เพียงผู้

เดียว) 

ฝร่ังเศส 

Dyed Olefin Yarn and Textile Fabrics using such yarns 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 1869129 16 มีนาคม 2569 

เยอรมนี ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 1869129 16 มีนาคม 2569 

สหราช
อาณาจกัร 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 1869129 16 มีนาคม 2569 

เยอรมนี ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 1861430 11 มีนาคม 2568 

ฮ่องกง ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 1116204 11 มีนาคม 2568 

อินเดีย ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 252066  16-Mar-2026 

อิตาล ี ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 1861430 11 มีนาคม 2568 

อิตาล ี ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 1869129 16 มีนาคม 2569 

ญ่ีปุ่ น ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 4873754 11 มีนาคม 2568 

สโลวาเกีย ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 1861430 11 มีนาคม 2568 

ไต้หวนั ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 1296016 17 มีนาคม 2568 

ตรุกี ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 1861430 11 มีนาคม 2568 

สหราช
อาณาจกัร 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 1869129 16 มีนาคม 2569 

สหราช
อาณาจกัร 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 1861430 11 มีนาคม 2568 

สหรัฐอเมริกา 
ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 6869679 24 กนัยายน 2566 

ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 7335417 24 กนัยายน 2566 

เม็กซิโก ได้รับสิทธิบตัรแล้ว 291431 11 มีนาคม 2568 

ไทย 
ประกาศโฆษณา

แล้ว 
78157 - 

ไต้หวนั 
ประกาศโฆษณา

แล้ว 
200634190 - 

บราซิล 
ประกาศโฆษณา

แล้ว 
2030 - 
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สัญญาเช่าระยะยาว  

 ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 บริษัทฯ มีการท าสญัญาเช่าระยะยาวที่ส าคญัที่มีอายมุากกว่า 3 ปีขึน้ไป เพื่อใช้ใน

การประกอบธุรกิจ โดยสญัญาเช่าที่ส าคญั ซึง่มีสาระส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

ธุรกิจ PET 

AlphaPet 

 AlphaPet เข้าท าสญัญาเช่าที่ดิน (Ground Lease Agreement) กบั BP Amoco Chemical Company โดยมี

พืน้ที่ ประมาณ 40 เอเคอร์ ซึ่งตัง้อยู่ในพืน้ที่ของที่ตัง้โรงงาน ในเมือง Decatur เพื่อท าการก่อสร้างสว่นเพิ่มเติมหรือสว่น

ปรับปรุงใดๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินการของโรงงานผลิต PET ของ AlphaPet สญัญาเช่ามีระยะเวลา 20 ปี จนถึงวนัที่     

31สงิหาคม 2570 โดย AlphaPet สามารถขยายระยะเวลาการเช่าได้สองครัง้ ครัง้ละ 20 ปี 

Indorama Ventures Polymers Mexico S.de R.L de C.V (ArtevaSpecialties) 

Indorama Ventures Polymers Mexico S.deR.L de C.V (ArtevaSpecialties) เข้าท าสญัญาเช่าที่ดิน กบั 

Indorama Ventures Polycom, S. De R.L. De C.V. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของไอวีแอล พืน้ที่ประมาณ 89.372875 

เอเคอร์ สญัญาเช่าสิน้สดุในปี 2562 

Indorama Ventures (Oxide & Glycols) LLC  

Indorama Ventures (Oxide & Glycols) LLC เข้าท าสญัญาเช่าที่ดิน กบั Celanese Ltd. พืน้ที่ประมาณ 

963.850 เอเคอร์ ระยะเวลา 99 ปี สญัญาเช่าสิน้สดุลงวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2641 โดยผู้ เช่ามีสทิธิเลอืกตอ่สญัญาการเช่าต่อไป

อีก 20 ปี 

UAB Orion Global Pet 

 UAB Orion Global Pet เข้าท าสญัญาเช่าช่วงกบั UAB Klaipeda Free Economic Zone Management 

Company (“บริษัทจดัการ”) พืน้ท่ีจ านวน 4,8605 เฮกต้าร์ (hectares) สญัญาเช่าช่วงมีระยะเวลา 94 ปี โดยเร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 

27 สงิหาคม 2547 สิน้สดุสญัญาเช่าวนัท่ี 8 มิถนุายน 2641 

Indorama Polymers Rotterdam B.V. 

 Indorama Polymers Rotterdam B.V. เข้าท าสญัญาเช่าช่วงกบั Indorama Holdings Rotterdam B.V. ส าหรับ

เนือ้ที่ 35,015 ตารางเมตร สญัญาเช่าช่วงมีระยะเวลา 85 ปี โดยเร่ิมตัง้แต่วนัที่ 31 มีนาคม 2551 ถึงวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 

2636 
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Indorama Ventures Poland Sp.z.o.o. 

 Indorama Ventures Poland Sp.z.o.o. เข้าท าสญัญาเช่ากับกระทรวงการคลงัของรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ

โปแลนด์ ส าหรับการเช่าที่ดิน พืน้ท่ีจ านวน 79,093 ตารางเมตร สญัญาเช่ามีระยะเวลา 78 ปี โดยจะสิน้สดุวนัท่ี 4 ธนัวาคม 

2632 ทัง้นีเ้มื่อครบก าหนดสญัญาสามารถตอ่อายกุารเช่าตอ่ไปได้อีกอยา่งน้อย 40 ปี แตไ่มเ่กิน 99 ปี 

Guangdong IVL Pet Polymer Co., Ltd. 

 Guangdong IVL Pet Polymer Co., Ltd. เข้าท าสญัญาใช้สิทธิในที่ดินแบบมีค่าตอบแทน (Non-Gratuitous 

Land Use Right Transfer Contract) กบั Bureau of land and Resources of Kaiping (หนว่ยงานของรัฐบาลจีน) โดยมี

รายละเอียดดงันี ้

1) พืน้ที่ 136,782.60 ตารางเมตร สญัญาเช่ามีระยะเวลา 46 ปี โดยเร่ิมตัง้แต่วนัที่ 18 มกราคม 2554 และสิน้สดุสญัญาเช่า

วนัที ่6 กมุภาพนัธ์ 2600 

2) พืน้ที่ 12,529.10 ตารางเมตร สญัญาเช่ามีระยะเวลา 41 ปี โดยเร่ิมตัง้แต่วนัที่ 9 พฤศจิกายน 2554 และสิน้สดุสญัญาเช่า

วนัที ่28 พฤศจิกายน 2595 

3) พืน้ที่ 4,828.38 ตารางเมตร สญัญาเช่ามีระยะเวลา 50 ปี โดยเร่ิมตัง้แต่วนัที่ 15 พฤศจิกายน 2554 และสิน้สดุสญัญาเช่า

วนัที ่18 กนัยายน 2604 

Indorama Pet (Nigeria) Ltd. 

 Indorama Pet (Nigeria) Ltd. เข้าท าสญัญาเช่าที่ดินกบั Indorama Eleme Petrochemicals Co., Ltd. ส าหรับ

พืน้ท่ีจ านวน 15,000 ตารางเมตร สญัญาเช่ามีระยะเวลา 15 ปี โดยเร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2554 และสิน้สดุสญัญาเช่า

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2568 โดยผู้ เช่ามีสทิธิเลอืกที่จะตอ่สญัญาในอนาคต  

 Indorama Ventures Packaging (Nigeria) Ltd. Indorama Ventures Packaging (Nigeria) Ltd. หรือช่ือเดิม  

Aurus Packaging Ltd.เข้าท าสญัญาเช่าที่ดินกบั Indorama Eleme Petrochemicals Co., Ltd. ส าหรับพืน้ที่จ านวน 

10,000 ตารางเมตร สญัญาเช่ามีระยะเวลา 15 ปี โดยเร่ิมตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2554 และสิน้สดุสญัญาเช่าวนัที่ 31 

ธนัวาคม 2568 โดยผู้ เช่ามีสทิธิเลอืกที่จะตอ่สญัญาในอนาคต  

Indorama Ventures Packaging (Ghana) Ltd. 

Indorama Ventures Packaging (Ghana) Ltd.เข้าท าสญัญาเช่าที่ดินกบั Davenport Developers Ltd. ส าหรับพืน้ที่

จ านวน 2,388 ตารางเมตร สญัญาเช่ามีระยะเวลา 10 ปี โดยเร่ิมตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2557 และสิน้สดุสญัญาเช่าวนัที่ 

31 มีนาคม 2567 โดยผู้ เช่ามีสทิธิเลอืกที่จะตอ่สญัญาในอนาคต  
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Indorama Ventures Packaging (Philippines)Corporation. 

Indorama Ventures Packaging (Philippines) Corporation.เข้าท าสญัญาเช่าท่ีดินกบั Southern Luzon Int’ l Business 

Park Corp. ส าหรับพืน้ทีจ่ านวน 4,335 ตารางเมตร สญัญาเช่ามีระยะเวลา 5 ปี โดยเร่ิมตัง้แต่วนัที่ 1 กนัยายน 2556 และ

สิน้สดุสญัญาเช่าวนัท่ี 31 สงิหาคม 2561 โดยผู้ เช่ามีสทิธิเลอืกที่จะตอ่สญัญาในอนาคต  

Wellman France Recyclage SAS 

 Wellman France Recyclage SAS ได้ท าสญัญาเช่าที่ดินพืน้ที่จ านวน 32,670 ตารางเมตร จาก Societe 

Albertus SAS เพื่อใช้ส าหรับเป็นที่ตัง้โรงงาน และวตัถปุระสงค์อื่นๆ สญัญาสิน้สดุลงเมื่อวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้มี

การขยายระยะเวลาการเช่าต่อไปอีก 6 เดือน ขณะนีอ้ยู่ระหว่างเจรจากับเจ้าของที่ดินเพื่อจะขอซือ้ที่ดินหรือจะเช่าที่ดิน

ตอ่ไป 

Wellman International Ltd. 

1) Wellman International Ltd. ได้ท าสญัญาเช่าที่ดินกบั MJR Recycling B.V. เพื่อใช้ส าหรับเป็นที่ตัง้โรงงานโดยเช่า

พืน้ท่ีจ านวน 46,545 ตารางเมตร สญัญาสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

2) Wellman International Ltd. ได้ท าสญัญาเช่าที่ดินกบั Swanenberg Beheer B.V. เพื่อใช้ส าหรับเป็นคลงัเก็บสินค้า

โดยเช่าพืน้ท่ีจ านวน 2,197 ตารางเมตร สญัญาสิน้สดุวนัท่ี 30 ตลุาคม 2558 

PT. Indorama Polypet Indonesia 

 PT. Indorama Polypet Indonesia ได้สิทธิในการใช้ที่ดินจ านวน 78,505 ตารางเมตร จากรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย เป็นจ านวนรวม 8 แปลง รายละเอียดดงันี ้

1) พืน้ท่ี 47,580 ตารางเมตร สญัญาสิน้สดุวนัท่ี 13 มิถนุายน 2557 (อยูร่ะหวา่งด าเนินการตอ่สญัญา) 

2) พืน้ท่ี 5,960 ตารางเมตร สญัญาสิน้สดุวนัท่ี 21 กนัยายน 2557  

3) พืน้ท่ี 10,100 ตารางเมตร สญัญาสิน้สดุวนัท่ี 13 มิถนุายน 2557 (อยูร่ะหวา่งด าเนินการตอ่สญัญา) 

4) พืน้ท่ี 165 ตารางเมตร สญัญาสิน้สดุวนัท่ี  31 มกราคม 2557 (อยูร่ะหวา่งด าเนินการตอ่สญัญา) 

5) พืน้ท่ี 10,440 ตารางเมตร สญัญาสิน้สดุวนัท่ี 24 กนัยายน 2569  

6) พืน้ท่ี1,720 ตารางเมตร สญัญาสิน้สดุวนัท่ี 24 กนัยายน 2569 

7) พืน้ท่ี 1,630 ตารางเมตร สญัญาสิน้สดุวนัท่ี 24 กนัยายน 2569 

8) พืน้ท่ี 910 ตารางเมตร สญัญาสิน้สดุวนัท่ี 24 กนัยายน 2569 

สทิธิดงักลา่วจะมีระยะเวลา 30 ปี โดยจะได้รับการตอ่อายเุมื่อครบก าหนดวนัสิน้สดุการใช้สทิธิ 



                                                                  บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

98 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                                                                   สว่นที่ 3 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ 

 

ธุรกิจโพลีเอสเตอร์และเส้นใยสังเคราะห์ 

บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตร้ีส์ 

 บมจ. อินโดรามา โพลเีอสเตอร์ อินดสัตรีส์้ เช่าที่ดินเพื่อการอตุสาหกรรมในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ กบัการ

นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อก่อสร้างอาคารโรงงานและประกอบกิจการอุตสาหกรรมผลิตเส้นใยประดิษฐ์ 

(Polyester Staple Fiber, Polyester Pre-Oriented Yarn, Polyester Draw Texture Yarn) จ านวนพืน้ที่ 197 ไร่ 2 งาน 

37.5 ตารางวา มีก าหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 13 พฤษภาคม 2531 ถึงวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2561 โดยผู้ให้เช่าให้

บริษัทฯ ตอ่สญัญาเช่านีไ้ด้ต่อไปอีก 20 ปี อย่างไรก็ตาม บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดสัตรีส์้ ได้มอบสิทธิการเช่าตาม

สญัญาเช่าที่ดินดงักลา่ว เพื่อค า้ประกนัเงินกู้ยืมและวงเงินสนิเช่ือที่ได้รับกบัธนาคารแหง่หนึง่ในประเทศไทย 

PT. Indorama Polychem Indonesia 

 PT. Indorama Polychem Indonesia ได้สิทธิในการใช้ที่ดินจ านวน 6 แปลง จากรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย เพื่อใช้ด าเนินงานโรงงานผลิตสารเก่ียวเนื่องกบัโพลีเมอร์ส  (CP) ในประเทศอินโดนีเซีย โดยแปลงที่ 1 พืน้ที่

จ านวน 83,164 ตารางเมตร สิน้สดุสญัญาเช่าวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2586 แปลงที่ 2 พืน้ที่จ านวน 20,160 ตารางเมตร สิน้สดุ

สญัญาเช่าวนัที่ 18 ธันวาคม 2586  แปลงที่ 3 พืน้ที่จ านวน 3,394 ตารางเมตร สิน้สดุสญัญาเช่าวนัที่ 2 ตลุาคม 2586  

แปลงที่ 4 พืน้ท่ีจ านวน 4,480 ตารางเมตร สิน้สดุสญัญาเช่าวนัที่ 2 ตลุาคม 2586  แปลงที่ 5 พืน้ที่จ านวน 98,380 ตาราง

เมตร สิน้สดุสญัญาเช่าวนัท่ี 2 ตลุาคม 2586 แปลงที่ 6 พืน้ท่ีจ านวน 14,816 ตารางเมตร สิน้สดุสญัญาเช่าวนัที่ 2 ตลุาคม 

2586 โดยสทิธิในการใช้ที่ดินนีม้ีระยะเวลา 30 ปี  

อีกทัง้ PT. Indorama Polychem Indonesia เช่าที่ดินจาก PT. Indorama Synthetics Tbk (PTIRS) โดยมีพืน้ที่

ประมาณ 39,000 ตารางเมตร โดยมีระยะเวลาการเช่ารวม 15 ปี   โดยเร่ิมตัง้แต่เดือน มกราคม 2555 ถึงเดือน ธันวาคม 

2569 ทัง้นีผู้้ เช่ามีสทิธิเลอืกในการตอ่สญัญาเช่า  

PT. Indorama Ventures Indonesia 

 PT. Indorama Ventures Indonesia ได้สิทธิในการใช้ที่ดินจ านวน 4 แปลง จากรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย เพื่อใช้ด าเนินงานโรงงานผลติเส้นใยและเส้นด้ายโพลเีอสเตอร์ ประเทศอินโดนีเซีย โดย แปลงที่ 1 พืน้ที่จ านวน 

8,206 ตารางเมตร สิน้สดุสญัญาเช่าวนัท่ี 7 เมษายน 2571 แปลงที่ 2 พืน้ท่ีจ านวน 240,051 ตารางเมตร สิน้สดุสญัญาเช่า

วนัท่ี 4 ตลุาคม 2576 แปลงที่ 3 พืน้ท่ีจ านวน 26,575 ตารางเมตร  สิน้สดุสญัญาเช่าวนัท่ี 7 เมษายน 2571 แปลงที่ 4 พืน้ที่

จ านวน 1,913 ตารางเมตร  สิน้สดุสญัญาเช่าวนัที่ 13 พฤศจิกายน 2585  ซึ่งสามารถต่ออายสุญัญาเช่าได้อีก 20 ปี โดย

สทิธิดงักลา่วจะได้รับการตอ่อายเุมื่อครบก าหนดวนัสิน้สดุของสทิธิ 
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PT. Indorama Polyester Industries Indonesia 

 PT. Indorama Polyester Industries Indonesia ได้สทิธิในการใช้ที่ดิน จ านวน 40,840 ตารางเมตร จากรัฐบาล

แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อใช้ด าเนินงานโรงงานผลิตเส้นใยและเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ ประเทศอินโดนีเซีย  สิน้สุด

สญัญาเช่าวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2568 โดยสามารถตอ่อายสุญัญาเช่าได้อีก 20 ปี จนถึงวนัที่ 25 พฤษภาคม 2588 ซึ่งสิทธิ

ดงักลา่วจะได้รับการตอ่อายเุมื่อครบก าหนดวนัสิน้สดุของสทิธิ 

FiberVisions (China) Textile Products Ltd. 

FiberVisions (China) Textile Products Ltd. เข้าท าสญัญาใช้สิทธิในท่ีดินแบบมีคา่ตอบแทน (Non-Gratuitous Land 

Use Right Transfer Contract) กบั Suzhou New District Economic Development Group Corporation (หน่วยงาน

ของรัฐบาลจีน) เมื่อวันท่ี 18 มกราคม  2538 โดยเช่าที่ดินจ านวน 45,000 ตารางเมตร เพื่อวัตถุประสงค์ด้าน

อตุสาหกรรม โดยสญัญาเช่าจะสิน้สดุลงวนัท่ี 17 มกราคม 2588FiberVisions Products, Inc. 

FiberVisions Products, Inc. เข้าท าสญัญาเช่ากบั Athen-Clarke County Industrial Development จ านวนพืน้ที่ 17,196 

เอเคอร์ เพื่อใช้ด าเนินงานโรงงานผลติเส้นใย สญัญาเช่าช่วงมีระยะเวลา 24 ปี โดยเร่ิมตัง้แต่วนัที่ 1 ธันวาคม 2539 สิน้สดุ

สญัญาเช่าวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 

ES FiberVisions (Suzhou)Co., Ltd. 

ES FiberVisions (Suzhou) Co., Ltd. เข้าท าสญัญาเช่ากบั FiberVisions (China) Textile Products Ltd. ซึ่งเป็นบริษัท

ย่อยทางอ้อมของไอวีแอล จ านวนพืน้ที่ 16,000 ตารางเมตร เพื่อใช้ด าเนินงานโรงงานผลิตเส้นใยสงัเคราะห์ผสม 

(Bicomponent Fibers) สญัญาเช่าช่วงมีระยะเวลา 20 ปี โดยเร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม 2556 สิน้สดุสญัญาเช่าวนัที่ 1 

ธนัวาคม 2576 

ธุรกิจ PTA 

บมจ. ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ 

 บมจ. ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ เช่าที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด กับการนิคม

อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อก่อสร้างอาคารโรงงานและประกอบกิจการอตุสาหกรรมผลิตสาร PTA จ านวนจ านวน

พืน้ทีป่ระมาณ 150 ไร่ มีก าหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี ตัง้แต่วนัที่ 7 กุมภาพนัธ์ 2535 ถึงวนัที่ 6 กุมภาพนัธ์ 2565 และต้อง

จ่ายคา่เช่าเป็นรายปี ในอตัราปีละ 27,600 บาท ตอ่พืน้ท่ีที่หนึง่ไร่ โดยผู้ เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าปรับปรุงเปลีย่นแปลงอตัราคา่

เช่าได้ทกุๆ 10 ปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าเช่าในขณะนัน้ ทัง้นี ้ในปีสดุท้ายก่อนสญัญาจะสิน้สดุไม่น้อยกว่า 6 

เดือน หากผู้ เช่าประสงค์จะเช่าที่ดินต่อไปอีก ผู้ เช่าต้องแจ้งความประสงค์เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผู้ ให้เช่าทราบ และผู้ ให้

เช่าจะพิจารณาให้เช่าตอ่ไปอีก 20 ปี 
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 นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีการเช่าที่ดินเพื่อประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 55 เมกกะวตัต์ ไอน า้ (Steam) 

ขนาด 280 ตนั/ชัว่โมง และ ผลติน า้ (demineralized water) 7,200 ลกูบาศก์เมตร/วนั จ านวนพืน้ท่ี 37 ไร่ 91.50 ตารางวา 

มีก าหนดระยะเวลา 30 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 11 พฤศจิกายน 2552  ถึงวนัที่ 10 พฤศจิกายน 2582 และต้องจ่ายค่าเช่าเป็นรายปี 

ในอตัราปีละ 137,900 บาท ต่อพืน้ที่หนึ่งไร่ โดยผู้ เช่ายินยอมให้ผู้ ให้เช่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอตัราค่าเช่าได้ทกุๆ 5 ปี ใน

อตัราไมเ่กินร้อยละ 10 ของคา่เช่าในขณะนัน้ ทัง้นี ้ในปีสดุท้ายก่อนสญัญาจะสิน้สดุไมน้่อยกวา่ 6 เดือน หากผู้ เช่าประสงค์

จะเช่าที่ดินต่อไปอีก ผู้ เช่าต้องแจ้งความประสงค์เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผู้ ให้เช่าทราบ และผู้ ให้เช่าจะพิจารณาให้เช่า

ตอ่ไปอีก 20 ปี 

บจ. อินโดรามา ปิโตรเคม  

 บจ. อินโดรามา ปิโตรเคม เข้าท าสญัญาเช่าพืน้ที่ส าหรับระบบสนบัสนนุท่อสง่ซึ่งตัง้อยู่ในเขตนิคมอตุสาหกรรม

ตะวันออกและเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด กับ บจ. อีสเทิร์น ฟลอูิด ทรานสปอร์ต  เพื่อวตัถุประสงค์ในการติดตัง้ 

ด าเนินงาน และบ ารุงรักษา ระบบทอ่สง่และทอ่สง่ ซึง่รวมถึงสิง่อ านวยความสะดวกอื่นๆ ที่ใช้เพื่อสง่และรับผลิตภณัฑ์ใดๆ 

ผา่นระบบทอ่ สง่ของ บจ. อินโดรามา ปิโตรเคม โดยมีก าหนดระยะเวลาเช่า 15 ปี ตัง้แต่วนัที่ 9 มกราคม 2549 ถึงวนัที่ 8 

มกราคม 2564 โดยมีคา่เช่าตามที่ระบไุว้ในสญัญา 

 นอกจากนี ้บจ. อินโดรามา ปิโตรเคม เข้าท าสัญญาเช่าถังเก็บสารเคมีและให้บริการ กับ บจ. ไทยแท้งค์ 

เทอร์มินลั เมื่อวนัที่ 8 ธันวาคม 2547 เพื่อเก็บ PX และกรดอะซิติค ที่ใช้เป็นวตัถดุิบในการผลิต PTA โดยมีระยะเวลาเช่า 

15 ปี โดย บจ. อินโดรามา ปิโตรเคม มีสทิธิตอ่อายสุญัญาได้ และมีคา่เช่าตามที่ระบไุว้ในสญัญา 

Indorama Holdings Rotterdam B.V. 

 ในการเข้าซือ้ทรัพย์สินของ Eastman Chemicals Company ใน Rotterdam นัน้ Indorama Holdings 

Rotterdam B.V. ได้รับประโยชน์จากเอกสารการโอน (Transfer Deed) โดย Indorama Holdings Rotterdam B.V. ได้รับ

สิทธิการเช่าชัว่คราวที่ได้รับมาแต่เดิมจาก Municipality of Rotterdam ให้แก่ Eastman Chemicals Company ส าหรับ

ที่ดินพืน้ท่ีจ านวน 418,515 ตารางเมตร  ในโรงงานผลติ PTA ของ Indorama Holdings Rotterdam B.V. และโรงงานผลิต 

PET ของ Indorama Polymers Rotterdam B.V. รวมถึงทา่เรือในบริเวณใกล้เคียง จ านวนพืน้ที่ 57,740 ตารางเมตร สิทธิ

ในการเช่าชัว่คราวจะหมดอายใุนวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2636 ทัง้นี ้ค่าเช่าจะมีการปรับทกุปีตามการเปลี่ยนแปลงของดชันี

ราคาผู้บริโภค นอกจากนี ้ผู้ เช่ายงัต้องจ่ายคา่เทียบทา่ด้วย (berthing dues) 

 Indorama Holdings Rotterdam B.V. ได้มีการท าสญัญาเช่าช่วงกบั Indorama Polymers Rotterdam B.V. 

เพื่อให้เช่าช่วงที่ดินในบริเวณพืน้ท่ีที่ตัง้ของโรงงานผลิต PET ของ Indorama Polymers Rotterdam B.V. โดยสญัญาเช่า

ช่วงจะหมดอายใุนวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2636 
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PT Indorama Petrochemicals 

 PT Indorama Petrochemicals ได้สิทธิในการใช้ที่ดินจากรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อจัดตัง้

โรงงานผลติ PTA จ านวน 160,460 ตารางเมตร ดงัมีรายละเอียดดงันี ้  

1) พืน้ท่ี 76,090 ตารางเมตร สญัญาเช่าสิน้สดุวนัท่ี 13 มิถนุายน 2557 (อยูร่ะหวา่งด าเนินการตอ่สญัญา) 

2) พืน้ท่ี 19,850 ตารางเมตร สญัญาเช่าสิน้สดุวนัท่ี  18  สงิหาคม 2557 

3) พืน้ท่ี 15,710 ตารางเมตร สญัญาเช่าสิน้สดุวนัท่ี 21 กนัยายน 2557 

4) พืน้ท่ี 47,900 ตารางเมตร สญัญาเช่าสิน้สดุวนัท่ี 13 มิถนุายน 2557 (อยูร่ะหวา่งด าเนินการตอ่สญัญา) 

5) พืน้ท่ี 1,720 ตารางเมตร สญัญาเช่าสิน้สดุวนัท่ี 24 มิถนุายน 2569 (อยูร่ะหวา่งด าเนินการตอ่สญัญา) 

สทิธิดงักลา่วจะได้รับการตอ่อายเุมื่อวนัสิน้สดุของสทิธิ อีกทัง้ PT Indorama Petrochemicals เข้าท าสญัญาเช่า

ที่ดินกบั PT Pelindo จ านวนพืน้ท่ี 100,000 ตารางเมตร ซึง่จะหมดสญัญาเช่า ในวนัท่ี 24 กนัยายน 2558 

ธุรกิจ Holding  

Beverage Plastic (Holdings) Limited 

Beverage Plastic (Holdings) Limited เข้าท าสญัญาเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ผลิตสินค้า คลงัเก็บสินค้าและ

ส านกังาน กบั Silverwood Business Park Ltd. จ านวนพืน้ที่ 204,161 ตารางฟุต ซึ่งจะหมดสญัญาเช่า ในวนัที่ 20 

มีนาคม 2574 
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สิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ บางบริษัทที่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย ได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการจาก

การได้รับการสง่เสริมการลงทนุตามพระราชบญัญัติสง่เสริมการลงทนุ พ .ศ. 2520 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อการ

ผลติด้ายจากขนสตัว์ (worsted wool yarn) ขนสตัว์ (wool top) เส้นใยโพลีเอสเตอร์ (polyester fiber) PTA เม็ดพลาสติก 

PET พลาสติกขึน้รูปขวด (preforms) ฝาขวดเกลียว (closure) และเม็ดพลาสติกขัน้กลาง รวมถึงการประกอบกิจการ

โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมของ บมจ. ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ (“กิจการท่ีได้รับการสง่เสริม”) โดยสิทธิประโยชน์ดงักลา่ว 

(ภายใต้เง่ือนไขที่ว่ามีการปฏิบัติตามข้อก าหนดในบตัรสง่เสริมการลงทนุในฉบบัที่เก่ียวข้อง) สามารถสรุปสาระส าคญัได้

ดงันี ้

(ก) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจกัรตามที่ได้รับอนมุตัิโดยคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ 

(ข) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้ รับการส่งเสริมมี

ก าหนดเวลา 8 ปี นบัแตว่นัท่ีถือวา่เร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้ 

(ค) ได้รับลดหยอ่นภาษีเงินได้นิติบคุคลร้อยละ 50 ส าหรับก าไรสทุธิที่ได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมมี

ก าหนดเวลา 5 ปี นบัแตว่นัท่ีสิน้สดุสทิธิประโยชน์ตามข้อ (ข) ข้างต้น 

(ง) ขาดทุนสะสมที่เกิดขึน้ในระหว่างระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีสามารถน าไปใช้ได้เป็นเวลา 5 ปีหลงัจากที่

ระยะเวลายกเว้นภาษีตาม (ข) ข้างต้น 

(จ) รายได้ที่ได้รับการยกเว้นและลดหยอ่นเพิ่มเติมในการค านวณภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับการด าเนินงานที่ได้รับ

การสง่เสริมระหวา่งระยะเวลาตามข้อ (ข) ข้างต้น 

(ฉ) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นจากก าไรของกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมตลอดระยะเวลา

ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ และ 

(ช) ให้หกัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาเป็นจ านวน สองเท่าของค่าใช้จ่ายดงักลา่วเป็นระยะเวลา 10 ปี นบัแต่

วนัท่ีถือวา่เร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้ 

ตารางดงัตอ่ไปนี ้สรุปการสิน้สดุสทิธิประโยชน์เก่ียวกบัภาษีเงินได้นิติบคุคลตามบตัรสง่เสริมการลงทนุของบริษัทยอ่ยของ 

บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 
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บริษัทย่อย 

 

ปีสิน้สุดสทิธิประโยชน์ 
การยกเว้นภาษีเงนิได้นิติ

บุคคล 

 

ปีสิน้สุดสทิธิประโยชน์ 
การลดอตัราภาษีเงนิได้ 
นิติบุคคลร้อยละ 50 

บจ. เอเซยี เพ็ท (ไทยแลนด์)  

(บตัรสง่เสริมการลงทนุเลขที่ 5089(2)/2556) 
2564 ไมไ่ด้รับสทิธิประโยชน์ 

บมจ. อินโดรามา โพลเีมอร์ส 

(บตัรสง่เสริมการลงทนุเลขที่ 5090(2)/2556) 
2564 ไมไ่ด้รับสทิธิประโยชน์ 

บจ. อินโดรามา ปิโตรเคม  

(บตัรสง่เสริมการลงทนุเลขที่1123(2)/2547) 
2557 2562 

บมจ. ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ 

(บตัรสง่เสริมการลงทนุเลขที่1121(2)/2549) 
2557 2562 

บมจ. อินโดรามา โพลเีอสเตอร์ อินดสัตรีส์้

(บตัรสง่เสริมการลงทนุเลขที่1271(2)/2552) 
2560 2565 

บมจ. อินโดรามา โพลเีอสเตอร์ อินดสัตรีส์้

(บตัรสง่เสริมการลงทนุเลขที่1969(2)/2554) 
2564 2569 

บจ. เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) 
(บตัรสง่เสริมการลงทนุเลขที่1764 (2)/2546) 

2555 ไมไ่ด้รับสทิธิประโยชน์ 

บจ. เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) 
(บตัรสง่เสริมการลงทนุเลขที่1766 (2)/2548) 

2557 ไมไ่ด้รับสทิธิประโยชน์ 

บจ. เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) 
 (บตัรสง่เสริมการลงทนุเลขท่ี1971 (2)/2548) 

2557 ไมไ่ด้รับสทิธิประโยชน์ 

บจ. เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) 
(บตัรสง่เสริมการลงทนุเลขที่ 2170 (2)/2548) 

2557 ไมไ่ด้รับสทิธิประโยชน์ 

บจ. เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) 
(บตัรสง่เสริมการลงทนุเลขที่1853 (2)/2550) 

2559 ไมไ่ด้รับสทิธิประโยชน์ 

บจ. เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) 
(บตัรสง่เสริมการลงทนุเลขที่1334 (2)/2550) 

2558 ไมไ่ด้รับสทิธิประโยชน์ 

บจ. เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) 
(บตัรสง่เสริมการลงทนุเลขที่1095 (2)/2554) 

2563 ไมไ่ด้รับสทิธิประโยชน์ 

บจ. เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) 
(บตัรสง่เสริมการลงทนุเลขที่1057 (2)/2553) 

2561 ไมไ่ด้รับสทิธิประโยชน์ 
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บริษัทย่อย 

 

ปีสิน้สุดสทิธิประโยชน์ 
การยกเว้นภาษีเงนิได้นิติ

บุคคล 

 

ปีสิน้สุดสทิธิประโยชน์ 
การลดอตัราภาษีเงนิได้ 
นิติบุคคลร้อยละ 50 

บจ. เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) 
(บตัรสง่เสริมการลงทนุเลขที่1812 (2)/2552) 

2560 ไมไ่ด้รับสทิธิประโยชน์ 

บจ. เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) 
(บตัรสง่เสริมการลงทนุเลขที่1414 (2)/2553) 

2561 ไมไ่ด้รับสทิธิประโยชน์ 

บจ. เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) 
(บตัรสง่เสริมการลงทนุเลขที่1811 (2)/2552) 

2561 ไมไ่ด้รับสทิธิประโยชน์ 

บจ. เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) 
 (บตัรสง่เสริมการลงทนุเลขท่ี2556 (2)/2554) 

2563 ไมไ่ด้รับสทิธิประโยชน์ 

บจ. เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) 
 (บตัรสง่เสริมการลงทนุเลขท่ี1213 (2)/2555) 

2563 2568 

บจ. เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) 
 (บตัรสง่เสริมการลงทนุเลขท่ี2142 (2)/2555) 

2563 2568 

บจ. เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) 
 (บตัรสง่เสริมการลงทนุเลขท่ี 5137(2)/2556) 

2564 ไมไ่ด้รับสทิธิประโยชน์ 

บจ. เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) 
 (บตัรสง่เสริมการลงทนุเลขท่ี 5138(2)/2556) 

2564 ไมไ่ด้รับสทิธิประโยชน์ 

บจ. เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) 
 (บตัรสง่เสริมการลงทนุเลขท่ี 5139(2)/2556) 

2564 ไมไ่ด้รับสทิธิประโยชน์ 

บจ. เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) 
 (บตัรสง่เสริมการลงทนุเลขท่ี 2094(2)/2556) 

2564 2569 

บจ. เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) 
 (บตัรสง่เสริมการลงทนุเลขท่ี 1199(2)/2557) 

2565 ไมไ่ด้รับสทิธิประโยชน์ 

บจ.  อินโดรามา โฮลดิง้ส์ 
 (บตัรสง่เสริมการลงทนุเลขท่ี2111 (1)/2553) 

2562 2567 

บจ.  อินโดรามา โฮลดิง้ส์ 
 (บตัรสง่เสริมการลงทนุเลขท่ี1289 (2)/2553) 

2563 ไมไ่ด้รับสทิธิประโยชน์ 
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นโยบายการลงทุนและนโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

 บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้มีการก าหนดนโยบายการลงทนุ โดยจะมีเงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่

มีการประกอบธุรกิจรวมกนัในสดัสว่นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 ของเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ทัง้หมดของ บมจ. อินโดรามาเวน

เจอร์ส ทัง้นี ้หาก บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือขอบเขตการลงทุนที่มีนยัส าคญั ซึ่งท าให้  

การลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมรวมกนัต ่ากวา่ร้อยละ 75 ของเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทฯ บมจ. อินโด

รามา เวนเจอร์ส จะด าเนินการให้ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนการด าเนินการ 

 นอกจากนี ้บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้มีการก าหนดนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ  

บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โดยมีนโยบายที่จะลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโต และให้ผลตอบแทนที่

เหมาะสมในระยะยาว นอกจากนี ้บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส จะสง่ตวัแทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและ

บริษัทร่วมของบริษัทดงักลา่ว โดยตวัแทนอาจเป็นประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จดัการ กรรมการ 

ผู้บริหารระดบัสงู หรือบคุคลใด ๆ ซึง่มีคณุสมบตัิและประสบการณ์เหมาะสมในธุรกิจดงักลา่ว โดยปราศจากผลประโยชน์

ขดัแย้งกบัธุรกิจของบริษัทยอ่ยเหลา่นัน้ ตวัแทนจะต้องบริหารและจดัการธุรกิจของบริษัทย่อยตามกฎเกณฑ์ และระเบียบ

ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท และกฎหมายของบริษัทยอ่ยที่เก่ียวข้อง 
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2557 บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส และบริษัทย่อย มิได้มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ส าคญั จน

อาจจะมีผลกระทบตอ่สนิทรัพย์ของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ที่มีจ านวนสงูกว่าร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น และไม่มีข้อ

พิพาทที่มีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส อย่างมีนยัส าคญั อย่างไรก็ตาม ข้อพิพาทดงัต่อไปนี ้

อาจมีผลกระทบตอ่แตล่ะบริษัทยอ่ยของบริษัท ซึง่เป็นผลกระทบที่ยงัไมอ่าจประเมินได้ 

ข้อพิพาททางกฎหมายของบริษัทย่อย 

คดีซ่ึงเร่ิมกระบวนความในเดือนมกราคม 2557 

ข้อพิพาททางกฎหมายกรณี Jay Easler ไดยื้น่ฟ้องหลายบริษัทเป็นจ าเลย ซ่ึงรวมถึง Auriga Polymers Inc. (“Auriga”)และ 

Indorama Ventures USA Inc. (“IVLUSA”) ทีเ่ป็นบริษัทยอ่ยทางอ้อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ต่อศาลแขวงเซาท์ 

แคโรไลนา (South Carolina) ประเทศสหรฐัอเมริกา 

เมื่อวนัที่ 7 มกราคม 2557 Jay Easler  ได้ยื่นฟ้อง Hoechst Celanese Corporation, HNA Holdings, Inc., CNA 

Holdings, Inc., Hercules, Inc., Ashland, Inc., Hystron Fibers, Inc., Messer Greishiem, Inc., Arteva Apecialties 

S.a.r.l d/b/a/ “Kosa”, Johns Manville Corporation, INVISTA S.a.r.l d/b/a “Invista”, Teijin Monofilament U.S., Inc., 

Teijin Holdings USA, Inc., Auriga., และ IVLUSA ในนามของตนเองและในนามกลุม่บคุคลต่อศาลแขวงเซาท์ แคโรไลนา 

(South Carolina) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 อนึ่ง Auriga, IVLUSA และจ าเลยอื่นๆ ถูกกล่าวหาว่า เป็นเจ้าของหรือประกอบกิจการอุตสาหกรรมบนที่ดิน ซึ่ง

ปัจจุบนั Auriga ประกอบการอยู่ที่ถนน Dewberry, เมือง Spartanburg, มลรัฐ South Carolina (“พืน้ที่พิพาท”) โจทก์

กลา่วหาวา่ได้มีการปลอ่ยมลพิษออกมาจากพืน้ท่ีพิพาท เร่ิมตัง้แตปี่ 2513 จนถึงปี 2551 ซึง่อยา่งน้อยได้ท าให้เกิดการกระจาย

ของสารปนเปือ้นออกมาภายนอกสถานที่ และปนเปื้อนที่ดินทรัพย์สินของโจทก์และของผู้ ฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคล ซึ่งเป็น

เจ้าของบ้านเรือน ภายในระยะรัศมี 2 ไมล์รอบบริเวณพืน้ท่ีพิพาท 

อยา่งไรก็ตาม  ข้อกลา่วหาของโจทก์เป็นการกลา่วหาโดยทัว่ไปว่าเจ้าของโรงงานทัง้หมดในพืน้ที่พิพาทปลอ่ยมลพิษ

เป็นประจ าทกุวนัลงในล าน า้ที่อยูบ่ริเวณติดกนัตัง้แตปี่ 2513 จนถึงปี 2551 ซึ่งเป็นเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ก่อนที่ Auriga จะเข้าซือ้

โรงงานซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ที่พิพาท โดย Auriga ได้เข้าซือ้โรงงานดงักลา่วเมื่อวนัท่ี 1 มีนาคม 2554  

โจทก์อ้างสิทธิภายใต้กฎหมายว่าด้วยการฟืน้ฟูและอนรัุกษ์ทรัพยากร (Conservation and Recovery Act หรือ

“RCRA”) กรณีเป็นเหตเุดือดร้อนร าคาญตอ่สาธารณะ, เหตเุดือดร้อนร าคาญตอ่บคุคล และการกระท าโดยประมาทเลนิเลอ่ 

วิธีการบรรเทาเหตทุี่ร้องขอ ได้แก่ ค าสัง่คุ้มครองชัว่คราวให้หยดุยัง้การปนเปือ้น, ให้ด าเนินการสบืสวนอยา่งเต็มก าลงัและทนัที, 

ให้แก้ไขการปนเปือ้น และให้ก่อตัง้กองทนุดแูลทางการแพทย์ และการขอให้ชดใช้ค่าเสียหาย เพื่อเป็นค่าสินไหมทดแทน และ

เพื่อเป็นการลงโทษผู้กระท าความผิด 
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ภายใต้สญัญาซือ้ขายกบั Invista ฉบบัลงวนัที่ 11 พฤศจิกายน 2553 Auriga มีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทน ทัง้จาก     

กรณีความรับผิดที่ยังคงเป็นของผู้ ขาย (Excluded Liability) และจากความรับผิดที่ผู้ ขายต้องชดใช้ให้แก่ผู้ ซือ้ (Buyer 

Indemnifiable Liabilities) ซึ่งได้ก าหนดไว้แน่นอน  ซึ่งภายใต้สญัญานี  ้  Auriga อาจเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ ตามสิทธิ

เดียวกบัที่กลา่วอ้างในค าฟ้อง ส าหรับความรับผิดที่ยงัเป็นของผู้ขายนัน้  Auriga มีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ถึงร้อยละ 

100  ทัง้นี ้ความรับผิดที่ยงัคงเป็นของผู้ขาย จะเป็นประเด็นที่เก่ียวข้องกับทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ระบไุว้เฉพาะ ซึ่งเป็นหลาย

ประเด็นที่กลา่วอ้างในค าฟ้องเช่นกนั ส าหรับความรับผิดที่ผู้ขายต้องชดใช้ให้แก่ผู้ซือ้นัน้ สญัญาก าหนดค่าสินไหมทดแทนใน

อตัราร้อยละท่ีลดน้อยลงไป ขึน้กบัการเรียกร้องสทิธิวา่เกิดขึน้เมื่อใด  ส าหรับการเรียกร้องสทิธิที่เกิดขึน้ภายในสองปีนบัแต่การ

ซือ้ขายกิจการเสร็จสมบรูณ์ (วนัท่ี 1 มีนาคม 2554) คา่สินไหมทดแทนที่ต้องชดใช้คิดเป็นร้อยละ 100 สว่นการเรียกร้องสิทธิที่

เกิดขึน้หลงัจากนัน้ ให้คิดคา่สนิไหมทดแทนเป็นร้อยละ 75 หรือน้อยลง ตามระยะห่างของเวลาที่เรียกร้องสิทธิ กบัการซือ้ขาย

กิจการเสร็จสมบรูณ์ ซึง่ยาวนานขึน้  Auriga ได้สง่หนงัสอืเรียกร้องสทิธิไปยงัผู้ขาย เช่นเดียวกบัท่ีกลา่วอ้างในค าฟ้อง เมื่อเดือน

กนัยายน 2555 หรือ ภายใน 2 ปีนบัแตก่ารซือ้ขายกิจการเสร็จสมบรูณ์ และมีเจตนาเรียกค่าสินไหมทดแทน ร้อยละ 100 จาก

ความรับผิดที่ผู้ ขายต้องชดใช้ให้แก่ผู้ซือ้ เช่นเดียวกับที่อ้างในค าฟ้อง ภายใต้สญัญาดงักล่าว ความรับผิดที่ผู้ ขายต้องชดใช้

ให้แก่ผู้ ซือ้ อยู่ภายใต้เง่ือนไขค่าลดหย่อนทางสิ่งแวดล้อมและค่าสินไหมทดแทนทางด้านสิ่งแวดล้อม  และเมื่อวันที่ 7 

พฤษภาคม 2557  Auriga และ IVLUSA ได้ลงนามในสญัญากบั Invista ซึ่งตามสญัญาดงักลา่ว Invista ตกลงยินยอมที่จะ

ชดใช้ค่าเสียหายใดที่เกิดขึน้จากกระท าการ หรือต่อเหตุใดๆ ที่เกิดขึน้ก่อน 1 มีนาคม 2554 ให้แก่ Auriga และ IVLUSA 

นอกจากนี ้Invista ยงัตกลงที่จะรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ที่อาจเกิดขึน้จากการตอ่สู้คดีดงักลา่วดวัย 

Auriga มีความมุง่มัน่ที่จะตอ่สู้อย่างเต็มที่กบัข้อเรียกร้องสิทธิตามค าฟ้อง ข้อกลา่วหาในค าฟ้องยืนยนัว่าการปลอ่ย

มลพิษสว่นใหญ่เกิดขึน้ในระหว่างที่ Hoechst Celanese Corporation และผู้ รับช่วง คือ Celanese เป็นผู้ประกอบกิจการใน

พืน้ท่ีพิพาท และเมื่อเดือนกมุภาพนัธ์ 2014 ที่ผา่นมา Auriga และ IVLUSA ได้ลงนามในสญัญาร่วมกบัจ าเลยอื่นๆ ในคดี เพื่อ

ร่วมตอ่สู้ในประเด็นหลกัร่วมกนั อีกทัง้จ าเลยในคดียงัได้ร่วมกนัยื่นค าร้องตอ่ศาลแขวงเซาท์ แคโรไลนา (South Carolina) เพื่อ

ขอให้ศาลยกฟ้องคดีดงักลา่วด้วย 

อนึ่ง ข้อกล่าวหาดงักล่าว มิได้ระบุว่าการปล่อยมลพิษนัน้เกิดขึน้ในระหว่างที่  Auriga เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิใน

โรงงานซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ที่พิพาท มีแตเ่พียงข้อกลา่วหาซึ่งมีใจความส าคญัว่า การปลอ่ยมลพิษเกิดขึน้ในขณะที่ Celanese เป็น

เจ้าของกรรมสิทธ์ิในพืน้ท่ีพิพาทและไม่มีปรากฎข้อเท็จจริงอื่นใดเพิ่มเติมอีก จึงเป็นไปไม่ได้ในขณะนีท้ี่จะตดัสินว่า Auriga 

จะต้องรับผิด หากรับผิดจะอยู่ในระดบัใด นอกจากนี ้ยงัมีความเป็นไปได้น้อยมากที่การด าเนินคดีดงักล่าวจะส่งผลให้การ

ประกอบกิจการของโรงงานต้องหยดุชะงกัลง  

คดีความ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

ข้อพิพาททางคดทีี่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ แต่บริษัทฯ ไม่ได้เข้าเป็นคู่ความโดยตรง 

ข้อพิพาททางคดีซึง่บริษัทฯ มิได้เข้าเป็นคูค่วามแตอ่าจมีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

ข้อพิพาทเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการปรับปรุงเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและระบบบ าบดัมลพิษทาง
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อากาศโรงงานผลิต Purified Terephthalic Acid (PTA) ของ บจ. อินโดรามา ปิโตรเคม ซ่ึงเป็นข้อพิพาทในศาลปกครอง 

 เมื่อวนัท่ี 19 มิถนุายน 5222  สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนกบัผู้อาศยัในเขตมาบตาพดุ, บ้านฉาง และอ าเภอเมือง 

จงัหวดัระยอง (“ผู้ ฟ้องคดี”) ได้ยื่นฟ้องหน่วยงานของรัฐ และรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ (“หน่วยงานผู้ถกูฟ้อง”) ต่อศาลปกครอง

กลาง เพื่อขอให้ศาลปกครองกลางมีค าพิพากษาหรือค าสัง่ให้หน่วยงานผู้ถูกฟ้องเพิกถอนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม และเพิกถอนใบอนญุาตโครงการหรือกิจการที่เข้าข่ายเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่ได้จดัท ารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ตัง้อยู่ในพืน้ที่มาบตาพุด บ้านฉางและพืน้ที่ใกล้เคียงในจังหวดัระยอง ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

ชมุชนอยา่งรุนแรง ทัง้ทางด้านคณุภาพสิง่แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสขุภาพจ านวน 76 โครงการ รวมทัง้ขอให้ระงบัการ

ด าเนินกิจกรรมใด ๆ ในปัจจุบนัส าหรับโครงการหรือกิจกรรมหรือกิจการที่ผู้ขออนญุาตหรือเจ้าของโครงการหรือกิจกรรมหรือ

กิจการที่ก าลงัด าเนินการอยู่ในปัจจุบนันี ้เนื่องจากเข้าข่ายเป็นโครงการที่มิได้ปฏิบตัิตามขัน้ตอนที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 

และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงการจัดให้มีการประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ การจัดให้มี

กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย และการให้องค์การอิสระให้ความเห็นประกอบก่อนมีการ

ด าเนินโครงการหรือกิจกรรมดงักลา่ว โดยหนึ่งในโครงการดงักลา่ว ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการปรับปรุงเพื่อ

เพิ่มประสทิธิภาพการผลติและระบบบ าบดัมลพิษทางอากาศโรงงานผลิต Purified Terephthalic Acid (PTA) ของ บจ. อินโด

รามา ปิโตรเคม ท่ีได้รับอนญุาตจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงอตุสาหกรรม  

 ในวันที่ 2 กันยายน 2553 ศาลปกครองกลางได้มีค าพิพากษาเพิกถอนการอนุญาตโครงการหรือกิจการซึ่งอาจ

ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ชมุชนอยา่งรุนแรง ทัง้ทางด้านคณุภาพสิง่แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสขุภาพ และซึ่งมิได้ปฏิบตัิ

ตามวรรคสอง มาตรา 76 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย หรือตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดประเภท  ขนาด และวิธีปฏิบตัิส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่าง

รุนแรง ทัง้ทางด้านคณุภาพสิง่แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสขุภาพ ที่สว่นราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ เอกชน จะ ต้องจดัท า

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม พ.ศ.2553 ลงวนัท่ี 31 สงิหาคม 2553 (“ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดล้อม”) ซึง่ตามค าพิพากษาของศาล โครงการของ บจ. อินโดรามา ปิโตรเคม มิได้ถกูจดัอยู่ในประเภทโครงการที่ถกูเพิก

ถอนใบอนญุาตด าเนินโครงการ 

 อยา่งไรก็ตาม ในวนัท่ี 1  ตลุาคม 2553 ผู้ ฟ้องคดีได้ยื่นอทุธรณ์ตอ่ศาลปกครองสงูสดุ ร้องขอให้ศาลกลบัค าพิพากษา

ของศาลปกครองกลาง โดยไม่น าประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาประกอบในค าพิพากษา  และ

พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องเพิกถอนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และใบอนุญาตที่ได้ให้ไว้แก่โครงการหรือ

กิจการ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบนับแต่วนัที่ 24 สิงหาคม 2550 เป็นต้นมา จนกว่า การศึกษาด้านผลกระทบด้านคุณภาพ

สิง่แวดล้อม และสขุภาพจะเสร็จสมบรูณ์ ตามที่ก าหนดโดยรัฐธรรมนญู 

 ในวนัที่ 7 ธันวาคม 2553 ผู้ถกูฟ้องคดีได้ยื่นค าให้การเพื่อโต้แย้งการอทุธรณ์ของผู้ ฟ้องคดี ซึ่งขณะนีศ้าลปกครอง

สงูสดุยงัไมไ่ด้มีค าพิพากษาในกรณีดงักลา่วแตอ่ยา่งใด  

 ในระหวา่งขัน้ตอนการยื่นอทุธรณ์นัน้ เนื่องจากโครงการของ บจ.อินโดรามา ปิโตรเคม มิได้เป็นในโครงการซึ่งถกูเพิก

ถอนการอนุญาตโดยศาลปกครองกลาง ดังนัน้ บจ.อินโดรามา ปิโตรเคม จึงสามารถด าเนินกิจการผลิต PTA ต่อไปได้    
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อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่า กระบวนการพิจารณาทางศาลและค าพิพากษาโดยศาลปกครองสงูสดุ จะไม่

ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่โครงการของ บจ.อินโดรามา ปิโตรเคม ในด้านการถกูเพิกถอนการอนญุาต หรือด้านการก่อสร้างอาคาร 

หรือด้านการประกอบธุรกิจของบจ.อินโดรามา ปิโตรเคม วา่จะถกูระงบั หรือไม่ 

 การด าเนินกิจการของโรงงาน จึงได้ด าเนินการไปโดยตอ่เนื่องตามปกติ 

ข้อพิพาทเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการปรับปรุงระบบ reverse osmosis ของบจ. อินโดรามา ปิโตรเคม 

โรงงานผลิต Purified Terephthalic Acid (PTA) ของ บจ. อินโดรามา ปิโตรเคม ซ่ึงเป็นข้อพิพาทในศาลปกครองกลาง 

 เมื่อวนัที่   01  มีนาคม 2553  ผู้ ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องผู้ถกูฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลาง  เพื่อให้ศาลปกครองกลางมีค า

พิพากษาหรือค าสัง่ให้  ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกถอนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการเพิกถอนการอนุมตัิของการ

โครงการหรือกิจกรรมที่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด บ้าน

ฉางและบริเวณใกล้เคียงในจังหวดัระยอง   ซึ ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง   ทัง้ทางด้านคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติและสขุภาพ  จ านวน     9  โครงการ รวมทัง้ขอให้ระงบัการด าเนินกิจกรรมใด  ๆ  ในปัจจุบนั

ส าหรับโครงการหรือกิจกรรมหรือกิจการที่ผู้ขออนญุาตหรือเจ้าของโครงการหรือกิจกรรมหรือกิจการที่ก าลงัด าเนินการอยู่ใน

ปัจจุบนันี ้ เนื่องจากเข้าข่ายเป็นโครงการที่มิได้ปฏิบตัิตามขัน้ตอนที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนญู  และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  ซึ่ง

รวมถึงการจดัให้มีการประเมินผลกระทบต่อคณุภาพสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ  การจดัให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนและผู้มีสว่นได้เสีย  และการให้องค์การอิสระให้ความเห็นประกอบก่อนมีการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมดงักลา่ว 

โดยหนึง่ในโครงการดงักลา่ว ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการปรับปรุงระบบ  reverse osmosis ของบจ  .อินโดรามา 

ปิโตรเคม  โรงงานผลิต  Purified Terephthalic Acid (PTA)  ของ  บจ  .อินโดรามา  ปิโตรเคมที่ได้รับอนญุาตจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงอตุสาหกรรม  

 ในวนัท่ี  58 กมุภาพนัธ์   5224  ศาลปกครองกลางได้มีค าสัง่ยกค าร้องขอคุ้มครองชัว่คราวของผู้ ฟ้องคดี  ซึ่งข้อเท็จจริง

ตามที่ผู้ ฟ้องคดีได้กลา่วอ้างมา  ไม่มีหลกัฐานที่เพียงพอที่จะพิสจูน์ได้ว่าผู้ ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการด าเนินงานของ

โครงการดงักลา่ว   

 ขณะนี ้ศาลปกครองกลางยงัไม่มีค าพิพาษาในกรณีดงักลา่ว 

 การด าเนินกิจการของโรงงาน จึงได้ด าเนินการไปโดยตอ่เนื่องตามปกติ 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคญัอื่น 
6.1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. บริษัทจดทะเบียน 
ช่ือ : บริษัท อินโดรำมำ เวนเจอร์ส จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) 
สถำนท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 75/102 อำคำรโอเช่ียน ทำวเวอร์ 2 ชัน้ 37 ซอยสขุมุวิท 19 (วฒันำ) ถนนอโศก 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพ 10110 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจด้ำนกำรลงทุนโดยกำรถือหุ้นในบริษัทต่ำงๆ ทัง้ในประเทศและ

ตำ่งประเทศ ในผลติภณัฑ์ปิโตรเคมีแบบครบวงจร ซึง่ผลติและจ ำหน่ำย Ethylene 
Oxide และ Ethylene Glycol (“EO&EG”) Purified Terephthalic Acid 
(“PTA”) Polyethylene Terephthalate (“PET”) เส้นใยและเส้นด้ำย                 
โพลเีอสเตอร์ (Polyester Fiber and Yarn) และเส้นใยจำกขนสตัว์ (Wool) 

หมำยเลขทะเบียนบริษัท : 0107552000201 
โทรศพัท์ : (662) 661-6661 
โทรสำร : (662) 661-6664-5 
โฮมเพจ : www.indoramaventures.com  
ทนุจดทะเบียน : ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2557 ทนุจดทะเบียนจ ำนวน 4,815,856,719 บำท 

แบง่เป็นหุ้นสำมญั 4,815,856,719 หุ้น มลูคำ่หุ้นละ 1 บำท 
ทนุช ำระแล้ว : ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2557 ทนุช ำระแล้วจ ำนวน 4,814,257,245 บำท 

แบง่เป็นหุ้นสำมญั 4,814,257,245 หุ้น มลูคำ่หุ้นละ 1 บำท 

2. ข้อมูลการลงทนุของบริษัทฯ 

ข้อมูลการลงทนุของบริษัททีมี่การถือหุน้ตัง้แต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป ณ วนัที ่30 มิถนุายน 2557 

ล ำดบั 
 

ชื่อธุรกิจ/สถำนที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น จ ำนวนหุ้นที่
ออกจ ำหน่ำย 

จ ำนวนหุ้น 
ที่ถือ 

อตัรำกำร
ถือหุ้น 

1 บจ. อินโดรำมำ ปิโตรเคม  
75/93 อำคำรโอเช่ียน ทำวเวอร์ 2 ชัน้ 35  
ซอยสขุมุวิท 19 (วฒันำ) ถนนอโศก แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ : +66(0) 2661 6661  
โทรสำร : +66(0) 2661 6664-5 

Feedstock (PTA) หุ้นสำมญั 472,782,042 472,782,036 99.99% 

2 บมจ. ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ 
75/116-117 อำคำรโอเช่ียน ทำวเวอร์ 2 ชัน้ 41 
 ซอยสขุุมวิท 19 (วฒันำ) ถนนอโศก แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ : +66(0) 2661 6661  
โทรสำร  : +66(0) 2661 6664-5 
 

Feedstock (PTA) หุ้นสำมญั 492,500,000 
 

492,372,999 
 

99.97% 

http://www.indoramaventures.com/
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ล ำดบั 
 

ชื่อธุรกิจ/สถำนที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น จ ำนวนหุ้นที่
ออกจ ำหน่ำย 

จ ำนวนหุ้น 
ที่ถือ 

อตัรำกำร
ถือหุ้น 

3 UAB Indorama Holdings Europe 
Metalo G.16, LT-94102 Klaipeda,  
Republic of Lithuania   

จดัจ ำหน่ำย PTA หุ้นสำมญั 1,173,952 1,173,952 100.00% 

4 Indorama Holdings Rotterdam B.V. 
Markweg 201, 3198 NB, Europoort, Rotterdam, 
Netherlands 

Feedstock (PTA) หุ้นสำมญั 18,000 18,000 100.00% 

5 PT Indorama Petrochemicals 
Gedung Tempo Scan Tower, 21st Floor, Jalan H R 
Rasuna Said, Kav. 3-4, Kuningan Timur, 
Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 Indonesia 
โทรศพัท์ : +62(21) 29201563 
โทรสำร  : +62(21) 29201562 

Feedstock (PTA) หุ้นสำมญั 
Class B1, B2, 

C 
และ D 

หุ้นสำมญั: 
1,833,743 
Class B1: 
166,257 

Class B2: 
50,000 

Class C: 
200,000 
Class D: 
250,000 

หุ้นสำมญั: 
916,871 

Class B1: 
83,129 

Class B2: 
25,000 

Class C: 
- 

Class D: 
50,000 

43.00% 

6 
 

 

Indorama Ventures (Oxide & Glycols) LLC 
Corporation Service Company, 2711 Centerville 
Rd, Ste 400, Wilmington, Delaware 19808, USA 
โทรศพัท์ :  +1(847) 943-3100 
โทรสำร  :  +1(847) 607-9941 

Feedstock 
(EG&EO) 

- - - 100.00% 

7 Indorama Ventures Logistics LLC 
Corporation Service Company, 2711 Centerville 
Rd, Ste 400, Wilmington, Delaware 19808, USA 
โทรศพัท์ :  +1(847) 943-3100 
โทรสำร : +1(847)  607-9941 

ให้บริกำรเชำ่รถ
เดินรำงและ
บริกำรขนสง่ 

 

- - - 100.00% 

8 บมจ. อินโดรำมำ โพลีเมอร์ส 
75/102,103 อำคำรโอเช่ียน ทำวเวอร์ 2 ชัน้ 37  
ซอยสขุมุวิท 19 (วฒันำ) ถนนอโศก แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ : (662) 661-6661  
โทรสำร : 661-6664-5 

SSP Chips and 
PET 

หุ้นสำมญั 1,382,197,870 1,337,326,264 99.64% 

9 UAB Ottana Polimeri Europe 
Metalo G.16, Klaipeda, Republic of Lithuania,  
LT-94102  
 
 
 
  

บริษัทลงทนุ หุ้นสำมญั 21,072,080 10,536,040 50.00% 
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ล ำดบั 
 

ชื่อธุรกิจ/สถำนที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น จ ำนวนหุ้นที่
ออกจ ำหน่ำย 

จ ำนวนหุ้น 
ที่ถือ 

อตัรำกำร
ถือหุ้น 

10 บจ. เอเชียเพ็ท (ไทยแลนด์) 
75/102 อำคำรโอเช่ียน ทำวเวอร์ 2 ชัน้ 37  
ซอยสขุมุวิท 19 (วฒันำ) ถนนอโศก แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ : (662) 661-6661  
โทรสำร : 661-6664-5 

Amorphous 
Chips 

หุ้นสำมญั 45,000,000 44,999,994 99.99% 

11 บจ.เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) 
85 หมูท่ี่ 11 ถนนบำงงำ-ทำ่โขลง ต ำบลเขำสมอคอน
อ ำเภอทำ่วุ้ง จงัหวดัลพบรีุ ประเทศไทย 
โทรศพัท์ : +66(662) 661-6661  
โทรสำร : 661-6664-5 

ขวดขึน้รูป ฝำปิด
และขวดพลำสติก 

หุ้นสำมญั 7,500,000 4,499,995 60.00% 

12 Indorama Ventures Poland Sp.z o.o. 
ul. Krzywa Gora 19, 87-805 Wloclawek, Poland 
โทรศพัท์ :  +4854-4166442 
โทรสำร : +4854-4166449 

PET หุ้นสำมญั 993,988 993,988 100.00% 

13 Ottana Polimeri S.R.L. 
Strada Provincial 17, Km 18, Otana (NU)-08020, 
Italy  

PET และ PTA - - - 50.00% 

14 UAB Orion Global PET 
Metalo G.16, Klaipeda, Republic of Lithuania,  
LT-94102 
โทรศพัท์ :  +370 46 300749   
โทรสำร : +370 46 314323  

PET หุ้นสำมญั 776,880 776,880 100.00% 

15 Indorama PET (Nigeria) Limited 
East West Expressway, Eleme, Port Harcourt, 
Rivers State, Nigeria  

PET หุ้นสำมญั 450,000,000 405,000,000 90.00% 

16 Guangdong IVL PET Polymer Company Limited 
No.1 Meihua Road, Shuikou Town, Kaiping City, 
Guangdong, People's Republic Of China  
โทรศพัท์ : +867502209680  

PET - - - 100.00% 

17 PT. Indorama Polypet Indonesia 
JL. Raya Anyar Km.121, Kel. Kepuh, Kec. 
Ciwandan, Indonesia 
 โทรศพัท์ : +62 (254) 602300  
โทรสำร : +62 (254) 602940 

PET หุ้นสำมญั 3,500 3,500 100.00% 

18 Auriga Polymers Inc. 
801 Pineview Road, Asheboro, North Carolina 
27203, USA 
 

PET and 
Polyester Fibers 

หุ้นสำมญั 5,000 5,000 100.00% 
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ล ำดบั 
 

ชื่อธุรกิจ/สถำนที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น จ ำนวนหุ้นที่
ออกจ ำหน่ำย 

จ ำนวนหุ้น 
ที่ถือ 

อตัรำกำร
ถือหุ้น 

19 Starpet Inc 
801 Pineview Road, Asheboro, North Carolina 
27203, USA 

PET หุ้นสำมญั 5,000 5,000 100.00% 

20 Indorama Polymers Workington Limited 
Siddick, Workington, Cumbria, CA14  1LG, 
United Kingdom 
โทรศพัท์ :  +44 1900 609375 /  
                 +44 1900 609342 
โทรสำร : +44 1900 609317 

PET หุ้นสำมญั 1 1 100.00% 

21 Indorama Polymers Rotterdam B.V. 
Markweg 201, 3198 NB, Europoort, Harbour  
No.6347, Rotterdam, Netherlands 

PET หุ้นสำมญั 18,000 18,000 100.00% 

22 Alphapet, Inc. 
1301 Finley Island Road, Decatur, Alabama, 
AL35601, USA 
โทรศพัท์ :   +1 256 308 1180 
โทรสำร : +1 256 341 5926  

PET หุ้นสำมญั 4,400 4,400 100.00% 

23 Beverage Plastics Limited  
Silverwood Business Park, 70 Silverwood Road, 
Lurgan, Craigavon, County Armagh, BT66 6LN,  
Northern Ireland  
โทรศพัท์ :    +442838311800 
โทรสำร : +442838311888 

ขวดขึน้รูป ฝำปิด
และขวดพลำสติก 

หุ้นสำมญั 600,000 306,000 51.00% 

24 Indorama Ventures Servicious Corporativos,  
S. de R.L. de C.V.  
Prol. Paseo de la Reforma No. 1015 – Torre “A” 
-2do Piso Col. Desarrollo Santa Fe, Del. Alvaro 
Obregon C.P. 01376  Mexico, D.F. 
โทรศพัท์ :    (52) (55) 91775700 
โทรสำร : (52) (55) 52924919 

ให้บริกำร Equity Quota 
Class I และ 

Class II 

Equity Quota 
Class I: 2 

Equity Quota 
Class II: 1 

Equity Quota 
Class I: 2 

Equity Quota 
Class II: 1 

100.00% 

25 Indorama Ventures Polycom S. de R.L. de C.V.  
Prol. Paseo de la Reforma No. 1015 – Torre “A” 
-2do Piso Col. Desarrollo Santa Fe, Del. Alvaro 
Obregon C.P. 01376  Mexico, D.F. 
โทรศพัท์ :    (52) (55) 91775700 
โทรสำร : (52) (55) 52924919 
 
 
 

ให้บริกำร Equity Quota 
Class I และ 

Class II 

Equity Quota 
Class I: 2 

Equity Quota 
Class II: 1 

Equity Quota 
Class I: 2 

Equity Quota 
Class II: 1 

100.00% 
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ล ำดบั 
 

ชื่อธุรกิจ/สถำนที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น จ ำนวนหุ้นที่
ออกจ ำหน่ำย 

จ ำนวนหุ้น 
ที่ถือ 

อตัรำกำร
ถือหุ้น 

26 Indorama Ventures Polymers Mexico S. de R.L. 
de C.V.  
Prol. Paseo de la Reforma No. 1015 – Torre “A” 
-2do Piso Col. Desarrollo Santa Fe, Del. Alvaro 
Obregon C.P. 01376  Mexico, D.F. 
โทรศพัท์ :    (52) (55) 91775700 
โทรสำร : (52) (55) 52924919 

PET Equity Quota 
Class I และ 

Class II 

Equity Quota 
Class I: 2 

Equity Quota 
Class II: 1 

Equity Quota 
Class I: 2 

Equity Quota 
Class II: 1 

100.00% 

27 Indorama Ventures Packaging (Nigeria) Ltd. 
Eleme Petrochemicals Complex, East West 
Expressway, Eleme, Rivers State, Nigeria  
โทรศพัท์ : 2348052501268 

ขวดขึน้รูป ฝำปิด
และขวดพลำสติก 

หุ้นสำมญั 150,000,000 150,000,000 100.00% 

28 Indorama Ventures Packaging (Philippines) 
Corporation 
Building 1, Southern Luzon Comple, Brgy. 
Baranggay Batino, Calamba City, Laguna, 
Philippines 
โทรศพัท์ : +63 495303592 / +63 495340036 

บรรจภุณัฑ์ หุ้นสำมญั 1,075,005 1,075,000 99.99% 

29 บมจ. อินโดรำมำ โพลีเอสเตอร์ อินดสัตรีส์้ 
75/92 อำคำรโอเช่ียน ทำวเวอร์ 2 ชัน้ 35  
ซอยสขุมุวิท 19 (วฒันำ) ถนนอโศก แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ : (662) 661-6661  
โทรสำร 661-6664-5 

โพลีเอสเตอร์ 
เส้นด้ำยและเส้นใย 

หุ้นสำมญั 2,202,850,000 2,193,084,881 99.55% 

30 PT Indorama Polychem Indonesia 
JL. Desa Kemban Kuning, Kecamation Jatiluhur, 
Purwakarta(Jawa Barat) Indonesia 
โทรศพัท์ :    (62) 264 207727 
โทรสำร : (62) 264 211260 

โพลีเอสเตอร์ 
เส้นด้ำยและเส้นใย 

หุ้นสำมญั 30,000 30,000 100.00% 

31 PT. Indorama Ventures Indonesia 
 Desa Cihuni, RT/RW 002/004, Cihuni, 
Pagedangan, Tangerang, Banten, 15820  
Indonesia 
โทรศพัท์ :    +6621 5371111 
โทรสำร : +6221 5378811 

โพลีเอสเตอร์ 
เส้นด้ำย เส้นใย 
และ PET 

Shares: 
Series A &  
Series B 

Series A: 
80,000 

Series B: 
2,812,500 

Series A: 
79,994 

Series B: 
2,812,500 

 

99.99% 
 

32 Trevira GmbH 
Max-Fischer-Strasse 11, 86399 Bobingen,  
Federal Republic of Germay 
โทรศพัท์ :   +49-8234-9688-2100  
โทรสำร : +49 8234 9688 5355 

โพลีเอสเตอร์ 
เส้นด้ำยและเส้นใย 

- - - 75.00% 
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ล ำดบั 
 ชื่อธุรกิจ/สถำนที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น 

จ ำนวนหุ้นที่
ออกจ ำหน่ำย 

จ ำนวนหุ้น 
ที่ถือ 

อตัรำกำร
ถือหุ้น 

33 Trevira North America, LLC 
5206 Leonardslee CT, Charlotte, Mecklenburg 
County, North Carolina, 28226, USA 

จดัจ ำหน่ำยและ
ให้บริกำร 

- - - 75.00% 

34 PT. Indorama Polyester Industries Indonesia 
JL. Surya Lestari Kav. 1-16A, Kawasan Surya 
Cipta Ciampel, Karawang, Jawa Barat, Indonesia 
โทรศพัท์ :    + 0267-440501 
โทรสำร : + 0267-440764 

โพลีเอสเตอร์ 
เส้นด้ำยและเส้นใย 

หุ้นสำมญั 20,000 19,995 
 

99.97% 

35 Indorama Ventures Recycling Netherlands B.V. 
Markweg 201, 3198 NB Europoort, Rotterdam, 
Netherlands  
โทรศพัท์ :    +31-181285400   

บริษัทลงทนุ หุ้นสำมญั 18,000 18,000 100.00% 

36 ES FiberVisions Company Limited  
3-3-23 Nakanoshima, Kita-Ku, Osaka 530-0005 
Japan  
โทรศพัท์ :    (81) 6-6441-3307 
โทรสำร : (81) 6-6441-3347 

ขำยและกำรตลำด หุ้นสำมญั 200 100 50.00% 

37 FiberVisions A/S   
Engdraget 22, Varde Denmark, DK-6800 
Denmark  
โทรศพัท์ :  +45 7994 2200 
โทรสำร : +45 7994 2201  

เส้นด้ำยโพลีเอ
สเตอร์ 

Shares Class 
A & Class B 

Class A: 
122,949,441 

Class B: 
29,117,600 

Class A: 
122,949,441 

Class B: 
29,117,600 

100.00% 

38 FiberVisions Products, Inc. 
CT Corporation System, 1202 Peachtree St., 
Atlanta, GA 30361, USA 
โทรศพัท์ :    +1 800-241-8922  
โทรสำร : +1 404-888-7795 

เส้นด้ำยโพลีเอ
สเตอร์ 

หุ้นสำมญั 25,000 25,000 100.00% 

39 FiberVisions Manufacturing Company  
The Corporation Trust Company, 1209 Orange 
St., Wilmington, DE 19801 USA 
โทรศพัท์ :   (302) 658-7581 
โทรสำร : (302) 655-2480 

เส้นด้ำยโพลีเอ
สเตอร์ 

หุ้นสำมญั 100 100 100.00% 

40 Wellman International Limited  
Mullagh, Kells, Co.Meath, Ireland  
โทรศพัท์ :  +353-46-9280200   
โทรสำร : +353-46-9280300 
 
 
 

เส้นด้ำยโพลีเอ
สเตอร์ 

หุ้นสำมญั 
 

1,100,850 1,100,850 100.00% 



                                                                                                                       บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 
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ล ำดบั 
 ชื่อธุรกิจ/สถำนที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น 

จ ำนวนหุ้นที่
ออกจ ำหน่ำย 

จ ำนวนหุ้น 
ที่ถือ 

อตัรำกำร
ถือหุ้น 

41 MJR Recycling B.V.  
Tengnagelwaard 5, NL-6917 AE Spijk (Gld), 
Netherlands 
โทรศพัท์ : +316566250     
โทรสำร : +316566251 

ไมไ่ด้ด ำเนินธุรกิจ หุ้นสำมญั 181 181 100.00% 

42 ES FiberVisions (Suzhou) Co., Ltd.  
No. 29 Hengshan Rd. Suzhou New District 
 215011 China  
โทรศพัท์ :   + 86 512 6823 1099 
โทรสำร : + 86 512 6823 0021 

เส้นด้ำยโพล ี      
เอสเตอร์ 

- - - 50.00% 

43 Wellman France Recyclage S.A.S.  
Zone Industrielle de Regret 55100  
Verdun,France 
โทรศพัท์ :    +33(0) 329 843 232 
โทรสำร : +33(0) 329 843 104 

ขวดพลำสติก และ 
ผลิตภณัฑ์รีไซเคิล 

หุ้นสำมญั 500 500 100.00% 

44 ES FiberVisions  ApS  
Engdraget 22, Varde Denmark, DK- 6800 
โทรศพัท์ : +45 7994 2200 
โทรสำร : +45 7994 2201 

ขำยและกำรตลำด - 
 

- - 50.00% 

45 FiberVisions (China) Textile Products Ltd.  
No. 29 Heng Shan Rd., New District, Suzhou,  
the People's Republic of China  
โทรศพัท์ : + 86 512 6823 1099 
โทรสำร : + 86 512 6823 0021 

เส้นด้ำยโพล ี       
เอสเตอร์ 

- - - 100.00% 

46 ES FiberVisions  Hongkong Limited 
Room 1002 10th Fl., Far East Consortium Bldg. 
204-206 Nathan Rd., Kowloon Hong Kong 
โทรศพัท์ : +852 2970 5555 

ขำยและกำรตลำด - - - 50.00% 

47 ES FiberVisions  China Limited 
No. 305, 7Sone, Trade Bldg., GuangBao Rd., 
Guangzhou Free Trade Zone China  
โทรศพัท์ : 86-20-8220-9018 
โทรสำร : 86-20-8220-9973 

ขำยและกำรตลำด - - - 50.00% 

48 ES FiberVisions  LP  
Entity Services (Nevada) LLC,  2215- B 
Renaissance Dr., Suite 10, Las Vegas, NV 89119 
U.S.A. (NV)   
โทรศพัท์ : (702)740-4244  
โทรสำร : (702) 966-4247 

ขำยและกำรตลำด หุ้นสำมญั 11,573,200 5,786,700 50.00% 
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ล ำดบั 
 ชื่อธุรกิจ/สถำนที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น 

จ ำนวนหุ้นที่
ออกจ ำหน่ำย 

จ ำนวนหุ้น 
ที่ถือ 

อตัรำกำร
ถือหุ้น 

49 บจ. อินโดรำมำ โฮลดิง้ส์ 
75/64,65 อำคำรโอเช่ียน ทำวเวอร์ 2 ชัน้ 28 ซอย
สขุมุวิท 19 (วฒันำ) ถนนอโศก แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวฒันำ กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ : +66(0) 2661 6661  
โทรสำร  +66(0) 2661 6664-5 

ขนสตัว์ หุ้นสำมญั 77,446,800 77,303,050 99.81% 

50 Indorama Trading (UK) Limited 
23 Northiam, Woodside Park, N 12 7 ET, London 
United Kingdom 

จดัจ ำหน่ำยขน
สตัว์ 

หุ้นสำมญั 10,000 10,000 100.00% 

51 IVL Belgium N.V. 
Jules Bordetlaan 160, 1140 Evere, Belgium 

บริษัทลงทนุ หุ้นสำมญั 30,615 30,614 99.99% 

52 Indo Polymers Mauritius Limited 
Les Cascades, Edith Cavell Street, Port Louis, 
Republic of  Mauritius 

บริษัทลงทนุ หุ้นสำมญั 769,767,558 769,767,558 100.00% 

53 IVL Singapore PTE. Limited 
17 Phillip Street#05-01, Grand Building,  
Singapore (048695) 

ให้บริกำรด้ำน
กำรเงิน 

หุ้นสำมญั 59,000,000 59,000,000 100.00% 

54 Indorama Netherlands Cooperatief U.A. 
Markweg 201, 3198NB Europoort, Rotterdam, 
Netherlands  
โทรศพัท์ :    0181285400  

บริษัทลงทนุ - - - 100.00% 

55 Indorama Netherlands B.V. 
Markweg 201, 3198NB Europoort, Rotterdam, 
Netherlands  
โทรศพัท์ :    0181285400  

บริษัทลงทนุ หุ้นสำมญั 18,000 18,000 100.00% 

56 Beacon Trading (UK)  Limited 
23 Northiam, Woodside Park, N 12 7 ET, London 
United Kingdom 

บริษัทลงทนุ หุ้นสำมญั 70,000 70,000 100.00% 

57 Indorama Ventures Europe B.V. 
Markweg 201, 3198NB Europoort, Rotterdam, 
Netherlands  
โทรศพัท์ :    0181285400  

บริษัทลงทนุ - - - 100.00% 

58 Trevira Holdings  GmbH 
Max-Fischer-Strasse 11, 86399 Bobingen, 
Federal Republic of Germany 
 
 
 
 

บริษัทลงทนุ หุ้นสำมญั 25,000 18,750 75.00% 
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ล ำดบั 
 ชื่อธุรกิจ/สถำนที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น 

จ ำนวนหุ้นที่
ออกจ ำหน่ำย 

จ ำนวนหุ้น 
ที่ถือ 

อตัรำกำร
ถือหุ้น 

59 IVL  Holding S. de R.L. de C.V. 
Prol. Paseo de la Reforma No.1015 – Torre “A” 
-2do Piso Col. Desarrollo Santa Fe, Del. Alvaro 
Obregon C.P. 01376 Mexico, D.F. 
โทรศพัท์ : (52) (55) 91775700 
โทรสำร : (52) (55) 52924919 

บริษัทลงทนุ Equity Quota 
Series  A & 

Series B 

Equity Quota 
Series  A: 2 

Equity Quota 
Series  B: 1 

Equity Quota 
Series  A: 2 

Equity Quota 
Series  B: 1 

100.00% 

60 Indorama Ventures USA Inc.  
801 Pineview Road, Asheboro, North Carolina  

บริษัทลงทนุ หุ้นสำมญั 4,200 4,200 100.00% 

61 Indorama Polymers (USA) LLC  
1301 Finley Island Road, Decatur,  Alabama, AL 
35601, U.S.A.  
โทรศพัท์ : +1 256 308 1180 
โทรสำร : + 1 256 341 5926  

บริษัทลงทนุ - - - 100.00% 

62 Beverage Plastics (Holdings) Limited 
Silverwood Business Park, 70 Silverwood Road, 
LurgonCraigavon, Country Armagh, BT 66 6 LN, 
Northern Ireland 
โทรศพัท์ :    +442838311800 
โทรสำร : +442838311888 

บริษัทลงทนุ Shares Class 
A, Class B & 

Class C 

Class A: 5,100 
Class B: 2,450 
Class C: 2,450 

Class A: 5,100 
Class B: - 
Class C: - 

51.00% 

63 Grupo Indorama Ventures S.de R.L. C.V. 
Prol. Paseo de la Reforma No.1015 – Torre “A” 
-2do Piso Col. Desarrollo Santa Fe, Del. Alvaro 
Obregon C.P. 01376 Mexico, D.F. 
โทรศพัท์ : (52) (55) 91775700 
โทรสำร : (52) (55) 52924919 

บริษัทลงทนุ Equity Quota 
Class I & 
Class II 

Equity Quota 
Class I: 2 

Equity Quota 
Class II:1 

Equity Quota 
Class I: 2 

Equity Quota 
Class II:1 

100.00% 

64 KP Equity Partners Inc. 
Lot 2&3, Level 3, Wisma Lazenda, Jalan, 
Kemajuan, 87000 F.T. Labuan, Malaysia 

บริษัทลงทนุ หุ้นสำมญั 10,000 10,000 100.00% 

65 Indorama Ventures Performance Fibers Holdings  
USA, LLC 
Corporation Service Company, 2711 Centerville 
Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, USA 
โทรศพัท์ : (302) 636-5401 
โทรสำร : (302) 636-5454  

บริษัทลงทนุ - - - 100.00% 

66 FiberVision Corporation  
3700 Crestwood Pkwy, Suite 900, Duluth, GA 
30096 U.S.A.  
โทรศพัท์ : +1 678-578-7240 
โทรสำร : +1 678-578-7276 

บริษัทลงทนุ หุ้นสำมญั 1,000 1,000 100.00% 
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ล ำดบั 
 ชื่อธุรกิจ/สถำนที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น 

จ ำนวนหุ้นที่
ออกจ ำหน่ำย 

จ ำนวนหุ้น 
ที่ถือ 

อตัรำกำร
ถือหุ้น 

67 ES FiberVisions Holdings Aps  
Engdraget 22, Varde Denmark, DK- 6800 
Denmark  
โทรศพัท์ : +45 7994 2200 
โทรสำร : +45 7994 2201 

บริษัทลงทนุ หุ้นสำมญั 48,500 24,250 50.00% 

68 FiberVisions (China) A/S 
Engdraget 22, Varde Denmark, DK-6800 
Denmark 
โทรศพัท์ : +45 7994 2200 
โทรสำร : +45 7994 2201 

บริษัทลงทนุ หุ้นสำมญั 100,000 100,000 100.00% 

69 Covington Holdings, Inc 
Corporation Service Company, Suite 400, 2711 
Centerville Rd., Wilmington, DE 19809 U.S..A. 
โทรศพัท์ : (302) 636-5401 
โทรสำร : (302) 636-5454 

บริษัทลงทนุ หุ้นสำมญั 100 100 100.00% 

70 FiberVisions L.P. 
The Corporation Trust Company, 1209 Orange 
St., Wilmington, DE 19801 U.S.A. 
โทรศพัท์ : (302) 658-7581 
โทรสำร : (302) 655-2480 

กำรตลำด - - - 100.00% 

71 Athens Holdings Inc 
Corporation Service Company, Suite 400, 2711 
Centerville Rd., Wilmington, DE 19809 U.S.A. 
โทรศพัท์ : (302) 636-5401 
โทรสำร : (302) 636-5454 

บริษัทลงทนุ หุ้นสำมญั 50 50 100.00% 

72 Indorama Ventures Holdings LP  
Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware  19801 U.S.A. 

บริษัทลงทนุ - - - 100.00% 

73 FV Holdings Inc. 
Entity Services (Nevada) LLC, 2215-B 
RENAISSANCE DR, Las Vegas, NV  89119 
โทรศพัท์ :  (702) 740-4244 
โทรสำร : (702) 966-4247 

บริษัทลงทนุ หุ้นสำมญั 2,000 2,000 100.00% 

74 Indorama Ventures OGL Holdings LP 
Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware  19801 U.S.A. 
 
 
 

บริษัทลงทนุ - - - 100.00% 
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ล ำดบั 
 ชื่อธุรกิจ/สถำนที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น 

จ ำนวนหุ้นที่
ออกจ ำหน่ำย 

จ ำนวนหุ้น 
ที่ถือ 

อตัรำกำร
ถือหุ้น 

75 ES FiberVisions Inc. 
CSC Entity Services, LLC 2711 Centerville Rd., 
Wilmington, DE 19809 U.S.A  
โทรศพัท์ :  (302)636-5401 
โทรสำร : (302)636-5454 

บริษัทลงทนุ หุ้นสำมญั 100 50 50.00% 

76 Wellman International Handelsgeselscfaft GmbH 
Konrad-Zuse-Strabe 4a, 59174 Kamen, Germany 
โทรศพัท์ : +49-2307-96789-0 
โทรสำร : +49-2307-96789-10 

ตวัแทนขำย - - - 100.00% 

77 Indorama Ventures USA Holdings LP 
Corporation Service Company, 2711 Centerville 
Road, Suite 400, Wilmington, Country of New 
Castle, Delaware 19808, USA 

บริษัทลงทนุ - - - 100.00% 

78 Indorama Ventures Alphapet Holdings, Inc. 
Corporation Service Company, 2711 Centerville 
Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, USA 

บริษัทลงทนุ หุ้นสำมญั 100 100 100.00% 

79 UAB Indorama Polymers Europe 
Metalo G.16, LT-94102 Klaipeda, Republic of 
Lithuania 

จดัจ ำหน่ำย PET หุ้นสำมญั 725,088 725,088 100.00% 

80 Indorama Trading AG 
Strengelbecherstrasse, 1480 Zofingen, 
Switzerland  

ไมมี่กำรด ำเนิน
ธุรกิจ 

หุ้นสำมญั 100 100 100.00% 

81 Fiber Visions vermogensverwaltungs mbH 
Local Court of Dusseldorf  Werdener Straße 1, 
40227 Düsseldorf  Germany 

ไมมี่กำรด ำเนิน
ธุรกิจ 

หุ้นสำมญั 3,000,000 3,000,000 100.00% 

82 บจ. อินโดรำมำ เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส 
75/80-81 อำคำรโอเช่ียน ทำวเวอร์ 2 ชัน้ 32 ซอย
สขุมุวิท 19 (วฒันำ) ถนนอโศก แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ : +66 (0) 2661 6661 
โทรสำร :  +66 (0) 2661 6664-5 

ส ำนกังำนปฏบิตัิ
ภมิูภำค 

หุ้นสำมญั 2,000,000 1,999,998 99.99% 

83 IVL Polymers Rotterdam B.V 
Markweg 201, 3198 NB, Europoort, Rotterdam, 
the Netherlands 
 

บริษัทลงทนุและ
ผลิตพลำสติก

ขัน้ต้น 

หุ้นสำมญั 100 100 100.00% 
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ล ำดบั 
 

ชื่อธุรกิจ/สถำนที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น จ ำนวนหุ้นที่
ออกจ ำหน่ำย 

จ ำนวนหุ้น 
ที่ถือ 

อตัรำกำร
ถือหุ้น 

84 IVL Holdings Rotterdam B.V 
Markweg 201, 3198 NB, Europoort, Rotterdam, 
the Netherlands 

บริษัทลงทนุและผลติ
พลำสติกขัน้ต้น 

หุ้นสำมญั 100 100 100.00% 

85 ES Fibervisions (Thailand) Co., Ltd. 
75/64 อำคำรโอเช่ียน ทำวเวอร์ 2 ชัน้ 28 ซอย
สขุมุวิท 19 (วฒันำ) ถนนอโศก แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 ประเทศไทย 

โพลีเอสเตอร์ 
เส้นด้ำยและเส้นใย 

หุ้นสำมญั 38,010,000 19,004,999 50.00% 

86 Indorama Ventures Packaging (Ghana) Ltd. 
Plot 234 Meridian Rd. COMM.2  Accra, Greater 
Accra, BOX CO PMB 350 TEMA GA/R, Ghana 

ผลิตวตัถดุบิส ำหรับ
บรรจภุณัฑ์ 

หุ้นสำมญั 500,000 500,000 100.00% 

87 Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler  S.A.S. 
Yolgecen Mah. Turhan Cemal Berikar Blv. 

ผลิตสำรเคมี หุ้นสำมญั 5,489,505,865 5,489,505,865 100.00% 

88 PHP Fibers GmbH 
Industrie Center Obernburg, 63784 
Obernburg, Germany 

ผลิตและจ ำหน่ำย 
Polyamide และเส้น
ใยโพลีเอสเตอร์ 

หุ้นสำมญั 25,001 19,801 80.00% 

89 Shenma-PHP (Pingdingshan) Air Bag Yarn 
Manufacturing Co., Ltd. 
Pingdingshan City, Henan Province, China 

ผลิตและจ ำหน่ำยเส้น
ใยส ำหรับผลติถงุลม

นิรภยั 

หุ้นสำมญั 11,000,000 4,312,000 39.20% 

90 PHP-Shenma Air Bag Yarn Marketing 
(Shanghai) Co. Ltd. 
China Merchants Plaza, East Building, Room 
1107, No 333 Cheng Du Road (North),   
Shanghai 200041, China 

จดัจ ำหน่ำยเส้นใย
ส ำหรับผลิตถงุลม

นิรภยั 

หุ้นสำมญั 200,000 81,600 40.80% 

91 TTI GmbH 
Kasinostr. 19 - 21, 42103 Wuppertal, Germany 

ให้บริกำรค้นคว้ำและ
พฒันำ 

หุ้นสำมญั 25,100 10,040 40.00% 

92 PHP Overseas Investment GmbH 
Industrie Center Obernburg, 63784 
Obernburg, Germany 

บริษัทลงทนุ หุ้นสำมญั 2 1.60 80.00% 

93 Polyamide High Performance Inc. 
300 Serrano Way, Scottsboro, AL 35768 USA 

ผลิตและจ ำหน่ำยเส้น
ใยPolyamide 

หุ้นสำมญั 1,000 800 80.00% 

94 SafeTweave, Inc. 
302 Serrano Way, Scottsboro, AL 35769 USA 

ผลิตสิ่งทอ หุ้นสำมญั 1,000 800 80.00% 
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3. ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบับคุคลอา้งอิงอืน่ๆ 
นายทะเบียนหลกัทรพัย์ 
บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
ที่ตัง้ : 62 อำคำรตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ถนนรัชดำภิเษก คลองเตย 

กรุงเทพมหำนคร 10110 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ : 0-2-229-2800 
โทรสำร : 0-2-654-5462 

ผูส้อบบญัชี 
บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั 
ที่ตัง้ : ชัน้ 50-51, 195 เอ็มไพร์ ทำวเวอร์ ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ 

เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ : 0-2-677-2000 
โทรสำร : 0-2-677-2222 

ทีป่รึกษาทางกฎหมาย 
บริษัท วีรวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จ ำกดั 
ที่ตัง้ : 540 อำคำรเมอร์คิวร่ี ทำวเวอร์ ชัน้ 22 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพิน ี

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 ประเทศไทย 
โทรศพัท์ : 0-2-264-8000 
โทรสำร : 0-2-657-2222 

นายทะเบียนหุน้กู้และผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ 
หุน้กู้อินโดรามาเวนเจอร์ส  ครัง้ที ่1/2554 (ชดุที ่1 ถึง ชดุที ่6) ครัง้ที ่1/2555 (ชดุที ่1 ถึง ชดุที ่5) ครัง้ที ่2/2555  
(ชดุที ่1 ถึง ชดุที ่4) ครัง้ที ่1/2556 (ชดุที ่1 ถึง ชดุที ่3) และครัง้ที ่1/2557 (ชดุที ่1 ถึง ชดุที ่3) 
นายทะเบียนหุน้กู ้
ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 
ที่ตัง้ : 333 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500 
โทรศพัท์ : 0-2-230-1447-8 
โทรสำร : 0-2-626-4545-6 

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน) 
ที่ตัง้ : 1222 ถนนพระรำมที่ 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ 

กรุงเทพมหำนคร 10120 
โทรศพัท์ : 0-2-296-3582 
โทรสำร : 0-2-296-2202 
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ส่วนที่ 3.2 
การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 

7.1   จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส มีทนุจดทะเบียน 4,815,856,7191 บาท และมีทนุช าระ
แล้ว 4,814,257,245 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 4,814,257,245 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

7.2   ผู้ถอืหุ้น 

1. รายชื่อผูถื้อหุน้ใหญ่ (ณ วนัที ่30 มิถนุายน 2557) 

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 
ล าดับ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. กลุม่นายอาลก โลเฮีย 
- บจ. อินโดรามา รีซอสเซส (1)  

 
3,066,038,376 

 
63.69 

 - Canopus International Limited (2) 130,000,000 2.70 
 - นายอาลก โลเฮีย  10 0.00 

 - นายอานชุ โลเฮีย  10 0.00 
2. บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 230,180,944 4.78 

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 209,573,129 4.35 
4. นายทวีฉตัร จฬุางกรู 78,164,500 1.62 
5. State Street Bank Europe Limited 55,088,550 1.14 
6. HSBC (Singapore) Nominees PTE Ltd. 43,594,207 0.91 
7. นายณฐัพล จฬุางกรู 37,126,800 0.77 
8. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LDN BRANCH A/C 

CLIENT NRBS 
23,791,000 0.49 

9. GIC Private Limited - C 22,324,410 0.46 
10. State Street Bank and Trust Company Limited 21,234,952 0.44 
               ผู้ ถือหุ้นอื่น 897,140,357 18.63 

รวม 4,814,257,245 100.00 
หมายเหต:ุ  (1)    ถือหุ้นโดย Canopus International Limited ร้อยละ 99.98  

(2) นายอาลก โลเฮียและบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวโดยตรงมีสิทธิออกเสียงร้อยละ 76 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 49 ใน 
Canopus International Limited ในขณะที่นายศรี ปรากาซ โลเฮียและบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวโดยตรงมี
สิทธิออกเสียงร้อยละ 24 ซึง่ถือหุ้นร้อยละ 51 ใน Canopus International Limited 

 

                                                      
1 ตามมติที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 เม่ือวนัที่ 6 สิงหาคม 2557 ได้อนมุตัิให้บริษัทฯ เพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น 5,666,010,499 บาท
เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ครัง้ที่ 1 และครัง้ที่ 2 
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2. ข้อมูลผูถื้อหุน้ของบริษัทย่อยทีเ่ป็นบริษัททีป่ระกอบธุรกิจหลกัในกรณีทีบ่ริษัทแม่เป็นบริษัททีป่ระกอบธุรกิจโดย
การถือหุน้ในบริษัทอืน่ (Holding Company) 

 
กลุม่ธุรกิจ Feedstock (PTA) 
 

1. บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จ ากดั  
ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส  472,782,036 99.99 
2. ผู้ ถือหุ้นอ่ืน 6 0.01 

รวม 472,782,042 100.00 
 

2. บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จ ากดั (มหาชน) 
ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส  492,372,999 99.97 
2. ผู้ ถือหุ้นอ่ืน 127,001 0.03 

รวม 492,500,000 100.00 

 
3. Indorama Holdings Rotterdam B.V. 

ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. UAB Indorama Holdings Europe (1)  18,000 100.00 

รวม 18,000 100.00 
หมายเหต ุ (1) เป็นบริษัทยอ่ยทางอ้อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โดยถือหุ้นร้อยละ 100 

 
ธุรกิจ Feedstock (EG/EO) 

1. Indorama Ventures (Oxide & Glycols) LLC 
ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. Indorama Ventures OGL Holdings LP (1) N/A(2) 100.00 

รวม N/A(2) 100.00 
หมายเหต ุ (1) เป็นบริษัทยอ่ยทางอ้อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โดยถือหุ้นร้อยละ 100 
 (2) ไมมี่การออกหุ้น 

 
ธุรกิจ PET  

1. บริษัท อินโดรามา โพลีเมอร์ส จ ากดั (มหาชน) 
ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส  1,003,539,258 72.60 

2. บจ. อินโดรามา โฮลดิง้ส์ (1) 373,787,006 27.04 

3. ผู้ ถือหุ้นอ่ืน 4,871,606 0.35 
รวม 1,382,197,870 100.00 

หมายเหต ุ (1) เป็นบริษัทที่ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ถือหุ้นร้อยละ 99.81 
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2. บริษัท เพท็ฟอร์ม (ไทยแลนด์) จ ากดั 
ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส (1) 4,499,995 60.00 

2. บมจ. เสริมสขุ 3,000,000 40.00 

3. ผู้ ถือหุ้นอ่ืน 5 0.00 

รวม 7,500,000 100.00 

หมายเหต ุ (1) เป็นบริษัทที่ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ถือหุ้นร้อยละ 72.60 และบริษัทย่อย (บจ .อินโดรามา โฮลดิง้ส์ จ ากัด) ถือหุ้นร้อยละ 
26.66 
 

3. บริษัท เอเซีย เพท็ (ไทยแลนด์) จ ากดั 
ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส (1) 44,999,994 99.99 
2. ผู้ ถือหุ้นอ่ืน 6 0.01 

รวม 45,000,000 100.00 

หมายเหต ุ (1) เป็นบริษัทที่ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ถือหุ้นร้อยละ 72.60 และบริษัทย่อย (บจ. อินโดรามา โฮลดิง้ส์ จ ากัด) ถือหุ้นร้อยละ 
26.66 
 

4. Guangdong IVL PET Polymer Company Limited 
ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส (1) 31,000,000 100.00 

รวม 31,000,000 100.00 
หมายเหต ุ (1) เป็นบริษัทที่ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ถือหุ้นร้อยละ 72.60 และบริษัทย่อย (บจ .อินโดรามา โฮลดิง้ส์ จ ากัด) ถือหุ้นร้อยละ 
26.66 
 

5. PT. Indorama Polypet Indonesia 
ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. Indorama Netherlands B.V. (1) 3,499 99.97 

2. Indorama Netherlands Cooperatief U.A. (1) 1 0.03 
รวม 3,500 100.00 

หมายเหต ุ (1) เป็นบริษัทยอ่ยทางอ้อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โดยถือหุ้นร้อยละ 100 
 

6. UAB Orion Global Pet 
ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส (1) 574,891 74.00 

2. บจ. เอเซีย เพ็ท (ไทยแลนด์) (2) 201,989 26.00 
รวม 776,880 100.00 

หมายเหต ุ (1) เป็นบริษัทที่ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ถือหุ้นร้อยละ 72.60 และบริษัทย่อย (บจ .อินโดรามา โฮลดิง้ส์ จ ากัด) ถือหุ้นร้อยละ 
26.66 
 (2) เป็นบริษัทยอ่ยทางอ้อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 
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7. Indorama Polymers Rotterdam B.V. 
ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. UAB Indorama Polymers Europe (1) 18,000 100.00 
รวม 18,000 100.00 

หมายเหต ุ (1) เป็นบริษัทยอ่ยทางอ้อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โดยถือหุ้นร้อยละ 100 
 

8. Indorama Polymers Workington Limited 
ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. UAB Indorama Polymers Europe (1) 1 100.00 
รวม 1 100.00 

หมายเหตุ (1) เป็นบริษัทยอ่ยทางอ้อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โดยถือหุ้นร้อยละ 100 
 

9. Beverage Plastics Limited 
ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. Beverage Plastics (Holdings) Ltd. (1) 600,000 100.00 
รวม 600,000 100.00 

หมายเหต ุ (1) เป็นบริษัทยอ่ยทางอ้อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โดยถือหุ้นร้อยละ 51 
 

10. Indorama Ventures Poland Sp.z.o.o 
ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. Indorama Netherlands B.V. (1) 993,988 100.00 
รวม 993,988 100.00 

หมายเหต ุ (1) เป็นบริษัทยอ่ยทางอ้อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โดยถือหุ้นร้อยละ 100 
 

11. AlphaPet, Inc. 
ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. Indorama Polymers (USA) LLC. (1) 4,400 100.00 
รวม 4,000 100.00 

หมายเหต ุ (1) เป็นบริษัทยอ่ยทางอ้อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โดยถือหุ้นร้อยละ 100 
 

12. Auriga Polymers Inc. 
ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. Indorama Ventures USA Inc. (1) 5,500 100.00 

รวม 5,500 100.00 
หมายเหต ุ (1) เป็นบริษัทยอ่ยทางอ้อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โดยถือหุ้นร้อยละ 100 
 

13. StarPet Inc. 
ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. Indorama Ventures USA Inc. (1) 5,000 100.00 

รวม 5,000 100.00 
หมายเหต ุ (1) เป็นบริษัทยอ่ยทางอ้อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โดยถือหุ้นร้อยละ 100 
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14. Indorama Ventures Polymers Mexico, S. de R.L. de C.V. 
ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. Grupo Indorama Ventures, S. de R.L. de C.V. (1)   N/A(2) 99.99 

2. Indorama Ventures Servicios Corporativos, S. de R.L. de C.V. (1)   N/A(2) 0.01 
รวม   N/A(2) 100.00 

หมายเหต ุ (1) เป็นบริษัทยอ่ยทางอ้อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โดยถือหุ้นร้อยละ 100 
                   (2) ไมมี่การออกหุ้น  
 

15. Indorama Pet (Nigeria) Limited 
ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส (1) 405,000,000 90.00 

2. Eleme Petrochemicals Co., Ltd 45,000,000 10.00 
รวม 450,000,000 100.00 

หมายเหต ุ (1) เป็นบริษัทที่ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ถือหุ้นร้อยละ 72.60 และบริษัทย่อย (บจ .อินโดรามา โฮลดิง้ส์ จ ากัด) ถือหุ้นร้อยละ 
26.66 
 

16. Indorama Ventures Packaging (Nigeria) Limited 
ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. Indorama Netherlands B.V. (1) 149,999,999 99.99 

2. Indorama Netherlands Cooperatief U.A. (1) 1 0.01 
รวม 150,000,000 100.00 

หมายเหต ุ (1) เป็นบริษัทยอ่ยทางอ้อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โดยถือหุ้นร้อยละ 100 
 

17. Indorama Ventures Packaging (Philippines) Corporation 
ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. Indorama Netherlands B.V. (1) 1,075,000 99.99 

2. ผู้ ถือหุ้นอ่ืน 5 0.01 
รวม 1,075,005 100.00 

หมายเหต ุ (1) เป็นบริษัทยอ่ยทางอ้อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โดยถือหุ้นร้อยละ 100 
 

18. Indorama Ventures Packaging (Ghana) Limited 
ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. Indorama Netherlands B.V. (1) 500,000 100.00 
รวม 500,000 100.00 

หมายเหต ุ (1) เป็นบริษัทยอ่ยทางอ้อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โดยถือหุ้นร้อยละ 100 
 

19. Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler S.A.S 
ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. Indorama Netherlands B.V. (1) 5,489,505,865 100.00 
รวม 5,489,505,865 100.00 

หมายเหต ุ (1) เป็นบริษัทยอ่ยทางอ้อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โดยถือหุ้นร้อยละ 100 
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ธุรกิจโพลเีอสเตอร์ 
1. บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดสัตร้ีส์ จ ากดั (มหาชน) 

ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส  1,430,636,976 64.94 
2. บจ. อินโดรามา โฮลดิง้ส์ (1) 762,447,905 34.61 
3. ผู้ ถือหุ้นอ่ืน 9,765,119 0.45 

รวม 2,202,850,000 100.00 
หมายเหต ุ (1) เป็นบริษัทที่ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ถือหุ้นร้อยละ 99.81 
 

2. PT. Indorama Polychem Indonesia 
ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. Indorama Netherlands B.V. (1) 29,997 99.99 

2. Indorama Netherlands Cooperatief U.A. (1) 3 0.01 
รวม 30,000 100.00 

หมายเหต ุ (1) เป็นบริษัทยอ่ยทางอ้อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โดยถือหุ้นร้อยละ 100 
 

3. PT. Indorama Ventures Indonesia 
ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. Indorama Netherlands B.V. (1) N/A(2) 99.99 

2. Indorama Netherlands Cooperatief U.A. (1) N/A(2) 0.005 
3. ผู้ ถือหุ้นอ่ืน N/A(2) 0.005 

รวม N/A(2) 100.00 
หมายเหต ุ (1) เป็นบริษัทยอ่ยทางอ้อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โดยถือหุ้นร้อยละ 100 
                    (2) ไมมี่การออกหุ้น  
 

4. PT. Indorama Polyester Industries Indonesia 
ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. KP Equity Partners Inc (1) 19,990 99.95 

2. PT. Indorama Ventures Indonesia (1) 5 0.025 
3. ผู้ ถือหุ้นอ่ืน 5 0.025 

รวม 20,000 100.00 
หมายเหต ุ (1) เป็นบริษัทยอ่ยทางอ้อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โดยถือหุ้นร้อยละ 100 
 

5. FiberVisions (China) Textile Products Ltd. 
ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. FiberVision (China) A/S (1) 30,589,820 88.40 

2. FiberVisions A/S (1) 4,014,000 11.60 
รวม 34,603,820 100.00 

หมายเหต ุ (1) เป็นบริษัทยอ่ยทางอ้อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โดยถือหุ้นร้อยละ 100 
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6. Trevira GmbH 
ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. Trevira Holdings GmbH (1)   N/A(2) 100.00 
รวม   N/A(2) 100.00 

หมายเหต ุ (1) เป็นบริษัทยอ่ยทางอ้อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โดยถือหุ้นร้อยละ 75 
                   (2) ไมมี่การออกหุ้น  
 

7. Wellman International Limited 
ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. Indorama Ventures Recycling Netherlands B.V. (1) 1,100,850 100.00 
รวม 1,100,850 100.00 

หมายเหต ุ (1) เป็นบริษัทยอ่ยทางอ้อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โดยถือหุ้นร้อยละ 100 
 

8. Wellman France Recyclage S.A.S 
ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. Wellman International Ltd. (1) 500 100.00 

รวม 500 100.00 
หมายเหต ุ (1) เป็นบริษัทยอ่ยทางอ้อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โดยถือหุ้นร้อยละ 100 
 

9. FiberVisions Manufacturing Company 
ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. FiberVisions Corporation (1) 100 100.00 

รวม 100 100.00 
หมายเหต ุ (1) เป็นบริษัทยอ่ยทางอ้อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โดยถือหุ้นร้อยละ 100 
 

10. FiberVisions Products, Inc 
ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. FiberVisions Corporation (1) 25,000 100.00 
รวม 25,000 100.00 

หมายเหต ุ (1) เป็นบริษัทยอ่ยทางอ้อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โดยถือหุ้นร้อยละ 100 
 

11. FiberVisions A/S 
ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. FiberVisions Corporation (1) 122,949,441(2) 100.00 

2. Indorama Netherlands B.V.(1) 29,117,600(3) 0.00 
รวม 152,067,041 100.00 

หมายเหต ุ (1) เป็นบริษัทยอ่ยทางอ้อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โดยถือหุ้นร้อยละ 100 
(2) FiberVisions Corporation ถือหุ้นใน FiberVisions A/S จ านวน 122,949,441 หุ้น และมีสิทธิออกเสียงร้อยละ 100  
(3) Indorama Netherlands B.V. ถือหุ้นใน FiberVisions A/S จ านวน 29,117,600 หุ้น และไมมี่สิทธิออกเสียง 
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12. PHP Fibers GmbH 
ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. Indorama Netherlands B.V. (1) 19,800 (2) 
80.00 

2. Indorama Netherlands B.V.  1 (3) 

3. ผู้ ถือหุ้นอ่ืน 5,200 (2) 20.00 
รวม 25,001 100.00 

หมายเหต ุ (1) เป็นบริษัทยอ่ยทางอ้อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โดยถือหุ้นร้อยละ 100 
                             (2) มลูคา่หุ้นละ1 ยโูร 
                             (3) มลูคา่หุ้นละ 1,000 ยโูร 
 

13. Polyamide High Performance Inc. 
ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. PHP Overseas Investment GmbH (1) 1,000 100.00 

รวม 1,000 100.00 
หมายเหต ุ (1) เป็นบริษัทยอ่ยทางอ้อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โดยถือหุ้นร้อยละ 100 
 

14. Safe Tweave Inc. 
ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. Polyamide High Performance Inc. (1) 1,000 100.00 
รวม 1,000 100.00 

หมายเหต ุ (1) เป็นบริษัทยอ่ยทางอ้อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โดยถือหุ้นร้อยละ 100 
 

ธุรกิจขนสตัว์  
1. บริษัท อินโดรามา โฮลด้ิงส์ จ ากดั 

ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส 77,303,050 99.81 

2. ผู้ ถือหุ้นอ่ืน 143,750 0.19 
รวม 77,446,800 100.00 

 
 

3. ข้อตกลงระหว่างผูถื้อหุน้ใหญ่ (Shareholders’ Agreement) 
- ไมม่ี – 
 

7.3 กำรออกหลักทรัพย์อื่น 
ในการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น เมื่อวนัที่ 22 กันยายน 2554 ผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมตัิการออกหุ้นกู้มูลค่าไม่เกิน 

25,000 ล้านบาท เป็นเงินบาทหรือเงินตราตา่งประเทศเทียบเทา่เงินบาทท่ีมีก าหนดไถ่ถอนไมเ่กิน 15 ปี และในการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2556 ผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิ่มเติมจ านวน 25,000 ล้าน
บาท โดยเสนอขายเป็นเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินอื่น โดยมีอายขุองหุ้นกู้ ไม่เกิน 20 ปี หรือ หุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิก
บริษัท (Perpeptual Debenture) และเมื่อรวมกบัมลูคา่ของหุ้นกู้ที่ได้มีการอนมุตัิไว้เดิมจ านวน 25,000 ล้านบาท แล้ว จะ
มีมลูคา่วงเงินของการออกหุ้นกู้ รวมกนั มีมลูคา่ไมเ่กิน 50,000 ล้านบาท  
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ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทได้ท าการออกหุ้นกู้ ไปแล้วทัง้สิน้จ านวน 5 ครัง้รวมมูลค่า 27,550 ล้านบาท 
โดยบริษัทได้ท าการออกหุ้นกู้  ครัง้ที่ 1 เมื่อวนัที่ 19 ตลุาคม 2554 เป็นจ านวน 7,500 ล้านบาท ครัง้ที่ 2 เมื่อวนัที่ 5 
เมษายน 2555 จ านวน 9,400 ล้านบาท ครัง้ที่ 3 เมื่อวนัที่ 14 ธันวาคม 2555 จ านวน 4,780 ล้านบาท ครัง้ที่ 4 เมื่อวนัที่ 
27 มิถนุายน 2556 จ านวน 2,170 ล้านบาท  และครัง้ที่ 5 เมื่อวนัท่ี 14 มีนาคม 2557 จ านวน 3,700 ล้านบาท ปรากฎตาม
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
ครัง้ที ่1 วนัที ่19 ตลุาคม 2554: 

รุ่น ช่ือหุ้นกู้ 
จ านวน 

(ล้านบาท) 
อัตราดอกเบีย้ 
ร้อยละต่อปี 

อายุ 
ก าหนด 
ไถ่ถอน 

IVL16OA หุ้นกู้ อินโดรามา เวนเจอร์ส ครัง้ที่ 1/2554 210 
ปีที่ 1-3: 4.50% 
ปีที่ 4-5: 5.05% 

5 ปี 19 ต.ค. 59 

IVL18OA หุ้นกู้ อินโดรามา เวนเจอร์ส ครัง้ที่ 1/2554 98 
ปีที่ 1-4: 4.75% 
ปีที่ 5-7: 5.50% 

7 ปี 19 ต.ค. 61 

IVL21OA หุ้นกู้ อินโดรามา เวนเจอร์ส ครัง้ที่ 1/2554 37 
ปีที่ 1-4: 5.00% 
ปีที่ 5-8: 5.50% 
ปีที่ 9-10: 6.00% 

10 ปี 19 ต.ค. 64 

IVL16OB หุ้นกู้ อินโดรามา เวนเจอร์ส ครัง้ที่ 1/2554 2,690 4.70% 5 ปี 19 ต.ค. 59 

IVL18OB หุ้นกู้ อินโดรามา เวนเจอร์ส ครัง้ที่ 1/2554  1,302 5.04% 7 ปี 19 ต.ค. 61 

IVL21OB หุ้นกู้ อินโดรามา เวนเจอร์ส ครัง้ที่ 1/2554  3,163 5.35% 10 ปี 19 ต.ค. 64 

รวม 7,500    

 
ครัง้ที ่2 วนัที ่5 เมษายน 2555: 

รุ่น ช่ือหุ้นกู้ 
จ านวน 

(ล้านบาท) 
อัตราดอกเบีย้ 
ร้อยละต่อปี 

อายุ 
ก าหนด 
ไถ่ถอน 

IVL174A หุ้นกู้ อินโดรามา เวนเจอร์ส ครัง้ที่ 1/2555 1,500 
ปีที่ 1-3: 4.45% 
ปีที่ 4-5: 5.20% 

5 ปี 5 เม.ย. 60 

IVL224A หุ้นกู้ อินโดรามา เวนเจอร์ส ครัง้ที่ 1/2555 1,250.50 
ปีที่ 1-3: 5.10% 
ปีที่ 4-7: 5.60% 
ปีที่ 8-10: 6.00% 

10 ปี 5 เม.ย. 65 

IVL174B หุ้นกู้ อินโดรามา เวนเจอร์ส ครัง้ที่ 1/2555 2,500 4.73% 5 ปี 5 เม.ย. 60 

IVL194A หุ้นกู้ อินโดรามา เวนเจอร์ส ครัง้ที่ 1/2555 1,500 5.09% 7 ปี 5 เม.ย. 62 

IVL224B หุ้นกู้ อินโดรามา เวนเจอร์ส ครัง้ที่ 1/2555 2,649.50 5.52% 10 ปี 5 เม.ย. 65 

รวม 9,400  
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ครัง้ที ่3 วนัที ่14 ธนัวาคม 2555: 

รุ่น ช่ือหุ้นกู้ 
จ านวน 

(ล้านบาท) 
อัตราดอกเบีย้ 
ร้อยละต่อปี 

อายุ 
ก าหนด 
ไถ่ถอน 

IVL18DA หุ้นกู้ อินโดรามา เวนเจอร์ส ครัง้ที่ 2/2555 780 4.52% 6 ปี 14 ธ.ค. 61 

IVL20DA หุ้นกู้ อินโดรามา เวนเจอร์ส ครัง้ที่ 2/2555 880 4.78% 8 ปี 14 ธ.ค. 63 

IVL22DA หุ้นกู้ อินโดรามา เวนเจอร์ส ครัง้ที่ 2/2555 1,645 5.11% 10 ปี 14 ธ.ค. 65 

IVL24DA หุ้นกู้ อินโดรามา เวนเจอร์ส ครัง้ที่ 2/2555 1,475 5.28% 12 ปี 14 ธ.ค. 67 

รวม 4,780  

 
ครัง้ที ่4 วนัที ่27 มิถนุายน 2556: 
 

รุ่น ช่ือหุ้นกู้ 
จ านวน 

(ล้านบาท) 
อัตราดอกเบีย้ 
ร้อยละต่อปี 

อายุ 
ก าหนด 
ไถ่ถอน 

IVL184A หุ้นกู้ อินโดรามา เวนเจอร์ส ครัง้ที่ 1/2556 550 4.40% 5 ปี 27 มิ.ย. 61 

IVL206A หุ้นกู้ อินโดรามา เวนเจอร์ส ครัง้ที่ 1/2556 520 4.70% 7 ปี 27 มิ.ย. 63 

IVL236A หุ้นกู้ อินโดรามา เวนเจอร์ส ครัง้ที่ 1/2556 1,100 5.10% 10 ปี 27 มิ.ย. 66 

รวม 2,170  

 
ครัง้ที ่5 วนัที ่14 มีนาคม 2557: 
 

รุ่น ช่ือหุ้นกู้ 
จ านวน 

(ล้านบาท) 
อัตราดอกเบีย้ 
ร้อยละต่อปี 

อายุ 
ก าหนด 
ไถ่ถอน 

IVL173A หุ้นกู้ อินโดรามา เวนเจอร์ส ครัง้ที่ 1/2557 1,500 4.00% 3ปี 14 มี.ค. 60 

IVL193A หุ้นกู้ อินโดรามา เวนเจอร์ส ครัง้ที่ 1/2557 800 4.50% 5ปี 14 มี.ค. 62 

IVL243A หุ้นกู้ อินโดรามา เวนเจอร์ส ครัง้ที่ 1/2557 1,400 5.30% 10ปี 14 มี.ค. 67 

รวม 3,700  

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 บริษัทฯ ได้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือของหุ้นกู้ที่ระดบั A+ โดยบริษัท ทริส เรตติง้ จ ากดั  
 
7.4 นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 30 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษี

และหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย ทัง้นี ้คณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส เป็นผู้มีอ านาจอนมุตัิในการพิจารณา 
นโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นคราวๆ ไป โดยค านึงถึงปัจจยัต่าง ๆ ที่จะท าให้ผู้ ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์สงูสดุ เช่น เงิน
ส ารองเพื่อจ่ายช าระหนีเ้งินกู้ยืม แผนการลงทนุในการขยายกิจการ หรือเพื่อสนบัสนนุกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในกรณีที่
มีผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของสภาวะตลาด เป็นต้น 



                                                                                                                                  บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

 

133 ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น                                                          สว่นท่ี 3 บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 

 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 
ส าหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย มีการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่เกินร้อยละ 80 ของก าไรสทุธิหลงัหกั

ภาษีและหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทย่อย เป็นผู้มีอ านาจอนมุตัิในการพิจารณา
การจ่ายเงินปันผลเป็นคราวๆ ไป โดยค านงึถึงปัจจยัตา่ง ๆ เช่น เงินส ารองเพื่อจ่ายช าระหนีเ้งินกู้ยืม แผนการลงทนุในการ
ขยายกิจการ หรือเพื่อสนบัสนนุกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในกรณีที่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด 
เป็นต้น 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างองค์กร ( ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) 

 โครงสร้างการบริหารของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาขน) ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 
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8.1 คณะกรรมการบริษัท  

8.1.1 คณะกรรมการบริษัทและการประชมุคณะกรรมการบริษัท 
 บริษัท  อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) ซึ่งด ารงต าแหน่ง ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2557 ประกอบด้วย

กรรมการจ านวน 14 ทา่น ดงันี ้
ช่ือ ต าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม จ านวนครัง้การประชุม 

1. นายศรีปรากาซ โลเฮีย ประธานกรรมการบริษัท 3 3 
2. นายอาลก โลเฮีย รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ 

บริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการสรรหา 
พิจารณาคา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่บริษัทฯ 

  2 3 

3. นางสจุิตรา โลเฮีย กรรมการและประธานคณะกรรมการก ากับดูแล 
การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

2 3 

4. นายอมิต โลเฮีย กรรมการ 3 3 

5. นายซาชิ ปรากาซ ไคตาน กรรมการและกรรมการผู้จดัการธุรกิจขนสตัว์ 3 3 

6. นายดีลปิ กมุาร์ อากาวาล กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจFeedstock  
(PTA&EG/EO) และ กลุม่ธุรกิจ PET 

3 3 

7. นายอเุดย์ พอล ซิงห์กิล กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
และกรรมการผู้จดัการธุรกิจโพลีเอสเตอร์ 

3 3 

8. นายระเฑียร ศรีมงคล กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร 

3 3 

9. นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช* กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   3 3 

10. นายมาริษ สมารัมภ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

3 3 

11. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาพิจารณา
คา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ 

1 3 

12. ดร.ศิริ การเจริญดี กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา พิจารณา
คา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ 

3 3 

13. นายคณิต สห์ี กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา พิจารณา 
คา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ 

3 3 

14. นายอภิศกัดิ์ ตนัติวรวงศ์ กรรมการอิสระ  1 3 
 

หมายเหต:ุ *นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช ลาออกจากบริษัทฯ โดยมีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 27 สิงหาคม 2557 
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8.1.2 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท  
 กรรมการซึง่มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ และหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล กรมพฒันาธุรกิจ 

การค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 คือ “นายอาลก โลเฮีย นางสจิุตรา โลเฮีย นายซาชิ ปรากาซ ไคตาน นาย
ดีลปิ กมุาร์ อากาวาล กรรมการสองในสีค่นนีล้งลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัท“  

8.1.3 องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท  
 ข้อบงัคบับริษัทฯ ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่

น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทัง้หมดนัน้ต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคณุสมบตัิ เป็นไป
ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯและตามที่กฎหมายก าหนด 

 คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องเป็นกรรมการอิสระ  

 ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจ านวนทัง้สิน้ 14 คน อนัเป็นจ านวนที่เหมาะสมกบั
ขนาดและประเภทของธุรกิจ เป็นดงันี ้

(1) กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 2 คน 
(2) กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 5 คน 
(3) กรรมการอิสระ 7 คน  

8.1.4 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯให้

เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอยา่งเคร่งครัด ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และข้อ
พงึปฏิบตัิที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่กรรมการทกุคนมีความรู้ความสามารถใน
การปฏิบตัิหน้าที่ เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นโดยอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ส าคญัของคณะกรรมการ
บริษัทฯสรุปได้ดงันี ้

 
1) ปฏิบตัิหน้าที่ของตนให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท ตามมติคณะกรรมการบริษัท

และมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั และด้วยความซื่อสตัย์สจุริต 

2) ก าหนดและให้ความเห็นชอบในเร่ืองวิสยัทศัน์ กลยทุธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทางของ

แผนการด าเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่ฝ่ายจดัการได้จดัท าขึน้ และก ากบั

ดแูลการบริหารงานและผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการ หรือบคุคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่

ดงักลา่ว และให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ 

3) ติดตามผลการปฏิบตัิหน้าที่อยา่งตอ่เนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ 

4) ด าเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยน าระบบงานบญัชีที่เหมาะสมและมีประสทิธิภาพมาใช้ รวมทัง้จดัให้มี

ระบบควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายใน 

5) สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเสีย่งและติดตามผลการปฏิบตัิงาน 

6) จดัให้มีนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการและจดัให้มีการปฏิบตัิตามนโยบายอยา่งมีประสทิธิภาพ 
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7) แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 

และก ากบัดแูลกิจการ หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด เพื่อช่วยเหลือและสนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าที่ของ

คณะกรรมการบริษัท 

8) แต่งตัง้ผู้บริหารระดบัอาวุโสของบริษัท เช่น ประธานคณะกรรมการบริหาร (Chairman of Executive 

Committee) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการ 

(Chief Operating Officer) และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (Chief Financial Officer) และเจ้าหน้าที่

อาวโุสอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่จ าเป็นและสมควร 

9) แตง่ตัง้เลขานกุารบริษัทเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบตัิงานต่างๆ  เพื่อให้การด าเนินธุรกิจ

ของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

10) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจ าเป็นเพื่อประกอบการตดัสนิใจที่เหมาะสม 

11) สง่เสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมสมัมนาหลกัสตูรต่างๆ ของสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทยในหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกับการปฏิบตัิหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและ

ผู้บริหาร 

8.1.5 การเลอืกตัง้และการพ้นจากต าแหนง่กรรมการบริษัทฯ  
 ข้อบังคับบริษัทฯ มีบทบัญญัติที่เก่ียวกับการเลือกตัง้และการพ้นจากต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ โปรดด ู
รายละเอียดในหวัข้อ “การก ากบัดแูลกิจการ”  ข้อ 9.3 การสรรหาและการแตง่ตัง้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูสดุ 

8.1.6 กรรมการอิสระ 
 คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม

ของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องเป็นกรรมการอิสระ  
 คณุสมบตัิของกรรมการอิสระ โปรดดรูายละเอียดในหวัข้อ “การก ากบัดูแลกิจการ”  ข้อ 9.3 การสรรหาและ
การแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูสดุ เร่ือง คณุสมบตัิกรรมการอิสระ ทัง้นี ้กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคณุสมบตัิ
ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ รวมถึงประกาศอื่นใดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต   
  ณ เดือนมิถนุายน 2557 บริษัทฯมีกรรมการอิสระทัง้หมด 7 คน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ 
และมีจ านวนมากกวา่เกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด  

8.1.7 คณะกรรมการชดุยอ่ย 

 เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยจ านวน 
3 ชุด ได้แก่ (ก) คณะกรรมการตรวจสอบ (ข) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ (ค) 
คณะกรรมการบริหารความเสีย่งองค์กร โปรดดรูายละเอียดในหวัข้อ “การก ากบัดแูลกิจการ”  ข้อ 9.2 คณะกรรมการชดุยอ่ย 
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8.2 ผู้บริหาร  

เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตัง้คณะผู้บริหาร
ระดับสูง ซึ่งมีอ านาจและหน้าที่บริหารกิจการของบริษัทฯ ตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนมีหน้าที่ในการก าหนดกลยทุธ์ พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในเร่ืองเก่ียวกบันโยบาย และทิศ
ทางการด าเนินงานของบริษัทฯและการบริหารจดัการให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯได้ก าหนดไว้ 

รายช่ือผู้บริหารบริษัทฯ ตามผงัโครงสร้างองค์กร ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 เป็นดงันี ้

ช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายอาลก โลเฮีย 
2. นายดีลปิ กมุาร์ อากาวาล 
3. นายเปรม จนัทรา กปุต้า 
4. นายสตัยานารายนั โมต้า 
5. นายอเุดย์ พอล ซิงห์ กิล 
6. นายซาชิ ปรากาซ ไคตาน 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุม่บริษัทฯ 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร ธุรกิจFeedstock  (PTA&EG/EO) และ PET 
กรรมการผู้จดัการ ธุรกิจ PTA 
กรรมการผู้จดัการ ธุรกิจ EG/EO 
กรรมการผู้จดัการ ธุรกิจโพลีเอสเตอร์  
กรรมการผู้จดัการ ธุรกิจขนสตัว์ 

 

8.3 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตัง้ให้ นายโซวิค รอย เชาว์ดูร่ี ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตัง้แต่วนัที่ 15 

กมุภาพนัธ์ 2553 โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบมีรายละเอียดดงันี ้

หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบของเลขานกุารบริษัท 

เลขานกุารบริษัทจะต้องปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ก าหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551 ซึง่มีผลใช้บงัคบัในวนัท่ี 31 สงิหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และ

ความซื่อสตัย์สจุริต รวมทัง้ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบับริษัท มติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจน

มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานกุารบริษัทมีดงันี ้

1. จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

ก. ทะเบียนกรรมการ 

ข. หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษัท 

ค. หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชมุผุ้ ถือหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียทีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจดัสง่ส าเนารายงานการมีสว่นได้เสีย

ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัที่

บริษัทได้รับรายงานนัน้ 

3. ด าเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

นอกจากนี ้เลขานกุารบริษัทยงัมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทฯมอบหมาย ดงันี ้
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 ให้ค าแนะน าเบือ้งต้นแก่กรรมการ ในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัข้อกฎหมายและกฎระเบียบด้านหลกัทรัพย์  ตลอดจนข้อบงัคบั

บริษัทและติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญต่อ

คณะกรรมการ 

 จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นและประชมุคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบับริษัท และหลกัการปฏิบตัิที่ดี 

 จดัท ารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบตัิอย่างถูกต้อง

ตามมติที่ประชมุ 

 จดัท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจ าปีบริษัท หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น หนงัสือเชิญประชุมกรรมการ

บริษัท รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

 เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยี ซึง่จดัท าโดยกรรมการและผู้บริหาร และรายงานการตามที่กฎหมายก าหนด 

 ดแูละให้บริษัทยอ่ยมีการปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบ 

 ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศตอ่หนว่ยงานท่ีก ากบัดแูลให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ 

 จดัให้มีการเปิดเผยให้ทนัเวลาในการรายงานสารสนเทศที่จ าเป็นต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 ช่วยเหลอืการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท โดยรวมถึงให้ค าปรึกษาเบือ้งต้นและข้อเสนอแนะ ที่เก่ียวข้องกบัข้อกฎหมาย 

กฎระเบียบ การก ากบัดแูลกิจการ และหลกัปฏิบตัิที่ดีที่เก่ียวข้องกบัคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ย 

 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

     โปรดดูรายละเอียดในหวัข้อ “การก ากบัดูแลกิจการ” 

 

8.5 บุคลากร 

     โปรดดูรายละเอียดในหวัข้อ “การก ากบัดูแลกิจการ” 
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9. การก ากับดูแลกิจการ 

รายงานการก ากับดูแลกิจการงวด 6 เดือน ปี 2557 

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) ยอมรับในการปฏิบตัิตามมาตรฐานของการก ากบัดแูลกิจการและเช่ือมัน่ในการ
สร้างความสมดลุระหวา่งเป้าหมายทางเศรษฐกิจและสงัคม 

คณะกรรมการบริษัทเช่ือมัน่ว่าการก ากบัดแูลกิจการคือกุญแจส าคญัในการสร้างความน่าเช่ือถือของบริษัทและเสริมสร้างการ
เติบโตแบบยัง่ยืน รวมถึงสร้างมลูคา่แก่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารยึดมัน่ในการปฏิบตัิ
ให้เป็นไปตามหลกัการของการก ากบัดแูลกิจการ และสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบตัินัน้เป็นไปอยา่งถกูต้อง ยตุิธรรม ตามกฎหมาย 
โปร่งใสและมีจริยธรรม 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ ได้จดัท านโยบายการก ากบัดแูลกิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามแนวทางที่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและตามหลกัเกณฑ์หลกัการก ากบัดแูลกิจการขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพฒันาทางเศรษฐกิจ (OECD) โดยแบง่
ออกเป็นหมวดตา่งๆ คือ (ก) สทิธิของผู้ ถือหุ้น (ข) การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั (ค) บทบาทของผู้มีสว่นได้เสยี (ง) การ
เปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส (จ) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งนโยบายของบริษัทได้มีการก าหนดกรอบของ
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนกังาน 

โครงการสร้างความตระหนกัในการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ(Corporate Governance Awareness 
Campaign) 

เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่ามีการปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง และสนบัสนุนให้ทุกคนในองค์กรมีความ
ตระหนกัถึงและมีความเข้าใจในนโยบายตา่งๆ ของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการ คณะกรรมการบริษัทจึงจดัให้
มีการจดัท าโครงการสร้างความตระหนกัในการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการอย่าง (CGPAC) ซึ่งเป็นโครงการที่สง่เสริม
ให้มีการปฏิบตัิอยา่งเป็นรูปธรรมในการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ  

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายนกัลงทุนสมัพันธ์และสื่อสารองค์กร และฝ่ายเลขานุการบริษัทและก ากับดูแลการ
ปฏิบตัิเป็นคณะท างานในโครงการ CGPAC (CGPAC Committee) รวมถึงจดัให้มีการตรวจสอบให้มีการปฏิบตัิตามนโยบาย
ตา่งๆ ของบริษัท ในทกุหนว่ยงาน และจดัท ารายงานของโครงการนี ้เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทอีกด้วย 

โครงการ CGPAC เป็นโครงการท่ีจะด าเนินการอยา่งตอ่เนื่องในการให้ความรู้ อบรม และติดตามให้มีการปฏิบตัิ เพื่อสร้างความ
มัน่ใจวา่พนกังานทกุคนของบริษัทมีความเข้าใจในนโยบาย บริษัทฯ จดัให้มีการแปลนโยบายต่างๆ เป็นภาษาท้องถ่ินในแต่ละ
ประเทศ คู่มือนโยบาย ประกอบด้วย นโยบายต่างๆ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและได้ด าเนินแจกจ่ายให้แก่พนกังานทกุคน หวัหน้า
ของแตล่ะหนว่ยงานจะเป็นผู้ รับผิดชอบให้มกีารปฏิบตัิตามโครงการ CGPAC และรายงานการปฏิบตัิไปยงัคณะท างาน CGPAC 
Committee ซึง่คณะท างาน CGPAC Committee จะน าเสนอรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท พนกังานได้อา่นและลงนามวา่จะ
ปฏิบัติตามหลกัจรรยาบรรณ หัวหน้าในแต่ละหน่วยงาน /ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะส่งมอบคู่มือนโยบายให้แก่พนกังานใหม ่
พนกังานใหม่จะต้องอ่านเพื่อท าความเข้าใจ รับทราบและลงนามว่าจะปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณ โดยจัดให้มีแผนงานการ
อบรมเพื่อสร้างความตระหนกัและสร้างความเข้าใจในนโยบายตา่งๆ ของบริษัท 
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พนกังานสามารถเข้าถงึข้อมลูลา่สดุของนโยบายตา่งๆ ทางเว็บไซต์ของบริษัท คณะท างาน CGPAC ได้จดัตัง้ทีมงานท่ีจะ
รับผิดชอบให้มกีารด าเนินตามโครงการดงักลา่ว ท่ีส านกังานใหญ่ โดยประสานงานกบัแตล่ะหนว่ยงานของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาให้มีการทบทวนนโยบายตา่งๆ เป็นประจ าทกุปี โดยเร่ิมทบทวนนโยบายตัง้แตปี่ 2557 เป็นต้นไป 
ในปีนี ้คณะกรรมการบริษัทได้มกีารอนมุตัินโยบายดงัตอ่ไปนี ้

• นโยบายเร่ืองโรคเอดส์ (HIV) 
• นโยบายด้านสขุอนามยัและความปลอดภยั 
• นโยบายการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้น 
• นโยบายการปฏิบตัิตอ่ลกูค้า 
• นโยบายนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

ในเดือนมกราคม 2557 คณะกรรมการบริษัทได้มีการอนมุตัินโยบายเพิ่มเติม คือ นโยบายการตอ่ต้านการทจุริตทกุนโยบาย 
ของบริษัทสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.indoramaventures.com ภายใต้หวัข้อการก ากบัดแูลกิจการ 

การปฏิบัตติามหลักการก ากับดูแลกิจการท าให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลต่างๆ ดังน้ี 

1. บริษัทฯ ได้รับคะแนน 100 คะแนนจากการประเมินคณุภาพการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2557 ซึง่ประเมิน
โดยสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ซึง่บริษัทฯ ได้รับคะแนนเตม็สองปีติดตอ่กนั 

2. บริษัทฯ ได้รับคะแนนในระดบั “ดีเลศิ” ของการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในปี 2556 
ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย โดยการสนบัสนุนของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งคะแนนของระดบัดีเลิศ คือ คะแนนในช่วงร้อยละ 90-100 ซึ่งบริษัทฯ ได้
คะแนนร้อยละ 93 ในขณะท่ีปีที่แล้ว บริษัทฯ ได้คะแนนในระดบั “ดีมาก” 

3. บริษัทฯ ได้รับรางวลัประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี 2556 ซึ่งจัดโดย
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยร่วมกบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  และสภาธุรกิจตลาดทุน
ไทย รางวลัที่ได้รับนี ้แสดงให้เห็นถึงการด าเนินการให้มีการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีโดยคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบตลอดปีที่ผา่นมา 

นอกจากนี ้หวัหน้าฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ได้รับรางวลัและได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งใน 25 ผู้ปฏิบตัิงานด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์
ดีเดน่ของโลกซึง่จดัท าโดยนิตยสารด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยจ านวน 3 ชดุ ได้แก่ (ก) คณะกรรมการตรวจสอบ (ข) คณะกรรมการสรรหา 
พิจารณาคา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ (ค) คณะกรรมการบริหารความเสีย่งองค์กร 

คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ นายระเฑียร ศรีมงคล ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ
ตรวจสอบ นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช และนายมาริษ สมารัมภ์  ด ารงต าแหนง่สมาชิกกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสมาชิกทกุท่านเป็น
กรรมการอิสระ และเป็นผู้มีประสบการณ์ มีความรู้ในการสอบทานงบการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบนัได้รับการ
แตง่ตัง้ในปี 2556 โดยมีวาระการด ารงต าแหนง่ 2 ปี โดยจะสิน้สดุลงวนัท่ี 18 กนัยายน 2558 
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งวด 6 เดือน ปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัให้มีการประชมุจ านวน 3 ครัง้ โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมของสมาชิก
แตล่ะทา่นดงันี ้

ช่ือ – สกลุ การเข้าร่วมประชมุ 
นายระเฑยีร  ศรีมงคล* 3/3 

นายจกัรมณฑ์  ผาสกุวนชิ 2/3 

นายมาริษ สมารัมภ์* 3/3 

หมายเหต ุ   * นายระเฑียร ศรีมงคลและนายมาริษ สมารัมภ์ เป็นกรรมการตรวจสอบทีมี่ความรู้ความสามารถในการสอบทานงบการเงิน 

ขอบเขตอ านาจหนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
.1  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินทีถ่กูต้องและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่
เหมาะสมและมีประสทิธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตัง้โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับการ
ตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์และกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาคดัเลอืกเสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระ เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและเสนอคา่ตอบแทนของ
ผู้สอบบญัชี รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทซึง่รายงานดงักลา่วต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วนเป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท  
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท  
(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 

หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท  
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
(ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัร (charter) 
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท  
7. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบได้รายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัททันทีหลงัการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบนัน้ จะด าเนินการพิจารณาในประเด็นต่างๆ ร่วมกับฝ่าย
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บริหาร เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้ สอบบัญชี รายงานการประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นสว่นหนึง่ของเอกสารที่ใช้ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทซึง่จดัเป็นประจ าทกุไตรมาส 

รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้น าเสนอต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยแสดงรายละเอียดไว้ในรายงาน
ประจ าปี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัท ารายงานโดยแสดงรายละเอียดไว้ในรายงานประจ าปี 

การตรวจสอบภายใน 
บริษัทฯ มีการจดัตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงคูม่ือการตรวจสอบภายในและกฎบตัรของการตรวจสอบภายใน ทัง้นี ้บริษัทได้
แตง่ตัง้นายอนิล ไอลานี ให้เป็นหวัหน้าของฝ่ายตรวจสอบภายใน  ฝ่ายตรวจสอบภายในได้รับมอบหมายให้ด าเนินการตรวจสอบ
กิจกรรมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยภายใต้การดูแลของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน  ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่
รายงานโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ ส าหรับการก าหนดแผนงานการตรวจสอบประจ าปีในแต่ละหน่วยงานจะต้องได้รับ
การอนมุตัิแผนงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ อีกทัง้คณะกรรมการตรวจสอบจะด าเนินการทบทวนผลการปฏิบตัิงานของฝ่าย
ตรวจสอบภายในโดยเทียบเคียงกบัแผนงานท่ีได้ตัง้ไว้เป็นระยะๆ นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบยงัให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่าย
บริหารอีกด้วย ส าหรับงวด 6 เดือน ปี 2557 ฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ด าเนินการตรวจสอบส าหรับหนว่ยงานต่างๆ ของบริษัททัง้
ในประเทศไทยและหน่วยงานในต่างประเทศ เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการติดตามให้มีการปฏิบตัิตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบตัิงานไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบโดยท าการตรวจสอบเป็น
ระยะๆ เพื่อให้แนใ่จวา่การด าเนินการได้ปฏิบตัิตามกฎข้อบงัคบัและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการ  

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ  ประกอบด้วยนายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ด ารง
ต าแหน่งประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ โดยนายอาลก โลเฮีย ดร.ศิริ การเจริญดี 
และนายคณิต สห์ี เป็นสมาชิกกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ ทัง้นี ้สมาชิกของคณะกรรมการสรร
หา พิจารณาคา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการเป็นกรรมการอิสระ ยกเว้นเพียงนายอาลก โลเฮีย 

งวด 6 เดือน ปี 2557 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการได้จดัให้มีการประชุมขึน้จ านวน 2 ครัง้ 
โดยมีรายละเอียดการเข้าประชมุของสมาชิกแตล่ะทา่นดงันี ้

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ชื่อ การเข้าร่วมประชุม 
1. นายวิลเลีย่ม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 1/2 
2. นายอาลก โลเฮีย 2/2 

3. ดร.ศิริ การเจริญดี 2/2 

4. นายคณิต สห์ี 2/2 
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ขอบเขตอ านาจหนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการ 

การสรรหา 

คณะอนกุรรมการมีอ านาจและความรับผิดชอบดงันี ้
• ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ รวมถึงการสอบทานและประเมินความมี

ประสทิธิภาพของคณะกรรมการบริษัท 
• พิจารณาสรรหาบคุคลผู้มีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื่อด ารงต าแหนง่กรรมการในคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผู้ที่

มีประสบการณ์ มีความเช่ียวชาญ มีความเป็นมืออาชีพสงู มีความรู้ความสามารถในการตดัสินใจ และมีประสิทธิภาพ 
โดยสรรหาผู้ทีเ่หมาะสมในการปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะกรรมการ และปฏิบตัิหน้าที่เพื่อประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 
นอกจากนี ้คณะอนุกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสม โดยค านึงถึงการผสมผสานทางด้านทักษะ การศึกษา 
ประสบการณ์ ความเป็นอิสระ และความรู้ ซึง่มีความหลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกบัความต้องการของบริษัท 
ในกรณีที่คณะอนุกรรมการไม่สามารถหาบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมได้ คณะอนุกรรมการอาจใช้บริการจากบริษัทที่
ปรึกษาภายนอก หรือใช้ฐานข้อมลูกรรมการของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยตามที่เห็นสมควร 

• ให้ความช่วยเหลือแก่คณะกรรมการบริษัทในการพฒันาและประเมินศกัยภาพของผู้ที่ได้รับการเสนอที่จะด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหาร รวมถึงต าแหนง่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดแูลการพฒันาของแผนสบืทอดต าแหนง่ผู้บริหาร 

• พฒันาและเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนมุตัิในการก าหนดคณุสมบตัิของบคุคลที่จะด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ
ของบริษัท อีกทัง้ทบทวนคณุสมบตัิดงักลา่วเป็นระยะๆ 

• พิจารณาทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทและเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนมุตัิให้กรรมการบริษัท
ด ารงต าแหนง่เป็นสมาชิกในคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ รวมถึงผู้ที่จะด ารงต าแหนง่ประธานคณะอนกุรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ 
เป็นประจ าทกุปี และเสนอช่ือบคุคลที่เหมาะสมเพิ่มเติมในกรณีที่ต าแหนง่นัน้ๆ วา่งลง 

• พฒันาและเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนมุตัิในหลกัการพืน้ฐานของหลกัธรรมาภิบาล โดยคณะ อนกุรรมการ
จะทบทวนหลกัการดงักลา่วเป็นประจ าทกุปี หรือตามความเหมาะสม พร้อมทัง้เสนอแนะเพื่อแก้ไขเปลีย่นแปลงหลกัการ
ดงักลา่วตามความจ าเป็น 

• พัฒนาและเสนอแนะแนวทางต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติขั น้ตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ย รวมทัง้สอบทานการประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเอง 

• ให้อ านาจในการมอบหมายความรับผิดชอบตา่งๆ แก่คณะอนกุรรมการชดุยอ่ยได้ตามที่เห็นวา่มีความเหมาะสม 
• ให้อ านาจในการว่าจ้างหน่วยงานเพื่อช่วยในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ

บริษัท รวมถึงการวา่จ้างที่ปรึกษาภายนอกและท่ีปรึกษาอื่นๆ ตามที่เห็นวา่เหมาะสม โดยให้คณะอนกุรรมการมีอ านาจ 
อนมุตัิคา่ตอบแทนที่เก่ียวข้อง รวมทัง้เง่ือนไขการวา่จ้างอีกด้วย 

• คณะอนกุรรมการจะต้องรายงานผลการปฏิบตัิงาน และข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้มีการจดัท า
และน าเสนอผลการประเมินการปฏิบตัิงานประจ าปีตอ่คณะกรรมการบริษัทอีกด้วย 

• คณะอนกุรรมการจะต้องทบทวนความถกูต้องและความเหมาะสมของกฎบตัร พร้อมทัง้เสนอแนะหรือเปลี่ยนแปลงต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

 

 



                                                                                                                                               บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                       

 

145 การก ากบัดแูลกิจการ                                                                                                   สว่นที่ 3 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ 

 

ค่าตอบแทน 

คณะอนุกรรมการจะประเมินและให้ค าแนะน าต่อคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาค่าตอบแทนของ
ผู้บริหารและกรรมการบริษัท เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ดงักลา่ว คณะอนกุรรมการมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบดงันี ้
• พิจารณาทบทวนและอนมุตัิ เป้าหมายของบริษัทและวตัถปุระสงค์เป็นประจ าปีทกุปี และให้สอดคล้องกบัค่าตอบแทนของ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่บริษัทฯ 
• ประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่บริษัทฯ อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ ตามเป้าหมายของบริษัทและ

วตัถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ และเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนประจ าปี  ของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารกลุม่บริษัทฯ โดยรวมถึงเงินเดือน โบนสั หุ้น และคา่ตอบแทนในรูปแบบอื่น (ถ้ามี) 

• พิจารณาทบทวนและอนุมัติขัน้ตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานและโครงสร้างค่าตอบแทนส าหรับกรรมการบริหาร
ประจ าปี คณะอนุกรรมการจะท าการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการบริหารและอนุมัติค่าตอบแทนประจ าปี  
โดยรวมถึงเงินเดือน โบนสั หุ้น และค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น โดยอ้างอิงข้อมลูและข้อเสนอแนะจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุม่บริษัทฯ นอกจากนัน้ คณะอนกุรรมการควรมีการสือ่สารเป็นประจ ากบัผู้น าของบริษัท ซึ่งรวมถึงการท ากิจกรรม
ที่เป็นการพฒันาศกัยภาพความเป็นผู้น า การทบทวนข้อมลูที่มาจากการส ารวจแบบสอบถามของพนกังาน และทบทวนผล
การประเมินความเป็นผู้น าประจ าปี 

• พิจารณาทบทวนและอนุมตัิ ขัน้ตอนการประเมินผลการปฏิบตัิงาน และโครงสร้างค่าตอบแทนส าหรับผู้บริหารระดบัสงู
ประจ าปี คณะอนุกรรมการจะอนุมตัิหรืออาจมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนประจ าปี 
รวมถึงเงินเดือน โบนสั หุ้น และคา่ตอบแทนในรูปแบบอื่นให้แก่ผู้บริหารระดบัสงู 

• พิจารณาทบทวนและหารือกับฝ่ายจัดการของบริษัทในบทวิเคราะห์ค่าตอบแทนของบริษัท  (CD&A) และเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบริษัท บทวิเคราะห์คา่ตอบแทนของบริษัท CD&A เป็นสว่นหนึง่ของรายงานประจ าปี 

• คณะอนุกรรมการมีอ านาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาในการให้ค าแนะน าที่เก่ียวกบัค่าตอบแทนตามที่เห็นว่าเหมาะสม ซึ่ง
คณะอนกุรรมการมีอ านาจในการอนมุตัิคา่ตอบแทนและเง่ือนไขการในการวา่จ้างทีป่รึกษาด้วย 

• คณะอนกุรรมการจะรายงานผลการปฏิบตัิงานและข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท หลงัจากเสร็จสิน้การประชุม
คณะอนุกรรมการในแต่ละครัง้  รวมทัง้จัดให้มีการจัดท าและน าเสนอผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปีต่อ
คณะกรรมการบริษัทด้วย  

การก ากบัดูแลกิจการ 
นอกเหนือจากหน้าที่ท่ีได้กลา่วไว้ข้างต้น คณะอนกุรรมการชดุนีม้ีหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องกบัการก ากบัดแูลกิจการดงันี ้
• ก าหนดนโยบายด้านการก ากบัดแูลกิจการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและน ามาปฏิบตัิ รวมถึงติดตามให้มีการ

ปฏิบตัิตามนโยบาย และจดัให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายอยา่งตอ่เนื่องตามความเหมาะสม 
• ประสานงานให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปีของประธานกรรมการ กรรมการรายบคุคลและการประเมินผลการ

ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัททัง้ชดุ รวมถึงคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่นๆ 
• สร้างความเช่ือมัน่ว่ากระบวนการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทมีความเหมาะสมคงไว้ซึ่งความถกูต้องและความชอบธรรม 

กลา่วคือ ความถกูต้องของงบการเงิน การปฏิบตัิตามกฎหมายและหลกัจริยธรรม ตลอดจนความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้า ผู้
จดัหาสนิค้าและผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่อื่นๆ 
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• สร้างความเช่ือมัน่ว่ากระบวนการก ากับดูแลกิจการของบริษัทมีความเหมาะสมในการป้องกันและลดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์อนัสงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น 

• สร้างความเช่ือมัน่วา่กระบวนการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทมีความเหมาะสมต่อประสิทธิภาพในการเสริมสร้างหลกัธรร
มาภิบาล การจดัการความเสีย่ง การควบคมุภายใน และการปฏิบตัิตามกฎหมาย 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการไดจ้ดัท ารายงานโดยแสดงรายละเอียดไวใ้นรายงานประจ าปี 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่งองค์กร (ERM) 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (ERM) ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจ านวน 5 คน โดยที่มีสมาชิก 2 คนเป็นกรรมการอิสระ 
ทัง้นีน้ายอาลก โลเฮีย ด ารงต าแหนง่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่บริษัทฯ และรองประธานกรรมการบริษัทได้รับการแต่งตัง้ให้
เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และมีสมาชิกคือ นายระเฑียร ศรีมงคล ซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 
รองประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ นายมาริษ สมารัมภ์ ซึง่ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ นายดีลปิ กมุาร์ อากาวาล ซึง่ด ารงต าแหนง่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ธุรกิจ PET และ Feedstock และนายอเุดย์ 
พอล ซิงห์ กิล ซึง่ด ารงต าแหนง่กรรมการผู้จดัการธุรกิจโพลเีอสเตอร์ 
 

งวด 6 เดือน ปี 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรได้จดัให้มีการประชุมขึน้จ านวน 1 ครัง้ โดยมีรายละเอียดการเข้า
ประชมุของสมาชิกแตล่ะทา่นดงันี ้
 

 

วตัถปุระสงค์ของการบริหารความเสีย่งองค์กร 
• สร้างวฒันธรรมให้มีการตระหนกัถึงความเสี่ยงทัว่ทัง้องค์กร ตรวจสอบการก ากบัดแูลและการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

เพื่อให้แนใ่จวา่ได้มีการปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
• ปรับปรุงให้เกิดความโปร่งใสและสอดสอ่งดแูลให้มีการบริหารความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กร เพื่อให้แนใ่จวา่ได้บรรลเุป้าหมายของ

องค์กร สามารถยืดหยุน่และตอบสนองตอ่ความท้าทายและโอกาส 
• สามารถระบุและประเมินถึงผลกระทบของการความเสี่ยงทางธุรกิจขององค์กรที่มีนัยส าคญั  (รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

ถดถอย) เพื่อลดความเสีย่ง โดยมีการปรับใช้กลยทุธ์ที่เหมาะสม 
 

ขอบเขตอ านาจหนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่งองค์กร 
• ก าหนดนโยบายและกลยทุธ์ตามกรอบการบริหารความเสีย่งของบริษัท ซึง่รวมถึงโครงสร้างการก ากบัดแูลความเสีย่ง ระดบั

ความเสีย่งที่ยอมรับได้ และการบริหารความเสีย่ง เป็นต้น 

ชื่อ การเข้าร่วมประชุม 
1. นายอาลก โลเฮีย 1/1 
2. นายระเฑียร ศรีมงคล 1/1 

3. นายมาริษ สมารัมภ์ 1/1 

4. นายดีลปิ กมุาร์ อากาวาล 1/1 

5.      นายอเุดย์ พอล ซิงห์ กิล 1/1 
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• ทบทวนความเสีย่งโดยรวมของบริษัทโดยรวมถงึ ความเสีย่งทางกลยทุธ์ ความเสีย่งในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการก ากบัดแูลการ
ปฏิบตัิ โดยครอบคลมุถึงสิง่แวดล้อม ความเสีย่งจากการคอร์รัปชัน่ ความเสีย่งที่มีผลกระทบด้านช่ือเสยีงโดยรวมถึงด้านนกั
ลงทนุสมัพนัธ์ ความเสีย่งด้านเครดิต ความเสีย่งด้านสภาพคลอ่งและการจดัหาเงินทนุและความเสีย่งด้านการตลาด เป็นต้น 

• ทบทวนความเสีย่งที่เก่ียวข้องกบัแผนการเติบโตของบริษัท ความคลาดเคลือ่นจากงบประมาณที่ได้คาดการณ์ไว้ผลกระทบ
จากความลา่ช้าของการด าเนินตามโครงการที่ได้รับการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมถึงการเพิ่มขึ น้ของต้นทุน
โครงการ 

• เพื่อให้มัน่ใจวา่ นโยบาย กระบวนการ และระเบียบวิธีปฏิบตัิ มีความเหมาะสมต่อการบริหารความเสี่ยงที่มีนยัส าคญัของ
องค์กรโดยรวม และรายงานผลลพัธ์ตอ่คณะกรรมการบริษัท 

• ตรวจสอบวงจรอตุสาหกรรมโพลเีอสเตอร์ กลยทุธ์และการบรรลตุามเป้าหมาย 
• รับผิดชอบหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป 
• ระบถุึงความเสีย่งและน ากลยทุธ์การบริหารความเสีย่งที่เหมาะสมน ามาปรับใช้ เพื่อลดความเสีย่ง 
• พิจารณาให้มีการลดความเสี่ยงลงโดยคณะกรรมการชุดย่อยและจัดให้มีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมกับแผนการ

ปฏิบตัิงาน 
• ประเมินการน าไปใช้ปฏิบตัิและการจดัการบริหารความเสีย่งที่มีประสิทธิภาพ โดยให้ค าแนะน าอย่างต่อเนื่องและสนบัสนนุ

ให้มีการปรับปรุงกรอบการบริหารความเสีย่งโดยรวม เพื่อให้แนใ่จวา่มีการปฏิบตัิตามอยา่งดีที่สดุ 
• จดัให้มีการลดความเสีย่งที่วิกฤตลงโดยเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารความเสีย่งองค์กร 
• จดัให้มีการเผยแพร่วฒันธรรมด้านความเสีย่งให้แก่พนกังานทกุคนในแตล่ะภาคสว่นของธุรกิจ 
• จดัท ากระบวนการการปฏิบตัิการและคูม่ือที่เหมาะสมให้สอดคล้องกบันโยบายที่เก่ียวข้องกบัการบริหารความเสีย่งองค์กรที่

ได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริหารความเสีย่งองค์กร 
• จดัให้มีการทบทวนและให้เกิดความมัน่ใจวา่มีการท าประกนัภยัคุ้มครองความเสีย่งและมีการโอนความเสีย่ง 
• จดัให้มีการพฒันากระบวนการตอบสนองความเสีย่งโดยรวมถึงแผนภาวะฉกุเฉินและแผนงานธุรกิจตอ่เนื่อง 
คณะกรรมการบริหารความเสีย่งองค์กรได้จดัท ารายงานโดยแสดงรายละเอียดไว้ในรายงานประจ าปี 

9.3 การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

กรรมการ 

การสรรหา การแต่งตัง้ การถอดถอน หรือการพ้นจากต าแหน่งกรรมการของบมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส นัน้ จะมีก าหนดไว้ใน
ข้อบงัคบัซึง่สามารถสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้
1. ในการด าเนินงานของบริษัท คณะกรรมการซึง่ประกอบด้วยกรรมการอยา่งน้อยห้าคน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย และกรรมการจะต้องเป็นผู้มีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนด 
2. ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการโดยใช้เสยีงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
(ข) ให้ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป 
(ค) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (ก) เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะ

แบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
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(ง) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนที่
จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานในท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

3. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม โดยกรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ในปี
แรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนัว่าผู้ ใดจะออก สว่นปีหลงั ๆ ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่ง
นานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้ อาจได้รับเลอืกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมไ่ด้ 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โดยการลาออกนัน้จะมีผลนบัแต่
วนัท่ีใบลาออกไปถึง บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส 

5. ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสีข่องจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือ
โดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 

คณุสมบติักรรมการ 
1. อายไุมเ่กิน 70 ปี 
2. มีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดไว้ในกฎระเบียบตา่งๆ ตลอดจนมีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท 
3. ต้องส าเร็จการศกึษาขัน้ต ่าระดบัปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้ 
4. เป็นผู้ มีความรู้ในกิจการของบริษัทและสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนใช้ความรู้ความสามารถที่มีเพื่อ

ประโยชน์ของบริษัท 
5. เป็นผู้มีความซื่อสตัย์สจุริตและมีคณุธรรมสงู 

 
กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระต้องไมด่ ารงต าแหนง่เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกวา่ 5 บริษัท 
กรรมการที่เป็นผู้บริหารต้องไม่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า  3 บริษัทและบริษัทนัน้จะต้องไม่มี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัไอวีแอล อย่างไรก็ตาม กรรมการที่เป็นผู้บริหารสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทภายใน
กลุม่ไอวีแอล โดยรวมถึงบริษัทร่วมทนุ โดยไมจ่ ากดัจ านวนบริษัท  
 
ในกรณีที่กรรมการคนใดด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่าหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทจะ
พิจารณาถึงประสทิธิภาพในการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการและจะรายงานถึงเหตผุลในการแตง่ตัง้กรรมการทา่นนัน้ไว้ในรายงาน
การก ากบัดแูลกิจการในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

คณุสมบติักรรมการอิสระ 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละศนูย์จุดเจ็ดห้าของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส บริษัทใหญ่ 

บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส  ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้น
ของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคมุ
ของบริษัท บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของ
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บริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนญุาตต่อส านกังาน ก.ล.ต.  
ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถงึกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

3. ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส 
พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้
เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุ
ของบริษัทในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทแม ่บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่
ส านกังาน ก.ล.ต. 
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจและการค านวณมลูคา่ของความสมัพนัธ์ทางธรุกิจให้มีความหมายเช่นเดียวกนักบันิยามที่ก าหนดไว้
ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ
บริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัท
แม ่บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทที่สงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทและไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่น
ที่มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ าหรือถือหุ้น
เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเ ป็น
การแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
ทัง้นี ้ บริษัทฯ ได้ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระเข้มกวา่ที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด 
 
ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหารกลุ่มบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตัง้ผู้ที่จะด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งบุคคลดงักลา่วจะต้องเป็น
บคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม โดยพิจารณาจากผู้ที่มีลกัษณะโดดเด่น มีความเช่ียวชาญ มีความเป็นมืออาชีพสงู และเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถในการตดัสินใจและมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบตัิหน้าที่เพื่อประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทในระยะยาว และ
เป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านอตุสาหกรรมของบริษัท 
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9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสง่ตวัแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท โดยตวัแทนอาจเป็น
ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จดัการ กรรมการ ผู้บริหารระดบัสงูหรือบคุคลใดๆ ซึ่งมีคณุสมบตัิและ
ประสบการณ์เหมาะสมในธุรกิจดงักลา่ว โดยปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกบัธุรกิจของบริษัทย่อยเหลา่นัน้ ตวัแทนที่ได้รับการ
แตง่ตัง้จะต้องบริหารและจดัการธุรกิจของบริษัทย่อยตามกฎหมายและกฏระเบียบตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท และ
กฎหมายของบริษัทยอ่ยที่เก่ียวข้อง และปฏิบตัิตามนโยบาย แนวทางและข้อเสนอแนะของบมจ. อินโดรามาเวนเจอร์ส 

9.5 การใช้ข้อมูลภายในของบริษัท 

บริษัทฯ ได้มีการจดัท านโยบายเป็นลายลกัษณ์อกัษรเก่ียวกบัการเก็บรักษาข้อมลูไว้เป็นความลบั และ/หรือการใช้ข้อมลูภายใน
ของบริษัท เพื่อเป็นการช่วยป้องกนัไมใ่ห้เกิดการกระท าที่ผิดกฎหมาย โดยนโยบายดงักลา่วได้มีการแจ้งต่อพนกังานทกุคนของ
บริษัท ไมว่า่จะเป็นท่ีส านกังานใหญ่หรือบริษัทยอ่ยทกุแหง่ของบริษัท 

จรรยาบรรณส าหรับกรรมการและจรรยาบรรณส าหรับพนกังานนัน้ ได้มีการแจ้งต่อกรรมการและพนกังาน ว่าจะไม่ซือ้ ขาย โอน
หรือรับโอนโดยใช้ข้อมลูที่เป็นความลบัหรือข้อมลูภายในของบริษัทเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมลูภายใน 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี และพนกังานบริษัททกุคนท่ีสามารถรับทราบข้อมลูทางด้านงบการเงินของบริษัท จะต้องรายงาน
การซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ซึ่งรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะต่อเลขานุการบริษัท ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการ
บริษัทได้มีการจดัท ารายงานสรุปการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทโดยน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุไตรมาส  
กรรมการบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) ได้มีการจัดท ารายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองที่มีต่อบริษัทและ
บริษัทยอ่ย ซึง่แบบฟอร์มนีไ้ด้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกรรมการจะต้องน าสง่รายงานต่อเลขานกุารบริษัทเป็น
ประจ าทกุปี 

นโยบายการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท 
บริษัทได้วางนโยบายในการดแูลการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทดงันี ้
1. กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนกังานบริษัทจะต้องเก็บรักษาความลบั และ/หรือข้อมลูภายในของบริษัท ยกเว้นจะใช้

ข้อมลูดงักลา่วเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทเทา่นัน้ 
2. กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนกังานบริษัทจะไม่เปิดเผยความลบั และ/หรือ ข้อมลูภายในของบริษัท เพื่อแสวงหา

ผลประโยชน์สว่นตน หรือเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม  
3. กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนกังานบริษัทจะไมข่าย/ซือ้/โอน ในหลกัทรัพย์ของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โดยใช้

ข้อมลูที่เป็นความลบั และ/หรือข้อมลูภายในของบริษัท และ/หรือ การเข้าท ารายการโดยใช้ข้อมลูที่เป็นความลบั และ/หรือ
ข้อมลูภายในของบริษัท ซึง่อาจก่อให้เกิดความเสยีหายแก่บริษัท ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมโดยให้นบัรวมคู่สมรส บตุรที่ยงั
ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานบริษัท ผู้ ฝ่าผืนกฎระเบียบดังกล่าวข้างต้ น จะได้รับ
บทลงโทษที่รุนแรง  

หลงัจากที่บริษัทฯ ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จดัการ หรือบคุคลใดที่รับผิดชอบ
ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท ผู้สอบบญัชี เจ้าหน้าที่และพนกังานของบริษัท ซือ้/ขาย หรือ เสนอซือ้/เสนอขายในหลกัทรัพย์ของ 
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส หรือชกัชวนบคุคลอื่น ซือ้/ขาย หรือ เสนอซือ้/เสนอขายในหลกัทรัพย์ของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส 
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่บคุคลอื่นโดยใช้ข้อมลูภายในของบริษัท ที่สง่ผลกระทบต่อ
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การเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์ของบมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือใช้
ประโยชน์จากต าแหน่งหน้าที่ หรือเปิดเผยข้อมูลดงักล่าว เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
ให้แก่บคุคลอื่น การกระท าของบคุคลดงักลา่วข้างต้น ให้ถือวา่เข้าขา่ยท าผิดกฎหมายในฐานะผู้ใช้ข้อมลูภายใน  
ในกรณีที่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จดัการ หรือบคุคลใดที่รับผิดชอบตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท  และผู้สอบบญัชีของบริษัทได้มา
หรือจ าหน่ายไปซึ่งหลกัทรัพย์ของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส บคุคลดงักลา่วจะต้องมีหน้าที่จดัท าและรายงานข้อมลูการซือ้
ขายหลกัทรัพย์ในระยะเวลาที่ก าหนดภายใต้กฎระเบียบของส านกังาน ก.ล.ต. โดยให้นบัรวมคู่สมรส บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ
ของบคุคลดงักลา่วข้างต้น  โดยกฎระเบียบดงักลา่วนี ้จะมีการแจ้งให้แก่พนกังานทกุคนทราบ 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีในปีและค่าบริการตรวจสอบอื่นใน ปี 2556 ของบริษัทฯและบริษัทย่อย บริษัทที่มีอ านาจควบคมุร่วม
และบริษัทร่วมเป็นดงันี ้ 
 

รายละเอียด  ปี 2556 (บาท) ปี 2555 (บาท) 
1.คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ   
   และบริษัทยอ่ย บริษัทท่ีมีอ านาจ  
   ควบคมุร่วม และบริษัทร่วม 

98,000,000 100,000,000 

ก) จ่ายใหก้บับริษัท เคพีเอ็มจี  
ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั และ   
บริษัททีส่งักดั บริษัท เคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

ข) จ่ายใหผู้ส้อบบญัชีบริษัทอืน่  

91,000,000 
 
 
 

7,000,000 

97,000,000 
 
 
 

3,000,000 
2.คา่บริการตรวจสอบอื่น(Non-audit  
   fee) ที่จ่ายให้กบั KPMG    
   International บริษัทท่ีสงักดั  
   บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี  
   จ ากดั * 

49,000,000 
 

  

11,000,000 

*ค่าบริการตรวจสอบอ่ืนซึ่งเก่ียวข้องกับการให้ค าปรึกษาด้านภาษี การท า Due Diligence การซือ้กิจการ การปรับโครงสร้างกิจการ และการให้
ค าปรึกษาในด้านอ่ืนๆ 

9.7 การปฏิบัตติามหลักการก ากับดูแลกิจการงวด 6 เดือน ปี 2557  

บริษัทฯ มกีารปฏิบตัิตามหลกัการพืน้ฐานและนโยบายของการก ากบัดแูลกิจการดงัตอ่ไปนี:้ 

สิทธิของผู้ถอืหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัในการปกป้องและคุ้มครองสทิธิของผู้ ถือหุ้นเป็นอนัดบัแรก โดยไมค่ านงึถึงจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นถือ อีกทัง้
สง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นมีการใช้สทิธิตามกฎหมายอีกด้วย 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงสทิธิขัน้พืน้ฐานตา่งๆ ตามกฎหมาย เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย ผู้
ถือหุ้นในประเทศหรือผู้ ถือหุ้นตา่งประเทศ หรือผู้ ถือหุ้นสถาบนั ให้ได้รับสทิธิในการเข้าร่วมการประชมุผู้ ถือหุ้น สทิธิในการแต่งตัง้
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ผู้แทนให้เข้าร่วมประชุมและสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการลงคะแนนเสียงเพื่อแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการเป็น
รายบคุคล สิทธิในการลงคะแนนเสียงเพื่อแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีของผู้สอบบญัชี และสิทธิในการลงคะแนน
เสยีงในเร่ืองอื่นๆ โดยใช้สทิธิตา่งๆ ในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2557 ที่ผา่นมา 

สทิธิของผู้ ถือหุ้นนัน้ให้รวมถึงสทิธิในการได้รับสว่นแบง่เงินปันผล สทิธิในการเสนอความคิดเห็น และการสอบถามข้อมลูเก่ียวกบั
การด าเนินธุรกิจของบริษัทในทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้น 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัตระหนกัถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้นที่จะได้รับข่าวสาร ข้อมลูสารสนเทศที่ถกูต้อง ครบถ้วนเพียงพอและทนัเวลา 
เพื่อน ามาใช้ในการตดัสนิใจของผู้ ถือหุ้น ซึง่บริษัทฯ ยงัคงมุง่มัน่ท่ีจะด าเนินการอยา่งตอ่เนื่องเช่นนีต้ลอดไป 
บริษัทฯ ไมม่ีสญัญาหรือข้อตกลงใดๆ กบัผู้ ถือหุ้นใหญ่ ซึง่บริษัทจดัให้มีโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทยอ่ย บริษัทในเครือ และผู้
ร่วมทนุ โดยไมม่ีการถือหุ้นแบบไขว้ นอกจากนีโ้ครงสร้างผู้ ถือหุ้นของกลุม่บริษัทไมม่ีลกัษณะโครงสร้างแบบพีระมิด 
โครงสร้างของกลุม่บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หวัข้อ “เก่ียวกบับริษัท”  และมีการปรับปรุงข้อมลูให้
เป็นปัจจบุนัในทกุๆ ไตรมาส 

ก) สิทธิพืน้ฐานทัว่ไปและความเสมอภาค 

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) เปิดโอกาสให้กลุม่ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยมีสว่นร่วมในการเสนอวาระการประชุม และ
เสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้ามารับเลือกเป็นกรรมการบริษัท ก่อนการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นระยะเวลา 90 วนั หนงัสือ
ดงักลา่วได้ประกาศผา่นทางเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 12 กนัยายน 2556 และผา่นช่องทางเว็บไซต์
ของบริษัทฯ เมื่อวนัท่ี 16 กนัยายน 2556 หนงัสือเชิญประชุมได้แจ้งถึงวิธีการและเง่ือนไขในการด าเนินการไว้อย่างชดัเจน ทัง้นี ้
บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อเสนอจากผู้ ถือหุ้นรายใดในการเสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเพื่อเข้ามารับเลือกเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งได้มี
การรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในเร่ืองดงักลา่วแล้วในช่วงเดือนมกราคม 2557 

บริษัทฯ จะยงัคงด าเนินการเปิดโอกาสเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจในเร่ืองพืน้ฐานที่เก่ียวข้องกบับริษัทตอ่ไป 
เพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้ ถือหุ้นว่าผู้ ถือหุ้นจะได้รับทราบข้อมลูงบการเงินประจ าปีที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว และงบ
การเงินประจ าไตรมาสได้ตรงเวลา บริษัทฯ ได้ท าการเปิดเผยข้อมลูงบการเงินประจ าปี 2556 และงบการเงินรายไตรมาสทัง้ 2 
ไตรมาสของปี 2557 ในวนัถดัไปหลงัจากได้รับการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสามารถ
ดาวน์โหลดข้อมูลงบการเงินได้ทัง้ในรูปแบบภาษาองักฤษและภาษาไทย โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.indoramaventures.com  

บริษัทฯ ให้ความส าคญัในเร่ืองของการเปิดเผยสารสนเทศอยา่งตรงเวลา โดยผา่นช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์ของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย อาทิ รายงานประจ าปี แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น มติ
ที่ส าคญัของที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท การรายงานความคืบหน้าของการเข้าซือ้กิจการ ข้อมลูน าเสนอในงาน Opportunity 
Day รายงานของนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ ขา่วประชาสมัพนัธ์และข้อมลูอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบับริษัทและบริษัทยอ่ยเพื่อให้ผู้ ถือหุ้น
ได้รับทราบข้อมลูอยา่งตอ่เนื่องและทนัตอ่เวลา 

ผู้ ถือหุ้นได้รับแจ้งค าบอกกลา่วการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้า 30 วนัก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น โดยผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจะ
ได้รับข้อมลูที่ครบถ้วน เพียงพอ ซึง่การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีได้จดัขึน้เมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2557 โดยมีการสง่หนงัสือ
เชิญประชมุเป็นการลว่งหน้าโดยสง่ในวนัท่ี 24 มีนาคม 2557 

http://www.indoramaventures.com/
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เอกสารที่ใช้ในการประชมุสามญัประจ าปีจะสง่ไปยงัผู้ ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ทัง้ในรูปแบบ
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เมื่อวนัท่ี 19 มีนาคม 2557 โดยเผยแพร่เป็นการลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนัก่อนวนัประชมุ เพื่อเป็น
การอ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้น โดยผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ใช้ในการประชุมรวมถึงแบบฟอร์มการมอบฉนัทะ
ผา่นทางเว็บไซต์ได้  

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้แจ้งขา่วสารเร่ืองการสง่หนงัสอืเชิญประชมุผา่นทางตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 18 มีนาคม 2557 
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่ข้อซกัถามพร้อมกบัข้อคดิเห็นตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัวาระการประชมุเป็นการลว่งหน้า นบั
จากวนัที่ได้รับหนงัสือเชิญประชุม ซึ่งขัน้ตอนของการส่งค าถามและข้อคิดเห็นดงักล่าวได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในหนงัสือเชิญ
ประชมุ  

บริษัทฯ สนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีด้วยตนเองหรือมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ 
หรือผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งในสี่ท่านที่ได้รับการเสนอช่ือโดยบริษัทให้เป็นผู้ เข้าร่วมประชุม
แทน โดยบริษัทฯ ได้แนบประวตัิของกรรมการอิสระไว้ในหนงัสอืเชิญประชุม 

เพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ผู้ ถือหุ้น สถานที่จดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  ตัง้อยู่ใจกลางเมือง ซึ่งบริษัทฯ 
ได้แนบแผนท่ีของสถานท่ีจดัประชมุไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว โดยจดัประชมุตัง้แตเ่วลา 14.00 น.  

ในวนัประชมุ บริษัทฯ ได้จดัเวลาให้กบัผู้ ถือหุ้นส าหรับการลงทะเบียนมากกวา่สองชัว่โมงก่อนเร่ิมการประชมุ โดยมีการจดัเตรียม
สถานท่ี และเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นไว้อยา่งเพียงพอ ซึง่ผู้ ถือหุ้นยงัคงสามารถลงทะเบียนหลงัจากมีการเปิด
การประชมุไปแล้ว ทัง้นี ้เพื่อเป็นการสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าถึงเอกสารที่จ าเป็นต้องใช้ในการเข้าร่วมประชุมทัง้หมด รวมทัง้หนงัสือมอบ
ฉนัทะ ซึง่ผู้ ถือหุ้นจะได้รับความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ  

การลงทะเบียนโดยระบบบาร์โค้ด โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรือ TSD ได้ถกูน ามาใช้เพื่อความ
สะดวกรวดเร็ว และมีประสทิธิภาพในการลงทะเบียน นอกจากนีบ้ริษัทได้จดัเตรียมบตัรลงคะแนนให้แก่ผู้ ถือหุ้นแต่ละท่าน เพื่อ
น าไปลงคะแนนเสยีงอีกด้วย 

บริษัทฯ ได้จดัเตรียมข้อมลู วาระการประชุมในหนงัสือเชิญประชุมไว้อย่างครบถ้วน ทัง้นีเ้พื่อเป็นการช่วยในการตดัสินใจของผู้
ถือหุ้น  

เนื่องจากได้รับผลการตอบรับเป็นอยา่งดีจากผู้ ถือหุ้นในครัง้ที่ผา่นมา บริษัทฯ ได้จดัให้มีลา่มแปลภาษาไทยส าหรับการประชุมผู้
ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 

ข) การเลือกตัง้กรรมการกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระและการแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่ 

ในปี 2557 กรรมการบริษัทจ านวน 5 ท่าน ครบต าแหน่งตามวาระและกรรมการทัง้ 5 ท่านตกลงรับข้อเสนอให้มีการเลือกตัง้
กรรมการกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทัง้นีก้รรมการทัง้ 5 ท่าน ได้ลงนามหนังสือตอบรับและเสนอต่อ
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ เพื่อพิจารณาการเสนอให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกวาระ 
หลงัจากที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ ได้มีการพิจารณาจากประสบการณ์การท างานของ
กรรมการแล้ว เห็นควรเสนอกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหนง่ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 
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บริษัทฯ ได้จดัเตรียมประวตัิของกรรมการทัง้ 5 ท่าน ที่ครบก าหนดออกตามวาระ และมีการเสนอให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่ง
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของกรรมการประกอบด้วย ช่ือ อายุ ประเภทของกรรมการ ความสมัพันธ์ทางครอบครัวกับ
กรรมการทา่นอื่น ประวตัิการศกึษา การฝึกอบรม ประสบการณ์การท างาน ต าแหน่งงานในองค์กรจดทะเบียนอื่น ต าแหน่งงาน
ในบริษัทคูแ่ขง่ ความเก่ียวโยงทางธุรกิจซึง่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ จ านวนปีที่ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท สดัสว่น
การถือหุ้น ข้อพิพาททางกฏหมาย จ านวนการเข้าร่วมประชุม และ ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ทัง้นีเ้พื่ออ านวยความ
สะดวกในการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น   

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ จะพิจารณาทบทวนจ านวนของคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง
ประกอบด้วย กรรมการอิสระจ านวน 7 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ านวน 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ านวน 5 
ทา่น    

ในการเสนอช่ือการแต่งตัง้กรรมการ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ  จะพิจารณาความ
เหมาะสม ด้านทกัษะ การศึกษา ประสบการณ์ ความเป็นอิสระ และความรู้ความสามารถ เป็นต้น และให้มีความหลากหลาย
ของสมาชิกในคณะกรรมการบริษัท ตรงกบัตามความต้องการของบริษัท อีกทัง้เป็นไปตามนโยบายการพิจารณาสรรหาและ
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ  คณุสมบตัิขัน้ต ่าของผู้
ด ารงต าแหนง่กรรมการได้มีการก าหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการบริษัท 

ทัง้นี ้ไมม่ีกรรมการของบริษัททา่นใดได้รับการเสนอช่ือจากผู้ ถือหุ้นใหญ่ 
การเลือกตัง้กรรมการที่ครบก าหนดตามวาระให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระจะอนุมตัิโดยผู้ ถือหุ้น และเป็นการ
ลงคะแนนเสยีงเป็นรายบคุคล  

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอช่ือผู้ที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการลว่งหน้าเป็น
เวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนัก่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ซึง่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือ  

ค) การอนมุติัค่าตอบแทนกรรมการ                                                                                                                                                                                                        

กรรมการอิสระและกรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนและให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัค่าตอบแทนของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในปี 
2557 และมีการเสนอโบนสัประจ าปีส าหรับกรรมการทัง้หมดในปี 2556 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณา
คา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการได้เสนอให้มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นตาม
หลกัเกณฑ์ของการจ่ายคา่ตอบแทนโดยเสนอให้แก่กรรมการอิสระและกรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหารตอ่คณะกรรมการบริษัทและ
ผู้ ถือหุ้นดงันี ้
• ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการควรจ่ายอย่างสมเหตุสมผล โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน และภาระหน้าที่ที่

รับผิดชอบ 
• คา่ตอบแทนควรค านงึถึงผลประโยชน์ของกรรมการและค านงึถึงผลประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 
• โครงสร้างของคา่ตอบแทนควรจะไมซ่บัซ้อน โปร่งใส และง่ายตอ่ความเข้าใจของผู้ ถือหุ้น 
• การจ่ายคา่ตอบแทนส าหรับกรรมการท่ีไมใ่ชผู่้บริหารและกรรมการอิสระ เป็นการจ่ายคา่ตอบแทนประจ าและโบนสัประจ าปี 

ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผา่นมา 
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• คา่ตอบแทนในสว่นท่ีเพิ่ม จะมีการจ่ายให้แก่กรรมการซึง่ด ารงต าแหนง่ในแตล่ะคณะอนกุรรมการ 

การปฏิบตัิตามนโยบาย คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการจะก าหนดรูปแบบค่าตอบแทนโดย
เปรียบเทียบกบับริษัทจดทะเบียนอื่น ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้ 

ค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะอนุกรรมการซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้บริหารและเป็น
กรรมการอิสระตามล าดบั จะมีการค านวนโดยใช้อตัรา 1.5 เทา่ของสมาชิกอื่นๆ  

ในการพิจารณาโบนสัที่จ่ายให้กับกรรมการทัง้หมดนัน้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการ จะ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานในแต่ละปี ทัง้นี ้จะขึน้อยู่กบัผลงาน ความรับผิดชอบ ความเช่ียวชาญและการเข้าร่วมประชุม โดย
อ้างอิงจากแบบประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

นอกจากนี ้โบนสัประจ าปีทัง้หมด ค านวนจากอตัราร้อยละคงที่ของผลก าไรสทุธิรวมประจ าปีของบริษัท โดยค านวณจากระบบ
การเก็บคะแนน (Point System) ตามจ านวนครัง้ที่กรรมการแตล่ะคนเข้าร่วมประชมุ 

ในปี 2557 ยงัไมม่ีนโยบายเปลีย่นวิธีค านวณคา่ตอบแทนประจ า 

ทัง้นี ้ไมม่ีนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนประจ าให้แก่กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัท 

รายละเอียดการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ในงวด 6 เดือนของปี 2557 รวมทัง้รายละเอียด
การจ่ายโบนัสประจ าปีของกรรมการทัง้หมดในปี 2556 ได้มีการแสดงรายละเอียดไว้อยู่ในหัวข้อ”ผลการปฎิบัติงานของ
กรรมการ” ในรายงานฉบบันี ้ 

ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการจะเป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนของ
กรรมการ โดยแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบในท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหารและผูบ้ริหาร  
นโยบายและหลกัเกณฑ์ของการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหาร ได้มีการแสดงรายละเอียดไว้ ใน
หวัข้อ “ผลการปฎิบตัิงานของกรรมการ” ในรายงานฉบบันี ้ 
 

 ง) การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีภายนอกและการอนมุติัค่าสอบบญัชี                                                                                                                                                 
รายละเอียดของช่ือส านกังานสอบบญัชีและรายช่ือของผู้สอบบญัชีของบริษัท ความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี ระยะเวลาที่เป็น
ผู้สอบบญัชี คา่ตอบแทนทัง้จากการสอบบญัชีและจากปฏิบตัิหน้าที่อื่น ตลอดปี 2556 พร้อมกบัความคิดเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท ตามค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ระบุรายละเอียดโดยแสดงไว้ในหนงัสือเชิญประชุมแล้ว ทัง้นีเ้พื่อเป็นการ
อ านวยความสะดวกในการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 

จ) การจ่ายเงินปันผล 
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้มีการก าหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิ
หลงัจากการหกัภาษีและจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายแล้ว 
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้เสนออนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจ าปี 2557 ใน
อตัรา 0.19 บาทตอ่หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 914,708,876.55 บาท ซึง่ได้จ่ายแก่ผู้ ถือหุ้นไปเมื่อวนัท่ี 5 กนัยายน 2557                                                                                                                        

ฉ) การประชมุผูถื้อหุน้ 
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) มีนโยบายให้ด าเนินการจดัประชุมผู้ ถือหุ้นให้สอดคล้องตามข้อบงัคบัของบริษัท
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิของตนเองอยา่งเต็มที่ในลกัษณะที่พงึกระท าได้ 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีจะจดัขึน้ภายใน 4 เดือนหลงัจากสิน้สดุปีงบประมาณ ในเดือนธันวาคม ซึ่งในปี 2556 นี ้ได้มี
การจดัประชุมเมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2557 โดยที่เร่ิมต้นของการเปิดประชุมมีผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือผู้ รับมอบ
ฉันทะ จ านวน 1,775 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 79.07 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดที่จ าหน่าย ส าหรับช่วงปิดประชุมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชมุเพิ่มขึน้ โดยทีม่ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง หรือผู้ รับมอบฉนัทะ จ านวน 2,469 ทา่น คิดเป็นร้อยละ 79.31 บริษัทฯ 
ได้เร่ิมประชมุ เวลา 14.00 น. และปิดประชมุเมื่อเวลา 16.55 น.  

ในระหวา่งการประชมุ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นซกัถาม เสนอความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ ให้ค าแนะน า และมี
การให้ข้อมลูเพิ่มเติมในการชีแ้จงประเด็นปัญหาตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุ 

ก่อนเร่ิมการประชมุ ประธานกรรมการและผู้แทน ได้กลา่วสรุปเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ในการด าเนินการประชุม รวมถึงขัน้ตอนการ
ลงคะแนนเสียงเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นทราบ โดยมีผู้ ถือหุ้น 1 ท่านที่เข้าร่วมประชุมร่วมเป็นผู้สงัเกตการณ์ในการเป็นสกัขีพยานใน
ขัน้ตอนของการนบัคะแนนเสยีง อีกทัง้มีตวัแทนจากที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ส านกังานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากดั เข้าร่วม
เป็นพยานในขัน้ตอนของการนบัคะแนนเสยีงด้วย 

เพื่อให้การลงคะแนนเสยีงด าเนินไปอยา่งรวดเร็วและถกูต้อง บริษัทได้น าระบบอิเลก็ทรอนิกส์มาใช้ในการนบัคะแนนเสียง มีการ
เตรียมการแยกบตัรลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม/วาระการประชุมย่อย  หลงัจากที่ทกุวาระการประชุมได้มีการพิจารณา
และมีการลงคะแนนเสยีง  บตัรลงคะแนนเสยีงจะถกูเก็บรวบรวมไว้เพื่อใช้ในการอ้างอิงการนบัคะแนน โดยผลของการลงคะแนน
เสยีงในแตล่ะวาระการประชมุได้มีการแจ้งให้ทราบผลคะแนนในช่วงท้ายของการประชมุ 

การนบัคะแนนเสียงได้ด าเนินการในลกัษณะที่โปร่งใส โดยนบัคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นเท่ากบัหนึ่งคะแนนเสียง การอนมุตัิมติในที่
ประชุมขึน้อยู่กับเสียงส่วนใหญ่ของผู้ลงคะแนน หากไม่มีมติพิ เศษใดๆ ซึ่งต้องการคะแนนเสียงสามในสี่ของจ านวนผู้มีสิทธิ
ลงคะแนนเสยีง 

ในระหวา่งการประชมุ บริษัทฯ ไมม่ีการเพิ่มวาระการประชมุ ตามที่ได้แจ้งให้กบัผู้ ถือหุ้นทราบเป็นการลว่งหน้าแล้ว 
บริษัทฯ มัน่ใจว่าได้มีการด าเนินการและอ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นทุกคนเข้าร่วมประชุมตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยมี
ประธานกรรมการบริษัทท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และกรรมการบริษัททุกคนเข้าร่วมการประชุมในครัง้นี ้ซึ่งรวมถึง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่บริษัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับ
ดแูลกิจการ ผู้ตรวจสอบบญัชีภายนอก ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย และคณะผู้บริหารอาวโุสเข้าร่วมการ
ประชมุโดยพร้อมเพรียงกนั 

ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม และให้ค าแนะน าเก่ียวกบัการด าเนินงาน ข้อมลูด้านการเงิน และประเด็น
อ่ืนๆ ของบริษัทโดยไม่ตดัสิทธ์ิใดๆ ของผู้ ถือหุ้น ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ  ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
และคณะผู้บริหารได้ท าการชีแ้จงข้อมลูบริษัทระหวา่งการประชมุผู้ ถือหุ้นและมีการพบปะพดูคยุกนัอย่างไม่เป็นทางการกบัผู้ ถือ
หุ้นหลงัเสร็จสิน้การประชมุ 
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วาระการประชุมทัง้หมดได้ผ่านมติในที่ประชุมโดยเฉลี่ยร้อยละ 99 ของจ านวนผู้ ท่ีมีสิทธ์ิลงคะแนนเสียง มติของท่ีประชุมและ
จ านวนเสยีงที่ได้รับการลงคะแนนได้มีการเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในวนัเดียวกนักบัวนัที่
จดัประชมุ 

รายงานการประชุมได้มีการบนัทึกไว้ โดยแสดงรายช่ือของกรรมการที่เข้าร่วมและที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม สรุปค าถามทัง้หมด 
ค าอธิบายที่ส าคญัไว้อยา่งชดัเจน โดยผลการลงคะแนนของแตล่ะวาระการประชุมและวาระการประชุมย่อย ได้ถกูแบ่งออกเป็น
เสยีงที่เห็นด้วย คดัค้าน และงดออกเสยีง รายงานการประชมุได้มีการจดัสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์ภายในระยะเวลาสบิสีว่นัหลงัจาก
วนัประชมุ ตามที่กฎหมายก าหนด นอกจากนี ้รายงานการประชมุได้มีการเปิดเผยผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทด้วยเช่นกนั  
ส าเนารายงานการประชมุได้มีการแสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย 

ช) การรายงานหลกัทรพัย์และการซ้ือขายหลกัทรพัย์ของบริษัท 

บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายเป็นลายลกัษ์อกัษรเก่ียวกบัการรายงานหลกัทรัพย์และการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ซึ่งนโยบาย
ดงักลา่วได้รวมถึงการก าหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารไม่สามารถซือ้ ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทได้ในช่วงระยะเวลา 15 วนัก่อน 
และ 2 วนัท าการหลงัจากวนัที่จดัสง่ข้อมลูงบการเงินประจ าปี และงบการเงินประจ าไตรมาสของบริษัทให้กบัตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม นอกจากนี ้หากกรรมการหรือผู้บริหารรายใดท าการซือ้ ขายหลกัทรัพย์จะต้อง
จดัท ารายงานแจ้งตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) ภายใน 3 วนัท าการ และแจ้งให้กบั
ฝ่ายเลขานกุารบริษัททราบ รายงานดงักลา่วจะถกูน าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุไตรมาส 

ซ) จรรยาบรรณส าหรบักรรมการและพนกังาน 

บริษัทฯ ได้จดัให้มีการจดัท าจรรยาบรรณส าหรับกรรมการและพนกังานซึง่อนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัทและมีการสือ่สารให้กบั
บคุคลากรขององค์กรได้รับทราบ บริษัทฯ มุ่งมัน่ที่จะให้เกิดผลส าเร็จโดยให้มีการปฏิบตัิตามหลกัจริยธรรมโดยใช้แนวทางของ
จรรยาบรรณ โดยปฏิบตัิด้วยความซื่อสตัย์สจุริต ตลอดจนมีความรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่รวมถึงหนว่ยงานภายนอก 
โครงการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนกัในการก ากบัดแูลกิจการ (CGPAC) ได้เร่ิมต้นปฏิบตัิในปี 2556 โดยพนกังานของบริษัท
ทัว่โลกได้อา่น ท าความเข้าใจและลงนามวา่จะมีการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณของพนกังาน ซึ่งจะมีการทบทวนจรรยาบรรณเป็น
ระยะๆ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัผลตอบรับจากทกุหนว่ยงานของบริษัท โดยในปี 2557 นี ้คณะกรรมการได้มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อ
เสริมสร้างความตระหนกัในการก ากบัดแูลกิจการ (CGPAC Committee) ได้มีการแก้ไขปรับปรุงจรรยาบรรณฉบบัดงักลา่ว ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้มีการแก้ไขเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2557 จรรยาบรรณส าหรับพนักงานฉบับแก้ไขนัน้ได้
ด าเนินการแจ้งให้กบัทกุหน่วยงาน และหวัหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล และได้น าจรรยาบรรณฉบบัแก้ไขแสดงไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัทอีกด้วย คณะกรรมการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนกัในการก ากบัดแูลกิจการ จะด าเนินการอย่างต่อเนื่องในการสร้าง
ความตระหนกัให้แก่พนกังานของบริษัททกุคนให้มีการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณตอ่ไป 

ทัง้นี ้กรรมการบริษัททกุทา่นได้อา่นและลงนามในจรรยาบรรณส าหรับกรรมการด้วยเช่นกนั 

ฌ) นโยบายการต่อตา้นการทจุริตและการใหสิ้นบน 

จรรยาบรรณส าหรับกรรมการและพนกังานของบริษัทเป็นการแสดงให้เห็นถึงทศันคติของบริษัทที่ต้องการให้มีการต่อต้านการ
ทจุริตคอร์รัปชัน่ ในฐานะที่บริษัทมีการด าเนินธุรกิจทัว่โลก บริษัทฯ มุง่มัน่ที่จะสร้างความเช่ือมัน่ว่า บริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจด้วย
ความเป็นเลิศตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ ด้วยเหตุผลดงักลา่ว บริษัทฯ จึงมีการก าหนดให้มีการปฏิบตัิตามนโยบายอย่าง
เข้มงวดในการตอ่ต้านการให้สนิบนและการฉ้อโกง โดยที่บริษัทฯ ได้เร่ิมด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
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ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา คณะกรรมการได้มอบหมายให้ผู้บริหารด าเนินการให้
บริษัทฯ เข้าร่วมในแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต (CAC) โดยการลงนามในค าประกาศเจตนารมณ์ใน
การตอ่ต้านการทจุริต 

นอกจากนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556  คณะกรรมการได้มอบหมายให้ผู้บริหารด าเนินการให้
บริษัทเข้าร่วมในการตรวจรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยจัดท าแบบ
ประเมินตนเองและน าเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาสอบทานข้อมลู โดยเสนอให้มีการด าเนินการให้เสร็จในช่วง
ต้นปี 2557 

เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความรับผิดชอบในเร่ืองของการต่อต้านการคอร์รัปชัน่และการให้สินบน คณะกรรมการบริษัทจึงได้
อนมุตัินโยบายการตอ่ต้านการทจุริตของบริษัทในการประชมุเดือนมกราคม 2557 

บริษัทฯ ยงัคงยดึมัน่ในพระราชบญัญตัิการให้สนิบนของสหราชอาณาจกัรองักฤษ 

ทกุๆ นโยบายของบริษัทได้มีการสือ่สารให้กบัพนกังานได้รับทราบและสามารถเรียกดนูโยบายได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้
หวัข้อการก ากบัดแูลกิจการ 

ญ) รายการทีเ่กี่ยวโยงกนั 

บริษัท ฯ ได้จดัให้มีนโยบายรายการที่เก่ียวโยงกนั โดยก าหนดในรายละเอียดของรายการที่เก่ียวโยงกนั ซึ่งจะต้องมีการปฎิบตัิ
อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่า บุคคลใดเป็นบุคคลที่มีความเก่ียวโยง และรายการประเภทใดเป็น
รายการท่ีเข้าขา่ยเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั อีกทัง้ขัน้ตอนท่ีจะต้องปฎิบตัิเมื่อเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกนัขึน้มาใหม ่ โดยมีการแจ้ง
ให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบถึงนโยบายนีใ้นทกุต้นปีเพื่อเป็นการเตือนให้มีการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั โดย
มีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าทุกรายการของรายการที่เก่ียวโยงมีการ
ด าเนินการตามกฎระเบียบและข้อบงัคบัของคณะกรรมการ ก.ล.ต./ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงนโยบายของ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทอีกด้วย  รายการใดที่เป็นรายการใหม ่จะถกูสง่ไปยงัฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อท าการตรวจสอบ 
หลงัจากที่มีการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายการดงักลา่วจะมีการน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา โดย
เลขานกุารของคณะกรรมการตรวจสอบ  หลงัจากที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว จะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนมุตัิ หากไม่ได้รับการอนมุตัิ รายการนัน้จะไม่มีผลบงัคบัใช้  ดงันัน้  ในแต่ละไตรมาส รายงานการท ารายการที่
เก่ียวโยงกันของบริษัทและบริษัทย่อย จะมีการน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
รับทราบ 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทย่อย อาจมีรายการที่เก่ียวโยงกนักบักรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลอื่นที่เก่ียวข้อง ด้วยเหตผุล
ดงักลา่ว คณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิในหลกัการวา่ฝ่ายจดัการมีอ านาจในการอนมุตัิรายการภายใต้เง่ือนไขที่สมเหตสุมผล 
โปร่งใส ปราศจากการฉ้อโกงและทจุริต ซึง่รายการท่ีเก่ียวโยงกนันัน้ ต้องจดัอยู่ในประเภทของรายการที่เก่ียวข้องกบัการด าเนิน
ธุรกิจปกติ ที่บคุคลทัว่ไปตกลงเข้าท าสญัญากบัคูส่ญัญาที่ไมม่ีสว่นเก่ียวข้อง ภายใต้หลกัพืน้ฐานของการเจรจาต่อรองทางการค้า 
(เง่ือนไขทัว่ไปทางการค้า) และปราศจากสว่นได้สว่นเสยีในฐานะของกรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลอื่นที่เก่ียวข้องแล้วแตก่รณี 
กรรมการท่านใดที่มีสว่นได้สว่นเสียกบัการท ารายการในธุรกรรมใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม จะงดการลงคะแนน
เสยีงและไมเ่ข้าร่วมประชมุหารือ 
บริษัทฯ ไมม่ีนโยบายให้ความช่วยเหลอืทางการเงินหรือการค า้ประกนัใดๆ แก่บคุคลภายนอกอื่น 
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บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) ให้ความส าคญักบัผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ทัง้ภายในและภายนอกอย่างเท่าเทียม
กนั ไมว่า่จะเป็นผู้ ถือหุ้น บคุลากร หุ้นสว่นทางธุรกิจ ลกูค้า คูแ่ขง่ เจ้าหนี ้ชมุชน สิง่แวดล้อม และสงัคม ซึ่งบริษัทฯ ตระหนกัดีว่า
การได้รับการสนบัสนนุจากผู้มีสว่นได้เสยีแตล่ะกลุม่จะชว่ยเสริมสร้างข้อได้เปรียบในการแขง่ขนัทางการค้าและมีผลก าไรท่ียัง่ยืน 
บริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองสิทธิของผู้มีสว่นได้เสีย โดยให้มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย และกฏระเบียบ อย่างเคร่งครัด และ
ค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ 

บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายที่มีตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี ดงันี ้
• นโยบายการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้น 
• นโยบายการปฏิบตัิตอ่ลกูค้า 
• นโยบายเก่ียวกบัหุ้นสว่นและคูแ่ขง่ทางธุรกิจ 
• นโยบายด้านสิง่แวดล้อม 
• นโยบายด้านสทิธิทางมนษุยชน  
• นโยบายเก่ียวกบัทรัพย์สนิทางปัญญา  
• นโยบายเก่ียวกบัพนัธมิตรทางการค้าและเจ้าหนี ้
• นโยบายเร่ืองโรคเอดส์ (HIV) 
• นโยบายด้านสขุอนามยัและความปลอดภยั 
• พระราชบญัญตัิการให้สนิบนของสหราชอาณาจกัรองักฤษ 2553 
• นโยบายคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมกบัพนกังานท่ีร้องเรียน  
• นโยบายการตอ่ต้านการทจุริต 

ซึง่นโยบายดงักลา่วข้างต้น ได้มีการสง่ตอ่ให้ทราบเป็นการภายใน ในกลุม่บริษัทฯ ทัว่โลก อีกทัง้ได้น านโยบายเหลา่นีแ้สดงไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย  

การเร่ิมต้นในการจัดท าโครงการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนกัในการก ากบัดแูลกิจการ (CGPAC) นัน้ เป็นการพฒันาและ
ปรับปรุง เพื่อสานความสมัพนัธ์ระหว่างบริษัทและผู้ มีส่วนได้เสีย ซึ่งฝ่ายบริหารจะต้องเสริมสร้างรากฐานให้พนกังานทุกคน
ตระหนกัและเข้าใจในนโยบายที่เก่ียวข้องกบัผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัทอยา่งสม ่าเสมอ และจดัให้มีการปฏิบตัิอย่างจริงจงั และใน
เชิงสร้างสรรค์ โดยด าเนินการจดัการฝึกอบรมการสมัมนาอยา่งตอ่เนื่อง รวมถึงตรวจสอบให้มีการปฏิบตัิอีกด้วย 

นโยบายตา่งๆ จะได้รับการทบทวนเป็นประจ าทกุปี และมีการปรับปรุงแก้ไขได้ตามที่เห็นสมควร 
บริษัทฯ ได้จดัท ารายงานความยัง่ยืนเป็นประจ าทุกปี ซึ่งสามารถเรียกดขู้อมลูรายงานได้จากเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หวัข้อ
ข้อมลูองค์กร 

 ผูถื้อหุน้ 
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยมุ่งมัน่ที่จะด าเนินธุรกิจในลกัษณะที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ 
รวมทัง้สร้างวิสยัทศัน์เพื่อน าไปสูก่ารเพิ่มมลูคา่และผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึงแสวงหาธุรกิจและโครงการใหม่ๆ  ท่ีเพิ่ม
มลูคา่สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นเทา่นัน้ 

 ลูกคา้ 



                                                                                                                                               บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                       

 

160 การก ากบัดแูลกิจการ                                                                                                   สว่นที่ 3 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ 

 

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ยมุง่มัน่ท่ีจะรักษาและสร้างความสมัพนัธ์ที่มัน่คงและความภกัดีต่อ
ลกูค้า อีกทัง้มีความมุ่งมัน่ที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ลกูค้า ด้วยผลิตภณัฑ์ที่มีคุณภาพสงูและการให้บริการเพื่อให้ตรงกับ
ความต้องการของลกูค้าให้มากที่สุด ด้วยราคาที่เหมาะสมและมีมาตรฐานในการให้บริการที่ดีเยี่ยม รวมถึงการให้ข้อมูลที่
ถกูต้อง ครบถ้วนเก่ียวกบัผลติภณัฑ์และการด าเนินงานของบริษัท 
บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางการติดตอ่สือ่สารและรับฟังความความคิดเห็นของลกูค้าอยา่งตอ่เนื่อง 

 บคุลากร 
บุคลากรทัง้หมดของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยถือเป็นทรัพยากรอันมีคุณค่าและมี
ความส าคญัยิ่งตอ่การเติบโตและอตัราก าไรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทมุ่งมัน่ที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการท างาน
ตอ่บคุลากรของบริษัท ให้ความส าคญัในเร่ืองความปลอดภยั รวมทัง้การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และเท่าเทียมกนัสามารถ
เทียบเคียงกบัองค์กรอื่นท่ีอยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกนั 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อการพฒันาด้านทกัษะความรู้และศกัยภาพของพนกังาน และมุ่งมัน่ที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการ
ท างานท่ีดี มีความหลากหลาย เพื่อกระตุ้นให้การท างานของพนกังานมีประสทิธิภาพและเป็นท่ีนา่พงึพอใจ และด ารงไว้ให้อยูก่บั
องค์กรตลอดไป 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จดัให้มีการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ และจดัให้มีโครงการพฒันาด้านทกัษะ เพื่อให้พนกังานสามารถ
พฒันาศกัยภาพและกระตุ้นความสามารถที่มีอยู่ให้พร้อมส าหรับการท างาน นอกจากนี ้พนกังานทัง้หมดยงัได้รับการฝึกอบรม
ในเร่ืองสิง่แวดล้อม รวมถึงการเข้าร่วมท ากิจกรรมด้านการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมกบัชมุชนหรือท้องถ่ิน 

ในฐานะที่บริษัทมีการด าเนินธุรกิจทัว่โลก โรงงานแต่ละแห่งใช้นโยบายที่แตกต่างกันในด้านสวัสดิการของพนักงาน เพื่อให้
สอดคล้องกบักฎหมายและกฎระเบียบของท้องถ่ินนัน้ๆ  

บริษัทฯ ได้มีการรวบรวมนโยบายเก่ียวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนกังานในทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยจะปฏิบัติตาม
กฎหมายท้องถ่ินและกฏระเบียบของแตล่ะโรงงาน 

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) เช่ือมัน่ว่าพนกังานทุกคนคือรากฐานแห่งความส าเร็จและมีการพฒันาอย่าง
ต่อเนื่อง อนัเป็นกุญแจส าคญัของการท าธุรกิจที่ยัง่ยืน พนกังานจะได้รับการพฒันาด้วยความเข้าใจในสภาวะแวดล้อมและ
ผลกระทบที่แตกตา่งกนั 

รายละเอียดของค่าตอบแทนและกิจกรรมด้านการฝึกอบรมของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) จะแสดงอยู่ใน
หวัข้อ “บคุลากร” โดยจะอยู่ส่วนทา้ยของรายงานนี ้

 หุน้ส่วนทางธุรกิจ 

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้สร้างความสมัพนัธ์ที่ยัง่ยืน แบบพึ่งพาอาศยัซึ่งกนัและกนักบั
หุ้นสว่นทางธุรกิจทกุราย บนพืน้ฐานของการได้รับผลประโยชน์ร่วมกนัและด าเนินการตามหลกัจริยธรรมทางธุรกิจที่ดี บริษัทฯ 
จะร่วมงานกบัหุ้นสว่นทางธุรกิจด้วยความยตุิธรรม ซื่อสตัย์ และรับผิดชอบตอ่สงัคม บริษัทฯ มัน่ใจวา่ผู้บริโภคจะเช่ือมัน่ในความ
ปลอดภยัและคณุภาพของผลติภณัฑ์ของบริษัท หุ้นสว่นทางธุรกิจต้องจดัหาสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานตรงตามมาตรฐาน
ด้านคณุภาพและความปลอดภยัตามที่ได้ตกลงกนัไว้ 
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บริษัทฯ ได้ก าหนดมาตรฐานในนโยบายของบริษัท โดยคาดหวงัให้คู่ค้าทางธุรกิจด าเนินการตามมาตรฐานกฎระเบียบด้าน
สิง่แวดล้อม ซึ่งถือเป็นการสร้างพนัธะสญัญาร่วมกนัในการใช้ทรัพยากรต่างๆ ด้วยความรับผิดชอบ ก าจดัและลดปริมาณขยะ 
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก น าเสนอผลิตภณัฑ์ที่มาจากธรรมชาติ ผลิตภณัฑ์อินทรีย์และผลิตภณัฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ตามความต้องการของตลาดและความช่ืนชอบของลูกค้า และพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกที่ เป็นมิตรกับ
สิง่แวดล้อม ชมุชน และความต้องการทางธุรกิจ 

หุ้นสว่นทางธุรกิจจะต้องปฏิบตัิโดยน าหลกัการด้านความปลอดภยั คณุภาพสินค้า แรงงาน สิทธิมนษุยชน สงัคมและกฎหมาย 
และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และมัน่ใจได้ว่าประเด็นต่างๆ เหล่านี ้มีการจัดการเป็นอย่างดีในการจัดหาสินค้าและ
บริการตา่งๆ ให้กบับริษัท 

บริษัทฯ ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ด้านจริยธรรมของตนเองและคาดหวงัว่าหุ้นสว่นทางธุรกิจจะด าเนินการตามหลกัศีลธรรมและ
ถกูต้องตามกฎหมาย และการจดัการที่ดีในเร่ืองของข้อมลูการแข่งขนั กรรมสิทธ์ิของข้อมลู รวมไปถึงทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ 
และปฏิบตัิตามกฎหมายในเร่ืองการแขง่ขนัทางธุรกิจอยา่งเป็นธรรม การแขง่ขนัทางการค้าและการท าการตลาดอยา่งถกูต้อง 

 ทรพัย์สินทางปัญญา 
บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของทรัพย์สินทางปัญญาและห้ามไม่ให้มีการใช้ซอฟแวร์ผิดกฎหมายและการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาอยา่งเคร่งครัด 

 เจ้าหนี ้ 
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ยจะให้ข้อมลูที่ถกูต้อง ครบถ้วน เก่ียวกบัความคืบหน้าของบริษัทแก่
เจ้าหนีแ้ละเป็นไปด้วยความราบร่ืนและเพื่อให้สอดคล้องกบัพนัธกรณี 

นอกจากนี ้บริษัทฯ มีความต้องการท่ีจะเห็นเจ้าหนีข้องบริษัทยดึมัน่ในหลกัการให้มีการด าเนินธุรกิจที่สอดคล้องกบันโยบายของ
บริษัท เพื่อให้มัน่ใจวา่การผลติและการจดัสง่สนิค้าและบริการต่างๆ จะเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้องในแต่ละธุรกิจที่บริษัทมี
การด าเนินธุรกิจ  

 

 ชมุชน ส่ิงแวดลอ้ม และสงัคม  
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยใสใ่จและห่วงใยเก่ียวกบัความปลอดภยัของสงัคม  สิ่งแวดล้อม 
และคณุภาพชีวิตที่ดีของผู้คนที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกบัระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ ตามทีก่ฎหมาย
ก าหนด บริษัทฯ และบริษัทย่อยสนบัสนุนให้มีสว่นร่วมในกิจกรรมต่างๆ อนัเป็นการสนบัสนนุ สิ่งแวดล้อม สงัคมและส่งเสริม
วฒันธรรมอนัดีที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัท บริษัทฯ และบริษัทย่อยสง่เสริมให้มีการก าจดัของเสียด้วยวิธีการที่จะ
เกิดผลกระทบตอ่สงัคม สิง่แวดล้อมและชมุชนให้น้อยที่สดุ บริษัทฯ มุง่เน้นการพฒันาอย่างต่อเนื่องเพื่อน าไปสูก่ารพฒันาอย่าง
ยัง่ยืน โดยมิใช่เพียงแค่พฒันาในองค์กรเท่านัน้ แต่ยงัรวมถึงทุกคนในชุมชนโดยรวม  บริษัทต้องการสร้างความมัน่ใจในเร่ือง
ดงัตอ่ไปนี:้ 

• บริษัทจดัหาสนิค้าที่มคีณุภาพด้วยการบริการทีด่ีเยี่ยมให้กบัลกูค้าของบริษัท 
• บริษัทสร้างมลูคา่ให้กบันกัลงทนุ 
• บริษัทมีสภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสมในการท างาน 
• บริษัทเป็นเพื่อนบ้านและมิตรท่ีดขีองชมุชน 



                                                                                                                                               บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                       

 

162 การก ากบัดแูลกิจการ                                                                                                   สว่นที่ 3 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ 

 

• บริษัทลดปัญหาสิง่แวดล้อม อนัเป็นผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจ 

บริษัทฯ สญัญาว่าจะด าเนินงานภายใต้กฎหมายสิ่งแวดล้อม และกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับธุรกิจในแต่ละภูมิภาค ด้วยการ
วิเคราะห์เป็นระยะๆ และจดัให้มีการตรวจสอบจากบคุคลภายนอกในแตล่ะโรงงาน 

 คู่แข่งขนั  
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย จะด าเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบงัคบั โดยเคารพใน
บริษัทคูแ่ขง่และจะปฏิบตัิตามกรอบการแขง่ขนัทางการค้าที่สจุริตเช่นเดียวกนักบัการเดินหน้าไปสูก่ารพฒันาทางการตลาดและ
การเจริญเติบโตเพื่อประโยชน์ของอตุสาหกรรมโดยรวม 

 นโยบายการแจ้งเบาะแส  
บริษัทฯ ได้จัดท านโยบายการแจ้งเบาะแสเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานขององค์กรมีบทบาทในการเปิดเผยการกระท าที่ผิด
จรรยาบรรณ (ไม่ว่าจะขดัต่อกฎหมายหรือไม่ก็ตาม) ให้แก่คณะกรรมการแจ้งเบาะแส (Whistle Blower Committee) โดยไม่
จ าเป็นต้องรายงานผา่นผู้บงัคบับญัชาในสายงานและไมต้่องเปิดเผยตวัผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งนโยบายดงักลา่วได้มีการแจ้งให้ทราบ
แก่พนกังานทกุคนทัว่ทกุภมูิภาคในโลกและสามารถเรียกดนูโยบายนีไ้ด้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) มีนโยบายการเปิดเผยข้อมลูที่ส าคญัที่เก่ียวข้องกบับริษัท ในด้านการเงินและไมใ่ช่
ด้านการเงิน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นหรือการตดัสินใจใดๆ ในการลงทนุและมีผลต่อราคาหุ้นของบริษัท 
โดยจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ ถกูต้อง ครบถ้วนทนัเวลา และมีความโปร่งใส โดยผ่านช่องทางที่ง่ายต่อการเข้าถึงอย่าง
เทา่เทียมกนัและเช่ือถือได้ เพื่อสอดคล้องกบักฎระเบียบข้อบงัคบัของคณะกรรมการ ก.ล.ต./ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ช่องทางการสือ่สารของบริษัทมีหลายทาง ได้แก่ รายงานประจ าปี แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ค าอธิบายและ
บทวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ ขา่วประชาสมัพนัธ์ เว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ การประชุมผู้ ถือหุ้น การประชุมนกัวิเคราะห์ และ
เว็บไซต์ของบริษัท 

ผู้บริหารที่สามารถให้ข้อมลูเก่ียวกบับริษัท คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ (Group CEO) ฝ่ายเลขานกุารบริษัท ฝ่าย
นกัลงทนุสมัพนัธ์และสือ่สารองค์กร ซึง่เป็นการให้ข้อมลูในโอกาสที่แตกต่างกนั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความสนใจของนกัลงทนุในแต่ละ
กลุม่ โดยอาจจะเป็นการประชุม เช่น การประชุมผู้ ถือหุ้น เจ้าหนี ้นกัวิเคราะห์ การประชุมรายไตรมาสกบันกัวิเคราะห์โดยเป็น
การหารือด้านผลประกอบการ การจดัท า Road Show และอื่นๆ เป็นต้น  

กฎบตัรของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการ ได้มีการก าหนดนโยบายการสรรหากรรมการ
บริษัท นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท  ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับ
ดแูลกิจการ และฝ่ายบริหารจะเป็นผู้ รับไปปฏิบตัิ 
สาระส าคญัของนโยบายและเกณฑ์การสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ได้กลา่วไว้แล้วในหวัข้อการเลือกตัง้กรรมการกลบัเข้า
ด ารงต าแหนง่ตอ่ไปอีกวาระ การแตง่ตัง้กรรมการใหม ่การพิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท  

ส าหรับนโยบายและหลกัเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะได้กล่าวต่อไปในหวัข้อค่าตอบแทน ซึ่งเป็นหวัข้อถัด
จากผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท 
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บริษัทฯ เปิดโอกาสให้แก่บุคคลภายนอกในการแจ้งเร่ืองราวร้องทุกข์ มายังคณะกรรมการบริษัท โดยการส่งอีเมล์ มายัง 
independentdirectors@indorama.net 

พนักงานของบริษัทสามารถแจ้งเ ร่ืองราวร้องทุกข์มายังคณะอนุกรรมการแจ้งเบาะแส โดยการส่งอี เมล์ มายัง 
ethics@indorama.net 
ช่องทางการสือ่สารได้มีการแจ้งรายละเอยีดไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท 

นโยบายและกฎบตัรของบริษัทจะมีการทบทวนโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุปี โดยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท เมื่อ
วนัท่ี 12 มกราคม 2557 ได้พิจารณาแก้ไขและอนมุตัิในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้ 

• กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท 
• กฎบตัรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ  
• จรรยาบรรณส าหรับพนกังาน 
• นโยบายการแจ้งเบาะแส 

บริษัทฯ มีการแจ้งเพื่อทราบให้แก่พนกังานทกุภมูิภาคทัว่โลก และได้มีการน าข้อมลูขึน้ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว 

บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัเว็บไซต์ของบริษัทเป็นอยา่งยิ่ง ซึง่จดัให้มีทัง้รูปแบบภาษาไทยและภาษาองักฤษ และมีการตรวจสอบ
อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจวา่ข้อมลูทัง้หมดได้รับการปรับปรุงให้เป็นข้อมลูลา่สดุ 

เพื่อความเข้าใจที่ชดัเจนในอตุสาหกรรมของบริษัท รายงานประจ าปี 2555 ได้เพิ่มหวัข้อค าอธิบายธุรกิจของบริษัท ต าแหน่งของ
บริษัทในอตุสาหกรรม และแสดงข้อมลูคูแ่ขง่หลกัของบริษัทในระดบัโลกอีกด้วย 

ในปี 2556 และในปีอื่นๆ ที่ผา่นมา บริษัทฯ ไมเ่คยปฏิบตัิการใดๆ อนัเป็นการละเมดิตอ่กฎระเบยีบด้านการเปิดเผยข้อมลูของ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์/ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

ข้อมลูที่มีการปรับปรุงเป็นประจ าในเว็บไซต์ของบริษัท มีดงัตอ่ไปนี ้

วิสยัทศัน์ พนัธกิจ คณุคา่ รายงานทางการเงิน รายงานบทวิเคราะห์ ขา่วประชาสมัพนัธ์ตา่งๆ รายงานประจ าปี โครงสร้างองค์กร 
คณะกรรมการและผู้บริหาร  โครงสร้างผู้ ถือหุ้นและรายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 56-1 โดยแสดง
ข้อมลูเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจ สถานะทางการเงิน ความเสีย่ง ข้อพิพาททางกฎหมาย โครงสร้างเงินทนุ รวมถงึข้อมลู
รายละเอียดเก่ียวกบัการถือหุ้น บริษัทจดัให้มีปฏิทินโดยแจ้งเร่ืองหรือเหตกุารณ์ที่ส าคญัของบริษัท เพื่อให้นกัลงทนุหรือผู้ ถือหุ้นท่ี
สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 

บริษัทฯ มีการแตง่ตัง้ฝ่าย/บคุคลากรให้ดแูลการสร้างความสมัพนัธ์กบันกัลงทนุ เพื่อเปิดเผยข้อมลูที่จ าเป็นให้กบันกัลงทนุใน
เร่ืองที่เก่ียวกบัการรายงานงบการเงินและเร่ืองอื่นๆ โดยบริษัทฯ ได้จดัท าแผนประจ าปีของฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์เพื่อให้ผู้บริหารที่
รับผิดชอบในเร่ืองดงักลา่วได้เข้าร่วมในกิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ์ อาทิ การเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ทัง้นี ้ กิจกรรมดงักลา่วถกูจดัขึน้
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น นกัลงทนุและนกัวเิคราะห์ เป็นต้น รวมถงึการประชมุเพื่อพบปะนกัลงทนุจะมกีารด าเนินการเป็น
ประจ าอีกด้วย 

ผู้ ที่ สนใจสามารถติดต่อ ฝ่ ายนักลงทุนสัมพัน ธ์ของบ ริ ษัทไ ด้ที่ หมาย เลข  0 -2661 -6661  ต่อ  680  ห รืออี เ ม ล์ 
richard.j@indorama.net และสามารถหาข้อมลูเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของบริษัท 

mailto:independentdirectors@indorama.net
mailto:ethics@indorama.net
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงิน ได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี ซึง่บริษัทฯ มีการ
ด าเนินการท่ีสอดคล้องตามมาตรฐานทางบญัชีทีเ่ป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป และวิธีปฏิบตัิที่ใช้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกบั
ลกัษณะของธุรกิจ นอกจากนี ้ ยงัระบวุา่ข้อมลูที่น าเสนอในรายงานทางการเงินทัง้หมดนัน้ ถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ โดย
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่บริษัทฯ เป็นผู้ลงนามในรายงานนี ้

การถือหุ้นของกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2557 ถึง วนัท่ี 30 
มิถนุายน 2557 มีรายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้

ช่ือ-สกุล 
จ านวนหุ้นที่ถือ 

ปี 2556 จ านวนหุ้นที่ซือ้ 
จ านวนหุ้นที่

ขาย 
จ านวนหุ้นที่ถือ 
ณ 30 มิ.ย. 2557  

นายศรีปรากาซ โลเฮีย  - - - -  
นายอาลก โลเฮีย   10 - - 10  
นางสจุิตรา โลเฮีย  - - - -  
นายอมิต โลเฮีย  - - - -  
นายซาชิ ปรากาซ ไคตาน 120,000 - - 120,000  
นายดีลปิ กมุาร์ อากาวาล - - - -  
นายอเุดย์ พอล ซิงห์ กิล - - - -  
นายระเฑียร ศรีมงคล 180,000 - - 180,000  
นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช 
(ถือครองโดยคูส่มรส) 134,944 - - 134,944  
นายมาริษ สมารัมภ์ - - - -  
นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 3,009,132 100,000 - 3,109,132  
ดร. ศิริ การเจริญดี - - - -  
นายคณิต สห์ี  100,000 - - 100,000  
นายเปรม จนัดรา กปุต้า - - - -  
นายสตัยานารายนั โมต้า 25,249 - - 25,249  
นายซนัเจย์ อาฮจูา - - - -  
นายมาโนช กมุาร์ ชาร์มา - - - -  
หมายเหต ุ ณ วนัที ่30 มิถนุายน 2557 การถือหุ้นโดยตรงและโดยออ้มของครอบครวัโลเฮีย และผู้ทีเ่กีย่วข้องรวมทัง้ส้ิน 3,196,038,396 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 66.39 ของหุ้นทีอ่อกทัง้หมด 
 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1.  ความรบัผิดชอบและหนา้ทีข่องคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) ได้มีการก าหนดวิสยัทัศน์ พันธกิจ คุณค่า แผนงาน กลยุทธ์ 
นโยบายหลกัและงบประมาณและมีความมุง่มัน่ท่ีจะบริหารงานอยา่งมีประสทิธิผลและมีประสทิธิภาพเพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้
ถือหุ้น ทัง้นี ้มีการก าหนดแผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยโดยละเอียด ซึง่คณะกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบ
การบริหารงานและการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและเพื่อให้บรรลตุามเป้าหมายที่วางไว้ อีกทัง้คณะกรรมการบริษัทยงั
วางระบบการควบคมุภายใน และขัน้ตอนการตรวจสอบที่ครอบคลมุถึงการบริหารความเสี่ยงอีกด้วย  รายจ่ายฝ่ายทนุหลกัๆ 
ทัง้หมดต้องได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท โดยละเอียดมีการน าเสนอโดยหวัหน้าของแตล่ะสว่นธุรกิจ 
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ในช่วงต้นปี คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการประชมุแผนกลยทุธ์และแผนธุรกิจประจ าปี โดยจะมกีารทบทวนวิสยัทศัน์และ
พนัธกิจในการประชมุแผนกลยทุธ์อีกด้วยซึง่น าเสนอโดยฝ่ายบริหาร  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมอย่างไม่เป็นทางการหลายครัง้ ซึ่งมีการร่วมประชุมกับประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ และผู้ บริหารอาวุโส เก่ียวกับเร่ืองผลการประการของบริษัท เป้าหมายด้านกลยุทธ์และแนวโน้มของ
อตุสาหกรรม โดยการประชมุดงักลา่วคณะกรรมการบริษัทได้แสดงข้อคิดเห็นรวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะ ทัง้นีก้ารน าเสนอข้อมลูโดย
ฝ่ายบริหารนัน้ เป็นข้อมลูที่มาจากการประชุมคณะกรรมการบริหารในแต่ละสว่นธุรกิจที่จดัขึน้เพื่อพิจารณาผลการด าเนินงาน
ของแตล่ะภาคสว่นธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้หวัหน้าของแต่ละธุรกิจ อธิบายรายละเอียดถึงสาเหตุที่ท าให้ธุรกิจต ่ากว่าเป้าหมาย และให้
อธิบายแผนการปรับปรุงผลการด าเนินงาน และคณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามให้มีการปฏิบตัิตามแผนการด าเนินงานใน
การประชมุครัง้ถดัไป 

คณะกรรมการบริษัทโดยการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายก ากับดูแล ได้ด าเนินการ
ตรวจสอบความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ โดยมีแนวทางการปฏิบตัิภายในของบริษัทในเร่ืองของการด าเนินการใน
กรณีที่มีรายการที่เก่ียวโยงกนัเกิดขึน้ โดยจะต้องปฏิบตัิตามกฎระเบียบข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและคณะกรรมการ ก.ล.ต  เพื่อเป็นการหลกีเลี่ยงความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ส าหรับรายละเอียดของรายงานที่เก่ียวโยง
กนัได้มีการเปิดเผยข้อมลูรายการท่ีเก่ียวโยงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (56-1)  และรายงานประจ าปีแล้ว กรรมการผู้
มีสว่นได้เสียในเร่ืองที่อาจเก่ียวข้องกบัความขดัแย้งกนัของผลประโยชน์ ต้องงดออกเสียงในวาระตามที่ก าหนดไว้  นอกจากนี ้
บริษัทฯ มีนโยบายก าหนดให้พนกังานทกุระดบั ห้ามน าข้อมลูภายในไปใช้เพื่อประโยชน์สว่นตนเพราะการตดัสินใจทางธุรกิจจะ
เป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

คณะกรรมการบริษัทได้ด าเนินการประเมินประสทิธิภาพและความพอเพียงของระบบการควบคมุภายในของบริษัทเป็นประจ าทกุปี 
โดยการตรวจสอบแบบประเมินความมีประสทิธิภาพและความพอเพียงของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

2. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

ณ 30 มิถนุายน 2557 คณะกรรมการบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 14 ท่าน โดย
ที่มีกรรมการบริหารจ านวน 5 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหารจ านวน 2 ท่าน และกรรมการอิสระจ านวน 7 ท่าน ซึ่ง
คณะกรรมการมีความหลากหลายด้านสญัชาติ เพศ อาย ุและทกัษะ 

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท มีขนาดที่เหมาะสม รวมถึงจ านวนกรรมการบริหาร กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร และกรรมการ
อิสระ ซึง่ประกอบด้วยบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิ โดยพิจารณาในแง่ของความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญ ความสามารถในการ
ถ่วงดลุอ านาจ และมีความสามารถในการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ ในอนาคตบริษัทจะยงัคงรักษามาตรฐานให้มีความ
หลากหลายด้านคณุสมบตัิของกรรมการรวมถึงการสรรหากรรมการใหมด้่วย 

บทบาทของกรรมการบริษัทได้ก าหนดไว้อยา่งชดัเจนในกฎบตัรของคณะกรรมการบริษัท  

เพื่อเป็นการถ่วงดลุอ านาจ ต าแหนง่ประธานกรรมการและต าแหนง่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่บริษัทฯ จะไมใ่ช่บคุคลคน
เดียวกนั โดยที่ประธานกรรมการบริษัทมาจากกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร   
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ทัง้นี ้บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลประวัติกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ช่ือกรรมการ ประวัติโดยย่อ คุณสมบัติ คุณวุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ และการถือหุ้นในบริษัท เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถ คุณวฒุิและประสบการณ์ของคณะกรรมการ
บริษัทผ่านรายงานประจ าปีและเว็บไซต์ของบริษัท และยงัระบุด้วยว่ากรรมการท่านใดเป็นกรรมการอิสระ กรรมการบริหาร 
กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร และเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นใหญ่ 

ประวตัิการด ารงต าแหนง่การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นๆ ได้มกีารแสดงรายละเอียดไว้ในประวตัิกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้เลขานกุารบริษัท ซึง่มีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 และกฎระเบียบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลในเร่ืองของการประชุมของ
คณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้น และให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบตัิ
หน้าที่ในการช่วยเหลือดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท อีกทัง้เลขานกุารบริษัทยงัมีหน้าที่ดแูลและสง่เสริมกิจกรรมต่างๆ 
ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้แนใ่จวา่กิจกรรมได้ด าเนินการโดยสอดคล้องตามมติของคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชมุผู้
ถือหุ้น 

3.  กฎบตัร 

บริษัทจดัให้มีกฎบตัรดงัตอ่ไปนี ้
• กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท 
• กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
• กฎบตัรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 
• กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสีย่งองค์กร 

กฎบตัรคณะกรรมการบริษัทและกฎบตัรคณะกรรมการสรรหา พจิารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ ได้มีการพิจารณา
แก้ไขในปี 2556 ซึง่อนมุตัิโดยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 14 มกราคม 2557 

กฎบตัรทัง้หมดได้ถกูน าขึน้บนเวบ็ไซต์ของบริษัท โดยแสดงไว้ในหวัข้อการก ากบัดแูลกิจการ 

4.  การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอืน่ๆ 

กฎบตัรคณะกรรมการบริษัทได้มีการก าหนดในเร่ืองของการด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการ บริหาร กรรมการ
ที่ไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ รายละเอียดปรากฏอยูใ่นหวัข้อ “การเลอืกตัง้และการแตง่ตัง้กรรมการ” ซึ่งได้แสดงไว้ใน
ตอนต้นของรายงานฉบบันี ้ 

5.  การครบก าหนดออกตามวาระของกรรมการ 

กรรมการจ านวนหนึง่ในสามจะครบก าหนดออกตามวาระ โดยหมนุเวียนกนัไปในรอบการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ตามที่
ระบไุว้ในข้อบงัคบับริษัท กรรมการท่ีออกไปแล้วนัน้อาจได้รับเลอืกตัง้ใหมก่ลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่ได้โดยการลงคะแนนเสยีง ซึ่ง
เป็นการลงคะแนนเสยีงเลอืกกรรมการเป็นรายบคุคล บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูประวตัิของกรรมการที่ครบก าหนดวาระในหนงัสือ
เชิญประชมุผู้ ถือหุ้นโดยที่กรรมการได้ยินยอมให้มีการเลอืกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ตอ่ไปอีกวาระหนึง่  

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบที่จะไม่จ ากัดจ านวนวาระการ
ด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระ ด้วยเหตุผลที่ว่าธุรกิจของบริษัทมีความซับซ้อน มีท าเลที่ตัง้ที่หลากหลาย และมีความ
เจริญเติบโตเพิ่มมากขึน้  ซึ่งต้องอาศยัความรู้ความเข้าใจอย่างถ่ีถ้วน และอาศยัการเรียนรู้ที่ยาวนาน จึงพิจารณาที่จะยงัไม่
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จ ากดัจ านวนปีของวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการในขณะนี ้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการก าหนดการเกษียณอายโุดย
ก าหนดที่อาย ุ70 ปี ส าหรับกรรมการทกุคน 

ส าหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้หรือเลือกตัง้กลบัเข้ามาใหม่จะด ารงต าแหน่งจนครบวาระ ถึงแม้ว่าอายุจะเกิน 70 ปีใน
ระหวา่งช่วงที่ด ารงต าแหนง่แล้วก็ตาม  

6.  การประเมินผลการปฏิบติังาน 

คณะกรรมการบริษัทและคณะอนกุรรมการได้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเอง ส าหรับปี 2556 ผลการปฏิบตัิงานได้
น าไปสรุปและหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ปรากฏว่าคณะกรรมการบริษัทและ
คณะอนกุรรมการได้ประเมินผลการปฏิบตัิงาน ซึง่ปรากฎวา่ผลการปฏิบตัิจดัอยูใ่นช่วงคะแนนดีมาก ส าหรับปี 2556 

นอกจากนี ้ประธานกรรมการบริษัทได้ด าเนินการโดยผ่านการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ
ก ากบัดแูลกิจการ จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการบริษัททกุทา่น เป็นรายบคุคลอีกด้วย 

7.  การปฏิบติัหนา้ที ่

ในงวด 6 เดือน ปี 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้จดัการประชุมคณะกรรมการทัง้สิน้ 3 ครัง้ โดยทัว่ไปแล้วบริษัทจะ
เสนอให้มีการประชมุอยา่งน้อย 5 ครัง้ตอ่ปี โดยปกติจะจดัประชมุทกุๆ 3 เดือน โดยจะจดัให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมหากเห็น
วา่มีความจ าเป็น เช่น มีการทบทวนผลการด าเนินงาน งบการเงิน แผนการด าเนินงาน หรือเร่ืองอื่นๆ เป็นต้น ก่อนสิน้ปี กรรมการ
ทกุคนจะได้รับตารางการประชุมของปีถัดไป ซึ่งได้ก าหนดวนัประชุมไว้ล่วงหน้า เพื่อให้มัน่ใจว่ากรรมการทุกท่านจะเข้าร่วม
ประชมุได้มากที่สดุ  

กรรมการอิสระทุกท่านได้มีเข้าร่วมประชุมกันเองโดยที่ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย เมื่อวนัที่ 5 กุมภาพนัธ์ 2557 เพื่อ
ทบทวนและหารือเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทและเร่ืองอื่นๆ หลงัจากนัน้กรรมการอิสระก็จะพบกบัประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุม่บริษัทฯ เพื่อแจ้งถึงผลของการหารือของที่ประชุมกรรมการอิสระ ซึ่งการประชุมกรรมการอิสระจะจดัขึน้เป็นประจ า
ทกุปี  

ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่บริษัทฯ และเลขานกุารบริษัท จะเป็นผู้ก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ 
โดยมีเลขานกุารบริษัทท าหน้าที่สง่หนงัสอืเชิญประชมุพร้อมกบัวาระและเอกสารที่เก่ียวข้องกบัการประชุม โดยจดัสง่เอกสารไป
ให้กรรมการทกุทา่นเป็นการลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศกึษาข้อมลู 
ประธานกรรมการอนญุาตให้กรรมการแต่ละท่านเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการ โดยมีฝ่ายจดัการท าหน้าที่ตอบ
ข้อซกัถามในทกุประเด็นค าถาม ทัง้นีห้ากกรรมการท่านใดต้องการข้อมลูเพิ่มเติมสามารถขอข้อมลูดงักลา่วจากเจ้าหน้าที่ของ
บริษัทที่เก่ียวข้องได้ 

ในการประชุมแต่ละครัง้ได้มีการจัดเตรียมบนัทึกการประชุม ซึ่งประกอบด้วย วนัที่ประชุม เวลาเร่ิมต้นและสิน้สดุการประชุม 
รายช่ือของกรรมการท่ีเข้าร่วมและไมไ่ด้เข้าร่วมการประชมุ สรุปข้อมลูน าเสนอในแตล่ะประเด็นตอ่คณะกรรมการบริษัท สรุปการ
อภิปรายและข้อสงัเกตของกรรมการ รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้บนัทึกรายงานการประชุม โดยจดัท ารายการประชุมภายใน 
14 วนั และน าสง่รายงานการประชมุตอ่กรรมการบริษัท 
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สรุปรายงานการประชมุของบริษัทยอ่ยได้มีการจดัท าขึน้โดยเป็นสว่นหนึ่งของเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละ
ไตรมาส โดยจดัเตรียมให้คณะกรรมการในรูปแบบซีดี เพื่อให้กรรมการได้รับทราบข้อมลูกิจการด าเนินงานของบริษัทย่อยอย่าง
ครบถ้วน 

รายละเอียดการเข้าร่วมการประชมุของคณะกรรมการบริษัทในงวด 6 เดือน ปี 2557 
ชื่อ – สกุล จ านวนครัง้ที่เข้าร่วม / จ านวนการประชุมทัง้หมด 

1. นายศรี ปรากาซ โลเฮีย  
2. นายอาลก โลเฮีย  
3. นางสจิุตรา  โลเฮีย  
4. นายอมิต  โลเฮีย  
5. นายซาชิ ปรากาซ ไคตาน  
6. นายดีลปิ กมุาร์ อากาวาล  
7. นายอเุดย์ พอล ซิงห์ กิล  
8. นายระเฑียร ศรีมงคล  
9. นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช  
10. นายมาริษ สมารัมภ์  
11. นายวิลเลีย่ม  เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค  
12. ดร.ศิริ การเจริญดี  
13. นายคณิต สห์ี  
14. นายอภิศกัดิ์ ตนัติวรวงศ์* 

3/3 
2/3 
2/3 
3/3 
3/3 
3/3 
3/3 
3/3 
3/3 
3/3 
1/3 
3/3 
3/3 
1/3 

8.  การวดัประสิทธิภาพการท างานของกรรมการบริหารและฝ่ายจดัการ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่บริษัทฯ และกรรมการบริหารทา่นอื่นๆ จะมีการใช้เคร่ืองมือชีว้ดัประสทิธิภาพการปฏิบตัิงาน (KPI) 
ซึ่งก าหนดโดยคณะกรรมการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการ โดยใช้
รูปแบบ Balanced Scorecard ในช่วงสิน้ปี ผลการปฏิบัติงานจะถูกน ามาค านวณค่าตอบแทนโดยคณะกรรมการสรรหา 
พิจารณาคา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ 
ส าหรับผู้บริหารระดบัสงู คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ จะพิจารณาและอนมุตัิโครงสร้าง
คา่ตอบแทนจากผลการประเมินการปฏิบตัิงานประจ าปี และให้ฝ่ายทรัพยากรบคุคลเป็นผู้พิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนประจ าปี 
รวมทัง้เงินเดือนโบนสัและผลตอบแทนอื่น โดยที่ระดบัผู้จดัการทกุสายงานจะด าเนินการตามหลกัการเดียวกนั 

รายละเอียดไดก้ล่าวไวใ้นหวัข้อ "ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและฝ่ายจดัการ"  

 

9.  ค่าตอบแทน 

คา่ตอบแทนของกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร รวมทัง้โบนสัของกรรมการได้รับการพิจารณาจากผลงานที่ได้รับ
มอบหมายและความรับผิดชอบ คา่ตอบแทนดงักลา่วเสนอโดยคณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา   
พิจารณาคา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
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ส าหรับค่าตอบแทนประจ าปี 2557 ที่จดัสรรให้กับกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร   ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2557 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 16,000,000 บาท โดยจัดสรรให้แก่กรรมการ
บริษัท 

ทัง้นี ้คา่ตอบแทนที่จ่ายจริงในงวด 6 เดือน ปี 2557 รวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 10,710,000 บาท ซึง่อยูภ่ายใต้งบประมาณที่ได้รับ
อนมุตัิคือ จ านวนเงิน 16,000,000 บาท รายละเอียดของคา่ตอบแทนที่จ่ายมีดงันี:้ 

ค่าตอบแทนทีจ่่ายในฐานะกรรมการบริษัท 
ล าดับ กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่ได้เป็น

ผู้บริหาร 
จ านวนเงนิที่อนุมัติ (บาท) จ านวนเงนิที่จ่ายจริง (บาท) 

1 นายศรี ปรากาซ โลเฮีย  75,000 ตอ่เดือน 450,000 
2 นายระเฑียร ศรีมงคล 50,000 ตอ่เดือน 300,000 
3 นายวิลเลี่ยม  เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 50,000 ตอ่เดือน 300,000 
4 นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช  50,000 ตอ่เดือน 300,000 
5 นายอมิต  โลเฮีย 50,000 ตอ่เดือน 300,000 
6 นายมาริษ สมารัมภ์  50,000 ตอ่เดือน 300,000 
7 ดร.ศิริ การเจริญดี 50,000 ตอ่เดือน 300,000 
8 นายคณิต สีห์  50,000 ตอ่เดือน 300,000 
9 นายอภิศกัดิ์ ตนัติวรวงศ์ 50,000 ตอ่เดือน 300,000 

 รวม  2,850,000 

ค่าตอบแทนทีจ่่ายในฐานะกรรมการตรวจสอบ 
ล าดับ กรรมการ จ านวนเงนิที่อนุมัติ (บาท) จ านวนเงนิที่จ่ายจริง (บาท) 
1 นายระเฑียร ศรีมงคล 75,000 ตอ่เดือน 450,000 
2 นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช  50,000 ตอ่เดือน 300,000 
3 นายมาริษ สมารัมภ์ 50,000 ตอ่เดือน 300,000 

 รวม  1,050,000 

 
 
ค่าตอบแทนทีจ่่ายในฐานะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ 
ล าดับ กรรมการ จ านวนเงนิที่อนุมัติ (บาท) จ านวนเงนิที่จ่ายจริง (บาท) 
1 นายวิลเลี่ยม  เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 35,000 ตอ่เดือน 210,000 
2 ดร.ศิริ การเจริญดี 25,000 ตอ่เดือน 150,000 
3 นายคณิต สีห์  25,000 ตอ่เดือน 150,000 

 รวม  510,000 

ค่าตอบแทนทีจ่่ายในฐานะกรรมการบริหารความเสีย่งองค์กร 
ล าดับ กรรมการ จ านวนเงนิที่อนุมัติ (บาท) จ านวนเงนิที่จ่ายจริง (บาท) 
1 นายระเฑียร ศรีมงคล 25,000 ตอ่เดือน 150,000 
2 นายมาริษ สมารัมภ์ 25,000 ตอ่เดือน 150,000 

 รวม  300,000 
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โบนสัทีจ่่ายในปี 2556 ใหก้บักรรมการบริษัท 
ล าดับ กรรมการ จ านวนเงนิที่อนุมัติ (บาท) 
1 นายศรี ปรากาซ โลเฮีย 526,400 
2 นายอาลก โลเฮีย 631,600 
3 นางสจุิตรา  โลเฮีย 315,800 
4 นายอมิต  โลเฮีย 315,800 
5 นายซาชิ ปรากาซ ไคตาน 315,800 
6 นายดีลปิ กมุาร์ อากาวาล 421,000 
7 นายอเุดย์ พอล ซิงห์ กิล 315,800 
8 นายระเฑียร ศรีมงคล 631,600 
9 นายมาริษ สมารัมภ์ 421,000 
10 นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช 421,000 
11 นายวิลเลี่ยม  เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 526,400 
12 ดร.ศิริ การเจริญดี 421,000 
13 นายคณิต สห์ี 421,000 
14 นายอภิศกัดิ์ ตนัติวรวงศ์ 315,800 

 รวม 6,000,000 

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหารในคณะกรรมการบริษัทจะไม่ไดร้บัค่าตอบแทนประจ าในฐานะกรรมการบริษัท 

10. ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและฝ่ายจดัการ 

หลกัเกณฑ์ส าคญัในการก าหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ มีดงันี ้

 พิจารณาและอนมุตัิการประเมินผลการปฏิบตัิงานและโครงสร้างค่าตอบแทนส าหรับกรรมการบริหารของบริษัทประจ าปี 
โดยที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการที่เป็น
ผู้บริหาร และอนมุตัิค่าตอบแทนประจ าปี รวมทัง้ เงินเดือน โบนสั และสิทธิประโยชน์อื่นของกรรมการที่เป็นบริหาร โดย
ค านงึถึงข้อเสนอแนะน าของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่บริษัทฯ  นอกจากนีค้ณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน
และก ากบัดูแลกิจการจะมีการติดต่อสื่อสารกบัผู้น าของบริษัท รวมไปถึงการมีสว่นร่วมในกิจกรรมการพฒันาความเป็น
ผู้น าของบริษัท  ทบทวนข้อมูลที่ได้จากการส ารวจจากพนักงาน และมีการทบทวนขัน้ตอนการประเมินความเป็นผู้น า
ประจ าปี 

 พิจารณาและอนุมตัิเป้าหมายขององค์กรและวตัถปุระสงค์ (KPI) ประจ าปี โดยน าไปใช้เพื่อการพิจารณาค่าตอบแทน
ส าหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่บริษัทฯ โดยให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการ
ประเมินผลอยา่งน้อยหนึง่ครัง้ตอ่ปี ผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่บริษัทฯ จะพิจารณาจากเป้าหมาย
และวตัถปุระสงค์ที่ได้ตัง้ไว้ โดยน าผลการประเมินนีเ้ป็นหลกัการพืน้ฐานในการพิจารณาคา่ตอบแทนประจ าปีของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารกลุม่บริษัท โดยรวมถึงเงินเดือน โบนสัและสทิธิประโยชน์อื่น (ถ้ามี) 

 พิจารณาและอนุมัติการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีและโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้ บริหารระดับสูง โดย
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการจะอนมุตัิหรืออาจมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนประจ าปีของผู้บริหารระดบัสงู โดยรวมถึงเงินเดือน โบนสัและและสทิธิประโยชน์อื่น (ถ้ามี) 
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  ฐานเงินเดือนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ และกรรมการที่เป็นผู้ บริหารขึน้อยู่กับขอบเขตของความ
รับผิดชอบของการปฏิบตัิงานและช่วงระยะเวลาของการปฏิบตัิงาน 

 โบนสัประจ าปีและอตัราร้อยละที่มีการเปลีย่นแปลงจากการจ่ายโบนสัปีก่อนของผู้บริหารระดบัสงูจะถกูก าหนดหลงัจากที่
มีการประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทโดยรวม ผลการด าเนินงานของบริษัทหรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้มีการ
ปฏิบตัิงานหรือความเป็นผู้น าของผู้บริหารระดบัสงู โดยมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานในแต่ละฝ่ายงานโดยเทียบกับ
ความคาดหวังหรือเป้าหมายของบริษัทซึ่งได้จัดท าขึน้ในช่วงต้นปี การจ่ายโบนัสนัน้จะจ่ายตามอตัราส่วนของผลการ
ด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 

 การจ่ายคา่ตอบแทนหรือสทิธิประโยชน์อื่นจะจ่ายตามนโยบายของคูม่ือของฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคลโดยมีการทบทวน
เป็นคราวๆ ไป 

คา่ตอบแทนที่จ่ายให้กบัฝ่ายบริหารของบริษัทในงวด 6 เดือน ปี 2557 เป็นจ านวนเงินประมาณ 44 ล้านบาท ผู้บริหารของบริษัท
ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่บริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ธุรกิจ PET และ Feedstock กรรมการผู้จดัการ
ธุรกิจ PTA กรรมการผู้จัดการธุรกิจ EO และ EG กรรมการผู้จดัการธุรกิจโพลีเอสเตอร์ กรรมการผู้จดัการธุรกิจขนสตัว์ และ
หวัหน้าฝ่ายการเงินและหวัหน้าฝ่ายบญัชี 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการหรือผูบ้ริหารในรูปแบบหุน้ 

11. แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการได้จัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งส าหรับต าแหน่งประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารกลุม่บริษัทฯ และผู้บริหารหลกัที่ส าคญัโดยมีการหารือกบัคณะกรรมการบริษัท 

ส าหรับต าแหนง่พนกังานอื่นๆ ทัง้หมด ฝ่ายทรัพยากรบคุคลได้ท างานร่วมกบัผู้บงัคบับญัชาตามสายงานในการจดัท าแผนการ
สบืทอดต าแหนง่ 

เพื่อให้แน่ใจว่าแผนการสืบทอดต าแหน่งมีประสิทธิภาพฝ่ายพฒันาทรัพยากรบคุคลจะพฒันาบคุคลากรของบริษัทโดยจดัให้มี
การฝึกอบรมให้แก่พนกังานซึง่มีขัน้ตอนด าเนินการทีร่วดเร็วและเช่ือมัน่วา่เป็นการเพิ่มศกัยภาพให้แก่พนกังาน 
 
12. การประชมุแผนกลยทุธ์ 

บริษัทฯ จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการทกุปีเพื่อพิจารณาอนุมตัิแผนกลยทุธ์ของบริษัทและแผนธุรกิจประจ าปี ซึ่งจะช่วยให้
ผู้บริหารระดบัสงูได้แลกเปลีย่นความคิดเห็นกบัคณะกรรมการบริษัทได้อย่างอิสระ เก่ียวกบัทิศทางในอนาคตของบริษัทโดยจดั
ให้มีการประชมุแผนกลยทุธ์ปี 2557 เมื่อวนัท่ี 12 มกราคม 2557 

13. การพฒันาทางวิชาชีพของกรรมการและผูบ้ริหาร  

กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตัง้ในระหว่างปีจะได้รับแฟ้มเอกสารการปฐมนิเทศกรรมการซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนที่เก่ียวข้องกับ
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ซึง่เป็นเคร่ืองมือในการช่วยให้กรรมการได้ศกึษาและท าความคุ้นเคยกบัธุรกิจของบริษัท  การปฎิบตัิงาน
และขัน้ตอนการด าเนินงานต่างๆ ของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึง สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ทัง้นีม้ีการ
ประชมุปฐมนิเทศกรรมการได้มีฝ่ายผู้บริหารเข้าร่วมประชมุชีแ้จงธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหมอ่ีกด้วย 
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นอกจากนี ้ยงัสนบัสนุนให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายบริหาร เลขานุการบริษัท และฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน เข้าร่วมการสมัมนา การฝึกอบรมในหลกัสตูรตา่งๆ ท่ีจะช่วยปรับปรุงและเพิ่มพนูประสทิธิภาพในการท างานให้แก่บริษัท
ตอ่ไป 

ทัง้นี ้ในปี 2557 บริษัทฯ ได้สง่เสริมให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมต่างๆ ซึ่งรวมถึงการเข้าร่วมอบรมของกรรมการ
บริษัท 1 ทา่น ได้แก่ 

• นางสจิุตรา โลเฮีย Director Accreditation Program รุ่นที ่108/2557 ซึง่จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

รายละเอียดของหลกัสตูรตา่งๆ ท่ีกรรมการได้เข้าร่วมอบรม แสดงอยูใ่นประวตัิของกรรมการแล้ว 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการได้พิจารณาและเสนอช่ีอกรรมการและฝ่ายจดัการท่ีควรจะเข้า
ร่วมหลกัสตูรกรรมการในปี 2557 โดยจะแสดงรายละเอียดผู้ เข้าร่วมอบรมไว้ในรายงานประจ าปีในปีถดัไป 

นโยบายของบริษัท ความซ่ือสัตย์สุจริต  ความมีจริยธรรม และการเปิดเผยข้อมูล เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติ
ตามหลักการก ากับดูแลกิจการ 
 
พนักงานของบริษัท 
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) เช่ือมัน่วา่ด้วยรากฐานของพนกังานท่ีมีความสามารถ และมีความหลากหลายจะ
ช่วยขบัเคลื่อนให้เกิดการสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นจุดศนูย์กลางให้แก่องค์กรของเรา พนกังานมีบทบาทหน้าที่ที่หลากหลาย มีความ
เช่ียวชาญด้านการผลิตและการบ ารุงรักษา ตลอดจนการออกแบบผลิตภณัฑ์ใหม่ ตัง้แต่ระดบัพนกังานไปจนถึงระดบัผู้จดัการ
และระดบัอื่นๆ ก็มีความเช่ียวชาญ เช่น ด้านการตลาด การขาย การขนสง่ พิธีการศลุกากร ภาษีและการค้า การเงินและบญัชี 
เป็นต้น 

วิธีการของเรา 
บริษัทฯ เช่ือมัน่ว่าปรัชญาน าทางของบริษัทมีพลงัจูงใจ  ดลบนัดาลใจและเป็นการกระตุ้นพนกังานในทุกๆ วัน   ด้วยค าว่า 
“บคุลากรส าคญัที่สดุ” ซึง่เป็นสิง่ที่มีคณุคา่ของไอวีแอล  กลยทุธ์ด้านทรัพยากรบคุคลจะช่วยเพิ่มศกัยภาพที่มาจากทัว่ทกุสาขา
ธุรกิจของบริษัททัว่โลก  ด้วยการท าให้ผู้น าสามารถตดัสนิใจได้อยา่งดีเยี่ยม และสง่ผลให้ธุรกิจของไอวีแอลเจริญเติบโตขึน้  การ
ปฏิบตัิงานของฝ่ายทรัพยากรบคุคลจะช่วยสนบัสนุนเป้าหมายด้านความเจริญเติบโต เสมือนเป็นคู่คิดให้แก่ผู้น า เพื่อเป็นการ
ประกนัวา่บริษัทได้พฒันาองค์กรให้รองรับกบัธุรกิจทกุภาคสว่น และรับประกนัวา่มีการด าเนินงานและการปฏิบตัิงานที่ดีเลิศ  มี
การวางแผน การก าหนดขนาดและต้นทนุแรงงานของบริษัททัว่โลก 
พนกังานของบริษัทได้ถกูจดัวางต าแหนง่อยา่งดี เพื่อจดัการกบัความเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้ ซึง่ลกัษณะของธุรกิจไอวีแอลมีความ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ลกูค้ามกัปรับเปลี่ยนสิ่งที่คาดหวงัอยู่เสมอ และบริษัทฯ มัน่ใจว่าพนกังานทัง้หมดของบริษัททกุระดบั
สามารถตดัสินใจได้อย่างรวดเร็วด้วยความชาญฉลาด ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคญัอย่างมากต่อความส าเร็จของบริษัทฯ  การเพิ่มขีด
ความสามารถของพนกังานโดยเปิดโอกาสให้มีการถามค าถามมีการทดสอบ การเรียนรู้ และการคิดทบทวนความต้องการของ
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคญัเป็นอนัดบัแรกและได้รับการสนบัสนุนจากผู้น าซึ่งเป็นผู้ ฝึกอบรม อีกทัง้เป็นผู้สร้างแรง
บนัดาลใจอีกด้วย 

อัตราพนักงานประจ าท่ัวโลก 
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษัททีป่ระกอบธุรกิจด้านการลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ ณ วนัที่ 
1 สงิหาคม 2557 จ านวนพนกังานประจ าทัง้หมดที่ท างานภายใต้บริษัทยอ่ยตา่งๆ ของบริษัทมีจ านวนทัง้สิน้ 10,659 คน 
 

ประเภทธุรกิจ ณวันที่ 1 สิงหาคม 2557 
PET(1) 2,933 
เส้นใยและเส้นด้าย  6,066 
ขนสตัว์  465 
วตัถดุิบ(1) 838 
ไมม่ีการด าเนินธุรกิจ  357 
รวมพนกังานประจ า 10,659(2) 
หมายเหต ุ(1) รวมธุรกิจ packaging ธุรกิจ PTA และ EG/EO (2) ไม่รวมพนกังานชัว่คราว 
 

สัดส่วนพนักงาน แยกตามประเภทธุรกิจ 
 

 
 
                               จ านวนพนักงานประจ า 10,659 คน จ าแนกตามภมิูภาคใน 4 ทวีป 

 
อัตราพนักงานของบริษัทท่ัวโลก 
จ านวนพนกังานของบริษัทโดยรวมถึงพนกังานประจ า พนกังานชัว่คราว และพนกังานจดัจ้างภายนอก พนกังานของบริษัทมี
จ านวนรวมทัง้สิน้ 12,214 คน โดยกระจายตามภมูิภาคตา่งๆ ดงันี ้
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การสรรหา การจัดการ และการพัฒนาความสามารถของบุคคลากร 
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ไอวีแอลพยายามสรรหาพนกังานท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม ในการสร้างทีมงานนัน้จะมุง่เน้นท่ีจะสามารถตอบสนองความต้องการ
ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต และตอบสนองที่จะรองรับแผนการเติบโตของบริษัทอีกด้วย ฝ่ายทรัพยากรบคุคลด าเนิน
กิจกรรมในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานอย่างทั่วถึง โดยก าหนดคุณสมบัติของผู้ ส มัครที่มีความ
เหมาะสมและมีความหลากหลาย  

บริษัทฯ ตระหนกัถึงคณุคา่ในการพฒันาทกัษะและความรู้ขององค์กรแก่พนกังาน โดยจดัให้มีการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ และ
ไมใ่ช่เป็นเพียงการอบรมเพียงครัง้เดียวเทา่นัน้ ทัง้นี ้ยงัค านงึถึงช่วงเวลาก่อนการฝึกอบรมและหลงัการฝึกอบรมซึง่มีความส าคญั
ตอ่การฝึกอบรมด้วย 

บริษัทฯ มุง่เน้นในประเด็นท่ีจะชว่ยให้ผลการด าเนินงานของบริษัทมีความยัง่ยืน กลยทุธ์ของบริษัทจะเน้นด้านความสามารถใน
การวางแผนงานท่ีได้รับมอบหมาย การฝึกและการให้ค าปรึกษาของผู้จดัการ การเรียนรู้ในการ ท างานแบบทีม อกีทัง้บริษัทฯ ยงั
มีการวางแผนในการท างานเพื่อสร้างความมัน่ใจในความเป็นผู้น าที่ประสบความส าเร็จ โดยพฒันาผู้น ารุ่นตอ่ไป ให้เติบโตขึน้
ใหมแ่ละมคีวามสามารถที่หลากหลาย 

 
การฝึกอบรม  

ไอวีแอลเช่ือวา่การสร้างความสมดลุของการฝึกอบรมให้มีความหลากหลาย จากด้านเทคนิคน าไปสูก่ารปฏิบตัิในระดบัองค์กรจะ
น าไปสูก่ารปฏิบตัิในระดบัพนกังานในแตล่ะบคุคล การฝึกอบรมการปฏิบตัิงานโดยใช้การเรียนรู้จากทางอิเลคทรอนิคส์จากสถิติ
ของการฝึกอบรมในปี 2556  ซึง่ครอบคลมุไปทกุพืน้ท่ีของไอวีแอล  

โครงการฝึกอบรมจะออกแบบบนพืน้ฐานของความต้องการขององค์กร การน าไปใช้ประโยชน์ได้จ ริง ตามแต่ละบุคคล ซึ่ง
แผนงานนีมุ้ง่เน้นไปยงัหนว่ยงาน 10 กลุม่ดงันี ้ 
 เนือ้หาในการอบรม จ านวนครัง้ในการอบรม จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม จ านวนช่ัวโมงที่อบรม 

1 เทคนิค 186 4,146 8,387 
2 คณุภาพระบบ 52 4,474 7,849 
3 ความปลอดภยั 136 3,680 6,480 
4 สขุอนามยั 26 1,784 4,861 
5 การจดัการ 90 1,778 4,637 
6 สิ่งแวดล้อม 36 656 1,446 
7 การเงิน 28 198 1,216 
8 การปฏิบตัิการ 36 332 579 
9 ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 30 158 394 
10 เทคโนโลยีสารสนเทศ 8 50 86 
 รวมทัง้สิน้ 628 17,256 35,935 

แผนงานระดบัองค์กรซึง่เก่ียวข้องกบัระบบคณุภาพ ความรับผิดชอบตอ่สงัคม ความปลอดภยัด้านอาชีวอนามยัและสิง่แวดล้อม 
แผนงานระดบัปฏิบตังิานจะถกูจดักลุม่ในแผนงานทางเทคนิคและการปฏิบตัิงาน สว่นความต้องการในระดบับคุคลของฝึกอบรม
จะเก่ียวข้องกบัการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัการ  
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การพฒันาในแตล่ะบคุคลจะมุง่เน้นการฝึกอบรมทางด้านเทคนคิสงูสดุร้อยละ 30  ด้านความปลอดภยัของแตล่ะบคุคลร้อยละ 
22 ด้านการเสริมสร้างทกัษะการบริหารบคุคลร้อยละ  14 

 
บทบาทหน้าที่ของผู้จัดการในการสร้างแรงบันดาลใจแก่พนักงานในแต่ละบุคคลและทีมงาน 

ไอวีแอลมุง่มัน่ให้บคุคลากรซึง่รวมถึงผู้บริหารและหวัหน้างานเป็นแรงผลกัดนัในการเติบโตของบริษัท โดยที่บริษัทลงทนุในการ
สร้างผู้น าด้วยการให้โอกาสในการเรียนรู้และการพฒันา เช่น การให้ความรู้แก่ผู้จดัการในการเพิ่มขีดความสามารถของพนกังาน
และความสามารถพิเศษ ซึ่งไม่ได้ท าให้การท างานเพิ่มขึน้มากไปกว่าเดิม แต่การมีส่วนร่วมของพนกังานจะเป็นการเพิ่มทาง
ช่วยเหลอืในการท างานให้ผลของการท างานออกมาได้ดีกวา่เดิม 

ผู้บริหารอาวุโสมีหลกัในการจดัการเพื่อความเป็นเลิศอยู่ 4 ประการ ความเป็นผู้น า การสอน การขบัเคลื่อน และการสร้างแรง
บนัดาลใจ จากหลกัการดงักลา่ข้างต้น จะใช้วิธีการให้มีการเข้าถึงในศกัยภาพของพนกังานในแต่ละบคุคล โดยรวมถึงผู้จดัการ
ซึง่จะเป็นแบบอยา่งในการสร้างแรงบนัดาลใจให้แก่ทีมงาน การด ารงชีวิต และสภาพแวดล้อมที่ดีจะช่วยสง่เสริมให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ให้เกิดแนวความคิดและการท างาน 

ไอวีแอลจดัให้ผู้น ามีการวางแผนงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนกังานในแต่ละบคุคล มีการสร้างกลยทุธ์และมีการจดัการ
อย่างมีประสิทธิภาพของทีมงาน การแสดงความยินดีและการมอบรางวลัแก่บุคคลากรที่มีประสิทธิภาพในการท างาน การ

4,146 4,474 3,680 
1,784 1,778 

656 198 332 158 50 

8,387 7,849 
6,480 

4,861 4,637 

1,446 1,216 
579 394 86 

จ านวนช่ัวโมงและผู้เข้าร่วมอบอรมในปี 2556 
No. of participants Training Hours

CSR 
5% 

Environment 
6% 

Financial 
4% 

Functional 
6% 

Health 
4% 

IT 
1% 

Managerial 
14% 

Quality System 
8% Safety 

22% 

Technical 
30% 

Other 
74% 

มุ่งเน้นการพัฒนาพนักงาน 

จ านวนกลุ่ม 598|ผู้เข้าร่วม 17,098|จ านวนช่ัวโมง 35,541 
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มุง่เน้นสูค่วามเป็นเลศิขององค์กร ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นจากทีมงาน การสนบัสนนุกระบวนการพฒันาเคร่ืองมือใหม่ๆ 
เพื่อเสนอแนะตอ่ผู้จดัการในเร่ืองที่ต้องการให้มีการน าไปปรับปรุง 

การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง 

บริษัทฯ มีการทบทวนแผนพฒันาด้านบคุคลากรที่มีความโดดเดน่ ซึง่จะเป็นสิ่งที่ส าคญัในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและช่วย
ให้ผู้น าสามารถไตร่ตรองถึงทางเลือกในการจัดวางต าแหน่งบุคคลให้เหมาะสมกับงานและสถานที่ท างาน ในการวางแผน
ดงักลา่วนัน้ผู้น าจะต้องมีความรับผิดชอบตอ่การปฏิบตัิหน้าที่เพื่อพฒันาการด าเนินงาน ศกัยภาพ ความหลากหลายและความ
ตอ่เนื่องของทีมท างาน เพื่อให้แนใ่จวา่สามารถใช้ทกัษะของตนเอง ได้รับผลตอบแทนที่สงูสดุจากการลงทนุ และด้วยความเข้าใจ
ในอาชีพท่ีท าอยู ่จะเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กบัทกัษะที่หลากหลายที่มีอยูท่ัว่ทกุภมูิภาค ด้วยประสบการณ์ที่มีและทกัษะ
ความเป็นผู้น าจะมีสว่นท าให้ไอวีแอลประสบความส าเร็จตามวตัถปุระสงค์และสร้างความตระหนกัในศกัยภาพของบคุคลากร 

 

 

รางวัลและสิทธิประโยชน์ 

บริษัทฯ ยกย่องและยินดีกับพนกังานที่ประสบความส าเร็จ ด้วยการมอบสิทธิประโยชน์และรางวลัที่มีคุณค่า  ไอวีแอลเสนอ
คา่ตอบแทนที่สามารถแขง่ขนัได้ซึง่รวมไปถึงสิทธิประโยชน์ อซัึง่เป็นโอกาสให้แก่พนกังานในการท างานได้อยา่งมัน่คง และมัน่ใจ
ในเร่ืองของสุขภาพที่มาจากสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์และสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับการท างาน ซึ่งบริษัทที่อยู่ใน
ตา่งประเทศอาจมีสภาพภมูิประเทศที่แตกตา่งกนั แตบ่ริษัทได้จดัให้มีความคุ้มครองด้านสขุภาพท่ีหลากหลาย วนัหยดุ เงินออม
หลงัเกษียณ และอื่นๆ โดยสทิธิประโยชน์ที่จดัให้มีนัน้จะขึน้อยูก่บัต าแหนง่ สถานที่และอายกุารท างาน โดยที่สิทธิประโยชน์ของ
บริษัททัง้ 42 แหง่ครอบคลมุไปถึง 

• ประกนัสขุภาพ 

• ประกนัชีวติและอบุตัิเหต ุ
• ประกนัทพุพลภาพ 

• เงินออมหลงัเกษียณที่บริษัทจ่ายให้ 
• วนัลาพกัร้อนและวนัหยดุ 

สิทธิประโยชน์มีความหลากหลายมากกว่า 140 ประเภท ซึ่งแตกต่างกันและสามารถน าไปปรับใช้ได้ตามสถานที่ท างานที่
แตกตา่งกนั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความต้องการในแตล่ะสถานท่ีแตล่ะแหง่ 

คา่ตอบแทนและสทิธิประโยชน์ทัว่ไปท่ีพบได้มากในทกุสถานท่ีมีดงันี ้
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วัฒนธรรม 

ไอวีแอลมีวตัถปุระสงค์ที่จะเปิดรับและสร้างสรรค์วฒันธรรมขององค์กร เพื่อให้เกิความหลากหลาย ซึ่งรวมไปถึงแรงบรรดาลใจ
ในการสร้างสรรค์ด้านความคิดและก่อให้เกิดการสร้างนวตักรรมใหม่ โดยทุกหน่วยงานจะรวมกนัเป็นหนึ่งเดียว อย่างไรก็ตาม 
การสร้างความเป็นเลิศในการด าเนินงานและนวตักรรม (Operation Excellence and Innovation) จะช่วยสร้างวฒันธรรมใน
การประหยดัและการพฒันาผลติภณัฑ์ใหมอ่ีกด้วย 

โรงงานท่ีมีการผลิตทัง้ 15 ประเทศและพนกังานที่มีมากกว่า 17 ประเทศนัน้น าไปสูแ่บบแผนของการเรียนรู้ของแต่ละบคุคลได้
อยา่งดี และเป็นการสนบัสนนุให้มีการปรับตวักบัความแตกต่างทางด้านวฒันธรรมและวิธีปฏิบตัิ ดงันัน้ การให้ความส าคญักบั
พนกังานท่ีเป็นชาวตา่งชาติให้มีความรู้ในภาษาท้องถ่ิน จะช่วยให้พวกเขาเหลา่นัน้ สามารถผสมผสานเข้ากบัวฒันธรรมท้องถ่ิน
ได้ง่ายขึน้ และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้านภาษาท้องถ่ิน จะมีการก าหนดไว้ในข้อตกลงของคา่ตอบแทนด้วย บริษัท
ตระหนักดีว่าไม่มีเพียงวิธีการใดวิธีการเดียวที่จะท าให้เกิดความส าเร็จได้ ทัง้นีจ้ะต้องเกิดจากหลายองค์ประกอบ ในการ
สร้างสรรค์ให้เกิดผลการด าเนินงานที่ดีขึน้ มีความหลากหลายขึน้ และรวมถึงการท างานเป็นทีม องค์ประกอบของการท างาน
เป็นทีม ผู้จัดการที่มีความโดดเด่น และวฒันธรรมของการท างานเป็นทีมจะช่วยให้เกิดความส าเร็จ การใช้นวตักรรมในการ
ท างานจะเป็นการสร้างความสมดุลระหว่างความต้องการกับการใ ห้โดยใช้วิธีการให้ความรู้และสร้างความตระหนัก ด้วย
หลกัการพืน้ฐานนี ้ไมไ่ด้ท าให้ไอวีแอลเป็นองค์กรที่ดีเทา่นัน้ แตย่งัท าให้ไอวีแอลเป็นองค์กรที่มีความสามารถและช่วยพฒันาโลก
อีกด้วย ความแตกตา่งด้านเพศมีสว่นส าคญั ซึง่บริษัทมีอตัราสว่นแรงงานเพศหญิงประมาณร้อยละ 25 

Annual Bonus Christmas Bonus Leave encashment

Maternity Leave Paternity Leave Leave Travel

Housing Fund Rent of Company Owned Accommodation Consultancy Charges

School Fee School Transportation Medical Reimbursement

Life Insurance Health & Disability Insurance Dental Insurance

Basic AD&D STD Disability Insurance Pension

Living Expenses Utility Expenses Workers Compensation

Compensation & Benefits 



                                                                                                                                               บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                       

 

179 การก ากบัดแูลกิจการ                                                                                                   สว่นที่ 3 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ 

 

  
สุขภาพ และ ความปลอดภัย 

บริษัทฯ สง่เสริมและจดัให้มีการรักษาสขุภาพ ความปลอดภยั และสิง่แวดล้อมในการท างานของพนกังาน โดยมอบหลกัประกนั
สขุภาพ ความเป็นอยู ่รวมถึงผลประโยชน์ของพนกังาน โดยประเมินถึงความปลอดภยัและความเสีย่ง และมีการติดตามไปยงัทกุ
หนว่ยงานทัว่โลก บริษัทจดัให้มีการอบรมในด้านความปลอดภยัให้แก่พนกังานโดยค านึงถึงลกัษณะงานในแต่ละประเภท และ
ความเสีย่งจากการท างาน 

บริษัทฯ มีการติดตามและบนัทึกการประเมินผลของการเสียโอกาสของเวลา ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและมาตรฐาน 
บริษัทฯ ใช้มาตรการซึ่งประกอบไปด้วยการกระจายระบบออกจากสว่นกลาง การผลิตภายใน และสถานที่ที่มีพนกังานอยู่เป็น
จ านวนมาก บริษัทฯ ได้ท าการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานทัง้ภายในและภายนอก โดยใช้ระยะเวลาช่วงหนึ่งถึงสามปี บน
พืน้ฐานของการด าเนินงานและความเสีย่ง การก าหนดจุดเสี่ยงและสถานที่ที่มีพนกังานอยู่เป็นจ านวนมาก บริษัทจะตรวจสอบ
ให้มีการปฏิบตัิตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภยั สขุภาพและสิง่แวดล้อม 

 ชาย 6,850 
75 % 

หญิง 2,323 
25 % 

คุณลักษณะทางเพศ 
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10. ความรับผิดชอบต่อสงัคม 

แนวทางการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

1. เป้าหมายและวิสยัทศัน์ 

อินโดรามา เวนเจอร์ส มุง่มัน่ในการเป็นหนึง่ในผู้ผลติในหว่งโซโ่พลเีอสเตอร์ชัน้น าระดบัโลกที่มุง่เน้นผู้มีสว่นได้สว่นเสยีและ

กระบวนการด าเนินงาน อนัเป็นผลให้เราเป็นหนึง่ในบริษัทเคมีที่ได้รับการช่ืนชมมากที่สดุในโลก 

2. การด าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืน 

ด้วยวิสยัทศัน์ที่จะก้าวสูก่ารเป็นหนึ่งในบริษัทเคมีที่น่าช่ืนชมมากที่สดุในโลก เรามุ่งพฒันาธุรกิจให้มีความสมดลุระหว่าง

การเติบโตทางธุรกิจและรายได้ การพฒันาความเจริญก้าวหน้าทางสงัคมและการรักษาความสมดลุของสภาพแวดล้อม ซึง่

เป็นองค์ประกอบหลกัในการเติบโตอยา่งยัง่ยืน 

3. นโยบายดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

ไอวีแอลประกอบกิจการภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย และสง่เสริมการเป็นบริษัทท่ีมีรากฐานองค์กรทางด้านจริยธรรม โดย

บริษัทฯจะร่วมมือกบัผู้ทีม่ีสว่นเก่ียวข้องเพื่อให้มัน่ใจได้วา่ได้มกีารจ้างงานอยา่งเป็นธรรม และเป็นไปตามมาตราฐานสากล 

ซึง่ให้ความเคารพตอ่หลกัสทิธิมนษุยชนและกฎหมายแรงงานทัว่ไป 

ไอวีแอลด าเนินธุรกิจตามหลกัจริยธรรมและจะปฎิบตัิตอ่ผู้ที่มีสว่นได้สว่นเสียทกุกลุม่ด้วยความเคารพ บริษัทฯปฎิบตัิตาม

หลกักฎหมาย และข้อก าหนดต่างๆ อีกทัง้จะธ ารงไว้ซึ่งการสานเสวนาที่เปิดเผยโปร่งใส โดยให้อ านาจแก่องค์กรที่ไม่

แสวงหาผลก าไร เพื่อท่ีจะสนนัสนนุและคงไว้ซึง่ภาพลกัษณ์ที่ดีของบริษัทฯ ทัง้ในแง่ของการด าเนินธุรกิจและในแง่ของการ

มีปฏิสมัพนัธ์กบัชมุชน 

ในฐานะที่เป็นผู้น าในอตุสาหกรรม ไอวีแอลมุง่ที่จะลดและจ ากดัผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมและชมุชนข้างเคียงโดยการหา

วิธีการเพื่อที่จะลดของเสยีจากอตุสาหกรรม โดยการใช้ซ า้ การรีไซเคิลและสนบัสนนุการใช้พลงังานอยา่งคุ้มคา่ 

4. เสาหลกั 7 ประการเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยืน 

บริษัทฯ มีการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม ครอบคลมุการด าเนินงานทัง้ในกระบวนการทางธุรกิจ (CSR in 

process) และนอกเหนือกระบวนการด าเนินงานทางธุรกิจ (CSR after process) เพื่อสร้างดลุยภาพระหวา่งเศรษฐกิจ 

สิง่แวดล้อม และสงัคม โดยยดึตามเสาหลกั 7 ประการ ได้แก ่

(1)  การรีไซเคิล 

(2)  การลดของเสยี 

(3)  การลดการใช้ทรัพยากร 

(4)  การใช้พลงังานทดแทน 

(5)  การพฒันาบคุลากร 
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(6)  การเช่ือมโยงผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 

(7)  การพฒันาชมุชนท้องถ่ิน 

5. โครงสร้างการบริหารจดัการเพือ่ความยัง่ยืน 

คณะกรรมการก ากบัดูแลความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

ไอวีแอลได้จดัตัง้คณะกรรมการกลางในการก ากบัดแูลการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม ประจ าอยูท่ี่ส านกังาน

ใหญ่ กรุงเทพฯ เพื่อดูแลการจัดท าและการสื่อสารนโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม ตรวจติดตามผลและประเมินผล

กระทบของนโยบายต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างสม ่าเสมอ ส านกังานแต่ละแห่งหรือโรงงานมีหน้าที่ในการสร้างสรรค์

กิจกรรมต่างๆส าหรับพนกังานและชุมชนที่สอดคล้องกบันโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษัทฯ กลุม่ผู้ท างานใน

ท้องที่จะถกูแต่งตัง้เพื่อประสานงานกับพนกังาน ชุมชน และเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน กิจกรรมทกุกิจกรรมจะถกูติดตามผลเพื่อ

ประเมินประสิทธิภาพและผลตอบรับ ข้อมลูของกิจกรรมและผลทางสถิติที่เก่ียวข้องจะถกูจดัเก็บและสง่กลบัที่ส านกังาน

ใหญ่เพื่อท าการประเมินผลงาน 

ส านกังานใหญ่จะเป็นผู้ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม และท าหน้าที่ช่วยเหลือคณะผู้ท างานใน

ท้องที่ให้เรียนรู้จากประสบการณ์ของแตล่ะกลุม่ผู้ท างานอื่นๆ รวมถึงก าหนดเกณฑ์มาตรฐานร่วมในการท างานของทกุกลุม่ 

ความรบัผิดชอบ 

ความรับผิดชอบเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานและพนักงานที่จะต้องรับผิดชอบต่อนโยบายความ

รับผิดชอบต่อสงัคม เพื่อให้มัน่ใจได้ว่า นโยบายและการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมได้น ามาปฏิบัติใช้ 

ตลอดจนพนกังานทกุคนได้รับทราบถึงสาระส าคญัของนโยบาย และรู้จกัการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมของ

บริษัทฯ 

การรายงานและผลการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

1. มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลทีใ่ช ้

เราเช่ือมั่นว่า การรายงานข้อมูลที่มีความโปร่งใส จะน าไปสู่ความยั่งยืนของบริษัทในระยะยาว การสื่อสารที่ชัดเจน 

ประกอบกบัข้อมลูที่เที่ยงตรง จะท าให้ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีเกิดความเข้าใจในธุรกิจ ประเด็นท้าทายด้านความยัง่ยืนและแนว

ทางการตอบสนองตอ่ความท้าทายเหลา่นัน้ 

บริษัทฯ มีการเปิดเผยการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมในรายงานประจ าปีฉบบันี ้โดยอ้างอิงจากหลกัการ 8 

ข้อของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย สอดคล้องกนักบัรายงานประจ าปี บริษัทฯ มีการจดัท ารายงานความยัง่ยืน โดยใช้

วิธีการรายงานตามกรอบการรายงานสากล Global Reporting Initiatives Guideline (GRI) version 3.1 

รายงานความยัง่ยนื ได้ถกูเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.indoramaventures.com ในหวัข้อความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

 

 

http://www.indoramaventures.com/
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2. การด าเนินงานดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคมทีส่อดคลอ้งกบัหลกัการ 8 ข้อ 

1.  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

การด าเนินงานตามมาตรฐานสงูสดุถือเป็นรากฐานที่อยู่ในวฒันธรรมของไอวีแอล  อินโดรามา เวนเจอร์สเช่ือมัน่ในการ

ประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม เราให้ค ามัน่ในการปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบด้วยจริยธรรมและความซื่อสตัย์สงูสดุ 

ในขณะเดียวกนัเราคาดหวงัวา่ พนัธมิตรทางธุรกิจของเราจะประกอบกิจการมาตราฐานจริยธรรมเดียวกนั 

1.1 การแข่งขนัทีเ่ป็นธรรม 

เราด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นอิสระ ยตุิธรรม ถกูต้องตามกฎหมาย และอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมของการให้ความเคารพ

ซึง่กนัและกนั เราเคารพคูแ่ขง่และสนบัสนนุการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมและสจุริต ตลอดจนปฏิบตัิตามกฎหมายป้องกนัการ

ผกูขาดทางการค้าและกฎหมายการแขง่ขนัในแตล่ะประเทศที่เราด าเนินธุรกิจ เราให้เกียรติทกุคนโดยไมจ่ ากดัเชือ้ชาติ สผิีว 

เพศ ศาสนา อาย ุแหลง่ก าเนิด หรือสถานะอื่นใดตามที่กฎหมายให้ความคุ้มครอง 

1.2 การเคารพสิทธ์ิในทรพัย์สินของคู่คา้ 

เราเช่ือมั่นในความส าคัญของการเคารพสิทธ์ิความเป็นส่วนตัวและความลบัของคู่ค้า นโยบายเก่ียวกับทรัพย์สินทาง

ปัญญาของเรา ไม่เพียงแต่ครอบคลุมทรัพย์สินของบริษัท แต่ยังรวมถึงทรัพย์สินของผู้ อื่น เราไม่ละเมิดทรัพย์สินทาง

ปัญญาของคูค้่า ซึง่รวมถึงลขิสทิธ์ิ สทิธิบตัร เคร่ืองหมายการค้าหรือความลบัทางการค้า 

1.3 การส่งเสริมความรบัผิดชอบต่อสงัคมในห่วงโซ่ธุรกิจ 

เราต้องการให้ผู้จดัหาสนิค้าหรือวตัถดุิบของเรา ยึดมัน่ในมาตราฐานการด าเนินธุรกิจที่สอดคล้องกบัเราในเร่ืองจริยธรรม 

การปฏิบตัิต่อแรงงาน สขุภาพและความปลอดภยั สิทธิมนุษยชนและการรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีการสื่อสารเร่ือง

จรรยาบรรณทางธุรกิจและแบ่งปันวิธีปฏิบตัิที่ดีที่สดุกบัพนัธมิตรทางธุรกิจของเรา เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานด้านสงัคม

และสิ่งแวดล้อมตลอดทัง้ห่วงโซ่ธุรกิจ  ในการคดัเลือกผู้จดัหาสินค้าหรือวตัถดุิบ เราไม่เพียงแต่พิจารณาในด้านคณุภาพ

และราคาของสนิค้าและบริการเทา่นัน้ เรายงัพิจารณาการด าเนินงานและความมุง่มัน่ด้านสงัคม จริยธรรมและสิง่แวดล้อม

ด้วยเช่นกนั 

เราคาดหวงัให้ผู้จดัหาสนิค้าหรือวตัถดุิบของเรา 
- สร้างและรักษาความสมัพนัธ์บนพืน้ฐานของความยตุิธรรม ความเช่ือถือ ความเคารพในสทิธ์ิของแตล่ะฝ่าย 
- จดัหาสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีปลอดภยัและยตุิธรรม เช่นเดียวกบัท่ีเราปฏิบตั ิ
- ให้ค ามัน่ในการไมค่กุคาม ไมเ่ลอืกปฏิบตัิ ไมใ่ช่แรงงานเดก็ 
- ปฏิบตัิตามข้อบงัคบัทางสิง่แวดล้อม สขุอนามยัและความปลอดภยั 
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2. การต่อต้านการทุจริตและให้สินบน 

เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา คณะกรรมการได้มอบหมายให้ผู้บริหารด าเนินการให้บริษัทฯ เข้าร่วมในแนวร่วม

ปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต (CAC) โดยการลงนามในค าประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทจุริต 

อีกทัง้คณะกรรมการได้มอบหมายให้ผู้บริหารด าเนินการให้บริษัทเข้าร่วมในการตรวจรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วม

ปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริตในเดือนพฤศจิกายน 2556 ส าหรับการจดัท าแบบประเมินตนเองในการ

ตรวจรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตอยู่ระหว่างการน าเสนอต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาสอบทานข้อมลูโดยเสนอให้มีการด าเนินการให้เสร็จในช่วงต้นปี 2557 เพื่อแสดงให้

เห็นว่าบริษัทมีความรับผิดชอบในเร่ืองของการต่อต้านการคอร์รัปชั่นและการให้สินบน คณะกรรมการบริษัทจึงได้อนมุตัิ

นโยบายการตอ่ต้านการทจุริตของบริษัทในการประชมุเดือนมกราคม 2557 

วตัถปุระสงค์ของนโยบายการตอ่ต้านการทจุริต คือ เพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีระบบและขัน้ตอนใน

การป้องกนัการให้สนิบนและการทจุริตที่เหมาะสม 

บริษัทฯ มีขัน้ตอนการปฏิบตัิเป็นการภายใน ส าหรับการรายงานการกระท าที่ผิดจรรยาบรรณหรือการทจุริต ในกรณีที่มี

บคุคลใดๆ ทราบถึงประเด็นหรือการปฏิบตัิที่เก่ียวข้องกบัการละเมิดนโยบายซึ่งอาจจะเกิดขึน้ หรือเกิดขึน้แล้ว บคุคลนัน้

จะต้องรายงานเร่ืองดังกล่าวไปยังบังคับบัญชาตามสายงาน  หรือคณะอนุกรรมการแจ้งเบาะแส (Whistleblower 

Committee) หรือฝ่ายก ากับการดูแลการปฏิบตัิ (Compliance) หรือทางอีเมล์ ethics@indorama.net   บุคคลใดที่

รายงานผา่นช่องทางข้างต้นจะเก็บไว้เป็นความลบั จะไมม่ีการเปิดเผยช่ือผู้ รายงานนโยบายการต่อต้านการทจุริตได้มีการ

สือ่สารให้กบักรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานได้รับทราบและสามารถเรียกดนูโยบายนีไ้ด้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้

หวัข้อการก ากบัดแูลกิจการ 

3. สิทธิมนุษยชน 

3.1 การเคารพสิทธิมนษุยชน 

บริษัทฯ ยึดมั่นในความรับผิดชอบด้านสิทธิมนุษยชน เรามีการน าปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และกติกาที่

เก่ียวข้องอีกสองฉบบั กติการะหวา่งประเทศวา่ด้วยสทิธิทางแพง่และสิทธิทางการเมือง และกติการะหว่างประเทศว่าด้วย

สทิธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมมาปฏิบตัิใช้ในการด าเนินธุรกิจทัว่โลก ในฐานะที่เราเป็นบริษัทระดบัโลกที่มีการ

ด าเนินธุรกิจในประเทศตา่งๆ กวา่ 15 ประเทศใน 4 ภมูิภาคทัว่โลก ท าให้เรามีบริบททางธุรกิจที่หลากหลายแตกต่างกนัไป 

ดงันัน้เราจึงต้องยดึมัน่และรับผิดชอบด้านสทิธิมนษุยชนในทกุบริบท 

 

3.2 นโยบายดา้นสิทธิมนษุยชนและแนวปฏิบติั 

นโยบายด้านสทิธิมนษุยชนของไอวีแอล ครอบคลมุในเร่ือง 

- การปฏิบัตต่ิอพนักงานด้วยความเสมอภาค 
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เราปฏิบตัิตอ่พนกังานทกุคนด้วยความยตุธิรรม ซื่อสตัย์ พนกังานทัง้หมดจะถกูจ้างงานภายใต้

ข้อก าหนดและเง่ือนไขการจ้างงานท่ีสอดคล้องกบักฎหมายหรือแนวปฏิบตัิในท้องถ่ิน และได้รับ

การฝึกอบรมทกัษะการท างานท่ีเหมาะสม 

- การฝึกอบรมพนักงาน 

เราให้การฝึกอบรมทีจ่ าเป็นแก่พนกังาน เพื่อให้การน านโยบายนีไ้ปใช้มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ผา่น

การปฐมนเิทศพนกังานใหมแ่ละการสือ่สารของฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

- กฎหมายและแนวทางปฏิบัต ิ

เรายดึมัน่ในการปรับปรุงและปฏิบตัิตามกฎหมายอยา่งตอ่เนื่อง 

- สิทธิในการเข้าถงึ 

พนกังานทกุคนมีสทิธิเทา่เทยีมกนัในการเข้าถึงอาคารสถานท่ีและบริการ 

- เวลาการท างาน 

ชัว่โมงการท างานเป็นไปตามแนวปฏิบตัิของอตุสาหกรรมและมาตรฐานระดบัประเทศ 

- การสรรหาบุคลากร 

การสรรหาบคุลากร การเลือ่นต าแหนง่และการฝึกอบรมจะต้องด าเนินไปอยา่งยตุิธรรม เทา่เทยีม

และเสมอภาคกนั 

- แรงงานเดก็ 

เราไมม่กีารจ้างแรงงานเด็กในทกุรูปแบบ 

- ประเด็นเกี่ยวกับระเบียบวนัิย 

เราไมม่กีารลงโทษทางร่างการหรือบงัคบัขม่เหงทกุรูปแบบ 

รายละเอียดเพ่ิมเติมเกีย่วกบัแนวทางดา้นสิทธิมนษุยชน ถูกแสดงไวใ้นหนา้เว็บไซต์ 
http://www.indoramaventures.com/EN/corporateGovernance/pdf/Human_Rights_Policy_EN.pdf 
นโยบายด้านสิทธิมนษุยชนของเรามีผลบงัคบัใช้กบัพนกังานทกุคนและโรงงานของเราทกุแห่งทัว่โลก  ซึ่งผ่านการอนมุตัิ

และประกาศใช้โดยคณะกรรมการบริษัท พนกังานทกุคนต้องลงนามในเอกสารว่ารับรู้ในเร่ืองนโยบายและจรรยาบรรณ 

พนกังานใหม่จะต้องผ่านการฝึกอบรมด้านสิทธิมนษุยชนในการปฐมนิเทศ โรงงานของเราบางแห่งมีการจดัการฝึกอบรม

ด้วยระบบออนไลน์ เพื่อสือ่สารนโยบายไปยงัพนกังาน เรายงัวางแผนการฝึกอบรมเพื่อทบทวนและจะเร่ิมปฏิบตัิในปี 2557 

นอกจากนีเ้ราวางแผนในการสื่อสารแนวปฏิบัติของเราด้านสิทธิมนุษยชนและจรรยบรรณไปยงัภายนอกองค์กรผ่าน

นิตยสารที่บริษัทฯ จดัท าขึน้เป็นประจ าทกุ 3 เดือน 

ในการจดัตัง้บริษัทใหมห่รือการซือ้กิจการ เราต้องมัน่ใจวา่ มกีารสือ่สารด้านนโยบายและจรรยาบรรณอยา่งเหมาะสม เรา

มีการน านโยบายไปใช้และบรูณาการเข้าไปในระบบเมื่อเสร็จสิน้กระบวนการเข้าซือ้กิจการ รวมถงึชีแ้จงเพื่อให้ผู้บริหารเกิด

ความเข้าใจ 

http://www.indoramaventures.com/EN/corporateGovernance/pdf/Human_Rights_Policy_EN.pdf
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เราจดัท านโยบายคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมกบัพนกังานท่ีร้องเรียน พนกังานสามารถหยิบยกประเด็นเร่ืองสว่นตวัหรือ

เร่ืองที่เก่ียวข้องกบังาน โดยมีหวัหน้าแผนกทรัพยากรบคุคลระหวา่งประเทศ เลขานกุารบริษัทและหวัหน้าแผนกตรวจสอบ

ภายในเป็นผู้รายงานไปยงัคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ (NC&CG) โดยตรงเก่ียวกบั

ประเด็นที่มีการร้องเรียน รวมถึงสทิธิมนษุยชนและการสอบสวน 

รายละเอียดเกี่ยวกบัขัน้ตอนการร้องเรียน ถูกแสดงไวใ้นนโยบายคุม้ครองและใหค้วามเป็นธรรมกบัพนกังานทีร้่องเรียนบน

เว็บไซต์ 

http://www.indoramaventures.com/EN/corporateGovernance/corporateGovernance_Documents_OtherPolicies

Whistleblower.php 

ในปี 2556 บริษัทฯ ไมม่ีเร่ืองร้องเรียนใดๆ 

4. การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม  

ไอวีแอลมุง่มัน่ในการการปฏิบตัติอ่พนกังานอยา่งเป็นธรรมและยดึมัน่ในหลกัการความเคารพนบัถือ บริษัทฯ ได้มีการระบุ

แนวทางในการปฏิบตัิที่เป็นมาตราฐานในเร่ืองการปฏิบตัิตอ่พนกังานอยา่งเป็นธรรมและความเคารพให้เกียรติซึง่กนัและ

กนัไว้ในนโยบายด้านสทิธิมนษุยชนและนโยบายการจดัการทรัพยากรบคุคล เพื่อให้บริษัทยอ่ยทัว่โลกมีแนวทางปฏิบตัิตอ่

แรงงานท่ีสอดคล้องและเสมอภาคกนั 

4.1 การสรรหาบคุลากรและการดึงดูดคนเก่ง 

บริษัทฯ มีการจดัท าและน านโยบายการจดัการทรัพยากรบคุคลไปใช้จูงใจเพื่อดึงดดูและรักษาคนเก่ง  รวมถึงการพฒันา

และเลือ่นต าแหนง่พนกังาน เรามีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตัิด้านการจดัการทรัพยากรบคุคลเป็นประจ าทกุปี เพื่อ

ปรับปรับปรุงนโยบายให้ตรงกบัความจ าเป็นทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงของตลาดงานในปัจจุบนั  ในด้านความยัง่ยืน

ขององค์กรในระยะยาว บริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อการประเมินผลการปฏิบตัิงานและศกัยภาพของพนกังาน  เพื่อการ

พฒันาในอนาคต ทัง้ในระดบัผู้บริหารและพนกังานทัว่ไป 

สวัสดิการและผลประโยชน์ที่บริษัทฯ มอบให้แก่พนักงานทัง้พนกังานชาวต่างชาติและพนักงานท้องถ่ินเป็นไปตาม

มาตราฐานสากล ซึ่งเท่าเทียมหรือดีกว่าบริษัทฯอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน  ฝ่ายบริหารเช่ือว่า การให้รางวลัและ

ผลตอบแทน ตลอดจนการใช้ระบบเลื่อนระดบัหรือเลื่อนต าแหน่งงานที่เ ร็วกว่ากับคนเก่ง จะช่วยพฒันาบุคลากรที่มี

ศกัยภาพโดดเด่นในองค์กร บริษัทฯ มีการจัดการฝึกอบรมพนกังานด้านเทคนิคหรือผู้ช านาญการเฉพาะด้านอย่าง

สม ่าเสมอ เพื่อสง่เสริมให้พนกังานมีความรู้เทา่ทนัความก้าวหน้าของการพฒันาที่เก่ียวข้องกบัสายงาน 

รายละเอียดเกี่ยวกบัการสรรหา การจดัการ และการพฒันาความสามารถของบคุลากร ถูกแสดงไว้ในเอกสารการก ากบั

ดูแลกิจการทีดี่ภายใตห้วัข้อบคุลากรของบริษัทและการฝึกอบรม 

 

http://www.indoramaventures.com/EN/corporateGovernance/corporateGovernance_Documents_OtherPoliciesWhistleblower.php
http://www.indoramaventures.com/EN/corporateGovernance/corporateGovernance_Documents_OtherPoliciesWhistleblower.php
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4.2 ค่าตอบแทนและผลประโยชน์  

บริษัทฯ อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง  ดังนัน้การดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีคุณภาพจึงเป็นเร่ืองส าคัญ 

ค่าตอบแทนควรอยู่ในระดบัมาตราฐานและสามารถเปรียบเทียบกบับริษัทอื่นในอตุสาหกรรมเดียวกนั  เพื่อดึงดดูให้เกิด

ความนา่สนใจในการร่วมงานกบัองค์กร นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัให้ผลตอบแทนเพิ่มเติมแก่พนกังานต่างชาติ ครอบคลมุถึง

ครอบครัวของพนกังานตา่งชาติ 

รายละเอียดเกี่ยวกบัค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่างๆ สามารถอ่านเพ่ิมเติมไดใ้นเอกสารก ากบัการดูแลกิจการทีดี่ 

ภายใตห้วัข้อบคุลากรของบริษัท การฝึกอบรมและผลตอบแทน 

4.3 การฝึกอบรมและพฒันาบคุลากร 

การเติบโตของพนกังานเป็นปัจจยัส าคญัต่อความส าเร็จและความยัง่ยืนของไอวีแอล  ในฐานะบริษัทชัน้น าระดบัโลกและ

เป็นบริษัทท่ีมีการเติบโต รวมทัง้มีแผนที่จะสร้างและเข้าซือ้ทรัพย์สินและธุรกิจทัว่โลกในอตุสาหกรรมห่วงโซ่โพลีเอสเตอร์  

เราจึงต้องพฒันาให้บคุลากรของเรามีคณุภาพและมุ่งมัน่สู่ความเป็นสากล บริษัทฯ ใช้ระบบบริหารผลการปฏิบตัิงาน 

(Performance Management System) ในการค้นหาพนกังานที่มีผลการปฏิบตัิงานและมีศกัยภาพในการท างานสงู  เพื่อ

สง่เสริมการพฒันาความก้าวหน้าในอาชีพต่อไป พนกังานกลุม่นีจ้ะได้รับโอกาสในการท างานในหน่วยงานอื่นๆ ภายใน

บริษัท ทัง้ในและต่างประเทศในช่วงระยะเวลาสัน้ๆ และจะถกูย้ายไปยงัหน่วยงานนัน้ในภายหลงั การโอนย้ายหน่วยงาน

ถือเป็นสว่นหนึง่ของความก้าวหน้าในสายอาชีพ ซึง่ช่วยให้พนกังานได้เพิ่มพนูความรู้และทกัษะ เพื่อก้าวสูต่ าแหน่งที่สงูขึน้

ตอ่ไป 

ฝ่ายทรัพยากรบคุคลมีการวางแผนกลยทุธ์การบริหารบคุลากรท่ีสอดคล้องกบักลยทุธ์ทางธุรกิจเป็นประจ าทกุปี โดยจะต้อง

มีการน าเสนอแผนและผ่านการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท ทัง้นีก้ลยทุธ์การบริหารบคุลากรจะต้องรองรับการเติบโต

ของธุรกิจ มีการจดัสรรบคุลากรอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ  มีการบรูณาการธุรกิจและภาคสว่นการ

ท างานเข้าด้วยกนั ตลอดจนมีการพฒันาบคุลากรให้เหมาะสมกบัความต้องการของธุรกิจ เช่น การเตรียมความพร้อมด้าน

บคุลากรที่เหมาะสมส าหรับการขยายหน่วยงานใหม่ การปรับโครงสร้างขององค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การประเมิน

พนกังานท่ีมีศกัยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการสบืทอดต าแหนง่อยา่งมีประสทิธิภาพ เป็นต้น 

บริษัทฯ จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานเป็นประจ าทกุปี โดยแบ่งเป็น 2 ขัน้ตอน คือ การกระเมินตนเองและการ

ประเมินโดยผู้บังคับบัญชาที่ขึน้ตรง  เปิดโอกาสให้ผู้ ถูกประเมินและผู้ประเมินได้แลกเปลี่ยนพูดคุยเก่ียวกับผลการ

ปฏิบตัิงานและสิ่งที่คาดหวงัส าหรับการท างานในปีต่อไป พนกังานแต่ละคนจะถกูก าหนดหวัข้อการฝึกอบรมตามผลการ

ประเมินการปฏิบตัิงาน 

รายละเอียดเกี่ยวกบัการฝึกอบรมและตวัเลขทีเ่กีย่วข้อง ไดถู้กแสดงไวใ้นเอกสารการก ากบัการดูแลกิจการทีดี่ภายใตห้วัข้อ

บคุลากรและการฝึกอบรม  
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4.4 สขุภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

ไอวีแอลมุง่มัน่ในการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัของพนกังาน ผู้ รับเหมา บคุคลภายนอกที่เข้าไปเยี่ยมชมโรงงานและ

บุคคลอื่นที่เก่ียวข้องกับการท างานและกิจกรรมของบริษัทฯ โรงงานของเราทุกแห่งมีการเช่ือมโยงนโยบายด้านความ

ปลอดภยัและอาชีวอนามยัเข้ากบักระบวนการด าเนินธุรกิจในทุกๆด้าน โดยจดัท าโครงการครอบคลมุตัง้แต่การป้องกัน

อบุตัิเหตไุปจนถึงการดแูลรักษาสขุภาพ 

บริษัทฯ มุง่มัน่ตอ่การปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัต่างๆอนัเก่ียวข้องกบัด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในทกุ

ประเทศที่เรามีการด าเนินงาน 

ไอวีแอลมีนโยบายด้านสุขอนามัยและความปลอดภยัส่วนกลาง เพื่อดูแลกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับสขุอนามยัและความ

ปลอดภยัทัง้หมด แต่ละโรงงานมีการแต่งตัง้เจ้าหน้าที่ด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (Site Hygiene and Safety 

Officer) ท าหน้าที่ตรวจสอบการน านโยบายไปใช้และติดตามการจัดการด้านความปลอดภยัอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้

ควบคมุดแูลผู้ รับเหมาให้ปฏิบตัิตามนโยบายด้านสขุอนามยัและความปลอดภยั แต่ละโรงงานจะมีการวิเคราะห์เชิงลกึใน

เร่ืองอบุตัิเหตรุ้ายแรง หวัหน้าโรงงานมีหน้าที่ก ากบัดแูลให้พนกังานทกุคนสามารถเข้าถึงนโยบายด้านสขุอนามยัและความ

ปลอดภยั พนกังานทกุคนมีหน้าที่ปฏิบตัิงานตามเป้าหมายอบุตัิเหตแุละการบาดเจ็บจากการท างานเป็นศนูย์  

โรงงานของเราทกุแหง่มุง่มัน่ในการปฏิบตัิงานตามข้อก าหนดมาตรฐานระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

OHSAS 18001 หรือ มาตรฐานอื่นที่เทียบเทา่ ปัจจบุนัมีโรงงาน 7 แหง่ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน OHSAS 18001 

นอกจากนีไ้อวีแอลได้ก าหนดให้ทกุโรงงานมีการประเมินความเสีย่งด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั เพื่อระบขุัน้ตอน

การปฏิบตัิงานท่ีควรมีการควบคมุหรือตรวจสอบเพิ่มเติม โดยมีการตรวจสอบการประเมินความเสี่ยงเป็นประจ าทกุปีหรือ

เมื่อมีการเปลีย่นแปลงระบบภายในโรงงานใหมท่ี่อาจสง่ผลกระทบ ท าให้เกิดความเสีย่ง เช่น การติดตัง้เคร่ืองจกัรใหม่ 

บริษัทฯ มีการว่าจ้างผู้ รับเหมาเพื่อปฏิบตัิงานบางสว่นที่โรงงาน ซึ่งผู้ รับเหมาและผู้ รับเหมาช่วงเหลา่นีจ้ะต้องปฏิบตัิตาม

นโยบายด้านสขุอนามยัและความปลอดภยัอย่างเคร่งครัด อินโดรามา ปิโตรเคมริเร่ิมโครงการสร้างแรงจูงใจ เพื่อสง่เสริม

ให้ผู้ รับเหมาที่ปฏิบตัิงานภายในโรงงานตระหนกัถึงความปลอดภยัและสขุอนามยั รวมทัง้ลดอบุตัิเหตภุายในโรงงาน 

4.5 ความหลากหลายและโอกาสแห่งความเท่าเทียม 

ปัจจบุนัอินโดรามา เวนเจอร์ส มีความหลากหลายทางด้านวฒันธรรมและเชือ้ชาติมากยิ่งขึน้ เรามุง่มัน่ตอ่การปฏิบตัิตอ่ทกุ

คนอยา่งเทา่เทียมกนั ไมเ่ลอืกปฏิบตัิ ไมว่า่จะเป็นในกระบวนการคดัเลอืกพนกังาน การจ่ายค่าตอบแทน การเลื่อนขัน้หรือ

ต าแหนง่ การฝึกอบรมและพฒันาบคุลากร การปฏิบตัิงานในทกุสว่นของบริษัท ไม่มีการแบ่งแยกหรือเลือกปฏิบตัิไม่ว่าจะ

ด้วยเหตผุลด้านอาย ุเชือ้ชาติ สผิีว ศาสนา สญัชาติ แหลง่ก าเนิด รสนิยมทางเพศ ความทพุพลภาพ ผู้ติดเชือ้เอดส์ ความ

คิดเห็นทางการเมืองหรือสถานภาพอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัสทิธิมนษุยชน 
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บริษัทฯ มีนโยบายเฉพาะด้านโรคเอดส์และให้ค ามัน่ในการสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีปราศจากการแบ่งแยกหรือ

เลอืกปฏิบตัิตอ่ผู้ติดเชือ้เอดส์ โดยบริษัทย่อยทกุแห่งทัว่โลกและพนกังานทกุคนมีหน้าที่น านโยบายนีไ้ปปฏิบตัิ พนกังานผู้

ติดเชือ้เอชไอวีหรือผู้ ป่วยโรคเอดส์จะได้รับการปฏิบตัิเช่นเดียวกับพนกังานคนอื่นๆ  รวมทัง้ผลประโยชน์ต่างๆ เช่น การ

ประกนัชีวิตและสขุภาพ ประโยชน์ทดแทนกรณีทพุพลภาพและวนัลา การเลือกปฏิบตัิหรือคกุคามผู้ติดเชือ้เอดส์ ไม่ว่าจะ

ทางตรงหรือทางอ้อม ถือเป็นการท าผิดวินยัและมีผลตอ่การสิน้สดุการจ้างงาน 

5. ความรับผิดชอบต่อลกูค้า 

บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัลกูค้าและมีการก าหนดความพงึพอใจของลกูค้าเป็นหนึง่ในเป้าหมายและพนัธกิจของบริษัท 

เรามุง่มัน่ในการด าเนินงานเพื่อบรรลคุวามพงึพอใจและความเช่ือมัน่ของลกูค้าเพื่อรักษาสมัพนัธภาพท่ียัง่ยืน 

บริษัทฯ มุง่มัน่ในการด าเนินงานอยา่งเป็นธรรม โปร่งใส ไมเ่ลอืกปฏิบตัิและให้บริการลกูค้าอยา่งมืออาชีพและซื่อสตัย์

สจุริต บริษัทฯ มุง่เน้นการท าความเข้าใจความต้องการของลกูค้าและบริบทของธุรกิจที่แตกตา่งกนั เราสง่มอบผลติภณัฑ์

และบริการท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้าทัง้ในปัจจบุนัและความต้องการระยะยาวในอนาคต รวมทัง้เป็น

พนัธมิตรทางธุรกิจทีด่ีที่สดุส าหรับลกูค้าของเรา 

5.1 คณุภาพและความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์  

บริษัทฯ มุ่งพฒันาและน าเสนอผลิตภณัฑ์ที่มีความปลอดภยัและมีมาตรฐานสงู เรามีการปรับปรุงกระบวนการผลิตและ

ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดและวิธีการปฏิบตัิที่เป็นเลิศของอุตสาหกรรม บริษัทฯ มีการน า

มาตรฐานการรับรองผลิตภณัฑ์จากองค์กรชัน้น ามาใช้  เพื่อสร้างความมั่นใจในด้านคุณภาพและความปลอดภัยของ

ผลิตภณัฑ์ เช่น AIB Food Safety Compliance การรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ Oeko-Tex® Standard 100 มาตรฐาน

ฮาลาล มาตรฐาน GMP เป็นต้น 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัได้ประยกุต์ใช้มาตรฐานการควบคมุคณุภาพสากล เช่น ISO 9001:2008 เพื่อปรับปรุงคณุภาพอยา่ง

ตอ่เนื่อง ให้ลกูค้าเกิดความมัน่ใจในคณุภาพของผลติภณัฑ์และบริการ สร้างความพงึพอใจสงูสดุ  

ในด้านของผลติภณัฑ์ เรามีการน าเสนอผลติภณัฑ์โพลเีมอร์ชนิดพิเศษสถรรนะสงูให้แก่ลกูค้า เพื่อใช้ในผลิตภณัฑ์ประเภท

สิ่งทอเพื่อที่อยู่อาศยั การขนส่ง ยานยนต์ สินค้าอปุโภคบริโภคและสินค้าอุตสาหกรรม ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภยัและลด

ความเสยีหายแก่บคุคลและทรัพย์สนิ 

เส้นใยโพลีเอสเตอร์ป้องกนัการลกุลามของไฟของเราถกูน าไปใช้อย่างกว้างขวางในผลิตภณัฑ์ที่ต้องการความปลอดภยั  

สอดคล้องกับข้อบงัคบัและมาตรฐานที่ก าหนดไว้ทัว่โลก ที่ Trevira เรามีการผลิตเส้นใยเส้นด้ายที่มีคุณสมบตัิความ

ปลอดภยัในตวัเส้นใย แตกต่างจากสิ่งทอทัว่ไปที่เพียงแค่เคลือบพืน้ผิว Trevira CS เป็นเส้นใยที่มีคณุสมบตัิป้องกนัการ

ลกุลามของไฟภายในตวัเส้นใย ดงันัน้จึงมีความปลอดภยัในระยะยาว และด้วยคณุสมบตัิที่อยู่ภายในเส้นใย จึงไม่ต้องมี

การใสส่ารเคมีใดๆ ที่ช่วยป้องกนัการลกุลามของไฟเพิ่มเติม ท าให้เส้นใย Trevira CS เป็นเส้นใยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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และระบบนิเวศน์ นอกจากนีจ้ากผลการทดสอบการเผาไหม้ พบว่า สิ่งทอที่ใช้เส้นใย Trevira CS เกิดควนัเพียงเล็กน้อย

เมื่อเผาไหม้ เปรียบทียบกบัเส้นใยป้องกนัการลกุลามของไฟโดยทัว่ไป  

ในอเมริกาเหนือ เรามีการพฒันาเม็ดพลาสติก PET รูปแบบใหม่ที่สามารถอดัเป่าขึน้รูป (Extrusion blow-molding) 

ส าหรับบรรจภุณัฑ์ขนาดใหญ่ ให้ความแข็งแรงแตโ่ปร่งใส ซึง่ตอบโจทย์ลกูค้าที่ต้องการน าเสนอความสดใหม่ของน า้ผลไม้

ที่อยูด้่านในและต้องการผลติภณัฑ์ทีมีความยัง่ยืน โดยสามารถน ามารีไซเคิลได้ 100% ขวดขนาดใหญ่ทีสามารถเป่าขึน้รูป

ให้ตวัขวดกบัหจูบัเป็นชิน้เดียวกนั จะมีความปลอดภยัสงูกว่าและให้ความสะดวกในการจบัมากกว่าขวดที่มีหจูบัแยกชิน้ 

ปัจจุบันบริษัทเป๊ปซี่  โค มีการน าเม็ดพลาสติก EBM ของเราไปใช้ในการผลิตขวดขนาดใหญ่เพื่อบรรจุน า้ผลไม้ 

TropicanaTM ซึง่ได้รับรางวลัด้านออกแบบและพฒันาบรรจภุณัฑ์  

5.2 การแสดงฉลากผลิตภณัฑ์และเอกสารข้อมูลความปลอดภยั 

เอกสารข้อมลูความปลอดภยัและฉลากผลิตภณัฑ์เป็นแหลง่ข้อมูลที่ส าคญัเก่ียวกบัการจดัการผลิตภณัฑ์อย่างปลอดภยั 

บริษัทฯ มีการให้ข้อมลูด้านสขุภาพ ความปลอดภยัและสิง่แวดล้อมบนฉลากผลติภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์ แม้วา่จะมีหรือไม่มี

กฎข้อบงัคบัทางกฎหมายก็ตาม ข้อมลูส าคญัที่ถกูแสดงไว้ เช่น ช่ือสารเคมี สว่นประกอบ ข้อควรระวงั การปฐมพยาบาล

เบือ้งต้น การปฏิบตัิเมื่อเกิดไฟไหม้ คุณสมบตัิทางกายภาพและชีวภาพ ความเสถียรและความไวต่อการเกิดปฏิกริยา 

ข้อมลูด้านพิษวิทยา มาตรการการก าจดั ข้อมลูส าหรับการขนสง่และข้อมลูเก่ียวกบักฎข้อบงัคบั 

5.3 การสือ่สารกบัลูกคา้ 

เราเช่ือมัน่วา่ความไว้ใจและความภกัดีของลกูค้าสว่นหนึง่เป็นผลมาจากการตดิตอ่ปฏิสมัพนัธ์อยา่งสม ่าเสมอ เรามีการ

สือ่สารกบัลกูค้าเป็นประจ าหลากหลายช่องทาง ไมว่า่จะเป็นการตดิตอ่โดยตรงผา่นพนกังานฝ่ายขายและการตลาด การ

ประชมุ การสมัมนา อีเมล เว็บไซต์ สิง่พิมพ์ และสือ่บนสงัคมออนไลน์ นอกจากนีผู้้บริหารของเรายงัมีการเยี่ยมเยยีนลกูค้า

เป็นประจ า เพื่อติดตามความพงึพอใจ 

ในการสื่อสารกบัลกูค้า เราเคารพความคิดเห็นของลกูค้าและตอบสนองต่อเร่ืองร้องเรียน ค าร้องขอและข้อซกัถามอย่าง

ทนัที โดยฝ่ายขายมีหน้าที่รับเร่ืองร้องเรียนและรายงานผู้บงัคบับญัชาและน าเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา ให้ค าแนะน าและ

ด าเนินการอย่างเหมาะสม ฝ่ายบริหารจะตดัสินใจแก้ปัญหาโดยการก าหนดแผนงานระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว

เพื่อด าเนินการตอ่ไป  

ลกูค้าสามารถเป็นแหล่งที่มาของความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆได้ บริษัทฯ รับฟังและตอบสนองต่อความคิดเห็นและข้อมูล

ย้อนกลบัของลกูค้า เพื่อปรับปรุงคณุภาพและพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ เราท างานร่วมกบัลกูค้าในการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้

ตรงกบัความต้องการของลกูค้า เช่น ขวดพลาสติกที่ผลติจากวตัถดุิบที่มาจากพืช (PlantBottle) ของบริษัทโคคา โคลา่   

ไอวีแอลให้ความส าคญัในเร่ืองความไว้วางใจ ความซื่อสตัย์และการสือ่สารอยา่งตรงไปตรงมา เราน าเสนอข้อมลูที่ถกูต้อง 

เพียงพอและเป็นประโยชน์ตอ่ลกูค้าของเรา รวมถึงการให้ข้อมลูเก่ียวกบัการพฒันาใหม่ๆ  เรามุง่เน้นการให้ข้อมลูที่ไมช่กัน า

ลกูค้าไปในทางที่ผิด เช่น การให้ข้อมลูที่ไมถ่กูต้องหรือข้อมลูที่เกินจริง 



                                                                                                                       บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

 

190 ความรับผิดชอบตอ่สงัคม                                                                | ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

 

5.4 ความเป็นส่วนตวัของลูกคา้ 

ไอวีแอลเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของลกูค้าและเก็บรักษาข้อมลูของลกูค้าให้ถูกต้องและเป็นความลบั โดยที่จะไม่มีการ

เปิดเผยข้อมลูใดๆแก่ผู้อื่น เรามีการจดัท านโยบายเก่ียวกบัการดแูลลกูค้าเพื่อชีแ้จงถึงวิธีปฏิบตัิตอ่ลกูค้าอยา่งเหมาะสม 

 

6. ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัเก่ียวกบัประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและแสดงความมุ่งมัน่ในด้านสิ่งแวดล้อมในทกุพืน้ที่ที่เราด าเนิน

ธุรกิจ เรามีนโยบายด้านสิง่แวดล้อมโดยมีจดุประสงค์หลกัเพื่อบริหารจดัการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากการ

ด าเนินงาน 

พนักงานของเรามีหน้าที่รับผิดชอบและมีบทบาทอย่างเต็มที่ในการน านโยบายด้านสิ่งแวดล้อมไปปฎิบัติ  เราจัดการ

ฝึกอบรมที่จ าเป็นให้แก่พนกังานเพื่อให้สามารถน านโยบายนีไ้ปปฎิบตัิให้สอดคล้องกบัข้อก าหนดและให้เกิดผลส าเร็จ 

เราด าเนินธุรกิจทัว่โลกโดยมกีารปฏิบตัิตามข้อก าหนด กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องด้านสิง่แวดล้อม เรามีระบบการ

บริหารสิ่งแวดล้อมตามมาตราฐาน เช่น การน า ISO 14001 มาใช้และปรับปรุงผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง

ตอ่เนื่องของโรงงานทกุแหง่ทัว่โลก 

6.1 ความรบัผิดชอบดา้นการใชท้รพัยากร 

บริษัทฯ มีต้นทนุแปรสภาพโดยเฉลี่ยร้อยละ  50-60 ที่เก่ียวข้องกับสาธารณูปโภค พลงังานและ สารเคมี ดงันัน้การใช้

ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพยอ่มสง่ผลเชิงบวกตอ่ก าไรของบริษัท 

เรามีการควบคมุอยา่งเคร่งครัดและด าเนินการเพื่อลดการใช้ทรัพยากรอยา่งตอ่เนื่องทกุปี โดยก าหนดให้โรงงานของเราทกุ

แหง่ต้องมีการรายงานตวัชีว้ดัประสทิธิภาพด้านสิง่แวดล้อมเป็นประจ าทกุปีตามกรอบการรายงานสากลหรือGRI บริษัทฯ 

มีการด าเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมหลากหลายรูปแบบ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ซึ่งเก่ียวข้องกบัการลด

การใช้วตัถดุิบ พลงังาน น า้ และของเสยีในกระบวนการผลติ 

- วัตถุดิบ 

เรามีการด าเนินการอยา่งตอ่เนื่องเพื่อใช้วตัถดุิบอยา่งคุ้มคา่ โครงการวิจยัและพฒันาของบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นที่การปรับปรุง

การใช้ทรัพยากรและวตัถดุิบอยา่งมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ เช่น การออกแบบผลิตภณัฑ์ที่มีน า้หนกัเบา  เส้นใยทดแทนที่

ผลติจากพืช ตลอดจนการรีไซเคิล 

โรงงาน Wellman มีกระบวนการท่ีเรียกวา่ Close Loop SystemTM  ที่สามารถน าเส้นโพลเีอสเตอร์กลบัมาใช้ได้ทัง้หมด 100 

% ผลติภณัฑ์ที่ผลติจากเส้นใยของ Wellman จึงสามารถน ากลบัมาใช้เป็นวตัถดุิบอีกครัง้เพื่อน าไปผลติเป็นเส้นใยใหม่ 
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- พลังงาน 

เราพยายามอย่างต่อเนื่องในการลดการใช้พลงังานจากการด าเนินงาน เรามีการวดัการใช้พลงังานเพื่อลดของเสียและ

ค้นหาวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน เรามีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์หรือเคร่ืองจักรที่ไม่มีประสิทธิภาพด้วยอุปกรณ์ที่มี

ประสทิธิภาพสงูกวา่ เพื่อลดการใช้พลงังานและบ ารุงรักษาอยา่งสม ่าเสมอเพื่อให้สามารถท างานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

เราใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สดุและปรับปรุงโรงงานเพื่อลดการใช้พลงังานและเพิ่มประสทิธิภาพกระบวนการท างาน ตวัอย่างเช่น 

การเปลี่ยนจากกระบวนการพอลิเมอจากสถานะของแข็ง (SSP) เป็นเทคโนโลยี Melt-to-Resin ซึ่งสามารถผลิตเม็ด

พลาสติกได้ในขัน้ตอนเดียว ซึง่ช่วยลดคา่ใช้จ่ายด้านพลงังาน เนื่องจากเวลาการผลติที่ลดลง 

เราลงทนุในโครงการผลติพลงังานภายในโรงงานจากแหลง่พลงังานทดแทน เช่น พลงังานแสงอาทิตย์และพลงังานลม การ

เพิ่มความหลากหลายของแหล่งพลังงาน ท าให้เราสามารถลดความต้องการการใช้พลังงานและลดผลกระทบต่อ

สิง่แวดล้อม 

นอกจากนี ้เรายงัน าวิธีการทัว่ๆไปมาใช้เพื่อปรับปรุงประสทิธิภาพ เช่น การติดตัง้หลอดไฟที่มีประสทิธิภาพ และการใช้การ

ประชมุทางวิดีโอแทนการเดินทางไปติดตอ่ธุรกิจ 

ปัจจบุนัโรงงานของเรา 5 แหง่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 50001 ด้านระบบจดัการด้านพลงังาน ซึ่งแสดงให้เห็นความ

มุง่มัน่อยา่งตอ่เนื่องสูค่วามเป็นเลศิด้านการจดัการด้านสิง่แวดล้อม 

- น ้า 

บริษัทฯ ตระหนกัว่า น า้เป็นทรัพยากรที่จ ากดัและต้องมีการจดัการอย่างเหมาะสม เรามีการควบคุมความต้องการและ

ปริมาณการใช้น า้อย่างเคร่งครัดในกระบวนการผลิตทกุขัน้ตอน เพื่อปรับปรุงการใช้น า้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ เรามี

การด าเนินการโครงการหลายโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น า้ เช่น การลดปริมาณการใช้น า้ดิบในหน่วยรีดน า้ 
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ด้วยการน าน า้เสียจากโรงงานผา่นการบ าบดัน า้เพื่อน ากลบัมาใช้ใหม่ การเปลีย่นริงเมนยนูิต เพื่อป้องกนัการร่ัวไหลของน า้

ในทอ่ 

คณุภาพน า้มีความส าคญัและเป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัความสะอาดและสขุภาพของชุมชน น า้ที่ผ่านกระบวนการผลิตของ

เราจะถูกบ าบดัเพื่อให้เป็นไปตามคุณภาพน า้เป็นไปตามมาตรฐาน ไมว่าจะด้วยวิธีการบ าบดัน า้เสียภายในโรงงานหรือ

สง่ไปยงัหนว่ยบ าบดัภายนอกโรงงาน 

- ของเสียในกระบวนการผลิต 

การลดของเสียในกระบวนการผลิตเป็นสว่นส าคญัในการลดค่าใช้จ่ายของเรา เรามีการตรวจสอบกระบวนการผลิตและ

และบ ารุงรักษาเชิงป้องกนัอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อป้องกนัการเกิดของเสยีในกระบวนการผลติ การปรับปรุงกระบวนการผลติ ท า

ให้เราสามารถที่จะระบขุัน้ตอนท่ีมีการใช้พลงังานหรือวตัถดุิบมากเกินความจ าเป็น การสญูเสยีในกระบวนการผลติ รวมถึง

การเกิดของเสยีในขัน้ตอนการตรวจสอบ  

นอกเหนือจากการป้องกนัของเสีย เรามีการน าของเสียกลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น การน าความร้อนทิง้จากอากาศที่

หมนุเวียนแล้วกลบัมาใช้ใหม่ การแปรรูปเศษฝุ่ น PET ภายในโรงงาน การรีไซเคิลตะกอนกลบัไปยงักระบวนการผลิต การ

ก าจดัไกลคอลออกจากน า้เสีย นอกจากนีเ้รายงัลงทนุด้านการรีไซเคิลและการเพิ่มการใช้วตัถดุิบรีไซเคิลในกระบวนการ

ผลติของเรามากยิ่งขึน้ 

การลดของเสยีที่เราได้ด าเนินการไป ยงัรวมถึงการน าบรรจภุณัฑ์ที่ใช้แล้วน ามาใช้ใหม่ การน ากระดาษ ตลบัหมกึพิมพ์ ของ

เสยีในครัว และอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีใช้แล้วกลบัมาใช้ซ า้ 

ส าหรบัรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัการด าเนินงานและข้อมูลตวัเลข สามารถดูไดจ้ากรายงานความยัง่ยืนปี 2556 

6.2 การป้องกนัมลพิษ 

เรามีการน าระบบการจดัการมลพิษมาใช้และมีการด าเนินโครงการเพื่อลดปริมาณการปลดปลอ่ยสารจากการด าเนินงาน 

เรามีโครงการบ าบดัน า้เสยีและบริหารจดัการของเสยีนอกเหนือจากการควบคมุมลพิษทางอากาศ 

เราจดัตัง้ระบบการบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก เพื่อลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางมาตราฐาน ISO 14064-

1 และใช้พลงังานมลพิษต ่าและพลงังานทดแทนภายในโรงงานเทา่ที่จะเป็นไปได้ เพื่อลดการปลอ่ยของเสยีทางอากาศ การ

ขนส่งมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อคุณภาพของอากาศ เรามีการด าเนินการเพื่อลดผลกระทบด้านการขนส่ง เช่น 

เปลีย่นรถบริษัทจากการใช้ดีเซลมาเป็น CNG และลดการเดินทางทางธุรกิจเพื่อลดมลพิษ 

เราให้ค ามัน่ในการลดการใช้น า้ด้วยการปรับปรุงประสทิธิภาพการผลติและน าน า้กลบัมาใช้ในกระบวนการมากที่สดุเท่าที่

จะเป็นไปได้ เรามีการบริหารจดัการน า้เสยีอยา่งมีประสทิธิภาพและควบคมุให้ได้คณุภาพตามที่มาตรฐานก าหนด เพื่อลด
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ผลกระทบตอ่แหลง่น า้ภายในท้องถ่ิน เช่น การปรับสภาพคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อลดปริมาณซลัเฟตในน า้เสยี การลดความ

ต้องการออกซิเจนทางชีวเคมีหรือการลดปริมาณออกซิเจนที่จลุนิทรีย์ใช้ในการยอ่ยสลายสารอินทรีย์ในน า้เสีย และการตัง้

คา่ระดบัการปลอ่ยน า้ฝนเพื่อตรวจสอบค่าก่อนที่จะปลอ่ยออกไป นอกจากนีเ้ราแสวงหาทางเลือกใหม่ๆ ในการบ าบดัน า้

เสยี เพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมาย กฎระเบียบและมาตรฐาน 

เรามกีารเก็บข้อมลูของสารเคมีทีใ่ช้ในกระบวนการและแสดงตอ่หนว่ยงานควบคมุทีเ่ก่ียวข้อง 

6.3 การปกป้องฟ้ืนฟคูวามหลากหลายทางชีวภาพ 

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของเรามุ่งสง่เสริมให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ เราท างานร่วมกบัหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

และผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่นๆ เพื่อป้องกนัแหลง่ที่อยู่อาศยัตามธรรมชาติผ่านมาตรการการควบคมุมลพิษที่มีประสิทธิภาพ

และแผนการจดัการเพื่อการอนรัุกษ์หรือสง่เสริมความหลากหลายทางชีวภาพ  

เมื่อเราจดัตัง้โรงงานแหง่ใหมเ่ราจะปฏิบตัิตามข้อก าหนดตามกฎหมายที่เก่ียวข้องทัง้หมด รวมถึงแนวทางในการปฏิบตัิใน

ท้องถ่ินนัน้ เมื่อเราสร้างโรงงาน เรามุง่สง่เสริมความหลากหลายทางชีวภาพ และเข้าไปมีสว่นร่วมในเครือขา่ยหรือแผนงาน

ด้านความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถ่ิน ส าหรับโรงงานที่ด าเนินงานอยู่แล้ว เรามีการสง่เสริมความหลากหลายทาง

ชีวภาพและพฒันาแผนการด าเนินงาน รวมทัง้ร่วมมือกบัหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบทัง้ในระดบั

ท้องถ่ินและระดบัประเทศ เราแสวงหาวิธีการท่ีเป็นไปได้ในการสนบัสนนุการพฒันาโครงการหรือแนวคิดริเร่ิมที่เก่ียวข้อง 

7. การพัฒนาสังคมและชุมชน 

อินโดรามา เวนเจอร์ส ให้ค ามัน่ในการสง่เสริมความเข้มแขง็ของชมุชนท้องถ่ินและมีสว่นร่วมในการท าประโยชน์ตอ่ชมุชนท่ี

เราเข้าไปด าเนินธุรกิจอยา่งยัง่ยืนในระยะยาว เราเข้าไปมีบทบาทส าคญัในชมุชนท้องถ่ินโดยการกระตุ้นเศรษฐกิจในชมุชน 

การสร้างงานในท้องถ่ินและการพฒันาสงัคม 

7.1 การสร้างงานและการพฒันาทกัษะใหก้บัชมุชน 

การสร้างงานเป็นหนึง่ในองค์ประกอบส าคญัที่ช่วยพฒันาเศรษฐกิจท้องถ่ิน บริษัทฯ มุ่งเน้นการจ้างงานในท้องถ่ินเมื่อเรา

จดัตัง้หรือขยายธุรกิจ เพื่อสนบัสนนุการพฒันาชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถ่ิน  ณ สิน้ปี 2556 บริษัทฯ มีพนกังานทัว่

โลกกวา่ 9,000คน โดยมีสดัสว่นของพนกังานในท้องถ่ินสงูกวา่พนกังานนอกท้องถ่ิน  

นอกเหนือจากการจ้างงาน เราท างานร่วมกันกบัชุมชนท้องถ่ินในการให้ความรู้และฝึกอบรมในประเด็นที่ชุมชนให้ความ

สนใจ เช่น กลุม่บริษัท PET ที่ลพบรีุได้เชิญวิทยากรจากส านกังานประมงจงัหวดัเข้ามาให้ความรู้ชาวบ้านในการเลีย้งปลา

ดกุ บริษัท อินโดรามา โพลเีอสเตอร์ อินดสัตรีส์้ (นครปฐม) จดัการอบรมการสานตระกร้าและการท าดอกไม้จนัให้ชาวบ้าน 

เพื่อสร้างรายได้และให้สามารถเลีย้งตวัเองได้อยา่งยัง่ยืน 
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บริษัทฯ มีกิจกรรมที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพ โรงงานของเราหลายแห่งได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานให้กับ

โรงเรียนในท้องถ่ิน เพื่อให้นกัเรียนได้มีประสบการณ์ในสภาพแวดล้อมการท างานจริงและให้ค าแนะน าด้านอาชีพใน

อนาคต เราได้ให้ความรู้แก่นกัศึกษาบณัฑิตศึกษาเพื่อสนับสนุนการศึกษาของพวกเขาและรับเชิญเป็นวิทยาก รตาม

มหาวิทยาลยัตา่งๆอีกด้วย 

เพื่อเพิ่มการสร้างงานในท้องถ่ิน เรามีการจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการหลากหลายชนิดจากธุรกิจในท้องถ่ิน รวมทัง้พืน้ที่

ใกล้เคียงกับโรงงานของเรา การซือ้สินค้าและบริการในท้องถ่ินจะช่วยส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจในท้องถ่ินและสร้าง

ความแข็งแรงให้แก่ชมุชน 

7.2 การมีส่วนร่วมกบัชมุชน 

บริษัทฯ มีสว่นร่วมในโครงการพฒันาชมุชนหลากหลายรูปแบบ เพื่อสง่เสริมความเป็นอยู่ที่ดีและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของชุมชน การมีสว่นร่วมกับชุมชนของเราามุ่งเน้นกิจกรรมในหวัข้อหลกั 6 หวัข้อ ได้แก่  การบริจาคเพื่อการกุศล การ

สง่เสริมและสนบัสนนุด้านศิลปะและวฒันธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษา สขุภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชน

และจิตอาสาพนกังาน 

การบริจาคเพื่อการกศุลของบริษัทฯ มีจดุมุง่หมายเพื่อพฒันาคณุภาพชีวิตของคนในชมุชน ซึง่แตล่ะโรงงานจะมีเงินทนุของ

ตวัเองเพื่อให้การสนบัสนุนองค์กรการกุศลท้องถ่ินที่สอดคล้องกบัแนวทางการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม

ของบริษัทฯ เรายงัสนบัสนนุกิจกรรมในท้องถ่ินหลายอยา่งเพื่อสง่เสริมศิลปะและวฒันธรรมอนัดีงามอีกด้วย 

เรามีการบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมเข้ากับการด าเนินธุรกิจทั่วโลก เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดีในชุมชน โครงการที่

ด าเนินงานอยา่งตอ่เนื่อง เช่น การสง่เสริมการน า PET และเส้นใยเส้นด้ายโพลเีอสเตอร์ใช้ซ า้และการรีไซเคิล รวมถึงการท า

ความสะอาดชมุชน  

บริษัทฯ สนนัสนนุกิจกรรมเพื่อยกระดบัมาตราฐานการศกึษาในท้องถ่ินและมีสว่นร่วมในการสร้างพลเมืองที่ดใีห้กบัชมุชน 

เราให้การสนบัสนนุด้านการศกึษาอยา่งตอ่เนื่องโดยการให้ทนุการศกึษา การฝึกงานท่ีบริษัท การเป็นวิทยากรรับเชิญและ

การฝึกอบรมด้านอาชีพ 

ในด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ เรามีการสนับสนุนหลากหลายรูปแบบ ตัง้แต่การฝึกอบรมด้านสขุภาพ ไปจนถึงการ

ปรับปรุงและพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพื่อการให้บริการด้านสขุภาพ นอกจากนีพ้นกังานของเรายงัมีสว่นร่วมในการเป็น

อาสาสมคัรเพื่อพฒันาชมุชน 

เรามีการเปิดบ้านต้อนรับคนท่ีอาศยัชมุชนเข้าเยี่ยมชมโรงงานและจดักิจกรรมสานเสวนา เพื่อให้คนในชมุชนได้ซกัถามและ

แสดงความคิดเห็น โดยข้อซกัถามและประเด็นตา่งๆ จะถกูบนัทกึไว้และจดัการโดยโรงงานแตล่ะแหง่โดยตรง 

ข้อมูลเกี่ยวกบักิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมดา้นการมีส่วนร่วมกบัชมุชน ถูกแสดงไวใ้นรายงานความอย่างยัง่ยืนปี 2556 
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8. ความรับผิดชอบต่อสังคมและการเผยแพร่นวัตกรรม 

การพฒันาอยา่งยัง่ยืนมีความเช่ือมโยงโดยตรงกบัความสามารถด้านนวตักรรม การเข้าซือ้กิจการที่มีการวิจยัและพฒันา

ช่วยให้บริษัทฯ สามารถพฒันานวตักรรมแบบก้าวกระโดด ซึ่งโดยปกติใช้เวลาหลายปีในการพฒันา นวตักรรมท าให้เรา

สามารถพฒันาผลติภณัฑ์ที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมและยัง่ยืนมากขึน้ และช่วยสง่เสริมความยัง่ยืนทางสงัคม 

8.1 ความรบัผิดชอบต่อสงัคมอย่างสร้างสรรค์ 

โพลีเอสเตอร์เป็นวสัดุที่สามารถน ากลบัมารีไซเคิลได้จึงวสัดุที่มีความยัง่ยืน  บริษัทฯได้เข้าซือ้กิจการโรงงาน Wellman 

International ซึง่เป็นผู้ด าเนินธุรกิจรีไซเคิลขวด PET ที่ใหญ่ที่สดุในยโุรปและเป็นผู้ผลติเส้นใยโพลเีอสเตอร์และผลติภณัฑ์รี

ไซเคิลเพ็ท (rPET) ชัน้น า การประสานความร่วมมือในครัง้นี ้ท าให้บริษัทฯ สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีการรีไซเคิลมายงั

เอเชียในโรงงานของเราที่จงัหวดันครปฐม โดยโครงการนีจ้ะเก็บรวบรวมผลิตภณัฑ์ขวด PET ใช้แล้ว น ารีไซเคิลเพื่อผลิต

เป็นเม็ดพลาสติกคณุภาพสงูส าหรับบรรจภุนัฑ์ประเภทเคร่ืองดื่ม เส้นด้ายส าหรับสิ่งทอเกรดพรีเมี่ยม เส้นใยสีส าหรับยาน

ยนต์และผลติภนัฑ์นนัวเูวน่ 

อินโดรามา เวนเจอร์ส เปิดตัวผลิตภณัฑ์ ECORAMATM เส้นใยรีไซเคิล 100% ที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล (PCR) 

ผลติภณัฑ์นีไ้ด้รับรางวลัฉลากเขียวจากสถาบนัสิง่แวดล้อมไทย 

โรงงาน Trevira มีการผลิตเส้นใย PLA ( IngeoTM ) ซึ่งเป็นเส้นใยที่ผลิตจากสารประกอบที่มาจากพืชและสามารถย่อย

สลายทางชีวภาพได้ ผลิตภณัฑ์นีถ้กูน าไปใช้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น ทิชชู่เปียก ผลิตภณัฑ์เพื่อสขุอนามยัและผ้านนัวู

เวน่ส าหรับผลติภณัฑ์ทางเทคนิค เป็นต้น   

Eco-core เป็นผลติภณัฑ์เส้นใยจากโรงงาน Wellman International ผลติจากขวดพลาสติกรีไซเคิล ซึ่งในแต่ละปีจะมีขวด  

2.2 ล้านขวดที่ถกูน ามารีไซเคิลเพื่อผลติเป็นเส้นใย Eco-core 

8.2  การสร้างคณุค่าทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ร่วมกบัลูกคา้  

นวตักรรมของอินโดรามา เวนเจอร์ส ถกูพฒันาเพื่อตอบสนองตอ่ความต้องการของลกูค้าและสร้างโอกาสทางการค้าใหม่ๆ

ให้กบัลกูค้าด้วยวสัดทุี่มีเอกลกัษณ์โดดเดน่ เราไมเ่พียงแคผ่ลติสินค้าที่มีคณุภาพดีที่สดุให้กบัลกูค้า เรายงัน าเสนอโซลชูัน่

เพื่อตอบสนองประเด็นท้าทายด้านความยัง่ยืนอยา่งมีประสทิธิภาพด้านต้นทนุ  เราเช่ือวา่ ลกูค้ายอ่มต้องการท าธุรกิจกบัคู่

ค้าที่มีระบบการบริหารจดัการหว่งโซอ่ปุทานอยา่งยัง่ยืนด้วยเช่นกนั 

เราได้ท างานร่วมกับ โคคา โคลา่ ในการพฒันาโพลิเมอร์ที่ใช้วตัถดุิบที่มาจากพืช ซึ่งปัจจุบนัเม็ดพลาสติกนี ้ถูกน าไปใช้

ผลติบรรจภุณัฑ์ประเภทเคร่ืองดื่มที่สามารถน ามารีไซเคิลได้ทัง้หมด สะดวกสบาย น า้หนกัเบาและผลิตจากวสัดธุรรมชาติ

จากพืช เรียกวา่ “PlantBottle" 
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PepsiCo ก าลงัเผชิญความท้าทายในการผลติบรรจภุณัฑ์ขนาดใหญ่จาก PET ที่มีความแข็งแรงเพียงพอและมีหจูบัเป็นชิน้

เดียวกบัขวด เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เราได้พฒันาการอดัเป่าขึน้รูป (Extrusion blow-molding) ส าหรับพลาสติก 

PET ที่ให้ความใส มีหจูับในตวัและสามารถรีไซเคิลได้ทัง้หมด ผลิตภณัฑ์ Polyclear® EBM PET ถูกน าไปใช้ผลิตเป็น

เหยือกบรรจุน า้ผลไม้ TropicanaTM ของบริษัทเป๊ปซี่ โค และได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้บริโภคพลาสติกรีไซเคิลว่า มี

คณุสมบตัิตามเกณฑ์และสงูกวา่มาตราฐานตามระเบียบของ APR PET Critical Guidance Document protocol 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

คณะกรรมการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ดแูล

กระบวนการจดัท ารายงานทางการเงิน ทัง้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป 

และเป็นไปตามกฎข้อบังคับของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) และตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) รวมทัง้ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง ซึง่หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ได้รวมถึงการสอบทานผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการ รวมทัง้ค านึงถึงความเหมาะสม 

ประสทิธิภาพและประสทิธิผลของระบบการควบคมุภายใน และกระบวนการตรวจสอบ การคดัเลือกผู้สอบบญัชี ตลอดจน

การให้ความเห็นตอ่ผู้สอบบญัชีภายนอก และหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

บริษัทฯ ได้จดัตัง้แผนกตรวจสอบภายใน ซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ แผนกตรวจสอบภายในมีหน้าที่

รับผิดชอบในการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยแผนกตรวจสอบ

ภายในมีหน้าที่รายงานสิ่งที่ตรวจพบ ตลอดจนให้ค าเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบจะท าการสอบทานสิ่งที่แผนกตรวจสอบภายในตรวจพบอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่า 

ข้อเสนอแนะได้น ามาปฏิบตัิโดยหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นีแ้ผนกตรวจสอบภายในได้สอบทานระบบควบคมุภายในส าหรับ

ธุรกิจที่หลากหลายของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย (โดยรวมถึงบริษัทย่อยในต่างประเทศ) โดยวตัถปุระสงค์ของการสอบทาน

ระบบควบคมุภายในดงักลา่ว เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าบริษัทมีระบบการควบคมุภายในที่มีประสิทธิภาพ  และให้ความ

เช่ือมัน่ได้วา่บริษัทจะสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ของบริษัทได้ 

ในการประชุมคณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ครัง้ที่  1/2557 เมื่อวนัที่ 12 มกราคม 2557 โดยมีกรรมการ

ตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุม ได้พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของการประเมินระดบัความเพียงพอของ

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส าหรับปี 2556 โดยพบว่ามีการควบคุมภายในที่เหมาะสม โดย

ข้อสรุปของการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีดงัตอ่ไปนี ้

การควบคุมภายในองค์กร 

บริษัทฯ ได้ก าหนดวิสยัทศัน์และพนัธกิจ โดยได้มีการแจ้งให้พนกังานทัง้หมดได้รับทราบ เพื่อเป็นแนวทางส าหรับพนกังาน

ในการท่ีจะบรรลเุป้าหมายและวตัถปุระสงค์ของทกุหนว่ยงาน 

บริษัทฯ ได้ก าหนดเป้าหมายและวตัถปุระสงค์ให้กบัทกุหน่วยงานเป็นประจ าทกุปี และมีกระบวนการติดตามความส าเร็จ

ของวัตถุประสงค์ดังกล่าว รวมถึงมีการสอบทานเป็นครัง้คราว บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการท างานเป็นทีมและเช่ือมัน่ใน

ประสทิธิภาพของการท างานเป็นทีมซึง่จะท าให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่ารายบคุคล พนกังานทกุคนได้รับการพิจารณาให้

ได้รับผลตอบแทนในอตัราที่เหมาะสมโดยประเมินจากผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทฯมีนโยบายในการ
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พิจารณาให้โบนัสและค่าตอบแทนแก่พนกังานอย่างเป็นระบบ ทัง้นีบ้ริษัทฯได้เร่ิมมีการน าระบบการประเมินผลงาน

ประจ าปี (PMS) มาใช้กบัพนกังานทกุคน  

บริษัทฯก าหนดให้มีโครงสร้างองค์กรที่ดี ซึ่งได้ระบถุึงหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละบคุคลในหน้าที่หลกัและหน้าที่

อื่นๆ  บริษัทฯมีแผนกตรวจสอบภายในที่ขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยผงัองค์กรได้มีระบโุครงสร้าง

การรายงานของแผนกตรวจสอบภายในที่ขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ การฝึกอบรมตามความต้องการและการ

หมนุเวียนพนกังานโดยความสมคัรใจ เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาความรู้ ทกัษะและความสามารถให้กบัพนกังาน 

บริษัทฯมีนโยบายในการหาผู้บริหารมาสืบทอดต าแหน่งที่ส าคญั ซึ่งได้ก าหนดไว้ใน Balance Score Card ของกลุ่ม

ผู้บริหาร (GCEO) และหวัหน้าของแต่ละสว่นงาน กลุม่ผู้บริหารมีแผนบุคลากรทดแทนส าหรับผู้บริหารระดบัสงู รวมถึง

ต าแหน่งผู้บริหารสงูสดุด้วย รายนามของผู้บริหารทดแทนมีการพิจารณาโดยกลุ่มผู้บริหาร และกรรมการอิสระภายใต้

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และการก ากบักิจการ ซึง่ได้มีการก าหนดไว้ในพนัธกิจการก ากบัดแูลกิจการอีก

ด้วย บริษัทฯ ได้จดัให้มีข้อก าหนดเก่ียวกับจริยธรรม (Code of Conduct) ส าหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจน

พนกังานทุกระดบั ข้อก าหนดเก่ียวกับจริยธรรมดงักล่าวได้มีการประกาศให้พนกังานทุกคนได้ลงนามรับทราบ ส าหรับ

พนกังานใหม ่ข้อก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรม ได้รวมอยูใ่นการปฐมนิเทศ ซึ่งต้องมีการลงนามรับทราบด้วย ส าหรับพนกังาน

ทกุคนจะมีการลงนามรับทราบเพิ่มเติมในกรณีที่ข้อก าหนดเก่ียวกับจริยธรรมมีการปรับปรุงแก้ไข ทัง้นีข้้อก าหนดเก่ียวกบั

จริยธรรมส าหรับพนกังานและกรรมการได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซท์ของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์สด้วย 

การประเมินความเสี่ยง 

บริษัทฯมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  ซึ่งมีขัน้ตอนในการระบุความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงทางธุ รกิจที่มี

ประสทิธิภาพ โดยหวัหน้ากลุม่ในแตล่ะธุรกิจ มีฐานะเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  มีหน้าที่ติดตามและ

ดูแลความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้อย่างใกล้ชิด อีกทัง้ยังมีฝ่ายบริหารสอบทานปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง ซึ่งปัจจัย

ดงักลา่วได้รับการพิจารณาอยา่งสม ่าเสมอ อีกทัง้ บริษัทฯ ได้จดัให้มีมาตรการป้องกนัและควบคมุเพื่อลดความความเสี่ยง

ที่อาจเกิดขึน้ได้ บริษัทฯมีกฎบตัรการบริหารความเสีย่งองค์กรซึง่ได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ

คณะกรรมการบริษัท กฎบตัรการบริหารความเสีย่งองค์กรให้ความส าคญักบัการพฒันา/การสร้างความตระหนกัและรับรู้ 

“วฒันธรรมความเสี่ยง” ให้กบัพนกังานทกุระดบั ของทกุกลุม่ธุรกิจ และทกุหน่วยงานภายในองค์กร ในการท าให้การรับรู้

วฒันธรรมความเสีย่งเป็นท่ีรับทราบ คณะกรรมการได้มีการให้ความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัระบบการวิเคราะห์สาเหตขุองความ

เสี่ยง โดยเฉพาะสิ่งที่เกิดขึน้ซ า้ๆ และจดัให้มีการป้องกนัความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและไม่ให้เกิดขึน้อีกในอนาคต ความ

เสี่ยงที่มีสาระส าคญัทัง้หมดได้ถูกบนัทึกในรายงานการบริหารความเสี่ยงของคณะกรรมการหลกัทางธุรกิจต่างๆ และ

คณะอนุกรรมการระดับหน่วยงานอื่นๆ รายงานการบริหารความเสี่ยงได้ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ ผลกระทบ และ

แนวทางการควบคมุเพื่อลดความเสีย่ง รายงานการบริหารความเสีย่งดงักลา่วมกีารสอบทานทกุไตรมาสโดยคณะกรรมการ
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หลกัและคณะอนกุรรมการทางธุรกิจ นโยบายตา่งๆ กระบวนการและระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

มีระบบการตรวจสอบและถ่วงดลุเพื่อให้เช่ือมัน่ได้วา่การทจุริตที่อาจเกิดขึน้ได้รับการป้องกนั 

การควบคุมการปฏิบัติงาน 

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการปฏิบตัิงานส าหรับการบริหารงาน การจัดซือ้ การขายและการตลาด ตลอดจนการจัดท า

รายงานทางการเงินเป็นลายลกัษณ์อกัษร ใช้ส าหรับทกุหน่วยงานของบริษัท นอกจากนีบ้ริษัทฯยงัมีคู่มือการปฏิบตัิงาน

ทางด้านการบญัชีที่สอดคล้องกบัมาตรฐานการบญัชีไทยและมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ ซึ่งถือปฏิบตัิกบับริษัท

ย่อยทุกแห่งอีกด้วย นอกจากนี ้บริษัทฯได้จัดให้มีคู่มือการอนุมตัิรายการทางการเงิน (Financial Authority Manual) 

เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการควบคุมภายในมีความเพียงพอและได้ด าเนินการตรวจสอบโดยฝ่ายบริหาร เพื่อให้การ

ด าเนินงานมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงในการทจุริตหรือการกระท าที่ไม่เหมาะสม คู่มือการอนุมตัิรายการทางการเงิน

ดงักลา่ว ได้ถกูน าไปใช้ส าหรับบริษัทยอ่ยแหง่ใหมท่กุแหง่อีกด้วย บริษัทฯจดัให้มีการแบง่แยกหน้าที่ท่ีเหมาะสมส าหรับการ

อนมุตัิรายการ การบนัทกึบญัชี และการดแูลรักษาสินทรัพย์ส าหรับทกุหน่วยงานของบริษัท แผนกสารสนเทศไม่มีอ านาจ

ในการอนมุตัิรายการหรือบนัทึกรายการใดๆ ข้อมลูต่างๆที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และบคุคลที่เก่ียวข้อง

กนั อยู่ภายใต้การดูแลของส านกังานเลขานกุารของบริษัท สิทธ์ิในการเข้าถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีการจ ากัดสิทธ์ิอย่าง

รัดกุม นอกจากนี ้บริษัทฯจัดให้มีกระบวนการสื่อสารนโยบายการรักษาความปลอดภยัส าหรับข้อมูลสารสนเทศให้กับ

พนกังานใหมท่กุคน รวมถึงแจ้งให้กบัพนกังานทกุคนทราบเป็นประจ าทกุปี 

บริษัทฯมีนโยบายภายในที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในเร่ืองของรายการระหว่างกัน ว่ารายการใดเป็นรายการที่เก่ียวข้องกัน  

บุคคลที่เก่ียวข้องกัน บริษัทที่เก่ียวข้องกัน รวมถึงนโยบายที่ใช้และมาตรการในการปฎิบัติของรายการที่เก่ียวข้องกัน

ทัง้หมด โดยปฏิบตัิตามกฎและข้อบงัคบัของ กลต. และ ตลท. ส าหรับรายการระหว่างกนัที่เกิดขึน้ใหม่โดยค านึงถึงขนาด

ของรายการ จะเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท  เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

นอกจากนีท้กุๆ ไตรมาส รายงานรายการระหวา่งกนัได้มีการน าเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท 

รายการระหว่างกันมีส่วนในการขบัเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ บุคคลที่มีอ านาจอนุมตัิรายการไม่มีส่วนได้เสียในกิจกรรม

เหลา่นัน้ และบริษัทฯรวมถึงผู้บริหารของบริษัทฯให้ความตระหนกัเก่ียวกบักฎเกณฑ์และข้อบงัคบัของ กลต. / ตลท. และ

แนวปฏิบตัิการควบคมุภายในได้ถกูน ามาปฏิบตัิเพื่อการนี ้รายการที่เก่ียวข้องกนัทกุรายการที่นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ 

จะต้องได้รับการอนมุตัิรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทด้วย โดยสิ่งแรกที่ รายการระหว่างกันได้ถูกน ามา

พิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทคือ เหตผุลของรายการ ผลประโยชน์ต่อบริษัท และกลไก

การขบัเคลือ่นด้านราคา บริษัทฯมีความเช่ือมัน่วา่ได้ปฏิบตัิตามค าแนะน าของ กลต. / ตลท. เก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวข้องกนั 

โดยมัน่ใจวา่รายการดงักลา่วเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เป็นธรรม 

นโยบายรายการระหว่างกนัได้รับการสอบทานอย่างสม ่าเสมอโดยผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทย่อยและ

บริษัทร่วมทกุแหง่มีกรรมการร่วมกนั ท าให้มีความเช่ือมัน่วา่ได้ปฏิบตัิตามกฎระเบียบและวตัถปุระสงค์โดยรวมของบริษัทฯ 
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แล้ว คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลเก่ียวกบัฐานะการเงินของบริษัทย่อยอย่างสม ่าเสมอ และรายงานการประชุมของ

บริษัทยอ่ยได้ถกูน าเสนอในการประชมุคณะกรรมการบริษัททกุๆไตรมาส 

นโยบายของบริษัทได้ปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบงัคบัอยา่งเคร่งครัด การปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ต่างๆดงักลา่ว

ได้รับการสอบทานโดยแผนกกฎหมายและแผนกตรวจสอบภายใน รายงานการปฏิบตัิตามระบบได้รับการยืนยนัและแจ้ง

ให้ทราบจากหวัหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานถึงสถานะการน ากฎหมายและกฎระเบียบข้อบงัคบัมาบงัคบัใช้ มีการเก็บ

หลกัฐานเอกสารและน าเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทกุไตรมาส และน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเมื่อได้รับ

การร้องขอ บริษัมีแผนฉกุเฉินส าหรับกรณีที่เกิดเหตกุารณ์ร้ายแรงที่มีผลกระทบกบัระบบสารสนเทศที่จะสามารถน าระบบ

สารสนเทศของบริษัทกลบัมาเป็นปกติได้ในระเวลาที่ก าหนด ขณะนี ้บริษัทฯอยู่ในระหว่างการพฒันาแผนฉุกเฉินส าหรับ

กรณีที่เกิดเหตกุารณ์ร้ายแรงกับการด าเนินงานของบริษัทอย่างมีสาระส าคญั เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าธุรกิจจะสามารถด าเนิน

ตอ่ไปได้ภายใต้ภาวะฉกุเฉิน 

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

บริษัทฯ และผู้บริหารมีความมัน่ใจถึงความมีประสทิธิภาพและความเพยีงพอของข้อมลูที่จดัเตรียมให้กบัคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อการพิจารณา รายงานการประชมุของคณะกรรมการบริษัทมีการจดัเตรียมโดยส านกังานเลขานกุารของบริษัทฯ 

รายงานการประชมุครอบคลมุถงึการแลกเปลีย่นความคดิเห็นกนัทัง้หมดในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท รายงานการ

ประชมุได้รับการสอบทานจากกรรมการบริษัทและลงนามโดยประธานการประชมุ บริษัทฯมคีูม่ือการปฏิบตัิงานด้านการ

บญัชีซึง่เป็นไปตามมารตรฐานการบญัชีของไทยและมาตรฐานการบญัชีระหวา่งประเทศ ซึง่บริษัทยอ่ยทกุแหง่ได้ถือปฏิบตัิ 

โดยนโยบายการบญัชีของบริษัทได้รับการสอบทานจากผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทด้วย ส านกัเลขานุการบริษัทและ

เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบตัิตาม / ให้ข้อมลู / ช่วยเหลอืกรรมการบริษัทตามที่ได้รับการร้องขอ บริษัทมี

นโยบายการแจ้งเบาะแสเพื่อเป็นช่องทางการในการรับทราบเร่ืองราวร้องทกุข์จากพนกังานท่ีไมต้่องการเปิดเผยตวัตน เว็บ

ไซท์ของบริษัทมชี่องทางการตดิตอ่สือ่สารท่ีหลากหลายกบับคุคลภายนอก เช่น ตดิตอ่กบัเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 

แผนกนกัลงทนุสมัพนัธ์ แผนกบคุคล เป็นต้น แผนกกฎหมายและเลขานกุารบริษัทได้รับมอบหมายให้ตดิตอ่กบัหนว่ยงาน

ตา่งๆของรัฐ เว็บไซท์ของบริษัทได้จดัให้มชี่องทางการสือ่สารโดยตรงระหวา่งกรรมการอิสระกบับคุคลภายนอก โดย

สามารถสง่อีเมลล์มาที่ independentdirectors@indorama.net 

ระบบการติดตาม 

ผลการด าเนินงานและงบประมาณประจ าปีที่ตัง้ไว้ของบริษัทฯและบริษัทย่อย ได้รับการพิจารณาและอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้มีการสอบทานผลการด าเนินงานรายไตรมาสโดยเปรียบเทียบผลการ

ด าเนินงานกบังบประมาณที่ได้ตัง้ไว้   นอกจากนี ้งบการเงินรวมรายไตรมาสของบริษัทได้รับการสอบทานและอนมุตัิจาก

คณะกรรมการตรวจสอบในการประชมุทกุๆไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบยงัได้สอบทานงบการเงินประจ าปีที่ผ่านการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี เพื่อให้ความเห็นและน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิด้วย แผนกตรวจสอบ

mailto:independentdirectors@indorama.net
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ภายในของบริษัทได้สอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่มีการด าเนินธุรกิจที่หลากหลาย โดยให้เป็นไปตาม

แผนการตรวจสอบประจ าปีซึง่อนมุตัิโดยคณะกรรมการตรวจสอบ  แผนกตรวจสอบภายในได้สอบทานกระบวนการท างาน

ในธุรกิจที่หลากหลายของบริษัทย่อย และให้ความส าคญัเป็นพิเศษกบัการประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพการ

ควบคมุภายใน นอกจากนี ้ในการประชมุรายไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อเสนอแนะต่อระบบควบคมุ

ภายในของทกุหนว่ยงานท่ีผู้ตรวจสอบบญัชีภายนอกน าเสนอด้วย ตามผงัองค์กรของบริษัท แผนกตรวจสอบภายในมีการ

รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้อนมุตัิแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ส าหรับผู้

ตรวจสอบภายใน ได้มีการรายงานสิง่ที่ตรวจพบกบัแผนกที่รับการตรวจสอบ รวมถึงผู้บริหารของหน่วยงานนัน้ๆ โดยมีการ

น าเสนอรายงานการตรวจสอบฉบบัสมบรูณ์ตอ่ผู้ รับการตรวจสอบและผู้บริหารของหน่วยงานดงักลา่วด้วย คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้มีการพิจารณาผลการตรวจสอบท่ีมีสาระส าคญัของแผนกตรวจสอบภายในอย่างสม ่าเสมอ แผนกตรวจสอบ

ภายในได้มีการรายงานข้อบกพร่องของระบบการควบคมุภายใน รวมถึงข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงพฒันาระบบการควบคมุ

ภายในให้สอดคล้องกบัแผนการปฏิบตัิงาน และได้มีการน าเสนอรายงานดงักลา่วตอ่คณะกรรมการตรวจสอบปีละ 2 ครัง้ 

หัวหน้างานตวจสอบภายในและหัวหน้างานการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

บริษัทฯมีแผนกตรวจสอบภายใน คูม่ือการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในและกฎบตัรการตรวจสอบภายในเป็นของตนเอง 

คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการแตง่ตัง้ โยกย้าย และถอดถอนหวัหน้างานตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบมมีติแตง่ตัง้นายอนิล กมุาร์ ไอลานี เป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ แผนกตรวจสอบภายในได้รับ

มอบหมายให้ด าเนินการตรวจสอบภายในของบริษัทฯและบริษัทยอ่ยภายใต้การควบคมุของหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

และรายงานโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

2. หัวหน้างานการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

บริษัทฯ ได้มีการแตง่ตัง้เลขานกุารบริษัท นายโซวิค รอย เชาว์ดร่ีู ให้ด ารงต าแหนง่หวัหน้างานการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน 

โดยด าเนินการทบทวนและประเมินให้มกีารปฏิบตัิงานในกลุม่ธุรกิจไอวีแอล และเพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่ทกุธุรกิจของไอวี

แอลได้มีการปฏิบตัิตามนโยบาย และกฎระเบียบของบริษัท 
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12. รายการระหว่างกัน 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นการท า
รายการระหว่างบคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกนั หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึน้จากการด าเนิน
ธุรกิจปกติ โดยการก าหนดราคาจะเป็นราคาที่สามารถอ้างอิงได้กบัราคาตลาด หรือราคาที่เสนอให้จากลกูค้าหรือราคาที่
เรียกเก็บจากผู้จดัหา (ซพัพลายเออร์) และมีเง่ือนไขที่สามารถเปรียบเทียบได้และสมเหตสุมผล สามารถสรุปได้ดงันี ้

1. รายการธุรกิจปกต ิ

 

บริษัท/  
บริษัทย่อย 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ความสัมพนัธ์ 

รายละเอียดความสัมพนัธ์ ชนิดรายการ 
เหตุผลในการท า

รายการ 
ก าหนดราคา 

มูลค่า ณ.  
30 มิถุนายน 

2557 
(ล้านบาท) 

บริษัท อินโดรามา ปิโตร
เคม จ ากดั และ บริษัท   
ทีพีท ีปิโตรเคมิคอลส์ 
จ ากดั (มหาชน) 

Indo Rama 
Synthetics (India) 
Ltd. 

Mr. O.P. Lohia เป็นพี่ชายของนาย    
อาลก โลเฮีย ซึง่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน 
 Indo Rama Synthetics (India) 
Ltd.  

ขาย Purified 
Terephthalic  
Acid (PTA) 

Indo Rama Synthetics 
(India) Ltd. เป็นผู้ผลติ
และจ าหน่ายโพลเีอสเตอร์ 
โดยใช้ PTA เป็นวัตถดิุบ
หลกั 

ราคาซึง่สามารถ
เทียบเคียงได้กบั
ราคาตลาด 

2,172.47 

PT. Indorama Ventures 
Indonesia และ  
PT. Indorama Polyester 
Industries Indonesia 

PT. Indorama 
Synthetics Tbk.  

นายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธาน
กรรมการบริษัท อินโดรามา เวน
เจอร์ส จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ใน PT. Indorama Synthetics 
Tbk.  
 

ขาย Polyester 
Filament Yarn 

PT. Indorama 
Synthetics Tbk. เป็น
ผู้ผลติและจ าหน่าย โพลี
เอสเตอร์ โดยใช้Polyester 
Filament Yarn เป็น
วตัถดิุบหลกั 

ราคาซึง่สามารถ
เทียบเคียงได้กบั
ราคาตลาด 

49.11 

บริษัท  อินโดรามา  
โพลเีอสเตอร์ อินดสัตรีส์้ 
จ ากดั (มหาชน) 

PT. Indorama 
Synthetics Tbk.  

นายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธาน
กรรมการบริษัท อินโดรามา เวน
เจอร์ส จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ใน PT. Indorama Synthetics 
Tbk.  
 

ขายผลติภณัฑ์
โพลเีอสเตอร์ 
ทกุประเภท   

บริษัท อินโดรามา โพล ี 
เอสเตอร์ อินดสัตรีส์้ 
จ ากดั (มหาชน) ขาย
ผลติภณัฑ์โพลเีอสเตอร์ 
ให้แก ่PT. Indorama 
Synthetics Tbk. ซึง่เป็น
การขยายปริมาณการขาย
และอยู่บนพืน้ฐานราคา
ตลาด 

ราคาซึง่สามารถ
เทียบเคียงได้กบั
ราคาตลาด 

294.23 

Wellman International 
Limited  

PT. Indorama 
Synthetics Tbk.  

นายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธาน
กรรมการบริษัท อินโดรามา เวน
เจอร์ส จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ใน PT. Indorama Synthetics 
Tbk.  

ซือ้เม็ดพลาสติก 
PET (เกรด 
Sub-Standard) 

Wellman International  
Limited ใช้เม็ดพลาสติก 
PET (เกรด Sub-
Standard) เป็นวตัถดิุบใน
การผลติ 

ราคาซึง่สามารถ
เทียบเคียงได้กบั
ราคาตลาด 

87.64  

PT. Indorama Polypet 
Indonesia  

PT. Indorama 
Synthetics Tbk.  

นายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธาน
กรรมการบริษัท อินโดรามา เวน
เจอร์ส จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ใน PT. Indorama Synthetics 
Tbk.  

ซือ้ Polyester  
waste 

PT. Indorama Polypet 
Indonesia มีศกัยภาพใน
การขาย Polyester 
Waste และยงัสร้างก าไร
จากสว่นต่างได้ดี   

ราคาซึง่สามารถ
เทียบเคียงได้กบั
ราคาตลาด 

0.33  

Indorama Ventures 
Polymers Mexico, S. de 
R.L. de C.V. 

PT. Indorama 
Synthetics Tbk.  

นายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธาน
กรรมการบริษัท อินโดรามา เวน
เจอร์ส จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ใน PT. Indorama Synthetics 
Tbk.  

ซือ้ ผลติภณัฑ์ 
Polyester 
Filament และ 
ผลติภณัฑ์เม็ด
พลาสติก 

เป็นการซือ้เพื่อให้ขาย
ให้แก่ลกูค้ารตามความ
ต้องการของลกูค้าและได้
ก าไรจากสว่นต่าง 

ราคาซึง่สามารถ
เทียบเคียงได้กบั
ราคาตลาด 

5.38  

 



                                                                                                                       บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

 

203 รายการระหวา่งกนั                                                                                                  สว่นที่ 3 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์  

 

บริษัท/  
บริษัทย่อย 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ความสัมพนัธ์ 

รายละเอียดความสัมพนัธ์ ชนิดรายการ 
เหตุผลในการท า

รายการ 
ก าหนดราคา 

มูลค่า ณ.  
30 มิถุนายน 

2557 
(ล้านบาท) 

FiberVisions A/S PT. Indorama 
Synthetics Tbk.  

นายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธาน
กรรมการบริษัท อินโดรามา เวน
เจอร์ส จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ใน PT. Indorama Synthetics 
Tbk. 

ซือ้ Polyester 
Semi Dull 
Chips 

เพื่อใช้เป็นวตัถดิุบหลกั ราคาซึง่สามารถ
เทียบเคียงได้กบั
ราคาตลาด 

17.94 

PT. Indorama 
Polychem Indonesia 

PT. Indorama 
Synthetics Tbk.  

นายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธาน
กรรมการบริษัท อินโดรามา เวน
เจอร์ส จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ใน PT. Indorama Synthetics 
Tbk. 

ขาย Polyester 
Staple Fiber 

PT. Indorama 
Polychem Indonesia 
ขาย Polyester Staple 
Fiber ให้แก ่PT. 
Indorama Synthetics 
Tbk.  เพื่อใช้ผลติ 
Polyester Waste 

ราคาซึง่สามารถ
เทียบเคียงได้กบั
ราคาตลาด 

178.15 

PT. Indorama Polypet 
Indonesia  

PT. Indorama 
Petrochemicals 

นายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธาน
กรรมการบริษัท อินโดรามา เวน
เจอร์ส จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ใน PT. Indorama 
Petrochemicals  

ซือ้ Purified 
Terephthalic 
Acid (PTA) 

เพื่อใช้เป็นวตัถดิุบหลกั ราคาซึง่สามารถ
เทียบเคียงได้กบั
ราคาตลาด 

1,270.57 

PT. Indorama 
Polychem Indonesia  

PT. Indorama 
Petrochemicals 

นายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธาน
กรรมการบริษัท อินโดรามา เวน
เจอร์ส จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ใน PT. Indorama 
Petrochemicals 

ซือ้ Purified 
Terephthalic 
Acid (PTA) 

เพื่อใช้เป็นวตัถดิุบหลกั ราคาซึง่สามารถ
เทียบเคียงได้กบั
ราคาตลาด 

2,519.08 

PT. Indorama Ventures 
Indonesia  

PT. Indorama 
Petrochemicals 

นายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธาน
กรรมการบริษัท อินโดรามา เวน
เจอร์ส จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ใน PT. Indorama 
Petrochemicals 

ซือ้ Purified 
Terephthalic 
Acid (PTA) 

เพื่อใช้เป็นวตัถดิุบหลกั ราคาซึง่สามารถ
เทียบเคียงได้กบั
ราคาตลาด 

814.01 

Guangdong IVL Pet 
Polymer Co., Ltd. 

PT. Indorama 
Petrochemicals 

นายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธาน
กรรมการบริษัท อินโดรามา เวน
เจอร์ส จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ใน PT. Indorama 
Petrochemicals 

ซือ้ Purified 
Terephthalic 
Acid (PTA) 

เพื่อใช้เป็นวตัถดิุบหลกั ราคาซึง่สามารถ
เทียบเคียงได้กบั
ราคาตลาด 

273.77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

 

204 รายการระหวา่งกนั                                                                                                  สว่นที่ 3 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์  

 

2. สนับสนุนรายการธุรกิจปกต ิ

บริษัท/  
บริษัทย่อย 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ความสัมพนัธ์ 

รายละเอียดความสัมพนัธ์ ชนิดรายการ 
เหตุผลในการท า

รายการ 
ก าหนดราคา 

มูลค่า ณ.  
30 มิถุนายน 

2557 
(ล้านบาท) 

Indorama Pet (Nigeria) 
Limited และ Indorama 
Ventures Packaging 
(Nigeria) Limited  

Indorama Eleme  
Petrochemicals 
Ltd.  

นายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธาน
กรรมการบริษัท อินโดรามา เวน
เจอร์ส จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ใน Indorama Eleme  
Petrochemicals Ltd. 

ซือ้พลงังานและ
สาธารณูปโภค
อื่นๆ 

เพื่อน ามาใช้ใน
กระบวนการผลติของ
โรงงาน SSP  

ราคาที่จ่าย
สามารถเทียบเคียง
ได้กบัราคาตลาด 

8.09 

Indorama Polyester 
Industries PCL. 

PT. Indorama 
Synthetics Tbk. 

นายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธาน
กรรมการบริษัท อินโดรามา เวน
เจอร์ส จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ใน PT. Indorama Synthetics 
Tbk. 

ซือ้เส้นใย Yarn เน่ืองจากไม่มีผู้ผลติที่
สามารถแปลง chips ให้
เป็นเส้นใย Yarn ได้ตามที่
ลกูค้าต้องการ ดงันัน้ 
Indorama Polyester 
Industries PCL จงึให้  
PT. Indorama 
Synthetics Tbk. ผลติให้
และน าไปขายให้แก่ลกูค้า 

ราคาซึง่สามารถ
เทียบเคียงได้กบั
ราคาตลาด 

8.13 

 

3. รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และสามารถแสดงได้ว่ามีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 

บริษัท/  
บริษัทย่อย 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ความสัมพนัธ์ 

รายละเอียดความสัมพนัธ์ ชนิดรายการ 
เหตุผลในการท า

รายการ 
ก าหนดราคา 

มูลค่า ณ.  
30 มิถุนายน 

2557 
(ล้านบาท) 

บริษัท อินโดรามา โพล ี 
เอสเตอร์ อินดสัตรีส์้ 
จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท แปซิฟิค 
รีซอสเซส จ ากดั 

นายอานชุ โลเฮีย บตุรชายของนาย
อาลก โลเฮีย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท แปซิฟิค รีซอสเซส จ ากดั 

เช่าพืน้ท่ีอาคาร
ส านกังานชัน้28 
อาคารโอเชี่ยน 
ทาวเวอร์ 2  
จาก บริษัท 
แปซิฟิค รีซอส
เซส จ ากดั  

การเช่าพืน้ท่ีส านกังาน
ดงักลา่วเพื่อความสะดวก
ในการด าเนินงาน 

ราคาสามารถ
เทียบเคียงได้กบั
ราคาตลาดในพืน้ท่ี
บริเวณเดียวกนั 

1.31 

บริษัท อินโดรามา โพล ี 
เอสเตอร์ อินดสัตรีส์้ 
จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ไครโอวิวา 
(ประเทศไทย) 
จ ากดั 

นายอาลก โลเฮีย เป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ในบริษัท ไครโอวิวา (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

บริษัท ไครโอวิวา 
(ประเทศไทย) 
จ ากดั เช่าพืน้ท่ีชัน้ 
3 บริเวณสว่นหน้า
ของอาคาร
ส านกังาน จงัหวัด
นครปฐม  

การเช่าพืน้ท่ีส านกังาน
ดงักลา่วเพื่อความสะดวก
ในการด าเนินงาน 

ราคาสามารถ
เทียบเคียงได้กบั
ราคาตลาดในพืน้ท่ี
บริเวณเดียวกนั 

1.12 

PT. Indorama 
Polychem Indonesia  

PT. Irama Unggul  คู่สมรสของนายอมิต โลเฮีย ซึง่เป็น
กรรมการในบริษัท อินโดรามา เวน
เจอร์ส จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ใน PT. Irama Unggul 

PT. Indorama 
Polychem 
Indonesia ได้
เช่าพืน้ท่ื
ส านกังาน ใน
ประเทศ
อินโดนีเซีย  

การเช่าพืน้ท่ีส านกังาน
ดงักลา่วเพื่อความสะดวก
ในการด าเนินงาน 

ราคาสามารถ
เทียบเคียงได้กบั
ราคาตลาดในพืน้ท่ี
บริเวณเดียวกนั 

0.60 

 



                                                                                                                       บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 
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บริษัท/  
บริษัทย่อย 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ความสัมพนัธ์ 

รายละเอียดความสัมพนัธ์ ชนิดรายการ 
เหตุผลในการท า

รายการ 
ก าหนดราคา 

มูลค่า ณ.  
30 มิถุนายน 

2557 
(ล้านบาท) 

PT. Indorama Ventures 
Indonesia  

PT. Indorama 
Synthetics Tbk.  

นายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธาน
กรรมการบริษัท อินโดรามา เวน
เจอร์ส จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ใน PT. Indorama Synthetics 
Tbk. 

PT. Indorama 
Ventures 
Indonesia เช่า
พืน้ท่ีส านกังาน  

การเช่าพืน้ท่ีส านกังาน
ดงักลา่วเพื่อความสะดวก
ในการด าเนินงาน 

ราคาสามารถ
เทียบเคียงได้กบั
ราคาตลาดในพืน้ท่ี
บริเวณเดียวกนั 

0.37 

บริษัท อินโดรามา เวน
เจอร์ส โกลบอล เซอร์วิส
เซส จ ากดั  

บริษัท แปซิฟิค 
รีซอสเซส จ ากดั 

นายอานชุ โลเฮีย บตุรชายของนาย
อาลก โลเฮีย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท แปซิฟิค รีซอสเซส จ ากดั 

เช่าพืน้ท่ีอาคาร
ส านกังานชัน้ 28 
อาคาร โอเชี่ยน 
ทาวเวอร์ 2 จาก 
บริษัท แปซิฟิค    
รีซอสเซส จ ากดั  

การเช่าพืน้ท่ีส านกังาน
ดงักลา่วเพื่อความสะดวก
ในการด าเนินงาน 

ราคาสามารถ
เทียบเคียงได้กบั
ราคาตลาดในพืน้ท่ี
บริเวณเดียวกนั 

2.39 

 

4. รายการที่เกี่ยวข้องกับสนิทรัพย์และการบริการ 

บริษัท/  
บริษัทย่อย 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ความสัมพนัธ์ 

รายละเอียดความสัมพนัธ์ ชนิดรายการ 
เหตุผลในการท า

รายการ 
ก าหนดราคา 

มูลค่า ณ.  
30 มิถุนายน 

2557 
(ล้านบาท) 

บริษัทย่อยที่ด าเนิน
กิจการภายใต้ IVL 

Lohia Global 
Holdings Limited 

Mr. M.L Lohia ซึง่เป็นบดิาของนาย
ศรี ปรากาซ โลเฮีย และนายอาลก 
โลเฮีย  เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน  
Lohia Global Holdings Limited  

ช าระค่าสทิธ์ิใน
การใช้ค าว่า 
“อินโดรามา” 

Lohia Global Holdings 
Limited เป็นเจ้าของสทิธ์ิ 
(Wordmark) “อินโด
รามา” ซึง่ได้อนญุาตให้
IVLและบริษัทย่อยใช้ค านี ้

ค่าใช้สทิธ์ิคิดเป็น
เงิน 0.50 ดอลลา่ห์
สหรัฐต่อปริมาณ
การผลติสทุธิ 1 
เมตริกตนั  

50.52 

Indorama Pet (Nigeria) 
Limited และ Indorama 
Ventures Packaging 
(Nigeria) Limited  

Indorama Eleme  
Petrochemicals  
Ltd.  

นายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธาน
กรรมการบริษัท อินโดรามา เวน
เจอร์ส จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ใน Indorama Eleme  
Petrochemicals Ltd.  

การเช่าที่ดินท่ี
ไนจีเรีย เพื่อใช้
เป็นท่ีตัง้โรงงาน 
ผลติเม็ดพลาสติก 

Indorama Eleme  
Petrochemicals  Ltd. 
เป็นเจ้าของที่ดินใน
ประเทศไนจีเรียให้ 
Indorama Eleme  
Petrochemicals  Ltd. 
เช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นท่ีตัง้
โรงงานผลติเม็ดพลาสติก 

อตัราค่าเช่าเป็นไป
ตามราคาตลาด 

2.15 

Indorama Pet (Nigeria) 
Ltd.  

Indorama Eleme  
Petrochemicals  
Ltd.  

นายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธาน
กรรมการบริษัท อินโดรามา เวน
เจอร์ส จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ใน Indorama Eleme  
Petrochemicals Ltd. 

เช่าคลงัสินค้า
ในประเทศ
ไนจีเรีย 

Indorama Pet (Nigeria) 
Ltd. ต้องมีคลงัสนิค้าเพื่อ
ใช้ในการเก็บส ารองสนิค้า 

ราคาที่ตกลงกนั  0.29 

PT. Indorama 
Polychem Indonesia  

PT. Indorama 
Synthetics Tbk.  

นายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธาน
กรรมการบริษัท อินโดรามา เวน
เจอร์ส จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ใน PT. Indorama Synthetics 
Tbk.  

เช่าที่ดินที่ 
Purwakarta  
ประเทศ
อินโดนีเซีย 

ใช้เป็นท่ีตัง้โรงงานของ 
PT. Indorama 
Polychem Indonesia  

ค่าเช่าในอตัราคงที่ 
โดยเทียบเคียงตาม
ราคาตลาดของ
พืน้ท่ีบริเวณ
ดงักลา่ว 

0.44 
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บริษัท/  
บริษัทย่อย 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ความสัมพนัธ์ 

รายละเอียดความสัมพนัธ์ ชนิดรายการ 
เหตุผลในการท า

รายการ 
ก าหนดราคา 

มูลค่า ณ.  
30 มิถุนายน 

2557 
(ล้านบาท) 

Indorama Petrochem 
Limited  

PT. Indorama 
Petrochemicals  

นายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธาน
กรรมการบริษัท อินโดรามา เวน
เจอร์ส จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ใน PT. Indorama 
Petrochemicals 

ให้บริการในการ
จดัหาวตัถดิุบ 

Indorama Petrochem 
Limited ช่วยจดัหาแหลง่
วตัถดิุบ  

ราคาต้นทนุบวก
อตัราก าไร 
(Margin)  

17.97 

PT. Indorama Polypet 
Indonesia  

PT. Indorama 
Petrochemicals  

นายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธาน
กรรมการบริษัท อินโดรามา เวน
เจอร์ส จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ใน PT. Indorama 
Petrochemicals 

ใช้บคุคลากร
ร่วมกนั 

เน่ืองจากโรงงานทัง้สอง
แห่ง อยู่ในพืน้ท่ีบริเวณ
เดียวกนั ท าให้สามารถใช้
ทรัพยากรบคุคลร่วมกนั 
และบริการพืน้ฐานอื่นๆ
ร่วมกนัได้ 

ค่าใช้จ่ายด้าน
บคุคลากรเรียกเก็บ
ตามค่าใช้จ่ายจริง
ที่เกิดขึน้ในแต่ละ
โรงงาน 

2.06 

Indorama Ventures Pcl. Indorama 
Commerce 
DMCC, Dubai 

นายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธาน
กรรมการบริษัท อินโดรามา เวน
เจอร์ส จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ใน Indorama Commerce 
DMCC, Dubai 

ใช้บคุคลากร
ร่วมกนั 
 

ใช้บคุคลากรของ 
Indorama Commerce 
DMCC, Dubai ในการ
จดัการในโครงการร่วมทนุ 
Aromatics 

Indorama 
Commerce 
DMCC, Dubai คิด
ค่าบริการตามจริง 

3.39 

บริษัทย่อยที่ด าเนิน
กิจการภายใต้ IVL 
 
 

Vega Aviation 
Limited 

Vega Aviation Limited เป็นบริษัทท่ี 
ถือหุ้นโดยครอบครัวของนายศรี    
ปรากาซ โลเฮีย และนายอาลก      
โลเฮีย ซึง่เป็นกรรมการบริษัท อินโด
รามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 

เช่าอากาศยาน
โดยไม่มีลกูเรือ  

เพื่อให้การติดต่อธุรกิจ
สะดวกรวดเร็วมากขึน้และ
เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้บริหารระดบัสงูใน
การประชมุธรุกิจต่างๆ  
ทัว่โลก  

เป็นไปตามราคา
ตลาด   

40.69 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน 

รายการระหวา่งกนัดงักลา่วได้รับการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบวา่รายการระหว่างกนั

ดงักล่าวเป็นไปอย่างสมเหตสุมผล และจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยการเข้าท ารายการดงักลา่วบริษัทฯ ได้

พิจารณาถึงประโยชน์สงูสดุที่จะได้รับเป็นส าคญั  โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส 

และบคุคลที่อาจมีผลประโยชน์ขดัแย้งกนั 

 

นโยบายและข้ันตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน  

กรณีที่มีรายการระหวา่งกนัของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส กบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสว่นได้

ส่วนเสีย คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับความจ าเป็นในการเข้าท ารายการ  ซึ่งข้อก าหนดและ

เง่ือนไขในรายการดงักลา่วต้องสอดคล้องกบัราคาตลาดและราคาที่ใช้  ซึ่งสามารถประเมินและเปรียบเทียบได้กบัราคา

ตลาด ในกรณีที่ไมม่ีราคาเปรียบเทียบ ราคาที่ใช้จะต้องเป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สงูสดุแก่ บมจ. อินโดรามา 

เวนเจอร์ส ตลอดถึงผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่าง

กนัที่อาจเกิดขึน้ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส จะจดัให้มีผู้ เช่ียวชาญอิสระเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกัน

ดงักลา่ว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ ถือหุ้น ตามแต่กรณี โดย
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กรรมการผู้มีสว่นได้สว่นเสยีจะไมเ่ข้าร่วมประชมุและไมใ่ช้สทิธิในการออกเสียงเพื่อนอนมุตัิในรายการดงักลา่ว อีกทัง้จะมี

การเปิดเผยรายการท่ีท าระหวา่งกนัในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี  

 

นโยบายเกี่ยวกับการเข้าท ารายการระหว่างกันในอนาคต  

ในกรณีที่จะมีการตดัสินใจเข้าท ารายการระหว่างกนั โดยเฉพาะรายการระหว่างกันของบริษัทย่อย แต่ละหน่วยงานของ

บริษัทยอ่ยจะต้องแจ้งรายละเอียดของรายการท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ เช่น มลูคา่ของรายการ ราคา เง่ือนไข และเหตผุลที่ต้องมี

รายการระหวา่งกนั โดยแจ้งตอ่เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบ

รายการเบือ้งต้น ว่ารายการนัน้ๆ อยู่ภายใต้เง่ือนไขที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ อยา่งไร ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะปฏิบตัิให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ ข้อบงัคบั 

ประกาศ ค าสัง่ และข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย รวมทัง้เป็นไปตามระเบียบปฏิบตัิของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์สด้วย โดยรายการระหว่างกันทกุรายการจะต้อง

ได้รับการสอบทานจากฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 

นอกจากนี ้หากมีการเข้าท ารายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเก่ียวกับความ

เหมาะสมของรายการดงักลา่ว ทัง้นี ้บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีความประสงค์ที่จะให้มีรายการที่เก่ียวโยงกนัเกิดขึน้ซึ่ง

เก่ียวข้องโดยตรงกบักรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท 

 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยอาจมีรายการระหวา่งกนักบักรรมการหรือผู้บริหาร ซึง่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ได้มีการอนมุตัิในหลกัการให้ฝ่ายจดัการสามารถอนมุตัิรายการที่สมเหตสุมผล มีความโปร่งใส และสามารถเทียบเคียงได้

เสมือนท ากบับคุคลภายนอกและเป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนบัสนนุธุรกิจปกตซิึง่ปราศจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ในฐานะกรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง 

 

นอกจากนี ้รายการเก่ียวโยงทกุรายการ ยกเว้นการให้หรือการรับความช่วยเหลือทางด้านการเงิน ผู้บริหารสามารถอนมุตัิ

มลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัได้ไมเ่กิน 50,000 เหรียญสหรัฐตอ่รายการ และสามารถอนมุตัิรายการนัน้ๆ ได้โดยมีมลูค่า

ไม่เกิน 100,000 เหรียญสหรัฐต่อปี โดยที่ฝ่ายตรวจสอบภายในจะต้องรายงานรายการที่ เ ก่ียวโยงดังกล่าว  ต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส 

 

ในกรณีที่รายการมีมลูคา่เกินกวา่ที่ก าหนดไว้ข้างต้น ทกุรายการท่ีเก่ียวโยงกนัจะต้องด าเนินการขออนมุตัิตามขัน้ตอนปกติ

ที่ได้ก าหนดไว้ในนโยบายของบริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานนโยบายของการท ารายการท่ีเก่ียวโยง

กนั 
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ส่วนที่ 3.3 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

ตารางสรุปงบการเงนิรวมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ส าหรับปี 2554 – ปี 2556 

งบแสดงฐานะการเงนิ (งบการเงนิรวม) 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

หน่วย:ล้านบาท 
 ปี 2554 
(ปรับปรุง)  ร้อยละ 

 ปี 2555 
(ปรับปรุง) ร้อยละ ปี 2556 ร้อยละ 

สินทรัพย์ 

      สินทรัพย์หมุนเวียน 

      เงินสดหรือรายการเทียบเทา่เงินสด 12,036.2  8.1  4,374.2  2.5  4,114.4  2.2  

เงินลงทนุชัว่คราว 5,688.5  3.8  227.6  0.1  262.6  0.1  

ลกูหนีก้ารค้า 24,445.7  16.5  25,596.9  14.8  28,827.2  15.2  

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บคุคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวข้องกนั 

 

-  0.2  0.0  0.6  0.0  

สนิค้าคงเหลอื 21,441.4  14.5  24,679.5  14.3  28,939.6  15.3  

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 4,220.6  2.8  5,106.1  3.0  6,278.3  3.3  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 67,832.4  45.8  59,984.5  34.8  68,422.6  36.2  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

      เงินลงทนุในกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั 5,278.6  3.6  5,124.4  3.0  2,887.5  1.5  

เงินลงทนุระยะยาวอื่น - -  105.0  0.1  99.0  0.1  

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้อง - -  60.8  0.0  98.4  0.1  

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์  67,507.1  45.6  86,724.6  50.3  96,213.5  50.9  

คา่ความนิยม 463.8  0.3  7,485.4  4.3  8,018.7  4.2  

สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 4,593.3  3.1  10,430.9  6.0  11,245.7  5.9  

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 1,399.9  0.9  1,100.5  0.6  1,185.1  0.6  
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

หน่วย:ล้านบาท 
 ปี 2554 
(ปรับปรุง)  ร้อยละ 

 ปี 2555 
(ปรับปรุง) ร้อยละ ปี 2556 ร้อยละ 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 1,015.9  0.7  1,457.7  0.8  871.2  0.5  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 80,258.6  54.2  112,489.4  65.2  120,619.2  63.8  

รวมสินทรัพย์ 148,091.1  100.0  172,473.9  100.0  189,041.8  100.0  

หนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น 

      หนีส้นิหมุนเวียน 

      เงินเบกิเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะ
สัน้จากสถาบนัการเงิน 

13,685.7  9.2  13,371.2  7.8  16,075.4  8.5  

เจ้าหนีก้ารค้า 17,979.9  12.1  22,305.1  12.9  25,663.2  13.6  

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถงึ
ก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 

6,440.1  4.3  5,609.1  3.3  3,921.9  2.1  

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงินท่ีถงึก าหนด
ช าระภายในหนึง่ปี 

18.4  0.0  41.1  0.0  5.2  0.0  

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 875.5  0.6  1,016.7  0.6  700.9  0.4  

หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 4,213.1  2.8  4,932.2  2.9  6,613.9  3.5  

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 43,212.7  29.2  47,275.4  27.4  52,980.5  28.0  

หนีส้นิไม่หมุนเวียน 

      เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 33,706.3  22.8  39,980.9  23.2  41,463.3  21.9  

หุ้นกู้  7,468.7  5.0  21,623.8  12.5  23,795.7  12.6  

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน 40.1  0.0  3.3  0.0  4.6  0.0  

หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 2,884.5  1.9  5,337.5  3.1  6,924.8  3.7  

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 773.9  0.5  880.0  0.5  961.8  0.5  

หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น 1,853.1  1.3  808.2  0.5  1,343.4  0.7  
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

หน่วย:ล้านบาท 
 ปี 2554 
(ปรับปรุง)  ร้อยละ 

 ปี 2555 
(ปรับปรุง) ร้อยละ ปี 2556 ร้อยละ 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 46,726.5  31.6  68,633.7  39.8  74,493.6  39.4  

รวมหนีส้ิน 89,939.2  60.7  115,909.2  67.2  127,474.1  67.4  

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

      ทนุเรือนหุ้น 

      ทนุจดทะเบียน 4,815.9  3.3  4,815.9  2.8  4,815.9  2.5  

ทนุท่ีออกและช าระแล้ว 4,814.3  3.3  4,814.3  2.8  4,814.3  2.5  

สว่นเกินทนุ 

      สว่นเกินมลูคา่หุ้น 29,774.6  20.1  29,774.6  17.3  29,774.6  15.8  

ผลก าไร (ขาดทนุ) ที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริง 

      สว่นเกินทนุจากการตีราคาสนิทรัพย์ 1,569.4  1.1  1,322.7  0.8  1,109.4  0.6  

ส ารองการป้องกนัความเสีย่ง (89.8) (0.1) (42.2) (0.0) (8.4) (0.0) 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน (752.5) (0.5) (1,971.9) (1.1) 2,499.8  1.3  

สว่นเกินระหวา่งราคาทนุสงูกวา่ราคาตามบญัชี
ของบริษัทยอ่ยที่ได้มา 

(3,295.0) (2.2) (3,295.0) (1.9) (3,295.0) (1.7) 

ผลตา่งที่เกิดจากรายการภายใต้การควบคมุ
เดียวกนั 

(1,235.6) (0.8) (1,235.6) (0.7) (1,235.6) (0.7) 

ก าไรสะสม 

      จดัสรรแล้ว 

           ทนุส ารองตามกฎหมาย 1,326.2  0.9  1,739.5  1.0  1,832.7  1.0  

ยงัไมไ่ด้จดัสรร 25,862.1  17.5  25,131.0  14.6  25,013.6  13.2  

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 57,973.7  39.1  56,237.4  32.6  60,505.5  32.0  
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

หน่วย:ล้านบาท 
 ปี 2554 
(ปรับปรุง)  ร้อยละ 

 ปี 2555 
(ปรับปรุง) ร้อยละ ปี 2556 ร้อยละ 

สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ 178.2  0.1  327.3  0.2  1,062.2  0.6  

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 58,151.9  39.3  56,564.7  32.8  61,567.8  32.6  

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 148,091.1  100.0  172,473.9  100.0  189,041.8  100.0  

 

งบก าไรขาดทุน (งบการเงนิรวม)  

 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

หน่วย:ล้านบาท 

 ปี 2554 
(ปรับปรุง)  ร้อยละ 

 ปี 2555 
(ปรับปรุง) ร้อยละ ปี 2556 ร้อยละ 

รายได้             

รายได้จากการขาย 186,119.5  100.0  210,729.0  100.0  229,120.4  100.0  

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นสทุธิ - -  751.2  0.4  267.0  0.1  

ดอกเบีย้รับ 488.1  0.3  272.6  0.1  152.6  0.1  

ก าไรจากการตอ่รองราคาซือ้ 7,472.8  4.0  147.5  0.1  - -  

ผลกระทบจากน า้ทว่ม-สทุธิ - -  1,873.0  0.9  1,690.2  0.7  

รายได้อื่น 823.8  0.4  949.6  0.5  1,126.3  0.5  

รวมรายได้ 194,904.2  104.7  214,723.0  101.9  232,356.6  101.4  

ค่าใช้จ่าย             

ต้นทนุขาย 165,781.1  89.1  193,483.5  91.8  211,779.0  92.4  

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 9,722.3  5.2  11,817.9  5.6  12,772.1  5.6  

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น-สทุธิ 248.9  0.1  - 0.0  - 0.0  

คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์ผู้บริหาร 127.0  0.1  109.0  0.1  76.1  0.0  
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ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

หน่วย:ล้านบาท 

 ปี 2554 
(ปรับปรุง)  ร้อยละ 

 ปี 2555 
(ปรับปรุง) ร้อยละ ปี 2556 ร้อยละ 

ขาดทนุจากการด้อยคา่จาก
สถานการณ์น า้ทว่ม 

1,644.7  0.9  - 0.0  - 0.0  

รวมค่าใช้จ่าย 177,524.1  95.4  205,410.4  97.5  224,627.2  98.0  

สว่นแบง่ก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุใน
กิจการท่ีควบคมุร่วมกนัสทุธิ 1,166.5  0.6  (889.1) (0.4) (1,108.0) (0.5) 

ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงนิได้ 18,546.6  10.0  8,423.5  4.0  6,621.4  2.9  

ดอกเบีย้จ่าย 2,370.2  1.3  3,447.1  1.6  3,811.0  1.7  

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 16,176.4  8.7  4,976.3  2.4  2,810.5  1.2  

ภาษีเงินได้ 1,195.0  0.6  2,071.8  1.0  1,293.9  0.6  

ก าไรส าหรับปี 14,981.4  8.0  2,904.5  1.4  1,516.6  0.7  

การแบ่งปันก าไร             

สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 15,081.3  11.4  2,740.1  7.8  1,325.9  2.0  

สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจ
ควบคมุ (99.9) (0.1) 164.4  0.5  190.7  0.3  

ก าไรส าหรับปี 14,981.4  11.3  2,904.5  8.3  1,516.6  2.3  

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) 3.18 

 

0.57 

 

0.28 
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งบกระแสเงนิสด (งบการเงนิรวม) 

 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

หน่วย:ล้านบาท 

ปี 2554 
(ปรับปรุง) 

ปี 2555 
(ปรับปรุง) ปี 2556 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน       

ก าไรส าหรับปี 14,981.4  2,904.5  1,516.6  

รายการปรบัปรุง       

คา่เสือ่มราคา 4,561.7  6,061.1  6,351.1  

คา่ตดัจ าหนา่ยสนิทรัพย์ไมม่ตีวัตนและสนิทรัพย์อื่น 223.6  658.0  700.5  

ดอกเบีย้รับ (488.1) (272.6) (152.6) 

ก าไรจากการตอ่รองราคาซือ้ (7,472.8) (147.5) - 

ก าไรจากสว่นได้เสยีทีถื่ออยูก่่อนในกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั -  -  (86.9) 

สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในกิจการที่ควบคมุร่วมกนั-สทุธิ (1,166.5) 889.1  1,108.0  

ต้นทนุทางการเงิน 2,370.2  3,447.1  3,811.0  

(ก าไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริง 737.6  (139.3) 151.4  

ประมาณการหนีส้ญูและคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู-สทุธิ (32.1) 11.0  14.4  

ประมาณการคา่เผ่ือสนิค้าล้าสมยั-สทุธิ 53.3  5.6  69.9  

ขาดทนุจากการด้อยคา่ของเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 1,674.7  0.2  18.2  

คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์ของพนกังาน 128.2  164.1  193.5  

ก าไรจากการจ าหนา่ยเศษซากของสนิค้าและที่ดิน อาคารและ
อปุกรณ์ที่เสยีหายจากสถานการณ์น า้ทว่ม 

-  (113.8) - 

(ก าไร) ขาดทนุจากการจ าหนา่ยที่ดิน อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ (7.1) (5.0) 6.8  

ตดัจ าหนา่ยทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ - 14.4  0.1  

  
  

 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 
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หน่วย:ล้านบาท 

ปี 2554 
(ปรับปรุง) 

ปี 2555 
(ปรับปรุง) ปี 2556 

ก าไรจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุในตราสารทนุอื่น - (2.5) - 

ภาษีเงินได้ 1,195.0  2,071.8  1,293.9  

  16,759.2  15,546.2  14,995.9  

การเปลีย่นแปลงในสินทรพัย์และหนีสิ้นด าเนินงาน       

ลกูหนีก้ารค้า (1,278.3) 1,077.8  (2,753.2) 

สนิค้าคงเหลอื (4,970.7) (1,386.0) (2,438.4) 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 4,088.8  (226.3) (1,467.8) 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น (216.4) (46.4) 157.1  

เจ้าหนีก้ารค้า (589.0) 1,793.5  2,724.3  

หนีส้นิหมนุเวียนอื่น (5,143.8) (365.2) (195.8) 

หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น 943.2  (145.1) (121.7) 

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (3.2) (104.5) (24.7) 

จ่ายภาษีเงินได้ (191.5) (640.6) (496.5) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 9,398.2  15,503.4  10,379.1  

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน       

รับดอกเบีย้ 417.0  309.4  188.1  

เงินสดรับจากการขายเศษซากของสนิค้าและที่ดิน อาคารและ
อปุกรณ์ที่เสยีหายจากสถานการณ์น า้ทว่ม 

- 113.8  - 

ซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ (6,873.1) (10,871.2) (6,800.1) 

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 48.9  29.9  9.9 

  

 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 
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หน่วย:ล้านบาท 

ปี 2554 
(ปรับปรุง) 

ปี 2555 
(ปรับปรุง) ปี 2556 

ขายเงินลงทนุอื่น-สทุธิ (5,119.7) 5,355.5  (28.9) 

ขายเงินลงทนุในตราสารทนุอื่น -  2.5  0.0  

ซือ้สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน (5.9) (7.0) (44.6) 

เงินจา่ยสทุธิจากการซือ้ธุรกิจ (23,095.6) (30,891.4) (288.0) 

เงินรับสทุธิจากสว่นได้เสยีที่ถืออยูก่่อนในกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั -  - 351.3  

เงินจา่ยสทุธิจากการซือ้เงินลงทนุเพิ่มเติมในบริษัทยอ่ย (2,220.1) (413.8) (103.9) 

     และกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั    

เงินรับสทุธิจากการขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 9.0 - - 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (36,839.5) (36,372.3) (6,716.2) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ       

จ่ายดอกเบีย้ (2,152.6) (3,151.6) (3,839.1) 

จ่ายต้นทนุทางการเงินรอตดับญัชี (131.3) (183.0) (271.1) 

จ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัท (5,584.5) (3,273.7) (1,540.6) 

จ่ายเงินปันผลให้สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ (45.3) (16.9) (85.6) 

เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสัน้และระยะยาว 34,611.1  22,349.4  29,289.2  

ช าระคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้และระยะยาว (13,400.2) (16,580.3) (29,566.1) 

ช าระหนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน (22.1) (20.1) (44.7) 

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญั 17,223.8  - - 

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้-สทุธิจากต้นทนุการออกหุ้นกู้  7,467.7  14,148.0  2,162.3  

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีควบคมุร่วมกนั - (60.1) (32.4) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 37,966.5  13,211.7  (3,928.0) 

 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 
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หน่วย:ล้านบาท 

ปี 2554 
(ปรับปรุง) 

ปี 2555 
(ปรับปรุง) ปี 2556 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 10,525.2  (7,657.1) (265.0) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,482.6  12,036.2  4,374.2  

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นของเงินตรา 28.4  (5.0) 5.2  

     ตา่งประเทศคงเหลอืสิน้ปี    

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 12,036.2  4,374.2  4,114.3  

ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

 
 ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

   

ปี 2554 
(ปรับปรุง) 

ปี 2555 
(ปรับปรุง) 

ปี 2556 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)         

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง  เทา่ 1.6  1.3  1.3  

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว  เทา่ 1.0  0.6  0.6  

อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารค้า  เทา่ 0.3  8.4  8.4  

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่  วนั 10.2  43.1  43.1  

อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิค้าคงเหลอื  เทา่ 35.2  8.2  7.8  

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่  วนั 9.9  43.8  45.9  

อตัราสว่นหมนุเวยีนเจ้าหนีก้ารค้า  เทา่ 36.5  9.6  8.8  

ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลีย่  วนั 11.5  37.5  40.8  

Cash cycle  วนั 31.3  49.4  48.2  

 

 

   

 

 

   
 

 ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 
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ปี 2554 
(ปรับปรุง) 

ปี 2555 
(ปรับปรุง) 

ปี 2556 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร 
(Profitability Ratio)         

อตัราก าไรขัน้ต้น  ร้อยละ 10.9  8.2  7.6  

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน  ร้อยละ 5.7  2.6  2.0  

อตัราก าไรสทุธิ  ร้อยละ 7.7  1.4  0.7  

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (ROE) ร้อยละ 33.4  4.8  2.3  

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
(Efficiency Ratio)         

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์  ร้อยละ 13.3  1.8  0.8  

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร  ร้อยละ 12.9  3.6  1.7  

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์  เทา่ 1.7  1.3  1.3  

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ  
(Financial Policy Ratio)         

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น  เทา่ 1.5  2.0  2.1  

อตัราสว่นหนีท้ี่ก่อให้เกิดดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือ
หุ้น 

เทา่ 
1.1  1.4  1.4  

อตัราสว่นหนีท้ี่ก่อให้เกิดดอกเบีย้สทุธิตอ่สว่นของผู้
ถือหุ้น 

เทา่ 
0.8  1.3  1.3  

อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ 

(เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน) 

เทา่ 4.0 4.5 2.7 

อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ 
(EBITDA) 

เทา่ 7.2  4.2  3.7  

 
ตารางสรุปงบการเงินรวมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 
มิถุนายน 2557 
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ณ วันที่  

หน่วย:ล้านบาท 

 31 
ธันวาคม
ปี 2556  ร้อยละ 

31 
มีนาคม ปี 
2557 ร้อยละ 

30 
มิถุนายน
ปี 2557 ร้อยละ 

สินทรัพย์ 

      สินทรัพย์หมุนเวียน 

      เงินสดหรือรายการเทียบเทา่เงินสด 4,114.4  2.2  4,112.9 2.2 3,541.4 1.8 

เงินลงทนุชัว่คราว 262.6  0.1  380.0 0.2 245.7 0.1 

ลกูหนีก้ารค้า 28,827.2  15.2  30,416 16.2 31,970.2 16.5 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บคุคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวข้องกนั 

0.6  0.0  1.2 0.0 2.0 0.0 

สนิค้าคงเหลอื 28,939.6  15.3  27,171 14.5 28,080.9 14.5 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 6,278.3  3.3  6,283.7 3.3 6,203.4 3.2 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 68,422.6  36.2  68,366 36.4 70,043.8 36.2 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

      เงินลงทนุในกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั 2,887.5  1.5  2,621.6 1.4 1,961.1 1.0 

เงินลงทนุระยะยาวอื่น 99.0  0.1  99 0.1 108.1 0.1 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้อง 98.4  0.1  113.5 0.1 360.7 0.2 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์  96,213.5  50.9  96,109.8 51.2 99,489.9 51.5 

คา่ความนิยม 8,018.7  4.2  7,928.3 4.2 7,931.4 4.1 

สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 11,245.7  5.9  10,949 5.8 11,593.1 6.0 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 1,185.1  0.6  1,135.5 0.6 1,178.2 0.6 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 871.2  0.5  561.7 0.3 600.9 0.3 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 120,619.2  63.8  119,519.6 63.6 123,223.6 63.8 

รวมสินทรัพย์ 189,041.8  100.0  187,885.7 100.0 193,267 100.0 
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ณ วันที่  

หน่วย:ล้านบาท 

 31 
ธันวาคม
ปี 2556  ร้อยละ 

31 
มีนาคม ปี 
2557 ร้อยละ 

30 
มิถุนายน
ปี 2557 ร้อยละ 

หนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น 

      หนีส้นิหมุนเวียน 

      เงินเบกิเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะ
สัน้จากสถาบนัการเงิน 

16,075.4  8.5  12,469.8 6.6 11,006.5 5.7 

เจ้าหนีก้ารค้า 25,663.2  13.6  27,094.5 14.4 28,779.0 14.9 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถงึ
ก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 

3,921.9  2.1  3,649 1.9 3,193.9 1.7 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงินท่ีถงึก าหนด
ช าระภายในหนึง่ปี 

5.2  0.0  5.2 0.0 10.6 0.0 

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 700.9  0.4  806.8 0.4 869.3 0.4 

หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 6,613.9  3.5  6,367.9 3.4 6,788.1 3.5 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 52,980.5  28.0  50,396.4 26.8 50,647.5 26.2 

หนีส้นิไม่หมุนเวียน 

      เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 41,463.3  21.9  39,236.9 20.9 40,550.1 21.0 

หุ้นกู้  23,795.7  12.6  27,489.9 14.6 27,492.9 14.2 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน 4.6  0.0  18.9 0.0 25.5 0.0 

หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 6,924.8  3.7  7,165.3 3.8 8,641.3 4.5 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 961.8  0.5  936.5 0.5 1,555.4 0.8 

หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น 1,343.4  0.7  1,246.1 0.7 1,236.5 0.6 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 74,493.6  39.4  76,093.7 40.5 79,501.8 41.1 

รวมหนีส้ิน 127,474.1  67.4  126,490.1 67.3 130,149.3 67.3 
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ณ วันที่  

หน่วย:ล้านบาท 

 31 
ธันวาคม
ปี 2556  ร้อยละ 

31 
มีนาคม ปี 
2557 ร้อยละ 

30 
มิถุนายน
ปี 2557 ร้อยละ 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

      ทนุเรือนหุ้น 

      ทนุจดทะเบียน 4,815.9  2.5  4,815.9 2.6 4,815.9 2.5 

ทนุท่ีออกและช าระแล้ว 4,814.3  2.5  4,814.3 2.6 4,814.3 2.5 

สว่นเกินทนุ 

      สว่นเกินมลูคา่หุ้น 29,774.6  15.8  29,774.6 15.8 29,774.6 15.4 

ผลก าไร (ขาดทนุ) ที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริง 

      สว่นเกินทนุจากการตีราคาสนิทรัพย์ 1,109.4  0.6  1,062.9 0.6 1,016.2 0.5 

ส ารองการป้องกนัความเสีย่ง (8.4) (0.0) (6.9) (0.0) (14.7) 0.0 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน 2,499.8  1.3  1,874.3 1.0 1,701.9 0.9 

สว่นเกินระหวา่งราคาทนุสงูกวา่ราคาตามบญัชี
ของบริษัทยอ่ยที่ได้มา 

(3,295.0) (1.7) (3,295.0) (1.8) (3,290.7) (1.7) 

ผลตา่งที่เกิดจากรายการภายใต้การควบคมุ
เดียวกนั 

(1,235.6) (0.7) (1,235.6) (0.7) (1,235.6) (0.6) 

ก าไรสะสม 

      จดัสรรแล้ว 

           ทนุส ารองตามกฎหมาย 1,832.7  1.0  1,832.7 1.0 1,832.7 0.9 

ยงัไมไ่ด้จดัสรร 25,013.6  13.2  25,013.6 13.5 26,284.8 13.6 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 60,505.5  32.0  60,254.5 32.1 60,883.4 31.5 

สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ 1,062.2  0.6  1,141.1 0.6 2,234.6 1.2 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 61,567.8  32.6  61,395.6 32.7 63,118.0 32.7 
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ณ วันที่  

หน่วย:ล้านบาท 

 31 
ธันวาคม
ปี 2556  ร้อยละ 

31 
มีนาคม ปี 
2557 ร้อยละ 

30 
มิถุนายน
ปี 2557 ร้อยละ 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 189,041.8  100.0  187,885.7 100.0 193,267 100.0 

 

งบก าไรขาดทุน (งบการเงนิรวม)  

 
ณ วันที่ 

หน่วย:ล้านบาท  ปี 2556   ร้อยละ 
31 มีนาคม 
ปี 2557 ร้อยละ 

30 
มิถุนายน
ปี 2557 ร้อยละ 

รายได้             

รายได้จากการขาย 229,120.4  100.0  61,646.6 100.0 64,029.9 100.0 

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นสทุธิ 267.0  0.1  98.5 0.2 173.7 0.3 

ดอกเบีย้รับ 152.6  0.1  9.7 0.0 11.3 0.0 

ก าไรจากการตอ่รองราคาซือ้ - -  - -  - - 

ผลกระทบจากน า้ทว่ม-สทุธิ 1,690.2  0.7  140 0.2 - - 

รายได้อื่น 1,126.3  0.5  351.4 0.6 258.7 0.4 

รวมรายได้ 232,356.6  101.4  62,246.3 101.0 66,143.4 103.3 

ค่าใช้จ่าย             

ต้นทนุขาย 211,779.0  92.4  56,368.1 91.4 57,405.3 89.7 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 12,772.1  5.6  2,730.7 4.4 2,845.7 4.4 

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น-สทุธิ - 0.0  - 0.0  - 0.0 

คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์ผู้บริหาร 76.1  0.0  17.1 0.0 15.4 0.0 

ขาดทนุจากการด้อยคา่จาก
สถานการณ์น า้ทว่ม 

- 0.0  - 0.0  - 0.0 
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ณ วันที่ 

หน่วย:ล้านบาท  ปี 2556   ร้อยละ 
31 มีนาคม 
ปี 2557 ร้อยละ 

30 
มิถุนายน
ปี 2557 ร้อยละ 

รวมค่าใช้จ่าย 224,627.2  98.0  61,092.1 99.1 63,834.4 99.7 

สว่นแบง่ก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุใน
กิจการท่ีควบคมุร่วมกนัสทุธิ 

(1,108.0) (0.5) (235.7) (0.4) (204.0) -0.3 

ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงนิได้ 6,621.4  2.9  918.4 1.5 2,105.0 3.3 

ดอกเบีย้จ่าย 3,811.0  1.7  0.0 0 - 0.0 

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 2,810.5  1.2  918.4 1.5 2,105.0 3.3 

ภาษีเงินได้ 1,293.9  0.6  474.7 0.8 506.8 0.8 

ก าไรส าหรับปี 1,516.6  0.7  443.8 0.7 1,598.2 2.4 

การแบ่งปันก าไร     

    สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 1,325.9  2.0  368.5 0.6 1,482.8 2.3 

สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจ
ควบคมุ 190.7  0.3  75.3 0.1 115.4 0.2 

ก าไรส าหรับปี 1,516.6  2.3  443.8 0.7 1,598.2 2.5 

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.28 

 

0.08 

 

0.3 

  

 

 

 

 

 

 

งบกระแสเงนิสด (งบการเงนิรวม) 

 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่  

หน่วย:ล้านบาท 31ธันวาคม 31 มีนาคม 
30มิถุนายน
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน       

ก าไรส าหรับปี 1,516.6  443.8 2,042 

รายการปรบัปรุง   

  คา่เสือ่มราคา 6,351.1  1729.8 3,577.7 

คา่ตดัจ าหนา่ยสนิทรัพย์ไมม่ตีวัตนและสนิทรัพย์อื่น 700.5  188.6 385.9 

ดอกเบีย้รับ (152.6) (9.6) (20.9) 

ก าไรจากการตอ่รองราคาซือ้ - - - 

ก าไรจากสว่นได้เสยีทีถื่ออยูก่่อนในกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั (86.9) - - 

สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในกิจการที่ควบคมุร่วมกนั-สทุธิ 1,108.0  235.7 439.7 

ต้นทนุทางการเงิน 3,811.0  865.2 1,783.0 

(ก าไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริง 151.4  (24.3) (154.3) 

ประมาณการหนีส้ญูและคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู-สทุธิ 14.4  (1.1) (1.8) 

ประมาณการคา่เผ่ือสนิค้าล้าสมยั-สทุธิ 69.9  (37.4) 17.3 

ขาดทนุจากการด้อยคา่ของเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 18.2  - - 

คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์ของพนกังาน 193.5  52.3 111.1 

ก าไรจากการจ าหนา่ยเศษซากของสนิค้าและที่ดิน อาคารและ
อปุกรณ์ที่เสยีหายจากสถานการณ์น า้ทว่ม 

- - - 

(ก าไร) ขาดทนุจากการจ าหนา่ยที่ดิน อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ 6.8  4.5 12.0 

ตดัจ าหนา่ยทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ 0.1  - - 

  
  

 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

หน่วย:ล้านบาท 

31ธันวาคม
ปี 2556 

31 มีนาคม 
ปี 2557 30มิถุนายน

ปี 2557 
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ก าไรจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุในตราสารทนุอื่น - - - 

ภาษีเงินได้ 1,293.9  474.7 981.5 

  14,995.9  3,922.0 8,769.9 

การเปลีย่นแปลงในสินทรพัย์และหนีสิ้นด าเนินงาน   

  ลกูหนีก้ารค้า (2,753.2) (1,630.5) (490.0) 

สนิค้าคงเหลอื (2,438.4) 1783.9 3,164.0 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น (1,467.8) 15.2 137.9 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 157.1  (27.9) 205.8 

เจ้าหนีก้ารค้า 2,724.3  1,386 1,823.0 

หนีส้นิหมนุเวียนอื่น (195.8) (612.1) (293.4) 

หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น (121.7) 2.0 (143.2) 

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (24.7) (73) (75.0) 

จ่ายภาษีเงินได้ (496.5) (14.4) (160.4) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 10,379.1  4,751.1 12,938.7 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน   

  รับดอกเบีย้ 188.1  10.5 22.7 

เงินสดรับจากการขายเศษซากของสนิค้าและที่ดิน อาคารและ
อปุกรณ์ที่เสยีหายจากสถานการณ์น า้ทว่ม 

- - - 

ซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ (6,800.1) (1,991.7) (3,889.2) 

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 9.9  32.1 33.6 

 

 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่  

หน่วย:ล้านบาท 

31ธันวาคม
ปี 2556 

31 มีนาคม 
ปี 2557 

30มิถุนายน
ปี 2557 
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ขายเงินลงทนุอื่น-สทุธิ (28.9) (117.7) 7.6 

ขายเงินลงทนุในตราสารทนุอื่น 0.0  0.0 0.0 

ซือ้สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน (44.6) (7.6) (57.3) 

เงินจา่ยสทุธิจากการซือ้ธุรกิจ (288.0) - (3,611.2) 

เงินรับสทุธิจากสว่นได้เสยีที่ถืออยูก่่อนในกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั 351.3  - - 

เงินจา่ยสทุธิจากการซือ้เงินลงทนุเพิ่มเติมในบริษัทยอ่ย (103.9) (43.7) (43.8) 

     และกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั    

เงินรับสทุธิจากการขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - - - 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (6,716.2) (2,118.2) (7,537.5) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ       

จ่ายดอกเบีย้ (3,839.1) (591.0) (1,756.2) 

จ่ายต้นทนุทางการเงินรอตดับญัชี (271.1) (5.4) (23.7) 

จ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัท (1,540.6) - (673.9) 

จ่ายเงินปันผลให้สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ (85.6) (0.9) (59.1) 

เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสัน้และระยะยาว 29,289.2  451.6 3,666.9 

ช าระคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้และระยะยาว (29,566.1) (6,151.3) (10,535.5) 

ช าระหนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน (44.7) (1.9) (4.5) 

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญั - - - 

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้-สทุธิจากต้นทนุการออกหุ้นกู้  2,162.3  3,691.7 3,691.7 

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีควบคมุร่วมกนั (32.4) (17.0) (263.7) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (3,928.0) (2,624.3) (5,958.1) 

 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่  

หน่วย:ล้านบาท 

31ธันวาคม
ปี 2556 

31 มีนาคม 
ปี 2557 

30มิถุนายน
ปี 2557 
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เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (265.0) 8.6 (556.9) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 4,374.2  4,114.4 4,114.4 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นของเงินตรา   

       ตา่งประเทศคงเหลอืสิน้ปี 5.2  (10.0) (16.1) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 4,114.3  4,112.9 3,541.4 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) 

ในการอา่นค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ผู้ลงทนุควรอา่นประกอบกบังบการเงินรวมและหมายเหตปุระกอบ
งบการเงินที่ระบุไว้ในส่วนอื่นของเอกสารฉบับนี ้ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารนี ้มีข้อความที่เป็นการ
คาดการณ์เหตกุารณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่สะท้อนความเห็นในปัจจุบนัของฝ่ายบริหารเก่ียวกบั
เหตกุารณ์ในอนาคตและผลการด าเนินงาน ดงันัน้ ผลการประกอบการที่แท้จริงของบริษัทฯ อาจแตกตา่งจากการประมาณ
การที่ระบุไว้ในข้อความที่เป็นการคาดการณ์เหตกุารณ์ในอนาคต เนื่องมาจากปัจจยัต่าง ๆ ดงัที่ได้มีการระบุไว้ในหวัข้อ 
“ปัจจยัความเสีย่ง” และที่ได้ระบไุว้ในท่ีอื่น ๆ ในเอกสารฉบบันี ้

บทสรุปโดยฝ่ายบริหาร ส าหรับปี 2556 

ปี 2556 บริษัทรับรู้รายได้จากการขายสูงที่สุดต้ังแต่เร่ิมด าเนินงาน เท่ากับ 229 พันล้านบาท (7.5 พันล้านเหรียญ
สหรัฐ) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9 เม่ือเทียบกับปีก่อน:  
 
รายได้นีเ้ทียบกบั 211 พนัล้านบาท (6.8 พนัล้านเหรียญสหรัฐ) ในปี 2555 ถึงแม้จะมีการปิดโรงงานผลิต Oxide และ 
Glycol ในรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกาในไตรมาสที่ 2 เป็นระยะเวลาประมาณ 2 เดือนเพื่อปรับเปลี่ยน Catalyst ให้มี
ประสทิธิภาพเพิ่มขึน้ ไตรมาสที่ 4 ปี 2556 รายงานรายได้รวมเทา่กบั 58 พนัล้านบาท (1.8 พนัล้านเหรียญสหรัฐ) เทียบกบั 
50 พนัล้านบาท (1.6 พนัล้านเหรียญสหรัฐ) ในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยเพิ่มขึน้ร้อยละ 14 
 
บริษัทรายงานก าไรหลักรวมก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ าหน่าย (Core EBITDA) 
เท่ากับ 15.0 พันล้านบาท (487 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4 เม่ือเทียบกับปีก่อน แม้จะมีข้อจ ากัดดังน้ี: 

a) อตัราก าไรท่ีลดต ่าลงตลอดทัง้ปีของธุรกิจ PTA  
b) จ านวนการผลติที่ลดต ่าลงเนื่องจากการปิดโรงงานผลติ Oxide และ Glycol เพื่อปรับเปลีย่น Catalyst  
c) การสญูเสยีการผลติของโรงงาน PTA ที่ Rotterdam เป็นระยะเวลา 35 วนัเนื่องจากปัญหาทางเทคนิค (ได้รับ

ชดเชยจากประกนั) 

ผลการด าเนินงานหลักที่ส าคญัของบริษัท  

   ล้านเหรียญสหรัฐ  ล้านบาท 

  
ปี 2556 ปี 2555 

(ปรับปรุง) 
ปี 2556 ปี 2555 

(ปรับปรุง) 
(1) รายได้จากการขายรวม 7,456     6,779  229,120 210,729 
PET 4,765     4,292  146,418 133,422 
เส้นใยและเส้นด้ายโพลเีอสเตอร์ และเส้นใยจากขน
สตัว์ 1,561     1,359  47,968 42,236 
Feedstock 2,291     2,210  70,391 68,693 
(2) ก าไรหลักก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษีเงนิได้ 
 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (Core 
EBITDA) (3)487 461 14,966 14,334 
PET  248 208 7,636 6,469 
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      ล้านเหรียญสหรัฐ  ล้านบาท 

  
ปี 2556 ปี 2555 

(ปรับปรุง) 
ปี 2556 ปี 2555 

(ปรับปรุง) 
เส้นใยและเส้นด้ายโพลเีอสเตอร์ และเส้นใยจากขน
สตัว์ 95 72 2,910 2,233 
Feedstock 145 177 4,456 5,500 
คา่เสือ่มราคา (229) (216) (7,051) (6,719) 
ก าไรหลกัก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษีเงนิได้ (Core 
EBIT) 258 245 7,915 7,615 
ดอกเบีย้จ่าย (118) (102) (3,627) (3,175) 
ก าไรหลกัก่อนหกัภาษีเงนิได้   
(Core Profit before tax) 140 143 4,287 4,440 
ภาษีเงินได้ (10) (19) (302) (580) 
อตัราภาษีที่แท้จริง 7% 13% 7% 13% 
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (32) (48) (991) (1,492) 
ก าไรหลกัก่อนหกัส่วนแบ่งก าไรจากกิจการร่วม
ทุน 
และส่วนของผู้ถอืหุ้นส่วนน้อย 
 (Core Profit before JV and MI) 97 76 2,994 2,368 

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากกจิการร่วมทุน (24) (29) (741) (889) 

ดอกเบีย้จ่ายส่วนของผู้ถอืหุ้นส่วนน้อย (6) (5) (191) (164) 
ก าไรหลกัหลังหกัภาษีและส่วนของผู้ถอืหุ้นส่วน
น้อย (Core Net Profit after tax & minorities) 67 42 2,062 1,315 
(4) รายจ่ายฝ่ายทนุเพื่อการขยายก าลงัการผลติ 224 1,357 6,885 42,183 

และการลงทนุใหม่ 

    หนีส้นิจากการด าเนินงานสทุธิ 2,224 2,320 72,991 71,061 
สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 1,876 1,847 61,568 56,565 
อัตราส่วนหนีส้นิจากการด าเนินงานสุทธิต่อทุน 1.2 1.3 1.2 1.3 
อัตราส่วนหนีส้นิระยะยาวจากการด าเนินงาน
สุทธิต่อทุน 0.9 1.0 0.9 1.0 
ผลตอบแทนหลักจากการใช้เงนิลงทุนสุทธิ 
(ก่อนรวมเงนิลงทุนในกิจการร่วมทุน)  6.4% 6.1% 6.0% 6.2% 

ข้อสังเกต  :   
(1) ข้อมูลทางการเงินรวมภายหลงัการตดัรายการระหว่างกนัในบริษัทในกลุ่ม (หรือระหว่างกลุ่มธุรกิจ) 
(2) ก าไรหลกัก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษีเงินได้ ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (Core EBITDA) คือ ก าไรรวมก่อนหกัดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ค่า
เสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (Consolidated EBITDA) หกัก าไร(ขาดทนุ)จากสินค้าคงเหลือ 



                                                                                                                       บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

 

229 การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A)                | ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

 

(3) Core EBITDA ในปี 2556 รวมเงินประกนัชดเชยการสูญเสียรายได้เนือ่งจากธุรกิจหยุดชะงกั จากสถานการณ์น ้าท่วมในจงัหวดัลพบุรี 
จ านวน 5 เหรียญสหรฐัต่อตนั (29 ล้านเหรียญสหรฐั) 
(4) รายจา่ยฝ่ายทนุเพ่ือการขยายก าลงัการผลิตและการลงทนุ ใช้เกณฑ์เงินสดจากงบกระแสเงินสด 
(5) ไตรมาสทีมี่เคร่ืองหมาย (ปรบัปรุง) คือมีการปรบัปรุงตวัเลขตามมาตรฐานการบญัชีไทย 
 

ในปี 2556 บริษัทรายงานก าไรหลกัก่อนหกัสว่นแบ่งขาดทนุจากกิจการร่วมทนุและสว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเท่ากบั 3.0 
พนัล้านบาท (97 ล้านเหรียญสหรัฐ) เทียบกบั 2.4 พนัล้านบาท (76 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในปี 2555 ทัง้นีเ้งินลงทนุใน 
Trevira จะถือเป็นเงินลงทนุในกิจการท่ีควบคมุร่วมกนัจนสิน้สดุไตรมาสที่ 3 ของปี 2556 และได้ถกูพิจารณาเป็นเงินลงทนุ
ในบริษัทยอ่ยรวมอยูใ่นงบการเงินรวมของบริษัทตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม ปี 2556 เป็นต้นไปเนื่องจากมีการแก้ไขสญัญาร่วม
ค้ากับผู้ ร่วมค้า ผลการด าเนินงานของกิจการร่วมค้าในปี 2556 เพิ่มขึน้จากปี 2555 จ านวน 5  ล้านเหรียญสหรัฐ 
เนื่องมาจากฝ่ายบริหารของ Trevira ผลการด าเนินงานของไตรมาสที่ 4 ปี 2556 ได้รวมรายการด้อยค่าที่ไม่ใช่เงินสดของ
กิจการร่วมค้า Ottana จ านวน 11.9 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งแสดงเป็นรายการพิเศษในตารางข้างล่างนี ้ กิจการร่วมค้า 
Ottana ก าลงัอยูใ่นช่วงเจรจาเพื่อแก้ไขปรับปรุงการด าเนินงาน 
เนื่องจากราคาผลติภณัฑ์ที่ลดต ่าลงจากปีก่อน สง่ผลให้บริษัทมีผลขาดทนุจากสินค้าคงเหลือเป็นจ านวน 30 ล้านเหรียญ
สหรัฐในปี 2556 เทียบกบัก าไรจากสนิค้าคงเหลอืจ านวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2555   
 
รายการที่ไม่ได้เกิดจากการด าเนินงานปกต/ิรายการพิเศษ  
  ล้านเหรียญสหรัฐ  ล้านบาท 

  
ปี 2556 ปี 2555 

(ปรับปรุง) 
ปี 2556 ปี 2555 

(ปรับปรุง) 
ก าไรหลกัหลังหกัภาษีและส่วนของผู้ถอืหุ้นส่วน
น้อย 67 42 2,062 1,315 
บวก: ก าไร ขาดทุนจากสนิค้าคงเหลือ (30) 2 (928) 76 
บวก: รายการพิเศษ รายได้ / (ค่าใช้จ่าย) 6 43 192 1,349 
คา่ใช้จา่ยทีเ่กิดจากการเข้าซือ้กิจการ 1 (12) 32 (387) 
ก าไรจากการตอ่รองราคาซือ้ 3 5 87 148 
รายได้ (คา่ใช้จา่ย)ที่เก่ียวเนื่องกบัสถานการณ์น า้
ทว่ม 26 60 791 1,853 
(1) การดอ้ยค่าของสินทรพัย์ (รวม Ottana) (13) - (385) - 
ค่าใช้จ่ายในการปรบัโครงสร้าง (หนีสิ้นและภาษีเงิน
ได)้ (10) - (320) - 
การชดเชยหยดุการผลิตของโรงงาน Workington  (3) - (94) - 
ก าไร (ขาดทนุ) จากรายการพิเศษอื่น  3 (9) 81 (265) 
= ก าไรหลงัหกัภาษีและส่วนของผู้ถอืหุ้นส่วน
น้อย 43 88 1,326 2,740 

ข้อสังเกต : การด้อยค่าของสินทรพัย์ ของ Ottana จ านวน 12 ล้านเหรียญสหรฐัในส่วนของบริษทั  
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บริษัทยงัคงสามารถรักษาสว่นแบง่การตลาดทัว่ทัง้ภมูิภาคตา่งๆ พร้อมกบัการเติบโตของรายได้ในปี 2556 ที่เพิ่มขึน้ร้อยละ 
9 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน  

 
*แบง่ตามภมิูภาคของสถานที่ตัง้ลกูค้า 

ในปี 2556 บริษัทยงัคงมกีระแสเงินสดที่แข็งแกร่งอยา่งตอ่เนื่องจากหลายปีก่อน 

 
บริษัทยังคงมีก าไรหลักของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งและเพิ่มสดัสว่นผลิตภณัฑ์ชนิดพิเศษ (HVA) ซึ่งเป็นสว่นช่วย
ลดผลกระทบจากอตัราก าไรที่ลดลงของผลิตภณัฑ์ Commodity ในช่วงที่ผ่านมา แผนภาพข้างลา่งแสดงให้เห็นถึงอตัรา
ก าไรหลกัของผลิตภณัฑ์ Commodity และผลิตภณัฑ์ชนิดพิเศษในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา โดยค านวณจากการปัน
สว่นก าลงัการผลิตที่เกิดขึน้จริงในแต่ละปี ในปี 2556 บริษัทรายงานอตัราก าไรหลกัลดลงอยู่ที่ 283 เหรียญสหรัฐต่อตนั 
เมื่อเทียบกบั 290 เหรียญสหรัฐต่อตนัในปีก่อน ทัง้นีก้ าลงัการผลิตที่แท้จริงเพิ่มขึน้จาก 3.0 ล้านตนัในปี 2552 เป็น 6.3 
ล้านตนั ในปี 2555 และ 6.8 ล้านตนั และปี 2556 ในปี 2556 ต้นทนุการผลติรวมของบริษัทลดลงประมาณ 5 เหรียญสหรัฐ
ต่อตนัเมื่อเทียบกบัปี 2555 เป็นผลมาจากการปฎิบตัิตามกลยุทธ์หนึ่งของบริษัทที่มีวตัถปุระสงค์เพื่อลดต้นทนุ (กลยทุธ์
ความเป็นเลิศด้านการด าเนินงาน)  ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีจ านวนการผลิตของผลิตภณัฑ์ชนิดพิเศษที่เพิ่มขึน้ซึ่งโดยปกติ
ต้นทนุการผลติจะสงูกวา่ผลติภณัฑ์หลกัก็ตาม อตัราก าไรของผลิตภณัฑ์ Commodity ในแถบตะวนัตกยงัคงลดต ่าลงเมื่อ
เทียบกบัปีก่อน อนัเนื่องมาจากการแขง่ขนัท่ีรุนแรงในแถบนี ้ทัง้นีจ้ะเห็นได้วา่การขยายธุรกิจในผลติภณัฑ์ชนิดพิเศษตลอด
ช่วงระยะเวลาสองปีที่ผ่านมา ช่วยให้บริษัทสามารถที่จะรักษาอตัราก าไรให้อยู่ในระดบัที่ดีได้ ในขณะที่ผู้ผลิตรายอื่นๆที่
ผลิตเฉพาะผลิตภณัฑ์ Commodity มีอตัราก าไรที่ตกต ่าลงอย่างมาก นอกจากนีบ้ริษัทได้เข้าซือ้กิจการของ PHP ใน
ประเทศเยอรมนัในเดือนกุมภาพนัธ์ ปี 2557 ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิต Nylon 6.6 เพื่อใช้ในการผลิตถงุลมนิรภยั (AIRBAG) 
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เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ
กระแสเงินสดจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน
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และยางในรถยนต์ (TIRE CORD) ซึ่งนบัเป็นผลิตภณัฑ์ชนิดพิเศษ จึงถือเป็นอีกขัน้ความส าเร็จที่จะช่วยเพิ่มสดัส่วน
ผลติภณัฑ์ชนิดพิเศษและอตัราก าไรเฉลีย่ในผลติภณัฑ์ชนิดพิเศษในระยะเวลาอนัใกล้นี  ้
 

 

ผู้บริหารได้วางรากฐานไว้ตัง้แตปี่ 2555 ตอ่เนื่องไปจนถึงปี 2556 เพื่อแผนการเติบโตของธุรกิจในปี 2557 เป็นต้นไป  
 บริษัท Trevira ได้สร้างผลก าไรให้แก่บริษัทจากการมุ่งเน้นกลยทุธ์ในเร่ืองผลิตภณัฑ์ชนิดพิเศษใหม่และการลด

ต้นทนุ บริษัทได้อ านาจในการควบคมุ Trevira ซึง่มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2556 ในขณะท่ีผู้ ร่วมทนุ Sinterama 
ยงัคงอยูใ่นฐานะผู้ ร่วมค้าเชิงกลยทุธ์  

 การเข้าซือ้กิจการ FiberVisions ท าให้บริษัทได้เป็นผู้น าในธุรกิจ bicomponent fibers (BICO) และส่วน
ผลติภณัฑ์ hygiene ของกลุม่ผลติภณัฑ์ชนิดพิเศษ ทัง้นีบ้ริษัทได้แนะน าเทคโนโลยีที่ทนัสมยันีไ้ปใช้ในทวีปเอเชีย 
บริษัทได้สร้างโรงงาน BICO เพื่อผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ BICO ขึน้ท่ีจงัหวดัระยอง  

 การเข้าซือ้กิจการ Wellman International เป็นตวัผลกัดนัให้บริษัทเป็นผู้น าด้านการรีไซเคิลในทวีปยโุรป ทัง้นี ้
บริษัทจะน าเอาความรู้ที่ได้มาประยกุต์ใช้ในโรงงานท่ีจงัหวดันครปฐมในสว่นของการรีไซเคิลที่จะเร่ิมในไตรมาส
แรกของปี 2557 

 การเพิ่มประสทิธิภาพของสินทรัพย์ที่โรงงาน PET ในมณฑลกวางตุ้ง ได้ให้ประโยชน์กบับริษัทในด้านของขนาด
และต้นทนุท่ีต ่า ถึงแม้วา่จะมีสว่นเกินก าลงัการผลติ PET ในประเทศจีน 

 แผนการสร้างความเป็นเลิศด้านการด าเนินงานเพื่อให้บริษัทสามารถบรรลวุตัถุประสงค์ในการลดต้นทุน ใน
ประเทศโปแลนด์ได้เร่ิมต้นขึน้ซึง่จะบรรลวุตัปุระสงค์ดงักลา่วภายในปี 2557  

 ผลติภณัฑ์ชนิดพิเศษมีสดัสว่นที่เพิ่มขึน้จากผลิตภณัฑ์ PET คณุภาพสงู ฟิล์ม เส้นด้ายชนิดพิเศษ เม็ดพลาสติก 
EBM (extrusion blow molding) ที่ผลิตจากโรงงาน PET ในทวีปเอเชีย โรงงานผลิต rPET ( รีไซเคิล) ในทวีป
อเมริกาเหนือที่มีความโดดเดน่เฉพาะท าให้บริษัทเป็นผู้ผลติที่ได้รับการยอมรับจากลกูค้า 
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เหรียญสหรัฐต่อตัน

Asia Commodity West Commodity HVA IVL ก าลังการผลิตท่ีเกิดข น้จริง 

แผนภูมแิสดงการเติบ ตของก าไรหลักและก าลังการผลติ

ล้านตัน

ข้อสัเงเกต: อัตราก าไรหลักค านวณจากการปันส่วนก าลังการผลติที่เกิดขึน้จริงในแตล่ะปี
HVA หมายถึง ผลิตภณัฑช์นิดพเิศษที่มีราคา และ อัตราก าไรสูงกวา่สนิค้าทั่วไป (commodity) ผลิตภณัฑ์ประเภทนีผ้ลติโดยใช้กระบวนการผลิตเฉพาะ ยากต่อการเลียนแบบโดยคู่แข่ง
Commodity หมายถึง สินค้าทัว่ไป และสินค้าอยา่งอ่ืนที่ไม่ใช่สินค้าชนิดพเิศษ (HVA) สินค้าโภคภัณฑ์ทีผ่ลติในเอเชีย คือ 
Asia Commodity หมายถึง สินค้าทัว่ไปที่ผลิตในเอเชีย
West Commodity หมายถึง สินค้าทัว่ไปที่ผลิตขึน้นอกทวีปเอเชีย 
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ภาพรวมธุรกิจในปี 2557 
ก้าวตอ่ไปของบริษัทคือการเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัโดยมีกลยทุธ์ดงันี ้

1. เพ่ิมปริมาณการผลิต: ในปี 2557 บริษัทคาดวา่จะมปีริมาณการผลติเพิ่มขึน้จากโรงงานผลติ Oxide & Glycols 
เพิ่มอตัราก าลงัการผลติในโรงงานผลติเม็ดพลาสติก PET ที่มณฑลกวางตุ้ง การเร่ิมด าเนินงานของโรงงานเส้นใย
และเส้นด้ายโพลเีอสเตอร์ CP4 ในประเทศอินโดนีเซีย และมีอตัราก าลงัการผลิตที่ดีขึน้ในโรงงานอื่นๆ ก าลงัการ
ผลติเม็ดพลาสติก PET ที่สญูเสยีไปจากการหยดุด าเนินงานของโรงงาน Indorama Polymers Workington ในส
หราชอาณาจกัรจะถกูทดแทนด้วยอตัราการผลติที่สงูขึน้ของโรงงานอื่นโดยไมส่ญูเสยีสว่นแบง่การตลาด 

2. การริเร่ิมการด าเนินงานที่เป็นเลิศ คาดวา่จะสง่ผลให้อตัราก าลงัการผลติสงูขึน้ และต้นทนุมีประสิทธิภาพมาก
ขึน้ 

3. เพิ่มสัดส่วนการผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษผ่านการขยายก าลังการผลิตและการเข้าซือ้กิจการ พัฒนา
ความสามารถในการผลติ Bio PET ที่ Rotterdam 

4. การเติบโตของผลิตภัณฑ์รีไซเคิล: บริษัทเป็นผู้ผลิต rPET เพียงผู้ เดียวในทวีปอเมริกาเหนือ และในไม่ช้าจะ
ขยายการผลติไปยงัฐานการผลติในประเทศเม็กซิโก 

5. การเร่ิมด าเนินงานในตลาดฟิลิปปินส์ ในปี 2557 ในส่วนของผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ จะช่วยส่งเสริม
ความสมัพนัธ์กบัเจ้าของตราสนิค้า 

6. การควบรวมและเข้าซ้ือกิจการ 
ก) ประกาศการเข้าซือ้กิจการครัง้แรกในปี 2557: การเข้าซือ้ร้อยละ 80 ของกิจการ PHP Fibers GmbH 

(โครงการ Panda) จะช่วยเพิ่มสดัสว่นผลติภณัฑ์ชนิดพิเศษ อนัได้แก่ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมและยานยนต์ที่
มีประสทิธิภาพสงู การเป็นผู้น าในการผลติถงุลมนิรภยั (AIRBAG) และยางในรถยนต์ (TIRE CORD) ใน
ทวีปยโุรปจะชว่ยเพิ่มมลูคา่อยา่งมีสาระส าคญัให้กบับริษัท อปุทานในตลาดที่มีอยูอ่ยา่งจ ากดัของ Nylon 
6.6 tire cord  และอปุสงค์ที่เพิ่มขึน้ของทัง้ยางในรถยนต์ และถงุลมนิรภยั ควบคูไ่ปกบัความพร้อมของ
วตัถดุิบ ADA (Adipic Acid)  จะช่วยรักษาระดบัอตัราก าไรของธรุกิจนีใ้นอีก 2-3 ปีถดัไป นอกจากนี ้AND 
(Adiponitrile) ซึง่ถือเป็นหนึง่ในวตัถดุิบทางอ้อมของ Nylon 6.6 มีปริมาณที่จ ากดัจะสามารถช่วยรักษา
ระดบัอปุทานของผลติภณัฑ์ขัน้สดุท้ายในตลาดได้อีกด้วย  

ข)  อกาสในการเข้าซือ้กิจการอื่นที่สามารถสนับสนุนกลยุทธ์ของบริษัทในปี 2557 และอยู่ในระหว่าง
การศ กษา ได้แก่ โครงการ Silk โครงการ Thor และโครงการ Poseidon 

7. อัตราก าไร: สภาวะอตัราก าไรท่ีตกต ่าของอตุสาหกรรม PTA อนัเนื่องมาจากอปุทานสว่นเกินตลอดช่วง
ระยะเวลา 2 ปีที่ผา่นมาสง่ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัตอ่ธุรกิจ จึงสง่ผลให้ธุรกิจต้องมีการปรับเปลีย่นกล
ยทุธ์เพื่อจดัการกบัสนิทรัพย์ที่มีต้นทนุสงู นอกจากนีบ้ริษัทคาดวา่จะเห็นการสนบัสนนุอตัราก าไรท่ีดีขึน้ของ PTA
จากก าลงัการผลติใหมข่อง PX จ านวน 7 ล้านตนั ทีจ่ะเข้ามาในปี 2557 
อตัราก าไรของผลติภณัฑ์ PET และผลติภณัฑ์หลกัของเส้นใยและเส้นด้ายโพลเีอสเตอร์ คาดวา่จะมีความผนั
ผวนน้อยลง เนื่องจากในอตุสาหกรรมได้เปลีย่นมาใช้ขวดพลาสตกิ PET แบบน า้หนกัเบา นอกจากนีค้วามเป็นไป
ได้ที่มากขึน้ในการทดแทนโพลเีอททารีนและโพลเีมอร์ในรูปแบบตา่งๆด้วย PET เนื่องจากมีต้นทนุต ่ากวา่ จะท า
ให้มีการเติบโตตอ่ไปในอนาคต  
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อตัราก าไรของ Ethylene Oxide และ Ethylene Glycol (EO/EG) คาดว่าจะยงัคงแข็งแกร่งเนื่องด้วยอปุทานที่มี
อยูอ่ยา่งจ ากดัและต้นทนุที่ต ่าของวตัถดุิบ (Ethylene) ในสหรัฐอเมริกาอนัเป็นผลมาจากก๊าซจากชัน้หิน (shale 
gas) ทัง้นีผู้้ผลิตหลกัของ Mono Ethylene Glycol (MEG) มีการวางแผนที่ท าการบ ารุงรักษาก าลงัการผลิตครัง้
ใหญ่ในปี 2557 ซึง่จะสง่ผลให้อปุทานมีจ านวนจ ากดัเพิ่มขึน้  
 

ภาพรวมธุรกิจระยะยาว 
บริษัทตระหนกัถึงความสามารถและประโยชน์ของการควบรวมธุรกิจและได้ด าเนินตามขัน้ตอนเชิงกลยทุธ์ต่างๆเพื่อที่จะ
เพิ่มการควบรวมวตัถดุิบ บริษัทได้มีการลงนามสญัญาร่วมทุน PX กับ Abu Dhabi National Chemicals Company 
(“ChemaWEyaat”) เพื่อจดัตัง้โรงงาน Tacaamol Aromatics ซึ่งจะเร่ิมด าเนินการผลิตในปี 2561 นอกจากนีบ้ริษัทยงัมี
โครงการตัง้โรงงานผลติ PTA แหง่ใหม ่(โครงการ Manhattan) ที่มีก าลงัการผลติถึง 1.2 ล้านตัน ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษา
และจะเร่ิมด าเนินการผลติในปี 2560 

 

การเปรียบเทียบผลการด าเนินงานจริงและแนวทางปี 2556 ที่วางไว้ 
บริษัทรายงาน Core EBITDA ในปี 2556 ต ่ากวา่แนวทางที่ก าหนดไว้เนื่องจากเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้

- การปิดโรงงานผลิต Oxide และ Glycol ในรัฐเท็กซสั สหรัฐอเมริกาในไตรมาสที่ 2 นานเกินกว่าที่ก าหนดไว้ 
สง่ผลให้จ านวนการผลติลดลงและอตัราก าไรท่ีต ่าลง 

- การเสร็จสิน้การขยายโรงงานผลิตภณัฑ์เส้นใยและเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ในประเทศอินโดนีเซีย เกิดความลา่ช้า
เป็นระยะเวลา 4 เดือนเมื่อเทียบกบัท่ีประมาณการณ์ไว้ตอนต้น ซึ่งสง่ผลให้จ านวนการผลิตลดลง อย่างไรก็ตาม
ค่าใช้จ่ายที่สงูขึน้สง่ผลกระทบเพียงเล็กน้อย แต่ความลา่ช้าที่เกิดขึน้นีจ้ะสง่ผลกระทบท าให้เกิดความลา่ช้าต่อ
การขยายผลติภณัฑ์ชนิดพิเศษของประเทศไทยเช่นกนั  

- อตัราก าไรท่ีลดต ่าลงตลอดทัง้ปีของธุรกิจ PTA และ 
- การสญูเสียการผลิตของโรงงาน PTA ที่ Rotterdam เป็นระยะเวลา 35 วนัเนื่องจากปัญหาทางเทคนิค (ได้รับ

ชดเชยจากประกนั) 
 
 
 
 
 
 

Global Value Chain Spread Forecast – IHS (Jan’14)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014F 2015F 2016F 2017F 2018F

Actual$/MT Forecast

Note: Per ton of PET. Global spreads based on simple average of Asia, U.S. and Europe

Source: Industry Data, IHS, IVL Analysis

PXMEGPTAPET Integrated spread

Avg ’08 - ‘13: $873 Avg ’14F - ’18F: $863
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 ปี 2556 % เทียบกบัแนวทาง 2556 
ปรับปรุง  

 (ไตรมาส 2 MD&A)    

(1)แนวทาง 2556 
ปรับปรุง   

(ไตรมาส 2 MD&A) 

ปริมาณผลติ (ล้านตนั)  5.8 (2%)  ~5.9  
รายได้ (พนัล้านเหรียญสหรัฐ)  7.5 (4%)  ~7.8  
CORE EBITDA (ล้านเหรียญสหรัฐ)  487 (6%)  ~520  
(2)รายจา่ยฝ่ายทนุ (ล้านเหรียญสหรัฐ)  285 (5%)  ~300  

(1)  ค านวณจากประมาณการของผู้บริหารโดยรวมแผนกลยทุธ์ของปี 2556 และงบประมาณที่ได้รับการอนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัท 
(ดรูายละเอียดประกอบในข้อสงัเกต) (2)รายจา่ยฝ่ายทนุใช้เกณฑ์คงค้าง 

ประเภทธุรกิจ  
ธุรกิจ PET   
Core EBITDA ของกลุ่มธุรกิจเม็ดพลาสติก PET เท่ากบั 248 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2556 (รวมเงินประกนัชดเชยการ
สญูเสียรายได้เนื่องจากธุรกิจหยดุชะงกัจ านวน 16.5 ล้านเหรียญสหรัฐ) หากไม่รวมเงินประกนัชดเชยการสญูเสียรายได้
เนื่องจากธุรกิจหยดุชะงกัจะเทา่กบั 232 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้จาก 208 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2555  
ในระยะกลางถึงระยะยาวคาดว่าอตัราก าไร PET จะมีความผนัผวนน้อยลงและคงตวัมากขึน้ เนื่องจากในอตุสาหกรรมได้
เปลีย่นมาใช้ขวดพลาสติก PET แบบน า้หนกัเบาเกือบจะครบสมบรูณ์ นอกจากนีค้วามเป็นไปได้ที่มากขึน้ในการทดแทนโพ
ลีเอททารีนและโพลีเมอร์ในรูปแบบต่างๆด้วย PET เนื่องจากมีต้นทุนต ่ากว่า จะท าให้มีการเติบโตใน PET การริเร่ิมการรี
ไซเคิลในทวีปอเมริกาเหนือช่วยเอือ้ให้บริษัทอยู่ในต าแหน่งที่ดีในการเป็นผู้จดัจ าหน่ายเม็ดพลาสติก การเข้าสูธุ่รกิจบรรจุ
ภณัฑ์ในตลาดฟิลปิินส์ในปี 2557 นบัวา่เป็นอีกก้าวหนึง่ให้บริษัทมีความสมัพนัธ์กบัเจ้าของตราสนิค้า และช่วยเพิ่มสดัสว่น
ผลติภณัฑ์ชนิดพิเศษในธุรกิจ PET ของบริษัท 
 
ธุรกิจเส้นใยและเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ และเส้นใยจากขนสัตว์  
 Core EBITDA ของกลุม่ธุรกิจเส้นใยและเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ และเส้นใยจากขนสตัว์  สงูถึง 95 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 
2556 (รวมเงินประกนัชดเชยการสญูเสียรายได้เนื่องจากธุรกิจหยดุชะงกัจ านวน 12.8 ล้านเหรียญสหรัฐ) หากไม่รวมเงิน
ประกนัชดเชยการสญูเสยีรายได้เนื่องจากธุรกิจหยดุชะงกัจะเทา่กบั 82 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้จาก 72 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ในปี 2555 โดยเป็นผลมาจากการท่ีบริษัท Trevira ได้ถกูรวมอยูใ่นงบการเงินรวมของบริษัทตัง้แตเ่ดือนตลุาคม ปี 2556 ท า
ให้ผลก าไรของกลุม่ธุรกิจนีเ้พิ่มขึน้  
นอกจากนี ้การเสร็จสิน้การเข้าซือ้โรงงาน CP4 (โรงงานท่ีมีต้นทนุแปลงสภาพต ่าที่สดุในโลก) ในประเทศอินโดนีเซียในไตร
มาสที่ 4 ปี 2556 จะช่วยเพิ่มผลก าไรให้กบักลุม่ธุรกิจในอนาคต เนื่องจากขนาดและต้นทนุท่ีมีประสิทธิภาพเหนือกว่าคู่แข่ง 
โดยโรงงาน CP4 จะเร่ิมการผลติในไตรมาสที่ 1 ปี 2557  
กลุม่ผลิตภณัฑ์ชนิดพิเศษในกลุม่ธุรกิจจะเพิ่มขึน้เนื่องจากการเข้าซือ้กิจการ PHP Fibers GmbH ในสดัสว่นร้อยละ 80, 
ต าแหน่งการเป็นผู้น าในธุรกิจถงุลมนิรภยั (AIRBAG) และยางในรถยนต์ (TIRE CORD)ในทวีปยโุรปจะช่วยเพิ่มมลูค่า
อยา่งมากให้กบับริษัท 
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ธุรกิจ Feedstock  
ธุรกิจ Feedstock มี Core EBITDA เทา่กบั 145 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2556 เทียบกบั 177 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2555 
ซึง่ลดต ่าลงเมื่อเทียบปีตอ่ปี เนื่องจากอตัราก าไร PTA ที่ลดลงตลอดทัง้ปี ปริมาณการผลิตที่ต ่าลงจากการปิดโรงงานผลิต 
Oxide และ Glycol ในรัฐเท็กซสั สหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลาประมาณ 2 เดือนเพื่อปรับเปลี่ยน Catalyst ในไตรมาสที่ 2 
ปี 2556 และการสญูเสยีการผลติของโรงงาน PTA ที่ Rotterdam เป็นระยะเวลา 35 วนัเนื่องจากปัญหาทางเทคนิค (ได้รับ
ชดเชยจากประกนั)  
บริษัทคาดวา่อตัราก าไร EO และ EG จะแข็งแกร่งขึน้เนื่องจากการขาดแคลนอปุทานและต้นทนุเอทธารีนที่ลดต ่าลงอย่าง
ตอ่เนื่องในสหรัฐอเมริกา ผู้ผลิต MEG หลกัในอตุสาหกรรมได้วางแผนการซ่อมบ ารุงในปี 2557 ท าให้ผลผลิตมีปริมาณที่
จ ากดั ในระยะยาวบริษัทได้เร่ิมเตรียมโรงงาน PTA เพื่อเร่ิมการผลิตในปี 2560 และ ท าสญัญากิจการร่วมทนุกับบริษัท 
Abu Dhabi National Chemicals (“ChemaWEyaat”) เพื่อพฒันาโรงงาน Tacaamol Aromatics ซึ่งจะช่วยเพิ่มการควบ
รวมวตัถดุิบ 
 
แบ่งตามประเภทธุรกิจ – ปริมาณการผลิตและรายได้  

 

ประเภทธุรกิจ – ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ (เทียบกันปีต่อปี)  
 ล้านบาท ล้านเหรียญสหรัฐ 

 
ปี 2556 ปี 2555 

(ปรับปรุง) 
YoY ปี 2556 ปี 2555 

(ปรับปรุง) 
YoY 

(2)Core EBITDA ต่อตัน (เหรียญสหรัฐต่อ
ตัน)  2,579  2,728  (5)% (1) 84  88  (4)% 

PET  2,636  2,532  4%  86  81  5%  

เส้นใยและเส้นด้ายโพลเีอสเตอร์ และ 3,200  2,853  12%  104  92  13%  
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 ล้านบาท ล้านเหรียญสหรัฐ 

 
ปี 2556 ปี 2555 

(ปรับปรุง) 
YoY ปี 2556 ปี 2555 

(ปรับปรุง) 
YoY 

เส้นใยจากขนสตัว์ 

Feedstock 2,231  2,869  (22)% 73  92  (21)% 
 Core EBITDA 14,966  14,334  4%  487  461  6%  

PET  7,636  6,469  18%  248  208  19%  

เส้นใยและเส้นด้ายโพลเีอสเตอร์ และ 
เส้นใยจากขนสตัว์ 2,910  2,233  30%  95  72  32%  

Feedstock 4,456  5,500  (19)% 145  177  (18)% 
 EBITDA 14,038  14,410  (3)% 457  464  (1)% 

PET  6,899  6,444  7%  225  207  8%  

เส้นใยและเส้นด้ายโพลเีอสเตอร์ และ 
เส้นใยจากขนสตัว์ 2,905  2,184  33%  95  70  35%  

Feedstock 4,269  5,649  (24)% 139  182  (24)% 
ข้อสังเกต  : (1) ก าไรหลกัก่อนหกัดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่ายต่อตนั (Core EBITDA/tonne) ในปี 2556 รวมเงิน
ประกนัชดเชยการสูญเสียรายได้เนือ่งจากธุรกิจหยุดชะงกั จากสถานการณ์น ้าท่วมในจงัหวดัลพบุรี จ านวน 5 เหรียญสหรัฐต่อตนั (29 ล้าน
เหรียญสหรฐั) 

(2) Core EBITDA ต่อตนัของบริษัทค านวณจาก Core EBITDA รวมของบริษัทหารด้วยจ านวนการผลิตรวมของบริษัท  
Core EBITDA ต่อตนัของแต่ละกลุ่มผลิตภณัฑ์ค านวณจาก Core EBITDA ของแต่ละกลุ่มผลิตภณัฑ์หารด้วยจ านวนการผลิตของ
แต่ละกลุ่มผลิตภณัฑ์  

 

การด าเนินงานในแต่ละภมิูภาค 
ทวีปเอเชีย    
 Core EBITDA ในทวีปเอเชียเทา่กบั 136 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2556 (รวมเงินประกนัชดเชยการสญูเสียรายได้เนื่องจาก
ธุรกิจหยดุชะงกัจ านวน 29 ล้านเหรียญสหรัฐ) หากไมร่วมเงินประกนัชดเชยการสญูเสียรายได้เนื่องจากธุรกิจหยดุชะงกัจะ
เทา่กบั 107 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึน้อย่างมากเมื่อเทียบกบั 76 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2555   เป็นผลมาจากการฟืน้
ตวัของเศรษฐกิจในทวีปเอเชียในปี 2556 เมื่อเทียบกบัปี 2555 ตลอดจนความหลากหลายของผลิตภณัฑ์และการเป็นผู้น า
ตลาด PET ในประเทศไทย อินโดนีเซีย และจีนในเขต PRD ซึง่เป็นสาเหตใุห้มีผลการด าเนินงานสงูขึน้ โดยมี Core EBITDA 
ตอ่ตนัเทา่กบั 52 เหรียญสหรัฐในปี 2556 เทียบกบั 33 เหรียญสหรัฐ ในปี 2555 หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 55  
ส าหรับอุปทาน PX ส่วนเกินในปี 2557 จะส่งผลดีต่ออุตสาหรรม PTA และโดยเฉพาะต่อบริษัท เนื่องจาก PX หรือ 
Paraxylene เป็นวตัถดุิบในการผลิต PTA จึงท าให้ต้นทนุ PTA ต ่าลง นอกจากนี ้การที่บริษัทมีทรัพย์สินในทวีปเอเชีย
รวมทัง้มีก าลงัการผลิตของกิจการร่วมทุนในประเทศอินโดนีเซีย ทัง้หมดประมาณ 1.8 ล้านตนั  ท าให้ปริมาณการผลิต
เพิ่มขึน้จากการใช้อตัราก าลงัการผลติที่เพิ่มขึน้ อีกทัง้ การเร่ิมด าเนินการผลติของโรงงาน Polychem ในประเทศอินโดนีเซีย
จะช่วยให้บริษัทมีรายได้และผลก าไรท่ีเพิ่มขึน้ในภมูิภาคนี ้
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ทวีปยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา และอื่นๆ  
 
Core EBITDA ในทวีปยโุรป ตะวนัออกกลาง แอฟริกา และอื่นๆ เท่ากบั 77 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2556 ลดต ่าลงจาก 
101 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2555 เป็นผลมาจากอตัราก าไร PET และ PTA ที่อ่อนตวัลงในภมูิภาคนี ้และการสญูเสียการ
ผลิตของโรงงาน PTA ที่ Rotterdam เป็นระยะเวลา 35 วนัเนื่องจากปัญหาทางเทคนิค (ได้รับชดเชยจากประกัน) การ
สญูเสยีการผลติจากการหยดุด าเนินงานโรงงาน PET  ที่ Indorama Polymers Workington ในสหราชอาณาจกัรปี 2557 
ซึง่จะได้รับการชดเชยโดยการใช้อตัราก าลงัการผลิตที่สงูขึน้ที่โรงงานอื่นๆในทวีปยโุรป และบริษัทคาดว่าจะรักษาสดัสว่น
ทางการตลาดไว้ได้ ในปี 2557 การด าเนินงานในประเทศไนจีเรียจะมีการใช้อตัราก าลงัการผลติสงู รวมถึงธุรกิจบรรจภุณัฑ์
ในประเทศกานา แผนการสร้างความเป็นเลิศในการด าเนินงานในประเทศโปแลนด์ได้เร่ิมต้นขึน้แล้ว  โดยคาดว่าผลจาก
แผนการดงักลา่วจะสง่ผลตอ่ต้นทนุโดยรวม จะลดลงเมื่อสิน้สดุแผนการด าเนินงานในคร่ึงปีหลงัของ 2557 และมีรายจ่าย
ฝ่ายทนุท่ีลดลง 
 
ทวีปอเมริกาเหนือ   
ธุรกิจในทวีปอเมริกาเหนือมีผลการด าเนินงานที่คงที่ โดยมี Core EBITDA เท่ากับ 274 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2556 
ใกล้เคียงกบั 284 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2555 การปิดโรงงานผลิต Oxide และ Glycol เพื่อปรับเปลี่ยน Catalyst เป็น
ระยะเวลาประมาณ 2 เดือนท าให้ปริมาณการผลติลดลง ในไตรมาสที่จะถึงนีบ้ริษัทจะได้ประโยชน์จากปริมาณการผลิตที่
เพิ่มขึน้และอตัราก าไร oxide และ glycols ที่คาดว่าจะสงูขึน้ อตัราก าไร EO และ EG จะแข็งแกร่งขึน้เนื่องจากการขาด
แคลนอุปทานและต้นทุนเอทธารีนที่ลดต ่าลงอย่างต่อเนื่องในสหรัฐอเมริกา ท าให้อัตราก าไร Glycols ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาสงูกวา่ในทวีปเอเชีย 
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การด าเนินงานในแต่ละภมิูภาค – รายได้และปริมาณการผลิต 

 
 
 
การด าเนินงานในแต่ละภมิูภาค – ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ (เทียบกันปีต่อปี) 

 ล้านบาท ล้านเหรียญสหรัฐ 

 
ปี 2556 ปี 2555 

(ปรับปรุง) 
YoY ปี 2556 ปี 2555 

(ปรับปรุง) 
YoY 

(1)Core EBITDA ตอ่ตนั (เหรียญสหรัฐตอ่
ตนั)  2,579 2,728 (5)% 84 88 (4)% 

เอเชีย 1,592  1,039  53%  52 33 55% 
(2)ยโุรป ตะวนัออกกลาง แอฟริกาและอื่นๆ 1,685  2,417  (30)% 55 78 (29)% 

อเมริกาเหนือ 4,749  5,235  (9)% 155 168 (8)% 
Core EBITDA 14,966 14,334 4% 487 461 6% 

เอเชีย 4,194  2,356  78%  136 76 80% 
(2)ยโุรป ตะวนัออกกลาง แอฟริกาและอื่นๆ 2,353  3,137  (25)% 77 101 (24)% 

อเมริกาเหนือ 8,419  8,841  (5)% 274 284 (4)% 
EBITDA  14,038  14,410  (3)% 457 464 (1)% 

เอเชีย 3,946 2,453 61% 128 79 63% 
(2)ยโุรป ตะวนัออกกลาง แอฟริกาและอื่นๆ 1,832 3,283 (44)% 60 106 (44)% 

อเมริกาเหนือ 8,259 8,673 (5)% 269 279 (4)% 
ข้อสังเกต  : (1)Core EBITDA ต่อตนัของบริษัทค านวณจาก Core EBITDA รวมของบริษัทหารด้วยจ านวนการผลิตรวมของบริษัท  
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Core EBITDA ต่อตนัของแต่ละภูมิภาคค านวณจาก Core EBITDA ของแต่ละภูมิภาคหารด้วยจ านวนการผลิตของแต่ละภูมิภาค 
(2) EMEA รวมทวีปยโุรป, ตะวนัออกกลาง แอฟริกาและอืน่ๆ 

 
ความหลากหลายของธุรกจิ 
ในปี 2556 ผลติภณัฑ์ชนิดพิเศษของบริษัทเทา่กบัร้อยละ 19 ของปริมาณการผลติทัง้หมด ร้อยละ 27 ของรายได้ทัง้หมด 
และ ร้อยละ 34 ของ Core EBITDA  
ผลติภณัฑ์ชนิดพิเศษของบริษัทยงัคงได้รับการสนบัสนนุจากลกูค้าอยา่งตอ่เนื่องประกอบกบัแผนการเติบโตที่วางไว้ให้กบั
ธุรกิจในสว่นนี ้ทัง้ในแง่ของการเติบโตจากภายในและกลยทุธ์ทางธุรกิจ การเข้าซือ้กิจการ PHP Fibers GmbH (โครงการ 
Panda) ร้อยละ 80 จะช่วยเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ อันได้แก่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและยานยนต์ที่มี
ประสทิธิภาพสงู การเป็นผู้น าในการผลติถงุลมนิรภยัและยางในรถยนต์ในทวีปยโุรปจะช่วยเพิ่มมลูค่าอย่างมีสาระส าคญั
ให้กบับริษัท อปุทานในตลาดที่มีอยูอ่ยา่งจ ากดัของ Nylon 6.6 tire cord  และอปุสงค์ที่เพิ่มขึน้ของทัง้ tire cords และถงุ
ลมนิรภยั ควบคูไ่ปกบัความพร้อมของวตัถดุิบ ADA (Adipic Acid)  จะช่วยรักษาระดบัอตัราก าไรของธุรกิจนีใ้นอีก 2-3 ปี
ถดัไป นอกจากนี ้AND (Adiponitrile) ซึง่ถือเป็นหนึง่ในวตัถดุิบทางอ้อมของ Nylon 6.6 มีปริมาณที่จ ากดัจะสามารถช่วย
รักษาระดบัการผลติของผลผลติขัน้สดุท้ายอีกด้วย  
แผนกลยทุธ์ทางธุรกิจจะท าให้ก าลงัการผลิตของผลิตภณัฑ์ชนิดพิเศษเพิ่มขึน้เป็นประมาณร้อยละ  25 ของก าลงัการผลิต
รวมในระยะยาว ซึง่มาจากการเติบโตจากภายในและความเป็นผู้น าตลาดในธุรกิจนี  ้ทัง้นีบ้ริษัทยงัคงมีความกระตือรือร้น
เป็นอย่างยิ่งในการที่จะมุ่งหน้าไปสูก่ารเจริญเติบโตจากปัจจยัภายนอกเพื่อเป็นการต่อยอดและสร้างเสริมประสิทธิภาพ
ให้กบัผลติภณัฑ์ การที่บริษัทเข้าซือ้กิจการ PHP ถือเป็นขัน้ตอนหนึง่ในทิศทางนี ้
ผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษนีจ้ะช่วยเพิ่มคุณค่าของตราสินค้าให้แก่บริษัท เนื่องจากบริษัทเป็นผู้น าตลาดและเป็นผู้ ริเร่ิม
ผลติภณัฑ์ใหมท่ี่ได้รับการตอบรับท่ีดีจากลกูค้าในอตุสาหกรรมสนิค้าอปุโภคบริโภค  

ประเภทผลิตภัณฑ์ – รายได้และปริมาณการผลิต 
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ประเภทผลิตภัณฑ์ – ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ (เทียบกันปีต่อปี) 
  ล้านบาท ล้านเหรียญสหรัฐ 
 

 
ปี 2556 ปี 2555 

(ปรับปรุง) 
YoY ปี 2556 ปี 2555 

(ปรับปรุง) 
YoY 

(1)Core EBITDA ตอ่ตนั (เหรียญสหรัฐ
ตอ่ตนั)   2,579 2,728 (5)% 84 88 (4)% 

HVA  4,747 4,082 16% 154 131 18% 

West Commodity  3,120 4,005 (22)% 102 129 (21)% 

Asia Commodity  1,057 655 61% 34 21 63% 
Core EBITDA  14,966 14,334 4% 487 461 6% 

HVA  5,125 3,556 44% 167 114 46% 

West Commodity  7,329 9,451 (22)% 238 304 (22)% 

Asia Commodity  2,512 1,326 89% 82 43 92% 
EBITDA  14,038 14,410 (3)% 457 464 (1)% 

HVA  5,154 3,515 47% 168 113 48% 

West Commodity  6,619 9,470 (30)% 215 305 (29)% 

Asia Commodity  2,264 1,424 59% 74 46 61% 
ข้อสังเกต  :  (1)Core EBITDA ต่อตนัของบริษัทค านวณจาก Core EBITDA รวมของบริษัทหารด้วยจ านวนการผลิตรวมของบริษัท 
     Core EBITDA ต่อตนัของแต่ละประเภทผลิตภณัฑ์ค านวณจาก Core EBITDA ของแต่ละประเภทผลิตภณัฑ์ด้วยจ านวนการผลิตของแต่
ละประเภทผลิตภณัฑ์ 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 

รายได้จากการขายสินค้า 

ล้านบาท 
ปี 2556 

ปี 2555 
(ปรับปรุง) 

ปี 2556 
เทียบกบั 

ปี 2555 (ปรับปรุง) 
รายได้จากการขาย 229,120.4 210,728.9 8.7% 

บวกกลบัรายการระหวา่งกนั 35,656.5 33,622.4  
รายได้จากการขายหลังปรับปรุง 264,776.9 244,351.3 8.4% 

PET 146,417.7  133,422.5  9.7%  
เส้นใยและเส้นด้ายสงัเคราะห์  47,967.8  42,235.8  13.6%  
Feedstock 70,391.4  68,693.1  2.5%  

รายได้จากการขายสินค้าใน ปี 2556 เท่ากบั 229,120.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2555 จ านวน 18,391.5 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 8.7 รายได้จากทกุกลุม่ธุรกิจสงูขึน้จากปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัมาจากทัง้ปริมาณการผลติที่เพิ่มขึน้จากการ
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ขยายก าลงัการผลติ การเข้าซือ้กิจการ และการเปลีย่นสดัสว่นผลติภัณฑ์โดยเน้นผลติภณัฑ์ชนิดพิเศษเพิ่มขึน้ นอกจากนีปี้ 
2556 ยงัเป็นปีแรกที่มีการด าเนินงานเต็มปีจากกิจการท่ีเข้าซือ้ในปี 2555  
 
รายได้จากกลุม่ธุรกิจ PET 
รายได้ของกลุม่ธุรกิจ PET ในปี 5226 เทา่กบั 146,417.7 ล้านบาทเพิ่มขึน้จากปี 5225 จ านวน 12,995.2 ล้านบาท หรือ 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 9.7 โดยมีสาเหตจุากปริมาณการผลติที่เพิ่มขึน้จากความต้องการที่เพิ่มขึน้ทัว่โลก รวมทัง้การเข้าซือ้กิจการ
ใหม่ โดยปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึน้ร้อยละ 13 จากปีที่ผ่านมา มีสาเหตหุลกัมาจากปี 5226 เป็นปีแรกที่มีการด าเนินงาน
เต็มปีของโรงงาน Indorama PET Nigeria และ Polypet  ที่เร่ิมเปิดด าเนินงานในเดือนกรกฎาคม ปี 2555 และเดือน
สงิหาคม ปี 5222 ตามล าดบั นอกจากนีย้งัเป็นปีแรกจากการขยายก าลงัการผลติที่ประเทศจีนในปี 2555  

รายได้จากกลุม่ธุรกิจเส้นใยและเส้นด้ายสงัเคราะห์ 
รายได้จากการขายเส้นใยและเส้นด้ายสงัเคราะห์ใน ปี 5226 เท่ากับ 47,967.8 ล้านบาทเพิ่มขึน้จากปี 5225 จ านวน 
5,732.0 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ  13.6  โดยมีสาเหตมุาจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึน้ ปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึน้ร้อย
ละ 16.2 จากปีที่ผา่นมา เกิดจากการรวมกิจการ Trevira ในงบการเงินรวม Trevira จะถือเป็นเงินลงทนุในกิจการท่ีควบคมุ
ร่วมกันจนสิน้สดุไตรมาสที่ 3 ของปี 2556 และได้ถกูพิจารณาเป็นเงินลงทนุในบริษัทย่อยรวมอยู่ในงบการเงินรวมของ
บริษัทตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม ปี 2556 เป็นต้นไปเนื่องจากมีการแก้ไขสญัญาร่วมค้ากบัผู้ ร่วมค้า การเร่ิมด าเนินการผลิตของ
กลุม่ธุรกิจเส้นใยจากขนสตัว์บางสว่นท่ีจงัหวดัลพบรีุ ในไตรมาสที่ 3 ปี  5222  หลงัจากหยดุด าเนินการ เนื่องจากเหตกุารณ์
น า้ทว่มตัง้แตไ่ตรมาสที่ 4 ปี 2554 เป็นสว่นท่ีช่วยเพิ่มปริมาณการผลติ ปริมาณการผลติและรายได้ที่เพิ่มขึน้ยงัเกิดจากการ
เปลีย่นแปลงสดัสว่นผลติภณัฑ์โดยเน้นผลติภณัฑ์ชนิดพิเศษเพิ่มขึน้ 

รายได้จากกลุม่ธุรกิจ Feedstock 

รายได้จากการขายผลติภณัฑ์กลุม่ธุรกิจ Feedstock ในปี 2556 เทา่กบั 70,391.4 ล้านบาทเพิ่มขึน้จากปี 2555 จ านวน 
1,698.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.5 มีสาเหตหุลกัมาจากปริมาณการผลติที่เพิ่มขึน้ โดยปริมาณการผลติเพิ่มขึน้ร้อย
ละ 4 จากปีที่ผา่นมา เนื่องจากการด าเนินงานเตม็ปีเป็นปีแรกของโรงงานผลติ Oxide & Glycols ในทวีปอเมริกาเหนือ แม้
จะมีการหยดุด าเนินงานเพื่อเปลีย่น Catalyst  เป็นเวลา 2 เดือน แตก็่มีปริมาณการผลติมากกวา่ปี 2555 ที่มีการ
ด าเนินการผลติเพยีงแค ่9 เดือนเนื่องจากบริษัทได้ซือ้โรงงานผลติ Oxide & Glycols นีม้าในชว่งไตรมาสที่ 2 ปี 2555  

 

บริษัทมีการขายกลุม่ผลติภณัฑ์ Feedstock ซึง่เกิดจากการรวมกลุม่ของผลติภณัฑ์ Oxide & Glycols และกลุม่ผลติภณัฑ์ 
PTA ให้แก่ธุรกิจ PET  กลุม่ธุรกิจเส้นใยและเส้นด้ายสงัเคราะห์ และเส้นใยจากขนสตัว์ หรือที่เรียกวา่การบริโภคภายใน อยู่
ในระดบัสงู ท าให้บริษัทยงัคงมีอตัราการผลติกลุม่ผลติภณัฑ์ Feedstock ในระดบัสงูได้ 
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ต้นทุนขายสนิค้า 

ล้านบาท 

ปี 2556 
ปี 2555 

(ปรับปรุง) 

ปี 2556 
เทียบกบั 
ปี 2555 
(ปรับปรุง) 

ต้นทุนขาย 205,205.4 187,448.4 9.5% 
ร้อยละของรายได้จากการขาย 89.6% 89.0%  
บวกกลบัรายการระหวา่งกนั 35,656.5 33,622.4  

ต้นทุนขายหลังปรับปรุง 240,861.9 221,070.8 9.0% 
PET 133,552.3 121,569.8 9.9% 
     ร้อยละของรายได้ธุรกิจ PET 91.2% 91.1%  
เส้นใยและเส้นด้ายสงัเคราะห์ 43,148.3 38,006.8 13.5% 
     ร้อยละของรายได้ธุรกิจเส้นใยและเส้นด้าย

สงัเคราะห์   
90.0% 90.0%  

Feedstock 64,161.2 61,494.2 4.3% 
     ร้อยละของรายได้ธุรกิจ Feedstock 91.1% 89.5%  

ต้นทนุขายสนิค้าในปี 2556 เทา่กบั 205,205.4 ล้านบาทเพิม่ขึน้จากปี 2555 จ านวน 17,757.0 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อย
ละ 9.5 โดยต้นทนุขายที่เพิ่มขึน้ผนัแปรไปในทิศทางเดียวกนักบัรายได้จากการขายทีเ่พิ่มขึน้ 
 
ต้นทนุขายสนิค้ากลุม่ธุรกิจ PET 
ต้นทนุขายสนิค้าของกลุม่ธุรกิจ PET ในปี 5226 เทา่กบั 133,552.3 ล้านบาทเพิม่ขึน้จากปี 5225 จ านวน 11,982.5 ล้าน 
บาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 9.9 เนื่องมาจากการเพิ่มขึน้ของปริมาณการผลติ โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการขยายก าลงัการผลติ
ของโรงงานผลติ PET ประเทศจีน และการเร่ิมด าเนินงานของโรงงาน Polypet ในประเทศอนิโดนีเซีย ในปี 2555 
นอกจากนี ้ยงัมกีารเร่ิมด าเนินงานของโรงงาน IVL Nigeria แตก่ระทบตอ่ต้นทนุขายเพียงสว่นน้อย 

ต้นทนุขายสนิค้ากลุม่ธุรกิจเส้นใยและเส้นด้ายสงัเคราะห์ 
ต้นทนุขายสินค้าของกลุม่ธุรกิจธุรกิจเส้นใยและเส้นด้ายสงัเคราะห์ ในปี 5226 เท่ากบั 43,148.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 
5225 จ านวน 5,141.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 13.5 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของปริมาณการผลิต   และ
การเปลีย่นแปลงของสดัสว่นการผลติ โดยเน้นท่ีผลติภณัฑ์ชนิดพิเศษเพิ่มขึน้ ดงัที่กลา่วมาแล้วข้างต้นในหวัข้อรายได้จาก
การขายสนิค้า 

ต้นทนุขายสนิค้ากลุม่ธุรกิจ Feedstock 

ต้นทนุขายสนิค้าของกลุม่ธุรกิจ Feedstock ในปี 5226 เท่ากบั 64,161.2  ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 5225 จ านวน 2,667.0 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.3  โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของปริมาณการผลิตของโรงงานผลิต Oxide & 
Glycols ดงัที่ได้กลา่วมาแล้วข้างต้นในหวัข้อรายได้จากการขายสนิค้า 
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ก าไรข้ันต้น 

ล้านบาท 

ปี 2556 
ปี 2555 

(ปรับปรุง) 

ปี 2556 
เทียบกบั 
ปี 2555 
(ปรับปรุง) 

    
ก าไรขัน้ต้น 23,915.0 23,280.6 2.7% 

ร้อยละของรายได้จากการขาย 10.4%  11.0%   
บวกกลบัรายการระหวา่งกนั - -  

ก าไรขัน้ต้นหลังปรับปรุง 23,915.0 23,280.5 2.7% 

PET 12,865.4  11,852.7  8.5%  

     ร้อยละของรายได้ธุรกิจ PET 8.8%  8.9%   
เส้นใยและเส้นด้ายสงัเคราะห์ 4,819.5  4,229.0  14.0%  
     ร้อยละของรายได้ธุรกิจเส้นใยและเส้นด้าย

สงัเคราะห์   
10.0%  10.0%   

Feedstock 6,230.2  7,198.9  (13.5)% 

     ร้อยละของรายได้ธุรกิจ Feedstock 8.9%  10.5%   
 
ก าไรขัน้ต้นในปี 5222 เท่ากบั 23,0.2.9 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 5222 จ านวน 236.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.2 
อัตราก าไรขัน้ต้นของปี 5222 เท่ากับร้อยละ .9.6 ซึ่งลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย โดยหลกัมาจากอัตราก าไรของบาง
ผลติภณัฑ์ ซึ่งท าให้ก าไรขัน้ต้นเมื่อคิดเป็นสดัสว่นต่อยอดขายแล้วลดลงจากปีก่อน  ดงัจะเห็นได้จากแผนภาพอตัราก าไร
หลกัใน “หมวดบทสรุปโดยฝ่ายบริหาร”  

ก าไรขัน้ต้นของกลุม่ธุรกิจ PET 
ก าไรขัน้ต้นของกลุม่ธุรกิจ PET ในปี 5226 เท่ากบั 12,865.4  ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 1,012.7 ล้านบาท จากปี 5225 

อตัราก าไรขัน้ต้นในปี 5226 เท่ากับร้อยละ 8.8  เกือบจะเท่ากับปีก่อน อตัราก าไรในตลาด PET ในทวีปเอเชียเพิ่มขึน้
ทดแทนกบัตลาด PET ฝ่ังตะวนัตกที่อ่อนตวัลง ดงัจะเห็นได้จากแผนภาพปริมาณการผลิตและรายได้ใน “หมวดประเภท
ธุรกิจและการด าเนินงานในแตล่ะภมูิภาค” 

ก าไรขัน้ต้นของกลุม่ธุรกิจ เส้นใยและเส้นด้ายสงัเคราห์ 
ก าไรขัน้ต้นของกลุม่ธุรกิจเส้นใยและเส้นด้ายสงัเคราห์ ในปี 5226 เท่ากบั 4,819.5 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 590.5 ล้าน
บาท จากปี 5225 อตัราก าไรขัน้ต้นในปี 5226 เทา่กบัร้อยละ .9.9 เพิ่มขึน้จากปีก่อนเนื่องจากปริมาณการผลิตผลิตภณัฑ์
ชนิดพิเศษที่เพิ่มขึน้ และการรวมกิจการ Trevira ประเทศเยอรมนันี เข้ามารวมอยู่ในงบการเงินรวมตัง้แต่เดือนตลุาคม ปี 
2556 ดงัจะเห็นได้จากแผนภาพปริมาณการผลติและรายได้ใน “หมวดประเภทธุรกิจและการด าเนินงานในแตล่ะภมูิภาค” 
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ก าไรขัน้ต้นของกลุม่ธุรกิจ Feedstock 
ก าไรขัน้ต้นของกลุม่ธุรกิจ Feedstock ในปี 5226 เท่ากบั 6,230.2 ล้านบาท ลดลงจ านวน 968.7 ล้านบาท จากปี 5225  
อตัราก าไรขัน้ต้นในปี 5226 เทา่กบัร้อยละ 8.9 ลดลงจากปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของอตัราก าไร PTA ใน
ทวีปเอเชียและยุโรป  ปริมาณการผลิตที่ลดลงเนื่องมาจากการปิดโรงงานผลิต Oxide และ Glycol ในประเทศ 
สหรัฐอเมริกาในไตรมาสที่ 2 เป็นระยะเวลาประมาณ 2 เดือนเพื่อปรับเปลี่ยน Catalyst และ การปิดโรงงาน PTA ที่ 
Rotterdam เป็นระยะเวลา 35 วนัเนื่องจากปัญหาทางเทคนิค ดงัจะเห็นได้จากแผนภาพปริมาณการผลิตและรายได้ใน 
“หมวดประเภทธุรกิจและการด าเนินงานในแตล่ะภมูิภาค” 

ก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงนิได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) 

ล้านบาท 

ปี 2556 
ปี 2555 

(ปรับปรุง) 

ปี 2556 
เทียบกบั 
ปี 2555 
(ปรับปรุง) 

EBITDA(1) 14,037.6  14,409.8  (2.6)% 

บวก : ขาดทนุ (ก าไร) ในสนิค้าคงเหลอื(2) 928.3 (75.9)  

Core EBITDA 14,965.9 14,333.9 4.4% 

ร้อยละของรายได้จากการขาย 6.5%  6.8%    

หกัรายการระหวา่งกนัและอื่นๆ(3) 35.7 (132.2)    

Core EBITDA หลังปรับปรุง 15,001.6  14,201.7  5.6%  

PET 7,635.6  6,468.9  18.0%  

     ร้อยละของรายได้ธุรกิจ PET 5.2%  4.8%    

เส้นใยและเส้นด้ายสงัเคราะห์ 2,910.4  2,233.0  30.3%  

     ร้อยละของรายได้ธุรกิจเส้นใยและเส้นด้ายสงัเคราะห์   6.1%  5.3%    

Feedstock(4) 4,455.6  5,499.8  (19.0)% 

     ร้อยละของรายได้ธุรกิจ Feedstock 6.3%  8.0%    
(1) ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) ค านวณจากรายได้จากการขาย บวกก าไร(ขาดทุน)

จากอตัราแลกเปลีย่นสทุธิ บวกรายได้อืน่ หกัด้วยต้นทนุขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย) 
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ผู้บริหาร และปรบัปรุงด้วยรายการพิเศษอืน่  

(2) ก าไร/ขาดทุนในสินค้าคงเหลือ คือ ผลก าไรหรือขาดทุนจากการปรับราคาสินค้าคงเหลือที่บริษัทครอบครองอยู่ทุกเดือน จากการ
เคลือ่นไหวของราคาสินค้าส าเร็จรูปและวตัถดิุบตามราคาตลาด 

(3) รายการระหว่างกนัและอืน่ๆ รวมถึง รายการปรับปรุงก าไรระหว่างกลุ่มธุรกิจ และ EBITDA จากบริษัทที่ประกอบธุรกิจลงทุน (Holding 
Company) ของบริษัทฯ  

(4) ไม่มีการปันส่วน EBITDA ของกลุ่มธุรกิจ PTA ให้กบักลุ่มธุรกิจ PET และโพลีเอสเตอร์ ตามสดัส่วนการขายให้แต่ละกลุ่มธุรกิจ 
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ก าไรหลกัก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (Core EBITDA) ในปี 2556 เท่ากบั .6,965.9 
ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.4 จากปี 2555 ซึง่เทา่กบั 14,333.9 ล้านบาท Core EBITDA เทา่กบั EBITDA บวกกลบัขาดทนุ 
(ก าไร) ในสนิค้าคงเหลอื 

a) อตัราก าไรท่ีลดต ่าลงตลอดทัง้ปีของธุรกิจ PTA  
b) จ านวนการผลติที่ลดต า่ลงเนื่องจากการปิดโรงงานผลติ Oxide และ Glycol เพื่อปรับเปลีย่น Catalyst  
c) การสญูเสยีการผลติของโรงงาน PTA ที่ Rotterdam เป็นระยะเวลา 35 วนัเนื่องจากปัญหาทางเทคนิค (ได้รับ

ชดเชยจากประกนั) 
 

Core EBITDA ของกลุม่ธุรกิจ PET 
Core EBITDA ของกลุม่ธุรกิจ PET ในปี 5226 เท่ากบั 7,635.6  ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 18 จาก 6,468.9 ล้านบาท ในปี 
5225 จากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึน้และการฟืน้ตวัของอตัราก าไรในทวีปเอเชีย อตัราก าไร  Core EBITDA  ในปี 5226 
เพิ่มขึน้เลก็น้อยเทา่กบัร้อยละ 5.2  เนื่องจากราคาในปี 2556 ต ่ากวา่ปีที่แล้ว  และอตัราก าไรท่ีฟืน้ตวัขึน้ในทวีปเอเชีย 

Core EBITDA ของกลุม่ธุรกิจ เส้นใยและเส้นด้ายสงัเคราะห์ 
Core EBITDA ของกลุม่ธุรกิจเส้นใยและเส้นด้ายสงัเคราห์ ในปี 5226 เท่ากบั 2,910.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 30 จาก 
2,233.0 ล้านบาท ในปี 5225 เนื่องมาจากปริมาณการผลติที่เพิ่มขึน้และก าไรท่ีเพิ่มขึน้จากการรวมกิจการ Trevira เข้ามา
ในงบการเงินตัง้แตเ่ดอืนตลุาคม ปี 2556 และการเพิ่มสดัสว่นผลติภณัฑ์ชนิดพิเศษมากขึน้ อตัราก าไร Core EBITDA ในปี 
5226 เพิ่มขึน้เลก็น้อยเทา่กบัร้อยละ 6.1  เนื่องจากเหตผุลดงักลา่ว 

Core EBITDA ของกลุม่ธุรกิจ Feedstock 
Core EBITDA ของกลุม่ธุรกิจ Feedstock ในปี 5226 เทา่กบั 4,455.6 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19 จาก 5,499.8 ล้านบาท 

 ในปี 5225  อตัราก าไร Core EBITDA ของ Feedstock ในปี 5226 เท่ากับร้อยละ 6.3  เทียบกบัร้อยละ 8 ในปี 2555 
สาเหตเุกิดจากอตัราก าไร PTA ที่ลดลง ปริมาณการผลิตที่ลดลงจากการปิดโรงงานผลิต Oxide และ Glycol ในประเทศ 
สหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลาประมาณ 2 เดือนเพื่อปรับเปลี่ยน Catalyst และ การปิดโรงงาน PTA ที่ Rotterdam เป็น
ระยะเวลา 35 วนัเนื่องจากปัญหาทางเทคนิค 
 
รายได้อื่น 

ล้านบาท 

ปี 2556 
ปี 2555 

(ปรับปรุง) 

ปี 2556 
เทียบกบั 
ปี 2555 
(ปรับปรุง) 

    
ดอกเบีย้รับ 152.6  272.6  (44.0)% 
ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่นสทุธิ 267.0  751.2  (64.5)% 
ก าไรจากการตอ่รองราคาซือ้ 0.0  147.5  n.a. 
ผลกระทบจากน า้ทว่ม-สทุธิ 1,690.2  1,873.0  (9.8)% 
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รายได้อื่น 1,126.3  949.6  18.6%  
รวม 3,236.2  3,994.0  (19.0)% 

ดอกเบีย้รับ 
ดอกเบีย้รับในปี 5226 เทา่กบั 152.6 ล้านบาท ลดลงจ านวน 120.0 ล้านบาท จากปี 5225 หรือร้อยละ 44.0  ซึ่งโดยหลกั
มาจากเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดในปี 5226 ลดลงเมื่อเทียบกบัปี 5225  

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่นสทุธิ 
ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่นสทุธิในปี 5226 เท่ากบั 267.0 ล้านบาท ลดลงจ านวน 484.2 ล้านบาท จากปี 5225 
โดยมาจากคา่เงินบาทและรูเปียอินโดนีเซียออ่นคา่ในปี 2556 เทียบกบัปี 2555 โดยปกติการออ่นคา่ของเงินบาทจะสง่ผลดี
ตอ่บริษัทในภาพรวม เช่น บริษัทมีเงินลงทนุสกลุเงินตา่งประเทศ ในต่างประเทศ อย่างไรก็ตามก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน
ในเงินลงทุนนีจ้ะถูกรับรู้อยู่ในผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินซึ่งอยู่ในส่วนของผู้ ถือหุ้น ผลต่างจากการแปลงค่างบ
การเงินเพิ่มขึน้จาก (1,226) ล้านบาทในปี 2555 เป็น 4,803 ล้านบาทในปี 2556 บนัทึกเป็นก าไรเพิ่มขึน้ 6,029 ล้านบาท 
เมื่อเทียบปีตอ่ปี 

ก าไรจากการตอ่รองราคาซือ้ 
ในระหว่างปี 5226   บริษัทฯไม่มีการเข้าซือ้กิจการ ในทางกลบักัน ปี 2555   บริษัทฯมีการเข้าซือ้กิจการหลายแห่ง ซึ่ง
สว่นเกินจากสว่นได้เสียของกลุม่บริษัทในสินทรัพย์และหนีส้ินสทุธิที่ระบไุด้ของกิจการที่ซือ้มาสงูกว่าต้นทนุ (หรือมลูค่าที่
รับรู้สูงกว่าสิ่งตอบแทนในการซือ้)  ได้ถูกบันทึกเป็นก าไรจากการต่อรองราคาซือ้  และรับรู้ในงบก าไรขาดทุนรวมตาม
หลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไปเก่ียวกับการรวมธุรกิจ บริษัทฯจะมีการประเมินค่าและรับรู้มูลค่าสินทรัพย์สทุธิและหนีส้ินที่
ได้มาทุกครัง้ ตามมลูค่ายตุิธรรมซึ่งการปรับปรุงมลูค่ายตุิธรรมนีค้ านวณจากความแตกต่างระหว่างมลูค่าทางบญัชีและ
มลูคา่ที่รับรู้ โดยในปี 2552 บริษัทฯ มีก าไรจากการตอ่รองราคาซือ้เทา่กบั 147.5 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
 

  
สินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนีส้นิที่ รับมา

สุทธิ 

สิ่งตอบแทน
ในการซือ้ 

ก าไรจาก
การ

ต่อรอง
ราคาซือ้ (ล้านบาท) 

มูลค่าตาม
บัญชี 

ปรับปรุงมูลค่า
ยุติธรรม 

มูลค่าที่
รับรู้ 

กิจการที่ซ้ือมาระหว่างปี 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556      

Aurus Packaging Limited 256.9  31.3 294.3  294.3  -  

     -  
 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555      
FiberVisions Holdings LLC, USA 4,106.6  1,388.8  5,495.4  6,144.6  -  
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Beverage Plastics (Holdings) 
Limited, United Kingdom (60.8) 51.0  (9.8) 2.4* -  

Old World, USA 5,331.6  13,207.0  18,538.6  24,977.2  -   
PT Indorama Polypet Indonesia, 

Indonesia 2,017.0  (1,222.1) 794.8  647.3  147.5  
     147.5 

*สดัสว่นการถือครองร้อยละ 51 

ฝ่ายบริหารของบริษัทเห็นว่าก าไรจากการต่อรองราคาซือ้ถือเป็นรายการพิเศษซึ่งไม่ได้เกิดจากการด าเนินงานตามปกติ
ของบริษัทฯ แตถ่กูรวมอยูใ่นก าไรสทุธิของบริษัทฯ โดยรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการซือ้กิจการแต่ละแห่ง ถกูแสดงอยู่
ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 4 เร่ืองการซือ้ธุรกิจ  สว่นสนิทรัพย์สทุธิที่ได้จากการซือ้กิจการดงักลา่ว รวมถึงสนิทรัพย์
ที่ไมม่ีตวัตน เช่น สญัญาที่ท ากบัลกูค้า คา่ลขิสทิธ์ทางเทคโนโลยี ช่ือผลิตภณัฑ์และเคร่ืองหมายการค้า ได้ถกูบนัทึกในงบ
การเงินด้วยราคายุติธรรม ซึ่งจะมีการหกัค่าเสื่อมราคา ค่าตดัจ าหน่าย หรือบนัทึกการด้อยค่า (ถ้ามี) ตามนโยบายการ
บญัชี ซึง่ถกูแสดงอยูใ่นหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 4 เร่ืองนโยบายการบญัชีที่ส าคญั 

ผลกระทบจากน า้ทว่มสทุธิ 
ผลกระทบจากน า้ท่วมปี 5226 เท่ากับ .,690.2 ล้านบาท  รวมรายได้เงินประกนัจากสถานการณ์น า้ท่วมอย่างรุนแรงใน
ประเทศไทย ปี 2554 ซึ่งบนัทึกเป็นผลขาดทนุจากการด้อยค่า ในปี 5226  และ 2555 โดยรายละเอียดแสดงอยู่ในหมาย
เหตปุระกอบงบการเงิน ข้อ 39 ผลกระทบจากเหตกุารณ์มหาอทุกภยัของไทย 

รายได้อื่น 
รายได้อื่นในปี 5226 เทา่กบั 1,126.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 176.7  ล้านบาท จากปี 5225 หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 18.6 โดย
หลกัมาจากรายได้เงินประกันจากการหยุดชะงักของธุรกิจ  ก าไรที่รับรู้จากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน
กิจการ Trevira เพื่อเป็นบริษัทย่อยและรายได้อื่นๆที่เกิดขึน้ในปี 2556 โดยรายละเอียดแสดงอยู่ในหมายเหตปุระกอบงบ
การเงิน ข้อ 26 รายได้อื่น 

สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั 
บริษัทฯ มีสว่นแบ่งขาดทนุจากเงินลงทนุในกิจการที่ควบคมุร่วมกนั เท่ากบั 1,108.0 ล้านบาท และ 889.1 ล้านบาท ในปี 
2556 และ   522 5 ตามล าดับ โดยส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันในปี 5226 มาจากผล
ประกอบการจากกิจการที่ควบคมุร่วมกนั UAB Ottana Polimeri Europe และPT Indorama Petrochemials ที่ต ่ากว่าปี 
2555 นอกจากนีย้งัเกิดจากการตัง้ส ารองการด้อยค่าของ Ottana จ านวน 367.3 ล้านบาท ซึ่งฝ่ายบริหารและผู้ ร่วมทนุอยู่
ในระหว่างการเจรจาหาทางปรับปรุงผลประกอบการให้ดีขึน้ อย่างไรก็ตาม ตัง้แต่เดือนตุลาคม ปี 2556 บริษัทได้เข้า
ควบคมุกิจการ Trevira เป็นบริษัทย่อย เนื่องจากมีการแก้ไขสญัญาร่วมค้ากบัผู้ ร่วมค้า โดยรายละเอียดอยู่ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ข้อ .3 เงินลงทนุในกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั  
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ค่าใช้จ่าย 

ล้านบาท 

ปี 2556 
ปี 2555 

(ปรับปรุง) 

ปี 2556 
เทียบกบั 
ปี 2555 
(ปรับปรุง) 

    
คา่ใช้จา่ยในการขาย 8,948.8  8,451.0  5.9%  
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 3,823.3  3,366.9  13.6%  
คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์ผู้บริหาร 76.1  109.0  (30.2)% 
รวม 8,948.8  8,451.0  5.9%  

ค่าใช้จ่ายในปี 2556 เท่ากบั 8,948.8 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2555 จ านวน 497.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.9 ซึ่ง
เป็นผลจากคา่ใช้จ่ายในการขายและคา่ใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึน้จากปริมาณการผลติและอตัราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึน้ 

บริษัทมีคา่ใช้จ่ายผลประโยชน์ผู้บริหารลดลงเล็กน้อย สาเหตหุลกัมาจากการลดลงอย่างมีสาระส าคญัของเงินสมทบและ
เงินประกันสงัคมที่เป็นค่าใช้จ่ายตามกฎหมาย โปรดดูรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 30 ค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ต้นทุนทางการเงนิ 
ต้นทนุทางการเงินในปี 2556 เท่ากบั 3,811.0  ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2555 จ านวน 363.9 ล้านบาท โดยต้นทุนทาง
การเงินเพิ่มขึน้เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินกู้ยืมเพิ่มขึน้ทัง้จากเงินกู้ยืมระยะสัน้และเงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อใช้รองรับการเติบโต
ของกิจการ จากการเข้าซือ้และขยายกิจการ 

ภาษีเงนิได้ 
ภาษีเงินได้ในปี 2556 เท่ากบั 1,293.9 ล้านบาท ลดลงอย่างมากจากปี 2555 จ านวน 777.9 ล้านบาท ซึ่งการลดลงนี ้
เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการลดลงของผลประกอบการในปี 2555  

ก าไรสุทธิ 

ล้านบาท 

ปี 2556 ปี 2555 (ปรับปรุง) 

ปี 2556 
เทียบกบั 
ปี 2555 
(ปรับปรุง) 

ก าไรสุทธิ 1,516.58 2,904.51 (47.8)% 
 ร้อยละของรายได้รวม 0.7%  1.4%    
การแบง่ปันก าไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จรวม:    
สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 1,325.87 2,740.15 (51.6)% 
สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจ
ควบคมุ 

190.712 164.363 16.0%  
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ก าไรสทุธิในปี 5222 เทา่กบั .,516.6 ล้านบาท ลดลง 1,387.9 ล้านบาทจากปีก่อน หรือลดลงร้อยละ 47.8   ซึ่งเป็นผลมา
จากผลประกอบการท่ีลดต ่าลงตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น ดรูายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ EBITDA และ สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) 
จากเงินลงทนุในกิจการที่ควบคมุร่วมกนั โดยมีสาเหตหุลกัมาจากอตัราก าไร PTA ที่ลดต ่าลงทัว่โลกตลอดทัง้ปี ก าไรจาก
อตัราแลกเปลีย่นที่ลดต ่าลง และขาดทนุจากเงินลงทนุในกิจการท่ีควบคมุร่วมกนัท่ีเพิ่มขึน้จากปีก่อน ทัง้นีก้ าไรสทุธิส าหรับ 
งวด รวมรายการพิเศษ คือ ก าไรจากการต่อรองราคาซือ้ , รายได้เงินประกัน, และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวเนื่องกับการซือ้
กิจการ ซึง่รายการเหลา่นีไ้มไ่ด้เกิดขึน้เป็นประจ าจากการด าเนินงานตามปกติของกิจการ 

ฐานะการเงนิ 

สินทรพัย์รวม 

ณ สิน้ปี 5226 และ ปี 5225 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากบั 189,041.8 ล้านบาท และ 172,473.9 ล้านบาท ตามล าดบั 
การเพิ่มขึน้ร้อยละ 9.6 ของสินทรัพย์มีสาเหตุหลกัมาจากการเติบโตและการขยายกิจการของบริษัทฯ โดยรายละเอียด
สนิทรัพย์หลกัของบริษัทฯ มีดงันี ้ 

ลูกหนีก้ารคา้ 
ณ สิน้ปี 5226 และ ปี 5225 บริษัทฯ มีลกูหนีก้ารค้าสทุธิเท่ากบั 28,827.2  ล้านบาท และ 25,596.9 ล้านบาท ตามล าดบั 
คิดเป็นร้อยละ 12.2 และ ร้อยละ 14. 8 ของสนิทรัพย์รวม บริษัทฯมีการก ากบัดแูลและบริหารลกูหนีท้ี่ดีขึน้อยา่งตอ่เนื่อง คา่
เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูอยูใ่นระดบัต ่าเนื่องจากการติดตามอยา่งใกล้ชิดและการจดัเก็บหนีภ้ายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยอายุ
ลกูหนีก้ารค้ามีรายละเอียดดงันี ้
 
 

    งบการเงนิรวม 
 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2556 
 (ล้านบาท) 
กิจการที่เกี่ยวข้องกนั   
ยงัไมค่รบก าหนดช าระ 1,897.3 1,806.0 
เกินก าหนดช าระ   
   น้อยกวา่ 3 เดือน  45.5 78.9 
6 - 12 เดือน 2.8 - 

สุทธิ 1,945.6 1,884.9 
 

กิจการอื่น    
ยงัไมค่รบก าหนดช าระ 22,350.1 20,108.7 
เกินก าหนดช าระ   
 น้อยกวา่ 3 เดือน 4,222.9 3,401.1 
 3 - 6 เดือน 225.2 165.2 
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   6 - 12 เดือน 100.1 35.9 
   มากกวา่ 12 เดือน 191.6 189.8 
 27,089.8 23,900.7 

หกั  คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (208.3) (188.8) 
สุทธิ 26,881.6 23,711.9 
รวม 28,827.2 25,596.9 

 
 
สินคา้คงเหลือ 
ณ สิน้ปี 2556 และ ปี 2555 บริษัทฯ มีสนิค้าคงเหลอืสทุธิเทา่กบั 28,939.6 ล้านบาท และ 24,679.5 ล้านบาท ตามล าดบั 
คิดเป็นร้อยละ 15.3 และ ร้อยละ 14.3 ของสนิทรัพย์รวม ซึง่การเพิ่มขึน้นีเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการขยายกิจการและ
การเติบโตของธุรกิจในปี 2556 
 
ทีดิ่น อาคาร และอปุกรณ์ 
ณ สิน้ปี 5226 และ ปี 5225 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์สทุธิเทา่กบั 96 ,213.5 ล้านบาท และ 86,724.6 ล้านบาท 
ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 50.9 และ ร้อยละ 50.3 ของสนิทรัพย์รวม โดยการเพิ่มขึน้ของที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ เป็นผล
จากการขยายกิจการของบริษัทฯ ผา่นการลงทนุและการเข้าซือ้กิจการ โปรดดรูายละเอียดในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ข้อ .4 ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 
 
 
หนีสิ้นรวม 
ณ สิน้ปี 2556 และ ปี 2555 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมเท่ากบั 127,474.1 ล้านบาท และ 115,909.2 ล้านบาท ตามล าดบั โดย
หนีส้ินที่เพิ่มขึน้ มีสาเหตมุาจากการที่บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ มีการออกหุ้นกู้  รวมถึงเจ้าหนีก้ารค้า
ของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึน้ ซึง่เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการเติบโตของปริมาณการผลิตจากการขยายก าลงัการผลิตและการ
เข้าซือ้กิจการ 
 
เจ้าหนีก้ารคา้ 
ณ สิน้ปี 2556 และ ปี 2555 บริษัทฯ มีเจ้าหนีก้ารค้าเทา่กบั 25,663.2 ล้านบาท และ 22,305.1 ล้านบาท ตามล าดบั โดยมี
ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลีย่เทา่กบั 40.8 วนั และ 37.5 วนั ตามล าดบั ซึง่เป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัการเติบโตของปริมาณ
การผลติจากการขยายก าลงัการผลติและการเข้าซือ้กิจการ 
 
หนีสิ้นทีมี่ภาระดอกเบีย้ 
ณ สิน้ปี 5226 และ ปี 5225 บริษัทฯ มีหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้เท่ากับ 85 ,266.1 ล้านบาท และ 80,629.5 ล้านบาท
ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 45.1 และ ร้อยละ  46.8 ของหนีส้ินและส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม ทัง้นี ้รายละเอียดหนีส้ินที่มีภาระ
ดอกเบีย้มีดงันี ้
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 งบการเงนิรวม 
 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 

(ปรับปรุง) 
 (ล้านบาท) 
ส่วนทีห่มุนเวียน    
เงินเบกิเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสัน้    
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสว่นท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี  13,373.0 13,676.9  
หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงินสว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี                    

5,609.7 
6,469.. 

ส่วนทีห่มุนเวียน  41.1 18.4 
 งบการเงนิรวม 
 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 

(ปรับปรุง) 
 (ล้านบาท) 
  19,023.8 20,1  5  

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน    
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   39,987.7 33,295.9 
หุ้นกู้    3.3 40.1 
หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน  5.3253.8 2,468.7 
   61,614.8 41,210.8 

รวม  80,638.6 61,346.2 

 
อตัราสว่นหนีส้นิจากการด าเนินงานสทุธิตอ่ทนุของบริษัทฯเทา่กบั 1.2 เทา่ใน ปี 2556 ซึง่ต ่ากวา่ 1.3 เทา่ ณ สิน้ปี 2555 
หลงัจากใช้จ่ายไปในรายจา่ยฝ่ายทนุและการลงทนุ จ านวน 224 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2556 หนีส้นิจากการด าเนินงาน
สทุธิของบริษัทฯลดลงจาก 2,320 ล้านเหรียญสหรัฐ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เป็น 2,224 ล้านเหรียญสหรัฐ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2556 
 
ตารางตอ่ไปนีแ้สดงการเปลีย่นแปลงของหนีส้นิรวม และหนีส้นิจากการด าเนินงานสทุธิ ในหนว่ยล้านเหรียญสหรัฐ 

รายละเอียด ปี 2556 
ปี 2555 

(ปรับปรุง) 
หนีส้นิรวม             2,598           2,632  
เงินเบกิเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสัน้                490              437  
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี (Current portion)                120              184  
หุ้นกู้  (Non-current portion)                725              706  
เงินกู้ยืมระยะยาว (Non-current portion)             1,264           1,305  
เงนิสด และเงนิสดภายใต้การบริหาร                133              151  
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รายละเอียด ปี 2556 
ปี 2555 

(ปรับปรุง) 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 125  143  
เงินลงทนุระยะสัน้และเงินให้กู้ยมื 7  8  
(1)หนีส้ินสุทธิ             2,466           2,481  
(2)หนีส้นิส าหรับโครงการท่ียงัไมเ่ร่ิมด าเนินงาน (Project Debt)                241              161  
(3)หนีส้ินจากการด าเนินงานสุทธิ             2,224           2,320  
อตัราสว่นหนีส้นิจากการด าเนินงานสทุธิตอ่ทนุ (เทา่)                  1.2               1.3  
อตัราสว่นหนีส้นิระยะยาวจากการด าเนินงานสทุธิตอ่ทนุ (เทา่)  0.9 1.0 
หนีส้นิท่ีมีอตัราดอกเบีย้คงที่ (%) 37% 37% 
การจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือโดยTRIS (ได้รับการยืนยนัในเดือนตลุาคม ปี 2556) A+ A+ 

สภาพคล่อง (พันล้านเหรียญสหรัฐ)                 0.8               0.9  
วงเงินสนิเช่ือทีย่งัมิได้เบิกใช้ – พนัล้านเหรียญสหรัฐ                 0.7               0.7  
อัตราส่วนทางการเงนิ   
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.3 1.3 
อตัราความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ (เทา่) 3.9 4.5 

ข้อสังเกต  :  (1) หนีสิ้นสทุธิ หมายถึง หนีสิ้นที่ภาระดอกเบ้ีย หกัด้วยเงินสด และเงินสดภายใต้การบริหาร 
(2) หนีสิ้นของโครงการลงทนุที่ยงัไม่ก่อให้เกิดรายได้และก าไรแก่กิจการ  
(3) หนีสิ้นจากการด าเนินงานสทุธิ เท่ากบั หนีสิ้นสทุธิ หกัด้วยหนีสิ้นส าหรับโครงการที่ยงัไม่เร่ิมด าเนินงาน 

 
รูปภาพตอ่ไปนีแ้สดงสดัสว่นหนีส้นิสทุธิและการช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ ในแตล่ะปี ในหนว่ยล้านเหรียญสหรัฐ 

 
 
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ในสกุลเงนิบาท 
ในการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัที่ 22 กันยายน 2554  คณะกรรมการบริษัทฯได้อนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้
มลูค่าไม่เกิน 25,000 ล้านบาท (ในสกุลเงินบาท หรือสกุลเงินอื่นเทียบเท่า) โดย อายขุองหุ้นกู้ ไม่เกิน 15 ปี นบัจากวนัที่
ออกหุ้นกู้ ในแต่ละครัง้ บริษัทฯได้เสร็จสิน้การออกหุ้นกู้ชนิดไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัทรัพย์ค า้ประกนั (Unsubordinated 
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and unsecured) เป็นสกลุเงินบาทจ านวน 7,500 ล้านบาทในวนัท่ี 19 ตลุาคม 2554 ในจ านวนทัง้หมดนี ้2,900 ล้านบาท
มีอาย ุ5 ปี 1,400 ล้านบาทมีอาย ุ7 ปี และ 3,200 ล้านบาทมีอาย ุ10 ปี รายละเอียดการออกหุ้นกู้มีดงันี ้
                            ชดุอาย ุ5 ปี จ านวน 2,900 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.70 
                            ชดุอาย ุ7 ปี จ านวน 1,400 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.04           
                            ชดุอาย ุ10 ปี จ านวน 3,200 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.35 
 
เมื่อวนัท่ี 9 เมษายน 2555 บริษัทประสบความส าเร็จในการออกหุ้นกู้ครัง้ที่ 2 จ านวน 9,400 ล้านบาท ในจ านวนทัง้หมดนี ้
4,000 ล้านบาทมีอาย ุ5 ปี 1,500 ล้านบาทมีอาย ุ7 ปี และ 3,900 ล้านบาทมีอาย ุ10 ปี รายละเอียดการออกหุ้นกู้มีดงันี ้

       ชดุอาย ุ5 ปี จ านวน 1,500 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.45 ในปีที่ 1-2  
       และอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.20 ในปีที่ 4-5        

                            ชดุอาย ุ5 ปี จ านวน 2,500 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.73                                                                                 
       ชดุอาย ุ7 ปี จ านวน 1,500 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.09  

                            ชดุอาย ุ10 ปี จ านวน 1,250 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.10 ในปีที่ 1-3,  
                            อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.60 ในปีที่ 4-7และอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6.00 ในปีที่ 8-10 

       ชดุอาย ุ10 ปี จ านวน 2,650 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.52 

เมื่อวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2555 บริษัทประสบความส าเร็จในการออกหุ้นกู้ครัง้ที่ 3 จ านวน 4,780 ล้านบาท ในจ านวนทัง้หมด
นี ้ 780 ล้านบาทมีอาย ุ 6 ปี 880 ล้านบาทมีอาย ุ 8 ปี 1,645 ล้านบาทมีอาย ุ 10 ปี และ 1,475 ล้านบาทมีอาย ุ 12 ปี 
รายละเอียดการออกหุ้นกู้มดีงันี ้

                                         ชดุอาย ุ6 ปี จ านวน 780 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.52 
                           ชดุอาย ุ8 ปี จ านวน 880 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.78 
                             ชดุอาย ุ10 ปี จ านวน 1,645 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.11 
                             ชดุอาย ุ12 ปี จ านวน 1,475 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.28 
 
เมื่อวนัท่ี 27 มิถนุายน 2556 บริษัทประสบความส าเร็จในการออกหุ้นกู้ครัง้ที่ 4 ซึง่เป็นการออกหุ้นกู้ประเภทไมด้่อยสทิธิ
และไมม่ีหลกัประกนัแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 2,170 ล้านบาท ในจ านวนทัง้หมดนี ้550 ล้านบาทมีอาย ุ5 ปี 520 ล้าน
บาทมีอาย ุ7 ปี และ 1,100 ล้านบาทมีอาย ุ10 ปี รายละเอียดการออกหุ้นกู้มีดงันี ้
                           ชดุอาย ุ5 ปี จ านวน 550 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.40 
                           ชดุอาย ุ7 ปี จ านวน 520 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.70 
                             ชดุอาย ุ10 ปี จ านวน 1,100 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.10 

 
การออกหุ้นกู้ ที่กล่าวไปในด้านบนนัน้ได้บรรลวุตัถุประสงค์ของบริษัทในการเข้าสู่ตลาดหุ้นกู้  เพิ่มอายุเฉลี่ยของหนีส้ิน 
สามารถก าหนดอตัราดอกเบีย้คงที่ในระยะยาว น ามาช าระหนีท้ี่มีต้นทนุทางการเงินสงู และเพื่อให้มีสภาพคลอ่งเพื่อใช้เป็น
รายจ่ายฝ่ายทุนและการลงทุนในอนาคต บริษัทฯได้รับการจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือที่ระดบั A+ โดย Thai Rating 
Information Service “TRIS” ประเทศไทย และได้รับการยืนยนัใหมอ่ีกครัง้ในเดือนตลุาคม ปี 2556 
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ข้อตกลงและเง่ือนไขของการออกหุ้นกู้ ที่กลา่วไปในด้านบนนัน้ อ้างถึงอตัราสว่นหนีส้ินสทุธิต่อทนุไม่ควรเกิน 2:1 และ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2556 อตัราสว่นหนีส้นิสทุธิตอ่ทนุของบริษัทฯ เทา่กบั 1.3 เทา่ 
 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 
ณ สิน้ปี 5226 และ ปี 5225 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 61,567.8 ล้านบาท และ 56,564.7 ล้านบาท ตามล าดบั 
สว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของก าไรสะสม จากผลก าไรหลงัจ่ายเงินปันผล และการเพิ่มขึน้
ของผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน เนื่องจากบริษัทฯมีก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนของเงินลงทนุในต่างประเทศ ซึ่งเป็น
ผลจากการที่เงินบาทอ่อนตวัลงในปี 2556 จากปี 2555  โปรดดรูายละเอียดใน  “แสดงการเปลี่ยนแปลงในสว่นของผู้ ถือ
หุ้น” 

กระแสเงนิสด 

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานจ านวน 10,379.1 ล้านบาท ในปี 2556 เปรียบเทียบกบั 15,503.4 ล้านบาทใน
ปีก่อน บริษัทฯ ยังคงมีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าอัตราก าไรในปี 2556 จะลดลง ซึ่งมาจากการ
พฒันาการบริหารจดัการกระแสเงินสดที่ใช้ในการด าเนินงาน 

เงินสดที่ใช้ในกิจกรรมลงทนุในปี 2556 เทา่กบั 6,716.2 ล้านบาท โดยหลกัใช้ไปในการเข้าซือ้ Aurus Packaging ใน
ประเทศไนจีเรีย สว่นท่ีเหลอืถกูใช้ไปในการปรับเปลีย่น catalyst ของโรงงาน Oxide & Glycols  การขยายก าลงัการผลติ
ของโรงงานผลติเส้นใยและเส้นด้ายโพลเีอสเตอร์ ในประเทศอินโดนีเซยี และการลงทนุในโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินงาน
อื่น รายจา่ยทีใ่ช้ในการลงทนุมาจากแหลง่เงินทนุท่ีหลากหลาย อาทิ เงินกู้ยมืระยะยาว เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้  และ
กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 
เงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินในปี 2556 เทา่กบั 3,928.0  ล้านบาท โดยสว่นใหญ่มาจากการจ่ายดอกเบีย้และเงินปัน
ผลระหวา่งปี 2556 ในทางกลบักนั บริษัทฯมีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 13,211.7  ล้านบาท จากการ
ออกหุ้นกู้  และเงินสดรับสทุธิจากเงินกู้ยืมทัง้ระยะสัน้และระยะยาว โดยเงินทนุเหลา่นีถ้กูใช้เพื่อสนบัสนนุการเติบโตของ
กิจการ 

อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 
 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งของบริษัทฯ ค านวณจากการหารยอดสินทรัพย์หมนุเวียนด้วยยอดหนีส้ินหมนุเวียน โดยบริษัทฯ มี
อตัราส่วนสภาพคล่อง  ณ สิน้ปี 5226  เท่ากับ ณ สิน้ปี 5225  ที่ 1.3 เท่า โดยบริษัทมุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดการและ
ควบคมุดแูลเงินทนุหมนุเวียนอยา่งเข้มงวด 
 
อตัราส่วนผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (Return on Equity Ratio) 
อตัราสว่นผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น ค านวณจากการหารก าไรสทุธิที่เป็นสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยสว่นของผู้ ถือหุ้นเฉลีย่
ที่เป็นสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดย ณ สิน้ปี 2556 และ ปี 2555 บริษัทฯ มีอตัราสว่นผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นเทา่กบัร้อยละ 
2.3 และ ร้อยละ 4.8 ตามล าดบั อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นท่ีลดลงมีสาเหตจุากอตัราก าไรท่ีลดต ่าลงอยา่งมีนยัส าคญัของ
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ธุรกิจ PTA ดงัจะเห็นได้จากแผนภาพการเติบโตของก าไรหลกั ใน “หมวดบทสรุปโดยฝ่ายบริหาร” ของค าอธิบายและการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน (MD&A) 
 
อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรพัย์ (Return on Asset Ratio)   
อตัราสว่นผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ ค านวณจากการหารก าไรสทุธิของบริษัทฯ ด้วยสนิทรัพย์รวมเฉลีย่ โดย ณ สิน้ปี 2556
และ ปี 2555 บริษัทฯ มีอตัราสว่นผลตอบแทนจากสนิทรัพย์เทา่กบัร้อยละ 0.8 และร้อยละ 1.8 ตามล าดบั ทัง้นีอ้ตัรา
ผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ลดลงอยา่งมาก เนื่องจากอตัราก าไรท่ีลดต ่าลงอยา่งมีนยัส าคญัของธุรกิจ PTA ดงัจะเห็นได้จาก
แผนภาพการเติบโตของก าไรหลกั ใน “หมวดบทสรุปโดยฝ่ายบริหาร” ของค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะทางการเงิน
และผลการด าเนินงาน (MD&A) 
 
อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุ (Debt to Equity Ratio)  
อตัราส่วนหนีส้ินต่อทุน ค านวณจากการหารหนีส้ินรวมของบริษัทฯ ด้วยส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมของบริษัทฯ โดย ณ สิน้ปี 
2556 และ ปี 2555 บริษัทฯ มีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุเทา่กบั 2.1 เท่า และ 2.0 เท่า ตามล าดบั ส าหรับอตัราสว่นหนีส้ินที่มี
ภาระดอกเบีย้สทุธิตอ่ทนุ (Net Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ค านวณจากการหารหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้สทุธิ
จากเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ด้วยสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมของบริษัทฯ โดย ณ สิน้ปี 2556 และ ปี 2555 บริษัทฯ มี
อัตราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้สุทธิต่อทุนเท่ากันที่ 1.3 เท่า บริษัทฯมีการระดมเงินทุนจากการออกหุ้นกู้ ในเดือน
มิถุนายน ปี 2556 รวมทัง้การเพิ่มขึน้ของเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ซึ่งถูกใช้ไนการเข้าซือ้กิจการ การขยาย
ก าลงัการผลติ และเป็นเงินทนุหมนุเวียนในบริษัทฯ 
 
 
บทสรุปโดยฝ่ายบริหาร ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 
 

บทสรุป ดยฝ่ายบริหาร 

 

ตัวเลขทางการเงนิที่ส าคัญส าหรับคร ่ งแรกของปี 2557 
รายได้รวมเพิ่มขึน้เป็น 125.7 พนัล้านบาทในคร่ึงแรกของปี 2557 จาก 112.3 พนัล้านบาทในคร่ึงแรกของปี 2556 โดย
เพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 12 ซึง่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของปริมาณการผลิตในทกุกลุม่ผลิตภณัฑ์ ทัง้ที่ราคาของผลิตภณัฑ์
ลดต ่าลงอนัเนื่องมาจากราคาของพาราไซลนีท่ีต ่าลงในคร่ึงแรกของปี 2557 บริษัทมีปริมาณการผลติรวมทัง้สิน้ 3.1 ล้านตนั 
โดยเพิ่มขึน้ร้อยละ 8 เมื่อเทียบกบัในรอบเดียวกนัของปีก่อน 
 
ก าไรหลกัรวมก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษีเงินได้ คา่เสือ่มราคา และคา่ตดัจ าหนา่ย (Core EBITDA) เพิ่มขึน้เป็น 10.2 พนัล้านใน
คร่ึงแรกของปี 2557 จาก 7.1 พนัล้านบาทในรอบเดียวกันของปี 2556 โดยเพิ่มขึน้ร้อยละ 44 ซึ่งเป็นผลจากปริมาณการ
ผลิตและสดัสว่นกลุม่ผลิตภณัฑ์ชนิดพิเศษ (HVA) ที่เพิ่มขึน้ ทัง้นีใ้นคร่ึงแรกของปี 2557 อตัราก าไร PTA ยงัคงตวัอยู่ใน
ระดบัต ่าและได้ผ่านจุดต ่าที่สดุมาแล้ว เนื่องจากผู้ผลิตในประเทศจีนมีการจดัการตลาดที่ดีขึน้ การประกาศเรียกเก็บภาษี
ต่อต้านการทุ่มตลาด (ADD) ในการน าเข้าผลิตภณัฑ์ PTAในประเทศอินเดียเมื่อไม่นานมานีไ้ม่ได้สง่ผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัตอ่โรงงาน IVL ในประเทศไทย โดยต้องเสียภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดในอตัรา 27.5 เหรียญสหรัฐต่อตนัซึ่งต ่า
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ที่สดุเป็นล าดบัที่ 2 ในเอเชีย ขณะที่กิจการร่วมทุนของบริษัทในอินโดนีเซียนัน้ ไม่ต้องเสียภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดแก่
ประเทศอินเดียและได้รับประโยชน์จากมาตรการนี ้
 
ก าไรหลกัสทุธิเพิ่มขึน้เป็น 2.8 พนัล้านบาทในคร่ึงแรกของปี 2557 เทียบกบั 1.1 พนัล้านบาทในคร่ึงแรกของปี 2556 โดย
เพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 158 
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ตารางที่ 1: ผลการด าเนินงานหลักที่ส าคัญของบริษัท  
  ล้านบาท ล้านบาท 

  

ไตรมาส 2 
ปี 2557 

ไตรมาส 1 
ปี 2557 

ไตรมาส 2 
ปี 2556 

คร ่งแรกของ 
ปี 2557 

คร ่งแรกของ 
ปี 2556 

YoY% 

(1) รายได้จากการขายรวม 64,030 61,647 56,807 125,676 112,301 12% 
PET 38,644 38,357 38,704 77,002 75,516 2% 
เส้นใยและเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ และเส้นใยจากขนสตัว์ 18,313 15,684 10,827 33,998 21,433 59% 
Feedstock 16,454 16,959 16,494 33,413 34,696 (4)% 
(2) ก าไรหลักก่อนหักดอกเบีย้ ภาษีเงินได้ 
 ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (Core EBITDA) 5,114 5,067 4,301 10,181 7,077 44% 
PET  2,586 2,290 2,745 4,876 4,202 16% 
เส้นใยและเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ และเส้นใยจากขนสตัว์ 1,083 1,037 1,115 2,119 1,432 48% 
Feedstock 1,505 1,782 378 3,287 1,437 129% 
ค่าเสื่อมราคา (2,045) (1,918) (1,650) (3,964) (3,373) 17% 
ก าไรหลักก่อนหักดอกเบีย้ ภาษีเงินได้ (Core EBIT) 3,069 3,149 2,651 6,218 3,704 68% 
ดอกเบีย้จ่าย (907) (856) (890) (1,762) (1,698) 4% 
ก าไรหลักก่อนหักภาษีเงินได้  (Core Profit before tax) 2,162 2,293 1,761 4,455 2,005 122% 
ภาษีเงินได้ (204) (107) (102) (311) (179) 74% 
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (303) (368) (289) (670) (400) 67% 
ก าไรหลักก่อนหักส่วนแบ่งก าไรจากกิจการร่วมทุน 
และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 
 (Core Profit before JV and NCI) 1,655 1,819 1,369 3,474 1,426 144% 
สว่นแบง่ก าไร(ขาดทนุ)จากกิจการร่วมทนุ (204) (236) (79) (440) (256) 72% 
สว่นได้เสียท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุ (NCI) (115) (75) (52) (191) (69) 176% 
ก าไรหลักสุทธิ (Core Net Profit) 1,336 1,508 1,238 2,844 1,100 158% 
(3) รายจ่ายฝ่ายทนุเพื่อการขยายก าลงัการผลิต 
และการลงทนุใหม ่ 5,518 2,042 2,412 7,560 4,166 81% 
หนีส้ินจากการด าเนินงานสทุธิ 72,059 72,798 70,417 72,059 70,417 2% 
สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 63,118 61,396 57,235 63,118 57,235 10% 
อัตราส่วนหนีสิ้นสุทธิต่อทุน 1.14 1.19 1.23 1.14 1.23 (7)% 
อัตราส่วนหนีสิ้นระยะยาวจากการด าเนินงานสุทธิต่อทุน 0.97 0.98 0.96 0.97 0.96 0% 
ผลตอบแทนหลักจากการใช้เงินลงทุนสุทธิ  
(ก่อนรวมเงินลงทุนในกิจการร่วมทุน)  9.2% 9.6% 8.6% 9.3% 6.0% 55% 

ข้อสังเกต  :(1)ข้อมูลทางการเงินรวมภายหลงัการตดัรายการระหว่างกนัในบริษัทในกลุ่ม (หรือระหว่างกลุ่มธุรกิจ)  
                                      (2)ก าไรหลกัก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษีเงินได้ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (Core EBITDA) คือ ก าไรรวมก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษีเงินได้ค่าเสือ่มราคาและ            ค่าตดั

จ าหน่าย (Consolidated EBITDA) หกัก าไร(ขาดทนุ)จากสินค้าคงเหลือ     
 ก าไรหลกัก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษีเงินได้ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (Core EBITDA)ในคร่ึงแรกของปี 2557 รวมเงินประกนัชดเชยค่าเสียหายจากเหตกุารณ์น ้าท่วม
โรงงานในจงัหวดัลพบรีุจ านวน 140 ล้านบาท 
ก าไรหลกัก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษีเงินได้ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (Core EBITDA)ในคร่ึงแรกของปี 2556 รวมเงินประกนัชดเชยค่าเสียหายจากเหตกุารณ์น ้าท่วม
โรงงานในจงัหวดัลพบรีุจ านวน 380 ล้าน 

(3)รายจ่ายฝ่ายทนุเพือ่การขยายก าลงัการผลิตและการลงทนุ (รวมผลสทุธิจากการขายที่ดิน อาคารและอปุกรณ์และเงินลงทนุ) ใช้เกณฑ์เงินสดจากงบกระแสเงินสด 

 

ตัวเลขทางการเงนิที่ส าคัญส าหรับไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 
รายได้รวมเพิ่มขึน้เป็น 64.0 พนัล้านบาทในไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 จาก 56.8 พนัล้านบาทในไตรมาสที่ 2 ปี 2556 โดย
เพิ่มขึน้ร้อยละ 13 จากปริมาณการผลติที่เพิ่มขึน้ร้อยละ10 ในระหวา่งไตรมาส บริษัทมีการด าเนินงานท่ีคงที่และปริมาณ
การผลติเพิ่มขึน้ในธุรกิจ MEG/PEO ของผลติภณัฑ์ MEG/PEO มีการปิดโรงงานเพื่อเปลีย่น catalyst ในไตรมาสที่ 2 ปี 
2556 
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Core EBITDA เพิ่มขึน้เป็น 5.1 พนัล้านในไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 จาก 4.3 พนัล้านบาทในไตรมาสที่ 2 ของปี 2556 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 19 จากปริมาณการผลติและอตัราก าไรรวมทีเ่พิ่มขึน้ ก าไรท่ีเพิ่มขึน้ของกลุม่ผลติภณัฑ์ PEO ในทวีปอเมริกา
เหนือเป็นผลมาจากอปุทานท่ีจ ากดัและสดัสว่นของกลุม่ผลติภณัฑ์ชนิดพิเศษ (HVA) ที่พ่ิมขึน้จากการเข้าซือ้กิจการ PHP 
Fibers ในไตรมาสนี ้
 
ก าไรหลกัสทุธิเพิ่มขึน้เล็กน้อยเป็น 1.3 พนัล้านบาทในไตรมาสที่2 ของปี 2557 เทียบกบั 1.2 พนัล้านบาทในไตรมาสที่ 2 
ของปี 2556 จากการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพและก าไรสว่นเพิ่มจากบริษัท PHP Fibers, TurkPET และ Trevira แต่ได้
หกัล้างกบับางสว่นของผลขาดทนุจากกิจการร่วมทนุท่ีเพิ่มขึน้ 
 
อตัราก าไรหลกัของบริษัทเพิ่มขึน้เป็น 332 เหรียญสหรัฐต่อตนัในคร่ึงแรกของปี 2557 จาก 287 เหรียญสหรัฐต่อตนัในคร่ึง
แรกของปี 2556 อตัราก าไรที่เพิ่มขึน้มาจากสดัสว่นกลุ่มผลิตภณัฑ์ชนิดพิเศษ (HVA) ต่อผลิตภณัฑ์ทัง้หมดของบริษัทที่
เพิ่มขึน้ โดยสดัส่วนกลุ่มผลิตภณัฑ์ชนิดพิเศษ (HVA) เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 20 ของปริมาณการผลิตทัง้หมด ซึ่งสามารถ
บรรเทาผลกระทบจากภาวะออ่นตวัของอตัราก าไร PTA ในทวีปเอเชีย อยา่งไรก็ตามอตัราก าไรของผลิตภณัฑ์ Commodity 
ในฝ่ังตะวนัตกและโพลิเมอร์ในทวีปเอเชียยงัคงคงที่ ขณะที่อตัราก าไร PTA ในทวีปเอเชียลดลงเนื่องจากก าลงัการผลิต
สว่นเกินในรอบ 3 ปีที่ผา่นมาและได้ผา่นจดุต ่าที่สดุมาแล้ว เนื่องจากผู้ผลติในประเทศจีนมีการจดัการตลาดที่ดีขึน้และคาด
วา่จะมีการเปลีย่นแปลงในการคิดราคา 
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HVA หมายถึง ผลิตภัณฑ์ชนิดพเิศษที่มีราคา และ อัตราก าไรสูงกวา่สนิค้าทั่วไป (commodity) ผลิตภัณฑ์ประเภทนีผ้ลติโดยใช้กระบวนการผลิตเฉพาะ ยากต่อการเลียนแบบโดยคู่แข่ง
Commodity หมายถึง สินค้าทัว่ไป และสินค้าอยา่งอ่ืนที่ไม่ใช่สินค้าชนิดพเิศษ (HVA) สินค้าโภคภัณฑ์ทีผ่ลติในเอเชีย คือ 
Asia Commodity หมายถึง สินค้าทัว่ไปที่ผลิตในเอเชีย
West Commodity หมายถึง สินค้าทัว่ไปที่ผลิตขึน้นอกทวีปเอเชีย 
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ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2557 บริษัทรายงานก าไรสทุธิก่อนรานการพิเศษเพิ่มขึน้ร้อยละ 424 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน โดยหาก

รวมรายการพิเศษ ก าไรสทุธิจะเพิ่มขึน้ร้อยละ 163 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

ตารางที่ 2: รายการที่ไม่ได้เกดิจากการด าเนินงานปกติ/รายการพิเศษ  

  ล้านบาท ล้านบาท 

 

ไตรมาส 2 
ปี 2557 

ไตรมาส 1 
ปี 2557 

ไตรมาส 2 
ปี 2556 

คร ่งแรกของปี 
2557 

คร ่งแรกของปี 
2556 

YoY% 

ก าไรหลักสุทธิ (Core Net Profit) 1,336 1,508 1,238 2,844 1,100 158% 

บวก: ก าไร ขาดทนุจากสินค้าคงเหลือ (127) (1,084) (1,126) (1,211) (789) 54% 

ก าไรสุทธิก่อนหักรายการพิเศษ  1,209 424 112 1,632 311 424% 

บวก: รายการพิเศษ รายได้ / (ค่าใช้จ่าย) 274 (55) 103 219 394 (44)% 

ค่าใช้จ่ายจากการเข้าซ้ือกิจการ และ ค่าใช้จ่ายก่อนเร่ิมด าเนินงาน (22) 
 

31 (22) 31 
 ก าไรจากการต่อรองราคาซ้ือจากการเข้าซ้ือกิจการและขาดทนุ  

  
 

  จากการด้อยค่า (สทุธิ) 403 
  

403 
  เงินประกนัชดเชย (จากเหตกุารณ์น า้ท่วมจงัหวดัลพบรีุ) 

 
 
 
 

 
 

0  295 
 รายการพิเศษ รายได้/(ค่าใช้จ่าย) อื่น (107) (55) 72 (162) 68 
 = ก าไรสุทธิ 1,483 368 214 1,851 705 163% 

ก าไรจากการต่อรองราคาซ้ือจากการเข้าซ้ือกิจการถูกรับรู้เม่ือการเข้าซ้ือกิจการเสร็จส้ินเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีไทย 

 
ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 บริษัทบนัทกึ ก าไรจากการตอ่รองราคาซือ้จากการเข้าซือ้กิจการ PHP Fibers และ TurkPET 
จ านวน 1,670 ล้านบาท และขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ใน Ottana และ Workington จ านวน 1,267 ล้านบาทท่ี
ปรากฏในรายการพิเศษดงัตารางข้างต้น ทัง้นีเ้งินลงทนุในกิจการร่วมทนุ Ottana ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 เทา่กบั 168 
ล้านบาท 
 
กระแสเงินสดของบริษัทยงัคงเตบิโตอยา่งตอ่เนื่องเป็นไปตามทิศทางเดียวกบัผลก าไรในคร่ึงแรกของปี 2557 ทัง้นีบ้ริษัท

บริหารเงินทนุหมนุเวยีนผา่นการด าเนินงานท่ีเป็นเลศิ สง่ผลให้กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานในคร่ึงแรกของปี 2557 

สงูกวา่กระแสเงินสดของทัง้ปี 2556 โดยบริษัทมีกระแสเงินสดไหลเข้าจากเงินทนุหมนุเวยีนจากราคาสนิค้าที่ลดต า่ลง  
 

 
 

  

328 308 
499 338 397 
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ภาพรวมธุรกิจล่าสุดปี 2557  
 

15 ปริมา การผลิตที่เพิ่มข น้: บริษัทคาดวา่ปริมาณการผลติจะเพิ่มขึน้จาก 5.8 ล้านตนัในปี 2556 เป็น 6.5 ล้านตนัในปี 
2557 จากสาเหตดุงัตอ่ไปนี ้ 

 โรงงานผลิต PET ในประเทศโปแลนด์ได้เร่ิมการผลิตอีกครัง้หลงัจากหยุดผลิตเป็นเวลา 6 สปัดาห์ เพื่อ
ปรับปรุงสายการผลติในไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 

 การด าเนินงานของโรงงานผลิต EO/EG ในทวีปอเมริกาเหนือเต็มทัง้ปีหลงัจากที่มีการเปลี่ยน catalyst ใน
ไตรมาสที่ 2 ของปี 2556 

 เร่ิมการด าเนินงานของโรงงานเส้นใยและเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ Polychem (CP4) ในประเทศอินโดนีเซีย ที่
จะมีอตัราก าลงัการผลิตที่สูงขึน้ในคร่ึงหลงัของปี 2557 โดยจะมีสดัส่วนการผลิตผลิตภัณฑ์ PSF และ 
เส้นด้ายที่เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัคร่ึงแรกของปี 2557 

 ปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึน้จากการเข้าซือ้กิจการ Artenius TurkPET A.S. และ PHP Fibers GmbH ซึ่งจะ
เร่ิมด าเนินการผลติอยา่งเต็มไตรมาสในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 

 เร่ิมการผลติธุรกิจบรรจภุณัฑ์ในประเทศฟิลปิปินส์ในคร่ึงหลงัของปี 2557 

 
25 การด าเนินงานที่เป็นเลิศ คาดว่าจะสง่ผลให้อตัราก าลงัการผลิตสงูขึน้และต้นทนุมีประสิทธิภาพมากขึน้ ทัง้นีก้าร
จัดตัง้ส านกังานปฏิบัติการภูมิภาค (ROH) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 สามารถช่วยให้บริษัทมีการด าเนินงานที่มี
ประสทิธิภาพดีขึน้และมีคา่ใช้จ่ายที่ลดลง 
 
35 ปริมา การผลิตผลิตภ ัฑ์ชนิดพิเศษ (HVA) ที่เพิ่มข น้ จากการเสร็จสิน้การเข้าซือ้กิจการ PHP Fibers อีกทัง้การ
ขยายก าลงัการผลติอื่นๆ 
 
45 การเติบโตของผลิตภ ัฑ์รีไซเคิล: บริษัทเป็นผู้ผลิต rPET ที่ส าคญัเพียงผู้ เดียวในทวีปอเมริกาเหนือ ซึ่งได้มีการขยาย
ฐานของก าลงัการผลิตไปยังประเทศเม็กซิโก นอกจากนีบ้ริษัทได้เร่ิมด าเนินการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล (recycled 
resins and flakes) และผลิตภณัฑ์รีไซเคิลอื่นๆที่โรงงานรีไซเคิลในประเทศไทย ส่งผลให้บริษัทสามารถจัดจ าหน่าย
ผลติภณัฑ์ประเภทนีไ้ด้จากทวีปเอเชียเช่นกนั 
 
55 กิจการร่วมทุน (JV): บริษัทประสบความส าเร็จในการพลิกฟืน้กิจการ Trevira (กิจการร่วมทนุในอดีตจนถึงวนัที่ 30 
กันยายน 2556)โดยการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การลดต้นทุนวัตถุดิบและการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง นอกจากนีกิ้จการ 
Polyprima (กิจการร่วมทนุท่ีบริษัทมีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 43) ก าลงัอยูร่ะหวา่งการฟืน้ฟสูภาพเคร่ืองจกัรกลให้กลบัมา
อยูใ่นสภาพท่ีสามารถใช้งานได้ตามความต้องการที่ก าหนดไว้ (retrofit) รวมทัง้มีการลงทนุในโรงงานผลิตไฟฟ้า ทัง้นีเ้พื่อ
ลดต้นทนุซึง่จะเร่ิมเห็นผลในปี 2558 ในสว่นกิจการ Ottana (กิจการร่วมทนุที่บริษัทมีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 50 ) ยงัคง
เป็นสินทรัพย์ของกิจการที่จดัการได้ค่อนข้างยาก โดยบริษัทได้บนัทึกการด้อยค่าที่ไม่ใช่เงินสดจ านวน 12 ล้านเหรียญ
สหรัฐในไตรมาสที่ 4 ปี 2556 และ 21 ล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสที่ 2 ปี 2557   
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65 การควบรวมและเข้าซือ้กิจการ 
การเข้าซือ้ร้อยละ 80 ของกิจการ PHP Fibers GmbH ได้เสร็จสิน้เมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2557 โดยมีต้นทนุการเข้าซือ้สทุธิ
เทา่กบั 63.7 ล้านยโูร (2.8 พนัล้านบาท สทุธิจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้มาทัง้สิน้ 0.5 ล้านบาท) การเข้า
ซื อ้ กิ จการค รั ้งนี จ้ ะช่ วย เพิ่ มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ชนิดพิ เศษใ ห้กับบ ริ ษัทอย่ า งมีสา ระส าคัญ โดยการ เพิ่ ม
ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมและยานยนต์ที่มีประสิทธิภาพสงู ทัง้นีก้ารเป็นผู้น าในการผลิตถงุลมนิรภยั (airbag) และยางใน
รถยนต์ (tire cord) ในทวีปยโุรปจะช่วยเพิ่มมลูคา่อยา่งมีสาระส าคญัให้กบับริษัท โดยบริษัทได้บนัทกึก าไรจากการต่อรอง
ราคาซือ้จากการเข้าซือ้กิจการจ านวน 1.1 พนัล้านบาท ทัง้นีจ้ะเร่ิมด าเนินการอย่างเต็มไตรมาสในไตรมาสที่ 3 ปี2557 
และด าเนินการผลติเต็มปีในปี 2558 

 
การเข้าซือ้ร้อยละ 100 ของกิจการ Artenius TurkPET ซึ่งมีก าลงัการผลิตผลิตภณัฑ์ PET จ านวน 139 กิโลตนัในประเทศ
ตรุกีเสร็จสิน้เมื่อวนัท่ี 2 มิถุนายน 2557 โดยมีต้นทนุการเข้าซือ้สทุธิเท่ากบั 17.2 ล้านยโูร (768 ล้านบาทสทุธิจากเงินสด
และรายการเทียบเทา่เงินสดที่ได้มาทัง้สิน้จ านวน 2 ล้านบาท) สง่ผลให้บริษัทมีฐานการผลิตกลุม่ผลิตภณัฑ์ PET ที่มัน่คง
ในประเทศตรุกี โดยบริษัทได้บนัทกึก าไรจากการเข้าซือ้กิจการจ านวน 0.6 พนัล้านบาท ทัง้นีจ้ะเร่ิมด าเนินการอยา่งเต็มไตร
มาสในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 และด าเนินการผลติเต็มปีในปี 2558 
 
กิจการท่ีเข้าซือ้ทัง้สองมีผลก าไรที่ดี สง่ผลให้บริษัทมีก าไรสทุธิที่ดีขึน้ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 
 

7. อัตราก าไร: อตัราก าไรของผลติภณัฑ์ PET และเส้นใยและเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์เพิ่มสงูขึน้ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2557 
โดยมีสาเหตหุลกัมาจากปัจจยัทางฤดกูาลโดยเฉพาะในทวีปยโุรป 

 
อตัราก าไรของ Ethylene Oxide และ Ethylene Glycol (EO/EG) คาดว่าจะยงัคงแข็งแกร่งเนื่องด้วยอปุทานที่มีอยู่อย่าง
จ ากดัและต้นทนุวตัถดุิบของ Ethylene ที่ต ่าในสหรัฐอเมริกาอนัเป็นผลมาจากปริมาณของก๊าซจากชัน้หิน (shale gas) ที่มี
อยูเ่ป็นจ านวนมาก ทัง้นีผู้้ผลติหลกัของ Mono Ethylene Glycol (MEG) มีการวางแผนซอ่มบ ารุงครัง้ใหญ่ในคร่ึงหลงัของปี 
2557 ซึง่จะสง่ผลให้อปุทานมีจ านวนจ ากดัเพิ่มขึน้ในอนาคต นอกจากนีธุ้รกิจ EOEG ในเท็กซสัของบริษัทยงัคงแข็งแกร่ง
เนื่องจากผลติภณัฑ์ PEO มีอยูอ่ยา่งจ ากดั รวมทัง้อตัราก าไรของ EOEG เพิ่มขึน้จากอปุทานท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั 
 
สภาวะอตัราก าไรท่ีตกต ่าของอตุสาหกรรม PTA อนัเนื่องมาจากอปุทานสว่นเกินตลอดช่วงระยะเวลา 11 ไตรมาสที่ผา่นมา 
ส่งผลให้ธุรกิจของอุตสาหกรรมนีต้กต ่า รวมทัง้อัตราก าไรที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับต้นทุนผันแปรท าให้ธุรกิจต้องมีการ
ปรับเปลีย่นกลยทุธ์เพื่อจดัการกบัสนิทรัพย์ที่มีต้นทนุสงู นอกจากนีก้ารท่ีผู้ผลติหลกั PTA ในประเทศจีนมีการจดัการตลาด
ที่ดีขึน้ท าให้ปริมาณสินค้าคงเหลือของ PTA ลดต ่าลงในประเทศจีน ซึ่งเป็นผลให้อตุสาหกรรม PTA ปรับตวัในทิศทางที่ดี
ขึน้ นอกจากนีผู้้ผลติ PTA ในประเทษจีนได้เร่ิมก าหนดราคา PTA โดยอ้างอิงกบัราคา PX  สง่ผลให้อตัราก าไรในประเทศ
จีนดีขึน้ ทัง้นีบ้ริษัทคาดวา่การจดัการท่ีดีขึน้นีจ้ะเป็นผลดีตอ่ผู้ผลติ PTA รายอื่นในทวีปเอเชีย อีกทัง้ก าลงัการผลิตใหม่ของ 
PX จ านวน 14 ล้านตนัโดยประมาณที่จะเข้ามาระหวา่งปี 2557 ถึง 2559 จะช่วยท าให้อตัราก าไร PTA ดีขึน้อีกในอนาคต 
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การวางแผนเชิงกลุยุทธ์ 
บริษัทมีแผนธุรกิจที่จะลงทุนในอีกหลายโครงการ (ที่อนุมตัิแล้วและอยู่ระหว่างการศึกษา ) ซึ่งมีรายจายฝ่ายทนุและเงิน
ลงทนุประมาณ 5.9 พนัล้านเหรียญสหรัฐ ในระหว่างปี 2557 ถึง 2561 ก าลงัการผลิตตามแผนจะเพิ่มขึน้เป็น 15 ล้านตนั
ภายในสิน้ปี 2561 เมื่อทกุโครงการเสร็จสิน้ (ที่อนมุตัิแล้วและอยู่ระหว่างการศึกษา) โดยบริษัทจะจดัหาเงินทนุเพื่อรองรับ
รายจ่ายฝ่ายทนุและการลงทนุที่จะเกิดขึน้โดยใช้ผลก าไรจากการด าเนินงาน การกู้ ยืมและการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ทัง้นีบ้ริษัทมีเป้าหมายในการรักษาโครงสร้างเงินทนุด้วยอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั 1 เทา่  
 

การเปลี่ยนแปลงของ Core EBITDA  

 
 
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัอิอกใบส าคญัแสดงสทิธ์ิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทและเพ่ิมทนุเพ่ือรองรับการใช้สทิธ์ิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธ์ิ นอกจากนีท้ี่ประชมุคณะกรรมการบริษัทยงัมีมติเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัที่ 
6 สงิหาคม 2557 เพ่ือพิจารณาและอนมุตัิการเพ่ิมทนุและออกใบส าคญัแสดงสทิธ์ิ โดยมีสาระส าคญัดงัตอ่ไปนี ้
 

Commodity 4.1 4.4 4.7 4.9

HVA 0.3 0.9 1.1 1.3

Production (MMt)

16.9 THB Bn 

14.3 THB Bn 
15.0 THB Bn

20.4 THB Bn 

FY2011 FY2012 FY2013 1H14 x 2

IVL Commodity HVA

Commodity 

Driven

HVA      

Driven
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ใบส าคัญแสดงสทิธิ IVL W1 IVL W2 

อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ 3 ปี 4 ปี 

อตัราการใช้สทิธิ 1 หนว่ยตอ่1หุ้นสามญั 1 หนว่ยตอ่1หุ้นสามญั 

ราคาการใช้สทิธิ 36 บาทตอ่หุ้น 43 บาทตอ่หุ้น 

*วนัออกใบส าคญัแสดงสทิธิ สงิหาคม 2557  สงิหาคม 2557 

*อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ 3 ปีนบัจากวนัออกใบส าคญัฯ  4 ปีนบัจากวนัออกใบส าคญัฯ 

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย 0 บาท (ไมค่ดิมลูคา่) 0 บาท (ไมค่ดิมลูคา่) 

วิธีการจดัสรร ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในอตัรา 10 หุ้นตอ่ 1 
หนว่ยใบส าคญัฯ  

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในอตัรา 10 หุ้นตอ่ 1 
หนว่ยใบส าคญัฯ 

ระยะเวลาการใช้สทิธิ วนัท าการสดุท้ายของทกุ 3 เดือน เร่ิมต้น
จากเดือนตลุาคม 2557 โดยวนัก าหนดการ
ใช้สทิธิครัง้สดุท้ายคือ วนัท่ีใบส าคญัฯมี
อายคุรบ 3 ปีนบัจากวนัท่ีออก ( ทัง้หมด 
13 ครัง้) 

วนัท าการสดุท้ายของทกุ 4 เดือน เร่ิมต้น
จากเดือนตลุาคม 2560 โดยวนัก าหนดการ
ใช้สทิธิครัง้สดุท้ายคือ วนัท่ีใบส าคญัฯมี
อายคุรบ 3 ปีนบัจากวนัท่ีออก ( ทัง้หมด 5 
ครัง้) 

*ใบส าคญัแสดงสิทธิจะออกและจดัสรรในเดือนสิงหาคม 2557 โดยยงัไมไ่ด้ระบวุนัท่ีแน่ชดั 
 
 

ประเภทธุรกิจ 

 

ธุรกิจ PET   

Core EBITDA ของกลุ่มธุรกิจเม็ดพลาสติก PET เท่ากบั 150 ล้านเหรียญสหรัฐในรอบคร่ึงแรกของ ปี 2557 (รวมเงิน
ประกนัชดเชยการสญูเสียรายได้จากเหตุการณ์น า้ท่วมจงัหวดัลพบรีุ จ านวน 4 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึน้จาก 141 ล้าน
เหรียญสหรัฐในรอบคร่ึงแรกของปี2556 (รวมเงินประกันชดเชยการสญูเสียรายได้จากเหตุการณ์น า้ท่วมจังหวดัลพบุรี
จ านวน 6 ล้านเหรียญสหรัฐ) การเพิ่มขึน้ของ Core EBITDA เป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของปริมาณการผลิตและอตัราก าไร 
ทัง้นีป้ริมาณการผลิตที่เพิ่มขึน้เป็นผลมาจากอตัราก าลงัการผลิตที่สงูขึน้ ส่วนอตัราก าไรที่เพิ่มขึน้เป็นผลมาจากอุปสงค์
ในช่วงฤดรู้อน ในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2557 กลุม่ผลติภณัฑ์ PET ของบริษัทจะยิ่งมีปริมาณการผลิตเพิ่มขึน้ซึ่งเป็นผลมาจาก
การเข้าซือ้กิจการ Turkpet ที่แล้วเสร็จในเดือนมิถนุายน 2557 และการเร่ิมการด าเนินงานอีกครัง้ของโรงงานผลิต PET ใน
ประเทศโปแลนด์หลงัจากที่ปิดเพื่อปรับปรุงสายการผลติ นอกจากนีก้ารเติบโตของอุปสงค์ทัว่โลกของผลิตภณัฑ์ PET ยงัคง
แข็งแกร่งทัง้ตวัผลติภณัพ์และการทดแทนผลติภณัฑ์อื่น 
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ธุรกิจเส้นใยและเส้นด้าย พลีเอสเตอร์ และเส้นใยจากขนสัตว์ 
Core EBITDA ของธุรกิจเส้นใยและเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์และเส้นใยจากขนสตัว์  เพิ่มขึน้อย่างมากถึงร้อยละ 36 เป็น 65 
ล้านเหรียญสหรัฐในคร่ึงแรกของ ปี 2557 เทียบกบั 48 ล้านเหรียญสหรัฐในรอบคร่ึงแรกของปี2556 (หากไมร่วมเงินประกนั
ชดเชยการสญูเสียรายได้จากเหตุการณ์น า้ท่วมจงัหวดัลพบรีุจ านวน 6.7 ล้านเหรียญสหรัฐในคร่ึงแรกของ ปี 2556 Core 
EBITDA จะเพิ่มขึน้ร้อยละ 57 ในคร่ึงแรกของปี 2557) การเพิ่มขึน้ของ Core EBITDA เป็นผลมาจากการปริมาณการผลิต
และอตัราก าไรที่สงูขึน้ โดยปริมาณการผลิตที่สงูขึน้มากจากการรวมผลประกอบการของ Trevira ในการจดัท างบการเงิน
รวมและการเสร็จสิน้การเข้าซือ้กิจการ PHP Fibers รวมทัง้การเร่ิมด าเนินการผลิตของโรงงาน CP4 ในประเทศอินโดนีเซีย 
ทัง้นีอ้ตัราก าไรที่เพิ่มขึน้เป็นผลมาจากสดัสว่นของผลิตภณัฑ์ HVA ที่เพิ่มขึน้ อีกทัง้การฟืน้ตวัของโรงงาน Trevira ซึ่งมีผล
ประกอบการท่ีดีขึน้ นอกจากนีโ้รงงาน CP4 ในประเทศอินโดนีเซียที่คอ่ยๆเร่ิมด าเนินการผลติหลงัจากได้แก้ปัญหาที่เกิดขึน้
ช่วงเร่ิมผลิตในคร่ึงแรกของปี 2557 และยงัไม่มีผลก าไรมากนกั โดยบริษัทคาดว่าโรงงาน CP4 จะมีปริมาณการผลิตและ
อตัราก าไรในคร่ึงหลงัของปี 2557 เพิ่มขึน้ เช่นเดียวกบัการเสร็จสิน้การเข้าซือ้กิจการ PHP Fibers ที่จะมีการด าเนินการ
ผลติเต็มคร่ึงหลงัของปี 2557 
 

ธุรกิจ Feedstock  
Core EBITDA ของธุรกิจ Feedstock เพิ่มขึน้ร้อยละ 110 เป็น 101 ล้านเหรียญสหรัฐในคร่ึงแรกของปี 2557 เทียบกบั 48 
ล้านเหรียญสหรัฐในคร่ึงแรกของปี 2556 การเพิ่มขึน้ของ Core EBITDA มีสาเหตหุลกัมาจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มสงูขึน้ 
(ด้วยการด าเนินงานท่ีคงที่หลงัจากโรงงาน EOEG หยดุการผลติเพื่อเปลีย่น Catalyst เป็นเวลา 2 เดือนในไตรมาสที่ 2 ของ
ปี 2556) และอตัราก าไรที่แข็งแกร่งของผลิตภณัฑ์ PEO นอกจากนีอ้ตัราก าไรที่ดีของผลิตภณัฑ์ MEG และ PEO ในทวีป
อเมริกาเหนือเกิดจากอปุสงค์ที่กลบัมาสงูขึน้และประโยชน์จากต้นทนุเอทิลนีท่ีถกูลง 
 
ในคร่ึงหลงัของปี 2557 บริษัทคาดว่าอตัราก าไรของ Ethylene Oxide และ Ethylene Glycol (MEG) จะยงัคงแข็งแกร่ง
จากอปุทานท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัและต้นทนุเอทิลนีท่ียงัคงต ่าลงอย่างต่อเนื่องในสหรัฐอเมริกา ทัง้นีห้นึ่งในผู้ผลิต MEG หลกั
ในอตุสาหกรรมได้วางแผนการซอ่มบ ารุงในปี 2557 บริษัทจึงคาดวา่อปุทานจะยงัคงมีอยูอ่ยา่งจ ากดั 
  
อปุสงค์ของ PTA เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง อย่างไรก็ตามปริมาณการผลิตของบริษัทลดลง 62 กิโลตนัในคร่ึงแรกของปี 2557 
จากคร่ึงแรกของปี 2556 สาเหตหุลกัเกิดจากแผนการพลกิฟืน้ธุรกิจ PTA ในประเทศไทย ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 อตัรา
ก าไรหลกัของ PTA ในทวีปเอเชียยงัคงคงที่เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 1 ของปี 2557  โดยอตัราก าไร PTA จะมีการปรับตวั
เพิ่มขึน้ในไตรมาสตอ่มาจากการท่ีผู้ผลติหลกัของ PTA ในประเทศจีนมีการจดัการตลาดที่ดีขึน้และคาดว่าจะมีการจดัการ
สนิทรัพย์ที่ราคาสงูอยา่งสมเหตสุมผลมากขึน้ 
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แผนภมิูที่ 1: แบ่งตามประเภทธุรกิจ – ปริมา การผลิตและรายได้  

 
 

ตารางที่ 3: ประเภทธุรกิจ – ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ (เทียบกันปีต่อปี)  
 ล้านบาท ล้านเหรียญสหรัฐ 

 
คร ่งแรกของ 

ปี 2557 
คร ่งแรกของปี 

2556 
YoY% คร ่งแรกของ 

ปี 2557 
คร ่งแรกของปี 

2556 
YoY% 

(1)Core EBITDA ต่อตัน (เหรียญสหรัฐต่อตัน)           3,292 2,467 33% 101 83 22% 

PET  3,189 2,845 12% 98 95 3% 

เส้นใยและเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ และเส้นใยจากขนสตัว์ 
เส้นใยจากขนสตัว ์

3,866 3,278 18% 119 110 8% 

Feedstock 3,237 1,504 115% 99 50 97% 
Core EBITDA 10,181 7,077 44% 313 237 32% 

PET  4,876 4,202 16% 150 141 6% 

เส้นใยและเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ และเส้นใยจากขนสตัว์ 
เส้นใยจากขนสตัว ์

2,119 1,432 48% 65 48 36% 

Feedstock 3,287 1,437 129% 101 48 110% 
EBITDA 8,970 6,288 43% 275 211 31% 

PET  3,970 3,585 11% 122 120 2% 

เส้นใยและเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ และเส้นใยจากขนสตัว์ 
เส้นใยจากขนสตัว ์

1,901 1,297 47% 58 43 34% 

Feedstock 3,200 1,400 129% 98 47 110% 

ข้อสังเกต  :  ตัง้แต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2557 บริษัทเปลี่ยนวิธีการค านวณปริมาณการผลิตของกลุ่มธุรกิจเสน้ใยและเสน้ด้ายโพลีเอสเตอร์ และเสน้ใยจากขนสัตว์ และได้รวม
ปริมาณการผลิตของกลุ่มธุรกิจบรรจุภณัฑ์ไว้ในกลุ่มธุรกิจ PET ทัง้นีผ้ลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนีไ้ม่เป็นสาระส าคญั 
                   ในคร่ึงแรกของปี 2557 EBITDA ของ ผลิตภณัฑ์ PET รวม เงินประกนัชดเชยการสูญเสียรายได้จากเหตกุารณ์น ้าท่วมจ านวน 4 ล้านเหรียญสหรัฐ 
                   ในคร่ึงแรกของปี 2556 EBITDA ของ ผลิตภณัฑ์ PET และเส้นใยและเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ รวม เงินประกนัชดเชยการสูญเสียรายได้จากเหตกุารณ์น ้าท่วม
จ านวน 6 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 7 ล้านเหรียญสหรัฐตามล าดบั 

(1) Core EBITDA ต่อตนัของบริษัทค านวณจาก Core EBITDA รวมของบริษัทหารด้วยจ านวนการผลิตรวมของบริษัท  
Core EBITDA ต่อตนัของแต่ละกลุ่มผลิตภณัฑ์ค านวณจาก Core EBITDA ของแต่ละกลุ่มผลิตภณัฑ์หารด้วยจ านวนการผลิตของ
แต่ละกลุ่มผลิตภณัฑ์  

706 602 712 765 737 683 746 783 

197 
202 

212 225 215 258 251 297

512 
503 

500 456 520 522 509 
507

1,414 
1,307 

1,423 1,446 1,471 1,464 1,505 
1,587 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

                

PET                                                   Feedstock

1,080 981 
1,231 1,289 1,204 1,020 1,172 1,178 

330 351 

352 358 346 
502 

479 564 286 314 
279 253 328 295 

236 230 1,696 1,646 

1,862 1,900 1,877 1,817 1,887 
1,972 

0
200
400
600
800

1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000

                     

         :                                                                              



                                                                                                                       บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

 

266 การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A)                | ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

 

 

การด าเนินงานในแต่ละภูมิภาค 

 

ทวีปเอเชีย    

Core EBITDA ในทวีปเอเชีย เพิ่มขึน้จาก 70 ล้านเหรียญสหรัฐ ในคร่ึงแรกของปี 2556 (รวมเงินประกนัชดเชยการสญูเสีย
รายได้จากเหตกุารณ์น า้ทว่มจงัหวดัลพบรีุ จ านวน 12.7 ล้านเหรียญสหรัฐ)  เป็น 73 ล้านเหรียญสหรัฐในช่วงเวลาเดียวกนั
ของปี 2557 (รวมเงินประกันชดเชยการสญูเสียรายได้จากเหตกุารณ์น า้ท่วมจงัหวดัลพบรีุ จ านวน 4 ล้านเหรียญสหรัฐ)  
โดยสาเหตหุลกัเกิดจากการเพิ่มขึน้ของปริมาณการผลิต รวมทัง้โครงการ CP4 ส าหรับการผลิตเส้นใยและเส้นด้ายโพลิเอ
สเตอร์ในประเทศอินโดนีเซียซึ่งเร่ิมการผลิตในไตรมาสแรกของปี 2557 สามารถท าการผลิตได้เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องและ
ด าเนินงานอย่างมีเสถียรภาพ โดยบริษัทคาดว่าจะได้รับผลก าไรจากโครงการดังกล่าวตัง้แต่คร่ึงหลังของปี 2557  
นอกจากนีบ้ริษัทมีก าลงัการผลิต PTA สงูถึง 1.8 ล้านตนัในทวีปนี ้(รวมกิจการร่วมทนุ Polyprima ในประเทศอินโดนีเซีย) 
การฟืน้ตวัของอตัราก าไรของ PTA จากการที่ผู้ผลิตในประเทศจีนมีการจดัการตลาดที่ดีขึน้ และการลดสภาวะกดดนัจาก
ต้นทนุเนื่องจากการมีการเพิ่มขึน้ของอปุทาน Paraxylene  จะช่วยเพิ่มการเติบโตของผลก าไรในภมูิภาคนี ้
 
ทวีปยุ รป ตะวันออกกลาง แอ ริกา และอื่น   

Core EBITDA ในทวีปยโุรป ตะวนัออกกลาง แอฟริกา และอื่นๆเพิ่มขึน้เป็น 79 ล้านเหรียญสหรัฐในคร่ึงแรกของปี 2557 
เทียบกบั 46 ล้านเหรียญสหรัฐในคร่ึงแรกของ ปี 2556 ซึง่เพิม่ขึน้เป็นอยา่งมากถงึร้อยละ 71 ทัง้นี ้ การเพิ่มขึน้ของ Core 
EBITDA มีสาเหตหุลกัจากการเพิ่มขึน้ของอตัราก าไร โดย Core EBITDA  ตอ่ตนัเพิม่ขึน้เป็น 104 เหรียญสหรัฐตอ่ตนัใน
คร่ึงแรกของปี 2557 จาก 63 เหรียญสหรัฐตอ่ตนัในคร่ึงแรกของปี 2556 รวมทัง้ผลก าไรจาก Trevira,  PHP Fibers และ 
TurkPET (ร้อยละ 22 ของ Core EBITDA ในคร่ึงแรกของปี 2557  มาจากทัง้ 3 บริษัทนี)้ อยา่งไรก็ตามอตัราก าไร PET 
ยงัคงแข็งแกร่งเนื่องจากการปรับปรุงสต็อกสนิค้าในหลงัชว่งฤดหูนาวที่ผา่นมาและผลจากการท่ี Workington หยดุ
ด าเนินงานชัว่คราว สามารถชว่ยให้ตลาดมีการจดัการท่ีดีขึน้ อีกทัง้อตัราก าไรของผลติภณัฑ์เส้นใยและเส้นด้ายโพลเิอ
สเตอร์เพิ่มขึน้จากการท่ี Trevira ได้พลกิฟืน้กลบัมาท าผลก าไร และการเข้าซือ้กิจการ PHP Fibersซึง่ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบั
ยานยนต์และเส้นด้าย นอกจากนีก้ารเข้าซือ้โรงงานผลติ PET จาก TurkPet ที่แล้วเสร็จในเดือนมถินุายน 2557 จะชว่ยให้
ปริมาณการผลติและรายได้ของบริษัทเพิ่มขึน้ในคร่ึงหลงัของปี 2557 อีกทัง้ธุรกิจในประเทศไนจีเรียคาดวา่จะมีอตัราก าลงั
การผลติที่สงูขึน้ในคร่ึงหลงัของปี 2557 เนื่องจากการเร่ิมด าเนินธุรกิจบรรจภุณัฑ์ที่ประเทศกานาในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 
นอกจากนีบ้ริษัทได้มกีารเร่ิมใช้แผนการด าเนินงานท่ีเป็นเลศิกบัการขยายก าลงัการผลติในประเทศโปแลนด์และคาดวา่ผล
จากแผนการดงักลา่วจะสง่ผลให้ต้นทนุโดยรวมลดลงพร้อมกบัมีรายจา่ยฝ่ายทนุท่ีลดลง และเร่ิมให้ผลก าไรในคร่ึงหลงัของ
ปี 2557 
 

ทวีปอเมริกาเหนือ   
ธุรกิจในทวีปอเมริกาเหนือมีผลการด าเนินงานท่ีดีขึน้อยา่งมากโดยมี Core EBITDA เท่ากบั 160 ล้านเหรียญสหรัฐในคร่ึง
แรกของ ปี 2557 เทียบกบั 121 ล้านเหรียญสหรัฐในคร่ึงแรกของ ปี 2556 ทัง้นี ้เกิดจากปริมาณการผลติที่เพิ่มสงูขึน้ร้อยละ 
13 และ Core EBITDA ตอ่ตนัท่ีเพิ่มขึน้เป็น 165 เหรียญสหรัฐตอ่ตนัในคร่ึงแรกของปี 2557 จาก 140 เหรียญสหรัฐต่อตนั
ในคร่ึงแรกของปี 2556  ทัง้นีป้ริมาณการผลติที่เพิ่มขึน้สว่นใหญ่มาจากปริมาณการผลติที่สงูขึน้ของโรงงานผลติ EOEG ใน
รัฐเท็กซสัที่ได้ท าการเปลีย่น catalyst ในไตรมาสที่ 2 ปี 2556  นอกจากนีอ้ตัราก าไรของ MEG และ PEO  ยงัอยู่ในระดบัที่
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ดีเนื่องจากอปุสงค์ที่กลบัมาสงูขึน้และต้นทนุเอทิลีนที่ต ่าในทวีปอเมริกาเหนือ จะเห็นได้ว่าบริษัทมีข้อได้เปรียบอย่างมาก
จากปริมาณการผลติที่เพิ่มสงูขึน้และอตัราก าไรท่ีคาดวา่จะเพิ่มขึน้จากกลุม่ธรุกิจ Oxide และ Glycol ในช่วงคร่ึงหลงัของปี 
2557 ทัง้นีอ้ตัราก าไร ของ MEG และ PEO คาดวา่จะเพิ่มสงูขึน้เนื่องจากอปุทานท่ีขาดแคลน และต้นทนุเอทิลีนที่ยงัคงลด
ต ่าลงอยา่งตอ่เนื่องในสหรัฐอเมริกา ซึง่สง่ผลให้อตัราก าไร Glycols ในประเทศสหรัฐอเมริกาสงูกวา่ในทวีปเอเชีย  
 
แผนภมิูที่ 2: แบ่งตามภมิูภาค– ปริมา การผลิตและรายได้  

 
 

ตารางที่ 4: การด าเนินงานในแต่ละภมิูภาค – ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ (เทียบกันปีต่อปี) 
 ล้านบาท ล้านเหรียญสหรัฐ 

 
คร ่งแรกของ 

ปี 2557 
คร ่งแรกของปี 

2556 
YoY% คร ่งแรกของ 

ปี 2557 
คร ่งแรกของปี 

2556 
YoY% 

(1)Core EBITDA ต่อตนั (เหรียญสหรัฐต่อตนั)  3,292 2,467 33% 101 83 22% 

เอเชีย 1,753 1,641 7% 54 55 (2)% 
(1)ยโุรป ตะวนัออกกลาง และแอฟริกา 3,396 1,891 80% 104 63 65% 

อเมริกาเหนือ 5,370 4,181 28% 165 140 18% 

Core EBITDA 10,181 7,077 44% 313 237 32% 

เอเชีย 2,390 2,101 14% 73 70 4% 
(2)ยโุรป ตะวนัออกกลาง และแอฟริกา 2,570 1,376 87% 79 46 71% 

อเมริกาเหนือ 5,222 3,600 45% 160 121 33% 

EBITDA 8,970 6,288 43% 275 211 31% 

เอเชีย 2,070 1,731 20% 64 58 10% 
(2)ยโุรป ตะวนัออกกลาง และแอฟริกา 2,107 1,024 106% 65 34 89% 

อเมริกาเหนือ 4,793 3,533 36% 147 118 24% 

ข้อสังเกต  :  (1)Core EBITDA ต่อตนัของบริษัทค านวณจาก Core EBITDA รวมของบริษัทหารด้วยจ านวนการผลิตรวมของบริษัท  
Core EBITDA ต่อตนัของแต่ละภูมิภาคค านวณจาก Core EBITDA ของแต่ละภูมิภาคหารด้วยจ านวนการผลิตของแต่ละภูมิภาค 
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  (2) EMEA รวมทวีปยโุรป, ตะวนัออกกลาง และแอฟริกา 
                       ในคร่ึงแรกของปี 2557 EBITDA รวม เงินประกนัชดเชยการสูญเสียรายได้จากเหตกุารณ์น ้าท่วมจ านวน 4 ล้านเหรียญสหรัฐในทวีปเอเชีย 
                       ในคร่ึงแรกของปี 2556 EBITDA รวม เงินประกนัชดเชยการสูญเสียรายได้จากเหตกุารณ์น ้าท่วมจ านวน 13 ล้านเหรียญสหรัฐในทวีปเอเชีย  
 
 
 
 

ความหลายหลายของธุรกิจ 

 

ผลิตภ ัฑ์ชนิดพิเศษของบริษัทมีการเติบโตอยา่งแข็งแกร่ง โดยมี Core EBITDA เท่ากบั 124 ล้านเหรียญสหรัฐในคร่ึง
แรกของปี 2557 เพิ่มขึน้จาก 77 ล้านเหรียญสหรัฐในคร่ึงแรกของปี 2556 การเพิ่มขึน้อยา่งมากนีเ้กิดจากปริมาณการผลิต
ที่เพิ่มขึน้ร้อยละ 23 จากอตัราการผลิตที่สงูขึน้ การรวมผลประกอบการของ Trevira ในการจดัท างบการเงินรวม รวมทัง้
การเข้าซือ้กิจการ PHP Fibers ในคร่ึงแรกของปี 2557 นอกจากนี ้Core EBITDA ต่อตนัเพิ่มขึน้เป็น 197 เหรียญสหรัฐต่อ
ตนัในคร่ึงแรกของปี 2557 จาก 150 เหรียญสหรัฐตอ่ตนัในคร่ึงแรกของปี 2556 ทัง้นีก้ารเพิ่มขึน้ของ Core EBITDA ต่อตนั
เป็นผลมาจากการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ การพลิกฟื้นกลบัมาท าผลก าไรของ Trevira และการเพิ่มขึน้ของ
ผลิตภณัฑ์ใหม่เข้าสู่ธุรกิจผลิตภณัฑ์ถงุลมนิรภยั (airbag) และยางในรถยนต์ (tire cord) จากการเข้าซือ้กิจการ PHP 
Fibers จะเห็นได้วา่ในคร่ึงแรกของปี 2557  ผลติภณัฑ์ HVA มีปริมาณการผลติร้อยละ 20 ของปริมาณการผลติรวม 
 

บริษัทมีความคาดหวังที่จะขยายก าลังการผลิตของผลิตภั ฑ์ชนิดพิเศษเชิงกลยุทธ์เพิ่มข น้เป็นร้อยละ 25 ของ
ก าลังการผลิตรวม ดยประมา ในระยะยาว ซึง่สว่นใหญ่มาจากการเข้าซือ้กิจการท่ีเป็นผู้น าตลาดในธุรกิจนี  ้ทัง้นีบ้ริษัท
ยงัคงมีความกระตือรือร้นเป็นอยา่งยิ่งในการท่ีจะมุง่หน้าไปสูก่ารเจริญเติบโตนีเ้พื่อเพิ่มความหลากหลายให้กบัผลิตภณัฑ์
ของบริษัท ผลิตภณัฑ์ชนิดพิเศษนีจ้ะช่วยเพิ่มคณุค่าของตราสินค้าให้แก่บริษัท  เนื่องจากบริษัทเป็นผู้น าตลาดและเป็นผู้
ริเร่ิมผลติภณัฑ์ใหมท่ี่ได้รับการตอบรับท่ีดีจากลกูค้าในอตุสาหกรรมสนิค้าอปุโภคบริโภค  
 
ธุรกิจผลิตภั ฑ์ Commodity ในฝ่ังตะวันตก มี Core EBITDA เพิ่มขึน้เป็น 144 ล้านเหรียญสหรัฐในคร่ึงแรกของปี 
2557 จาก 118 ล้านเหรียญสหรัฐในคร่ึงแรกของปี 2556 การเพิ่มขึน้ของ Core EBITDA อยา่งมากนีเ้ป็นผลจากอตัราก าไร
ที่เพิ่มขึน้เป็น 119 เหรียญสหรัฐต่อตนัในคร่ึงแรกของปี 2557 จาก 98 เหรียญสหรัฐต่อตนัในคร่ึงแรกของปี 2556  ทัง้นี ้
อตัราก าไรท่ีเพิ่มขึน้มาจากอปุสงค์ของผลติภณัฑ์ PET ที่เพิ่มขึน้ตามฤดกูาลและอปุสงค์ที่แข็งแกร่งของธุรกิจ Glycol 
 
ธุรกิจผลิตภ ัฑ์ Commodity ในทวีปเอเชีย มี Core EBITDA เพิ่มขึน้เป็น 44 ล้านเหรียญสหรัฐในคร่ึงแรกของปี 2557 
จาก 42 ล้านเหรียญสหรัฐในคร่ึงแรกของปี 2556 การเพิ่มขึน้เล็กน้อยของ Core EBITDA นีเ้ป็นผลจากปริมาณการผลิตที่
เพิ่มขึน้ ทัง้นีอ้ตัราก าไรของ PTA  ซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์หลกัในกลุม่ผลิตภณัฑ์ Commodity ในทวีปเอเชียด้วยก าลงัการผลิต 
1.8 ล้านตนั  (รวมกิจการร่วมทนุ Polyprima ในประเทศอินโดนีเซีย) ยงัคงอยูใ่นระดบัต ่า 
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แผนภมิูที่ 3: ประเภทผลิตภ ัฑ์ – รายได้และปริมา การผลิต 

 
ตารางที่ 5: ประเภทผลิตภ ัฑ์ – ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ (เทียบกนัปีต่อปี) 

 ล้านบาท ล้านเหรียญสหรัฐ 

 
คร ่งแรกของปี 2557 คร ่งแรกของปี 2556 YoY% คร ่งแรกของปี 2557 คร ่งแรกของปี 2556 YoY% 

(1)Core EBITDA ต่อตนั  3,292 2,467 33% 101 83 22% 

HVA 6,404 4,465 43% 197 150 31% 

West Commodity 3,861 2,935 32% 119 98 21% 

Asia Commodity 1,155 1,089 6% 35 36 (3)% 

Core EBITDA 10,181 7,077 44% 313 237 32% 

HVA 4,042 2,295 76% 124 77 61% 

West Commodity 4,703 3,526 33% 144 118 22% 

Asia Commodity 1,435 1,256 14% 44 42 5% 

EBITDA 8,970 6,288 43% 275 211 31% 

HVA 3,952 2,350 68% 121 79 54% 

West Commodity 3,902 3,052 28% 120 102 17% 

Asia Commodity 1,115 886 26% 34 30 15% 

ข้อสังเกต  : ในคร่ึงแรกของปี 2557 EBITDA รวม เงินประกนัชดเชยการสูญเสียรายได้จากเหตกุารณ์น ้าท่วมจ านวน 4 ล้านเหรียญสหรัฐในกลุ่มผลิภณัฑ์ HVA 
                   ในคร่ึงแรกของปี 2556 EBITDA รวม เงินประกนัชดเชยการสูญเสียรายได้จากเหตกุารณ์น ้าท่วมจ านวน 4 ล้านเหรียญสหรัฐในกลุ่มผลิตภณัฑ์ Asia 

Commodity และ 9 ล้านเหรียญสหรัฐในกลุ่มผลิตภณัฑ์ HVA  
  (1)Core EBITDA ต่อตนัของบริษัทค านวณจาก Core EBITDA รวมของบริษัทหารด้วยจ านวนการผลิตรวมของบริษัท 

      Core EBITDA ต่อตนัของแต่ละประเภทผลิตภณัฑ์ค านวณจาก Core EBITDA ของแต่ละประเภทผลิตภณัฑ์ด้วยจ านวนการผลิตของแต่ละประเภท
ผลิตภณัฑ์ 
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 ครงสร้างทางการเงินและสภาพคล่อง 
 

หนีส้ิน : อตัราส่วนหนีส้ินจากการด าเนินงานสทุธิต่อทุนของบริษัทในเดือนมิถนุายน 2557 เท่ากบั  1.2 
เท่า ต ่ากว่าอตัราส่วนที่รายงาน ณ สิน้ปี 2556 ซึ่งเท่ากบั 1.4 เท่า ความสามารถในการช าระหนี ้
(DSCR) ในเดือนมิถนุายน 2557 เท่ากบั 2.4 เท่าเพิ่มขึน้จากปี 2556 ซึ่งเท่ากบั 1.6 เท่า และอตัรา
ความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ (Interest Coverage Ratio) ในเดือนมิถนุายน 2557 เท่ากบั 5.1 
เท่าเพิ่มขึน้จากปี 2556 ซึ่งเท่ากบั 3.9 เท่า เป็นผลมาจากผลประกอบการของบริษัทที่ดีขึน้ในคร่ึงแรก
ของปี 2557 บริษัทมีกระแสเงินสดไหลออกเพื่อรายจ่ายฝ่ายทนุและการลงทนุจ านวน 232 ล้านเหรียญ
สหรัฐในช่วงคร่ึงแรกของปี 2557 (เกณฑ์เงินสด) ทัง้นี  ้หนีส้ินจากการด าเนินงานสทุธิของบริษัทลดลง
จาก 2,224 ล้านเหรียญสหรัฐ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็น 2,220 ล้านเหรียญสหรัฐ ณ วนัที่ 30 
มิถนุายน 2557 พร้อมกบักระแสเงินไหลเข้าจากการด าเนินงานสทุธิจากเงินลงทนุและต้นทนุการกู้ยืม 

สภาพคล่อง : กระแสเงินสดที่แข็งแกร่งและระยะเวลาครบก าหนดในการช าระหนีท้ี่ยาวช่วยเพิ่มสภาพคลอ่งที่ดี
ขึน้ให้กบับริษัท ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2557 บริษัทมีสภาพคลอ่งเท่ากบั 1.2 พนัล้านเหรียญสหรัฐซึ่ง
ประกอบด้วยเงินสดและเงินสดภายใต้การบริหารรวมทัง้วงเงินสนิเช่ือที่ยงัมิได้เบิกใช้ การมีสภาพคลอ่ง
ที่ดีเช่นนีช้่วยตอบสนองความต้องการเงินทนุ หมนุเวียนของบริษัททนัทีที่ต้องการในกรณีที่มีการเพิ่มขึน้
ของราคาอย่างเฉียบพลนั ทัง้นีย้งัช่วยให้บริษัทสามารถปิดการซือ้กิจการได้เร็วขึน้ในทุกช่วงเวลาที่
โอกาสเกิดขึน้ 

 
ตารางตอ่ไปนีแ้สดงการเปลีย่นแปลงของหนีส้นิรวม และหนีส้นิจากการดาเนินงานสทุธิ ในหนว่ยล้านเหรียญสหรัฐ 
ตารางที่ 6: หนีส้ินรวมและหนีส้ินจากการด าเนินงานสุทธิ 
ล้านเหรียญสหรัฐ คร ่งแรกของปี 2557 ปี 2556 

หนีสิ้นรวม 2,535 2,598 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสัน้ 339 490 

เงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (Current portion) 99 120 

หุ้นกู้  (Non-current portion) 847 725 

เงินกู้ยืมระยะยาว (Non-current portion) 1,250 1,264 

เงินสด และเงินสดภายใต้การบริหาร 124 133 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 109 125 

เงินลงทนุระยะสัน้และเงินให้กู้ยืม 15 7 
(1)หนีสิ้นสุทธิ 2,411 2,466 
(2)หนีส้ินส าหรับโครงการท่ียงัไมเ่ร่ิมด าเนินงาน (Project Debt) 191 241 
(3)หนีสิ้นจากการด าเนินงานสุทธิ 2,220 2,224 

อตัราสว่นหนีส้ินจากการด าเนินงานสทุธิต่อทนุ (เท่า)  1.1 1.2 

อตัราสว่นหนีส้ินระยะยาวจากการด าเนินงานสทุธิต่อทนุ (เท่า)  1.0 0.9 

หนีส้ินท่ีมีอตัราดอกเบีย้คงท่ี (%) 51% 37% 

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือโดยTRIS (ได้รับการยืนยนัในเดือนตลุาคม ปี 2556) A+ A+ 

สภาพคล่อง (พันล้านเหรียญสหรัฐ) 1.2 0.8 

วงเงินสินเช่ือท่ียงัมิได้เบิกใช้ – พนัล้านเหรียญสหรัฐ 1.1 0.7 

อัตราส่วนทางการเงิน   
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อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เท่า) 1.4 1.3 

ความสามารถในการช าระหนี ้(DSCR) (เท่า) 2.4 1.6 

อตัราความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ (Interest Coverage Ratio) (เท่า) 5.1 3.9 

ข้อสังเกต  :  (1) หนีสิ้นสทุธิ หมายถึง หนีสิ้นที่ภาระดอกเบ้ีย หกัด้วยเงินสด และเงินสดภายใต้การบริหาร 
(2) หนีสิ้นส าหรับโครงการที่ยงัไม่เร่ิมด าเนินงาน หมายถึง หนีสิ้นในโครงการลงทนุที่ยงัไม่ก่อให้เกิดรายได้และก าไรแก่กิจการ  
(3) หนีสิ้นจากการด าเนินงานสทุธิ เท่ากบั หนีสิ้นสทุธิ หกัด้วยหนีสิ้นส าหรับโครงการที่ยงัไม่เร่ิมด าเนินงาน 

 
รูปภาพตอ่ไปนีแ้สดงสดัสว่นหนีส้นิสทุธิและการช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ ในแตล่ะปีในหนว่ยล้านเหรียญสหรัฐ 
ตารางที่ 7:  การช าระคืนเงนิกู้ยมืระยะยาวและหุ้นกู้ 

 
 
 

 

 
ในคร่ึงแรกของ ปี 2557 บริษัทมีกระแสเงินไหลเข้าสทุธิจากการด าเนินงานจ านวน 397 ล้านเหรียญสหรัฐ  เทียบกบักระแส
เงินไหลเข้าจากการด าเนินงานจ านวน 207 ล้านเหรียญสหรัฐในคร่ึงแรกของปี 2556 ซึง่คิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 92 จาก
การเพิ่มขึน้ของ EBITDA และเงินสดจากเงินทุนหมนุเวียน ทัง้นีใ้นคร่ึงแรกของ ปี 2557 บริษัทมีกระแสเงินสดไหลออก 
จ านวน 232 ล้านเหรียญสหรัฐส าหรับรายจ่ายฝ่ายทนุและการลงทนุของการเข้าซือ้ร้อยละ 80 ของบริษัท  PHP Fibers 
จ านวน 87 ล้านเหรียญสหรัฐ และการเข้าซือ้ร้อยละ 100 ของบริษัท Artenius ในประเทศตรุกี จ านวน 24 ล้านเหรียญ
สหรัฐ (ไม่รวมสว่นที่เป็นหนีส้ินจ านวน 21 ล้านเหรียญสหรัฐ) นอกจากนีย้งัมีรายจ่ายฝ่ายทนุจากการขยายโรงงาน การ
ขยายก าลงัการผลิตและแผนการสร้างความเป็นเลิศในการด าเนินงาน  รายจ่ายฝ่ายทนุและการลงทนุดงักลา่วได้รับการ
สนบัสนนุโดยการออกหุ้นกู้และกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 
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ตารางที่ 8: กระแสเงนิสดของบริษัท (เทียบกันปีต่อปี) 
 ล้านบาท ล้านเหรียญสหรัฐ 

 คร ่งแรกของ 
ปี 2557 

คร ่งแรกของ
ปี 2556 

YoY% คร ่งแรกของ 
ปี 2557 

คร ่งแรกของ
ปี 2556 

YoY% 

Core EBITDA 10,197 7,077 44% 313 237 32% 

ภาษีเงินได้ (160) (444) (64)% (5) (15) (67)% 

 เงินทนุหมนุเวียนสทุธิและอ่ืนๆ 4,113 326 1,160% 126 11 1,055% 
กระแสเงินสดเข้าจากกิจกรรมด าเนินงาน  

(ก่อนก าไรหรือขาดทุนจากสินค้าคงเหลือ) 14,150 6,959 103% 435 233 86% 

ก าไร (ขาดทนุ) จากสินค้าคงเหลอื (1,211) (789) 54% (37) (26) 41% 

กระแสเงินสดเข้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 12,939 6,170 110% 397 207 92% 
(1) รายจ่ายฝ่ายทนุเพื่อการขยายก าลงัการผลิตและการลงทนุใหม่ (6,862) (3,441) 99% (211) (115) 83% 

รายจ่ายฝ่ายทนุเพื่อการบ ารุงรักษา (698) (623) 12% (21) (21) 3% 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินสทุธิท่ีจา่ยไป (1,757) (1,728) 2% (54) (58) (7)% 

เงินปันผลจ่าย (733) (870) (16)% (23) (29) (23)% 
(2) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนและอ่ืนๆ (223) (595) (63)% (34) 21  
(2) เพิ่มข น้(ลดลง)ในหนีสิ้นสุทธิ (2,666) 1,087  (55) (5) 1,098% 

ข้อสังเกต  : (1) รวมเงินที่ได้รับจากการขายที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ และเงินลงทนุ 
                  (2) รวมผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศส้ินงวดและอื่นๆ 
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ส่วนที่ 4 

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสาร 

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) มีช่ือภาษาองักฤษว่า  Indorama Ventures Public Company 
Limited (“ผู้ออกหุ้นกู้ ”) ส านกังานตัง้อยู่เลขที่ 75/102 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 2 ชัน้ 37 ซอยสขุุมวิท 19 ถนนอโศก  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กทม. 10110 โทรศพัท์ 0-2661-6661 โทรสาร 0-2661-6664-5 มีความประสงค์ที่จะออก
และเสนอขายหุ้นกู้ซึง่มีลกัษณะส าคญัตามที่ระบไุว้ข้างลา่งนี ้

1. รายละเอียดของตราสารหนีท้ี่เสนอขาย 

1.1 ลักษณะส าคัญของหุ้นกู้ที่เสนอขาย 

ผู้ออกหุ้นกู้  บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน)  

Indorama Ventures Public Company Limited 

ช่ือเฉพาะของหุ้นกู้  “หุ้นกู้ ด้อยสทิธิที่มีลกัษณะคล้ายทนุไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอน
หุ้นกู้ก่อนก าหนดและมีสิทธิเลื่อนช าระดอกเบีย้โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆของบริษัทอินโด
รามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2557“ 

ประเภทของหุ้นกู้  หุ้นกู้ ด้อยสทิธิที่มีลกัษณะคล้ายทนุช าระคืนเงินต้นเพียงครัง้เดียวเมื่อเลิกบริษัท หรือ
เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก าหนดตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนด
สิทธิทัง้นีผู้้ ออกหุ้นกู้ มีสิทธิเลื่อนการช าระดอกเบีย้พร้อมกับสะสมดอกเบีย้จ่ายไป
ช าระในวนัใด ๆ ก็ได้ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ โดยไม่จ ากดัระยะเวลาและจ านวนครัง้ตามดลุย
พินิจของของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้ เดียว ไม่มีประกนัไม่แปลงสภาพและมีผู้แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้  

ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) และ 

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

ผู้ ร่วมจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้  บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั (มหาชน) 

ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตัง้โดยชอบให้ท าหน้าที่เป็น
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แทน 

นายทะเบียนหุ้นกู้  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตัง้โดยชอบให้ท าหน้าที่เป็นนาย
ทะเบียนหุ้นกู้แทน 

จ านวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย ไมเ่กิน 15,000,000 หนว่ย 
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มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ย 1,000 (หนึง่พนั) บาท 

มลูคา่รวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย ไมเ่กิน 15,000,000,000 บาท 

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย 1,000 (หนึง่พนั) บาท 

อายหุุ้นกู้  ไมม่ีก าหนดระยะเวลา (Perpetual)  

วนัออกหุ้นกู้  31 ตลุาคม 2557 

วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  ไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการหรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ ใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนดตามเง่ือนไขที่
ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสทิธิ 

สถานะของหุ้นกู้  หุ้นกู้ ที่เสนอขายในครัง้นีเ้ป็นหุ้นกู้ ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของผู้ ออกหุ้ นกู้ และมี
สถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วยโดยการด้อยสิทธิดงักล่าวของผู้ ถือหุ้นกู้
ตามหุ้นกู้นีเ้ป็นการด้อยสทิธิในเร่ืองการได้รับช าระเงินตามหุ้นกู้ต่อเจ้าหนีส้ามญัและ
เจ้าหนีบ้ริุมสทิธิอื่น ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้สทิธิของผู้ ถือหุ้นกู้นีจ้ะเทา่เทียมกบัสทิธิของผู้ ถือ
หุ้นบุริมสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ แต่จะมีสิทธิก่อนหน้าผู้ ถือหุ้นสามญัของผู้ออกหุ้นกู้ เมื่อ
เกิดกรณีตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสทิธิ 

อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้  (1)  ตัง้แตว่นัออกหุ้นกู้จนถึงวนัครบก าหนด 5 (ห้า) ปี นบัจากวนัออกหุ้นกู้  (แตไ่ม่
นบัรวมวนัครบก าหนดปีที่ 5 นบัจากวนัออกหุ้นกู้ ) อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 7 
ตอ่ปี 

(2) ตัง้แตว่นัครบก าหนด 5 (ห้า) ปี นบัจากวนัออกหุ้นกู้จนถึงวนัครบก าหนด 25 
(ยี่สิบห้า) ปี นบัจากวนัออกหุ้นกู้  (แต่ไม่นบัรวมวนัครบก าหนดปีท่ี 25 นับจาก
วนัออกหุ้นกู้ ) อตัราดอกเบีย้เท่ากบัอตัราร้อยละต่อปี ซึ่งเป็นผลรวมของ (ก) 
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ 
(ค) อตัราร้อยละ 0.25 ตอ่ปี  

(3) ตัง้แต่วันครบก าหนด 25 (ยี่สิบห้า) ปี นับจากวนัออกหุ้นกู้ จนถึงวันครบ
ก าหนด 50 ปี นบัจากวนัออกหุ้นกู้  (แต่ไม่นบัรวมวนัครบก าหนดปีที่ 50 นบั
จากวนัออกหุ้นกู้ )  อตัราดอกเบีย้เทา่กบัอตัราร้อยละตอ่ปี ซึง่เป็นผลรวมของ 
(ก) อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี (ข) Initial Credit Spread 
และ (ค) อตัราร้อยละ 1.0 ตอ่ปี 

(4) ตัง้แต่วันครบก าหนด 50 (ห้าสิบ) ปี นับจากวันออกหุ้ นกู้ เ ป็นต้นไป  
อัตราดอกเบีย้เท่ากับอัตราร้อยละต่อปี ซึ่งเป็นผลรวมของ (ก) อัตรา
ผลตอบแทนพันธบตัรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ  
(ค) อตัราร้อยละ 3.0 ตอ่ปี 
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โดยที่ Initial Credit Spread จะเท่ากบัร้อยละ 4.08 ต่อปี และอตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปีหมายถึง Yield Interpolation ของเส้นอตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรรัฐบาลที่มีอาย ุ5 (ห้า) ปี ณ สิน้สดุวนัท าการของสองวนัท าการก่อนวนัปรับ
อตัราดอกเบีย้ใดๆ ซึง่จดัท าโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย  

ผู้ออกหุ้นกู้ จะท าการปรับอตัราดอกเบีย้หุ้นกู้ทุกๆ 5 (ห้า) ปี โดย นายทะเบียนหุ้นกู้
และผู้ออกหุ้นกู้ จะเป็นผู้ค านวณการปรับอตัราดอกเบีย้หุ้นกู้ ดงักลา่วโดยอ้างอิงจาก
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปีในสองวนัท าการก่อนวนัเร่ิมต้นของงวด
การปรับดอกเบีย้ที่เก่ียวข้อง และแจ้งให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ทราบโดยวิธีการตามที่ผู้ แทนผู้
ถือหุ้นกู้ เห็นสมควร 

1.2  วิธีการเวลาและสถานที่ในการช าระหนีหุ้้นกู้ 

วนัก าหนดช าระดอกเบีย้หุ้นกู้  ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระดอกเบีย้เป็นรายไตรมาสในวนัที่ 31 มกราคม วนัที่ 30 เมษายน 
วนัท่ี 31 กรกฎาคม และวนัท่ี 31 ตลุาคม ของทกุปี ตลอดอายขุองหุ้นกู้  โดยผู้ออกหุ้น
กู้จะท าการช าระดอกเบีย้งวดแรกในวนัที่ 31 มกราคม 2558 และจะท าการช าระ
ดอกเบีย้หุ้นกู้ งวดสดุท้ายในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  ทัง้นี ้ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อน
การช าระดอกเบีย้พร้อมกบัสะสมดอกเบีย้จ่ายไปช าระในวนัใด ๆ ก็ได้ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้
โดยไมจ่ ากดัระยะเวลาและจ านวนครัง้ตามดลุยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แตเ่พียงผู้ เดียว 

การค านวณและช าระดอกเบีย้ จ านวนดอกเบีย้ที่จะต้องช าระตามหุ้นกู้ส าหรับงวดดอกเบีย้ใดๆ จะค านวณโดยน า 
(ก) ผลคณูของจ านวนเงินต้นของหุ้นกู้ ในแต่ละหน่วย ณ วนัแรกของงวดดอกเบีย้นัน้
กบัอตัราดอกเบีย้ที่มีผลใช้บงัคบัส าหรับงวดนัน้ไปคณูกบั (ข) จ านวนวนัส าหรับงวด
ดอกเบีย้นัน้หารด้วย 365 โดยจ านวนดอกเบีย้จะก าหนดทศนิยมไม่เกินหกต าแหน่ง 
(ถ้าต าแหนง่ที่เจ็ดมีคา่มากกวา่หรือเทา่กบั 5 (ห้า) ให้ท าการปัดทศนิยมต าแหนง่ที่หก
ขึน้หนึง่ต าแหนง่) 

วนัช าระเงินต้น ช าระคืนเงินต้นเพียงครัง้เดียวเมื่อเลิกบริษัทหรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนก าหนด 

วิธีการช าระหนีต้ามหุ้นกู้  1. การช าระเงินต้น 

 1.1 กรณีทั่วไปผู้ ออกหุ้ นกู้ จะช าระเงินต้นตามหุ้ นกู้ ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นกู้ ผ่านทาง 
นายทะเบียนหุ้นกู้ โดย (ก) การออกเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามของ 
ผู้ ถือหุ้นกู้ลงวนัที่ตรงกับวนัท าการที่ต้องช าระเงินโดยให้นายทะเบียนหุ้นกู้
จดัส่งเช็คดงักล่าวล่วงหน้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ 
(Air Mail) (ในกรณีที่สง่ถึงผู้ ถือหุ้นกู้ ในต่างประเทศ) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ตามที่
อยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้  (ข) การโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้ ถือหุ้นกู้
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ในประเทศไทยตามรายละเอียดที่ผู้ ถือหุ้นกู้ ได้แจ้งไว้ในใบจองซือ้หุ้นกู้หรือที่
ผู้ ถือหุ้นกู้ ได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้าไม่
น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วนัท าการก่อนวนัช าระเงินนัน้ๆหรือ (ค) วิธีการอื่นใด
ตามที่ตกลงกนัระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้  ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่
ต้องน าใบหุ้นกู้ของตนมาเวนคืนให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เพื่อรับช าระคืนเงิน
ต้น 

1.2 กรณีของหุ้นกู้ที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือหุ้นกู้แทนผู้ออกหุ้นกู้จะช าระ
เงินต้นตามหุ้ นกู้ ผ่านทางนายทะเบียนหุ้ นกู้ ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์มีหนงัสอืแจ้งมายงัผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ ว่าเป็นผู้ทรง
สทิธิในหุ้นกู้จ านวนตา่งๆที่ลงทะเบียนในสมดุทะเบียนหุ้นกู้ ไว้ในช่ือของศนูย์
รับฝากหลกัทรัพย์โดย (ก) การออกเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามของผู้
ถือหุ้นกู้ ลงวนัที่ตรงกับวนัท าการที่ต้องช าระเงินโดยให้นายทะเบียนหุ้นกู้
จดัส่งเช็คดงักล่าวล่วงหน้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ 
(Air Mail) (ในกรณีที่สง่ถึงผู้ ถือหุ้นกู้ ในต่างประเทศ) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ตามที่
อยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ตามที่ได้รับแจ้งจากศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ข) 
การโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้ ถือหุ้นกู้ ในประเทศไทยตามรายละเอียด
ที่ผู้ ถือหุ้นกู้ ได้แจ้งไว้ในใบจองซือ้หุ้นกู้หรือที่ผู้ ถือหุ้นกู้ ได้แจ้งให้นายทะเบียน
หุ้นกู้ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วนัท าการ
ก่อนวนัช าระเงินนัน้ๆหรือ (ค) วิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกนัระหว่างผู้ออกหุ้น
กู้และนายทะเบียนหุ้นกู้  

 2. การช าระดอกเบีย้หรือเงินจ านวนอื่นใด (ถ้ามี) 

2.1 กรณีทัว่ไปผู้ออกหุ้นกู้จะช าระดอกเบีย้หรือเงินจ านวนอื่นใดให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้
ผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้ โดย (ก) การออกเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะใน
นามของผู้ ถือหุ้ นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันท าการที่ต้องช าระเงินโดยให้นาย
ทะเบียนหุ้ นกู้ จัดส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือ
ไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ ถือหุ้นกู้ ในต่างประเทศ)  
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ตามที่อยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้  (ข) การโอนเงินเข้าบญัชี
ธนาคารของผู้ ถือหุ้นกู้ ในประเทศไทยตามรายละเอียดที่ผู้ ถือหุ้นกู้ ได้แจ้งไว้
ในใบจองซือ้หุ้นกู้หรือที่ผู้ ถือหุ้นกู้ ได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วนัท าการก่อนวนัช าระเงิน
นัน้ๆหรือ (ค) วิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ และนาย
ทะเบียนหุ้นกู้  ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่ต้องน าใบหุ้นกู้ ของตนมาเวนคืนให้แก่นาย
ทะเบียนหุ้นกู้ เพื่อรับช าระดอกเบีย้งวดสดุท้าย 

2.2 กรณีของหุ้นกู้ที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือหุ้นกู้แทนผู้ออกหุ้นกู้จะช าระ
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ดอกเบีย้หรือเงินจ านวนอื่นใดผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้ ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์มีหนงัสือแจ้งมายงัผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิใน
หุ้ นกู้ จ านวนต่างๆที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้ นกู้ ไว้ในช่ือของศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์โดย (ก) การออกเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามของผู้ ถือหุ้นกู้ลงวนัที่
ตรงกับวันท าการที่ต้องช าระเงินโดยจะให้นายทะเบียนหุ้ นกู้ จัดส่งเช็คดังกล่าว
ลว่งหน้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่สง่ถึงผู้
ถือหุ้นกู้ ในต่างประเทศ) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ตามที่
ได้รับแจ้งจากศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ข) การโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้ ถือหุ้นกู้
ในประเทศไทยตามรายละเอียดที่ผู้ ถือหุ้นกู้ ได้แจ้งไว้ในใบจองซือ้หุ้นกู้หรือที่ผู้ ถือหุ้ นกู้
ได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้าไม่น้อยกว่า  15 (สิบ
ห้า) วนัท าการก่อนวนัช าระเงินนัน้ๆ หรือ (ค) วิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกนัระหว่างผู้
ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้  หากวนัครบก าหนดช าระเงินตามหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้
ไม่ตรงกับวันท าการให้เลื่อนวันช าระเงินไปเป็นวันท าการถัดไปโดยผู้ ออกหุ้นกู้ ไม่
จ าต้องช าระเงินเพิ่มใดๆส าหรับการเลือ่นวนัช าระเงินเว้นแตใ่นกรณีการช าระดอกเบีย้
งวดสดุท้ายซึง่จะต้องน าจ านวนวนัทัง้หมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วนัช าระ
ดอกเบีย้ที่เลือ่นออกไปมารวมค านวณดอกเบีย้ด้วย 

การไถ่ถอนหุ้นกู้  หุ้นกู้นีเ้ป็นหุ้นกู้ประเภทด้อยสิทธิที่มีลกัษณะคล้ายทนุช าระคืนเงินต้นเพียงครัง้เดียว
โดยการไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ (Perpetual) หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ ใช้สิทธิไถ่ถอนก่อน
ตามเง่ือนไขหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในข้อก าหนดสทิธิเทา่นัน้ 

การซือ้คืนหุ้นกู้  ผู้ออกหุ้นกู้มีสทิธิซือ้คืนหุ้นกู้จากผู้ ถือหุ้นกู้ รายใดๆในตลาดรองหรือแหลง่อื่นๆได้ไม่ว่า
ในเวลาใดๆที่ราคาหรือเง่ือนไขใดๆ ก็ได้แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ท าค าเสนอซือ้คืนหุ้นกู้ เป็น
การทัว่ไปผู้ออกหุ้นกู้จะต้องท าค าเสนอซือ้คืนหุ้นกู้ต่อผู้ ถือหุ้นกู้ทกุรายและจะต้องท า
การซือ้คืนหุ้นกู้จากผู้ ถือหุ้นกู้ซึง่ประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทกุรายอยา่งเท่าเทียมกนัตาม
สดัสว่นท่ีเสนอขาย 

การจดทะเบียนหุ้นกู้  ผู้ออกหุ้นกู้จะน าหุ้นกู้ เข้าขอจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (Thai Bond 
Market Association) และ/หรือ ตลาดรองของหุ้นกู้อื่นใดที่ผู้ออกหุ้นกู้ เห็นควรและจะ
คงให้หุ้นกู้ เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยหรือศนูย์ซือ้ขาย
อื่นใดที่ผู้ออกหุ้นกู้ เห็นวา่มีสถานะเทา่เทียมกนัตลอดอายหุุ้นกู้  

ตลาดรองของหุ้นกู้  ผู้ลงทนุสามารถซือ้ขายหุ้นกู้ ได้ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลกัทรัพย์ หรือนิติบคุคลอื่น
ใดที่มีใบอนญุาตค้าหลกัทรัพย์อนัเป็นตราสารหนีห้รือตลาดรองอื่นใด 

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุ้น
กู้ที่เสนอขาย 

ผู้ออกหุ้นกู้ จะจัดให้มีการจัดอันดบัความน่าเช่ือถือของหุ้นกู้ จากสถาบันจัดอนัดับ
ความนา่เช่ือถือที่ส านกังานก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายขุองหุ้นกู้  ณ วนัออก 
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หุ้นกู้นี ้ผู้ออกหุ้นกู้ ได้แตง่ตัง้ให้ บริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั เป็นผู้ท าการจดัอนัดบัความ
นา่เช่ือถือของหุ้นกู้ที่เสนอขายโดยผลการจดัอนัดบัเผยแพร่เมื่อวนัที่ 1 ตลุาคม 2557 
หุ้นกู้ ได้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือที ่ A- 

ซึง่อนัดบัความนา่เช่ือถือนีม้ิได้จดัขึน้เพื่อเป็นข้อแนะน าให้ผู้ลงทนุท าการซือ้ขายหรือ
ถือหุ้นกู้ที่เสนอขายและอาจมีการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุของหุ้นกู้  
(ความหมายของผลการจัดอันดบัความน่าเช่ือถือปรากฏตามรายละเอียดท้ายข้อ  
1.4)  

การจดัอนัดบัของหุ้นกู้ ในการนบัเป็น
เครดิตตราสารทนุ (equity credit)  

ณ วนัออกหุ้นกู้  ผู้ออกหุ้นกู้ ได้แต่งตัง้ให้ บริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั เป็นผู้ท าการจัด
อนัดบัของหุ้นกู้ ในการนบัเป็นเครดิตตราสารทนุ (equity credit) โดยผู้ออกหุ้นกู้
สามารถนบัหุ้นกู้ที่ออกนีเ้ป็นเครดิตตราสารทนุ (equity credit) ได้เท่ากบัร้อยละ 50
ของมลูคา่ของหุ้นกู้  

สิทธิของผู้ ถือหุ้นกู้ ในการขอให้ผู้ออก
หุ้นกู้ ท าการไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนวันครบ
ก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  

-ไมม่ี- 

สิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ ในการไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  

มีโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิและโปรด
พิจารณาข้อ 1.4 สรุปสาระส าคญัของข้อก าหนดสทิธิในสว่นท่ี4นี ้

1.3 สรุปสาระส าคัญของสัญญาแต่งตัง้ผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้   

ช่ือสญัญา สญัญาแตง่ตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

คูส่ญัญา ระหว่างบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) กบั ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ วนัออกหุ้นกู้ เป็นต้นไป 

วตัถปุระสงค์ ผู้ออกหุ้นกู้มีความประสงค์ที่จะแตง่ตัง้ให้ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) เป็น
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เพื่อท าหน้าที่ดแูลรักษาผลประโยชน์ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้  

อ านาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้มีอ านาจและหน้าที่ในการด าเนินการใดๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้
ทัง้ปวงดงันี ้

1. กระท าการในนามของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้ทัง้ปวง 

2.  ด าเนินการใดๆ ให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ที่ระบไุว้ใน
ข้อก าหนดสทิธิรวมทัง้การเรียกคา่เสยีหายจากผู้ออกหุ้นกู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ด้วย 

3. ด าเนินการใดๆ อันเป็นอ านาจหน้าที่ของผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ใน
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ข้อก าหนดสิทธิพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์พ.ศ. 2535 
(รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์”) ประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ทจ. 9/2552 เร่ืองการขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนีท้ี่ออกใหม่ฉบบัลงวนัที่  13 มีนาคม 
พ.ศ. 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ทจ. 9/2552”) และ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 37/2552 เร่ืองคณุสมบตัิของ
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้และการกระท าตามอ านาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ฉบบัลง
วนัที่ 3 สิงหาคมพ.ศ.2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ทจ. 

37/2552”) รวมทัง้กฎหมายระเบียบประกาศข้อบังคับหรือค าสั่งของ
หนว่ยงานหรือองค์กรใดๆของทางราชการท่ีเก่ียวข้อง 

4. การกระท าของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ตามสญัญานีใ้ห้ถือว่าเป็นการกระท าเพื่อ
ประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ นกู้ และให้ถือเสมือนหนึ่งว่าผู้ ถือหุ้ นกู้ กระท าการ
ดงักลา่วด้วยตนเอง 

การแก้ไขเปลีย่นแปลงสญัญา 1. นอกจากที่ได้กล่าวในสัญญานีแ้ละ /หรือข้อก าหนดสิทธิแล้วการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเง่ือนไขหรือข้อก าหนดใดๆ ในสญัญานีจ้ะท าได้ก็แต่โดยมติ
ของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ตามวิธีการเรียกประชุมที่ได้ระบไุว้ในข้อก าหนดสิทธิ
เว้นแต่เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเร่ืองที่มิใช่สาระส าคัญอันจะมี
ผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้หรือในประเด็นซึ่งเป็นประโยชน์
ตอ่ผู้ ถือหุ้นกู้หรือไมท่ าให้สทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้ ด้อยลงหรือในประเด็น
ที่เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นโดยชัดแจ้งคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายสามารถ
ด าเนินการได้ตามที่ตกลงเห็นชอบร่วมกันโดยไม่ต้องได้รับความยินยอม
จากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  

2. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิกฎหมายระเบียบประกาศ
ข้อบังคับหรือค าสั่งต่างๆของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุส านกังาน ก.ล.ต. หน่วยงานหรือ
องค์กรใดๆของทางราชการที่เ ก่ียวข้องอันมีผลกระทบต่อเง่ือนไขหรือ
ข้อก าหนดใดๆตามสญัญานีคู้่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงที่จะร่วมกันแก้ไข
เปลีย่นแปลงเง่ือนไขหรือข้อก าหนดใดๆตามสญัญานีโ้ดยไมต้่องได้รับความ
ยินยอมจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นกู้ ทัง้นี เ้พื่อให้สอดคล้องหรือเป็นไปตาม
ข้อก าหนดสิทธิกฎหมายระเบียบประกาศข้อบงัคบัหรือค าสัง่ที่มีการแก้ไข
ดงักลา่ว 

การเปลีย่นแปลงผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ผู้ออกหุ้นกู้จะเปลีย่นแปลงผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ได้เฉพาะเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี  ้

1. ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ขาดคณุสมบตัิในการปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้และ
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ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขการขาดคุณสมบัติของผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ ให้
ถกูต้องตามข้อก าหนดสิทธิและ/หรือเอกสารอื่นใดที่เก่ียวกับหุ้นกู้  พ.ร.บ. 
หลกัทรัพย์ประกาศที่ ทจ. 37/2552 และประกาศอื่นใดที่เก่ียวข้องภายใน 
60 (หกสบิ) วนันบัแตว่นัท่ีขาดคณุสมบตัินัน้ 

2. ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นกู้ มีมติให้เปลี่ยนตัวผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ หรือผู้ ถือหุ้ นกู้ ซึ่งมี
จ านวนรวมกนัไมน้่อยกวา่ตามที่ระบไุว้ในข้อก าหนดสทิธิได้แจ้งให้ผู้ออกหุ้น
กู้ เปลีย่นตวัผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ปฏิบตัิหน้าที่ไม่
เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที่และข้อก าหนดตามสญัญานีโ้ดยเจตนา
หรือประมาทเลนิเลอ่อยา่งร้ายแรง 

3. เมื่อผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ปฏิบตัิหน้าที่ฝ่าฝืนข้อก าหนดของสญัญาแตง่ตัง้ผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้ หรือข้อก าหนดสิทธิและการฝ่าฝืนนัน้ยังคงไม่ได้รับการแก้ไขให้
ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้ ออกหุ้นกู้ ได้มี
หนงัสอืแจ้งให้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ท าการแก้ไข 

4. เมื่อผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้บอกเลิกสญัญานีโ้ดยการบอกกลา่วเป็นหนงัสือไปยงัผู้
ออกหุ้นกู้ลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วนัพร้อมทัง้แจ้งรายช่ือของ
บคุคลที่มีคณุสมบตัิเป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ตามที่สานกังาน ก.ล.ต. ได้ประกาศ
ไว้ให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้ด าเนินการแตง่ตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้
รายใหม่ทัง้นีห้ากผู้ออกหุ้นกู้ ไม่สามารถแต่งตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ รายใหม่ได้
ทนัภายในระยะเวลาดงักล่าวผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ รายเดิมจะต้องปฏิบตัิหน้าที่
ของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในสญัญานีใ้ห้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ต่อไปจนกว่า
จะได้มีการแตง่ตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ รายใหม่แล้ว โดยผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ รายเดิม
ยงัคงได้รับคา่ตอบแทนตอ่ไปตามสญัญานี ้

การสิน้สดุของสญัญาและการบอก
เลกิสญัญา 

1. คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายตกลงให้สัญญานีส้ิน้สุดเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เมื่อผู้ ออกหุ้ นกู้ ได้ช าระหนีด้อกเบีย้เงินต้นและหนีอ้ื่นใดตาม 
หุ้นกู้จนครบถ้วนแล้วและผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ได้ปฏิบตัิหน้าที่ของตน
จนครบถ้วนตามข้อก าหนดสิทธิแล้วหรือเมื่อมีการซื อ้คืน 
หุ้นกู้ทัง้หมดโดยผู้ออกหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้ ได้ยกเลิกหุ้นกู้
นัน้แล้วทัง้หมดหรือเมื่อหนีต้ามหุ้ นกู้ ระงับสิน้ไปไม่ว่าจะโดย
สาเหตใุดจนหมดสิน้ตามจ านวนหุ้นกู้ที่ออกใหมใ่นครัง้นี ้

(ข) ในกรณีที่ผู้ ออกหุ้ นกู้ ปฏิบัติ ผิดสัญญานีไ้ม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งซึ่ง
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ได้แจ้งเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผู้ออกหุ้นกู้
ทราบและผู้ ออกหุ้ นกู้ ไม่ด าเนินการแก้ไขการปฏิบัติผิดสญัญา
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ดงักลา่วให้ถกูต้องภายในระยะเวลา 30 (สามสบิ) วนันบัจากวนัที่
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ได้มีหนงัสือแจ้งเตือนให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้มีสทิธิบอกเลกิสญัญาได้ 

(ค) เมื่อผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ปฏิบตัิหน้าที่ฝ่าฝืนข้อก าหนดหรือเง่ือนไขของ
สญัญานี ้ข้อก าหนดสิทธิ และ/หรือ เอกสารเก่ียวกับหุ้นกู้ อื่น ๆ 
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ประกาศที่ ทจ. 9/2552 และประกาศที่ ทจ.37/2552  รวมทัง้
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับหรือค าสัง่ของหน่วยงาน 
หรือองค์กรใด ๆ ของทางราชการที่เก่ียวข้อง และการฝ่าฝืนนัน้
ยงัคงไม่ได้รับการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) 
วนันบัจากวนัที่ผู้ออกหุ้นกู้ ได้มีหนงัสือแจ้งให้ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ท า
การแก้ไข 

(ง) เมื่อผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ตกเป็นผู้มีหนีส้นิล้นพ้นตวัหรือถกูพิทกัษ์ทรัพย์
หรือถูกเจ้าพนกังานยึดหรืออายดัทรัพย์ตามกฎหมายล้มละลาย
หรือถกูร้องขอให้มีการฟืน้ฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลาย หรือ
กระท าการใดๆอันจะเป็นเหตุให้ถูกฟ้องล้มละลาย ถูกพิทักษ์
ทรัพย์หรือยื่นค าร้องขอให้มีการฟืน้ฟกิูจการ 

2. เมื่อมีกรณีตามข้อ 1 ข้างต้นให้การสิน้สดุของสญัญานีม้ีผลเมื่อได้มีการ
แตง่ตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ รายใหมแ่ล้วโดยผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ รายเดิมต้องสง่มอบ
บรรดาทรัพย์สนิเอกสารหรือหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดให้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้น
กู้ที่ได้รับการแตง่ตัง้ใหมใ่ห้แล้วเสร็จภายใน 30 (สามสบิ) วนันบัแตว่นัที่ได้มี
การแตง่ตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ รายใหม่ 

1.4 สรุปสาระส าคัญของข้อก าหนดสิทธิ 

หน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้  1 หากมีเหตุผิดนัดใด ๆ หรือผู้ ออกหุ้นกู้ ถูกฟ้องเป็นจ าเลยในศาล หรือถูก
กล่าวหาว่าจะต้องเป็นฝ่ายรับผิดตามสัญญาใด ๆ ในกรณีพิพาทที่
อนุญาโตตุลาการจะต้องวินิจฉัย ซึ่ งหากศาลมีค าพิพากษาหรือ
อนุญาโตตุลาการมีค าวินิจฉัยที่ไม่เป็นคุณกับผู้ออกหุ้นกู้  และเหตผิุดนดั 
คดีความ หรือกระบวนการอนุญาโตตุลาการดังกล่าวจะก่อให้เกิด
ผลกระทบอยา่งร้ายแรง ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ทราบถึง
เหตุผิดนดั คดีความ หรือกระบวนการอนุญาโตตุลาการดงักล่าวโดยไม่
ชักช้านับแต่วันที่ผู้ ออกหุ้ นกู้ ไ ด้ทราบถึงเหตุผิดนัด คดีความ หรือ
กระบวนการอนุญาโตตลุาการนัน้ รวมทัง้แจ้งถึงการกระท าใดๆ ที่ผู้ออก
หุ้นกู้ ได้ด าเนินการหรือเสนอที่จะด าเนินการเพื่อแก้ไขเหตผิุดนดั คดีความ 
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หรือกระบวนการอนญุาโตตลุาการดงักลา่วด้วย 

2 เมื่อผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ร้องขอไม่ว่าเมื่อใด ผู้ออกหุ้นกู้ จะต้องสง่มอบเอกสาร
ซึ่งลงนามโดยกรรมการผู้มีอ านาจของผู้ออกหุ้นกู้  (หรือผู้ รับมอบอ านาจ) 
ให้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ว่าจากข้อมูลที่ผู้ออกหุ้นกู้ ได้รับทราบในขณะนัน้ผู้
ออกหุ้นกู้ รับรองวา่ไมม่ีเหตผิุดนดัหรือเหตกุารณ์ที่อาจกลายเป็นเหตผิุดนดั
เกิดขึน้และไมม่ีคดีความหรือการอนญุาโตตลุาการท่ีผู้ออกหุ้นกู้ เป็นจ าเลย
หรือเป็นผู้ถกูกลา่วหา (ยกเว้นกรณีที่ได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ทราบแล้ว 
(ถ้ามี))  

3 หากมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนตัวผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้  ผู้
ออกหุ้ นกู้ จะจัดหาบุคคลเพื่อแต่งตัง้ให้เป็นผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้  หรือนาย
ทะเบยีนหุ้นกู้ รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) โดยเร็วที่สดุเท่าที่จะสามารถกระท า
ได้แต่ทัง้นีต้้องไม่เกิน 60 (หกสิบ) วนันบัแต่วนัที่ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเก่ียวกบั
เหตกุารณ์ดงักลา่ว 

4 ผู้ ออกหุ้ นกู้ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการประกอบธุรกิจให้
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและจะปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องรวมตลอดถึง
กฎระเบียบข้อบังคับและค าสัง่ต่างๆที่ออกตามกฎหมายและจะปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดสทิธิฉบบันีต้ลอดอายขุองหุ้นกู้  

5 ผู้ออกหุ้นกู้จะจดัให้มีการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือของหุ้นกู้ โดยสถาบนัจดั
อนัดบัความน่าเช่ือถือที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ตลอด
อายุหุ้ นกู้ ซึ่งอันดับความน่าเช่ือถือนีม้ิได้จัดขึน้เพื่อเป็นข้อแนะน าให้ผู้
ลงทุนท าการซือ้ขายหรือถือหุ้นกู้ที่เสนอขายและอาจมีการเพิกถอนหรือ
เปลีย่นแปลงโดยสถาบนัจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือดงักลา่ว 

6 ผู้ออกหุ้นกู้จะน าหุ้นกู้ เข้าขอจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย  
(Thai Bond Market Association) และ/หรือตลาดรองของหุ้นกู้อื่นใดที่ผู้
ออกหุ้นกู้ เห็นควรและจะคงให้หุ้นกู้ เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในสมาคม
ตลาดตราสารหนีไ้ทยหรือศูนย์ซือ้ขายอื่นใดที่ผู้ออกหุ้นกู้ เห็นว่ามีสถานะ
เทา่เทียมกนัตลอดอายหุุ้นกู้  

อตัราดอกเบีย้และการปรับอตัรา
ดอกเบีย้ 

1 ตัง้แต่วนัออกหุ้นกู้จนถึงวนัครบก าหนด 5 (ห้า)ปีนบัจากวนัออกหุ้นกู้  (แต่
ไมน่บัรวมวนัครบก าหนดปีที่ 5 นบัจากวนัออกหุ้นกู้ ) อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 
7 ตอ่ปี 

2 ตัง้แต่วนัครบก าหนด 5 (ห้า) ปีนบัจากวนัออกหุ้นกู้ จนถึงวนัครบก าหนด 
25 (ยี่สิบห้า) ปีนบัจากวนัออกหุ้นกู้  (แต่ไม่นบัรวมวนัครบก าหนดปีที่ 25 
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นับจากวันออกหุ้ นกู้ ) อัตราดอกเบีย้เท่ากับอัตราร้อยละต่อปี ซึ่งเป็น
ผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี  (ข) Initial 
Credit Spread และ (ค) อตัราร้อยละ 0.25 ตอ่ปี 

3 ตัง้แต่วันครบก าหนด 25 (ยี่สิบห้า) ปีนบัจากวันออกหุ้นกู้ จนถึงวนัครบ
ก าหนด 50 ปีนบัจากวนัออกหุ้นกู้  (แตไ่มน่บัรวมวนัครบก าหนดปีที่ 50 นบั
จากวนัออกหุ้นกู้ ) อตัราดอกเบีย้เท่ากับอตัราร้อยละต่อปี ซึ่งเป็นผลรวม
ของ (ก) อตัราผลตอบแทนพนัธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี(ข) Initial Credit 
Spread และ (ค) อตัราร้อยละ 1.0 ตอ่ปี  

4 ตัง้แต่วนัครบก าหนด50 (ห้าสิบ) ปีนบัจากวนัออกหุ้นกู้  เป็นต้นไป อตัรา
ดอกเบีย้เทา่กบัอตัราร้อยละตอ่ปี ซึง่เป็นผลรวมของ (ก) อตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อตัราร้อยละ 
3.0 ตอ่ปี 

โดยที่ Initial Credit Spread จะเท่ากบัร้อยละ 4.08 ต่อปี และอตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี หมายถึง Yield Interpolation ของเส้นอตัราผลตอบแทน
พนัธบัตรรัฐบาลที่มีอายุ 5 (ห้า) ปี ณ สิน้สดุวันท าการของสองวนัท าการก่อนวัน
ปรับอตัราดอกเบีย้ใดๆ ซึง่จดัท าโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

ผู้ออกหุ้นกู้จะท าการปรับอตัราดอกเบีย้หุ้นกู้ทกุๆ 5 (ห้า) ปี โดยนายทะเบียนหุ้นกู้
และผู้ออกหุ้นกู้จะเป็นผู้ค านวณการปรับอตัราดอกเบีย้หุ้นกู้ดงักลา่วโดยอ้างอิงจาก
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี ในสองวนัท าการก่อนวนัเร่ิมต้นของงวด
การปรับดอกเบีย้ที่เก่ียวข้อง และแจ้งให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ทราบโดยวิธีการตามที่ผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้ เห็นสมควร 

การช าระดอกเบีย้ ช าระดอกเบีย้เป็นรายไตรมาสในวนัที่ 31 มกราคม วนัที่ 30 เมษายน วนัที่ 31 
กรกฎาคมและวนัที่ 31 ตลุาคมของทกุปีตลอดอายขุองหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะท า
การช าระดอกเบีย้หุ้นกู้ งวดแรกในวนัที่ 31 มกราคม 2558 และจะท าการช าระ
ดอกเบีย้หุ้นกู้งวดสดุท้ายในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  ทัง้นี ้ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อน
การช าระดอกเบีย้พร้อมกบัสะสมดอกเบีย้จ่ายไปช าระในวนัใด ๆ ก็ได้ให้แก่ผู้ ถือหุ้น
กู้ โดยไมจ่ ากดัระยะเวลาและจ านวนครัง้ตามดลุยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แตเ่พียงผู้ เดียว 

การเลือ่นการช าระดอกเบีย้ 1 ผู้ออกหุ้นกู้มีสทิธิและดลุยพินิจแตเ่พียงผู้ เดียวที่จะเลื่อนการช าระดอกเบีย้
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ในวนัช าระดอกเบีย้หุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้ จะสง่หนงัสือบอก
กลา่วการเลือ่นการช าระดอกเบีย้ให้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) 
วันท าการก่อนวันก าหนดช าระดอกเบีย้ที่เก่ียวข้องและให้เรียกจ านวน
ดอกเบีย้ที่เลือ่นการช าระดอกเบีย้นัน้วา่ “ดอกเบีย้ค้างช าระ” โดยผู้ออกหุ้น
กู้มีสทิธิและดลุยพินิจแตเ่พียงผู้ เดียวที่จะเลือ่นการช าระดอกเบีย้ค้างช าระ
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ออกไปอีกโดยการส่งหนงัสือบอกกล่าวตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อนี ้
ทัง้นี ้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถเลื่อนการช าระดอกเบีย้และดอกเบีย้ค้างช าระได้
โดยไมจ่ ากดัจ านวนครัง้ 

2 ผู้ออกหุ้นกู้จะสะสมดอกเบีย้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ ไมไ่ด้ช าระและดอกเบีย้ค้างช าระ
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แต่ผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่มีสิทธิได้รับดอกเบีย้หรือผลตอบแทนอื่นใด
ในดอกเบีย้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ ไมไ่ด้ช าระและดอกเบีย้ค้างช าระสะสมดงักลา่ว 

3 การเลื่อนการช าระดอกเบีย้ตามข้อนีไ้ม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนดัตามข้อ  10. 
ของข้อก าหนดสทิธิ 

4 ผู้ออกหุ้นกู้มีสทิธิที่จะช าระดอกเบีย้ค้างช าระ (ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น) 
ไมว่า่ในเวลาใดๆ (โดยไมจ่ ากดัวา่จะต้องเป็นวนัช าระดอกเบีย้) โดยการสง่
หนงัสือบอกกลา่วให้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) วนัท า
การแตไ่มเ่กิน 30 (สามสบิ) วนัท าการโดยหนงัสอืบอกกลา่วนัน้จะต้องระบุ
จ านวนของดอกเบีย้ค้างช าระที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์จะช าระและวนัช าระ
ดอกเบีย้ค้างช าระดงักลา่ว 

ข้อห้ามปฏิบตัิของผู้ออกหุ้นกู้ ระหวา่ง
การเลือ่นการช าระดอกเบีย้ 

ตราบเท่าที่ผู้ ออกหุ้นกู้ มีการเลื่อนการช าระดอกเบีย้หรือดอกเบีย้ค้างช าระตาม
ข้อก าหนดสทิธิผู้ออกหุ้นกู้จะต้องไมก่ระท าการดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ประกาศหรือจ่ายเงินปันผล 
(ข) ช าระดอกเบีย้หรือแจกจ่ายทรัพย์สินใดๆแก่ผู้ ถือหลกัทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้

ที่มีสถานะทางกฎหมายเทา่เทียมกบัหุ้นกู้หรือผู้ ถือหลกัทรัพย์ของผู้ออกหุ้น
กู้ที่มีสถานะทางกฎหมายด้อยกวา่หุ้นกู้และ 

(ค) ไถ่ถอนลดยกเลกิซือ้หรือซือ้คืนซึง่หลกัทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสถานะทาง
กฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นกู้หรือหลกัทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสถานะทาง
กฎหมายด้อยกวา่หุ้นกู้ โดยมีคา่ตอบแทน 

ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ ฝ่าฝืนข้อก าหนดในข้อนี ้ให้ถือว่าดอกเบีย้ค้างช าระถึงก าหนด
ช าระทนัทีในวนัที่ผู้ออกหุ้ นกู้ กระท าการฝ่าฝืนดงักลา่ว และผู้ออกหุ้นกู้ ไม่สามารถ
เลือ่นการช าระดอกเบีย้ค้างช าระนัน้ออกไปได้อีก 

การไถ่ถอนหุ้นกู้  หุ้นกู้นีเ้ป็นหุ้นกู้ประเภทด้อยสทิธิที่มีลกัษณะคล้ายทนุช าระคืนเงินต้นเพียงครัง้เดียว
โดยการไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ (Perpetual) ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้
ในข้อก าหนดสทิธิเทา่นัน้ 

การไถ่ถอนหุ้นกู้ตามดลุยพินิจของผู้
ออกหุ้นกู้ 

ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้ ตามแต่จะเห็นสมควรในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ จะใช้
สทิธิไถ่ถอนหุ้นกู้ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องไถ่ถอนหุ้นกู้ทัง้หมดในวนัครบก าหนด 5 ปีนบัจาก
วนัออกหุ้นกู้ซึง่คือวนัท่ี 31 ตลุาคมพ.ศ. 2562 (“วันแรกที่สามารถใช้สิทธิไถ่ถอน
หุ้นกู้”) หรือวนัช าระดอกเบีย้หุ้นกู้แตล่ะครัง้ภายหลงัจากวนัแรกที่สามารถใช้สิทธิไถ่
ถอนหุ้นกู้ โดยไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ราคาเท่ากบัเงินต้นตามหุ้นกู้ทัง้จ านวน และผู้ออกหุ้นกู้
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จะต้องช าระดอกเบีย้ที่เกิดขึน้แล้วซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ต้องช าระแต่ยงัมิได้ช าระ
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้  (ซึ่งรวมถึงดอกเบีย้ค้างช าระ (ถ้ามี) ตามที่ระบไุว้ในข้อ 7.4 ของ
ข้อก าหนดสิทธิ) จนถึงแต่ไม่รวมวนัที่ก าหนดว่าจะท าการไถ่ถอนทัง้นีต้ามวิธีการที่
ระบไุว้ในข้อก าหนดสทิธิ 

การไถ่ถอนหุ้นกู้ ด้วยเหตผุลทางภาษี ผู้ออกหุ้นกู้มีสทิธิเลอืกที่จะท าการไถ่ถอนหุ้นกู้ทัง้หมดในเวลาใดๆก็ได้หากผู้ออกหุ้น
กู้ ได้พิสจูน์จนเป็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ว่าผู้ออกหุ้นกู้ ไม่หรือจะไม่สามารถน า
ดอกเบีย้ที่ช าระให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้มาหกัเป็นคา่ใช้จา่ยเพื่อประโยชน์ในการค านวณภาษี
เงินได้นิติบุคคลในประเทศไทยของผู้ ออกหุ้ นกู้ ได้ทัง้จ านวนณวันออกหุ้ นกู้ หรือ
ภายหลงัจากวนัออกหุ้นกู้ซึง่มีสาเหตมุาจากการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายไทย (หรือ
กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง) หน่วยงานทางการเมืองหรือหน่วยงานที่มีอ านาจในการ
จดัเก็บภาษีที่เก่ียวข้องหรือมีสาเหตมุาจากการเปลี่ยนแปลงในการตีความหรือการ
บงัคบัใช้กฎหมายกฎหรือระเบียบโดยหนว่ยงานท่ีมีอ านาจในการออกกฎหมายศาล
หน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานก ากบัดแูลใดๆ (ซึ่งรวมถึงการประกาศใช้กฎหมายหรือ
การเผยแพร่ค าพิพากษาหรือค าตดัสินของหน่วยงานก ากบัดแูล) ในกรณีดงักลา่วผู้
ออกหุ้นกู้มีสทิธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทัง้จ านวนที่ราคาเท่ากบัเงินต้นตามหุ้นกู้ทัง้จ านวน และ
ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องช าระดอกเบีย้ที่เกิดขึน้แล้วซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ต้องช าระแต่ยงั
มิได้ช าระให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้  (ซึง่รวมถึงดอกเบีย้ค้างช าระ (ถ้ามี) ตามที่ระบไุว้ในข้อ 7.4 
ของข้อก าหนดสทิธิ) จนถึงแตไ่มร่วมวนัท่ีก าหนดวา่จะท าการไถ่ถอนทัง้นีต้ามวิธีการ
ที่ระบไุว้ในข้อก าหนดสทิธิ 

การไถ่ถอนหุ้นกู้ ด้วยเหตกุารณ์
เปลีย่นแปลงในวิธีการจดัอนัดบัของ
หุ้นกู้  

ผู้ออกหุ้นกู้อาจใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทัง้หมดในเวลาใดๆก็ได้หากผู้ออกหุ้นกู้ ได้พิสจูน์
จนเป็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้วา่ได้มีการเปลีย่นแปลงในวิธีการจดัอนัดบัของหุ้น
กู้หรือการตีความในวิธีการจดัอนัดบัของหุ้นกู้ โดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ท าให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถนบัหุ้นกู้ที่ออกนีเ้ป็นเครดติตราสารทนุ (equity credit) ของ
ผู้ออกหุ้นกู้ ได้น้อยลงกว่าที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถนบัได้ก่อนหน้าการเปลี่ยนแปลงใน
วิธีการจดัอนัดบัของหุ้นกู้หรือการตีความในวิธีการจดัอนัดบัดงักลา่วหรือไม่สามารถ
นบัหุ้นกู้ที่ออกนีเ้ป็นเครดิตตราสารทนุ (equity credit) ของผู้ออกหุ้นกู้ ได้เลยไม่ว่า
ด้วยเหตผุลใดๆโดยไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ราคาเท่ากบัเงินต้นตามหุ้นกู้ทัง้จ านวน และผู้ออก
หุ้นกู้ จะต้องช าระดอกเบีย้ที่เกิดขึน้แล้วซึ่งผู้ ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ต้องช าระแต่ยงัมิได้
ช าระให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้  (ซึง่รวมถึงดอกเบีย้ค้างช าระ(ถ้ามี) ตามที่ระบไุว้ในข้อ 7.4 ของ
ข้อก าหนดสิทธิ) จนถึงแต่ไม่รวมวนัที่ก าหนดว่าจะท าการไถ่ถอนทัง้นีต้ามวิธีการที่
ระบไุว้ในข้อก าหนดสทิธิ 
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การไถ่ถอนหุ้นกู้ ด้วยเหตกุารณ์
เปลีย่นแปลงในหลกัการบญัชี 

ผู้ออกหุ้นกู้อาจใช้สทิธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทัง้หมดในเวลาใดๆ ก็ได้หากผู้ออกหุ้นกู้ ได้พิสจูน์
จนเป็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงในหลักการบญัชีที่ผู้ออก
หุ้นกู้ ต้องปฏิบตัิตามท าให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถนบัหุ้นกู้ที่ออกนีเ้ป็นสว่นของผู้ ถือหุ้น
ของผู้ออกหุ้นกู้ ได้น้อยลงกวา่ณวนัออกหุ้นกู้หรือไมส่ามารถนบัหุ้นกู้ที่ออกนีเ้ป็นสว่น
ของผู้ ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ ได้เลยไมว่า่ด้วยเหตผุลใดๆโดยไถ่ถอนหุ้นกู้ ที่ราคาเทา่กบั
เงินต้นตามหุ้นกู้ทัง้จ านวน และผู้ออกหุ้นกู้ จะต้องช าระดอกเบีย้ที่เกิดขึน้แล้วซึ่งผู้
ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ต้องช าระแต่ยงัมิได้ช าระให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้  (ซึ่งรวมถึงดอกเบีย้ค้าง
ช าระ (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.4 ของข้อก าหนดสิทธิ) จนถึงแต่ไม่รวมวนัที่
ก าหนดวา่จะท าการไถ่ถอนทัง้นีต้ามวิธีการท่ีระบไุว้ในข้อก าหนดสทิธิ 

การซือ้คืนหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้  ผู้ออกหุ้นกู้มีสทิธิซือ้คืนหุ้นกู้จากผู้ ถือหุ้นกู้ รายใดๆ ในตลาดรองหรือแหลง่อื่นๆ ได้ไม่
วา่ในเวลาใดๆ ที่ราคาหรือเง่ือนไขใดๆ ก็ได้แตห่ากผู้ออกหุ้นกู้ท าค าเสนอซือ้คืนหุ้นกู้
เป็นการทั่วไปผู้ ออกหุ้ นกู้ จะต้องท าค าเสนอซือ้คืนหุ้ นกู้ ต่อผู้ ถือหุ้นกู้ ทุกรายและ
จะต้องท าการซือ้คืนหุ้นกู้จากผู้ ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทกุรายอย่างเท่า
เทียมกนัตามสดัสว่นท่ีเสนอขาย 

การยกเลกิหุ้นกู้  เมื่อผู้ ออกหุ้นกู้ ท าการไถ่ถอนหรือซื อ้คืนหุ้นกู้ แล้วผู้ ออกหุ้นกู้ จะต้องยกเลิกหุ้นกู้
ดังกล่าวและจะน าหุ้นกู้ ดังกล่าวออกและเสนอขายต่อไปอีกมิได้โดยผู้ ออกหุ้นกู้
จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพื่อด าเนินการยกเลกิหุ้นกู้ดงักลา่ว 

ความประสงค์ในการออกหลกัทรัพย์
เพื่อทดแทนหุ้นกู้ 

ในการไถ่ถอนหรือซือ้คืนหุ้นกู้ที่ไม่ใช่การไถ่ถอนหุ้นกู้ตามข้อ 9.2 9.3 และ 9.4 ของ
ข้อก าหนดสทิธิ ตราบเทา่ที่สถาบนัจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือยงันบัหุ้นกู้ให้เป็นเครดิต
ตราสารทนุ (equity credit) ผู้ออกหุ้นกู้มีความประสงค์ที่จะ (แต่ไม่ถกูผกูพนัให้ต้อง
ด าเนินการ) ช าระคืนเงินต้นของหุ้นกู้ ด้วยจ านวนเงินท่ีได้จากการออกและเสนอขาย
หลกัทรัพย์ใดๆ ที่สถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือนับให้เป็นเครดิตตราสารทุน 
(equity credit) (หรืออนัดบัเครดิตตราสารที่คล้ายคลงึกนัที่สถาบนัจดัอนัดบัความ
นา่เช่ือถือจะใช้เป็นครัง้เป็นคราว) ที่เทา่เทียมกบัหรือดีกวา่เครดิตตราสารทนุ (equity 
credit) ของหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้มีความประสงค์ที่จะไถ่ถอนหรือซือ้คืนได้รับ ณ วนัออก
หุ้นกู้ดงักลา่ว (โดยจะต้องค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงในกฎเกณฑ์เก่ียวกบัตราสารที่มี
ลักษณะคล้ายทุนหรือกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องหรือการเปลี่ยนแปลงในการตีความ
กฎเกณฑ์ดงักลา่วตัง้แตว่นัออกหุ้นกู้ ) 

การผิดนดั ถ้าเกิดเหตกุารณ์ใดๆ ดงัตอ่ไปนีใ้ห้ถือเป็นเหตผิุดนดั (“เหตุผิดนัด”) ภายใต้หุ้นกู้  
(ก) ผู้ออกหุ้นกู้ ไมช่ าระเงินไมว่า่เงินต้นหรือดอกเบีย้หรือเงินจ านวนอื่นใดในวนั

ถึงก าหนดช าระตามเง่ือนไขในข้อก าหนดสทิธิและการผิดนดัไมช่ าระเงิน
ดงักลา่วยงัคงมีอยูอ่ยา่งตอ่เนื่องเป็นระยะเวลา 5 (ห้า) วนัท าการนบัจาก
วนัถึงก าหนดช าระนัน้แตไ่มร่วมถงึความลา่ช้าอนัเกิดจากการสง่มอบเช็ค
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หรือการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหุ้นกู้ซึง่พิสจูน์ได้วา่ผู้ออกหุ้นกู้ ได้
ช าระเงินต้นและ/หรือดอกเบีย้ไปภายในก าหนดช าระแล้วหรือเกิดเหตุ
สดุวิสยัหรือเหตใุดๆอนัผู้ออกหุ้นกู้ ไมส่ามารถควบคมุได้เช่นความลา่ช้า
ของการสง่ไปรษณีย์หรือความผิดพลาดของระบบการช าระเงินเป็นต้น 

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้ถกูศาลมีค าสัง่พิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือถกูศาลมีค าสัง่ให้ฟืน้ฟู
กิจการหรือถกูศาลพิพากษาให้ล้มละลายตามกฎหมายวา่ด้วยล้มละลาย
หรือมีการช าระบญัชีเพื่อเลกิกิจการของผู้ออกหุ้นกู้  

ผลของการผิดนดั เมื่อเกิดเหตผิุดนดักรณีใดกรณีหนึง่และเหตผิุดนดัดงักลา่วยงัคงมีอยูแ่ละหาก 

(ก) ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เห็นสมควรหรือ 

(ข) ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ได้รับการร้องขอเป็นหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้ นกู้ที่ถือหุ้นกู้ รวมกนั
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยงัมิได้ท าการไถ่ถอนทัง้หมด
หรือ 

(ค) ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ได้รับมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ตามข้อ 11 ของข้อก าหนด
สทิธิหรือ 

(ง) เกิดเหตกุารณ์ตามข้อ 10.1(ข) ของข้อก าหนดสทิธิ 

ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ จะเรียกให้หุ้นกู้ทัง้หมดถึงก าหนดช าระโดยพลนัเป็นจ านวนเท่ากับ
เงินต้นรวมถึงดอกเบีย้ที่ค้างช าระตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิโดยการสง่ค า
บอกกลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงผู้ออกหุ้นกู้ เพื่อให้ท าการช าระเงินทัง้หมดดงักลา่ว
ข้างต้นทันทีโดยระบุเหตุผิดนัดที่เกิดขึน้นัน้ด้วยทัง้นีใ้นเวลาใดๆหลังจากการที่
จ านวนเงินท่ีจะต้องช าระตามหุ้นกู้ถกูเรียกให้ถึงก าหนดช าระโดยพลนัตามข้อ  10.2 
ของข้อก าหนดสทิธิผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้จะต้องด าเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีเอากบัผู้ออก
หุ้นกู้ เพื่อบงัคบัตามเง่ือนไขของหุ้นกู้ โดยมิต้องส่งค าบอกกล่าวใดๆอีกทัง้นี ต้ามที่
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้ นกู้ แต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องโดยตรงต่อผู้ ออกหุ้ นกู้  ก็ต่อเมื่อหลังจาก
ระยะเวลา 60 (หกสิบ) วนันบัจากวนัที่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ได้มีหนงัสือแจ้งไปยงัผู้ออก
หุ้นกู้ตามข้อ 10.2 ของข้อก าหนดสทิธิ แล้วยงัไมม่ีการช าระหนีท้ี่ค้างช าระให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นกู้  และขณะที่ผู้ ถือหุ้นกู้ ฟ้องคดีนัน้ ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ยงัมิได้ด าเนินการฟ้องร้องผู้
ออกหุ้นกู้ ในหนีท้ี่ค้างช าระ 

อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ
ของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

1 ผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ ไม่ต้องรับผิดต่อผู้ ถือหุ้ นกู้ ในความเสียหายใดๆที่เกิดขึน้
เนื่องจากการปฏิบตัิหน้าที่ของตนเว้นแต่บรรดาความเสียหายซึ่งเกิดขึน้แก่ผู้
ถือหุ้นกู้ จากการที่ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ปฏิบตัิหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบตัิหน้าที่
ด้วยความจงใจหรือโดยมิได้ใช้ความระมดัระวงัตามที่จะพงึคาดหมายได้จาก
บคุคลที่ประกอบการเป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
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2 นอกเหนือจากบรรดาอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ใน
สญัญาแตง่ตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้และหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ผู้แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้จะมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ด าเนินการต่างๆตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธินีแ้ละสัญญา
แต่งตั ง้ผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ ซึ่ ง ในกรณีที่ผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ มีสิทธิใ ช้ 
ดลุยพินิจของตนตามข้อก าหนดสิทธิผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้สามารถใช้ดลุย
พินิจได้โดยอิสระโดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นหลกั 

(ข) ท าความตกลงกบัผู้ออกหุ้นกู้ ในเร่ืองต่างๆดงัต่อไปนีโ้ดยไม่ต้องได้รับ
ความยินยอมจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  

(1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิและ /หรือสัญญาที่
เก่ียวข้องกบัหุ้นกู้ ในประเด็นซึ่งผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้ นกู้ ห รือไม่ท าให้สิทธิประโยชน์ของ 
ผู้ ถือหุ้นกู้ ด้อยลง 

(2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิและ /หรือสัญญาที่
เก่ียวข้องกบัหุ้นกู้ ในประเด็นที่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เห็นว่าเป็นการ
แก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นได้โดยชัดแจ้งหรือกรณีเป็นการแก้ไข
เพื่อให้เป็นไปตามบทบญัญตัิของกฎหมายที่เก่ียวข้องทัง้นีก้าร
แก้ไขใดๆดงักลา่วจะต้องไมม่ีผลกระทบในทางลบต่อสิทธิของ
ผู้ ถือหุ้นกู้ภายใต้เอกสารนัน้ๆ และ 

(3) ผ่อนผนัหรือยกเว้นไม่ถือว่ากรณีที่เกิดขึน้ตามข้อ  10.1 ของ
ข้อก าหนดสิทธิในขณะใดขณะหนึ่งเป็นเหตุผิดนัดที่จะต้อง
ด าเนินการตามข้อ 10.2 ของข้อก าหนดสิทธิหากผู้ แทน 
ผู้ ถือหุ้นกู้ เห็นว่าการผ่อนผันหรือยกเว้นดังกล่าวเป็นเร่ืองที่
เหมาะสมโดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นหลกั 

(ค) หากมกีรณีตามข้อ 12.2(ข)(1) หรือ (2) หรือ (3) ของข้อก าหนดสทิธิ
เกิดขึน้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้จะต้องมีหนงัสอืแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นกู้ทกุรายทราบ
โดยไมช่กัช้าซึง่การกระท าของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้จะมีผลผกูพนัผู้ ถือหุ้นกู้
ทกุรายไปจนกวา่จะถกูยกเลกิโดยมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ซึง่ได้จดัให้
มีขึน้จากการร้องขอของผู้ ถือหุ้นกู้ตาม ข้อ 11.1(ง) ของข้อก าหนดสทิธิ
ภายในระยะเวลาไมเ่กิน 30 (สามสบิ) วนันบัจากวนัที่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้
ได้จดัสง่หนงัสอืแจ้งดงักลา่ว (ถ้ามี) 

(ง) รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพย์สินใดๆ (ถ้ามี) ซึ่งผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้
จะต้องรับไว้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ตามข้อก าหนดสิทธิและ /หรือสัญญาที่
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เก่ียวข้องกบัหุ้นกู้  

(จ) เข้าร่วมในการประชุมผู้ ถือหุ้ นกู้ ทุกครัง้และเสนอความเห็นต่อที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ว่าควรจะด าเนินการอย่างไรในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่
ปฏิบตัิตามข้อก าหนดสิทธิหรือในกรณีอื่นๆที่มีหรืออาจมีผลกระทบ
ตอ่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้อยา่งมีนยัส าคญั 

(ฉ) จดัท ารายงานสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ เก่ียวกบัเร่ืองส าคญัที่ได้ด าเนินการไป
ตามอ านาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ โดยไมช่ักช้าและ 

(ช) ในกรณีที่ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ขาดคุณสมบัติและไม่สามารถด าเนินการ
แก้ไขคณุสมบตัิของตนให้ถกูต้องภายใน 60 (หกสิบ) วนันบัจากวนัที่
ขาดคณุสมบตัินัน้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็น
หนงัสอืทนัทีที่พ้นระยะเวลาดงักลา่วเพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้ เสนอตวับคุคล
ที่จะเข้ารับท าหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แทนตนและผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้
จะต้องเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ตามข้อ 11.1(ค) ของข้อก าหนดสทิธิหรือ
ออกหนงัสือขออนมุตัิเปลี่ยนตวัผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ตามข้อ 13.3(ข) ของ
ข้อก าหนดสทิธิโดยไมช่กัช้า 

3. ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ จะต้องปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงั
รักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ นกู้ แต่ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อ
บุคคลใดๆส าหรับความเสียหายที่เกิดขึน้จากการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดย
เช่ือถือหนังสือรับรองที่ออกโดยกรรมการผู้ มีอ านาจของผู้ ออกหุ้ นกู้ หรือ
ความเห็นค าแนะน าหรือข้อมลูที่จดัท าโดยผู้ เช่ียวชาญให้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้
โดยเฉพาะเจาะจงหากเป็นการเช่ือถือด้วยความสุจริตและด้วยความ
ระมดัระวงัอนัจะพงึคาดหมายได้จากบคุคลที่ประกอบการเป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้น
กู้แม้จะปรากฏในภายหลงัว่าหนงัสือรับรองความเห็นค าแนะน าหรือข้อมูล
ดงักลา่วจะมีข้อบกพร่องหรือไมเ่ป็นความจริง 

การแก้ไขเพิม่เติมข้อก าหนดสทิธิ 1. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิ (นอกจากกรณีตามข้อ 3.2(ข) วรรคสอง
และตามข้อ 12.2(ข)(1) และ (2) ของข้อก าหนดสิทธิ) ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ ออกหุ้ นกู้ และที่ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ แต่ทัง้นีก้ารแก้ไขเพิ่มเติม
ดังกล่าวจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ตลอดจนประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุที่ ทจ . 9/2552 
และประกาศอื่ นๆที่ เ ป็นการ เพิ่ ม เติมแ ก้ ไขห รือใ ช้แทนที่ ประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีทจ. 9/2552  

2.  ผู้ออกหุ้นกู้จะจดัสง่ข้อก าหนดสทิธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้นายทะเบียนหุ้นกู้ผู้แทน
ผู้ ถือหุ้นกู้และส านกังานก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้า) วนันบัแต่วนัที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมข้อก าหนดสทิธิและจะจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ เมื่อได้รับการร้องขอ 
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ผลบงัคบัของข้อก าหนดสทิธิและ
กฎหมายทีใ่ช้บงัคบั 

ข้อก าหนดสทิธินีจ้ะมีผลใช้บงัคบัเร่ิมตัง้แต่วนัออกหุ้นกู้ ไปจนถึงวนัที่มีการช าระเงิน
ตามหุ้นกู้ ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วโดยข้อก าหนดสิทธินีจ้ะใช้บงัคบัและตีความตาม
กฎหมายไทยและหากมีข้อความใดๆในข้อก าหนดสิทธินีข้ดัหรือแย้งกับกฎหมาย
หรือประกาศใดๆที่มีผลใช้บังคบัตามกฎหมายกบัหุ้นกู้ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมาย
หรือประกาศดงักลา่วบงัคบักบัหุ้นกู้แทนข้อความของข้อก าหนดสทิธิเฉพาะในสว่นท่ี
ขดัหรือแย้งกนันัน้ 
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สัญลักษณ์ที่ก าหนดในการจัดอันดับตราสารหนีร้ะยะยาว 

บริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั หรือทริสเรทติง้ใช้สญัลกัษณ์ตวัอกัษรแสดงผลการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหนีร้ะยะกลางและระยะ
ยาวจ านวน 8 อนัดบั โดยเร่ิมจาก AAA ซึง่เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุจนถึง D ซึง่เป็นอนัดบัต ่าสดุโดยตราสารหนีร้ะยะกลางและ
ยาวมีอายตุัง้แต่ 1 ปีขึน้ไปและแตล่ะสญัลกัษณ์มีความหมายดงันี ้

AAA  อนัดบัเครดิตสงูสดุมีความเสี่ยงต ่าที่สดุผู้ออกตราสารหนีม้ีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นใน
เกณฑ์สงูสดุและได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจและสิง่แวดล้อมอื่นๆ 

AA  มีความเสีย่งต ่ามากผู้ออกตราสารหนีม้ีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูมากแต่อาจ
ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอื่นๆมากกว่าอนัดบัเครดิตที่อยู่ในระดบั  
AAA  

A  มีความเสี่ยงในระดบัต ่าผู้ออกตราสารหนีม้ีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูแต่อาจ
ได้รับผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธรุกิจเศรษฐกิจและสิง่แวดล้อมอื่นๆมากกวา่อนัดบัเครดิตที่อยูใ่นระดบัสงู
กวา่ 

BBB  มีความเสี่ยงในระดบัปานกลางผู้ออกตราสารหนีม้ีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่
เพียงพอแตม่ีความออ่นไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอื่นๆมากกว่าและอาจมีผลให้
ความสามารถในการช าระหนีท้ี่ออ่นแอลงเมื่อเทียบกบัอนัดบัเครดิตที่อยูใ่นระดบัสงูกวา่ 

BB  มีความเสีย่งในระดบัสงูผู้ออกตราสารหนีม้ีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์ต ่ากว่าระดบั
ปานกลางและจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอื่นๆค่อนข้างชดัเจนซึ่ง
อาจสง่ผลให้มีความสามารถในการช าระหนีอ้ยูใ่นเกณฑ์ที่ไมเ่พียงพอ 

B  มีความเสีย่งในระดบัสงูมากผู้ออกตราสารหนีม้ีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์ต ่าและ
อาจจะหมดความสามารถหรือความตัง้ใจในการช าระหนีไ้ด้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทา งธุรกิจ
เศรษฐกิจและสิง่แวดล้อมอื่นๆ 

C  มีความเสีย่งในการผิดนดัช าระหนีส้งูที่สดุผู้ออกตราสารหนีไ้ม่มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้น
ตามก าหนดอยา่งชดัเจนโดยต้องอาศยัเง่ือนไขที่เอือ้อานวยทางธุรกิจเศรษฐกิจและสิง่แวดล้อมอื่นๆอยา่งมากจึงจะ
มีความสามารถในการช าระหนีไ้ด้ 

D  เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดช าระหนีโ้ดยผู้ ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นได้ตาม
ก าหนด 

ที่มา : บริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั 
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2.  ข้อจ ากัดการโอนตราสารหนีท้ี่เสนอขาย 

เนื่องจากการเสนอขายหุ้นกู้ ในครัง้นีเ้ป็นการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ในกรณีทัว่ไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุที่ทจ. 9/2552 จึงไมม่ีข้อจ ากดัการโอนหุ้นกู้  

3.  การจองการจัดจ าหน่ายและการจัดสรร 

3.1  วิธีการเสนอขายหุ้นกู้ 

การเสนอขายหุ้นกู้ ในครัง้นีเ้ป็นการเสนอขายผ่านผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ และผู้ ร่วมจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ ซึ่งเป็นการเสนอ
ขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ในกรณีทัว่ไปให้แก่ผู้ลงทุนสถาบนัและผู้ลงทุนทัว่ไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ทจ. 
9/2552 โดยมีมลูคา่รวมไมเ่กิน 15,000,000,000 บาทเพื่อประโยชน์ตามข้อนี ้“ผู้ลงทนุทัว่ไป” หมายถึงผู้จองซือ้ที่มิใช่ผู้ลงทนุ
สถาบนัตามที่ระบดุ้านลา่ง 

(1)   ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

(2)   ธนาคารพาณิชย์ 

(3)   ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  

(4)   บริษัทเงินทนุ 

(5)   บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

(6)   บริษัทหลกัทรัพย์ 

(7)   บริษัทประกนัวินาศภยั 

(8)   บริษัทประกนัชีวิต 

(9)   กองทนุรวม  

(10)   กองทนุสว่นบุคคลซึ่งบริษัทหลกัทรัพย์รับจดัการเงินทนุของผู้ลงทนุตาม (1) ถึง (9) หรือ (11) ถึง (26) หรือของผู้
ลงทนุรายใหญ่ 

(11)   กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

(12)   กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

(13)   กองทนุประกนัสงัคม 

(14)   กองทนุการออมแหง่ชาติ 

(15)   กองทนุเพื่อการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 

(16)   ผู้ประกอบธุรกิจสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าตามกฎหมายวา่ด้วยสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

(17)   ผู้ประกอบธุรกิจการซือ้ขายลว่งหน้าตามกฎหมายวา่ด้วยการซือ้ขายสนิค้าเกษตรลว่งหน้า  

(18)   สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ  

(19)   สถาบนัคุ้มครองเงินฝาก 
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(20)   ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

(21)   นิติบคุคลประเภทบรรษัท 

(22)   นิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม (1) ถึง (21) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมด 

(23)   ผู้ลงทนุตา่งประเทศซึง่มีลกัษณะเดียวกบัผู้ลงทนุตาม (1) ถึง (22) 

(24)   ผู้จดัการกองทนุที่มีช่ือในทะเบียนผู้มีคุณสมบตัิเป็นผู้จดัการกองทนุตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการแต่งตัง้และการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้จดัการกองทนุ 

(25)   ผู้จัดการลงทุนที่มีช่ือในทะเบียนผู้มีคุณสมบตัิเป็นผู้จัดการลงทุนตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการแต่งตัง้และการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

(26)   ผู้ลงทนุอื่นใดตามที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศก าหนด 

3.2 ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้และผู้ร่วมจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ 

(1) ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ 

ธนาคารกรุงเทพจ ากัด (มหาชน)  
เลขที่ 333 ถนนสลีม  
กรุงเทพมหานคร 10500  
โทรศพัท์ (66) 0-2626-3646, 0-2353-5421 
(ยกเว้นสาขาไมโคร) 

ธนาคารไทยพาณิชย์จ ากัด (มหาชน)  
เลขที ่9 ถนนรัชดาภิเษกแขวงจตจุกัร 
เขตจตจุกัรกรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท์ 0-2544-3867,3900,3907,3941,3998 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 35 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศพัท์ 0-2255-2222 

(2) ผู้ร่วมจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ 

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด (มหาชน) 
175 ชัน้ 3, 9 และ 11 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร์ 
ถนนสาธรใต้ เขตทุง่มหาเมฆ เขตสาทรกรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ 0-2680-4015 
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3.3 เงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ 

ผู้ออกหุ้นกู้ ได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ และผู้ ร่วมจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบไุว้ในข้อ 3.2 
เป็นผู้ด าเนินการจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ซึง่จะเสนอขายตอ่ผู้ลงทนุสถาบนัและผู้ลงทนุทัว่ไปตามจ านวนและราคาที่ระบใุน
ข้อ 1 ของสว่นที่ 4 ทัง้นี ้เง่ือนไขในการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ ให้เป็นไปตามที่ระบไุว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการการจัด
จ าหน่ายหุ้นกู้ และผู้ ร่วมจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ ตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ ครัง้นีใ้ห้แก่
ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ และผู้ ร่วมจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ เป็นจ านวนประมาณ 100,000,000 บาทโดยเมื่อหกั
คา่ตอบแทนผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ และผู้ ร่วมจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ แล้วผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับเงินคา่หุ้นกู้ที่เสนอขาย
เป็นจ านวนประมาณ 14,900,000,000 บาท 

หมายเหต:ุ คา่ตอบแทนการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้จะคิดตามมลูค่าหุ้นกู้ที่ออกจริง ดงันัน้ จ านวนที่แสดงไว้จึงเป็นเพียง
ประมาณการสงูสดุหากสามารถจ าหนา่ยหุ้นกู้ ได้ครบตามจ านวนที่เสนอขาย 

3.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้ 

ประมาณการคา่ใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้  (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม) 

-  คา่ธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมลู 500,000 บาท 

-  คา่ธรรมเนียมการน าหุ้นกู้ขึน้ทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 1,020,000 บาท 

-  คา่ใช้จ่ายอื่นๆ* โดยประมาณ 103,810,000 บาท 

รวมคา่ใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้ โดยประมาณ 105,330,000 บาท 

หมายเหต ุ: * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้  ค่าธรรมเนียมการแต่งตัง้นาย
ทะเบียนหุ้นกู้  ค่าธรรมเนียมการแต่งตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมของ
บริษัทจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือของหุ้นกู้  คา่จดัพิมพ์ใบจองซือ้หุ้นกู้  ค่าจดัพิมพ์หนงัสือชีช้วน เป็น
ต้น  

ประมาณการจ านวนเงินท่ีบริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ ในครัง้นี ้

จ านวนเงินท่ีบริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้  15,000,000,000 บาท 

หกัประมาณการคา่ใช้จา่ยในการเสนอขายหุ้นกู้  105,330,000 บาท 

จ านวนเงินท่ีบริษัทจะได้รับหลงัจากหกัคา่ใช้จา่ย 14,894,670,000 บาท 

3.5  วิธีการขอรับหนังสือชีช้วนและใบจองซือ้หุ้นกู้ 

ผู้ลงทนุท่ีประสงค์จะจองซือ้หุ้นกู้สามารถติดต่อขอรับหนงัสือชีช้วนและใบจองซือ้หุ้นกู้ ได้ที่ส านกังานของผู้จดัการ
การจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้หรือผู้ ร่วมจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ตามที่ระบไุว้ในข้อ 3.2 และที่หน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จดัการ
การจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ หรือผู้ ร่วมจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ ที่มีบริการรับจองซือ้ภายหลงัจากที่แบบแสดงรายการข้อมลูการ
เสนอขายตราสารหนีแ้ละร่างหนงัสือชีช้วนส าหรับการเสนอขายหุ้นกู้ ในครัง้นีม้ีผลใช้บงัคบัแล้วแต่ไม่ช้ากว่าวนัที่  
27 ตลุาคม 2557 ถึงวนัที่ 30 ตลุาคม 2557 ระหว่างเวลาท าการของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ หรือผู้ ร่วมจดั
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จ าหนา่ยหุ้นกู้ทัง้นี ้ผู้ลงทนุสามารถดาวน์โหลด (Download) หนงัสอืชีช้วน ซึง่มีข้อมลูไมแ่ตกตา่งจากหนงัสือชีช้วน
ที่ยื่นต่อส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครัง้นีไ้ด้ ก่อนท าการจองซือ้หุ้นกู้ จากเว็บไซต์
ของส านกังาน ก.ล.ต. ท่ี www.sec.or.th 

3.6  วันและวิธีการจองซือ้หุ้นกู้และการช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นกู้ 

(ก)  ผู้ลงทนุสถาบนัท่ีประสงค์จะจองซือ้หุ้นกู้จะต้องจองซือ้หุ้นกู้ขัน้ต ่า 100 (หนึ่งร้อย) หน่วยหรือ 100,000 (หนึ่งแสน) 
บาทและทวีคณูครัง้ละ 10 (สบิ) หนว่ยหรือ 10,000 (หนึง่หมื่น) บาท 

 ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไปท่ีประสงค์จะจองซือ้หุ้นกู้จะต้องจองซือ้หุ้นกู้ขัน้ต ่า  100 (หนึ่งร้อย) หน่วยหรือ 100,000 (หนึ่ง
แสน) บาทและทวีคณูครัง้ละ 100 (หนึง่ร้อย) หนว่ยหรือ 100,000 (หนึง่แสน) บาท 

(ข)  ผู้ที่ประสงค์จะจองซือ้หุ้นกู้ ต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้หุ้นกู้ ในใบจองซือ้หุ้นกู้ ให้ถกูต้องครบถ้วนและชดัเจน
พร้อมลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษัท (ถ้ามี) โดยมีเอกสารประกอบการจองซือ้ดงันี ้

1)  ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทยต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและลงนามรับรอง
ส าเนาถกูต้องหรือในกรณีที่ไม่มีบตัรประจ าตวัประชาชนให้แนบส าเนาบตัรที่ทางราชการออกให้พร้อม
แนบส าเนาทะเบียนบ้านที่มี เลขประจ าตัวประชาชนพร้อมทัง้ลงนามรับรองส า เนาถูกต้อง  
ทัง้นี ้ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้และผู้ร่วมจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับจองซือ้หุ้น
กู้จากผู้เยาว์ 

2)  ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสญัชาติไทย ต้องแนบส าเนาใบต่างด้าวหรือส าเนาหนงัสือเดินทาง
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

3)  ผู้ลงทนุที่เป็นนิติบคุคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทยต้องแนบส าเนาหนงัสือแสดง
ความเป็นนิติบคุคลหรือส าเนาหนงัสอืรับรองกระทรวงพาณิชย์ฉบบัลา่สดุ (ที่ออกให้ไมเ่กินหนึ่ง (1) เดือน
หรือตามที่ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ หรือผู้ ร่วมจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ ก าหนด (แล้วแต่กรณี)) พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลและประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล  (ถ้ามี) 
พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนส าเนาใบต่างด้าวหรือส าเนาหนงัสือเดินทาง  (แล้วแต่กรณี) 
ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่วพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

4)  ผู้ลงทนุท่ีเป็นนิติบคุคลตามกฎหมายตา่งประเทศหรือที่จดทะเบียนในตา่งประเทศต้องแนบส าเนาหนงัสือ
แสดงความเป็นนิติบุคคลหรือส าเนาหนังสือส าคญัการจดัตัง้บริษัท หนงัสือบริคณห์สนธิข้อบงัคบัและ
หนงัสือรับรองฉบบัลา่สดุ (ที่ออกให้ไม่เกินหนึ่ง (1) เดือนหรือตามที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ หรือผู้
ร่วมจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ก าหนด (แล้วแตก่รณี)) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของ
นิติบคุคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาหนงัสอืเดินทางของผู้มีอ านาจ
ลงนามซึง่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

5) ในกรณีที่ผู้ จองซือ้หุ้นกู้ รายใดไม่มีประวตัิการเป็นลกูค้าของผู้จดัการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ หรือผู้ ร่วมจัด
จ าหน่ายหุ้นกู้ ผู้ จองซือ้หุ้นกู้ รายดงักล่าวจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรู้จักลกูค้า (Know Your 
Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้า (Customer Due Diligence: 
CDD)  
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6) ในการจองซือ้หุ้นกู้ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ และผู้ ร่วมจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ จะตรวจสอบวา่ผู้ลงทนุทัว่ไปมี
ประวตัิการท า Suitability Test แล้วหรือไม่หากผู้ลงทนุทัว่ไปรายใดไม่มีประวตัิการท า Suitability Test 
ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ หรือผู้ ร่วมจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ รายที่เก่ียวข้องจะจัดให้ผู้ ลงทุนดังกล่าวท า 
Suitability Test เพื่อประเมินความเสีย่งของหุ้นกู้ที่เหมาะสมกบัผู้ลงทนุโดยผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้
หรือผู้ ร่วมจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธการจองซือ้ในกรณีท่ีผู้ลงทนุไม่ยินยอมท า Suitability 
Test หรือในกรณีที่หุ้นกู้มีระดบัความเสีย่งสงูกวา่ระดบัความเสีย่งที่ผู้ลงทนุรับได้ตาม Suitability Test  

(ค)  ผู้ที่ประสงค์จะจองซือ้หุ้นกู้ ต้องจดัสง่เอกสารตามที่ก าหนดข้างต้นพร้อมเงินคา่จองซือ้ครัง้เดียวเตม็ตามจ านวนหุ้นกู้
ที่จองซือ้ไปที่ส านกังานของผู้จดัการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ หรือผู้ ร่วมจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบไุว้ในข้อ 3.2 หรือ
หนว่ยงานขายหรือสาขาของผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้หรือผู้ ร่วมจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ที่มีบริการรับจองซือ้ดงันี ้

1)  ส าหรับผู้ลงทนุสถาบนั 

กรณีผู้จองซือ้มีความประสงค์จะช าระเงินค่าจองซือ้เป็นเงินสดหรือเงินโอนผู้จองซือ้สามารถจองซือ้และ
ช าระเงินค่าจองซือ้ได้ที่ส านกังานใหญ่ของผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้ นกู้ ที่มีบริการรับจองซือ้ในวันที่  
27 ตลุาคม 2557 ถึง 30 ตลุาคม 2557 ตัง้แต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดท าการของแต่ละส านกังานดงั
กล่าวถึงเวลา15.30 น. โดยกรณีที่เป็นเงินโอนผู้จองซือ้ต้องโอนเงินค่าจองซือ้เข้าบญัชีตามที่ระบุไว้
ข้างลา่งนีภ้ายในเวลา 10.00 น. ของวนัที่ 31 ตลุาคม 2557 ผู้จองซือ้ต้องโอนเงินค่าจองซือ้เข้าบญัชี
ตามที่ระบไุว้ข้างลา่งนี ้

“บญัชีจองซือ้หุ้นกู้ ด้อยสทิธิที่มีลกัษณะคล้ายทนุ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ครัง้ที่ 1/2557”  

กรณีผู้จองซือ้มีความประสงค์จะช าระเงินคา่จองซือ้เป็นเช็คหรือดร๊าฟท์หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า 
“เช็คธนาคาร”) ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้และช าระเงินค่าจองซือ้ได้ที่ส านกังานใหญ่ของผู้จดัการการจดั
จ าหนา่ยหุ้นกู้ ในวนัท่ี 27 ตลุาคม 2557 ถึงวนัที่ 30 ตลุาคม 2557 ตัง้แต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. 
โดยเช็คหรือดร๊าฟท์หรือแคชเชียร์เช็คดงักลา่วต้องลงวนัท่ีไมเ่กินวนัท่ี 31 ตลุาคม 2557 และสามารถเรียก
เก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชีเดียวกนักบัของสถานที่จองซือ้เท่านัน้และขีดคร่อมสัง่จ่ายเข้าบญัชีตามที่
ระบไุว้ข้างลา่งนี ้

“บญัชีจองซือ้หุ้นกู้ ด้อยสทิธิที่มีลกัษณะคล้ายทนุ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ครัง้ที่ 1/2557”  

2)  ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไป 

กรณีผู้จองซือ้มีความประสงค์จะช าระเงินคา่จองซือ้เป็นเงินสด(กรณีจองซือ้ผา่นผู้จดัการการจดัจ าหน่าย
หุ้นกู้ ) หรือเงินโอนหรือเงินโอนอตัโนมตัิ (เงินโอนอตัโนมตัิเฉพาะในกรณีจองซือ้ผ่านผู้ ร่วมจดัจ าหน่ายหุ้น
กู้ ) ผู้ จองซือ้สามารถจองซือ้และช าระเงินค่าจองซือ้ได้ที่ส านกังานใหญ่หรือสาขาของผู้จัดการการจัด
จ าหนา่ยหุ้นกู้ หรือส านกังานใหญ่หรือสาขาของผู้ ร่วมจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ ในวนัที่ 27 ตลุาคม 2557 ถึงวนัที่ 
30 ตลุาคม 2557 ตัง้แต่เวลา 8.30 น.ถึงเวลา 15.30 น. โดยผู้จองซือ้ต้องโอนเงินค่าจองซือ้เข้าบญัชี
ตามที่ระบไุว้ข้างลา่งนี ้

 ในกรณีจองซือ้ผา่นผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้  
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“บญัชีจองซือ้หุ้นกู้ ด้อยสทิธิที่มีลกัษณะคล้ายทนุ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ครัง้ที่ 1/2557”  

 ในกรณีจองซือ้ผ่านผู้ ร่วมจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ โดยช าระเป็นเงินโอนหรือเงินโอนอตัโนมตัิ ต้องโอน
เข้าบญัชีดงัตอ่ไปนี ้

“บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั (มหาชน) เพื่อจองซือ้หลกัทรัพย์” 

ธนาคาร สาขา ประเภทบัญช ี เลขที่บัญช ี

กรุงเทพ สาทร กระแสรายวนั 142-306744-4 

กสกิรไทย สลีม กระแสรายวนั 001-130735-3 

ไทยพาณิชย์ ถนนสาทร กระแสรายวนั 101-301098-5 

กรุงไทย ยอ่ยสวนพล ู กระแสรายวนั 182-600134-4 

กรุงศรีอยธุยา สวนพล ู กระแสรายวนั 040-003578-9 

ยโูอบ ี สาทร 2 กระแสรายวนั 817-301328-0 

กรณีผู้จองซือ้มีความประสงค์จะช าระเงินคา่จองซือ้เป็นเช็คหรือดร๊าฟท์หรือแคชเชียร์เช็ค  (หรือที่เรียกว่า 
“เช็คธนาคาร”) ผู้จองซือ้หุ้นกู้สามารถจองซือ้และช าระเงินค่าจองซือ้ได้ที่ส านกังานใหญ่หรือสาขาของ
ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ที่มีบริการรับจองซือ้ หรือส านกังานใหญ่หรือสาขาของผู้ ร่วมจดัจ าหน่ายหุ้น
กู้ วนัที่ 27 ตลุาคม 2557 ถึงวนัที่ 28 ตลุาคม 2557 ตัง้แต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดท าการของแต่ละ
สาขาดงักลา่วถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดท าการของแต่ละสาขาดงักลา่วและวนัที่ 29 ตลุาคม 2557 
ตัง้แตเ่วลา 8.30 น.หรือเวลาเปิดท าการของแตล่ะสาขาดงักลา่วถึงเวลา12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คของ
แตล่ะสาขาดงักลา่วโดยเช็คหรือดร๊าฟท์หรือแคชเชียร์เช็คต้องลงวนัที่ไม่เกินวนัที่  29 ตลุาคม 2557 และ
สามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชีเดียวกนักบัของสถานที่จองซือ้เท่านัน้และขีดคร่อมสัง่จ่ายเข้า
บญัชีตอ่ไปนี ้

 ในกรณีจองซือ้ผา่นผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้  

“บญัชีจองซือ้หุ้นกู้ ด้อยสทิธิที่มีลกัษณะคล้ายทนุ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ครัง้ที่ 1/2557”  

 ในกรณีจองซือ้ผา่นผู้ ร่วมจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้  

“บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั (มหาชน) เพื่อจองซือ้หลกัทรัพย์” 

(ง)  การด าเนินการจองซือ้จะต้องปฏิบตัิตามรูปแบบหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ หรือผู้ ร่วมจดั
จ าหนา่ยหุ้นกู้จดัเตรียมไว้ในแตล่ะสถานท่ี 

(จ)  ผู้จองซือ้ที่แสดงความจ านงในการจองซือ้และได้ท าการจองซือ้หุ้นกู้ดงักลา่วข้างต้นแล้วจะขอยกเลิกการจองซือ้
และขอเงินคืนไม่ได้ (ยกเว้นกรณีที่ระบใุนข้อ (ช)) แต่อย่างไรก็ตามผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ หรือผู้ ร่วมจัด
จ าหนา่ยหุ้นกู้มีสทิธิยกเลกิการจองซือ้ของผู้จองซือ้ที่ด าเนินการไมค่รบถ้วนดงัที่ได้กลา่วไว้ข้างต้น 
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(ฉ)  ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้หรือผู้ ร่วมจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ ขอสงวนสทิธิในการปิดรับจองซือ้หุ้นกู้ก่อนก าหนดหากมีผู้
จองซือ้หุ้นกู้ เข้ามาครบตามจ านวนที่ก าหนดแล้ว 

(ช)  ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งให้ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ และผู้ ร่วมจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ ทราบ (ภายในเวลาท าการของ
ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ และผู้ ร่วมจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ ) วา่มีเหตทุี่ผู้ออกหุ้นกู้ ต้องระงบัหรือหยดุการเสนอขายหุ้น
กู้หรือไม่สามารถสง่มอบหุ้นกู้ที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซือ้ได้ผู้จองซือ้มีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซือ้ภายในวนัท าการ
ถดัไปนบัจากวนัที่ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งระงบัหรือหยดุการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถสง่มอบหุ้นกู้ที่เสนอขายให้แก่ผู้
จองซือ้ได้ดงักลา่วทัง้นีห้ากเหตกุารณ์ดงักลา่วเกิดขึน้ในวนัจองซือ้หุ้นกู้ วนัสดุท้ายให้ผู้จองซื อ้ที่ประสงค์จะยกเลิก
การจองซือ้หุ้นกู้ ต้องด าเนินการภายในวนันัน้ (“ก าหนดเวลายกเลิกการจองซือ้หุ้นกู้”)  

3.7  การจัดสรรหุ้นกู้และวิธีการจัดสรรหุ้นกู้ 

ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิในการที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงสดัส่วนการจดัสรรหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทนุแต่ละ
ประเภทดงักลา่วข้างต้นเพื่อให้การเสนอขายหุ้นกู้แตล่ะประเภทครัง้นีป้ระสบความส าเร็จสงูสดุ 

ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ และผู้ ร่วมจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ จะไม่จดัสรรหุ้นกู้ที่เสนอขายให้แก่ตนเองผู้จดัการการจดั
จ าหน่ายหุ้นกู้ และผู้ ร่วมจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ ที่ร่วมจดัจ าหน่ายกรรมการผู้บริหารผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอ านาจควบคุม
บริษัทใหญ่บริษัทย่อยของตนเองรวมถึงผู้ เก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าวทัง้หมดตลอดจนกองทุนรวมที่มีลกัษณะที่
ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ และผู้ ร่วมจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ ถูกห้ามไม่ให้จัดสรรหุ้นกู้ ให้ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุท่ีทธ. 70/2552 เร่ืองหลกัเกณฑ์เง่ือนไขและวิธีการในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ลงวนัที่ 3 สิงหาคม 
2552 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เข้าเง่ือนไขภายใต้ข้อยกเว้นของประกาศดงักลา่วนอกจากนีผู้้จดัการ
การจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ และผู้ ร่วมจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ จะไม่จัดสรรหุ้นกู้ที่เสนอขายให้แก่กรรมการผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มี
อ านาจควบคุมบริษัทใหญ่ของผู้ ออกหุ้นกู้ รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวทัง้หมดรวมทัง้กองทุนรวมที่มี
ลักษณะที่ผู้ ออกหุ้ นกู้ ถูกห้ามไม่ให้จัดสรรหุ้ นกู้ ให้ทัง้นี เ้พื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกา ศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีทจ. 29/2551 เร่ืองการจองการจดัจ าหนา่ยและการจดัสรรหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ลง
วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแตเ่ป็นการจดัสรรหุ้นกู้ที่เหลือจากการจองซือ้ของผู้จอง
ซือ้อื่นทัง้หมด  

ก) วิธีการจดัสรรหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทนุสถาบนั 

 ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้จะจดัสรรหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทนุสถาบนัตามดลุยพินิจของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้
และผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้ นกู้ มีสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซือ้รายใดๆไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนได้ตามแต่
เห็นสมควร 

ข) วิธีการจดัสรรหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทนุทัว่ไป 

 ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้จะและผู้ ร่วมจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ จะจดัสรรหุ้นกู้ ให้กบัผู้ลงทนุทัว่ไปโดยการแบ่งจ านวน
หุ้นกู้ ให้กับหน่วยงานขายของตนและหน่วยงานขายจะแบ่งจ านวนหุ้นกู้ ให้แก่สาขาเพื่อรองรับการจองซือ้ของผู้
ประสงค์จะจองซือ้ต่อไปตามจ านวนหุ้นกู้ที่เหมาะสมส าหรับแต่ละหน่วยงานขายแต่ละสาขาโดยผู้จัดการการจัด
จ าหนา่ยหุ้นกู้และผู้ ร่วมจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ มีสิทธิที่จะยกเว้นการแบ่งจ านวนหุ้นกู้ ให้แก่หน่วยงานขายหรือสาขาบาง
แหง่ได้ตามที่เห็นสมควรในการนีห้นว่ยงานขายหรือสาขาแตล่ะแหง่ของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้ นกู้ และผู้ ร่วมจดั
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จ าหน่ายหุ้นกู้ จะจัดสรรหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทุนทัว่ไปที่เป็นลกูค้าของตนหรือผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัตนก่อนผู้
ลงทนุทัว่ไปอื่นๆตามดลุยพินิจของหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ และผู้ ร่วม
จดัจ าหน่ายหุ้นกู้ และหากมีหุ้นกู้ เหลือจากการจดัสรรดงักล่าวหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งจึงจะพิจารณา
จดัสรรหุ้นกู้ที่เหลอือยูใ่ห้แก่ผู้ลงทนุทัว่ไปอื่นๆโดยใช้หลกัการจดัสรรให้ผู้จองซือ้ที่เข้ามาจองซือ้ก่อนมีสิทธิได้รับการ
จดัสรรก่อนโดยข้อมลูการจองซือ้หุ้นกู้และจ่ายเงินในล าดบัก่อนหรือหลังนัน้ให้ดลู าดบัก่อนหลงัจากผู้จองซือ้ที่เข้า
มาจองซือ้ในแต่ละหน่วยงานขายหรือแต่ละสาขาของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ และผู้ ร่วมจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ ที่
เก่ียวข้อง 

ในกรณีที่มีการจองซือ้เกินจากการจดัสรรของแตล่ะหนว่ยงานขายหรือแตล่ะสาขาหนว่ยงานขายหรือสาขาดงักลา่ว
จะสง่ข้อมลูของผู้จองซือ้ในสว่นท่ีเกินจากการจดัสรรดงักลา่วไปยงัส านกังานใหญ่ของผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้
และผู้ ร่วมจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบไุว้ในข้อ 3.2 ซึ่งผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ และผู้ ร่วมจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ จะ
จดัสรรหุ้นกู้ ให้แก่ผู้จองซือ้ดงักลา่ว (หากยงัมีจ านวนหุ้นกู้ ในสว่นที่ตนรับมาจ าหน่ายเหลืออยู่) ตามล าดบัก่อนหลงั
ตามข้อมลูที่ส านกังานใหญ่ของผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ และผู้ ร่วมจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ ได้รับจากแต่ละหน่วยงาน
ขายหรือแตล่ะสาขาของตนในกรณีที่ไมส่ามารถเรียงล าดบัก่อนหลงัของข้อมลูได้ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ และ
ผู้ ร่วมจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ มีสิทธิที่จะจัดสรรหุ้นกู้ ให้แก่ผู้จองซือ้ดังกล่าวทัง้หมดหรือบางส่วนได้ตามที่เห็นสมควร
รวมทัง้มีสทิธิปฏิเสธการจดัสรรให้แก่ผู้จองซือ้นัน้ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นได้ 

อยา่งไรก็ตามผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ และผู้ ร่วมจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ขอสงวนสทิธิในการใช้ดลุยพินิจในการท าให้
การจองซือ้หุ้นกู้ครัง้นีป้ระสบความส าเร็จในการขายสงูสดุโดยในกรณีที่หน่วยงานขายใดหรือสาขาใดมีแนวโน้มที่
จะมีผู้ จองซือ้เข้ามาไม่ครบเต็มตามจ านวนที่รับมาจ าหน่ายหรือกรณีที่ผู้ จองซือ้จองซือ้หุ้ นกู้ เกินกว่าจ านวนที่
ก าหนดไว้ผู้จดัการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ และผู้ ร่วมจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ ขอสงวนสิทธิที่จะโอนหุ้นกู้ ในส่วนที่เหลือของ
หน่วยงานขายหรือสาขาดงักล่าวตามจ านวนที่เหมาะสมส่วนนัน้ให้กบัหน่วยงานขายอื่นหรือสาขาอื่นเพื่อน าไป
จ าหนา่ยให้กบัผู้ประสงค์จะจองซือ้ตอ่ไปนอกจากนีใ้นกรณีที่การจ าหนา่ยหุ้นกู้ของแตล่ะหนว่ยงานขายหรือสาขามี
เศษเหลือน้อยกว่าจ านวนจองซือ้หุ้นกู้ขัน้ต ่าที่ก าหนดผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ และผู้ ร่วมจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ จะ
รวบรวมเศษหุ้นกู้สว่นท่ีเหลอืดงักลา่วเพื่อจดัสรรให้แก่ผู้จองซือ้รายหนึ่งหรือหลายรายตามที่เห็นสมควรและผู้จอง
ซือ้หุ้นกู้อนัดบัสดุท้ายจะได้รับการจดัสรรเทา่กบัจ านวนหุ้นกู้ที่เหลอืซึง่อาจจะน้อยกวา่จ านวนท่ีจองซือ้หรือจ านวนท่ี
จองซือ้ขัน้ต ่าที่ก าหนด 

3.8  การจัดสรรหุ้นกู้ในกรณีที่มีผู้จองซือ้หุ้นกู้เกินกว่าจ านวนหุ้นกู้ที่เสนอขายการยกเลิกการจองซือ้หุ้นกู้และ
การรับจองซือ้หุ้นกู้เกินกว่าจ านวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 

วิธีการจดัสรรหุน้กู้ในกรณีทีมี่ผูจ้องซ้ือหุน้กู้เกินกว่าจ านวนหุน้กู้ทีเ่สนอขาย 

ในกรณีที่มีผู้จองซือ้เกินกว่าจ านวนหุ้นกู้ที่เสนอขายให้อยู่ในดลุยพินิจของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ และผู้ ร่วม
จดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ ตามที่เห็นสมควรโดยผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ และผู้ ร่วมจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ อาจท าการจดัสรร
หุ้นกู้ ให้แก่บุคคลใดจ านวนมากน้อยเท่าใดก็ได้หรือจะปฏิเสธการจัดสรรให้แก่บุคคลใดก็ได้ทัง้นีต้ามแต่วิธีการที่
ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ และผู้ ร่วมจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ เห็นสมควร 
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การยกเลิกการจองซ้ือหุน้กู้ 

ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ และผู้ ร่วมจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ มีสิทธิยกเลิกการจองซือ้ของผู้ จองซือ้ที่ด าเนินการไม่
ครบถ้วนตามข้อ 3.6 และ/หรือในกรณีที่มิได้รับการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้ครบถ้วนจากผู้จองซือ้ณเวลาที่ท าการ
จองซือ้หุ้นกู้ ในกรณีช าระเงินโดยเงินสดหรือเงินโอนหรือในกรณีที่ผู้จองซือ้ช าระเงินคา่จองซือ้เป็นเช็คหรือดร๊าฟหรือ
แคชเชียร์เช็คแต่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ และผู้ ร่วมจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกั
บญัชีเดียวกนักบัสถานท่ีจองซือ้นัน้ๆ 

ในกรณีที่ผู้จดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ เห็นว่ามีเหตทุี่ผู้ออกหุ้นกู้ ต้องระงบัหรือหยดุการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถสง่มอบ
หุ้นกู้ ที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซือ้ได้ผู้จองซือ้มีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซือ้ได้ภายในวันท า การถัดไปนับจากวันที่ 
ผู้จัดจ าหน่ายหุ้นกู้ แจ้งระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ ที่เสนอขายให้แก่ผู้ จองซือ้
ดงักลา่วทัง้นีห้ากเหตกุารณ์ดงักลา่วเกิดขึน้ในวนัจองซือ้หุ้นกู้วนัสดุท้ายให้ผู้จองซือ้ที่ประสงค์จะยกเลิกการจองซือ้
หุ้นกู้ ต้องด าเนินการยกเลกิการจองซือ้ภายในวนัเดียวกนันัน้ 

การรบัจองซ้ือหุน้กู้เกินกว่าจ านวนหุน้กู้ทีเ่สนอขาย 

ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ และผู้ ร่วมจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ ขอสงวนสิทธิในการรับจองซือ้หุ้นกู้ เกินกว่าจ านวนหุ้นกู้ที่
เสนอขายเพื่อส ารองไว้ส าหรับกรณีที่ไม่สามารถเรียกช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้จากผู้จองซือ้ในล าดบัที่จะได้รับการ
จดัสรรหุ้นกู้หรือในกรณีที่ผู้จองซือ้ที่อยูใ่นล าดบัท่ีจะได้รับการจดัสรรหุ้นกู้ ไมป่ฏิบตัิตามวิธีการจองซือ้และการช าระ
เงินคา่จองซือ้ตามที่ระบไุว้ในข้อ 3.6 ซึ่งผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ และผู้ ร่วมจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ จะตดัสิทธิในการ
ได้รับการจดัสรรหุ้นกู้ของผู้จองซือ้รายนัน้ๆและจะจดัสรรหุ้นกู้ ในสว่นที่ตดัออกให้แก่ผู้จองซือ้รายถดัไปจนกว่าจะ
ครบตามจ านวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 

3.9  วิธีคืนเงนิค่าจองซือ้หุ้นกู้ในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรร 

ในกรณีที่ผู้จองซือ้ไมไ่ด้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไมค่รบเต็มตามจ านวนที่จองซือ้ผู้ออกหุ้นกู้จะด าเนินการ
ให้ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ และผู้ ร่วมจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ สง่คืนเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้ ในสว่นที่ไม่ได้รับการจัดสรร
หรือในสว่นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรเต็มตามจ านวนที่จองซือ้โดยไม่มีดอกเบีย้และ/หรือค่าเสียหายใดๆคืนให้แก่ผู้จอง
ซือ้หุ้นกู้ โดยจดัท าเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นกู้ภายใน 14 (สบิสี)่ วนันบัจากวนัปิดการเสนอขายหุ้นกู้
โดยสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซือ้หุ้นกู้ที่ระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้นกู้ทัง้นีใ้นกรณีที่ไม่สามารถคืน
เงินค่าจองซือ้หุ้นกู้ ให้แก่ผู้จองซือ้ได้ภายในระยะเวลา  14 (สิบสี่) วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขายหุ้นกู้ผู้ จองซือ้
ดงักลา่วจะมีสทิธิได้รับดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปีโดยค านวณจากจ านวนเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้ที่ต้องคืนให้แก่
ผู้จองซือ้หุ้นกู้นัน้นบัจากวนัท่ีพ้นก าหนดระยะเวลา 14 (สิบสี่) วนัดงักลา่วจนถึง (แต่ไม่รวม) วนัที่ได้มีการช าระคืน
ทัง้นีไ้มว่า่ในกรณีใดๆหากได้มีการสง่เช็คคืนเงินคา่จองซือ้หุ้นกู้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ี่ระบใุนใบจองซือ้
หุ้นกู้ โดยถูกต้องแล้วให้ถือว่าผู้จองซือ้ได้รับคืนเงินค่าจองซือ้แล้วโดยถูกต้องและผู้จองซือ้จะไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ดอกเบีย้และ/ หรือคา่เสยีหายใดๆทัง้สิน้ 

3.10 วิธีคืนเงินค่าจองซือ้หนกู้ในกรณีที่ ผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถส่งมอบ
หุ้นกู้ที่เสนอขายได้ 
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 ผู้ออกหุ้นกู้จะด าเนินการให้ผู้จดัการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ และผู้ ร่วมจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ สง่คืนเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้ ใน
กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ ระงบัหรือหยดุการเสนอขายหุ้นกู้หรือไมส่ามารถสง่มอบหุ้นกู้ที่เสนอขายได้โดยไม่มีดอกเบีย้และ /
หรือคา่เสยีหายใดๆคืนให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นกู้ โดยจดัท าเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นกู้ภายใน  14 (สิบสี่) 
วนันบัจากวนัสิน้สดุก าหนดเวลายกเลกิการจองซือ้หุ้นกู้ โดยสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซือ้หุ้นกู้
ที่ระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้นกู้ทัง้นีใ้นกรณีที่ไมส่ามารถคนืเงินคา่จองซือ้หุ้นกู้ ให้แก่ผู้จองซือ้ได้ภายในระยะเวลา 14 (สบิ
สี่) วนันบัแต่วนัสิน้สดุก าหนดเวลายกเลิกการจองซือ้หุ้นกู้ดงักลา่วผู้จองซือ้ดงักล่าวมีสิทธิได้รับดอกเบีย้ในอตัรา
ร้อยละ 7.5 ตอ่ปีโดยค านวณจากจ านวนเงินคา่จองซือ้หุ้นกู้ที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นกู้นัน้นบัจากวนัที่พ้นก าหนด
ระยะเวลา 14 (สบิสี)่ วนัดงักลา่วจนถึง (แตไ่มร่วม) วนัท่ีได้มีการช าระคืนทัง้นีไ้มว่า่ในกรณีใดๆหากได้มีการสง่เช็ค
คืนเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบใุนใบจองซือ้หุ้นกู้ โดยถกูต้องแล้วให้ถือว่าผู้จองซือ้
ได้รับคืนเงินคา่จองซือ้แล้วโดยถกูต้องและผู้จองซือ้จะไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้และ/หรือคา่เสยีหายใดๆทัง้สิน้ 

3.11 วิธีการส่งมอบหุ้นกู้ 

ผู้ออกหุ้นกู้ จะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นกู้ จัดท าใบหุ้นกู้ และส่งมอบให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ตามจ านวนที่ได้รับการ
จดัสรรภายใน 15 (สบิห้า) วนัท าการนบัแตว่นัปิดการเสนอขายหุ้นกู้ โดยการจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามช่ือ
ที่อยูข่องผู้ ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏอยูใ่นใบจองซือ้หุ้นกู้หรือด าเนินการน าหุ้นกู้ที่ได้รับจดัสรรฝากไว้กบั “บริษัทศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก”ภายใน 7 (เจ็ด) วนัท าการนบัจากวนัปิดการเสนอขายหุ้นกู้ส าหรับผู้
จองซือ้หุ้นกู้ที่ได้แจ้งความประสงค์ให้ด าเนินการดงักลา่วไว้ในใบจองซือ้หุ้นกู้  

3.12 ภาระภาษีของหุ้นกู้และผลตอบแทนอื่น 

สรุปภาระภาษีที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุในหุ้นกู้นีเ้ป็นเพียงข้อมลูทัว่ไปส าหรับผู้ลงทนุเท่านัน้และมิใช่ค าแนะน าทาง
ภาษีอากรแตอ่ยา่งใดดงันัน้ผู้ลงทนุจึงควรปรึกษาทางภาษีอากรของตนเองถึงภาระภาษีที่เก่ียวข้องในการลงทนุใน
หุ้นกู้ของตนสรุปภาระภาษีอากรนีจ้ดัทาขึน้โดยอิงกบักฎหมายภาษีอากรท่ีใช้บงัคบัอยู่ณวนัที่มีการจดัทาเอกสารนี ้
ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงในภายหลงัได้ 

อนึ่งสรุปภาระภาษีอากรต่อไปนีม้ิได้มีความมุ่งหมายที่จะให้เป็นข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ถึงภาระภาษีอากรที่
เก่ียวข้องกบัหุ้นกู้แตอ่ยา่งใด 

ภาระภาษีอากรของผู้ลงทนุและอตัราภาษีอากรท่ีต้องช าระจะขึน้อยูก่บัปัจจยัตา่งๆเช่นนกัลงทนุเป็นบคุคลธรรมดา
หรือเป็นนิติบคุคลผู้ลงทนุเป็นผู้มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทยหรือเป็นผู้ที่ถกูถือว่าประกอบกิจการในประเทศไทยหรือไม่
หรือเป็นผู้ที่มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศที่มีความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนกบัประเทศไทยหรือไม่ 

1) ภาษีเงนิได้ 

กรณีที่ ผู้ลงทุนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 

กรณีผู้ลงทนุเป็นบคุคลธรรมดา 

(1) ดอกเบีย้และผลตอบแทนส าหรับเงินคา่จองซือ้หุ้นกู้ซึง่ผู้ลงทนุได้รับจากการลงทนุในหุ้นกู้ของบริษัทจะถกู
หกัภาษี ณที่จ่ายในอตัราร้อยละ 15  
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(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้นกู้ เฉพาะสว่นที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่
ลงทนุจะถกูหกัภาษีณที่จ่ายในอตัราร้อยละ 15  

อย่างไรก็ตามผู้ลงทนุมีสิทธิที่จะเลือกเสียภาษีในอตัราดงักลา่วที่ถกูหกัภาษี ณที่จ่ายไว้ตาม  (1) หรือ (2) ข้างต้น
โดยไม่ต้องน าดอกเบีย้และผลตอบแทนส าหรับเงินค่าจองซือ้หุ้ นกู้ หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนหุ้นกู้  
(แล้วแต่กรณี) ไปรวมกับเงินได้อื่นเพื่อค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งมีอตัราภาษีระหว่างร้อยละ  5-35 
โดยหากผู้ลงทุนเลือกที่จะน าดอกเบีย้และผลตอบแทนส าหรับเงินค่าจองซื อ้หุ้นกู้หรือประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้
ดงักลา่วไปรวมกบัเงินได้อื่นเพื่อค านวณภาษีเงินได้บคุคลธรรมดานนัน้ผู้ลงทนุสามารถนาภาษีหกัณที่จ่ายข้างต้น
มาเป็นเครดิตในการค านวณภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาได้ 

กรณีผู้ลงทนุเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคล 

ในกรณีที่ผู้ลงทนุเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลซึ่งจดทะเบียนจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยหรือเป็นบริษัทห้าง
หุ้นสว่นนิติบคุคลที่จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายของตา่งประเทศแตป่ระกอบกิจการในประเทศไทยหรือมลูนิธิ
หรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึง่มีรายได้แตไ่มร่วมถึงมลูนิธิหรือสมาคมที่กระทรวงการคลงัประกาศก าหนดให้เป็น
องค์การหรือสถานสาธารณกศุลตามมาตรา 47 (7) (ข) แหง่ประมวลรัษฎากรผู้ลงทนุจะมีภาระภาษีดงัตอ่ไปนี ้

(1) ดอกเบีย้ 

 ดอกเบี ย้ที่ ผู้ ลงทุนประ เภทบริ ษัทห รือห้างหุ้ นส่วนนิติบุคคลรวมถึ งธนาคารบ ริ ษัทเ งินทุน  
บริษัทหลกัทรัพย์หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ได้รับจะต้องถกูหกัภาษีณที่จ่ายในอตัราร้อยละ 1 และต้องน า
ดอกเบีย้ไปรวมค านวณเป็นรายได้เพื่อเสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลโดยสามารถน าภาษีหกัณที่จ่ายข้างต้นมา
เป็นเครดิตในการค านวณภาษีเงินได้นิติบคุคล 

 ดอกเบีย้ที่ผู้ลงทุนประเภทมลูนิธิหรือสมาคมที่ไม่ใช่องค์การหรือสถานสาธารณกุศลได้รับจะต้องถกูหกั
ภาษี ณที่จ่ายในอตัราร้อยละ 10  

(2) ผลตอบแทนส าหรับเงินคา่จองซือ้หุ้นกู้  

 ผลตอบแทนส าหรับเงินคา่จองซือ้หุ้นกู้ ไมต้่องถกูหกัภาษีณที่จ่ายแตผู่้ลงทนุจะต้องน าผลตอบแทนส าหรับ
เงินคา่จองซือ้หุ้นกู้ ไปรวมกบัรายได้อื่นของผู้ลงทนุเพื่อค านวณภาษีเงินได้นิติบคุคล 

(3) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้  

 ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ที่ผู้ลงทนุได้รับไมต้่องถกูหกัภาษี ณที่จ่ายแตผู่้ลงทนุจะต้องน าผลประโยชน์
จากการโอนหุ้ นกู้ เ ฉพาะส่วนที่ตี ราคาเ ป็นเ งินได้ เ กินกว่าที่ ลงทุนไปรวมกับรายได้อื่นของ  
ผู้ลงทนุเพื่อค านวณภาษีเงินได้นิติบคุคล 

กรณีที่ ผู้ลงทุนเป็นผู้ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 

กรณีผู้ลงทนุเป็นบคุคลธรรมดา 

ในการพิจารณาว่าบคุคลธรรมดาจะถือว่ามีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทยหรือไม่นัน้กฎหมายไทยจะไม่ค านึงถึงสญัชาติ
ของผู้ลงทนุแตใ่ช้หลกัเกณฑ์วา่หากผู้ลงทนุนัน้อยูใ่นประเทศไทยในช่วงระยะเวลาคราวหนึง่หรือหลายคราวรวมกนั
ตัง้แต ่180 วนัในปีปฏิทินเดียวกนัให้ถือวา่เป็นผู้มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย 
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(1) ดอกเบีย้และผลตอบแทนส าหรับเงินคา่จองซือ้หุ้นกู้  

 เว้นแต่ข้อก าหนดและเง่ือนไขในอนสุญัญาภาษีซ้อนที่ท าขึน้ระหว่างประเทศไทยกบัประเทศที่ผู้ลงทนุมี
ถ่ินท่ีอยูจ่ะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นดอกเบีย้และผลตอบแทนส าหรับเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้ซึ่งผู้ลงทนุได้รับจะ
ถกูหกัภาษีณที่จ่ายในอตัราร้อยละ 15  

(2)  ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้  

 เว้นแต่ข้อก าหนดและเง่ือนไขในอนสุญัญาภาษีซ้อนที่ท าขึน้ระหว่างประเทศไทยกบัประเทศที่ผู้ลงทุนมี
ถ่ินท่ีอยูจ่ะก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่นผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ เฉพาะสว่นท่ีตีราคาเงินได้เกินกวา่ที่ลงทนุ
จะถกูหกัภาษี ณที่จ่ายในอตัราร้อยละ 15  

กรณีผู้ลงทนุเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคล 

กรณีที่ผู้ลงทนุเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลซึ่งจดทะเบียนจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายของต่างประเทศและมิได้
ประกอบกิจการหรือถือว่าประกอบการในประเทศไทยหรือมิได้มีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทยแต่ได้รับ
ดอกเบีย้และผลตอบแทนส าหรับเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้หรือผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ซึ่งจ่ายจากหรือในประเทศ
ไทยผู้ลงทนุจะมีภาระภาษีอากรดงันี ้

(1)  ดอกเบีย้และผลตอบแทนส าหรับเงินคา่จองซือ้หุ้นกู้  

เว้นแต่ข้อก าหนดและเง่ือนไขในอนสุญัญาภาษีซ้อนที่ท าขึน้ระหว่างประเทศไทยกบัประเทศที่ผู้ลงทนุมี
ถ่ินที่อยู่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นดอกเบีย้และผลตอบแทนส าหรับเงินค่าจองซือ้หุ้ นกู้ ที่ผู้ลงทุนได้รับ
จะต้องถกูหกัภาษี ณที่จ่ายในอตัราร้อยละ 15  

(2)  ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้  

 เว้นแต่ข้อก าหนดและเง่ือนไขในอนสุญัญาภาษีซ้อนที่ท าขึน้ระหว่างประเทศไทยกบัประเทศที่ผู้ลงทนุมี
ถ่ินท่ีอยูจ่ะก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่นผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ เฉพาะสว่นที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่
ลงทนุจะต้องถกูหกัภาษี ณที่จ่ายในอตัราร้อยละ 15 

2) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

ผู้ลงทนุซึ่งประกอบกิจการในประเทศไทยอาจต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอตัราร้อยละ  0.011 (ซึ่งได้รวมถึงภาษี
บ ารุงท้องถ่ินในอตัราร้อยละ 10 ของภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว) จากยอดดอกเบีย้รับและก าไรก่อนหกัรายจ่ายใดๆจาก
การโอนขายหุ้นกู้หากดอกเบีย้หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนหุ้นกู้ ถือเป็นรายรับจากการประกอบธุรกิจโดย
ปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ของผู้ลงทนุ 

3) อากรแสตมป์ 

การโอนใบหุ้นกู้จะต้องเสยีอากรแสตมป์ในอตัราร้อยละ 0.1 ของราคาโอนหุ้นกู้  

 



บริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

 

 

ส่วนที่ 5 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 



ส่วนที ่4 การรบัรองความถูกต้องของข้อมูล บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 
 

สว่นที่ 5 หน้า 1 

ส่วนที่ 5 

การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมลูในร่างหนงัสือชีช้วนฉบบันีแ้ล้ว และด้วยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
หรือหวัหน้าฝ่ายการเงิน (แล้วแตก่รณี) ของผู้ออกตราสารหนี ้ ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็น
เท็จ ไมท่ าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือไมข่าดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั  

ทัง้นี ้การรับรองความถกูต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลมุถึงข้อมูลของผู้ออกตราสารหนีต้ามที่ปรากฏในแหล่ง ข้อมูลที่ 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบไุว้ในร่างหนงัสือชีช้วนฉบบันี ้ในการอ้างอิงแหล่งข้อมลูดงักลา่ว ข้าพเจ้ามีความ
รับผิดชอบตอ่ความถกูต้องครบถ้วนของข้อมลูที่อ้างอิงนัน้เช่นเดียวกบัการน าข้อมลูมาแสดงให้ปรากฏในร่างหนงัสือชีช้วน
ฉบบันี ้ 

ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกบัที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้
มอบหมายให้ นายโซวิค รอย เชาว์ดร่ีู เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ 
นายโซวิค รอย เชาว์ดูร่ี ก ากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าว
ข้างต้น 

ชื่อ ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

   

 
นายซาชิ ปรากาซ ไคตาน 

 
กรรมการและกรรมการผู้จดัการธุรกิจขนสตัว์ 

 

_______________ 

   

 
นายดีลปิ กมุาร์ อากาวาล 

 
กรรมการ กรรมการบริหารความเสีย่งองค์กร และ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ PET และ Feedstock 

 

_______________ 

 

   

นายซนัเจย์ อาฮจูา หวัหน้าฝ่ายการเงิน _______________ 

 
 

ผู้รับมอบอ ำนำจ 

  

 
นายโซวคิ รอย เชาว์ดร่ีู 

 
เลขานกุารบริษัท 

 

_______________ 

 



 

 

 

 

 

บริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

 

 

เอกสารแนบ 1 

ข้อก าหนดสิทธิ 



 

   

 

[ร่าง] ข้อก าหนดว่าด้วยสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถอืหุ้นกู้ 
ส าหรับ 

“หุ้นกู้ด้อยสทิธิที่มีลกัษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเม่ือเลิกบริษัทซ่ึงผู้ออกหุ้นกู้ มีสทิธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก าหนด 
และมีสิทธิเลื่อนช าระดอกเบีย้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ 

ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2557” 

 หุ้นกู้ ด้อยสทิธิที่มีลกัษณะคล้ายทนุไถ่ถอนเมื่อเลกิบริษัทซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก าหนด และมีสิทธิ
เลือ่นช าระดอกเบีย้โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2557 (“หุ้นกู้”) ออก
โดย บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้”) ตามมติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2556 
ของผู้ออกหุ้นกู้  เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2556 ผู้ ถือหุ้นกู้จะได้รับสทิธิตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสทิธิ โดยผู้ออกหุ้นกู้และ
ผู้ ถือหุ้นกู้จะต้องผกูพนัตามข้อก าหนดสิทธิทกุประการ และให้ถือว่าผู้ ถือหุ้นกู้ ได้รับทราบและเข้าใจข้อก าหนดต่าง ๆ ใน
ข้อก าหนดสทิธิเป็นอยา่งดีแล้ว รวมทัง้ได้ให้ความเห็นชอบในการแตง่ตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้และรับทราบและเข้าใจข้อก าหนด
ตา่ง ๆ ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ด้วย ทัง้นี ้ผู้ออกหุ้นกู้จะจดัให้มีการเก็บรักษาต้นฉบบัของข้อก าหนดสิทธิ ต้นฉบบั
ของสญัญาแต่งตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  และต้นฉบบัของสญัญาแต่งตัง้นายทะเบียนหุ้นกู้ ไว้ ณ ส านกังานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้
และจะจดัให้มีการเก็บรักษาส าเนา ข้อก าหนดสิทธิ ส าเนาสญัญาแต่งตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  และส าเนาสญัญาแต่งตัง้นาย
ทะเบียนหุ้นกู้ ไว้ ณ ส านกังานของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นกู้ขอตรวจสอบข้อก าหนดสิทธิ สญัญาแต่งตัง้ผู้แทนผู้ ถือ 
หุ้นกู้  และสญัญาแตง่ตัง้นายทะเบียนหุ้นกู้ ได้ในวนัและเวลาท าการของผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  (ตามแตก่รณี)  

1. ค าจ ากัดความ  

ค าและข้อความตา่ง ๆ ที่ใช้อยูใ่นข้อก าหนดสทิธิให้มีความหมายดงัตอ่ไปนี ้

“Initial Credit Spread” ให้มีจ านวนเทา่กบัร้อยละ 4.08 ตอ่ปี 

“ก.ล.ต.”  หมายถึง คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

“ข้อก าหนดสทิธิ”  หมายถึง ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือ
หุ้นกู้ ส าหรับหุ้นกู้ ฉบับนี  ้ (รวมถึงที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม หรือ
เปลีย่นแปลง)  

“งวดดอกเบีย้”  (ก) ส าหรับงวดดอกเบีย้งวดแรก หมายถึง ระยะเวลาที่เร่ิมตัง้แต่ 
(โดยรวมถึง) วนัออกหุ้นกู้  จนถึง (แต่ไม่นบัรวม) วนัก าหนด
ช าระดอกเบีย้ถดัไป และ  

(ข) ส าหรับงวดดอกเบีย้งวดถัดไป หมายถึง ระยะเวลาที่เร่ิม
ตัง้แต่ (โดยรวมถึง) วันก าหนดช าระดอกเบีย้ของงวด
ดอกเบีย้ก่อนหน้านี ้จนถึง (แต่ไม่นบัรวม) วนัช าระดอกเบีย้
ส าหรับงวดดอกเบีย้งวดถดัไป หรือวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้น
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กู้  (แล้วแตก่รณี) 

“งวดการปรับดอกเบีย้”  

 

หมายถึง ช่วงเวลาตัง้แต่ (โดยรวมถึง) วนัแรกที่สามารถใช้สิทธิไถ่
ถอนหุ้นกู้  จนถึง (แต่ไม่นบัรวม) วนัปรับอตัราดอกเบีย้ถัดไป และ
งวดการปรับดอกเบีย้ถดัไปภายหลงัจากนัน้จะเร่ิมตัง้แต่ (โดยรวม
ถึง) วนัปรับอตัราดอกเบีย้ใด ๆ จนถึง (แต่ไม่นบัรวม) วนัปรับอตัรา
ดอกเบีย้ถดัไป 

“ดอกเบีย้ค้างช าระ”  ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อ 7.4 (ก)  

“นายทะเบียนหุ้นกู้”  หมายถึง ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตัง้โดย
ชอบให้ท าหน้าที่ เป็นนายทะเบียนหุ้ นกู้  ตัวแทนช าระเงิน และ
ตวัแทนค านวณอตัราดอกเบีย้ 

“บาท”  หมายถึง สกุลเงินบาทอนัเป็นสกุลเงินโดยชอบด้วยกฎหมายของ
ประเทศไทย  

“ใบหุ้นกู้”  หมายถึง ใบหุ้นกู้ที่ออกตามข้อ 3.1 ตามแบบที่ก าหนดไว้ใน
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1  

“ประกาศคณะกรรมการก ากับ 

ตลาดทุนที่ ท.จ. 9/2552”  
หมายถึง ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุที่ ทจ. 9/2552 
เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายตราสารหนีท้ี่ออก
ใหม่ ฉบบัลงวนัที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไข 
เพิ่มเติมหรือเปลีย่นแปลง)  

“ผลกระทบอย่างร้ายแรง”  หมายถึง ผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อกิจการ การด าเนินธุรกิจ 
ทรัพย์สิน หรือสถานะทางการเงินของผู้ ออกหุ้ นกู้  ซึ่งเป็นการ
พิจารณาผลกระทบจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลาย
เหตกุารณ์รวมกนั และสง่ผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถ
ของผู้ออกหุ้นกู้ ในการช าระเงินใด ๆ ภายใต้หุ้นกู้ที่มีต่อผู้ ถือหุ้นกู้
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสทิธิ  

“ผู้ถอืหุ้นกู้”  หมายถึง ผู้ทรงสทิธิในหุ้นกู้แตล่ะจ านวนตามข้อ 3.3  

“ผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้”  หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)  หรือผู้ที่ได้รับ
แตง่ตัง้โดยชอบให้ท าหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

“ผู้ออกหุ้นกู้”  หมายถึง บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน)  
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“วันช าระดอกเบีย้หุ้นกู้”  หมายถึง วนัที่ 31 มกราคม วนัที่ 30 เมษายน วนัที่ 31 กรกฎาคม 
และวนัที่ 31 ตลุาคม ของทกุปี ตลอดอายขุองหุ้นกู้  โดยผู้ออกหุ้นกู้
จะท าการช าระดอกเบีย้หุ้นกู้ งวดแรกในวันที่  31 มกราคม พ.ศ. 
2558 และจะท าการช าระดอกเบีย้หุ้ นกู้ งวดสุดท้ายในวันครบ
ก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   

“วันท าการ”  หมายถึง วนัที่ธนาคารพาณิชย์โดยทัว่ไปเปิดท าการในกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งมิใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศให้เป็นวนัหยดุท าการของธนาคารพาณิชย์  

“วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้”  หมายถึง วนัท่ี 30 ตลุาคม พ.ศ. 2557  

“วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถอืหุ้นกู้”  ให้มีความหมายตามที่ได้ให้ค านยิามไว้ในข้อ 3.2 (ข)  

“วันปรับอัตราดอกเบีย้”  หมายถึง วนัแรกที่สามารถใช้สทิธิไถ่ถอนหุ้นกู้  และทกุ ๆ วนัครบ
ก าหนด 5 (ห้า) ปีนบัจากวนัแรกที่สามารถใช้สทิธิไถ่ถอนหุ้นกู้  

“วันแรกที่สามารถใช้สทิธิไถ่ถอนหุ้น
กู้”  

วนัครบก าหนด 5 ปีนบัจากวนัออกหุ้นกู้  ซึง่คือวนัท่ี 31 ตลุาคม พ.ศ. 
2562 ซึง่ผู้ออกหุ้นกู้มีสทิธิที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้ตามข้อ 9.1 

“วันออกหุ้นกู้”  หมายถึง วนัท่ี 31 ตลุาคม พ.ศ. 2557  

“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”  หมายถึง บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดัหรือ
บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นที่ด าเนินกิจการรับฝากหลกัทรัพย์ได้ตาม
กฎหมายซึง่เข้ารับท าหน้าที่แทน  

“สถาบันจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื”  หมายถึง สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่ได้รับการว่าจ้างโดยผู้
ออกหุ้นกู้  และจดัสรรเครดิตตราสารทนุ (equity credit) ให้แก่หุ้นกู้   

“สมุดทะเบียนผู้ถอืหุ้นกู้”  หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึก  
รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้ นกู้ และผู้ ถือหุ้ นกู้  เช่น ชื่อและที่อยู่ของ
ผู้ ถือหุ้นกู้  การโอน การจ าน า การอายดั การออกใบหุ้นกู้ ใหม่ไว้ 
ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง  

“สัญญาแต่งตัง้ผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้”  หมายถึง สญัญาแต่งตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ฉบบัลงวนัที่ 31 ตลุาคม  
พ.ศ. 2557 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  หรือสญัญา
แตง่ตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ รายใหมเ่พื่อท าหน้าที่แทน (ถ้ามี)  



 

4 
   

 

“สัญญาแต่งตัง้นายทะเบียนหุ้นกู้”  หมายถึง สญัญาแต่งตัง้นายทะเบียนหุ้นกู้  ตวัแทนช าระเงิน และ
ตวัแทนค านวณอตัราดอกเบีย้ ฉบบัลงวนัที่ 31 ตลุาคม พ.ศ. 2557 
ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้  หรือสญัญาแต่งตัง้นาย
ทะเบียนหุ้นกู้  ตวัแทนช าระเงินและตวัแทนค านวณอตัราดอกเบีย้
รายใหมเ่พื่อท าหน้าที่แทน (ถ้ามี)  

“ส านักงาน ก.ล.ต.”  หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด 
หลกัทรัพย์  

“สิทธิในหุ้นกู้”  หมายถึง สทิธิทัง้ปวงในหุ้นกู้อนัรวมถึง (แตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ) สิทธิใน
การได้รับช าระเงินต้นและดอกเบีย้ และสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
และออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้   

“หุ้นกู้”  หมายถึง หุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่มีลกัษณะคล้ายทนุไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก าหนด และมีสิทธิเลื่อนช าระ
ดอกเบีย้โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส 
จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2557  

“หลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสถานะ
ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นกู้”  

หมายถึง ตราสาร หรือหลกัทรัพย์ใด ๆ (รวมถึงหุ้นบริุมสทิธิ) ซึง่ออก
หรือเข้าท าโดยผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่ง (1) มีการระบุอย่างชัดแจ้ง (โดย
ข้อก าหนดสทิธิหรือโดยผลของกฎหมาย) ว่ามีสถานะทางกฎหมาย
เทา่เทียมกบัหุ้นกู้  และ (2) มีข้อก าหนดวา่ผู้ออกหุ้นกู้มีสทิธิและดลุย
พินิจแตเ่พียงผู้ เดียวที่จะก าหนดการช าระผลตอบแทนหรือการช าระ
เงินอื่นใด  

“หลกัทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มี
สถานะทางกฎหมายด้อยกว่าหุ้นกู้”  

หมายถึง ทนุเรือนหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ ไมว่า่ในล าดบัชัน้ใด ๆ ที่ถือเป็น
สว่นของผู้ ถือหุ้น (แตไ่มร่วมหุ้นบริุมสทิธิ)  

“เหตุผิดนัด”  ให้มีความหมายตามที่นิยามไว้ในข้อ 10.1  

“อัตราดอกเบีย้หุ้นกู้” หมายถึง อตัราดอกเบีย้หุ้นกู้ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 7.1 

“อัตราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล
อายุ 5 ปี”  

 

หมายถึง Yield Interpolation ของเส้นอตัราผลตอบแทนพนัธบตัร
รัฐบาลที่มีอาย ุ5 (ห้า) ปี ณ สิน้สดุวนัท าการของสองวนัท าการก่อน
วนัปรับอตัราดอกเบีย้ใด ๆ ซึ่งจดัท าโดยสมาคมตลาดตราสารหนี ้
ไทย (Thai Bond Market Association) 

หากภายหลังสมาคมตลาดตราสารหนี ไ้ทยมิ ได้จัดท าอัตรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลดงักลา่ว ให้ใช้เส้นอตัราผลตอบแทน
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พันธบัตรรัฐบาลที่จัดท าโดยธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ
หน่วยงานของรัฐบาลที่เก่ียวข้องอื่น ๆ ซึ่งหากหน่วยงานดงักล่าว
ไมไ่ด้จดัท าหรือไมส่ามารถน ามาใช้อ้างอิงได้ ไม่ว่าด้วยเหตใุด ๆ ให้
ใช้อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลตามที่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ก าหนด 

2. ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบีย้ และอายุของหุ้นกู้  

2.1 หุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่มีลกัษณะคล้ายทนุ ช าระคืนเงินต้นเพียงครัง้เดียวเมื่อเลิกบริษัท หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ ใช้สิทธิไถ่
ถอนหุ้นกู้  ทัง้นี ้ผู้ออกหุ้นกู้มีสทิธิเลือ่นการช าระดอกเบีย้พร้อมกบัสะสมดอกเบีย้จา่ยไปช าระในวนัใด ๆ ก็ได้ให้แก่
ผู้ ถือหุ้นกู้ โดยไมจ่ ากดัระยะเวลาและจ านวนครัง้ตามดลุยพินิจของของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้ เดียว ไม่มีประกนั ไม่
แปลงสภาพและมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  โดยหุ้นกู้จะมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกนัทกุหน่วยและมีอตัราดอกเบีย้
ตามที่ก าหนดในข้อ 7.  

2.2 ในวนัออกหุ้นกู้  มีหุ้นกู้ จ านวนทัง้หมดไม่เกิน 15,000,000 (สิบห้าล้านหน่วย) หน่วย มีมลูค่าที่ตราไว้หน่วยละ 
1,000 (หนึง่พนั) บาท คิดเป็นมลูคา่รวมไมเ่กิน 15,000,000,000 (หนึง่หมื่นห้าพนัล้าน) บาท  

3. ใบหุ้นกู้ สมุดทะเบียนผู้ถอืหุ้นกู้ และผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้  

3.1 ใบหุน้กู้  

(ก) ผู้ ออกหุ้ นกู้ จะจัดการให้นายทะเบียนหุ้ นกู้ ออกและส่งมอบใบหุ้ นกู้ ตามแบบที่ ก าหนดไว้ใน
เอกสารแนบท้ายของข้อก าหนดสิทธินีใ้ห้แก่ผู้ ถือหุ้ นกู้ ทุกรายที่ไม่ได้ฝากหุ้ นกู้ ไว้กับศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ภายใน 15 (สิบห้า) วนัท าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหุ้นกู้  โดยการจดัสง่ใบหุ้นกู้ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (ในกรณีที่สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ในต่างประเทศ) ตามช่ือและที่
อยูข่องผู้ ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏในใบจองซือ้หุ้นกู้  โดยในสว่นของหุ้นกู้ที่ผู้ ถือหุ้นกู้ ได้แจ้งความประสงค์ไว้ใน
ใบจองซือ้หุ้นกู้ ให้ด าเนินการน าหุ้นกู้ฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์นัน้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจดัการให้นาย
ทะเบียนหุ้นกู้ด าเนินการลงช่ือศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือหุ้นกู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ในสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หุ้นกู้ภายใน 7 (เจ็ด) วนัท าการ นบัแตว่นัปิดการเสนอขายหุ้นกู้   

(ข) ถ้าผู้ทรงสทิธิในหุ้นกู้ที่ฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ระบบไร้ใบหุ้นกู้) ประสงค์จะขอรับใบหุ้นกู้  ให้ผู้
ทรงสทิธิในหุ้นกู้ รายดงักลา่วแจ้งตอ่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะจดัการให้นายทะเบียนหุ้น
กู้ออกใบหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ทรงสทิธิในหุ้นกู้ รายดงักลา่วภายใน 15 (สิบห้า) วนั นบัจากวนัที่ได้รับแจ้งช่ือและ
จ านวนหุ้นกู้ของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ดงักลา่วจากศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์  ทัง้นี ้ เมื่อได้มีการออกใบหุ้นกู้
ดงักลา่วแล้ว นายทะเบียนหุ้นกู้จะแก้ไขจ านวนรวมของหุ้นกู้ที่ลงทะเบียนในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ไว้
ในช่ือของศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์โดยหกัจ านวนหุ้นกู้ที่มีการออกใบหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ ทรงสิทธิในหุ้นกู้ ราย
ดงักลา่วออก  

3.2 สมดุทะเบียนผูถื้อหุน้กู้และการปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้กู้  
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(ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะจดัการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปฏิบตัิตามสญัญาแตง่ตัง้นายทะเบียนหุ้นกู้  ซึง่รวมถึงหน้าที่ท่ี
จะต้องจัดท าและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ไว้จนกว่าหุ้นกู้ทัง้หมดจะได้รับการไถ่ถอน  และ
จะต้องจดัให้มีสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้อย่างช้าภายใน 14 (สบิสี)่ วนั นบัแตว่นัปิดการเสนอขายหุ้นกู้   

(ข) นายทะเบียนหุ้นกู้จะปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นเวลา 14 (สิบสี่) วนัก่อนหน้าวนัช าระดอกเบีย้หุ้นกู้  
วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  วนัประชุมผู้ ถือหุ้นกู้  หรือวนัอื่นใดเพื่อวตัถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อก าหนดสิทธิหรือตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ จะได้แจ้งแก่นายทะเบียนหุ้นกู้  (ต่อไปนีเ้รียกว่า “วันปิดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้”) ถ้าวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่ตรงกบัวนัท าการ ให้เลื่อนไปเป็นวนัท าการ
ถดัไป ซึ่งในกรณีดงักลา่ว จะท าให้ระยะเวลาระหว่างวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้จนถึงวนัช าระเงิน
หรือวนัประชุมผู้ ถือหุ้นกู้  ฯลฯ ดงักลา่วข้างต้นมีระยะเวลาเหลือน้อยกว่า 14 (สิบสี่) วนั โดยนาย
ทะเบียนหุ้นกู้จะไมรั่บลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ใด ๆ ในวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ดงักลา่ว ทัง้นี ้ผู้ รับ
โอนหุ้นกู้ภายหลงัวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้จนถึงวนัช าระดอกเบีย้หุ้นกู้  วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  
วนัประชุมผู้ ถือหุ้นกู้  หรือวนั อื่นใดดงักลา่วข้างต้น จะไม่ได้รับสิทธิใด ๆ ส าหรับการปิดสมดุทะเบียนผู้
ถือหุ้นกู้ ในครัง้นัน้ ๆ (เช่น สิทธิในการได้รับช าระเงินต้นของหุ้นกู้  ดอกเบีย้หุ้นกู้ ในงวดนัน้ หรือ สิทธิใน
การเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ ในครัง้นัน้ ๆ)  

ผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ขอสงวนสทิธ์ิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเวลาและวนัปิดสมดุทะเบียนผู้
ถือหุ้นกู้  เพื่อให้เป็นไปตามการเปลีย่นแปลงของกฎและกฎหมายที่เก่ียวข้องของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์
หรือหน่วยงานอื่นใดที่เก่ียวข้อง โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้  
ทัง้นี ้การแก้ไขดงักลา่วจะต้องไมก่่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิทธิและผลประโยชน์ใด ๆ ของผู้ ถือ
หุ้นกู้ ในสว่นท่ีมีนยัส าคญั  

3.3 สิทธิของผูถื้อหุน้กู ้

(ก) ผู้ทรงสทิธิในหุ้นกู้กรณีทัว่ไป  

ในกรณีของหุ้นกู้ที่มิได้ฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ สิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่บคุคลที่ปรากฏช่ือเป็น
เจ้าของหุ้นกู้ตามจ านวนที่ระบไุว้ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้  ณ สิน้เวลาท าการของนายทะเบียนหุ้นกู้ ใน
วนัท าการก่อนหน้าวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้  เว้นแต่จะได้มีการโอนหุ้นกู้ซึ่งสามารถใช้ยนักบัผู้ออก
หุ้นกู้ ได้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.1(ก) เกิดขึน้แล้วก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้  ซึ่งการโอนหุ้นกู้
ดงักลา่วยอ่มเป็นผลให้สทิธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่ผู้ รับโอนหุ้นกู้   

(ข) ผู้ทรงสทิธิในหุ้นกู้กรณีที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือหุ้นกู้แทน  

ในกรณีของหุ้นกู้ที่ฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ สทิธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่บคุคลที่มีช่ือขึน้ทะเบียนใน
ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ว่าเป็นเจ้าของหุ้นกู้ จ านวนดังกล่าว ณ สิน้เวลาท าการของศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ในวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้  ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้ ได้รับแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ เว้นแตจ่ะมีการคดัค้านโดยชอบด้วยกฎหมาย  
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4. การโอนหุ้นกู้  

4.1 การโอนหุ้นกู้ที่มิได้ฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้ 

(ก) แบบการโอนหุ้นกู้ ระหว่างผู้ โอนและผู้ รับโอน การโอนหุ้นกู้จะสมบูรณ์เมื่อผู้ โอนหุ้นกู้  ซึ่งเป็นผู้ที่สมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ระบช่ืุอเป็นเจ้าของหุ้นกู้ตามจ านวนที่จะท าการโอน หรือผู้ รับโอนคนสดุท้ายโดยมีการ
สลกัหลงัแสดงการโอนตอ่เนื่องครบถ้วนจากผู้ที่ปรากฏช่ือดงักลา่วตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธินี ้
(แล้วแตก่รณี) ได้สง่มอบใบหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ รับโอนโดยลงลายมือช่ือสลกัหลงัแสดงการโอนในด้านหลงัของ
ใบหุ้นกู้ ให้ไว้ด้วยแล้ว  

ผลของการโอนหุ้นกู้ ระหวา่งผู้ รับโอนกบัผู้ออกหุ้นกู้  การโอนหุ้นกู้จะใช้ยนักบัผู้ออกหุ้นกู้ ได้ก็ตอ่เมื่อ ผู้ รับ
โอนหุ้นกู้อยูร่ะหวา่งลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้ ได้รับค าขอ
ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้  พร้อมทัง้ใบหุ้นกู้ที่ผู้ รับโอนหุ้นกู้ ได้ลงลายมือช่ือเป็นผู้ รับโอนในด้านหลงัของใบ
หุ้นกู้นัน้ครบถ้วนแล้ว  

ผลของการโอนหุ้นกู้ ระหว่างผู้ รับโอนกบับคุคลภายนอก การโอนหุ้นกู้จะใช้ยนักบับคุคลภายนอกได้ก็
ตอ่เมื่อนายทะเบียนหุ้นกู้ ได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ เรียบร้อยแล้ว 

(ข) การขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้จะต้องกระท า ณ ส านกังานของนายทะเบียนหุ้นกู้ ในวนัและเวลาท าการ
ของนายทะเบียนหุ้นกู้  และจะต้องทาตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนหุ้นกู้ ก าหนด โดยผู้ ขอ
ลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบหุ้นกู้ที่ลงลายมือช่ือแสดงการโอนในด้านหลงัของใบหุ้นกู้ ครบถ้วนตาม
หลกัเกณฑ์ในข้อ 4.1 (ก) พร้อมทัง้หลกัฐานอื่น ๆ ที่ยืนยนัถึงความถกูต้องและความสมบรูณ์ของการ
โอนและการรับโอนหุ้นกู้ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้ ก าหนดให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ ด้วย ซึ่งนายทะเบียน
หุ้นกู้ จะลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ให้แล้วเสร็จภายใน  7 (เจ็ด) วนัท าการ 
หลงัจากวนัท่ีนายทะเบียนหุ้นกู้ ได้รับค าขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้พร้อมทัง้ใบหุ้นกู้และหลกัฐานอื่น ๆ 
ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ทัง้นี ้ เว้นแต่กรณีการโอนหุ้นกู้ดงักลา่วจะเป็นการฝ่าฝืนต่อ
ข้อก าหนดสทิธิ บทบญัญตัิใด ๆ ของกฎหมาย หรือค าสัง่ศาล ซึง่นายทะเบียนหุ้นกู้จะมีสิทธิปฏิเสธการ
ลงทะเบียนโอนหุ้นกู้ดงักลา่วได้  

4.2 ส าหรับการโอนหุ้นกู้ ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์นัน้ให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องอื่น ๆ รวมทัง้ศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง  

4.3 ข้อจ ากดัการโอนหุ้นกู้   

ไมม่ี  

5. สถานะของหุ้นกู้  

5.1 สถานะและสิทธิไดร้บัช าระเงินตามหุน้กู้  
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หุ้นกู้ที่เสนอขายในครัง้นีเ้ป็นหุ้นกู้ ด้อยสิทธิและไม่มีประกนัของผู้ออกหุ้นกู้  และมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียม
กนัทกุหนว่ย โดยการด้อยสทิธิดงักลา่วของผู้ ถือหุ้นกู้ตามหุ้นกู้นีเ้ป็นการด้อยสิทธิในเร่ืองการได้รับช าระเงินตาม
หุ้นกู้ตอ่เจ้าหนีส้ามญัและเจ้าหนีบ้ริุมสทิธิอื่น ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้  สิทธิของผู้ ถือหุ้นกู้นีจ้ะเท่าเทียมกบัสิทธิของผู้ ถือ
หุ้นบริุมสทิธิของผู้ออกหุ้นกู้  แตจ่ะมีสทิธิก่อนหน้าผู้ ถือหุ้นสามญัของผู้ออกหุ้นกู้  เมื่อเกิดกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้ถกูศาลมีค าสัง่พิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาด ค าสัง่ให้ฟืน้ฟกิูจการ หรือถกูศาลพิพากษาให้ล้มละลาย
ตามกฎหมายวา่ด้วยล้มละลาย หรือ  

(ข) มีการช าระบญัชีเพื่อการเลกิกิจการของผู้ออกหุ้นกู้  หรือ  

(ค) กรณีอื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

5.2 การปลดเปลือ้งภาระการช าระเงินตามหุน้กู้  

ในกรณีตามข้อ 5.1(ก) และ/หรือ (ข) และ/หรือ (ค) สิทธิในการรับช าระเงินใด ๆ ภายใต้หุ้นกู้ของผู้ ถือหุ้นกู้จะ
จ ากัดอยู่เพียงเท่าจ านวนทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของผู้ออกหุ้นกู้ภายหลงัจากการช าระหนีใ้ห้แก่เจ้าหนีส้ามญัและ
เจ้าหนีบ้ริุมสทิธิอื่น ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสทิธิได้รับช าระหนีก้่อน แต่เท่าเทียมกบัผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้
และอยูใ่นล าดบัก่อนหน้าผู้ ถือหุ้นสามญัของผู้ออกหุ้นกู้ตามที่กลา่วไว้ข้างต้นแล้วเทา่นัน้ หากทรัพย์สนิของผู้ออก
หุ้นกู้ที่เหลอืจากการช าระหนีด้งักลา่วไม่เพียงพอช าระเงินต้น และ/หรือดอกเบีย้ รวมทัง้ค่าเสียหายอื่นใดอนัเกิด
จากมลูเหตตุามหุ้นกู้ ได้ทัง้จ านวน ให้ถือวา่จ านวนเงินสว่นท่ีผู้ ถือหุ้นกู้ยงัไมไ่ด้รับช าระนัน้เป็นอนัระงบัไปโดยผู้ ถือ
หุ้นกู้ ได้ตกลงปลดเปลือ้งหน้าที่ในการช าระเงินตามหุ้นกู้ที่ยงัไมไ่ด้ช าระนัน้ให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้   

5.3 การสละสิทธิของผูถื้อหุน้กู้  

ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ถกูศาลมีค าสัง่พิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาด ค าสัง่ให้ฟืน้ฟกิูจการ หรือถกูศาลพิพากษาให้ล้มละลาย
ตามพระราชบญัญตัิล้มละลาย หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง หรือมีการช าระบญัชีเพื่อเลิกกิจการของผู้ออกหุ้นกู้  
และตราบเทา่ที่เจ้าหนีส้ามญัและเจ้าหนีบ้ริุมสทิธิอื่น ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสทิธิได้รับช าระหนีก้่อนยงัไมไ่ด้รับช าระ
หนีจ้ากผู้ออกหุ้นกู้ครบถ้วน และอาจใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ ช าระหนีด้งักลา่วได้ภายในอายุความตาม
กฎหมาย แม้วา่ผู้ ถือหุ้นกู้จะยงัได้รับช าระเงินจากผู้ออกหุ้นกู้ไมค่รบถ้วน ผู้ ถือหุ้นกู้ตกลงวา่ผู้ ถือหุ้นกู้ ไมม่สีทิธิตาม
ข้อก าหนดสทิธินีท้ี่จะด าเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือทัง้หมดดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) รับช าระเงินหรือรับการแจกจ่ายทรัพย์สินอื่นใดจากผู้ออกหุ้นกู้  หรือลกูหนีข้องผู้ออกหุ้นกู้ เพื่อเป็นการ
ช าระเงินอนัเกิดจากมลูเหตขุองหุ้นกู้นีใ้ห้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้   

(ข) หกักลบลบจ านวนเงินใด ๆ ซึ่งผู้ ถือหุ้นกู้ควรได้รับช าระอนัเกิดจากมลูเหตขุองหุ้นกู้ เอากบัหนีใ้ด ๆ ที่ผู้
ถือหุ้นกู้มีตอ่ผู้ออกหุ้นกู้   

(ค) รับจ านอง รับจ าน า หรือ รับหลกัประกนัอื่นใด ๆ ไว้จากผู้ออกหุ้นกู้หรือบคุคลอื่นใดเพื่อเป็นประกนัการ
ช าระเงินตามหุ้นกู้ อนัจะท าให้ผู้ ถือหุ้นกู้มีสิทธิได้รับช าระเงินจากทรัพย์สินหรือหุ้น หรือตราสาร หรือ
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สิทธิอย่างใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ เป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนเจ้าหนีร้ายอื่นที่มี
ล าดบัแห่งสิทธิในการได้รับช าระหนีเ้หนือกว่าสิทธิในการได้รับช าระเงินของผู้ ถือหุ้นกู้  (ทัง้นี ้หากผู้ ถือ
หุ้นกู้ ได้รับจ านอง จ าน า หรือรับหลกัประกนัใด ๆ ไว้ ผู้ ถือหุ้นกู้ ต้องยกเลิกการจ านอง จ าน า หรือสละ
สทิธิยดึหนว่งหลกัประกนัท่ีผู้ ถือหุ้นกู้ ได้รับไว้จากผู้ออกหุ้นกู้หรือบคุคลอื่นใด) 

(ง) ยดึถือเงินหรือทรัพย์สนิใด ๆ ที่ได้รับช าระ หรือแจกจ่าย หรือพงึได้รับช าระ หรือแจกจ่ายจากผู้ออกหุ้นกู้
หรือผู้แทนของผู้ออกหุ้นกู้  หรือพึงได้รับช าระตามค าพิพากษา หรือค าสัง่ของศาล หรือค าสัง่ของ 
เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ หรือของผู้ท าแผนหรือผู้บริหารแผนไว้มิได้ ทัง้นี ้จนกว่าเจ้าหนีส้ามญัและ
เจ้าหนีบ้ริุมสทิธิอื่น ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีล าดบัแหง่สทิธิในการช าระหนีเ้หนือกว่าสิทธิในการได้รับช าระ
เงินของผู้ ถือหุ้นกู้ดงัที่กลา่วไว้ข้างต้นจะได้รับช าระหนีจ้นครบถ้วนแล้ว  

5.4 ผลผูกพนัผูถื้อหุน้กู้และผูร้บัโอน  

สิทธิในการได้รับช าระเงินของผู้ ถือหุ้นกู้ ตามข้อก าหนดสิทธินีม้ีผลผูกพนัผู้ ถือหุ้นกู้และผู้ รับโอนทกุทอด (ถ้ามี) 
ตลอดอายขุองหุ้นกู้นี ้ 

6. หน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้  

6.1 หากมีเหตผิุดนดัใด ๆ หรือผู้ออกหุ้นกู้ถูกฟ้องเป็นจ าเลยในศาล หรือถกูกลา่วหาว่าจะต้องเป็นฝ่ายรับผิดตาม
สญัญาใด ๆ ในกรณีพิพาทที่อนญุาโตตลุาการจะต้องวินิจฉยั ซึ่งหากศาลมีค าพิพากษาหรืออนญุาโตตลุาการมี
ค าวินิจฉยัที่ไม่เป็นคุณกับผู้ออกหุ้นกู้  และเหตุผิดนดั คดีความ หรือกระบวนการอนญุาโตตุลาการดงักล่าวจะ
ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างร้ายแรง ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ทราบถึงเหตุผิดนดั คดีความ หรือ
กระบวนการอนญุาโตตลุาการดงักลา่วโดยไม่ชักช้านบัแต่วนัที่ผู้ออกหุ้นกู้ ได้ทราบถึงเหตผิุดนดั คดีความ หรือ
กระบวนการอนุญาโตตุลาการนัน้ รวมทัง้แจ้งถึงการกระท าใดๆ ที่ผู้ ออกหุ้นกู้ ได้ด าเนินการหรือเสนอที่จะ
ด าเนินการเพื่อแก้ไขเหตผิุดนดั คดีความ หรือกระบวนการอนญุาโตตลุาการดงักลา่วด้วย  

6.2 เมื่อผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ร้องขอไมว่า่เมื่อใด ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องสง่มอบเอกสารซึง่ลงนามโดยกรรมการผู้มีอ านาจของผู้
ออกหุ้นกู้  (หรือผู้ รับมอบอ านาจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้วา่จากข้อมลูที่ผู้ออกหุ้นกู้ ได้รับทราบในขณะนัน้ ผู้ออกหุ้น
กู้ รับรองว่าไม่มีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดเกิดขึน้ และไม่มีคดีความหรือการ
อนญุาโตตลุาการท่ีผู้ออกหุ้นกู้ เป็นจ าเลยหรือเป็นผู้ถกูกลา่วหา (ยกเว้นกรณีที่ได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ทราบแล้ว 
(ถ้ามี))  

6.3 หากมีกรณีที่จะต้องเปลีย่นตวัผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้  ผู้ออกหุ้นกู้จะจดัหาบคุคลเพื่อแต่งตัง้ให้เป็น
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ รายใหม่ (แล้วแตก่รณี) โดยเร็วที่สดุเทา่ที่จะสามารถกระท าได้ แตท่ัง้นีต้้อง
ไมเ่กิน 60 (หกสบิ) วนันบัแตว่นัท่ีผู้ออกหุ้นกู้ทราบเก่ียวกบัเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

6.4 ผู้ออกหุ้นกู้จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สดุในการประกอบธุรกิจให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  และจะปฏิบตัิ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง รวมตลอดถึงกฎ ระเบียบ 
ข้อบงัคบั และค าสัง่ตา่ง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย และจะปฏิบตัิตามข้อก าหนดสทิธิฉบบันีต้ลอดอายขุองหุ้นกู้   
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6.5 ผู้ออกหุ้นกู้จะจดัให้มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุ้นกู้  โดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่ได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ตลอดอายหุุ้นกู้  ซึง่อนัดบัความนา่เช่ือถือนีม้ิได้จดัขึน้เพื่อเป็นข้อแนะน าให้ผู้ลงทนุ
ท าการซือ้ ขาย หรือถือหุ้นกู้ที่เสนอขาย และอาจมีการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงโดยสถาบนัจดัอนัดบัความ
นา่เช่ือถือดงักลา่ว  

6.6 ผู้ออกหุ้นกู้จะน าหุ้นกู้ เข้าขอจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (Thai Bond Market Association) และ/
หรือตลาดรองของหุ้นกู้อื่นใดที่ผู้ออกหุ้นกู้ เห็นควร และจะคงให้หุ้นกู้ เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในสมาคมตลาด
ตราสารหนีไ้ทยหรือศนูย์ซือ้ขายอื่นใดที่ผู้ออกหุ้นกู้ เห็นวา่มีสถานะเทา่เทียมกนัตลอดอายหุุ้นกู้   

7. ดอกเบีย้  

7.1 อตัราดอกเบีย้และวนัช าระดอกเบีย้หุน้กู้ 

 ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงช าระดอกเบีย้ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้บนจ านวนเงินต้นคงค้างทัง้หมดของหุ้นกู้ตัง้แต่ (โดยรวมถึง) วนั
ออกหุ้นกู้ ในอตัราดอกเบีย้หุ้นกู้  โดยจะมกีารช าระดอกเบีย้เป็นรายไตรมาสในวนัช าระดอกเบีย้หุ้นกู้  ทัง้นี ้เว้นแตผู่้
ออกหุ้นกู้ เลือ่นการช าระดอกเบีย้ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 7.4  

 อตัราดอกเบีย้บนหุ้นกู้จะเป็นอตัราดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ส าหรับงวดดอกเบีย้ทกุ ๆ งวดตัง้แต ่(โดยรวมถึง) วนัออกหุ้นกู้จนถึง (แต่ไม่นบัรวม) วนัแรกที่สามารถ
ใช้สทิธิไถ่ถอนหุ้นกู้  อตัราดอกเบีย้บนหุ้นกู้จะเทา่กบัอตัราร้อยละ 7 ตอ่ปี 

(ข) ส าหรับงวดดอกเบีย้ทกุ ๆ งวดตัง้แต่ (โดยรวมถึง) วนัแรกที่สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ เป็นต้นไปให้
อตัราดอกเบีย้บนหุ้นกู้ เป็นดงันี ้

 ช่วงเวลา อัตราดอกเบีย้ 

1. ตัง้แตว่นัแรกที่สามารถใช้สทิธิไถ่ถอนหุ้นกู้  
จนถึง (แต่ไม่นบัรวม) วนัครบก าหนดปีที่ 
10 นบัจากวนัออกหุ้นกู้  

ผลรวมของ (ก) อตัราผลตอบแทนพนัธบตัร
รัฐบาลอาย ุ5 ปี ณ สิน้สดุวนัท าการของสองวนั
ท าการก่อนวนัแรกที่สามารถใช้สทิธิไถ่ถอนหุ้นกู้  
(ข) Initial Credit Spread และ (ค) อตัราร้อยละ 
0.25 ตอ่ปี 

2. ตัง้แตค่รบก าหนดปีที่ 10 นบัจากวนัออก
หุ้นกู้  จนถึง (แตไ่มน่บัรวม) วนัครบ
ก าหนดปีที่ 15 นบัจากวนัออกหุ้นกู้  

ผลรวมของ (ก) อตัราผลตอบแทนพนัธบตัร
รัฐบาลอาย ุ5 ปี ณ สิน้สดุวนัท าการของสองวนั
ท าการก่อนวนัครบก าหนดปีที่ 10 นบัจากวนั
ออกหุ้นกู้ (ข) Initial Credit Spread และ (ค) 
อตัราร้อยละ 0.25 ตอ่ปี 
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 ช่วงเวลา อัตราดอกเบีย้ 

3. ตัง้แตค่รบก าหนดปีที่ 15 นบัจากวนัออก
หุ้นกู้  จนถึง (แตไ่มน่บัรวม) วนัครบ
ก าหนดปีที่ 20 นบัจากวนัออกหุ้นกู้  

ผลรวมของ (ก) อตัราผลตอบแทนพนัธบตัร
รัฐบาลอาย ุ5 ปี ณ สิน้สดุวนัท าการของสองวนั
ท าการก่อนวนัครบก าหนดปีที่ 15 นบัจากวนั
ออกหุ้นกู้ (ข) Initial Credit Spread และ (ค) 
อตัราร้อยละ 0.25 ตอ่ปี 

4. ตัง้แตค่รบก าหนดปีที่ 20 นบัจากวนัออก
หุ้นกู้  จนถึง (แตไ่มน่บัรวม) วนัครบ
ก าหนดปีที่ 25 นบัจากวนัออกหุ้นกู้  

ผลรวมของ (ก) อตัราผลตอบแทนพนัธบตัร
รัฐบาลอาย ุ5 ปี ณ สิน้สดุวนัท าการของสองวนั
ท าการก่อนวนัครบก าหนดปีที่ 20 นบัจากวนั
ออกหุ้นกู้ (ข) Initial Credit Spread และ (ค) 
อตัราร้อยละ 0.25 ตอ่ปี 

5. ตัง้แตค่รบก าหนดปีที่ 25 นบัจากวนัออก
หุ้นกู้  จนถึง (แตไ่มน่บัรวม) วนัครบ
ก าหนดปีที่ 30 นบัจากวนัออกหุ้นกู้  

ผลรวมของ (ก) อตัราผลตอบแทนพนัธบตัร
รัฐบาลอาย ุ5 ปี ณ สิน้สดุวนัท าการของสองวนั
ท าการก่อนวนัครบก าหนดปีที่ 25 นบัจากวนั
ออกหุ้นกู้ (ข) Initial Credit Spread และ (ค) 
อตัราร้อยละ 1.0 ตอ่ปี 

6. ตัง้แตค่รบก าหนดปีที่ 30 นบัจากวนัออก
หุ้นกู้  จนถึง (แตไ่มน่บัรวม) วนัครบ
ก าหนดปีที่ 35 นบัจากวนัออกหุ้นกู้  

ผลรวมของ (ก) อตัราผลตอบแทนพนัธบตัร
รัฐบาลอาย ุ5 ปี ณ สิน้สดุวนัท าการของสองวนั
ท าการก่อนวนัครบก าหนดปีที่ 30 นบัจากวนั
ออกหุ้นกู้ (ข) Initial Credit Spread และ (ค) 
อตัราร้อยละ 1.0 ตอ่ปี 

7. ตัง้แตค่รบก าหนดปีที่ 35 นบัจากวนัออก
หุ้นกู้  จนถึง (แตไ่มน่บัรวม) วนัครบ
ก าหนดปีที่ 40 นบัจากวนัออกหุ้นกู้  

ผลรวมของ (ก) อตัราผลตอบแทนพนัธบตัร
รัฐบาลอาย ุ5 ปี ณ สิน้สดุวนัท าการของสองวนั
ท าการก่อนวนัครบก าหนดปีที่ 35 นบัจากวนั
ออกหุ้นกู้ (ข) Initial Credit Spread และ (ค) 
อตัราร้อยละ 1.0 ตอ่ปี 

8. ตัง้แตค่รบก าหนดปีที่ 40 นบัจากวนัออก
หุ้นกู้  จนถึง (แตไ่มน่บัรวม) วนัครบ
ก าหนดปีที่ 45 นบัจากวนัออกหุ้นกู้  

ผลรวมของ (ก) อตัราผลตอบแทนพนัธบตัร
รัฐบาลอาย ุ5 ปี ณ สิน้สดุวนัท าการของสองวนั
ท าการก่อนวนัครบก าหนดปีที่ 40 นบัจากวนั
ออกหุ้นกู้ (ข) Initial Credit Spread และ (ค) 
อตัราร้อยละ 1.0 ตอ่ปี 
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 ช่วงเวลา อัตราดอกเบีย้ 

9. ตัง้แตค่รบก าหนดปีที่ 45 นบัจากวนัออก
หุ้นกู้  จนถึง (แตไ่มน่บัรวม) วนัครบ
ก าหนดปีที่ 50 นบัจากวนัออกหุ้นกู้  

ผลรวมของ (ก) อตัราผลตอบแทนพนัธบตัร
รัฐบาลอาย ุ5 ปี ณ สิน้สดุวนัท าการของสองวนั
ท าการก่อนวนัครบก าหนดปีที่ 45 นบัจากวนั
ออกหุ้นกู้ (ข) Initial Credit Spread และ (ค) 
อตัราร้อยละ 1.0 ตอ่ปี 

10. วนัครบก าหนดปีที่ 50 นบัจากวนัออกหุ้น
กู้ เป็นต้นไป 

ผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลอาย ุ5 ปี ณ สิน้สดุวนัท าการของสองวนั
ท าการก่อนวันครบก าหนดปีที่ 50 นับจากวัน
ออกหุ้นกู้  หรือ ณ สิน้สดุวนัท าการก่อนวนัเร่ิมต้น
ของงวดการปรับดอกเบีย้ที่เก่ียวข้องตามข้อ 7.2 
(แล้วแต่กรณี) (ข) Initial Credit Spread และ 
(ค) อตัราร้อยละ 3.0 ตอ่ปี 

ทัง้นี ้ในการช าระดอกเบีย้ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ อาจต้องมีการหกัเงินไว้ ณ ที่จ่ายหรือการหกัเงินใด ๆ ที่ก าหนดให้พึงหกั
ไว้ตามข้อ 8.5 อนึง่ ในการค านวณดอกเบีย้นัน้จะท าการค านวณบนจ านวนเงินต้นคงค้างทัง้หมดของหุ้นกู้  

7.2 การปรบัอตัราดอกเบีย้  

 ผู้ออกหุ้นกู้จะท าการปรับอตัราดอกเบีย้หุ้นกู้ ทกุ ๆ วนัปรับอตัราดอกเบีย้  

 นายทะเบียนหุ้นกู้ และผู้ ออกหุ้นกู้  จะเป็นผู้ค านวณการปรับอตัราดอกเบีย้หุ้นกู้ ดงักล่าวโดยอ้างอิงจากอตัรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี ในสองวนัท าการก่อนวนัเร่ิมต้นของงวดการปรับดอกเบีย้ที่เก่ียวข้อง และ
แจ้งให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ทราบโดยวิธีการตามที่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เห็นสมควร  

7.3 การค านวณดอกเบีย้  

จ านวนดอกเบีย้ที่จะต้องช าระตามหุ้นกู้ส าหรับงวดดอกเบีย้ใด ๆ  จะค านวณโดยน า (ก) ผลคณูของจ านวนเงินต้น
ของหุ้นกู้ ในแตล่ะหนว่ย ณ วนัแรกของงวดดอกเบีย้นัน้กบัอตัราดอกเบีย้ที่มีผลใช้บงัคบัส าหรับงวดนัน้ไปคณูกบั 
(ข) จ านวนวนัส าหรับงวดดอกเบีย้นัน้หารด้วย 365 โดยจ านวนดอกเบีย้จะก าหนด ทศนิยมไม่เกินหกต าแหน่ง 
(ถ้าต าแหนง่ที่เจ็ดมีคา่มากกวา่หรือเทา่กบั 5 (ห้า) ให้ท าการปัดทศนิยมต าแหนง่ที่หกขึน้หนึง่ต าแหนง่)  

7.4 การเลือ่นการช าระดอกเบีย้  

(ก) ภายใต้ข้อ 7.5 ผู้ออกหุ้นกู้มีสทิธิและดลุยพินิจแตเ่พียงผู้ เดียวที่จะเลือ่นการช าระดอกเบีย้ให้แก่ผู้ ถือหุ้น
กู้ ในวนัช าระดอกเบีย้หุ้นกู้  โดยผู้ออกหุ้นกู้ จะส่งหนงัสือบอกกล่าวการเลื่อนการช าระดอกเบีย้ให้แก่
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) วนัท าการก่อนวนัก าหนดช าระดอกเบีย้ที่เก่ียวข้อง และให้เรียก
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จ านวนดอกเบีย้ที่เลื่อนการช าระดอกเบีย้นัน้ว่า “ดอกเบีย้ค้างช าระ” โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิและดลุย
พินิจแตเ่พียงผู้ เดียวที่จะเลือ่นการช าระดอกเบีย้ค้างช าระออกไปอีก โดยการสง่หนงัสือบอกกลา่วตาม
รายละเอียดที่ระบไุว้ในข้อนี ้ทัง้นี ้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถเลื่อนการช าระดอกเบีย้และดอกเบีย้ค้างช าระได้
โดยไมจ่ ากดัจ านวนครัง้  

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะสะสมดอกเบีย้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ ไมไ่ด้ช าระและดอกเบีย้ค้างช าระให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้  แต่ผู้ ถือหุ้นกู้
ไมม่ีสทิธิได้รับดอกเบีย้หรือผลตอบแทนอื่นใดในดอกเบีย้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ได้ช าระและดอกเบีย้ค้างช าระ
สะสมดงักลา่ว  

(ค) การเลือ่นการช าระดอกเบีย้ตามข้อ 7.4 นีไ้มใ่ห้ถือเป็นเหตผิุดนดัตามข้อ 10.  

(ง) ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่จะช าระดอกเบีย้ค้างช าระ (ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น) ไม่ว่าในเวลาใด ๆ (โดยไม่
จ ากดัวา่จะต้องเป็นวนัช าระดอกเบีย้) โดยการสง่หนงัสอืบอกกลา่วให้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่น้อยกวา่ 25 
(ยี่สบิห้า) วนัท าการแตไ่มเ่กิน 30 (สามสบิ) วนัท าการ โดยหนงัสอืบอกกลา่วนัน้จะต้องระบจุ านวนของ
ดอกเบีย้ค้างช าระท่ีผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์จะช าระและวนัช าระดอกเบีย้ค้างช าระดงักลา่ว  

7.5 ข้อหา้มปฏิบติัของผูอ้อกหุน้กู้ระหว่างการเลือ่นการช าระดอกเบีย้  

ตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีการเลื่อนการช าระดอกเบีย้หรือดอกเบีย้ค้างช าระตามข้อ 7.4 ผู้ออกหุ้นกู้ จะต้องไม่
กระท าการดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) ประกาศหรือจ่ายเงินปันผล  

(ข) ช าระดอกเบีย้หรือแจกจ่ายทรัพย์สนิใดๆ แก่ผู้ ถือหลกัทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสถานะทางกฎหมายเท่า
เทียมกบัหุ้นกู้  หรือผู้ ถือหลกัทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสถานะทางกฎหมายด้อยกวา่หุ้นกู้  และ  

(ค) ไถ่ถอน ลด ยกเลกิ ซือ้ หรือ ซือ้คืนซึง่หลกัทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกบัหุ้น
กู้  หรือหลกัทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสถานะทางกฎหมายด้อยกวา่หุ้นกู้ โดยมีคา่ตอบแทน  

ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ ฝ่าฝืนข้อก าหนดในข้อ 7.5 นี ้ให้ถือว่าดอกเบีย้ค้างช าระถึงก าหนดช าระทนัทีในวนัที่ผู้ออก
หุ้นกู้กระท าการฝ่าฝืนดงักลา่ว และผู้ออกหุ้นกู้ ไมส่ามารถเลือ่นการช าระดอกเบีย้ค้างช าระดงักลา่วนัน้ออกไปได้
อีก 

8. วิธีการ เวลา และสถานที่ส าหรับการช าระเงนิตามหุ้นกู้  

8.1 การช าระเงินต้น  

(ก) กรณีทัว่ไป ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระเงินต้นตามหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้  โดย (1) การ
ออกเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามของผู้ ถือหุ้นกู้ลงวนัท่ีตรงกบัวนัท าการที่ต้องช าระเงิน โดยให้นาย
ทะเบียนหุ้นกู้จดัสง่เช็คดงักลา่วลว่งหน้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ  (Air Mail) (ใน



 

14 
   

 

กรณีที่สง่ถึงผู้ ถือหุ้นกู้ ในต่างประเทศ) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ตามที่อยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้  (2) การโอน
เงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้ ถือหุ้นกู้ ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ ถือหุ้นกู้ ได้แจ้งไว้ในใบจองซือ้หุ้น
กู้  หรือที่ผู้ ถือหุ้นกู้ ได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้าไม่น้อยกว่า  15 (สิบ
ห้า) วนัท าการก่อนวนัช าระเงินนัน้ ๆ หรือ (3) วิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกนัระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนาย
ทะเบียนหุ้นกู้  ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นกู้ ไมต้่องน าใบหุ้นกู้ของตนมาเวนคืนให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เพื่อรับช าระคืน
เงินต้น  

(ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระเงินต้นตามหุ้นกู้ผ่านทาง
นายทะเบียนหุ้นกู้ ให้แก่บคุคลที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์มีหนงัสือแจ้งมายงัผู้ออกหุ้นกู้  และนายทะเบียน
หุ้นกู้วา่เป็นผู้ทรงสทิธิในหุ้นกู้ จ านวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมดุทะเบียนหุ้นกู้ ไว้ในช่ือของศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ โดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามของผู้ ถือหุ้นกู้ลงวนัที่ตรงกบัวนัท าการที่
ต้องช าระเงิน โดยให้นายทะเบียนหุ้นกู้ จัดส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือ
ไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่สง่ถึงผู้ ถือหุ้นกู้ ในต่างประเทศ) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ตามที่อยู่ในสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ตามที่ได้รับแจ้งจากศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (2) การโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้ ถือ
หุ้นกู้ ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ ถือหุ้นกู้ ได้แจ้งไว้ในใบจองซือ้หุ้นกู้หรือที่ผู้ ถือหุ้นกู้ ได้แจ้งให้
นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วนัท าการก่อนวนัช าระ
เงินนัน้ ๆ หรือ (3) วิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกนัระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้   

8.2 การช าระดอกเบีย้หรือเงินจ านวนอืน่ใด (ถา้มี)  

(ก) กรณีทัว่ไป ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระเงินตามข้อ 8.2 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้  โดย (1) การ
ออกเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามของผู้ ถือหุ้นกู้ลงวนัท่ีตรงกบัวนัท าการที่ต้องช าระเงิน โดยให้นาย
ทะเบียนหุ้นกู้ จัดส่งเช็คดงักล่าวล่วงหน้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ  (Air Mail)  
(ในกรณีที่สง่ถึงผู้ ถือหุ้นกู้ ใน ต่างประเทศ) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ตามที่อยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้  (2) การ
โอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้ ถือหุ้นกู้ ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ ถือหุ้นกู้ ได้แจ้งไว้ในใบจอง
ซือ้หุ้นกู้  หรือที่ผู้ ถือหุ้นกู้ ได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร ลว่งหน้าไมน้่อยกว่า 15 
(สิบห้า) วนัท าการก่อนวนัช าระเงินนัน้ ๆ หรือ (3) วิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกนัระหว่างผู้ ออกหุ้นกู้และ
นายทะเบียนหุ้นกู้  ทัง้นี ้ ผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่ต้องน าใบหุ้นกู้ของตนมาเวนคืนให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เพื่อรับ
ช าระดอกเบีย้งวดสดุท้าย  

(ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระเงินตามข้อ 8.2 ผ่านทาง
นายทะเบียนหุ้นกู้ ให้แก่บคุคลที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์มีหนงัสือแจ้งมายงัผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียน
หุ้นกู้วา่เป็นผู้ทรงสทิธิในหุ้นกู้ จ านวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมดุทะเบียนหุ้นกู้ ไว้ในช่ือของศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ โดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามของผู้ ถือหุ้นกู้ลงวนัที่ตรงกบัวนัท าการที่
ต้องช าระเงิน โดยจะให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดสง่เช็คดงักลา่วลว่งหน้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  หรือ
ไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่สง่ถึงผู้ ถือหุ้นกู้ ในต่างประเทศ) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ตามที่อยู่ในสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ตามที่ได้รับแจ้งจากศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (2) การโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้ ถือ
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หุ้นกู้ ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ ถือหุ้นกู้ ได้แจ้งไว้ในใบจองซือ้หุ้นกู้หรือที่ผู้ ถือหุ้นกู้ ได้แจ้งให้
นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วนัท าการก่อนวนัช าระ
เงินนัน้ ๆ หรือ (3) วิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกนัระหวา่งผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้   

8.3 วนัครบก าหนดช าระเงินตน้หุน้กู้  

ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระคืนเงินต้นตามหุ้นกู้ทัง้หมดเพียงครัง้เดียว ณ วนัไถ่ถอนหุ้นกู้หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ เลกิกิจการ  

8.4 การเลือ่นวนัช าระเงิน  

หากวนัครบก าหนดช าระเงินตามหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่ตรงกบัวนัท าการ ให้เลื่อนวนัช าระเงินไปเป็นวนัท าการ
ถดัไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ต้องช าระเงินเพิ่มใด ๆ ส าหรับการเลื่อนวนัช าระเงินตามข้อ 8.4 นี ้ เว้นแต่ในกรณีการ
ช าระดอกเบีย้งวดสดุท้าย ซึ่งจะต้องน าจ านวนวนัทัง้หมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วนัช าระดอกเบีย้ที่
เลือ่นออกไปมารวมค านวณดอกเบีย้ด้วย  

8.5 การช าระเงินตามบงัคบัของกฎหมายภาษี  

การช าระเงินใด ๆ ภายใต้หุ้ นกู้ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวกับภาษี หรือกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์อื่นใด  
นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่มีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ส าหรับการช าระเงินภายใต้ข้อก าหนด
สทิธินี ้ 

9. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซือ้คืนหุ้นกู้  

หุ้นกู้นีเ้ป็นหุ้นกู้ประเภทด้อยสิทธิที่มีลกัษณะคล้ายทุน  ช าระคืนเงินต้นเพียงครัง้เดียวโดยการไถ่ถอนเมื่อเลิก
กิจการ (Perpetual) ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในข้อ 9. นีเ้ทา่นัน้  

9.1 การไถ่ถอนหุน้กู้ตามดลุยพินิจของผูอ้อกหุน้กู้  

ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้ตามแต่จะเห็นสมควร ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้จะใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้  ผู้ออกหุ้นกู้
จะต้องไถ่ถอนหุ้นกู้ทัง้หมดในวนัครบก าหนด 5 ปีนบัจากวนัออกหุ้นกู้  ซึ่งคือวนัที่ 31 ตลุาคม พ.ศ. 2562 (“วัน
แรกที่สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้”) หรือวนัช าระดอกเบีย้หุ้นกู้แตล่ะครัง้ภายหลงัจากวนัแรกที่สามารถใช้สทิธิ
ไถ่ถอนหุ้นกู้  โดยไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ราคาเท่ากับเงินต้นตามหุ้นกู้ทัง้จ านวน และผู้ออกหุ้นกู้ จะต้องช าระดอกเบีย้ที่
เกิดขึน้แล้วซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ต้องช าระแต่ยงัมิได้ช าระให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้  (ซึ่งรวมถึงดอกเบีย้ค้างช าระ (ถ้ามี) 
ตามที่ระบไุว้ในข้อ 7.4) จนถึงแตไ่มร่วมวนัท่ีก าหนดวา่จะท าการไถ่ถอน โดยผู้ออกหุ้นกู้ ต้องสง่หนงัสือบอกกลา่ว
การไถ่ถอนหุ้นกู้ ให้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ผู้ ถือหุ้นกู้  และนายทะเบียนหุ้นกู้ลว่งหน้าเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 (สามสบิ) 
วนัแตไ่มเ่กินกวา่ 60 (หกสบิ) วนัก่อนวนัท่ีผู้ออกหุ้นกู้จะใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้  ทัง้นี ้ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่สามารถเพิกถอน
หนงัสอืบอกกลา่วการไถ่ถอนหุ้นกู้  และการสง่หนงัสือบอกกลา่วดงักลา่วจะท าให้ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ที่จะต้องไถ่
ถอนหุ้นกู้ ในวนัท่ีสามารถใช้สทิธิไถ่ถอนหุ้นกู้  และในราคาที่ระบไุว้ในหนงัสอืบอกกลา่วดงักลา่ว  

9.2 การไถ่ถอนหุน้กู้ดว้ยเหตผุลทางภาษี 
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ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลือกที่จะท าการไถ่ถอนหุ้นกู้ทัง้หมดในเวลาใด ๆ ก็ได้ หากผู้ออกหุ้นกู้ ได้พิสจูน์จนเป็นที่พอใจ
แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ว่าผู้ออกหุ้นกู้ ไม่หรือจะไม่สามารถน าดอกเบีย้ที่ช าระให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้มาหกัเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อ
ประโยชน์ในการค านวณภาษีเงินได้นิติบคุคลในประเทศไทยของผู้ออกหุ้นกู้ ได้ทัง้จ านวน ณ วนัออกหุ้นกู้ หรือ
ภายหลงัจากวนัออกหุ้นกู้ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายไทย  (หรือกฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง) 
หน่วยงานทางการเมือง หรือหน่วยงานที่มีอ านาจในการจัดเก็บภาษีที่เก่ียวข้อง หรือมีสาเหตุมาจากการ 
เปลี่ยนแปลงในการตีความหรือการบงัคบัใช้กฎหมาย กฎ หรือระเบียบ โดยหน่วยงานที่มีอ านาจในการออก
กฎหมาย ศาล หนว่ยงานรัฐ หรือหนว่ยงานก ากบัดแูลใด ๆ (ซึ่งรวมถึงการประกาศใช้กฎหมาย หรือการเผยแพร่
ค าพิพากษา หรือค าตดัสนิของหน่วยงานก ากบัดแูล) ในกรณีดงักลา่ว ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทัง้จ านวนที่
ราคาเท่ากบัเงินต้นตามหุ้นกู้ทัง้จ านวน และผู้ออกหุ้นกู้จะต้องช าระดอกเบีย้ที่เกิดขึน้แล้วซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่
ต้องช าระแตย่งัมิได้ช าระให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้  (ซึง่รวมถึง ดอกเบีย้ค้างช าระ (ถ้ามี) ตามที่ระบไุว้ในข้อ 7.4) จนถึงแตไ่ม่
รวมวนัท่ีก าหนดวา่จะท าการไถ่ถอน โดยผู้ออกหุ้นกู้ ต้องสง่หนงัสอืบอกกลา่วการไถ่ถอนหุ้นกู้ ให้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้น
กู้  ผู้ ถือหุ้นกู้  และนายทะเบียนหุ้นกู้ลว่งหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วนัแต่ไม่เกินกว่า 60 (หกสิบ) วนั
ก่อนวนัท่ีผู้ออกหุ้นกู้จะใช้สทิธิไถ่ถอนหุ้นกู้  ทัง้นี ้ผู้ออกหุ้นกู้ ไมส่ามารถเพิกถอนหนงัสอืบอกกลา่วการไถ่ถอนหุ้นกู้
ได้  

ทัง้นี ้ก่อนสง่หนงัสือบอกกลา่วแจ้งการไถ่ถอนตามความในวรรคแรก  ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องน าสง่หนงัสือซึ่งลงนาม
โดยกรรมการผู้มีอ านาจของผู้ออกหุ้นกู้  (หรือผู้ รับมอบอ านาจ) ที่ระบุว่ามีเหตกุารณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 9.2 นี ้
เกิดขึน้ และรายละเอียดเก่ียวกบัเหตกุารณ์ดงักลา่ว รวมทัง้หลกัฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้ออกหุ้นกู้ ไม่สามารถน า
ดอกเบีย้ที่ช าระให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้มาหกัคา่ใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการค านวณภาษีของผู้ออกหุ้นกู้ ได้ตามกฎหมาย 
กฎ หรือ ระเบียบตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องให้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้อาจพิจารณาว่าหนงัสือและหลกัฐานดงักลา่วเป็นหลกัฐานอนัเป็นที่สดุว่าได้มีเหตุการณ์ตามที่
ระบไุว้ในข้อ 9.2 นีเ้กิดขึน้แล้ว ซึง่หลกัฐานนีถื้อเป็นท่ีสดุและมีผลผกูพนัผู้ ถือหุ้นกู้ทกุราย ทัง้นี ้เมื่อระยะเวลาบอก
กลา่วตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 9.2 นี ้สิน้สดุลง ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่จะต้องไถ่ถอนหุ้นกู้ตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อ 
9.2 นี ้

9.3 การไถ่ถอนหุน้กู้ดว้ยเหตกุารณ์เปลีย่นแปลงในวิธีการจดัอนัดบัของหุน้กู้  

ผู้ออกหุ้นกู้อาจใช้สทิธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทัง้หมดในเวลาใด ๆ ก็ได้ หากผู้ออกหุ้นกู้ ได้พิสจูน์จนเป็นท่ีพอใจแก่ผู้แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้วา่ได้มีการเปลีย่นแปลงในวิธีการจดัอนัดบัของหุ้นกู้หรือการตีความในวิธีการจดัอนัดบัของหุ้นกู้ โดยสถาบนั
จดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ ท าให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถนบัหุ้นกู้ที่ออกนีเ้ป็นเครดิตตราสารทนุ (equity credit) ของผู้
ออกหุ้นกู้ ได้น้อยลงกวา่ที่ผู้ออกหุ้นกู้ สามารถนบัได้ก่อนหน้าการเปลีย่นแปลงในวิธีการจดัอนัดบัของหุ้นกู้หรือการ
ตีความในวิธีการจดัอนัดบัดงักลา่วหรือไม่สามารถนบัหุ้นกู้ที่ออกนีเ้ป็นเครดิตตราสารทนุ  (equity credit) ของผู้
ออกหุ้นกู้ ได้เลยไม่ว่าด้วยเหตผุลใด ๆ โดยไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ราคาเท่ากบัเงินต้นตามหุ้ นกู้ทัง้จ านวน และผู้ออกหุ้นกู้
จะต้องช าระดอกเบีย้ที่เกิดขึน้แล้วซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ต้องช าระแต่ยงัมิได้ช าระให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้  (ซึ่งรวมถึง 
ดอกเบีย้ค้างช าระ (ถ้ามี) ตามที่ระบไุว้ในข้อ 7.4) จนถึงแตไ่มร่วมวนัท่ีก าหนดวา่จะท าการไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้
ต้องสง่หนงัสอืบอกกลา่วการไถ่ถอนหุ้นกู้ ให้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ผู้ ถือหุ้นกู้  และนายทะเบียนหุ้นกู้ลว่งหน้าเป็นเวลา
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ไมน้่อยกวา่ 30 (สามสบิ) วนัแตไ่มเ่กินกวา่ 60 (หกสบิ) วนัก่อนวนัท่ีผู้ออกหุ้นกู้จะใช้สทิธิไถ่ถอนหุ้นกู้  ทัง้นี ้ผู้ออก
หุ้นกู้ ไมส่ามารถเพิกถอนหนงัสอืบอกกลา่วการไถ่ถอนหุ้นกู้ ได้  

ทัง้นี ้ก่อนที่ผู้ออกหุ้นกู้จะจดัสง่หนงัสอืบอกกลา่วการไถ่ถอนหุ้นกู้ตามที่ระบไุว้ในข้อนี  ้ผู้ออกหุ้นกู้จะสง่และจดัให้
มีการสง่เอกสารเหลา่นีใ้ห้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

(ก) หนงัสอืซึ่งลงนามโดยกรรมการผู้มีอ านาจของผู้ออกหุ้นกู้  (หรือผู้ รับมอบอ านาจ) ที่ระบวุ่ามีเหตกุารณ์
ตามที่ระบไุว้ในข้อ 9.3 นีเ้กิดขึน้ รวมทัง้รายละเอียดเก่ียวกบัเหตกุารณ์ดงักลา่ว และ  

(ข) ประกาศหรือหลกัฐานใด ๆ ที่ออกโดยสถาบนัจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือระบรุายละเอียดเก่ียวกบัการ
เปลีย่นแปลงในวิธีการจดัอนัดบัของหุ้นกู้หรือการตีความในวิธีการจดัอนัดบัของหุ้นกู้   

ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ อาจพิจารณาว่าหนงัสือและประกาศหรือหลกัฐานดงักล่าวเป็นหลกัฐานอนัเป็นที่สุดว่าได้มี
เหตกุารณ์ตามที่ระบไุว้ในข้อ 9.3 นีเ้กิดขึน้แล้ว ซึ่งหลกัฐานนีถื้อเป็นที่สดุและมีผลผกูพนัผู้ ถือหุ้นกู้ทกุราย  ทัง้นี ้
เมื่อระยะเวลาบอกกลา่วตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 9.3 นี ้สิน้สดุลง ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่จะต้องไถ่ถอนหุ้นกู้ตามวิธีการ
ทีก่ าหนดไว้ในข้อ 9.3 นี ้ 

9.4 การไถ่ถอนหุน้กู้ดว้ยเหตกุารณ์เปลีย่นแปลงในหลกัการบญัชี  

ผู้ออกหุ้นกู้อาจใช้สทิธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทัง้หมดในเวลาใด ๆ ก็ได้ หากผู้ออกหุ้นกู้ ได้พิสจูน์จนเป็นท่ีพอใจแก่ผู้แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้วา่ได้มีการเปลีย่นแปลงในหลกัการบญัชีที่ผู้ออกหุ้นกู้ ต้องปฏิบตัิตามท าให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถนบัหุ้นกู้ที่ออก
นีเ้ป็นสว่นของผู้ ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ ได้น้อยลงกวา่ ณ วนัออกหุ้นกู้หรือไมส่ามารถนบัหุ้นกู้ที่ออกนีเ้ป็นสว่นของผู้
ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ ได้เลยไมว่า่ด้วยเหตผุลใด ๆ  โดยไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ราคาเทา่กบัเงินต้นตามหุ้นกู้ทัง้จ านวน และผู้
ออกหุ้นกู้จะต้องช าระดอกเบีย้ที่เกิดขึน้แล้วซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ต้องช าระแต่ยงัมิได้ช าระให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้  (ซึ่ง
รวมถึงดอกเบีย้ ค้างช าระ (ถ้ามี) ตามที่ระบไุว้ในข้อ 7.4) จนถึงแต่ไม่รวมวนัที่ก าหนดว่าจะท าการไถ่ถอน โดยผู้
ออกหุ้นกู้ ต้องส่งหนังสือบอกกล่าวการไถ่ถอนหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ผู้ ถือหุ้นกู้  และนายทะเบียนหุ้นกู้
ลว่งหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วนัแต่ไม่เกินกว่า 60 (หกสิบ) วนัก่อนวนัที่ผู้ออกหุ้นกู้จะใช้สิทธิไถ่
ถอนหุ้นกู้  ทัง้นี ้ผู้ออกหุ้นกู้ ไมส่ามารถเพิกถอนหนงัสอืบอกกลา่วการไถ่ถอนหุ้นกู้ ได้  

ทัง้นี ้ก่อนที่ผู้ออกหุ้นกู้จะจดัสง่หนงัสอืบอกกลา่วการไถ่ถอนหุ้นกู้ตามที่ระบไุว้ในข้อนี  ้ผู้ออกหุ้นกู้จะสง่และจดัให้
มีการสง่เอกสารเหลา่นีใ้ห้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

(ก) หนงัสอืซึ่งลงนามโดยกรรมการผู้มีอ านาจของผู้ออกหุ้นกู้  (หรือผู้ รับมอบอ านาจ) ที่ระบวุ่ามีเหตกุารณ์
ตามที่ระบไุว้ในข้อ 9.4 นีเ้กิดขึน้ รวมทัง้รายละเอียดเก่ียวกบัเหตกุารณ์ดงักลา่ว และ  

(ข) ประกาศหรือหลกัฐานใด ๆ ที่ออกโดยผู้ สอบบัญชีอิสระที่เป็นที่ยอมรับโดยทัว่ไประบุรายละเอียด
เก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงในหลกัการบญัชีดงักลา่ว  
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ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้มีสทิธิอาจพิจารณาวา่หนงัสอืและประกาศหรือหลกัฐานดงักลา่วเป็นหลกัฐานอนัเป็นท่ีสดุวา่ได้มี
เหตกุารณ์ตามที่ระบไุว้ในข้อ 9.4 นีเ้กิดขึน้แล้ว ซึ่งหลกัฐานนีถื้อเป็นที่สดุและมีผลผกูพนัผู้ ถือหุ้นกู้ทกุราย  ทัง้นี ้
เมื่อระยะเวลาบอกกลา่วตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 9.4 นี ้สิน้สดุลง ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่จะต้องไถ่ถอนหุ้นกู้ตามวิธีการ
ทีก่ าหนดไว้ในข้อ 9.4 นี ้ 

9.5 การซ้ือคืนหุน้กู้โดยผูอ้อกหุน้กู้  

ผู้ออกหุ้นกู้มีสทิธิซือ้คืนหุ้นกู้จากผู้ ถือหุ้นกู้ รายใด ๆ ในตลาดรองหรือแหลง่อื่น ๆ ได้ไมว่า่ในเวลาใด ๆ ที่ราคาหรือ
เง่ือนไขใดๆ ก็ได้ แตห่ากผู้ออกหุ้นกู้ท าค าเสนอซือ้คืนหุ้นกู้ เป็นการทัว่ไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องท าค าเสนอซือ้คืนหุ้นกู้
ตอ่ผู้ ถือหุ้นกู้ทกุราย และจะต้องท าการซือ้คืนหุ้นกู้จากผู้ ถือหุ้นกู้ซึง่ประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทกุรายอย่างเท่าเทียม
กนัตามสดัสว่นท่ีเสนอขาย  

9.6 การยกเลิกหุน้กู ้ 

เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ท าการไถ่ถอนหรือซือ้คืนหุ้นกู้แล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องยกเลิกหุ้นกู้ดงักลา่ว และจะน าหุ้นกู้ดงักลา่ว
ออกและเสนอขายตอ่ไปอีกมิได้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพื่อด าเนินการยกเลิกหุ้นกู้
ดงักลา่ว 

9.7  ความประสงค์ในการออกหลกัทรพัย์เพือ่ทดแทนหุน้กู้  

ในการไถ่ถอนหรือซือ้คืนหุ้นกู้ที่ไมใ่ช่การไถ่ถอนหุ้นกู้ตามข้อ 9.2 9.3 และ 9.4 ตราบเท่าที่สถาบันจดัอนัดบัความ
น่าเช่ือถือยงันบัหุ้นกู้ ให้เป็นเครดิตตราสารทนุ (equity credit) ผู้ออกหุ้นกู้มีความประสงค์ที่จะ (แต่ไม่ถกูผกูพนั
ให้ต้องด าเนินการ) ช าระคืนเงินต้นของหุ้นกู้ ด้วยจ านวนเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ใด  ๆ ที่
สถาบนัจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือนับให้เป็นเครดิตตราสารทุน (equity credit) (หรืออนัดบัเครดิตตราสารที่
คล้ายคลงึกนัท่ีสถาบนัจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือจะใช้เป็นครัง้เป็นคราว) ที่เท่าเทียมกบัหรือดีกว่าเครดิตตราสาร
ทนุ (equity credit) ของหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้มีความประสงค์ที่จะไถ่ถอนหรือซือ้คืนได้รับ ณ วนัออกหุ้นกู้ดงักลา่ว 
(โดยจะต้องค านงึถึงการเปลีย่นแปลงในกฎเกณฑ์เก่ียวกบัตราสารที่มีลกัษณะคล้ายทนุหรือกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง
หรือการเปลีย่นแปลงในการตีความกฎเกณฑ์ดงักลา่วตัง้แตว่นัออกหุ้นกู้ ) 

10.  การผิดนัดและผลของการผิดนัด  

10.1  ถ้าเกิดเหตกุารณ์ใด ๆ ดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือเป็นเหตผิุดนดั (“เหตุผิดนัด”) ภายใต้หุ้นกู้   

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้ ไมช่ าระเงินไมว่า่เงินต้นหรือดอกเบีย้หรือเงินจ านวนอื่นใดในวนัถึงก าหนดช าระตามเง่ือนไข
ในข้อก าหนดสทิธิ และการผิดนดัไมช่ าระเงินดงักลา่วยงัคงมีอยูอ่ยา่งตอ่เนื่องเป็นระยะเวลา 5 (ห้า) วนั
ท าการนบัจากวนัถึงก าหนดช าระนัน้ แต่ไม่รวมถึงความลา่ช้าอนัเกิดจากการสง่มอบเช็คหรือการโอน
เงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหุ้นกู้ซึ่งพิสจูน์ได้ว่าผู้ออกหุ้นกู้ ได้ช าระเงินต้น และ/หรือดอกเบีย้ภายใน
ก าหนดช าระแล้ว หรือเกิดเหตุสดุวิสยัหรือเหตุใด ๆ อนัผู้ออกหุ้นกู้ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ความ
ลา่ช้าของการสง่ไปรษณีย์ หรือความผิดพลาดของระบบการช าระเงิน เป็นต้น  
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(ข)  ผู้ ออกหุ้ นกู้ ถูกศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือถูกศาลมีค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ หรือถูกศาล
พิพากษาให้ล้มละลายตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือมีการช าระบัญชีเพื่อเลิ กกิจการของ 
ผู้ออกหุ้นกู้   

10.2  เมื่อเกิดเหตผิุดนดักรณีใดกรณีหนึง่ และเหตผิุดนดัดงักลา่วยงัคงมีอยู ่และหาก  

(ก)  ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เห็นสมควร หรือ  

(ข)  ผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ ถือหุ้นกู้ ที่ถือหุ้ นกู้ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25  
(ยี่สบิห้า) ของหุ้นกู้ที่ยงัมิได้ท าการไถ่ถอนทัง้หมด หรือ  

(ค)  ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ได้รับมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ตามข้อ 11. หรือ  

(ง)  เกิดเหตกุารณ์ตามข้อ 10.1(ข) 

ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้จะเรียกให้หุ้นกู้ทัง้หมดถึงก าหนดช าระโดยพลนัเป็นจ านวนเท่ากบัเงินต้น รวมถึงดอกเบีย้ที่ค้าง
ช าระตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสทิธิโดยการสง่ค าบอกกลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงผู้ออกหุ้นกู้ เพื่อให้ท าการ
ช าระเงินทัง้หมดดังกล่าวข้างต้นทันที โดยระบุเหตุผิดนัดที่เกิดขึน้นัน้ด้วย ทัง้นี ้ในเวลาใด ๆ หลงัจากการที่
จ านวนเงินที่จะต้องช าระตามหุ้นกู้ถูกเรียกให้ถึงก าหนดช าระโดยพลนัตามข้อ 10.2 นี ้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ จะต้อง
ด าเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีเอากบัผู้ออกหุ้นกู้ เพื่อบงัคบัตามเง่ือนไขของหุ้ นกู้  โดยมิต้องสง่ค าบอกกลา่วใด ๆ อีก 
ทัง้นี ้ตามที่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เห็นสมควร  

10.3  ผู้ ถือหุ้นกู้แตล่ะรายจะมีสิทธิฟ้องร้องโดยตรงต่อผู้ออกหุ้นกู้  ก็ต่อเมื่อหลงัจากระยะเวลา 60 (หกสิบ) วนันบัจาก
วนัท่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ได้มีหนงัสอืแจ้งไปยงัผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 10.2 แล้วยงัไม่มีการช าระหนีท้ี่ค้างช าระให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นกู้  และขณะที่ผู้ ถือหุ้นกู้ ฟ้องคดีนัน้ ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ยงัมิได้ด าเนินการฟ้องร้องผู้ออกหุ้นกู้ ในหนีท้ี่ค้างช าระ  

11.  การประชุมผู้ถอืหุ้นกู้  

11.1  ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้จะต้องเรียก
ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ โดยเร็วซึ่งจะต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วนั นบัแต่วนัที่ผู้ ถือหุ้นกู้  (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย
รวมกนั) ซึง่ถือหุ้นกู้ ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 25 (ยี่สบิห้า) ของหุ้นกู้ที่ยงัมิได้ไถ่ถอนทัง้หมดมีค าขอเป็นหนงัสอืให้ผู้แทน
ผู้ ถือหุ้นกู้ เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  หรือนบัแตว่นัท่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ทราบหรือควรจะทราบถึงการเกิดกรณีใดกรณีหนึง่
ดงัตอ่ไปนี ้  

(ก)  หากเกิดเหตุผิดนดักรณีใดกรณีหนึ่งตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 10.1 เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการผ่อนผนัหรือ
ยกเว้นให้แล้วโดยผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ตามข้อ 12.2 (ข)(3) และในขณะนัน้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ยงัมิได้มีการสง่
หนงัสือแจ้งไปยงัผู้ออกหุ้นกู้  ให้ท าการช าระหนีท้ี่ค้างช าระตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 10.2 วรรค
สอง  

(ข)  หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อก าหนดสทิธิในสาระส าคญัตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 14.1   
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(ค)  หากมีกรณีที่จะต้องแตง่ตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ รายใหมแ่ทนผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ รายเดิม เว้นแตเ่ป็นกรณีที่มีการ
ออกหนงัสอืเพื่อขออนมุตัิเปลีย่นตวัผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ตามข้อ 13.3 (ข) หรือ  

(ง)  หากมีเหตกุารณ์ส าคญัซึง่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้หรือผู้ ถือหุ้นกู้  (ไมว่า่รายเดียวหรือหลายรายรวมกนั) ซึง่ถือหุ้น
กู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยงัมิได้ไถ่ถอนทัง้หมด (โดยหนงัสือถึงผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ) 
เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ ถือหุ้นกู้  หรือความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ ในการปฏิบตัิตาม
ข้อก าหนดสทิธิ  

ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้มิได้เร่ิมด าเนินการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ภายในระยะเวลาอนัสมควร ผู้ ถือหุ้นกู้มี
สทิธิด าเนินการเรียกและจดัประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ เองได้  

11.2  มติโดยชอบของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ที่เรียกประชมุ และด าเนินการประชมุโดยชอบมีผลใช้บงัคบัและผกูพนัผู้ ถือหุ้น
กู้ทกุรายไมว่า่จะได้เข้าร่วมประชมุหรือไมก็่ตาม สว่นหลกัเกณฑ์ในการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้นัน้จะเป็นไปตามเอกสาร
หมายเลข 2 แนบท้ายข้อก าหนดสทิธิ   

11.3  ยกเว้นกรณีการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ เมื่อเกิดเหตผิุดนดัตามที่ระบไุว้ในข้อ 10.1 ผู้ ถือหุ้นกู้อาจใช้วิธีการลงมติเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรแทนการประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ได้ โดยมติในลกัษณะดังกล่าวจะต้องปรากฏว่าผู้ ถือหุ้นกู้มีมติ และลง
ลายมือช่ือในมติดงักลา่วและสง่มอบให้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นผู้ เก็บรักษาไว้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้  โดยผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้จะต้องเก็บรักษามติซึ่งลงลายมือช่ือโดยผู้ ถือหุ้นกู้ดงักลา่ว โดยถือเป็นรายงานการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  ทัง้นี ้คะแนนเสยีงที่จะต้องได้รับเพื่อการอนมุตัิในแตล่ะเร่ืองนัน้ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุ
ไว้ในข้อ 6. ของเอกสารแนบท้าย 2 ของข้อก าหนดสทิธินีเ้พียงแตเ่ปลีย่นจากการนบัคะแนนเสยีงจากจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผู้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นการนบัคะแนนเสียงจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นกู้ทกุราย  

11.4  ผู้ออกหุ้นกู้จะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายทัง้หมดที่เก่ียวข้องกบัการจดัประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ตามข้อก าหนดนี ้ไม่ว่าจะ
เรียกประชมุโดยผู้ออกหุ้นกู้  ผู้ ถือหุ้นกู้  หรือที่เป็นการลงมติเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามข้อ 11.3  

12.  อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้   

12.1  ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ไมต้่องรับผิดตอ่ผู้ ถือหุ้นกู้ ในความเสยีหายใด ๆ  ท่ีเกิดขึน้เนื่องจากการปฏิบตัิหน้าที่ของตน เว้นแต่
บรรดาความเสียหายซึ่งเกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ จากการที่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ปฏิบตัิหน้าที่ หรือละเว้นการปฏิบตัิหน้าที่
ด้วยความจงใจหรือโดยมิได้ใช้ความระมดัระวงัตามที่จะพงึคาดหมายได้จากบคุคลที่ประกอบการเป็นผู้แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้   

12.2  นอกเหนือจากบรรดาอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ และ
หน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้จะมีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดงัตอ่ไปนี ้ 
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(ก)  ด าเนินการตา่ง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธินี ้และสญัญาแต่งตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ซึ่งในกรณีที่
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้มีสิทธิใช้ดลุยพินิจของตนตามข้อก าหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้สามารถใช้ดลุยพินิจได้
โดยอิสระโดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นหลกั  

(ข)  ท าความตกลงกบัผู้ออกหุ้นกู้ ในเร่ืองต่าง ๆ ดงัต่อไปนีโ้ดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นกู้   

(1)  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิ และ/หรือ สญัญาที่เก่ียวข้องกับหุ้นกู้ ในประเด็นซึ่ง
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นกู้หรือไม่ท าให้สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้
ด้อยลง   

(2)  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิ และ/หรือ สญัญาที่เก่ียวข้องกับหุ้นกู้ ในประเด็นที่
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เห็นวา่ เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นได้โดยชดัแจ้ง หรือกรณีเป็นการแก้ไข
เพื่อให้เป็นไปตามบทบญัญตัิของกฎหมายที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้การแก้ไขใด ๆ ดงักลา่วจะต้องไม่
มีผลกระทบในทางลบตอ่สทิธิของผู้ ถือหุ้นกู้ภายใต้เอกสารนัน้ ๆ และ  

(3)  ผ่อนผนัหรือยกเว้นไม่ถือว่ากรณีที่เกิดขึน้ตามข้อ 10.1 ในขณะใดขณะหนึ่งเป็นเหตผิุดนดัที่
จะต้องด าเนินการตามข้อ 10.2 หากผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เห็นว่าการผ่อนผนั หรือยกเว้นดงักลา่ว
เป็นเร่ืองที่เหมาะสมโดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นหลกั  

(ค)  หากมีกรณีตามข้อ 12.2 (ข)(1) หรือ (2) หรือ (3) เกิดขึน้ ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้จะต้องมีหนงัสือแจ้งให้ผู้ ถือ
หุ้นกู้ทุกรายทราบโดยไม่ชักช้า ซึ่งการกระท าของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ จะมีผลผูกพนัผู้ ถือหุ้นกู้ทุกรายไป
จนกวา่ จะถกูยกเลกิโดยมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  ซึง่ได้จดัให้มีขึน้จากการร้องขอของผู้ ถือหุ้นกู้ตามข้อ 
11.1 (ง) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 (สามสิบ) วนั นบัจากวนัที่ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ได้จัดสง่หนงัสือแจ้ง
ดงักลา่ว (ถ้ามี)  

(ง)  รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพย์สินใด ๆ (ถ้ามี) ซึ่งผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ จะต้องรับไว้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ตาม
ข้อก าหนดสทิธิ และ/หรือ สญัญาที่เก่ียวข้องกบัหุ้นกู้   

(จ)  เข้าร่วมในการประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ทกุครัง้และเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ว่าควรจะด าเนินการ
อย่างไร ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ปฏิบตัิตามข้อก าหนดสิทธิ หรือในกรณีอื่น ๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบ
ตอ่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้อยา่งมีนยัส าคญั  

(ฉ)  จดัท ารายงานสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ เก่ียวกบัเร่ืองส าคญัที่ได้ด าเนินการไปตามอ านาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้ โดยไมช่กัช้า และ  

(ช)  ในกรณีที่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ขาดคณุสมบตัิ และไม่สามารถด าเนินการแก้ไขคณุสมบตัิของตนให้ถกูต้อง
ภายใน 60 (หกสิบ) วนั นบัจากวนัที่ขาดคณุสมบตัินัน้ ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบ 
เป็นหนังสือทันทีที่พ้นระยะเวลาดังกล่าว เพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้ เสนอตวับุคคลที่จะเข้ารับท าหน้าที่เป็น
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ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ แทนตน และผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ จะต้องเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นกู้ ตามข้อ 11.1 (ค) หรือออก
หนงัสอืขออนมุตัิเปลีย่นตวัผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ตามข้อ 13.3 (ข) โดยไมช่กัช้า   

12.3  ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้จะต้องปฏิบตัิหน้าที่ ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้  แต่
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ไมต้่องรับผิดชอบต่อบคุคลใด ๆ ส าหรับความเสียหายที่เกิดขึน้จากการปฏิบตัิหน้าที่ของตนโดย
เช่ือถือหนังสือรับรองที่ออกโดยกรรมการผู้มีอ านาจ (หรือผู้ รับมอบอ านาจ) ของผู้ ออกหุ้นกู้  หรือความเห็น 
ค าแนะน า หรือข้อมลูที่จัดท าโดยผู้ เช่ียวชาญให้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ โดยเฉพาะเจาะจง หากเป็นการเช่ือถือด้วย
ความสจุริต และด้วยความระมดัระวงัอนัจะพงึคาดหมายได้จากบคุคลที่ประกอบการเป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  แม้จะ
ปรากฏในภายหลงัว่าหนงัสือรับรองความเห็น ค าแนะน า หรือข้อมลูดงักลา่วจะมีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นความ
จริง  

13. การแต่งตัง้และเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้    

13.1  ผู้ออกหุ้นกู้ ได้แต่งตัง้ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ซึ่งมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง
และมีความเป็นอิสระให้ท าหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. แล้ว และให้
ถือวา่ผู้ ถือหุ้นกู้ทกุรายยินยอมให้ผู้ออกหุ้นกู้แตง่ตัง้ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)  เป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

13.2  กรณีที่จะต้องท าการเปลีย่นตวัผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้มีดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก)  ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ขาดคุณสมบตัิในการปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  และไม่สามารถแก้ไขการขาด
คณุสมบตัิภายใน 60 (หกสบิ) วนันบัแตว่นัท่ีขาดคณุสมบตัินัน้  

(ข)  ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ มีมติให้เปลี่ยนตัวผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ หรือผู้ ถือหุ้นกู้  (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย
รวมกัน) ซึ่งถือหุ้นกู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ ที่ยงัมิได้ไถ่ถอนได้แจ้งให้ผู้ ออกหุ้นกู้
เปลีย่นตวัผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  เนื่องจากผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ปฏิบตัิหน้าที่ไมเ่หมาะสมหรือบกพร่องตอ่หน้าที่  

(ค)  เมื่อผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ปฏิบตัิหน้าที่ฝ่าฝืนข้อก าหนดของสญัญาแตง่ตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้หรือข้อก าหนดสิทธิ
และการฝ่าฝืนนัน้ยงัคงไม่ได้รับการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วนั นบัจากวนัที่ผู้
ออกหุ้นกู้ ได้มีหนงัสอืแจ้งให้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ท าการแก้ไข   

(ง)  ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้บอกเลกิการท าหน้าที่โดยถกูต้องตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

(จ)  เมื่อเกิดเหตกุารณ์อื่น ๆ ท่ีท าให้สญัญาแตง่ตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ระงบัไปตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

13.3  เมื่อเกิดกรณีที่จะต้องท าการเปลีย่นตวัผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ให้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก)  เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ลงมติอนมุตัิการเปลีย่นตวัผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้และแตง่ตัง้บคุคลอื่นที่เสนอโดย
ผู้ออกหุ้นกู้ เข้าท าหน้าที่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แทน หรือ 
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(ข)  ออกหนงัสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  และแต่งตัง้บุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ ออกหุ้นกู้ เข้าท า
หน้าที่ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้แทนต่อผู้ ถือหุ้นกู้ทกุราย ซึ่งหากไม่มีผู้ ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้ รวมกนัเกิน
กวา่ร้อยละ 10 (สบิ) ของหุ้นกู้ที่ยงัมิได้ไถ่ถอนทัง้หมดยื่นหนงัสอืคดัค้านภายในระยะเวลา 30 (สามสบิ) 
วนันบัจากวนัที่ผู้ออกหุ้นกู้ออกหนงัสือดงักลา่ว ให้ถือว่าผู้ ถือหุ้นกู้ทัง้หมดอนมุตัิการเปลี่ยนตวัผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้ เป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ เสนอไว้ในหนงัสอืแจ้งนัน้แล้ว   

ทัง้นี ้ในระหวา่งที่ยงัไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ รายใหมป่ฏิบตัิหน้าที่ตามข้อก าหนดสทิธิไม่ว่าด้วยเหตใุดก็ตาม ผู้แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้ รายเดิมจะต้องรับปฏิบตัิหน้าที่เช่นเดิมไปพลางก่อนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้ตามข้อก าหนดสทิธิ  

13.4  การเปลี่ยนตวัผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้นี ้ผู้ออกหุ้นกู้ จะต้องขอความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ตามประกาศและ
กฎหมายที่เก่ียวข้องและใช้บงัคบัอยู่ในขณะนัน้ด้วย ซึ่งเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ ได้ด าเนินการเก่ียวกบัการแต่งตัง้ผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้ รายใหมเ่รียบร้อยแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นกู้ทราบถึงการแตง่ตัง้นัน้ภายใน 30 (สามสิบ) วนั 
นบัแต่วันที่ได้มีการแต่งตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ รายใหม่ พร้อมทัง้ส่งส าเนาสญัญาแต่งตัง้ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ รายใหม่
ให้แก่ส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สบิห้า) วนันบัแต่วนัแต่งตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ รายใหม่นัน้ ทัง้นี ้ผู้ออกหุ้นกู้ ต้อง
จดัการให้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ รายเดิมท าการสง่มอบทรัพย์สนิ เอกสาร หรือหลกัฐานที่เก่ียวข้องทัง้หมดให้แก่ผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้ที่ได้รับแต่งตัง้ใหม่โดยเร็ว และให้ความร่วมมือกบัผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ที่ได้รับแต่งตัง้ใหม่อย่างเต็มที่ เพื่อให้
การด าเนินการตามหน้าที่ของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ที่ได้รับแตง่ตัง้ใหมเ่ป็นไปโดยเรียบร้อย อนึ่ง สญัญาแต่งตัง้ผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้ รายใหมจ่ะต้องไมข่ดัหรือแย้งกบัข้อก าหนดสิทธิ หรือมีข้อตกลงใด ๆ ที่ท าให้ผู้ ถือหุ้นกู้มีสิทธิด้อยลงกว่า
สทิธิที่มีอยูภ่ายใต้สญัญาฉบบัเดิม  

14.  การแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิ  

14.1  การแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสทิธิ (นอกจากกรณีตามข้อ 3.2 (ข) วรรคสองและตามข้อ 12.2 (ข)(1) และ (2)) ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกหุ้นกู้และที่ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้  แต่ทัง้นี ้การแก้ไขเพิ่มเติมดงักลา่ว จะต้องไม่ขดัหรือ
แย้งกบักฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 
9/2552 และประกาศอื่น ๆ ที่เป็นการเพิ่มเติม แก้ไข หรือใช้แทนที่ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 
9/2552  

14.2  ผู้ออกหุ้นกู้จะจดัส่งข้อก าหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้นายทะเบียนหุ้นกู้  ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  และส านกังาน ก.ล.ต. 
ภายใน 15 (สิบห้า) วนันบัแต่วนัที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิ และจะจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ เมื่อได้รับการ
ร้องขอ  

15.  การขอออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่  

หากใบหุ้นกู้ฉบบัเก่าสญูหาย ฉีกขาดหรือช ารุดด้วยประการใด ๆ ผู้ ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้
มีสิทธิยื่นค าขอให้นายทะเบียนหุ้นกู้ ออกใบหุ้นกู้ ฉบบัใหม่ โดยจะต้องช าระค่าธรรมเนียมและค่ าใช้จ่ายตาม
สมควรตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้ก าหนด ในการนี ้นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องออกใบหุ้นกู้ฉบบัใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้
ภายใน 30 (สามสบิ) วนันบัแตว่นัท่ีนายทะเบียนหุ้นกู้ ได้รับค าขอให้ออกใบหุ้นกู้ฉบบัใหมแ่ละเอกสารอื่น ๆ  ตามที่
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นายทะเบียนหุ้นกู้ก าหนด และนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องลงบนัทกึในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ว่ามีการยกเลิกใบหุ้น
กู้ฉบบัเก่าด้วย  

16.  ผลบังคับของข้อก าหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ  

ข้อก าหนดสิทธินีจ้ะมีผลใช้บงัคบัเร่ิมตัง้แต่วนัออกหุ้นกู้ ไปจนถึงวนัที่มีการช าระเงินตามหุ้นกู้ ครบถ้วนเรียบร้อย
แล้ว โดยข้อก าหนดสทิธินีจ้ะใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใด ๆ ในข้อก าหนดสิทธินี ้
ขดัหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศใด ๆ ที่มีผลใช้บงัคบัตามกฎหมายกับหุ้นกู้  ให้ใช้ข้อความตามกฎหมาย 
หรือประกาศดงักลา่วบงัคบักบัหุ้นกู้แทนข้อความของข้อก าหนดสทิธิเฉพาะในสว่นท่ีขัดหรือแย้งกนันัน้  

ผู้ออกหุ้นกู้ 

บริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

โดย________________________________________ 
(     ) 

กรรมการผู้มีอ านาจ 
วนัท่ี 31 ตลุาคม พ.ศ. 2557 
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เอกสารหมายเลข 1  

แบบของใบหุ้นกู้  



 

 

 (แบบตัวอย่างใบหุ้นกู้)  

(Form of Debenture Certificate) 

 

 
ใบหุ้นกูช้นิดหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน ช าระคืนเงินตน้เพียงคร้ังเดียวเม่ือเลิกบริษทั  
หรือเม่ือผูอ้อกหุ้นกูใ้ชสิ้ทธิไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนก าหนดตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ ทั้งน้ี ผูอ้อก
หุ้นกูมี้สิทธิเล่ือนการช าระดอกเบ้ียพร้อมกับสะสมดอกเบ้ียจ่ายไปช าระในวนัใด ๆ ก็ไดใ้ห้แก่ผูถื้อ
หุ้นกู้โดยไม่จ ากัดระยะเวลาและจ านวนคร้ังตามดุลยพินิจของของผูอ้อกหุ้นกูแ้ต่เพียงผูเ้ดียว ไม่มี
ประกนั ไม่แปลงสภาพและมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้/ 

เลขทะเบียนบริษทั / Company Registration No. 0107552000201 
จดทะเบียนเม่ือวนัท่ี / Registered on 25 กนัยายน 2552 / 25 September 2009 

Unsecured, Unconvertible and Subordinated Perpetual Debentures with Bullet Payment 
upon Dissolution of the Issuer or upon the Exercise of the Issuer’s Early Redemption Right 
pursuant to the Terms and Conditions, with the Issuer’s Sole Right to Unconditional Interest 
Deferral and Cumulative Interest and with a Debentureholders’ Representative 

 

ช าระค่าหุ้นกูเ้ตม็มูลค่าแลว้ / Fully Paid Up บริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน)  

 INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED  

หุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลกัษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทซ่ึงผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก าหนด และมีสิทธิเลือ่นช าระดอกเบีย้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ของบริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั )มหาชน(  คร้ังที ่1/2557 
SUBORDINATED PERPETUAL DEBENTURES OF INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 1/2557 PAYABLE UPON DISSOLUTION WITH THE ISSUER’S RIGHT TO EARLY 

REDEMPTION AND UNCONDITIONAL INTEREST DEFERRAL 
 

วนัออกหุ้นกู ้ 31 ตุลาคม 2557 วนัไถ่ถอนหุ้นกู ้ ไถ่ถอนเม่ือเลิกกิจการ อาย ุ ไม่มีก าหนด มูลค่าท่ีตราไว ้ 1,000 บาท ต่อหน่วย จ านวนท่ีออก   15,000,000 หน่วย มูลค่ารวม 15,000,000,000 บาท 
Issue Date  31 October 2014 Maturity Date Redemption Upon Liquidation Term Perpetual Face Value 1,000 Baht/Unit Offering Amount   15,000,000 Unit  Total Amount 15,000,000,000 Baht 
   
อตัราดอกเบ้ียปีท่ี 1 - 5 ร้อยละ 7 ต่อปี / For the first to fifth year, the Interest Rate shall be 7% p.a. 
อตัราดอกเบ้ียปีท่ี 6 - 25 เท่ากบัผลรวมของ (ก) อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อตัราร้อยละ 0.25 ต่อปี / From 6th – 25th year, the Interest Rate shall be the sum of (a) 5-Year Government Bond Yield (b) Initial Credit Spread and (c) a rate of 0.25% p.a. 
อตัราดอกเบ้ียปีท่ี 26 - 50 เท่ากบัผลรวมของ (ก) อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อตัราร้อยละ 1.0 ต่อปี / From 26th – 50th year, the Interest Rate shall equal the sum of (a) 5-Year Government Bond Yield (b) Initial Credit Spread and (c) a rate of 1.0% p.a. 
อตัราดอกเบ้ียตั้งแต่ปีท่ี 51 เท่ากบัผลรวมของ (ก) อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อตัราร้อยละ 3.0 ต่อปี / From 51st year onwards, the Interest Rate shall equal the sum of (a) 5-Year Government Bond Yield (b) Initial Credit Spread and (c) a rate of 3.0% p.a. 
อตัราดอกเบ้ียจะปรับทุก ๆ  5 ปีโดยอา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี ณ ส้ินสุดวนัท าการก่อนวนัปรับอตัราดอกเบ้ีย / The Interest Rate shall be adjusted every 5 years based on 5-Year Government Bond Yield at the end of the Business Day preceding the adjustment date. 

ช าระปีละส่ี (4) คร้ัง  
Payable quarterly 

บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) (“ผูอ้อกหุ้นกู”้) จะด าเนินการไถ่ถอนหุ้นกูท้ ั้งหมดเม่ือเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกู ้ฉบบัลงวนัท่ี [] พ.ศ. 2557 (ตามท่ีอาจมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ตามท่ีไดย้ืน่ไวก้บัสานกังาน ก.ล.ต. (ต่อไปน้ีเรียกวา่ 
“ขอ้ก าหนดสิทธิ”) / Indorama Ventures Public Company Limited (the “Issuer”) will redeem the Debentures upon an occurrence of any of the events specified in the Terms and Conditions of the Debentures dated [] 2014 (as amended) submitted to the SEC Office (the “Terms and Conditions”). 

ช่ือผูถื้อหุ้นกู ้/ Name of Debentureholder []  
 

เลขทะเบียนผูถื้อหุ้นกู ้/ Debentureholder Registration No [] จ านวนหน่วยหุ้นกู ้/ No. of Debentures [] หน่วย/ Units  
เลขท่ีใบหุ้นกู ้/ Certificate No. []      
วนัท่ีออกใบหุ้นกู ้/ Issue Date of the Certificate []   
ใบหุ้นกูน้ี้อยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดสิทธิ / This Debenture Certificate is subject to the Terms and Conditions. จ านวนเงินตน้ / Total Principal Amount [] บาท/Baht  
    หุ้นกูเ้ป็นหุ้นกูด้อ้ยสิทธิซ่ึงมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกนัทุกหน่วย โดยการดอ้ยสิทธิดงักล่าวของผูถื้อหุ้นกูต้ามหุ้นกูน้ี้จะเป็นการดอ้ยสิทธิเฉพาะในเร่ืองการไดรั้บช าระเงินตามหุ้นกูต่้อเจา้หน้ีบุริมสิทธิ เจา้หน้ีสามญั และเจา้หน้ีอ่ืนๆ ของผูอ้อกหุ้นกูท่ี้ มีสิทธิไดรั้บชาระหน้ีก่อน แต่ก่อนหน้าผูถื้อหุ้น
สามญัของผูอ้อกหุ้นกู ้(แต่เท่าเทียมกบัผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิของผูอ้อกหุ้นกู ้(ถา้มี)) เม่ือเกิดกรณีตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ / The Debentures are subordinated debentures, and enjoy equal legal status for all units. The Debentureholders’ right under these Debentures is subordinated to that of the 
Issuer’s other preferred creditors and ordinary creditors only in respect of the payment obligations under the Debentures, but is ranked at a higher level of priority than that of the Issuer’s ordinary shareholders (excluding preferred shareholders), upon the occurrence of any of the events specified 
in the Terms and Conditions. 

 
     
 กรรมการ/นายทะเบียน 
 Director / Registrar 



 

   

 

เวน้แต่จะไดนิ้ยามไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในใบหุ้นกูน้ี้ ค  านิยามท่ีใช้ในใบหุ้นกูน้ี้ ให้มีความหมายตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ / Unless otherwise specified in this Debenture 
Certificate, the defined terms used in this Debenture Certificate shall have the meaning given to them in the Terms and Conditions.  
สรุปสาระส าคญัของขอ้ก าหนดสิทธิของหุ้นกู ้/ Summary of the Terms and Conditions of the Debentures  
1.  หุ้นกูน้ี้เป็นหุ้นกูร้ะบุช่ือผูถื้อ ประเภทดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และผูอ้อกหุ้นกูมี้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกูไ้ดก่้อนก าหนด / The Debentures are unsecured and 

subordinated debentures with a debentureholders’ representative with the issuer’s right to early redemption in the name-registered certificate.  
 นายทะเบียนหุ้นกู ้/ Registrar: ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
 ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้/ Debentureholders' Representative:  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
2.  ระยะเวลาในการค านวณดอกเบ้ียและวิธีการในการช าระดอกเบ้ียและไถ่ถอนหุ้นกู ้/ Interest Calculation Period and Procedures for Interest Payment and Redemption 

of the Debentures  
2.1  การก าหนดวนัช าระดอกเบ้ีย มีการก าหนดช าระดอกเบ้ียปีละส่ี (4) คร้ัง ทุกวนัท่ี 31 มกราคม 30 เมษายน 31 กรกฎาคม และ 31 ตุลาคม ของทุกปี ตลอดอายหุุ้นกู ้

โดยจะท าการช าระดอกเบ้ียงวดแรกในวนัท่ี 31 มกราคม 2558 โดยหากวนัช าระดอกเบ้ียไม่ตรงกับวนัท าการจะเล่ือนวนัช าระดอกเบ้ียเป็นวนัท าการถัดไป / 
Interest shall be payable quarterly and shall be paid on 31 January, 30 April, 31 July and 31 October of each year throughout the term of the Debentures and 
the first payment of interest shall be made on 31 January 2015. If the Interest Payment Date is not a Business Day, such payment shall be made on the 
following Business Day.  

2.2  ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะด าเนินการไถ่ถอนหุ้นกูท้ ั้งหมดเม่ือเกิดเหตุการณ์ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ โดยการช าระเงินตน้ทั้งหมดภายใตหุ้้นกูแ้ละดอกเบ้ีย
งวดสุดทา้ย / The Issuer will redeem the Debentures upon an occurrence of any of the events in accordance with the details specified in the Terms and 
Conditions by making payments of all principal under the Debentures and the final interest.  

2.3    ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะช าระดอกเบ้ียตามขอ้ 2.1 แต่ละงวดและช าระคืนเงินตน้ตามขอ้ 2.2 ให้แก่ผูถื้อหุ้นกูโ้ดย (ก) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผูถื้อหุ้น
กูล้งวนัท่ีตรงกบัวนัท าการซ่ึงเป็นวนัครบก าหนดช าระเงินโดยส่งเช็คดงักล่าวล่วงหนา้ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยูข่องผูถื้อหุ้นกูใ้นสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกู ้
(ข) การโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของผูถื้อหุ้นกูใ้นประเทศไทย ตามรายละเอียดท่ีผูถื้อหุ้นกูไ้ดแ้จง้ไวใ้นใบจองซ้ือหุ้นกูห้รือท่ีผูถื้อหุ้นกูไ้ดแ้จง้ให้นายทะเบียน
หุ้นกูท้ราบเป็นลายลักษณ์อกัษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัท าการ ก่อนวนัช าระเงินนั้นๆ หรือ (ค) วิธีการอ่ืนใดท่ีไดต้กลงกนัระหว่างผูอ้อกหุ้นกู้และนาย
ทะเบียนหุ้นกู ้ ทั้งน้ี ส าหรับการช าระหน้ีเงินตน้และการช าระดอกเบ้ียงวดสุดทา้ย ผูถื้อหุ้นกูไ้ม่ตอ้งน าใบหุ้นกูม้าเวนคืนให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู ้/ The Issuer 
shall pay interest in each installment (specified in Clause 2.1) and principal (specified in Clause 2.2) to the Debentureholders by (a) issuing account-payee-
only cheques payable in the name of the Debentureholders dated on the Business Day falling on the relevant due dates and posted them by registered mail in 
advance addressing to the addresses of the Debentureholders as specified in the Register, (b) transferring the payment into the bank account of the 
Debentureholders as informed in the subscriptin form or in writing by Debentureholders to the Registrar 15 business days prior to the relevant payment day 
or (c) in such other way as may be agreed by the Issuer and the Registrar.  For the payment of the principal and final interest, the Debentureholders shall not 
be required to surrender the Debenture Certificate to the Registrar.    

3.  การปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกู ้/ The closure of the Register  
ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะด าเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกูปิ้ดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกูเ้ป็นเวลา 14 (สิบส่ี) วนัก่อนหนา้วนัช าระดอกเบ้ีย วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้วนัประชุมผูถื้อ
หุ้นกู ้หรือวนัอ่ืนใดเพื่อประโยชน์ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ เพื่อพกัการโอนหุ้นกูใ้นการก าหนดสิทธิของผูถื้อหุ้นกู ้ในกรณีท่ีวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกู้
ดงักล่าวไม่ตรงกบัวนัท าการ ก็ให้เล่ือนเป็นวนัท าการถดัไป / The Issuer shall cause the Registrar to close the Register for 14 days prior to the interest payment date, 
the Maturity Date or the meeting date of the Debentureholders or any other date for any other purpose as specified in the Terms and Conditions in order to suspend 
the transfer of the Debentures for the purpose of determining the rights of the Debentureholders. If the closure date of the Register is not a Business Day, the 
Register shall be closed on the following Business Day.  

4.  ขอ้ก าหนดอ่ืนๆ เป็นไปตามขอ้ก าหนดสิทธิ / Other conditions shall be in accordance with the Terms and Conditions.  
 
 
โปรดอ่าน 
Please read 

(1) ให้ผูข้อลงทะเบียนรับโอนหุ้นกูท้  าแบบค าขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นกูทุ้กคร้ังท่ียื่นโอนหุ้นกู้ต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ / An applicant for the registration of a Debentures transfer 
must complete the Debentures transfer registration form each time, and deliver such form to the Registrar.  

(2) เฉพาะผูรั้บโอนหลกัทรัพยร์ายแรกจากผูถื้อหุ้นกูท่ี้ปรากฏช่ือท่ีดา้นหนา้ของใบหุ้นกู ้ให้แนบส าเนาบตัรประจาตวัประชาชนหรือส าเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์
ท่ีออกให้ไม่เกิน 1 ปี พร้อมกบัภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชนของผูมี้อ  านาจไปพร้อมกบัใบหุ้นกู้ฉบบัน้ีดว้ย / For the first transferee of the Debentures from the 
Debentureholder whose name appears on the front of the Debenture Certificate, a certified copy of the I.D. Card or the affida vit issued by the Ministry of Commerce 
which is not more than one year old and a certified copy(ies) of the I.D. card of the authorised person(s) must be submitted with the Debenture Certificate.  

(3) ในกรณีท่ีผูรั้บโอนหุ้นกู้จะท าการโอนหุ้นกู้ ผูรั้บโอนหุ้นกู้จะตอ้งลงลายมือช่ือแบบเดียวกบัลายมือช่ือท่ีเคยลงไวเ้ม่ือรับโอนหุ้นกู้ ในกรณีเปล่ียนผูล้งลายมือช่ือให้แสดง
หลกัฐานประกอบการโอนเช่นเดียวกบัขอ้ (2) / When a transferee wishes to transfer the Debentures, such transferee must affix exactly the same signature as when he 
acquires the transfer of such Debentures. Any change of authorised signatory(ies) must be substantiated by the documents referred to in number (2) above.  

 
ลงลายมือช่ือผูโ้อน 

Signature of transferor 

ลงลายมือช่ือผูรั้บโอน (ผูท่ี้ตอ้งการลงทะเบียนเป็นผูถื้อหุ้นกูใ้นสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกู)้ /  
Signature of Transferee (who wishes to have his name entered in the registered book of 

Debentureholders)  

นายทะเบียนหุ้นกูล้งลายมือช่ือผูมี้อานาจพร้อม
ประทบัตราของนายทะเบียนหุ้นกู ้(ถา้มี) / 

Authorised Signature of Registrar with the seal 
of Registrars (if any)  

 ช่ือ-สกุล ของผูรั้บโอน (ตวับรรจง)Full name of transferee in block letters  
1 ลงลายมือช่ือผูโ้อน / 

Signature of transferor 
ลงลายมือช่ือผูรั้บโอน / (Signature of transferee)  

ตวับรรจง / (Block letters)  

2 ลงลายมือช่ือผูโ้อน / 
Signature of transferor 

ลงลายมือช่ือผูรั้บโอน / (Signature of transferee)  

ตวับรรจง / (Block letters)  

3 ลงลายมือช่ือผูโ้อน / 
Signature of transferor 

ลงลายมือช่ือผูรั้บโอน / (Signature of transferee)  

ตวับรรจง / (Block letters)  
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เอกสารหมายเลข 2  

หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถอืหุ้นกู้ 

1.  การเรียกประชุม  

ผู้ ออกหุ้นกู้ หรือผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ซึ่งประสงค์จะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นกู้  แล้วแต่กรณี จะต้องด าเนินการให้นาย
ทะเบียนหุ้นกู้จดัสง่หนงัสอืเรียกประชมุทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (กรณีที่สง่ถึงผู้
ถือหุ้นกู้ ในตา่งประเทศ) ถึงผู้ออกหุ้นกู้  หรือผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  (ซึ่งมิได้เป็นผู้ประสงค์จะเรียกประชุม) และผู้ ถือหุ้นกู้
ไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วนั (ไม่นบัวนัที่ส่งหนงัสือเรียกประชุมและวนันดัประชุม) ก่อนวนันดัประชุม หนงัสือเรียก
ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้จะต้องระบ ุวนั เวลา สถานท่ีส าหรับการประชมุ วาระการประชมุและผู้ที่ขอให้เรียกประชุม ทัง้นี ้
นายทะเบียนหุ้นกู้จะจดัสง่หนงัสอืเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ทกุรายตามรายช่ือและที่อยู่ซึ่งปรากฏใน
สมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้  ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้วนัแรก  

2.  ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม  

ผู้มีสทิธิเข้าร่วมในการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้แตล่ะครัง้จะประกอบด้วยบคุคลตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก)  ผู้ ถือหุ้นกู้  ผู้ออกหุ้นกู้  และผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

(ข)  ผู้ ถือหุ้นกู้อาจแตง่ตัง้ให้ผู้ ถือหุ้นกู้ รายอื่นหรือบคุคลใด ๆ (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เข้าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยจัดส่งหนงัสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกู้ ก าหนด และ
จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ พร้อมกับหนงัสือนดัประชุม) ให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ ไม่น้อยกว่า 24 (ยี่สิบสี่) 
ชัว่โมงก่อนเวลานดัประชมุ  

(ค)  ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบคุคลซึง่มีสว่นเก่ียวข้องกบัเร่ืองที่ที่ประชมุจะพิจารณาซึง่
ได้รับการร้องขอจากผู้ออกหุ้นกู้  และ/หรือ ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ให้เข้าร่วมประชมุเพื่อท าการชีแ้จงและแสดง
ความเห็นตอ่ที่ประชมุ  

(ง)  บคุคลใด ๆ ท่ีประธานในที่ประชมุอนญุาตให้เข้าร่วมประชมุในฐานะผู้สงัเกตการณ์  

3. องค์ประชุม  

3.1  ในการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ เพื่อพิจารณาและลงมติในเร่ืองตา่ง ๆ นอกจากที่ก าหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 จะต้องมีผู้
ถือหุ้นกู้ ตัง้แต่ 2 (สอง) รายขึน้ไปซึ่งถือหุ้นกู้ เป็นจ านวนรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยงั
ไมไ่ด้ไถ่ถอนทัง้หมดเข้าร่วมประชุมจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นการประชุมครัง้
ใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครัง้ก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.1 นี ้องค์
ประชมุส าหรับการประชมุครัง้ใหมท่ี่เลือ่นมานี ้จะต้องประกอบด้วยผู้ ถือหุ้นกู้ตัง้แต ่2 (สอง) รายขึน้ไปไมว่า่จะถือ
หุ้นกู้ รวมกนัเป็นจ านวนเทา่ใดก็ตามเข้าร่วมประชมุ  
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3.2  การประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ เพื่อพิจารณาและลงมติในเร่ืองตา่ง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 6.3 จะต้องมีผู้ ถือหุ้นกู้ตัง้แต่ 2 
(สอง) รายขึน้ไปซึ่งถือหุ้นกู้ เป็นจ านวนรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยงัไม่ได้ไถ่ถอนทัง้หมด
เข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นการประชุมครัง้ใหม่ที่เลื่อนมาจาก
การประชุมครัง้ก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.2 นี ้องค์ประชุมส าหรับการ
ประชมุครัง้ใหมท่ี่เลือ่นมานีจ้ะต้องประกอบด้วยผู้ ถือหุ้นกู้ ตัง้แต่ 2 (สอง) รายขึน้ไปซึ่งถือหุ้นกู้ เป็นจ านวนรวมกนั
ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 25 (ยี่สบิห้า) ของหุ้นกู้ที่ยงัไมไ่ด้ไถ่ถอนทัง้หมดเข้าร่วมประชมุ   

3.3  การประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ เพื่อพิจารณาและลงมติในเร่ืองตา่ง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 6.4 จะต้องมีผู้ ถือหุ้นกู้ตัง้แต่ 2 
(สอง) รายขึน้ไปซึ่งถือหุ้นกู้ เป็นจ านวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นกู้ ที่ยงัไม่ได้ไถ่ถอน
ทัง้หมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นการประชุมครัง้ใหม่ที่เลื่อน
มาจากการประชุมครัง้ก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.3 นี ้องค์ประชุมส าหรับ
การประชุมครัง้ใหม่ที่เลื่อนมานีจ้ะต้องประกอบด้วยผู้ ถือหุ้นกู้ ตัง้แต่ 2 (สอง) รายขึน้ไปซึ่งถือหุ้นกู้ เป็นจ านวน
รวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 33 (สามสบิสาม) ของหุ้นกู้ที่ยงัไมไ่ด้ไถ่ถอนทัง้หมดเข้าร่วมประชมุ  

4.  ประธานในที่ประชุม  

ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้จะท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในกรณีที่ผู้
ที่จะท าหน้าที่ประธานไมม่าประชมุเมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึง 45 (สีส่บิห้า) นาที ให้ที่ประชมุลงมติเลอืกผู้ ถือหุ้นกู้
รายหนึง่เป็นประธานในที่ประชมุ   

5.  การเลื่อนประชุม  

5.1  ในการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ ไมว่า่ครัง้ใด หากปรากฏวา่เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึง 45 (สีส่บิห้า) นาทียงัมีผู้ ถือหุ้นกู้ เข้า
ร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุ ประธานในที่ประชมุอาจสัง่เลกิประชมุโดย   

(ก) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นผู้ เรียกประชุม ประธานในที่ประชุมอาจเลื่อนการประชุมผู้
ถือหุ้นกู้ ไปประชุมในวนั เวลา และสถานที่ซึ่งประธานก าหนด โดยวนันดัประชุมใหม่จะต้องอยู่ภายใน
ระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 7 (เจ็ด) วนั แตไ่มเ่กิน 14 (สบิสี)่ วนั นบัจากวนันดัประชมุเดิม ทัง้นี ้เว้นแตผู่้ออก
หุ้นกู้และผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้จะตกลงกนัให้ไมม่ีการเรียกประชมุใหม ่นอกจากนี ้เร่ืองที่พิจารณาและลงมติ
ในท่ีประชมุครัง้ใหม ่จะต้องเป็นเร่ืองเดิมที่อาจพิจารณาได้โดยชอบในการประชมุครัง้ก่อนเทา่นัน้   

(ข) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นผู้ ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 
5.1(ก)  

(ค) ในกรณีที่การประชุมซึ่งขาดองค์ประชุมนี ้เป็นการประชุมที่ได้เรียกประชุมเนื่องจากการประชุมในครัง้
ก่อนขาดองค์ประชมุ จะไมม่ีการเรียกประชมุใหมต่ามที่ก าหนดไว้ในข้อ 5.1(ก)  

5.2  นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องจดัสง่หนงัสอืเรียกประชมุส าหรับการประชมุครัง้ใหมท่ี่จะจดัขึน้เนื่องจากการประชมุครัง้
ก่อนขาดองค์ประชมุให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้  ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  และผู้ ถือหุ้นกู้ตามรายช่ือและที่อยู่ซึ่งได้เคยจดัสง่หนงัสือ
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เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ ให้ในครัง้ที่ขาดองค์ประชมุนัน้ทกุรายภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วนัก่อนวนันดั
ประชมุครัง้ใหม ่(ไมน่บัวนัที่สง่หนงัสือเรียกประชุมและวนันดัประชุม) โดยหนงัสือเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นกู้  จะต้อง
ระบวุนั เวลา สถานท่ีส าหรับการประชมุ วาระการประชมุ และองค์ประชมุที่ต้องการส าหรับการประชมุ ครัง้ใหม ่ 

6.  มติของที่ประชุม  

6.1  การลงมติในเร่ืองต่าง ๆ ของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้  ให้ตดัสินโดยการชูมือหรือลงคะแนนเสียงตามที่ประธานในที่
ประชมุก าหนด ซึง่ผู้ ถือหุ้นกู้แตล่ะรายจะมีคะแนนเสยีงเทา่จ านวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้นกู้หนึ่งหน่วยมี
หนึง่เสยีง ในกรณีที่คะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุมีคะแนนเสียงชีข้าด (ทัง้กรณีการลงมติโดยการชู
มือและลงคะแนนลบั) เพิ่มจากคะแนนเสยีงที่ประธานในท่ีประชมุอาจมีในฐานะท่ีตนเป็นผู้ ถือหุ้นกู้  หรือผู้ รับมอบ
ฉนัทะ  

6.2  มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ ในเร่ืองตา่ง ๆ นอกจากที่ก าหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียง
ข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

6.3  มติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ในเร่ืองต่างๆ ต่อไปนี ้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 
(หกสบิหก) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นกู้ซึง่เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

(ก)  การแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อก าหนดสทิธิซึง่ไมเ่ก่ียวข้องกบัเร่ืองตา่ง ๆ ท่ีก าหนดไว้ในข้อ 6.4  

(ข)  การเปลีย่นตวัผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  และการแตง่ตัง้บคุคลใดเป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ รายใหม ่ 

6.4  มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ในเร่ืองต่าง ๆ ต่อไปนีจ้ะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ด
สบิห้า) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นกู้ซึง่เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

(ก)  การช าระหนีต้ามหุ้นกู้ ด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้ เป็นหุ้น หุ้นกู้ อื่น หรือทรัพย์สินอื่นของผู้ออกหุ้นกู้หรือ
บคุคลใด ๆ  

(ข)  การแก้ไขวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  หรือวนัครบก าหนดช าระเงินไมว่า่จ านวนใด ๆ ตามหุ้นกู้    

(ค)  การลด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขจ านวนเงินต้น และ/หรือ ดอกเบีย้ และ/หรือเงินจ านวนอื่นใดที่
ค้างช าระหรือที่จะต้องช าระตามหุ้นกู้   

(ง)  การเปลีย่นแปลงสกลุเงินตราของเงินไมว่า่จ านวนใด ๆ ท่ีจะต้องช าระตามหุ้นกู้   

(จ)  การแก้ไขเปลีย่นแปลงหลกัเกณฑ์ในการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ ในสว่นท่ีเก่ียวกบัองค์ประชุม (ข้อ 3.) และมติ
ของที่ประชมุ (ข้อ 6.)  

(ฉ)  การแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อก าหนดสทิธิเพื่อให้สามารถด าเนินการในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งตามข้อ (ก) ถึง (จ) 
ข้างต้น  
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6.5  ผู้ ถือหุ้นกู้ รายใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองใดจะไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ๆ   

7.  รายงานการประชุมผู้ถอืหุ้นกู้   

ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ จะต้องจัดท ารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นกู้  และให้ประธานในที่ประชุมครัง้นัน้ลงนามรับรอง
ภายใน 14 (สบิสี)่ วนันบัจากวนัประชมุ และเก็บรักษาต้นฉบบัไว้รวมทัง้จดัให้มีส าเนาเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นกู้ตรวจสอบ
ไว้ ณ ส านกังานใหญ่ของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ในวนัและเวลาท าการของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

 



 

 

 

 

 

บริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

 

 

เอกสารแนบ 2 

ร่างสัญญาแต่งตัง้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 



 

 
 

  
 

 

สัญญาแต่งตัง้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
 

“หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเม่ือเลิกบริษัทซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ
ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก าหนดและมีสิทธิเล่ือนช าระดอกเบีย้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ 

ของบริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2557”  
 

ระหว่าง 
 

 
 

บริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 
 

และ 
 

 
 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
 

วันที่  31 ตุลาคม พ.ศ. 2557 



 

 
 

  
หน้า 2 

สัญญาแต่งตัง้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  

“หุ้นกู้ด้อยสทิธิที่มีลกัษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเม่ือเลิกบริษัทซ่ึงผู้ออกหุ้นกู้ มีสทิธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก าหนดและมี
สิทธิเลื่อนช าระดอกเบีย้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของบริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่  1/2557” 

สญัญานีท้ าขึน้ ณ ส านักงานใหญ่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) เมื่อวนัที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557 
ระหวา่ง บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ตัง้อยูเ่ลขที่ 75/102 โอเช่ียน ทาวเวอร์ 2 ชัน้ 37 ซอย
สขุมุวิท 19 (วฒันา) ถนนอโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า "บริษัท" 
หรือ      “ผู้ออกหุ้นกู้”) ฝ่ายหนึ่ง กบั ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ตัง้อยู่เลขที่ 1222 ถนน
พระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ธนาคาร” หรือ “ผู้แทนผู้
ถอืหุ้นกู้”) อีกฝ่ายหนึง่   

ตามที่ บริษัทได้รับอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ( “ส านักงาน 
ก.ล.ต.”) ให้ออกและเสนอขาย “หุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่ มีลักษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเม่ือเลิกบริษัทซ่ึงผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่
ถอนหุ้นกู้ ก่อนก าหนดและมีสิทธิเลื่อนช าระดอกเบีย้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส 
จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2557”  (“หุ้นกู้”) จ านวนทัง้หมดไม่เกิน [•] ([•]) หน่วย มีมลูค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่ง
พนั) บาท คิดเป็นมลูคา่รวมไมเ่กิน 15,000,000,000 (หนึ่งหมื่นห้าพนัล้าน) บาท โดยจะท าการเสนอขายแก่ผู้ลงทนุทัว่ไป
และผู้ลงทนุสถาบนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 9/2552 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้
เสนอขายตราสารหนีท้ี่ออกใหม ่ลงวนัท่ี 13 มีนาคม 2552 รวมทัง้ที่จะได้แก้ไขเพิ่มเติมตอ่ไปในภายหน้า (“ประกาศที่ ทจ. 

9/2552 ”) และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทัง้นี ้โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้
ออกหุ้นกู้ และผู้ ถือหุ้นกู้  ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายของสญัญานี ้รวมทัง้ที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภาย
หน้า (ถ้ามี) (“ข้อก าหนดสิทธิ”) และให้ถือเป็นสว่นหนึง่ของสญัญานี ้

โดยที่ผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ ได้ให้ค ารับรองว่า ผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ.37/2552 เร่ือง คณุสมบตัิของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้และการกระท าตามอ านาจหน้าที่ของ
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ฉบบัลงวนัที่ 3 สิงหาคม 2552 (“ประกาศที่ ทจ.37/2552”) และประกาศอื่นใดที่เก่ียวข้อง และได้รับ
อนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต. และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องอื่น ๆ ให้เป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แล้ว 

โดยที่ผู้ออกหุ้นกู้ มีความประสงค์จะแต่งตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ให้ท าหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ของหุ้นกู้  และโดย
ที่ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้มีความประสงค์จะท าการเป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  โดยมีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดของผู้แทนผู้ ถือหุ้น
กู้ ตามความที่ก าหนดไว้ในสญัญานี ้ข้อก าหนดสิทธิ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ อื่น ๆ พระราชบญัญัติ หลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศที่ ทจ. 9/2552 ประกาศที่ ทจ. 37/2552 และกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั 
หรือค าสัง่ตา่ง ๆ ของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ส านกังาน ก.ล.ต. 
หนว่ยงาน หรือองค์กรใด ๆ ของทางราชการท่ีเก่ียวข้อง  

เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ .ศ. 2535 ประกาศที่  
ทจ. 9/2552 และประกาศที่ ทจ.37/2552 และโดยความประสงค์ของคู่สญัญาทัง้สองฝ่าย คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจึงตกลง 
ท าสญัญานีด้งัตอ่ไปนี ้
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ข้อ 1. ค านิยามศพัท์  

ค าดงัตอ่ไปนี ้หากสญัญานีม้ิได้ระบคุวามหมายเป็นอยา่งอื่นให้มีความหมายดงันี ้ 

"ผู้ ถือหุ้นกู้ " : หมายถึง บุคคล และ/หรือ นิติบุคคลใด ๆ ที่เป็นเจ้าของหุ้นกู้ ไม่ว่าจะ
โดยการจองซือ้หรือรับโอนหุ้นกู้  และมีรายช่ือปรากฏในทะเบียนผู้ ถือ
หุ้นกู้ของบริษัท  

"ข้อก าหนดสทิธิ" : หมายถึง ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกหุ้นกู้ และผู้ ถือ 
หุ้นกู้  ที่แนบท้ายสญัญานี ้รวมทัง้ที่จะได้แก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภาย
หน้า (ถ้าหากมี) และให้ถือเป็นสว่นหนึง่ของสญัญานีด้้วย 

"ส านกังาน ก.ล.ต." : หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด 
หลกัทรัพย์ 

"คณะกรรมการ ก.ล.ต." : หมายถึง คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ค าและข้อความอื่นใดที่ปรากฏตามสญัญานีใ้ห้มีความหมายเช่นเดียวกบัท่ีก าหนดไว้ในข้อก าหนดสทิธิ 

 

ข้อ 2. การแตง่ตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

ผู้ ออกหุ้นกู้ โดยความยินยอมของผู้ ถือหุ้นกู้ ตกลงแต่งตัง้ให้ผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ เป็นผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  และ
ธนาคารตกลงรับท าการเป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  เพื่อท าหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นกู้  โดยมีอ านาจหน้าที่และ
ความรับผิดตามข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญานี ้ข้อก าหนดสิทธิ  และเอกสารเก่ียวกับหุ้ นกู้ อื่น ๆ 
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศที่ ทจ. 9/2552 ประกาศที่ ทจ. 37/2552 และประกาศ
อื่นใดที่เก่ียวข้อง โดยที่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้สามารถด าเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวกบัหุ้นกู้ ในนามของตนเองเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือ 
หุ้นกู้ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญานี ้ข้อก าหนดสทิธิ และเอกสารเก่ียวกบัหุ้นกู้อื่น ๆ 

ข้อ 3. อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดของคูส่ญัญา  

3.1 ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้มีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดตามที่ก าหนดไว้ในสญัญานี ้
ข้อก าหนดสิทธิ เอกสารที่เก่ียวกับหุ้นกู้ อื่น ๆ พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ .ศ. 2535 ประกาศที่  
ทจ. 9/2552 ประกาศที่ ทจ. 37/2552 และตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั หรือค าสัง่ต่าง ๆ ของคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ส านกังาน ก.ล.ต. หนว่ยงานหรือองค์กรใด ๆ ของทางราชการที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ผู้ออก
หุ้นกู้จะต้องให้ความร่วมมือและความช่วยเหลอืในการด าเนินการใด ๆ ตามที่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ร้องขอ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดั
เพียงการด าเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งเป็นหนงัสือแก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ทราบโดยทนัทีในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ ได้สง่มอบ
เงินส าหรับจ่ายดอกเบีย้ตามหุ้นกู้  และ/หรือ เงินต้น ให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ ในจ านวนที่เพียงพอส าหรับการจ่ายดอกเบีย้
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ตามหุ้นกู้ ในแต่ละงวด และ/หรือ เงินต้น (แล้วแต่กรณี) หรือด าเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ แจ้งให้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ทราบ
โดยทนัทีเมื่อได้รับการสอบถามจากผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

ในกรณีที่มี การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิท ธิ  เอกสารที่ เ ก่ียวกับหุ้ นกู้ อื่ น  ๆ 
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศที่ ทจ. 9/2552 ประกาศที่ ทจ. 37/2552 และประกาศ
อื่นใดที่เก่ียวข้องที่มีผลกระทบตอ่อ านาจหน้าที่และความรับผิดของคู่สญัญา คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงที่จะร่วมกนัแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงเง่ือนไข หรือข้อก าหนดใด ๆ ตามสญัญานี ้เพื่อให้สอดคล้องและไม่ขัดกับข้อก าหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ 
ที่เก่ียวกับหุ้ นกู้  พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศที่ ทจ. 9/2552 ประกาศที่ 
ทจ.37/2552 และประกาศอื่นใดที่เก่ียวข้องตามทีไ่ด้มีการแก้ไขเปลีย่นแปลงนัน้ทกุประการ 

3.2 ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ไมจ่ าต้องรับผิดในความเสยีหายใด ๆ ที่เกิดขึน้เนื่องจากการปฏิบตัิหน้าที่ของ
ตน เว้นแต่บรรดาความเสียหายซึ่งเกิดขึน้จากการที่ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ปฏิบตัิหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความ  
จงใจท าผิด ด้วยเจตนาทจุริต และ/หรือ โดยมิได้ใช้ความระมดัระวงัตามที่จะพงึคาดหมายได้จากบคุคลที่ประกอบการเป็น
ผู้แทนผู้ ถือหุ้น 

3.3 ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ มีอ านาจ และหน้าที่ในการด าเนินการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้
ทัง้ปวงดังนี ้ 

(ก) กระท าการในนามของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้ทัง้ปวง  

(ข) ด าเนินการใด ๆ ให้ผู้ ออกหุ้ นกู้ ปฏิบัติให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ที่ระบุไว้ใน 
ข้อก าหนดสทิธิ รวมทัง้การเรียกคา่เสยีหายจากผู้ออกหุ้นกู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ด้วย  

(ค) ด าเนินการใด ๆ อนัเป็นอ านาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ตามที่ระบไุว้ในข้อก าหนด
สิทธิ พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ .ศ. 2535 ประกาศที่  
ทจ. 9/2552 และประกาศที่ ทจ. 37/2552 รวมทัง้กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
ข้อบงัคบั หรือค าสัง่ของหนว่ยงาน หรือองค์กรใด ๆ ของทางราชการที่เก่ียวข้อง 

(ง) การกระท าของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ตามสญัญานี ้ให้ถือวา่เป็นการกระท าเพื่อประโยชน์ของ
ผู้ ถือหุ้นกู้  และให้ถือเสมือนหนึง่ผู้ ถือหุ้นกู้กระท าการดงักลา่วด้วยตนเอง 

3.4 ผู้ออกหุ้นกู้ ต้องรับผิดตอ่ผู้ ถือหุ้นกู้  และ/หรือ ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ในความเสยีหายทัง้ปวงที่เกิดขึน้
จากการท่ีผู้ออกหุ้นกู้ละเลยไมป่ฏิบตัิหน้าที่ตามสญัญานี ้และ/หรือ ข้อก าหนดสิทธิ และ/หรือ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ  
ข้อบงัคบัหรือค าสัง่ต่าง ๆ ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ส านกังาน ก.ล.ต. หน่วยงานหรือ
องค์กรใด ๆ ของทางราชการท่ีเก่ียวข้อง โดยความจงใจหรือประมาทเลินเลอ่อย่างร้ายแรงหรือไม่ใช้ความระมดัระวงัเยี่ยง
ผู้ประกอบการค้าพงึกระท า 
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ข้อ 4. อตัรา และวิธีการจ่ายคา่ธรรมเนียมและเงินทดรองจ่าย  

4.1 ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงช าระค่าตอบแทนให้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เพื่อตอบแทนการปฏิบตัิหน้าที่ตาม
สญัญานีเ้ป็นรายปีในอตัราคงที่ร้อยละ 0.00075% (ศนูย์จุดศนูย์ศนูย์ศนูย์เจ็ดห้า) ต่อปีของจ านวนเงินต้นที่ยงัเหลือค้าง
ช าระในหุ้นกู้  (Outstanding Amount)  แต่ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมขัน้ต ่าต้องไม่น้อยกว่า 50,000 (ห้าหมื่น) บาท บวกด้วย
ภาษีมลูคา่เพิ่มในอตัราตามที่กฎหมายก าหนด โดยจะช าระค่าตอบแทนให้ภายใน 14 (สิบสี่) วนันบัจากวนัที่ท าสญัญานี ้
ส าหรับงวดแรก และส าหรับงวดถดัไปจะช าระภายในวนัและเดือนเดียวกบัวนัที่ออกหุ้นกู้นี ้โดยที่การค านวณส าหรับงวด
สดุท้ายจะนบัรวมวนัท่ีช าระดอกเบีย้และเงินต้น ในกรณีที่วนัช าระคา่ตอบแทนดงักลา่วตรงกบัวนัหยดุท าการของผู้ออกหุ้น
กู้หรือผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ให้เลือ่นไปช าระคา่ตอบแทนในวนัท าการแรกถดัไป 

การช าระค่าตอบแทนตามวรรคก่อน ผู้ ออกหุ้นกู้ ตกลงช าระค่าภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับค่า 
ตอบแทนดงักล่าวให้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  โดยช าระพร้อมกับเงินค่าตอบแทน และผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ จะออกใบเสร็จรับเงิน
คา่ตอบแทนและใบก ากบัภาษีให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้  

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ จะยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนต่อไปภายหลังครบ
ก าหนดอายหุุ้นกู้แล้ว ผู้ออกหุ้นกู้ จะต้องช าระค่าตอบแทนตามอตัราและวิธีการที่ก าหนดไว้ในวรรคแรกให้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้
ตอ่ไป 

4.2 ผู้ออกหุ้นกู้ ตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบบรรดาค่าใช้จ่าย ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี
อากร ค่าใช้จ่ายในการเรียกประชุมและการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  และคา่ใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึน้จากการด าเนินการตาม
หน้าที่ของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ตามสญัญานี ้ ซึง่รวมถงึคา่บริการในการปรึกษากฎหมาย คา่ทนายความ คา่ธรรมเนียมและ
คา่ใช้จ่ายในการบงัคบัช าระหนี ้ การฟ้องร้องด าเนินคดแีละการบงัคบัคดี ตลอดจน คา่ใช้จ่ายใด ๆ อนัพงึมีและได้เกิดขึน้
จากการปฏิบตัิตามค าสัง่ และ/หรือ มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  รวมทัง้ คา่เสยีหายใด ๆ และคา่ใช้จ่ายใด ๆ ทีเ่กิดขึน้จาก
การด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและสมควรเพื่อป้องกนัความเสยีหายที่อาจเกิดขึน้จากการปฏิบตัิหน้าที่ตามสญัญาของ
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้  เว้นแตก่รณีพิพาท การฟ้องคดี หรือความรับผิดต้องช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ 
ดงักลา่วข้างต้นนัน้เกิดจากการกระท าผิดพลาดโดยจงใจ หรือ โดยมิได้ใช้ความระมดัระวงัตามที่จะพงึคาดหมายได้จาก
บคุคลที่ประกอบการเป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ทัง้นี ้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงยินยอมให้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้มีสทิธิใช้ดลุพินิจในการท่ีจะทด
รองจ่ายเงินดงักลา่วข้างต้นแทนผู้ออกหุ้นกู้ ไปก่อนโดยผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เพียงแตแ่จ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบลว่งหน้าเทา่นัน้ และ
ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงชดใช้เงินตามจ านวนที่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ได้ทดรองจา่ยไปนัน้คืนให้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ภายใน 15 (สบิห้า) วนั 
นบัแตว่นัท่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมแสดงรายละเอียดตลอดจนหลกัฐานในการ
จ่ายเงินทดรองดงักลา่ว 

4.3 ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ ผิดนดัไม่ช าระค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย เงินทดรองจ่ายหรือเงินอื่นใดตาม
ข้อ 4.1 และ/หรือ ข้อ 4.2 ตามจ านวนเงินและภายในก าหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แจ้งให้ทราบ ผู้ออกหุ้นกู้ ต้องรับผิดชดใช้
เงินดงักล่าว พร้อมดอกเบีย้ของเงินจ านวนดงักล่าวในอตัราสงูสดุส าหรับกรณีผิดนดัช าระหนีส้ าหรับเงินให้สินเช่ือเพื่อ
ประกอบธุรกิจ ประเภทลกูค้าสนิเช่ือทัว่ไป ตามที่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ประกาศก าหนดภายใต้ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
เร่ือง หลกัเกณฑ์การปฏิบตัิในเร่ืองดอกเบีย้ ส่วนลด ค่าบริการต่าง ๆ และเบีย้ปรับส าหรับธนาคารพาณิชย์ ซึ่งในขณะท า



 

 
 หน้า 6  

 

สญัญานีเ้ทา่กบัร้อยละ 15 (สบิห้า) ตอ่ปี แตต่อ่ไปอาจเปลีย่นแปลงได้ตามที่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้จะประกาศก าหนดเป็นคราว ๆ 
ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า "อัตราสูงสุดผิดเงื่อนไข" นับตัง้แต่วันที่ผิดนัดช าระเงินจ านวนดังกล่าว  จนกว่าผู้ ออกหุ้นกู้  
จะช าระเงินคืนแก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ครบถ้วนสมบรูณ์ 

4.4 ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ ขอเวลาเพิ่มเติมเนื่องจากมีข้อสงสยัหรือรายละเอียดของการจ่ายเงิน  
ทดรองจ่ายดงักล่าวไม่ชัดเจน และจ าเป็นต้องขอค าชีแ้จงหรือขอรายละเอียดหรือหลกัฐานเพิ่มเติมเก่ียวกับการจ่ายเงิน  
ทดรองจ่ายนัน้ ๆ ให้ผู้ออกหุ้นกู้ช าระคืนเงินทดรองจ่ายให้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ภายใน 15 (สบิห้า) วนั นบัจากวนัท่ีผู้ออกหุ้นกู้
ได้รับค าชีแ้จงเพิ่มเติม หรือรายละเอียด หรือหลกัฐานเพิ่มเติมตามที่ได้ร้องขอนัน้จากผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ครบถ้วน 

ข้อ 5. วนัมีผลใช้บงัคบัของสญัญา 

สญัญานีม้ีผลบงัคบัใช้นบัแตว่นัออกหุ้นกู้  ซึง่คือวนัที่  [•] พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป 

ข้อ 6. การแก้ไขเปลีย่นแปลงสญัญา  

6.1 นอกจากที่ได้กลา่วในสญัญานี ้และ/หรือ ข้อก าหนดสิทธิแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข
หรือข้อก าหนดใด ๆ ในสญัญานีจ้ะท าได้ก็แต่โดยมติของที ่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ตามที ่ระบุในข้อก าหนดสิทธิ ทัง้นี ้  
ในหนงัสือนดัประชมุต้องระบถุึงสาเหตแุห่งการแก้ไขสญัญาแต่งตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  และผลกระทบที่เกิดกบัผู้ ถือหุ้นกู้อย่าง
ชดัเจน เพื่อเป็นข้อมลูประกอบการตดัสนิใจของผู้ ถือหุ้นกู้  เว้นแต ่กรณีการแก้ไข เพิ่มเติม ในประเด็นซึง่เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือ
หุ้นกู้หรือไม่ท าให้สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้ ด้อยลง หรือ ในประเด็นที่เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นโดยชัดแจ้ง ผู้ออก 
หุ้นกู้และผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้สามารถท าความตกลงเห็นชอบร่วมกนัได้โดยไมต้่องได้รับความยินยอมจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  

6.2 ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงข้อก าหนดสิทธิ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั หรือค าสัง่
ต่าง ๆ ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านกังาน ก.ล.ต. หน่วยงานหรือองค์กรใด ๆ ของทาง 
ราชการท่ีเก่ียวข้อง อนัมีผลกระทบกระเทือนต่อเง่ือนไขหรือข้อก าหนดใด ๆ ตามสญัญานี ้คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงที่จะ
ร่วมกันแก้ไขเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขหรือข้อก าหนดใด ๆ ตามสญัญานีเ้พื่อให้สอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อก าหนดสิทธิ 
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบัหรือค าสัง่ที่มีการแก้ไขดงักลา่ว 

6.3 ผู้ ออกหุ้นกู้ และผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ตกลงผูกพันตามสญัญานี  ้รวมทัง้ตามที่จะได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติมในภายหน้าตามข้อ 6.1 และตามข้อ 6.2 ด้วย 

ข้อ 7. การเปลีย่นแปลงผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

ผู้ออกหุ้นกู้จะเปลีย่นแปลงผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ได้เฉพาะเมื่อมีกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

7.1 ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขการขาดคณุสมบตัิของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ให้ถกูต้อง
ตามข้อก าหนดสทิธิ และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่เก่ียวข้อง
ภายใน 60 (หกสบิ) วนันบัแตว่นัที่ขาดคณุสมบตัินัน้  
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7.2 ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ตามที่ระบไุว้ในข้อก าหนดสทิธิมีมติให้ผู้ออกหุ้นกู้ เปลีย่นตวัผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
หรือผู้ ถือหุ้นกู้  (ไมว่า่รายเดียวหรือหลายรายรวมกนั) ซึง่ถือหุ้นกู้ ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 (ห้าสบิ) ของหุ้นกู้ที่ยงัมิได้ไถ่ถอนได้
แจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ เปลี่ยนตวัผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  เนื่องจากผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ปฏิบตัิหน้าที่ไม่เหมาะสม หรือบกพร่องต่อหน้าที่ 
ตามสญัญานี ้โดยเจตนาหรือประมาทเลนิเลอ่อยา่งร้ายแรง 

7.3  เมื่อผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ฝ่าฝืนข้อก าหนดใด ๆ ของสญัญาแต่งตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  หรือข้อก าหนด
สิทธิ และการฝ่าฝืนนัน้ยงัคงไม่ได้รับการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วนั นบัจากวนัที่ผู้ออกหุ้นกู้ ได้มี
หนงัสอืแจ้งให้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ท าการแก้ไข 

7.4 เมื่อผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้บอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  โดยการบอกกลา่วเป็นหนงัสือไป
ยงัผู้ออกหุ้นกู้ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 (สามสบิ) วนั พร้อมทัง้แจ้งรายช่ือของบคุคลที่มีคณุสมบตัิเป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ตามที่
ส านกังาน ก.ล.ต. ได้ประกาศไว้ให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้ด าเนินการแต่งตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ รายใหม่  ทัง้นี ้
หากผู้ออกหุ้นกู้ ไมส่ามารถแต่งตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ รายใหม่ได้ทนัภายในระยะเวลาดงักลา่วผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ รายเดิมจะต้อง
ปฏิบตัิหน้าที่ของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ตามที่ระบไุว้ในสญัญานีใ้ห้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้
รายใหมแ่ล้วโดยผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ รายเดิมยงัคงได้รับคา่ตอบแทนตอ่ไปตามสญัญานี  ้

ข้อ 8. การสิน้สดุ และการบอกเลกิสญัญา  

ให้สญัญานีส้ิน้สดุลงเมื่อเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้และเว้นแตส่ญัญาสิน้สดุลงตามข้อ 
8.1 ให้การสิน้สุดของสญัญานีจ้ะมีผลต่อเมื่อได้มีการแต่งตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ รายใหม่แล้ว โดยผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ รายเดิม 
ต้องสง่มอบบรรดาทรัพย์สนิ เอกสารหรือหลกัฐานที่เกี่ยวข้องทัง้หมดให้แก่ผู้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้แต่งตัง้ใหม่ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 (สามสิบ) วนันบัแต่วนัที่มีการแตง่ตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ รายใหม ่

8.1 เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ ได้ช าระหนีด้อกเบีย้  เงินต้น และหนีอ้ื่นใดตามหุ้นกู้ จนครบถ้วนแล้ว และ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้ปฏิบตัิหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จนครบถ้วนตามข้อก าหนดสิทธิแล้ว หรือเมื่อมีการซือ้คืนหุ้นกู้
ทัง้หมดโดยผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ ได้ยกเลิกหุ้นกู้ทัง้หมดนัน้แล้ว  หรือเมื่อหนีต้ามหุ้นกู้ ระงบัสิน้ไป ไม่ว่าจะโดย
สาเหตใุดจนหมดสิน้ตามจ านวนหุ้นกู้ที่ออกในครัง้นี ้

8.2 ในกรณีที่ผู้ ออกหุ้นกู้ปฏิบตัิผิดสญัญานีไ้ม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้แจ้งเตือน
เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วนัแล้ว และผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ด าเนินการแก้ไข 
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้มีสทิธิบอกเลกิสญัญานีไ้ด้  

8.3 เมื่อผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ปฏิบตัิหน้าที่ฝ่าฝืนข้อก าหนดหรือเง่ือนไขของสญัญานี ้ข้อก าหนดสิทธิ 
และ/หรือ เอกสารเก่ียวกบัหุ้นกู้อื่น ๆ พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศที่ ทจ. 9/2552 
และประกาศที่ ทจ.37/2552  รวมทัง้กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบัหรือค าสัง่ของหน่วยงาน หรือองค์กรใด ๆ ของ
ทางราชการท่ีเก่ียวข้อง และการฝ่าฝืนนัน้ยงัคงไมไ่ด้รับการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วนันบัจากวนัที่ 
ผู้ออกหุ้นกู้ ได้มีหนงัสอืแจ้งให้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ท าการแก้ไข 
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8.4 เมื่อผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ตกเป็นผู้มีหนีส้ินล้นพ้นตวั หรือถกูพิทกัษ์ทรัพย์ หรือถกูเจ้าพนกังานยึด 
หรืออายดัทรัพย์ตามกฎหมายล้มละลาย หรือ ถกูร้องขอให้มีการฟืน้ฟกิูจการตามกฎหมายล้มละลาย หรือ กระท าการใด ๆ 
อนัจะเป็นเหตใุห้ถกูฟ้องล้มละลาย ถกูพิทกัษ์ทรัพย์ หรือยื่นค าร้องขอให้มีการฟืน้ฟกิูจการ 

นอกจากนี ้ในกรณีที่สญัญานีส้ิน้สดุลงไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ผู้ออกหุ้นกู้ ตกลงช าระหนีท้ัง้ปวงที่
ยงัคงค้างช าระอยู ่และคา่เสยีหายหรือคา่ใช้จ่ายใด ๆ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้จนครบถ้วนภายในก าหนด 15 (สิบห้า) 
วนั นบัแต่วนัที่ได้รับแจ้งจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  เว้นแต่สญัญาสิน้สดุลงตามข้อ 8.2 ผู้ออกหุ้นกู้ ตกลงจะช าระหนีท้ี่ถึง
ก าหนดช าระแล้วและยงัคงค้างช าระอยู่พร้อมด้วยดอกเบีย้ในอตัราสงูสดุผิดเง่ือนไขให้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

ข้อ 9. การสง่หนงัสอืบอกกลา่ว  

การติดต่อสื่อสารหรือการบอกกล่าวใด ๆ ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้  และผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ให้ท าเป็นหนงัสือ
และสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือสง่ทางโทรสารและยืนยนัโทรสารนัน้ด้วยการสง่เป็นจดหมายทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
หรือสง่โดยพนกังานสง่เอกสาร ซึ่งลงนามรับทราบส าเนาโดยคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง โดยสง่ไปยงัที่อยู่ของคู่สญัญาอีกฝ่าย
หนึง่ตามที่อยูท่ี่ระบไุว้ข้างลา่งนี ้หรือที่อยู่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงและได้แจ้งให้แก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นหนงัสือ
แล้ว 

ผู้ออกหุ้นกู้: 

บริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 
75/102 โอเช่ียน ทาวเวอร์ 2 ชัน้ 37 ซอยสขุมุวิท 19 (วฒันา)  
ถนนอโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศพัท์  02 661 6661 โทรสาร  02 665 7090  
บคุคลติดตอ่  นายโซวคิ รอย เชาว์ดร่ีู 
 

ผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้: 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
1222  ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง  
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศพัท์ 02- 296-3582 โทรสาร  02-683-1298  
บคุคลติดตอ่ คณุศรีสนุนัท์ ทตุิยะโพธิ 
 

ข้อ 10. คา่ใช้จ่าย 

เว้นแตจ่ะได้มีข้อตกลงไว้เป็นอยา่งอื่น คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายตกลงที่จะรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการจดัท า
สญัญานีใ้นสว่นของตน ซึง่รวมถึงคา่ใช้จ่ายส าหรับท่ีปรึกษากฎหมายและท่ีปรึกษาอื่น ๆ 

ข้อ 11. การรับรองความถกูต้องของเอกสาร 



 

 
 หน้า 9  

 

ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงยอมรับวา่ เอกสารใดๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้มอบให้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ตามสญัญานีห้รือตาม
ข้อก าหนดสิทธิ มีความถูกต้องแท้จริง และมีความสมบูรณ์ครบถ้วนในสาระส าคญั และผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่จ าเป็นต้อง
รับผิดชอบต่อผู้ออกหุ้นกู้ ในข้อความหรือการกระท าใดๆ ที่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ได้กระท าหรือละเว้นไม่กระท าโดยอาศยัข้อมูล
หรือรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารตา่งๆ ท่ีผู้ออกหุ้นกู้มอบให้ดงักลา่วข้างต้นนัน้ 

ข้อ 12. ความไมส่มบรูณ์ของสญัญา 

หากบทบญัญัติใด ๆ แห่งสญัญานี ้ข้อก าหนดสิทธิ และ /หรือ เอกสารเก่ียวกับหุ้นกู้ อื่น ตกเป็นโมฆะ 
โมฆียะ ผิดกฎหมายหรือพ้นวิสยั ไมอ่าจใช้บงัคบัได้ไมว่า่ด้วยเหตใุด บทบญัญตัินัน้ ๆ ไมม่ีผลท าให้สว่นอื่น ๆ ของสญัญานี ้
ต้องตกเป็นโมฆะ โมฆียะ ผิดกฎหมายหรือใช้บงัคบัไมไ่ด้ ซึง่คูส่ญัญาคงตกลงให้บทบญัญตัิในสว่นอื่นดงักลา่วของสญัญา
นี ้ยงัคงมีผลผกูพนัและใช้บงัคบัได้ในระหวา่งคูส่ญัญาทกุฝ่าย 

ข้อ 13. การรักษาความลบั 

ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ตกลงที่จะเก็บรักษาข้อมลู ใบแสดงรายการ หรือเอกสารอื่นใดที่ผู้ออกหุ้นกู้มอบให้กบั  
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ไว้เป็นความลบั และไมเ่ปิดเผยกบับคุคลใด ๆ ที่ไมใ่ช่การปฏิบตัิตามอ านาจ หน้าที่ของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ตาม
สญัญานี ้ยกเว้นเป็นการเปิดเผยโดยค าสัง่ศาล หรือพนกังานเจ้าหน้าที่ของหน่วยราชการ หรือหน่วยงานอื่นใดมีอ านาจ
ตามกฎหมาย หรือตามที่กฎหมายก าหนด ทัง้นี ้ให้ข้อก าหนดและเง่ือนไขนีม้ีผลใช้บงัคบัตอ่ไปอีก 2 (สอง) ปี ภายหลงัจาก
การสิน้สดุ หรือการบอกเลกิสญัญาฉบบันี ้

ข้อ 14. กฎหมายที่ใช้บงัคบัแก่สญัญา 

สญัญานีแ้ละเอกสารภายใต้สญัญาฉบบันี ้สิทธิและข้อผกูพนัต่าง ๆ ของคู่สญัญาที่มีอยู่ตามสญัญา
ฉบบันี ้ให้ใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทยในทกุ ๆ ประการ  



 

 
 หน้า 10  

 

สญัญานีท้ าเป็น 2 ฉบบั มีข้อความถกูต้องตรงกนั คู่สญัญาทกุฝ่ายต่างได้อ่านและเข้าใจข้อความตามสญัญานี ้
เป็นอยา่งดีแล้วเห็นวา่ถกูต้องตามความประสงค์ จึงได้ลงลายมือช่ือพร้อมประทบัตราส าคญั (ถ้าหากมี) ไว้เป็นหลกัฐานต่อ
หน้าพยาน ณ วนั เดือน ปี ท่ีระบขุ้างต้น  

 

เพื่อและในนามของผู้ออกหุ้นกู้ 
บริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

 
 

  
(นายอาลก โลเฮีย) 

เพื่อและในนามของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 

 
 

  
([•]) 

 
 

  
(นายซาชิ ปรากาซ ไคตาน) 

 

 

 
 

  
(นายโซวิค รอย เชาว์ดร่ีู) 

พยาน 

 
 

  
(นางศรีสนุนัท์ ทตุิยะโพธิ) 

พยาน 
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เอกสารแนบท้าย 
ข้อก าหนดสิทธิ 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

บริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

 

 

เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุมและเลขานุการบริษัทของบมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส 



                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

 

1 เอกสารแนบ 3                                                                                                                                                                                      | รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุและเลขานกุาร  

 

เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุมและเลขานุการบริษัทของบมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2557    

ช่ือ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้/ประวัตกิารท า
ผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีท่ี

ผ่านมา(1) 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 

จ านวนหุ้นท่ีถือ
และสัดส่วนการ 

ถือหุ้นใน 
บมจ. อนิโดรามา  

เวนเจอร์ส 
(ร้อยละ)(2) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร(3) 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1    นายศรี ปรากาซ โลเฮีย 62 - ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ - - พ่ีชายของ นายอาลก โลเฮีย 2552 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ - บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส / บริษัทลงทนุ Holding 
 - ประธานกรรมการ     Delhi University, ประเทศอินเดีย  - บิดาของ นายอมิต โลเฮีย 2556 – ปัจจบุนั - กรรมการ - Indorama Commerce DMCC  
 - วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้       2555 – ปัจจบุนั - กรรมการ - Indorama Eleme Fertilizer & Chemicals Limited 
 19 กนัยายน 2552     2555 – ปัจจบุนั - กรรมการ - Indorama Services UK Limited  
 - ไม่มีประวตักิารท าผิดทาง     2554 – ปัจจบุนั - President Commissioner - PT. Indorama Ventures Indonesia  
 กฎหมายในระยะ 5 ปีท่ี       / ธุรกิจโพลีเอสเตอร์ 
 ผ่านมา     2554 – ปัจจบุนั - President Commissioner - PT. Indorama Polyester Industries Indonesia 
        / ธุรกิจโพลีเอสเตอร์ 
      2554 – ปัจจบุนั - President Commissioner - PT. Indorama Polychem Indonesia 
        / ธุรกิจโพลีเอสเตอร์ 
      2554 – ปัจจบุนั - President Commissioner - PT. Indorama Polypet Indonesia / ธุรกิจPET 
      2554 – ปัจจบุนั - President Commissioner - PT. Indorama Petrochemicals / ธุรกิจPTA 
      2552 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ - Indorama Corporation Pte. Ltd   
      2552 – ปัจจบุนั - กรรมการ - Indorama Group Holdings Limited  
      2552 – ปัจจบุนั - President Commissioner - PT. Indorama Synthetics Tbk  
      2549 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ - Indorama Eleme Petrochemicals Limited  
      2549 – 2556 - กรรมการ - Indorama Petro Limited  
      2549 – 2555 - ประธานกรรมการ - Indorama Shebin Texties Co. (S.A.E.)  
      2546 –  2555 - กรรมการ - Indorama Petrochem Limited / ธุรกิจPTA 



                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

 

2 เอกสารแนบ 3                                                                                                                                                                                      | รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุและเลขานกุาร  

 

ช่ือ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้/ประวัตกิารท า
ผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีท่ี

ผ่านมา(1) 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 

จ านวนหุ้นท่ีถือ
และสัดส่วนการ 

ถือหุ้นใน 
บมจ. อนิโดรามา  

เวนเจอร์ส 
(ร้อยละ)(2) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร(3) 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

      2541 – 2555 - กรรมการ - Indorama Iplik Sanayi ve Ticaret  AS  
      2534 – 2555 - กรรมการ - Isin Lanka (Private) Limited 

2    นายอาลก โลเฮีย 56 - ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์ 10 หุ้น - คูส่มรสของ 2552 – ปัจจบุนั - รองประธานกรรมการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส / บริษัทลงทนุ Holding 
 - รองประธานกรรมการ     คณะบริหารธุรกิจ (0.00%)    นางสจุิตรา โลเฮีย     ประธานคณะกรรมการ  
 - ประธานคณะกรรมการ     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ  - น้องชายของ     บริหารความเสี่ยงองค์กร  
    บริหารความเสี่ยงองค์กร  - ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์     นายศรี ปรากาซ โลเฮีย     กรรมการสรรหา พิจารณา  
 - กรรมการสรรหา พิจารณา     Delhi University, ประเทศอินเดีย       คา่ตอบแทนและก ากบัดแูล  
    คา่ตอบแทนและก ากบั  - หลกัสตูร Director Accreditation Program       กิจการและประธาน  
    ดแูลกิจการ     รุ่นท่ี 65/2007       เจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่  
 - ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร     สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย       บริษัทฯ  
    กลุม่บริษัทฯ        2555 – ปัจจบุนั - กรรมการ - Vega Aviation Limited  
 - (กรรมการผู้ มีอ านาจ     2555 – ปัจจบุนั - กรรมการ - บจ. ก้ามป ูพร็อพเพอร์ตี ้/ อสงัหาริมทรัพย์ 
    ลงนามตามหนงัสือรับรอง)     2555 – ปัจจบุนั - กรรมการ - บจ. ไออาร์ดบับลวิ แอสโซซเิอทส์ / บริษัทลงทนุ 
 - วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้        Holding 
   19 กนัยายน 2552     2555 – ปัจจบุนั - กรรมการ - Brookgrange Investments Limited  
 - ไม่มีประวตักิารท าผิดทาง     2555 – ปัจจบุนั - กรรมการ - Indorama Ventures Logistics  LLC 
 กฎหมายในระยะ 5 ปีท่ี          / ธุรกิจ EG/EO 
 ผ่านมา     2555 – ปัจจบุนั - กรรมการ - Indorama Ventures (Oxide & Glycols) LLC 
           / ธุรกิจ EG/EO 
      2555 – ปัจจบุนั - Commissioner - PT. Indorama Polypet Indonesia / ธุรกิจPET 
      2555 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ - บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดสัตรีส้์ 
           / ธุรกิจโพลีเอสเตอร์ 
      2554 – ปัจจบุนั - กรรมการ - SAPL Asset Limited 
      2554 – ปัจจบุนั - กรรมการ - Auctus Holdings Limited  



                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

 

3 เอกสารแนบ 3                                                                                                                                                                                      | รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุและเลขานกุาร  

 

ช่ือ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้/ประวัตกิารท า
ผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีท่ี

ผ่านมา(1) 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 

จ านวนหุ้นท่ีถือ
และสัดส่วนการ 

ถือหุ้นใน 
บมจ. อนิโดรามา  

เวนเจอร์ส 
(ร้อยละ)(2) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร(3) 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

      2554 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ - Indorama Ventures Performance Fibers 
           Holdings USA LLC / บริษัทลงทนุ Holding 
      2554 – ปัจจบุนั - Commissioner - PT Indorama Polychem Indonesia  
        / ธุรกิจโพลีเอสเตอร์ 
       2554 – ปัจจบุนั - Commissioner - PT Indorama Petrochemicals / ธุรกิจPTA 
      2554 – ปัจจบุนั - Commissioner - PT Indorama Ventures Indonesia 
        / ธุรกิจโพลีเอสเตอร์ 
      2554 – ปัจจบุนั - Commissioner - PT Indorama Polyester Industries Indonesia 
        / ธุรกิจโพลีเอสเตอร์ 
      2553 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ - IVL Belgium N.V. / บริษัทลงทนุ Holding 
      2552 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ - บจ. อินโดรามา รีซอสเซส / บริษัทลงทนุ Holding 
      2552 – ปัจจบุนั - กรรมการ - บจ. อินโดรามา ปิโตรเคม / ธุรกิจPTA 
      2551 – ปัจจบุนั - กรรมการ - บมจ. ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ / ธุรกิจPTA 
      2551 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ - บจ. บีคอน เคมีคอลส์ / บริษัทลงทนุ Holding 
      2551 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ - Indorama Polymers (USA) LLC.   
        / บริษัทลงทนุ Holding 
      2550 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ - บจ. ไครโอวิวา (ประเทศไทย) / ธรุกิจสเตม็เซลล์ 
      2550 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ - UAB Indorama Holdings Europe / ธุรกิจPTA 
      2550 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ - Indorama Polymers Rotterdam B.V. / ธุรกิจPET 
      2550 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ - Indorama Holdings Rotterdam B.V. / ธุรกิจPTA 
      2550 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ - Indorama Polymers Workington Ltd. / ธุรกิจPET 
      2550 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ - UAB Indorama Polymers Europe / ธุรกิจPET 
      2550 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ - AlphaPet Inc. / ธุรกิจPET 
      2547 – ปัจจบุนั - กรรมการ - Canopus International Limited / บริษัทลงทนุ  
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ช่ือ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้/ประวัตกิารท า
ผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีท่ี

ผ่านมา(1) 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 

จ านวนหุ้นท่ีถือ
และสัดส่วนการ 

ถือหุ้นใน 
บมจ. อนิโดรามา  

เวนเจอร์ส 
(ร้อยละ)(2) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร(3) 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

        Holding 
      2547 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ - บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส / ธุรกิจPET 
      2546 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ - Indorama Ventures USA Inc.  
        / บริษัทลงทนุ Holding 
      2546 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ - UAB Orion Global PET / ธุรกิจPET 
      2544 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ - บจ. เอเซีย เพ็ท (ไทยแลนด์) / ธุรกิจPET 
      2540 – ปัจจบุนั - กรรมการ - V.O.X. Investment Limited / บริษัทลงทนุ Holding 
      2539 – ปัจจบุนั - กรรมการ - บจ. เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) / ธุรกิจPET 
      2537 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ - บจ. อินโดรามา โฮลดิง้ส์ / ธุรกิจขนสตัว์ 
      2534 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ - บจ. ฮาบแิทท เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ /  
        อสงัหาริมทรัพย์ 
      2530 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ - บจ. ออรัส สเปเชียลลตีิ ้/ ธุรกิจสารเคมี 
      2555 – 2556 - ประธานกรรมการ - SPG/FV Investor LLC / บริษัทลงทนุ Holding 
      2555 – 2556 - ผู้จดัการ - FiberVisions Holdings LLC  / บริษัทลงทนุ  
        Holding 
      2547 – 2554 - กรรมการ - Aviante International Ltd. 
      2546 – 2554 - กรรมการ - Florrie Ltd.  
      2529 – 2554 - ประธานกรรมการ - Winforce Trading (HK) Ltd.  
      2528 – 2552 - กรรมการ - Autumn Investment (HK) Ltd.  

3    นางสจุิตรา โลเฮีย 50 - Owner President Management  Program 10 หุ้น  - คูส่มรสของ 2552 -  ปัจจบุนั - กรรมการ - บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส / บริษัทลงทนุ Holding 
 - กรรมการ     Harvard Business School (0.00%)   นายอาลก โลเฮีย 2555 – ปัจจบุนั - กรรมการ - Vega Aviation Limited 
 - (กรรมการผู้ มีอ านาจ  - ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์   2555 – ปัจจบุนั - กรรมการ - บจ. ก้ามป ูพร็อพเพอร์ตี ้/ ธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
    ลงนามตามหนงัสือรับรอง)     Delhi University, ประเทศอินเดีย   2555 – ปัจจบุนั - กรรมการ - บจ. ไออาร์ดบับลวิ แอสโซซเิอทส์ / บริษัทลงทนุ  
 - วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้  - หลกัสตูร  Capital Market  Academy     Holding 
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ช่ือ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้/ประวัตกิารท า
ผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีท่ี

ผ่านมา(1) 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 

จ านวนหุ้นท่ีถือ
และสัดส่วนการ 

ถือหุ้นใน 
บมจ. อนิโดรามา  

เวนเจอร์ส 
(ร้อยละ)(2) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร(3) 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

    19 กนัยายน 2552     Leadership Program          2555 – ปัจจบุนั - กรรมการ - Brookgrange Investments Limited 
 - ไม่มีประวตักิารท าผิดทาง     สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นท่ี 14   2555 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ - บจ. อินโดรามา ปิโตรเคม / ธุรกิจPTA 
 กฎหมายในระยะ 5 ปีท่ี  - หลกัสตูร Director Accreditation Program   2554 – ปัจจบุนั - กรรมการ - Auctus Holdings Limited 
 ผ่านมา     (DAP)   รุ่นท่ี 108/2014   2554 – ปัจจบุนั - กรรมการ - SAPL Asset Limited 
      สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย   2554 – ปัจจบุนั - Commissioner - PT Indorama Polychem Indonesia  
        / ธุรกิจโพลีเอสเตอร์ 
       

 
  

2554 – ปัจจบุนั 
- Commissioner 

- PT Indorama Petrochemicals / ธุรกิจPTA 

      2554 – ปัจจบุนั - Commissioner - PT Indorama Ventures Indonesia 
        / ธุรกิจโพลีเอสเตอร์ 
      2554 – ปัจจบุนั - Commissioner - PT Indorama Polyester Industries Indonesia 
        / ธุรกิจโพลีเอสเตอร์ 
      2554 – ปัจจบุนั - Commissioner - PT Indorama Polypet Indonesia / ธุรกิจPET 
      2554 – ปัจจบุนั - กรรมการ - IVL Belgium N.V. / บริษัทลงทนุ Holding 
      2554 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ - บมจ. ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ / ธุรกิจPTA 
      2552 – ปัจจบุนั - กรรมการ - บจ. อินโดรามา รีซอสเซส / บริษัทลงทนุ Holding 
      2551 – ปัจจบุนั - กรรมการ - บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดสัตรีส้์ 
        / ธุรกิจโพลีเอสเตอร์ 
      2551 – ปัจจบุนั - กรรมการ - บจ. บีคอน เคมีคอลส์ / บริษัทลงทนุ Holding 
      2551 – ปัจจบุนั - กรรมการ - Indorama Polymers (USA) LLC 
        / บริษัทลงทนุ Holding 
      2550 – ปัจจบุนั - กรรมการ - UAB Indorama Holdings Europe / ธุรกิจPTA 
      2550 – ปัจจบุนั - กรรมการ - Indorama Polymers Rotterdam B.V. / ธุรกิจPET 
      2550 – ปัจจบุนั - กรรมการ - Indorama Holdings Rotterdam B.V. / ธุรกิจPTA 
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ช่ือ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้/ประวัตกิารท า
ผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีท่ี

ผ่านมา(1) 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 

จ านวนหุ้นท่ีถือ
และสัดส่วนการ 

ถือหุ้นใน 
บมจ. อนิโดรามา  

เวนเจอร์ส 
(ร้อยละ)(2) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร(3) 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

      2550 – ปัจจบุนั - กรรมการ - Indorama Polymers Workington Limited 
        / ธุรกิจPET 
      2550 – ปัจจบุนั - กรรมการ - UAB Indorama Polymers Europe / ธุรกิจPET 
      2550 – ปัจจบุนั - กรรมการ - AlphaPet Inc. / ธุรกิจPET 
      2547 – ปัจจบุนั - กรรมการ - Canopus International Limited / บริษัทลงทนุ  
        Holding 
      2547 – ปัจจบุนั - กรรมการ - บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส / ธุรกิจPET 
      2546 – ปัจจบุนั - กรรมการ - UAB Orion Global PET/ ธุรกิจPET 
      2546 – ปัจจบุนั - กรรมการ - Indorama Ventures USA Inc.  
        / บริษัทลงทนุ Holding 
      2544 – ปัจจบุนั - กรรมการ - บจ. เอเซีย เพ็ท (ไทยแลนด์) / ธุรกิจPET 
      2540 – ปัจจบุนั - กรรมการ - V.O.X. Investment Limited / บริษัทลงทนุ Holding 
      2539 – ปัจจบุนั - กรรมการ - บจ. เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) / ธุรกิจPET 
      2537 – ปัจจบุนั - กรรมการ - บจ. อินโดรามา โฮลดิง้ส์ / ธุรกิจขนสตัว์ 
      2530 – ปัจจบุนั - กรรมการ - บจ. ออรัส สเปเชียลลตีิ/้ ธุรกิจสารเคมี 
      2547 – 2554 - กรรมการ - Aviante International Ltd. 
      2546 – 2554 - กรรมการ - Florrie Ltd. 
      2529 – 2554 - กรรมการ - Winforce Trading (HK) Ltd. 

4    นายอมิต โลเฮีย 40 - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์และการเงิน - - ลกูชายของ 2552 -  ปัจจบุนั - กรรมการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส / บริษัทลงทนุ Holding 
 - กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร     Wharton School of Business     นายศรี ปรากาซ โลเฮีย 2555 – ปัจจบุนั - กรรมการ Indorama Eleme Fertilizer & Chemicals Limited 
 - วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้     ประเทศสหรัฐอเมริกา   2554 – ปัจจบุนั - Commissioner PT. Indorama Ventures Indonesia 
    19 กนัยายน 2552       / ธุรกิจโพลีเอสเตอร์ 
 - ไม่มีประวตักิารท าผิดทาง     2554 – ปัจจบุนั - Commissioner PT. Indorama Polyester Industries Indonesia 
 กฎหมายในระยะ 5 ปีท่ี       / ธุรกิจโพลีเอสเตอร์ 



                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 
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ช่ือ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้/ประวัตกิารท า
ผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีท่ี

ผ่านมา(1) 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 

จ านวนหุ้นท่ีถือ
และสัดส่วนการ 

ถือหุ้นใน 
บมจ. อนิโดรามา  

เวนเจอร์ส 
(ร้อยละ)(2) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร(3) 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

 ผ่านมา     2554 – ปัจจบุนั - Commissioner - PT. Indorama Polychem Indonesia 
        / ธุรกิจโพลีเอสเตอร์ 
      2554 – ปัจจบุนั - Commissioner - PT. Indorama Polypet Indonesia / ธุรกิจPET 
      2554 – ปัจจบุนั - Commissioner - PT. Indorama Petrochemicals / ธุรกิจPTA 
      2554 – ปัจจบุนั - กรรมการ - Indorama Commerce DMCC, Dubai 
      2552 – ปัจจบุนั - Vice President  - PT. Indorama Synthetics Tbk 
          Commissioner  
      2552 – ปัจจบุนั - กรรมการ - UIB Insurance Brokers (India) Private Ltd. 
      2552 – ปัจจบุนั - Vice President  - Indorama Corporation Pte. Ltd. 
          Commissioner  
      2551 – ปัจจบุนั - กรรมการ - Indorama Group Holdings Ltd. 
      2549 – ปัจจบุนั - กรรมการ - Indorama Eleme Petrochemicals Company  
        Limited 
      2549 – ปัจจบุนั - กรรมการ - Indorama Petro Limited 
      2547 – ปัจจบุนั - กรรมการ - Isin International Pte. Ltd 
      2553 – 2554  - Member, Supervisory  - JV Indorama Kokand Textile LLC 

          Board  
      2553 – 2554  - กรรมการ - Indorama Industries Limited 
      2552 – 2554  - กรรมการ - Indorama International Private Limited 
      2551 – 2555  - กรรมการ - บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดสัตรีส้์ 
        / ธุรกิจโพลีเอสเตอร์ 
      2551 – 2555  - กรรมการ - บมจ. ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ / ธุรกิจPTA 
      2547 – 2554  - กรรมการ - Isin Lanka (Private) Ltd 
      2546 – 2555  - กรรมการ - บจ. อินโดรามา ปิโตรเคม / ธุรกิจPTA 



                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 
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ช่ือ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้/ประวัตกิารท า
ผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีท่ี

ผ่านมา(1) 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 

จ านวนหุ้นท่ีถือ
และสัดส่วนการ 

ถือหุ้นใน 
บมจ. อนิโดรามา  

เวนเจอร์ส 
(ร้อยละ)(2) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร(3) 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

      2541 – 2554  - กรรมการ - Indorama Iplik Sanayi ve Ticaret  AS 

5 นายดีลปิ กมุาร์ อากาวาล 57 - ปริญญาวิทยาศาสตร์  - - 2553 – ปัจจบุนั - กรรมการ กรรมการบริหาร - บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส / บริษัทลงทนุ Holding 
 - กรรมการ     University of Udaipur, ประเทศอินเดีย       ความเสี่ยงองคก์รและ  
 - กรรมการบริหารความเสี่ยง  - Chartered  Accountant,    ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
    องค์กร     The Institute of Chartered  Accountants        กลุม่ธุรกิจ Feedstock   
 -  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร      of India, ประเทศอินเดีย    และ PET  
    กลุม่ธรุกิจ Feedstock และ  - Cost  Accountant   2557 – ปัจจบุนั - กรรมการ - Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler S.A.S. 
 PET     Institute of Cost & Management     / ธุรกิจPET 
 - (กรรมการผู้ มีอ านาจ      Accountants of India, ประเทศอินเดีย   2556 – ปัจจบุนั - กรรมการ - บจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส 
    ลงนามตามหนงัสือรับรอง)  - หลกัสตูรเลขานกุารบริษัท     / ส านกังานปฎิบตักิารสว่นภมูิภาค 
 - วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้     The Institute of Company Secretaries    2556 – ปัจจบุนั - กรรมการ - Indorama Ventures AlphaPet Holdings, Inc /  
    27 เมษายน 2553     ประเทศอินเดีย     บริษัทลงทนุ Holding 
 - ไม่มีประวตักิารท าผิดทาง  - หลกัสตูร Director Accreditation Program   2554 – ปัจจบุนั - กรรมการ - KP Equity Partners Inc / บริษัทลงทนุ Holding 
 กฎหมายในระยะ 5 ปีท่ี     (DAP)   รุ่นท่ี 65/2007   2554 – ปัจจบุนั - กรรมการ - PT. Indorama Polypet Indonesia / ธุรกิจPET 
 ผ่านมา     สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย   2554 – ปัจจบุนั - กรรมการ - Indorama Ventures Logistics  LLC  
   - หลกัสตูร Director Certification Program     / ธุรกิจ EG/EO 
      (DAP)   รุ่นท่ี 182/2013   2554 – ปัจจบุนั - กรรมการ - Indorama Ventures (Oxide & Glycols) LLC 
      สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย     / ธุรกิจ EG/EO 
      2554 – ปัจจบุนั - กรรมการ - Guangdong IVL PET Polymer Co., Limited 
        / ธุรกิจ PET 
      2554 – ปัจจบุนั - กรรมการ - PT. Indorama Ventures Indonesia 
        / ธุรกิจโพลีเอสเตอร์ 
      2554 – ปัจจบุนั - กรรมการ - PT. Indorama Polyester Industries Indonesia 
        / ธุรกิจโพลีเอสเตอร์ 



                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 
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ช่ือ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้/ประวัตกิารท า
ผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีท่ี

ผ่านมา(1) 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 

จ านวนหุ้นท่ีถือ
และสัดส่วนการ 

ถือหุ้นใน 
บมจ. อนิโดรามา  

เวนเจอร์ส 
(ร้อยละ)(2) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร(3) 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

      2554 – ปัจจบุนั - กรรมการ - Indorama Ventures Poland Sp. Z o.o. 
        / ธุรกิจ PET 
      2554 – ปัจจบุนั - กรรมการ - StarPet Inc. / ธุรกิจ PET 
      2554 – ปัจจบุนั - กรรมการ - Auriga Polymers Inc. / ธุรกิจ PET 
      2554 – ปัจจบุนั - President - IVL Holding S. de R.L. de C.V.   
        / บริษัทลงทนุ Holding 
      2554 – ปัจจบุนั - President - Grupo Indorama Ventures, S. de R.L. de C.V. 
        / บริษัทลงทนุ Holding 
      2554 – ปัจจบุนั - President - Indorama Ventures Polymers Mexico, 
           S. de R.L. de C.V. / ธุรกิจ PET 
      2554 – ปัจจบุนั - President - Indorama Ventures Polycom S. de R.L. de C.V. 
        / ธุรกิจ PET 
         2554 – ปัจจบุนั - President - Indorama Ventures Servicios Corporativos, 
            S. de R.L. de C.V. / ธุรกิจ PET 
      2553 – ปัจจบุนั - กรรมการ - Indorama PET (Nigeria) Ltd. / ธุรกิจ PET 
      2553 – ปัจจบุนั - กรรมการ - UAB Ottana Polimeri Europe/ ธุรกิจ PET 
      2553 – ปัจจบุนั - กรรมการ - IVL Belgium N.V. / บริษัทลงทนุ Holding 
      2553 – ปัจจบุนั - กรรมการ - บจ. อินโดรามา ปิโตรเคม / ธุรกิจPTA 
      2553 – ปัจจบุนั - กรรมการ - บมจ. ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ / ธุรกิจPTA 
      2551 – ปัจจบุนั - กรรมการ - Indorama Polymers (USA) LLC. 
        / บริษัทลงทนุ Holding 
      2550 – ปัจจบุนั - กรรมการ - Indorama Polymers Rotterdam B.V. / ธุรกิจ PET 
      2550 – ปัจจบุนั - กรรมการ - Indorama Polymers Workington Ltd. / ธุรกิจ PET 
      2550 – ปัจจบุนั - กรรมการ - Indorama Holdings Rotterdam B.V. / ธุรกิจPTA 



                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 
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ช่ือ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้/ประวัตกิารท า
ผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีท่ี

ผ่านมา(1) 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 

จ านวนหุ้นท่ีถือ
และสัดส่วนการ 

ถือหุ้นใน 
บมจ. อนิโดรามา  

เวนเจอร์ส 
(ร้อยละ)(2) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร(3) 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

      2550 – ปัจจบุนั - กรรมการ - AlphaPet Inc. / ธุรกิจ PET 
      2550 – ปัจจบุนั - กรรมการ - UAB Indorama Holdings Europe/ ธุรกิจPTA 
      2550 – ปัจจบุนั - กรรมการ - UAB Indorama Polymers Europe/ ธุรกิจ PET 
      2547 – ปัจจบุนั - กรรมการ - บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส / ธุรกิจ PET 
      2546 – ปัจจบุนั - กรรมการ - Indorama Ventures USA Inc.  
        / บริษัทลงทนุ Holding 
      2546 – ปัจจบุนั - กรรมการ - UAB Orion Global PET/ ธุรกิจ PET 
      2544 – ปัจจบุนั - กรรมการ - บจ. เอเซีย เพ็ท (ไทยแลนด์) / ธุรกิจ PET 
      2539 – ปัจจบุนั - กรรมการ - บจ. เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) / ธุรกิจ PET 

6    นายอเุดย์ พอล ซงิห์ กิล 61 - Marketing Management BSc. MBA - - 2554 – ปัจจบุนั - กรรมการ กรรมการบริหาร - บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส / บริษัทลงทนุ Holding 
 - กรรมการ     PAU Punjab, ประเทศอินเดีย       ความเสี่ยงองคก์รและ  
 - กรรมการบริหารความเสี่ยง  - International Trade, Fulbright Scholar    กรรมการผู้จดัการกลุม่  
    องค์กร    University of California ประเทศสหรัฐอเมริกา    ธุรกิจโพลีเอสเตอร์  
 - กรรมการผู้จดัการกลุม่ธรุกิจ  - หลกัสตูร Director Accreditation Program   2556 – ปัจจบุนั - กรรมการผู้จดัการ - Trevira Holding GmbH / บริษัทลงทนุ Holding 
    โพลเีอสเตอร์     รุ่นท่ี 95/2012   2555 – ปัจจบุนั - กรรมการ - FiberVisions Corporation / บริษัทลงทนุ Holding 
 - วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้     สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย   2554 – ปัจจบุนั - กรรมการ - บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดสัตรีส้์ 
    27 เมษายน 2554  - หลกัสตูร Director Certification Program     / ธุรกิจโพลีเอสเตอร์ 
 - ไม่มีประวตักิารท าผิดทาง     รุ่นท่ี 182/2013   2554 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ - PT. Indorama Polychem Indonesia 
 กฎหมายในระยะ 5 ปีท่ี     สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย     / ธุรกิจโพลีเอสเตอร์ 
 ผ่านมา     2554 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ - PT. Indorama Ventures Indonesia 
        / ธุรกิจโพลีเอสเตอร์ 
      2554 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ - PT. Indorama Polyester Industries Indonesia 
        / ธุรกิจโพลีเอสเตอร์ 
      2554 – ปัจจบุนั - กรรมการ - KP Equity Partners Inc. / บริษัทลงทนุ Holding 
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ช่ือ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้/ประวัตกิารท า
ผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีท่ี

ผ่านมา(1) 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 

จ านวนหุ้นท่ีถือ
และสัดส่วนการ 

ถือหุ้นใน 
บมจ. อนิโดรามา  

เวนเจอร์ส 
(ร้อยละ)(2) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร(3) 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

      2554 – ปัจจบุนั - กรรมการผู้จดัการ - Indorama Ventures Recycling Netherlands B.V. 
        / ธุรกิจโพลีเอสเตอร์ 
      2554 – ปัจจบุนั - ผู้จดัการ - Indorama Ventures Performance Fibers 
        Holdings USA LLC / บริษัทลงทนุ Holding 
      2554 – ปัจจบุนั - กรรมการ - Wellman International Limited 
        / ธุรกิจโพลีเอสเตอร์ 
      2554 – ปัจจบุนั - กรรมการ - MJR Recycling B.V. / ธุรกิจโพลเีอสเตอร์ 
      2555 – 2556 - ผู้จดัการ - SPG/FV Investor LLC / บริษัทลงทนุ Holding 
      2555 – 2556 - ผู้จดัการ - FiberVisions Holdings LLC / บริษัทลงทนุ  
        Holding 

7    นายซาช ิปรากาซ ไคตาน 66 - ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ 120,000 หุ้น - 2552 – ปัจจบุนั  - กรรมการ และกรรมการ - บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส / บริษัทลงทนุ Holding 
 - กรรมการ     St. Xavier College, Kolkata (0.00%)   ผู้จดัการกลุม่ธุรกิจขนสตัว์  
 - กรรมการผู้จดัการกลุม่     ประเทศอินเดีย   2553 – ปัจจบุนั  - กรรมการ - Indorama Trading AG / ยงัไม่เปิดด าเนินการ 
 ธุรกิจขนสตัว์  - หลกัสตูร Director Accreditation Program   2552 – ปัจจบุนั  - กรรมการ - Beacon Trading (UK) Limited  
 - (กรรมการผู้ มีอ านาจ     รุ่นท่ี 88/2011     / บริษัทลงทนุ Holding 
    ลงนามตามหนงัสือรับรอง)     สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย   2552 – ปัจจบุนั  - กรรมการ - Indorama Trading (UK) Limited / ธุรกิจขนสตัว์ 
 - วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้  - หลกัสตูร Director Certificate Program   2551 – ปัจจบุนั  - กรรมการ - บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดสัตรีส้์ 
    19 กนัยายน 2552     รุ่นท่ี165/2012     / ธุรกิจโพลีเอสเตอร์ 
 - ไม่มีประวตักิารท าผิดทาง     สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย   2547 – ปัจจบุนั  - กรรมการ - บจ. อินโดรามา โฮลดิง้ส์ / ธุรกิจขนสตัว์ 
 กฎหมายในระยะ 5 ปีท่ี        
 ผ่านมา        

8    นายระเฑียร ศรีมงคล 55 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 180,000 หุ้น - 2552 – ปัจจบุนั - กรรมการอิสระ - บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส / บริษัทลงทนุ Holding 
 - กรรมการอิสระ     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (0.00%)     รองประธานกรรมการ  
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ช่ือ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้/ประวัตกิารท า
ผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีท่ี

ผ่านมา(1) 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 

จ านวนหุ้นท่ีถือ
และสัดส่วนการ 

ถือหุ้นใน 
บมจ. อนิโดรามา  

เวนเจอร์ส 
(ร้อยละ)(2) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร(3) 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

 - รองประธานกรรมการ  - ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต      ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 - ประธานกรรมการ     มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา      และกรรมการบริหารความ  
    ตรวจสอบ   - ปริญญาตรีแพทย์ศาสตร์       เสี่ยงองค์กร  
 - กรรมการบริหารความ     มหาวิทยาลยัมหดิล (ศริิราช)   2556 – ปัจจบุนั - กรรมการอิสระ - บมจ. วนัทวูนั คอนแทคส์ / ธุรกิจส่ือสาร 
    เสีย่งองค์กร  - ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล      ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 - วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้  - ประกาศนียบตัรชัน้สงู หลกัสตูร      กรรมการก ากบัดแูลกิจการ  
    19 กนัยายน 2552    “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย      และกรรมการสรรหาและ  
 - ไม่มีประวตักิารท าผิดทาง      ส าหรับนกับริหารระดบัสงู” รุ่นท่ี 9       ก าหนดคา่ตอบแทน  
 กฎหมายในระยะ 5 ปีท่ี      สถาบนัพระปกเกล้า     2555 – ปัจจบุนั - กรรมการและ ประธาน - บมจ. บตัรกรุงไทย  / ธุรกิจบตัรเครดติ 
 ผ่านมา  - ปริญญาบตัร หลกัสตูร“การป้องกนั       เจ้าหน้าท่ีบริหาร  
      ราชอาณาจกัร ภาครัฐร่วมเอกชน   2553 – 2554 - กรรมการอิสระและประธาน - บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส / ธุรกิจ PET 
     (ปรอ.รุ่น 21) วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร      กรรมการตรวจสอบ  
   - หลกัสตูร Capital Market  Academy    2551 – 2553 - กรรมการ - บมจ. ทีโอที / ธุรกิจส่ือสาร 
      Leadership Program รุ่นท่ี 11   2547 – 2555 - อนกุรรมการพิจารณา - กระทรวงการคลงั / รัฐบาล 
      สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ      ประเมินผลการด าเนินงาน   
   - หลกัสตูร Director Certificate Program      รัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหาร  
       รุ่นท่ี 8/2001      จดัการองค์กร การควบคมุ  
      สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย      และตรวจสอบภายใน  
   - หลกัสตูร Role of the Chairman Program   2544 – 2555  - อนกุรรมการจดัท าบนัทกึ - กระทรวงการคลงั / รัฐบาล 
      รุ่นท่ี 19/2008       ข้อตกลง และประเมินผล  
      สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย       การด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ  
   - หลกัสตูร Financial Statements   2544 – 2554  - รองกรรมการผู้จดัการ - ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  
      Demystified for Director รุ่นท่ี 1/2009     / ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 
      สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย      
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ช่ือ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้/ประวัตกิารท า
ผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีท่ี

ผ่านมา(1) 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 

จ านวนหุ้นท่ีถือ
และสัดส่วนการ 

ถือหุ้นใน 
บมจ. อนิโดรามา  

เวนเจอร์ส 
(ร้อยละ)(2) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร(3) 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

9    นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช* 66 - M.A. (Economics),  134,944 หุ้น - 2552 – ปัจจบุนั - กรรมการอิสระ - บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส / บริษัทลงทนุ Holding 
 - กรรมการอิสระ     California State University, Northridge  (0.00%)      และกรรมการตรวจสอบ  
 - กรรมการตรวจสอบ     ประเทศสหรัฐอเมริกา   2556 - ปัจจบุนั - ประธานกรรมการและ - บมจ. พี ซี เอส แมชีน กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ / ธุรกิจวสัดแุละ 
 - วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้  - เศรษฐศาสตรบณัฑิต        กรรมการตรวจสอบ เคร่ืองยนต์ 
    19 กนัยายน 2552     จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   2556 – ปัจจบุนั - กรรมการอิสระและ - บจ. อคัรา รีซอร์สเซส / อตุสาหกรรมเหมืองแร่ 
 - ไม่มีประวตักิารท าผิดทาง  - ประกาศนียบตัร นกับริหารระดบัสงู        กรรมการตรวจสอบ  
 กฎหมายในระยะ 5 ปีท่ี     รุ่นท่ี 12   2554 – ปัจจบุนั - กรรมการ - กรรมการพฒันาระบบราชการ / รัฐบาล 
 ผ่านมา     สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย   2553 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการบริษัท - ธนาคาร  ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
 * ได้ลาออกจากต าแหน่ง  - หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.)     / ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 
   กรรมการ และกรรมการ     รุ่นท่ี 39 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร   2547 – ปัจจบุนั - กรรมการ - ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
   ตรวจสอบโดยมีผลตัง้แต ่  - หลกัสตูร Director Accreditation Program     / รัฐบาล 
   วนัท่ี 27 สงิหาคม 2557     รุ่นท่ี 20/2004    2552 – ปัจจบุนั - กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ - สภามหาวิทยาลยับรูพา / สถาบนัการศกึษา 
      สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย      
   - หลกัสตูร Finance for Non-Financial       
      Director รุ่นท่ี 13/2004       
      สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย      
   - หลกัสตูร Audit Committee Program      
      รุ่นท่ี 14/2006       
      สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย      
   - หลกัสตูร Director Certification Program      
      รุ่นท่ี 71/2006      
      สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย      
   - หลกัสตูร Role of the Chairman Program      
      รุ่นท่ี 20/2008      
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ช่ือ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้/ประวัตกิารท า
ผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีท่ี

ผ่านมา(1) 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 

จ านวนหุ้นท่ีถือ
และสัดส่วนการ 

ถือหุ้นใน 
บมจ. อนิโดรามา  

เวนเจอร์ส 
(ร้อยละ)(2) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร(3) 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

      สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย      
   - หลกัสตูร Current Issue Seminar      
      รุ่นท่ี 1/2008      
      สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย      
   - หลกัสตูร Director Forum รุ่นท่ี 1/2009      
      สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย      
   - หลกัสตูร Monitoring the System of      
      Internal Control and Risk Management        
      รุ่นท่ี 9/2010      
      สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย      
   - หลกัสตูร Advance Audit Committee      
      Program รุ่นท่ี 3/2010      
      สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย      
   - หลกัสตูร Financial Institutions Governance      
      Program รุ่นท่ี 2/2011      
      สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย      
   - หลกัสตูร Certificate, Senior Executive      
      Development Program รุ่นท่ี 11      
      สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ      

10    นายมาริษ สมารัมภ์ 72 - ประกาศนียบตัรด้านการพฒันาผู้บริหาร - - 2553 – ปัจจบุนั - กรรมการอิสระ - บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส / บริษัทลงทนุ Holding 
 - กรรมการอิสระ  Harvard Business School        กรรมการตรวจสอบและ  
 - กรรมการตรวจสอบ  ประเทศสหรัฐอเมริกา       กรรมการบริหารความเสี่ยง  
 - กรรมการบริหารความ  - B.S.B.A ปริญญาตรีด้านการบญัชี       องค์กร  
    เสีย่งองค์กร  University of the East    2556 – ปัจจบุนั - กรรมการอิสระและ - บจ. อคัรา รีซอร์สเซส  / อตุสาหกรรมเหมืองแร่ 
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ช่ือ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้/ประวัตกิารท า
ผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีท่ี

ผ่านมา(1) 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 

จ านวนหุ้นท่ีถือ
และสัดส่วนการ 

ถือหุ้นใน 
บมจ. อนิโดรามา  

เวนเจอร์ส 
(ร้อยละ)(2) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร(3) 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

 - วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้  ประเทศฟิลปิปินส ์      ประธานกรรมการตรวจสอบ  
    27 เมษายน 2553  - หลกัสตูร Director Certification Program   2548 – ปัจจบุนั - กรรมการ - บจ. พี เอ ซ ี(สยาม) จ ากดั / ธุรกิจคลีนิค 
 - ไม่มีประวตักิารท าผิดทาง  รุ่นท่ี 33/2003   2547 – ปัจจบุนั - กรรมการ - บจ. มาร์ช พีบี จ ากดั / ธุรกิจตวัแทนและนายหน้า 
 กฎหมายในระยะ 5 ปีท่ี  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย     ประกนั 
 ผ่านมา  - หลกัสตูร Audit Committee Program   2546 – ปัจจบุนั - กรรมการอิสระและ - ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
   รุ่นท่ี 3/2004      ประธานกรรมการตรวจสอบ / ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย   2546 – ปัจจบุนั - กรรมการอิสระ  - บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) / ธรุกิจอตุสาหกรรม 
   - หลกัสตูร Quality of Financial Reporting       ประธานกรรมการตรวจสอบ เหลก็ 
   Program รุ่นท่ี 2/2006      และกรรมการบรรษัทภิบาล  
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย       สรรหาและพิจารณา  
   - หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit        คา่ตอบแทน  
   Function รุ่นท่ี 3/2008      2544 – ปัจจบุนั - กรรมการและรองประธาน - บจ. เอ็ม.อี.ดี. จ ากดั / ธรุกิจเกมสแ์ละของเลน่ 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย       กรรมการตรวจสอบ  
   - หลกัสตูร Monitoring the System of    2551 – 2554 - กรรมการอิสระและ - บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส / ธรุกิจ PET 
   Internal Control and Risk Management       กรรมการตรวจสอบ  
   รุ่นท่ี 4/2008   2547 - 2553 - กรรมการอิสระ - บมจ. ทรัพย์ศรีไทย คลงัสนิค้า / ธุรกิจคลงัสนิค้า 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย      
   - Handling Conflicts of Interest:      
   What the Board Should do? (2008)      
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย      
   - หลกัสตูร Board’s Failure and How to       
   Fix it      
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย      
   - หลกัสตูร The Responsibilities and       
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ช่ือ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้/ประวัตกิารท า
ผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีท่ี

ผ่านมา(1) 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 

จ านวนหุ้นท่ีถือ
และสัดส่วนการ 

ถือหุ้นใน 
บมจ. อนิโดรามา  

เวนเจอร์ส 
(ร้อยละ)(2) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร(3) 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

   Liabilities of Directors and Executives      
   under the New SEC ACT (พฤษภาคม      
   2008)      
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย      

11    นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด  65 - ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์ 3,169,132 หุ้น - 2552 – ปัจจบุนั - กรรมการอิสระและ - บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส / บริษัทลงทนุ Holding 
    ไฮเน็ค     สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยัโยนก  (0.06%)      ประธานกรรมการสรรหา  
 - กรรมการอิสระ     ล าปาง       พิจารณาคา่ตอบแทน  
 - ประธานกรรมการสรรหา  - โรงเรียนนานาชาต ิกรุงเทพมหานคร       และก ากบัดแูลกิจการ  
    พิจารณาคา่ตอบแทนและ  - หลกัสตูร Director Certification Program   ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ - บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล และบริษัทย่อย 
    ก ากบัดแูลกิจการ     รุ่นท่ี 64/2005       ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร   / ธรุกิจโรงแรม 
 - วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้     สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย   ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ - บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ และบริษัทย่อย 
    19 กนัยายน 2552       / ธุรกิจโรงแรม 
 - ไม่มีประวตักิารท าผิดทาง        ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ - บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป และบริษัทยอ่ย 
 กฎหมายในระยะ 5 ปีท่ี       / ธุรกิจอาหาร 
 ผ่านมา     ปัจจบุนั - กรรมการ - บมจ. โรงแรมราชด าริ และบริษัทย่อย 
        / ธุรกิจโรงแรม 
      ปัจจบุนั - กรรมการ - Everest  Worldwide Ltd. / ธรุกิจโรงแรม 

12    ดร.ศริิ การเจริญดี 66 - ปริญญาเอก ดษุฎีบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์)  - - 2553 – ปัจจบุนั - กรรมการอิสระและ - บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส / บริษัทลงทนุ Holding 
 - กรรมการอิสระ     Monash University ประเทศออสเตรเลยี       กรรมการสรรหา พิจารณา  
 - กรรมการสรรหา พิจารณา  - ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต       คา่ตอบแทนและก ากบั  
    คา่ตอบแทนและก ากบั     University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย       ดแูลกิจการ  
    ดแูลกิจการ  - ปริญญาตรี (เกียรตนิิยม)    2555 – ปัจจบุนั - อนกุรรมการพฒันาระบบ - กรรมการพฒันาระบบราชการ /รัฐบาล 
 - วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้     เศรษฐศาสตรบณัฑิต University of Sydney        ราชการเก่ียวกบัการ  
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ช่ือ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้/ประวัตกิารท า
ผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีท่ี

ผ่านมา(1) 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 

จ านวนหุ้นท่ีถือ
และสัดส่วนการ 

ถือหุ้นใน 
บมจ. อนิโดรามา  

เวนเจอร์ส 
(ร้อยละ)(2) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร(3) 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

    27 เมษายน 2553     ประเทศออสเตรเลีย       ปรับปรุงระบบการเงิน  
 - ไม่มีประวตักิารท าผิดทาง  - หลกัสตูร Director Accreditation Program       และงบประมาณ  
 กฎหมายในระยะ 5 ปีท่ี     รุ่นท่ี 4/2003   2554 – ปัจจบุนั - คณะกรรมการก ากบัการ - ธนาคารแหง่ประเทศไทย/ หน่วยงานของรัฐ 
 ผ่านมา     สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย       บริหารความเสี่ยง  
   - หลกัสตูร Director Certification Program   2552 – ปัจจบุนั - กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ - ธนาคารแหง่ประเทศไทย/ หน่วยงานของรัฐ 
      รุ่นท่ี 60/2005   2552 – ปัจจบุนั - คณะกรรมการนโยบาย - ธนาคารแหง่ประเทศไทย/ หน่วยงานของรัฐ 
      สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย       การเงิน  
   - หลกัสตูร Audit Committee Program   2548 – ปัจจบุนั - รองประธานกรรมการ - บมจ. ประสทิธ์ิพฒันา จ ากดั/ ธุรกิจโรงพยาบาล 
      รุ่นท่ี 6/2005   2546 – ปัจจบุนั - กรรมการ - บริษัท ทริส คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั / ประเมินผลการ 
      สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย     ด าเนินงาน 
   - หลกัสตูรวิทยาการตลาดทนุ (วตท.)    2546 – ปัจจบุนั - คณะกรรมการจดัท าบนัทกึ - ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
      รุ่นท่ี 5/2550       ข้อตกลงและประเมินผล    กระทรวงการคลงั / รัฐบาล 
      ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย       การด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ  
   - หลกัสตูร Advanced Management        (รายสาขา)  
      Program  รุ่นท่ี 113/2538   2543 – ปัจจบุนั - กรรมการอิสระ  - บมจ. โพสต์ พบัลชิชิง จ ากดั / ธุรกิจสิง่พิมพ์ 
      Harvard Business School, 1995      ประธานกรรมการตรวจสอบ  
          และกรรมการสรรหา  
          และพิจารณาคา่ตอบแทน  
      2543 – ปัจจบุนั - รองประธานกรรมการและ - บมจ. น า้มนัพืชไทย จ ากดั  / ธรุกิจอาหารและ 
         ประธานกรรมการตรวจสอบ เคร่ืองด่ืม 
      2542 – ปัจจบุนั - กรรมการอิสระ กรรมการ - บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั / ธุรกิจประกนัภยั 
          บริหารและประธาน  
          กรรมการสรรหา พิจารณา  
          คา่ตอบแทนและก ากบั  
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ช่ือ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้/ประวัตกิารท า
ผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีท่ี

ผ่านมา(1) 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 

จ านวนหุ้นท่ีถือ
และสัดส่วนการ 

ถือหุ้นใน 
บมจ. อนิโดรามา  

เวนเจอร์ส 
(ร้อยละ)(2) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร(3) 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

          ดแูลกิจการ  
      2550 – 2555 - กรรมการอิสระ - บริษัท โทริเซนไทยเอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) 
        / ธุรกิจขนสง่และโลจิสตกิส ์

13    นายคณิต สีห์ 64 - MBA, Finance and Quantitative Method 100,000 หุ้น - 2553 – ปัจจบุนั - กรรมการอิสระและ - บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส / บริษัทลงทนุ Holding 
 - กรรมการอิสระ   University of New Orleans  (0.00%)   กรรมการสรรหาพิจารณา  
 - กรรมการสรรหาพิจารณา  ประเทศสหรัฐอเมริกา     คา่ตอบแทนและก ากบั  
    คา่ตอบแทนและก ากบั  - วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต     ดแูลกิจการ  
    ดแูลกิจการ  (เกียรตนิิยมเหรียญทอง)   2543 – ปัจจบุนั - กรรมการ - บริษัท บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จ ากดั 
 - วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั     / ธุรกิจผลติก๊าซในอตุสาหกรรม 
    27 เมษายน 2553  - หลกัสตูร Director Certification Program   2543 – ปัจจบุนั - กรรมการ - บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ ากดั 
 - ไม่มีประวตักิารท าผิดทาง  ปี 2003     / ธุรกิจผลติเม็ดพลาสตกิขัน้ต้น 
 กฎหมายในระยะ 5 ปีท่ี  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย   2543 – ปัจจบุนั - กรรมการ - บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดสัตรีส้ ์
 ผ่านมา  - หลกัสตูร Global Leadership      / ธุรกิจโพลีเอสเตอร์ 
   Development Program (GLDP)   2542 – ปัจจบุนั - กรรมการ - บมจ. ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ 
   ปี 2004     / ธุรกิจ PTA 
   - International Centre for Leadership    2541 – ปัจจบุนั - ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ - ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
    in Finance (ICLIF)      / ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 
   - หลกัสตูร Capital Market Academy       
   Leadership Program      
   สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นท่ี 9       

14    นายอภิศกัดิ ์ตนัตวิรวงศ์ 61 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  - - 2556 – ปัจจบุนั - กรรมการอิสระ - บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส / บริษัทลงทนุ Holding 
 - กรรมการอิสระ  มหาวิทยาลยัเทนเนสซ่ี   2555 – ปัจจบุนั - กรรมการอิสระและประธาน - บมจ. ไทยออยล์ / ธุรกิจน า้มนั 
 - วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้  ประเทศสหรัฐอเมริกา    คณะกรรมการบริหารความ  
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วันท่ีได้รับแต่งตัง้/ประวัตกิารท า
ผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีท่ี

ผ่านมา(1) 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 

จ านวนหุ้นท่ีถือ
และสัดส่วนการ 

ถือหุ้นใน 
บมจ. อนิโดรามา  

เวนเจอร์ส 
(ร้อยละ)(2) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร(3) 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

    29 เมษายน 2556  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต    เสี่ยง  
 - ไม่มีประวตักิารท าผิดทาง  สาขาวิศวกรรมเคมี    ปัจจบุนั - กรรมการและกรรมการ - บมจ. ซนิเน็ค (ประเทศไทย) / ธุรกิจคอมพวิเตอร์ 
 กฎหมายในระยะ 5 ปีท่ี  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั    อิสระ  
 ผ่านมา  - หลกัสตูร Director Certification Program   ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ - บมจ. ควอลตีิ ้เฮ้าส ์/ ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
   รุ่นท่ี 18/2002   ปัจจบุนั - ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ - ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย     / ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 
   - หลกัสตูรป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐ   2556 – ปัจจบุนั - รองประธานคณะกรรมการ - บริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จ ากดั / ธรุกิจอปุโภค 
   ร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นท่ี 16/2003    การลงทนุ บริโภค 
   วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร   2556 – ปัจจบุนั - กรรมการอิสระ - บริษัท บางกอกกล๊าส จ ากดั / ธุรกิจภาชณะบรรจ ุ
        ภณัฑ์ 
      2547 – 2555 - กรรมการผู้จดัการ - ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) / ธรุกิจธนาคาร 
        พาณิชย์ 

15    นายเปรม จนัดรา กปุต้า 63 - Chemical Engineering, - - 2552 – ปัจจบุนั - กรรมการผู้จดัการ - บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส / บริษัทลงทนุ Holding 
 - กรรมการผู้จดัการ     Harcourt Bulter Technological       กลุม่ธรุกิจ PTA   
    กลุม่ธรุกิจ  PTA     Institute, Kanpur ประเทศอินเดีย    2554 – ปัจจบุนั - กรรมการ - PT Indorama Petrochemicals / ธรุกิจ PTA 
 - วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้     2554 – ปัจจบุนั - กรรมการ - บมจ. ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ / ธุรกิจ PTA 
 19 กนัยายน 2552     2551 – ปัจจบุนั - กรรมการ - บจ. อินโดรามา ปิโตรเคม / ธุรกิจ PTA 
 - ไม่มีประวตักิารท าผิดทาง        
 กฎหมายในระยะ 5 ปีท่ี        
 ผ่านมา        

16    นายสตัยานารายนั โมต้า 57 - Chartered  Accountant,  25,249 หุ้น - 2552 – ปัจจบุนั - กรรมการผู้จดัการ - บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส / บริษัทลงทนุ Holding 
 - กรรมการผู้จดัการ     The Institute of Chartered  Accountants  (0.00%)      กลุม่ธรุกิจ EG/EO   
    กลุม่ธรุกิจ  EG/EO     of India, ประเทศอินเดีย   2555 – ปัจจบุนั - President  - Indorama Ventures Holdings LP 



                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

 

20 เอกสารแนบ 3                                                                                                                                                                                      | รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุและเลขานกุาร  

 

ช่ือ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้/ประวัตกิารท า
ผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีท่ี

ผ่านมา(1) 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 

จ านวนหุ้นท่ีถือ
และสัดส่วนการ 

ถือหุ้นใน 
บมจ. อนิโดรามา  

เวนเจอร์ส 
(ร้อยละ)(2) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร(3) 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

 - วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้  - นิตศิาสตรบณัฑิต      / บริษัทลงทนุ Holding 
    19 กนัยายน 2552     University of Rajasthan ประเทศอินเดีย   2555 – ปัจจบุนั - กรรมการ - Indorama Ventures (Oxide & Glycols) LLC 
 - ไม่มีประวตักิารท าผิดทาง       / ธุรกิจ EG/EO 
 กฎหมายในระยะ 5 ปีท่ี     2555 – ปัจจบุนั - กรรมการ - Indorama Ventures Logistics LLC 
 ผ่านมา       / ธุรกิจ EG/EO 
      2554 – 2555 - กรรมการ - Indorama Netherlands Cooperatief U.A. 
        / บริษัทลงทนุ Holding 
      2554 – 2555 - กรรมการ - Indorama Netherlands B.V.  
        / บริษัทลงทนุ Holding 
      2554 – 2555 - กรรมการ - IVL Poland Sp. Z o.o. / ธุรกิจ PET 
      2554 – 2555 - กรรมการ - IVL Holding S. de R.L. de C.V.  
        / บริษัทลงทนุ Holding 
      2554 – 2555 - กรรมการ - Indo Polymers Mauritius Limited 
        / บริษัทลงทนุ Holding 
      2553 – 2555 - กรรมการ - IVL Singapore PTE. Limited 
        / บริษัทลงทนุ Holding 
      2552 – 2555 - กรรมการ - บมจ. ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ / ธุรกิจ PTA 
      2552 – 2555 - กรรมการ - บจ. อินโดรามา ปิโตรเคม / ธุรกิจ PTA 

17    นายซนัเจย์ อาฮจูา 46 - Chartered  Accountant,  - - 2555 – ปัจจบุนั - หวัหน้าฝ่ายการเงิน - บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส / บริษัทลงทนุ Holding 
 - หวัหน้าฝ่ายการเงิน     The Institute of Chartered  Accountants    2557 – ปัจจบุนั - กรรมการ - Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler S.A.S 
 - วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้     of India, ประเทศอินเดีย     /ธุรกิจ PET 
    14 สงิหาคม 2555  - หลกัสตูร Director Certification Program   2556 – ปัจจบุนั - กรรมการ - บจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส 
 - ไม่มีประวตักิารท าผิดทาง     รุ่นท่ี 175/2013     / ส านกังานปฏิบตักิารภมูิภาค 
 กฎหมายในระยะ 5 ปีท่ี     สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย   2556 – ปัจจบุนั - กรรมการ - Indorama Ventures Europe B.V. / บริษัทลงทนุ  



                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

 

21 เอกสารแนบ 3                                                                                                                                                                                      | รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุและเลขานกุาร  

 

ช่ือ – นามสกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้/ประวัตกิารท า
ผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีท่ี

ผ่านมา(1) 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิบรม 

จ านวนหุ้นท่ีถือ
และสัดส่วนการ 

ถือหุ้นใน 
บมจ. อนิโดรามา  

เวนเจอร์ส 
(ร้อยละ)(2) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร(3) 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

 ผ่านมา       Holding 
      2555 – ปัจจบุนั - กรรมการ - Indo Polymers Mauritius Limited 
        / บริษัทลงทนุ Holding 
      2555 – ปัจจบุนั - กรรมการ - IVL Singapore Pte. Ltd. / บริษัทลงทนุ Holding 
      2554 – ปัจจบุนั - กรรมการ - Guangdong PET Polymer Company Ltd. 
        / ธุรกิจ PET 

18    นายมาโนช กมุาร์ ชาร์มา 48 - Chartered  Accountant,  - - 2555 – ปัจจบุนั - หวัหน้าฝ่ายบญัชี - บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส / บริษัทลงทนุ Holding 
 - หวัหน้าฝ่ายการบญัชี     The Institute of Chartered  Accountants       
 - วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้     of India, ประเทศอินเดีย      
    14 สงิหาคม 2555        
 - ไม่มีประวตักิารท าผิดทาง        
 กฎหมายในระยะ 5 ปีท่ี        
 ผ่านมา        

19    นายโซวิค รอย เชาว์ดร่ีู 49 - Chartered  Accountant,  - - 2553 - ปัจจบุนั - เลขานกุารบริษัท - บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส / บริษัทลงทนุ Holding 
 - เลขานกุารบริษัท     The Institute of Chartered  Accountants       
 - วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้     of India, ประเทศอินเดีย      
    15 กมุภาพนัธ์ 2553  - Chartered  Institute of Management      
 - ไม่มีประวตักิารท าผิดทาง      Accountants London - Intermediate      
 กฎหมายในระยะ 5 ปีท่ี     ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ University of      
 ผ่านมา     Calcutta ประเทศอินเดีย      
   - หลกัสตูร Director Certification Program      
      (DCP) รุ่นท่ี 113/2010      
      สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย      

 



                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

 

22 เอกสารแนบ 3                                                                                                                                                                                      | รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุและเลขานกุาร  

 

หมายเหตุ :   (1)  ประวตัิการถกูลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคมุในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากการกระท าความผิดตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพ  ์และตลาดหลกัทรัพ  ์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบญัญัติสญัญาซือ้ขา์ลว่งหน้า พ.ศ. 2546 ทัง้นีเ้ฉพาะความผิดในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

(1) การกระท าการโด์ไมส่จุริต หรือประมาทเลินเลอ่อ์่างร้า์แรง 
(2) การเปิดแผ์ หรือเผ์แพร่ข้อมลู หรือข้อความอนัเป็นเท็จท่ีอาจท าให้ส าคญัผิด หรือปกปิดข้อความจริงท่ีควรบอกให้แจ้งในสาระส าคญัซึง่อาจมีผลกระทบตอ่การตดัสนิใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทนุ หรือผู้ ท่ีเก่ี์วข้อง 
(3) การกระท าอนัไมเ่ป็นธรรมหรือการเอาเปรี์บผู้ลงทนุในการซือ้ขา์หลกัทรพั  ์หรือสญัญาซือ้ขา์ลว่งหน้า หรือมีหรือเค์มีสว่นร่วมหรือสนบัสนนุการกระท าดงักลา่ว 

                      (2)  รวมการถือครองหุ้นของคูส่มรสและบตุรท่ีไมบ่รรลนิุติภาวะ 
                      (3)  ความสมัพนัธ ทางครอบครัว หมา์ถึง ความสมัพนัธ ทางสา์โลหิต ความสมัพนัธ โด์การสมรส และความสมัพนัธ โด์การจดทะเบี์นตามกฎหมา์ 



 

 

 

 

 

บริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

 

 

เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย 



                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

1 เอกสารแนบ 4                                                                                                                                                                                          | รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษัทยอ่ย 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 

รายชื่อบริษัท บริษัท บริษัทย่อย 

รายชื่อ IVL IVGS IRP PFL APT IRH IPI IRPTA TPT GIVL PTIVI PTIPII PTIPCI PTIP PTIPPI KPEP IVLS IVLB TH WIL OPE OGP IRPE 

1) นายศรี ปรากาซ โลเฮีย X                       

2) นายอาลก โลเฮีย /,//  X,/,// /,// X,/,// X,/,// X,/,// /,// /,//         X,/,//    X,/,// X,/,// 

3) นางสจิุตรา โลเฮีย /,//  /,// /,// /,// /,// /,// X,/,// X,/,//         /,//    /,// /,// 

4) นายอมิต โลเฮีย /                       

5) นายซาชิ ปรากาซ ไคตาน /,//     /,// /,//                 

6) นายดีลิป กมุาร์ อากาวาล /,// /,// /,// /,// /,//   /,// /,// X,/,// /,// /,//   /,// /,//  /,//   /,// /,// /,// 

7) นายอเุดย์ พอล ซิงห์ กิล /,//      /,//    X,/,// X,/,// X,/,//   X,/,//   /,// /,//    

8) นายระเฑียร ศรีมงคล /                       

9) นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวานิช /                       

10) นายมาริษ สมารัมภ์ /                       

11) นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค /                       

12) นายศิริ การเจริญดี /                       

13) นายคณิต สีห์ /      /  /               

14) นายอภิศกัด์ิ ตนัติวรวงศ์ /                       

15) นายเปรม จนัดรา กปุต้า        /,// /,//     /,//          

16) นายสตัยานารายนั โมต้า                        

17) นายซนัเจย์ อาฮจูา  /,//        /,//       /,//       

18) นายมาโนช กมุาร์ ชาร์มา                        

  



                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

2 เอกสารแนบ 4                                                                                                                                                                                          | รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษัทยอ่ย 

 

รายชื่อบริษัท บริษัทย่อย 

รายชื่อ IRHE IVE IRPR IVRBV MJR IRHR IVP ITAG Artenius BTUK ITUK IRPW IVLUSA IRPUSA IVPFH IVHLP 
IVLOH

LP 
IVUSA IVAH FVC SPT Auriga 

1) นายศรี ปรากาซ โลเฮีย                       

2) นายอาลก โลเฮีย      X,/,//      X,/,// X,/,// X,/,// X,/  X,/,// X,/,//     

3) นางสจิุตรา โลเฮีย /,//     /,//      /,// /,// /,//         

4) นายอมิต โลเฮีย 
                      

5) นายซาชิ ปรากาซ ไคตาน 
       /,//  /,// /,//            

6) นายดีลิป กมุาร์ อากาวาล /,//  /,//   /,// /,//  /,//   /,// /,// /,//   /,// /,// X,/,//  /,// /,// 

7) นายอเุดย์ พอล ซิงห์ กิล 
   /,// /,//          /     /,//   

8) นายระเฑียร ศรีมงคล 
                      

9) นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวานิช 
                      

10) นายมาริษ สมารัมภ์ 
                      

11) นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 
                      

12) นายศิริ การเจริญดี 
                      

13) นายคณิต สีห์ 
                      

14) นายอภิศกัด์ิ ตนัติวรวงศ์ 
                      

15) นายเปรม จนัดรา กปุต้า 
                      

16) นายสตัยานารายนั โมต้า 
               /,//       

17) นายซนัเจย์ อาฮจูา 
 /,//       /,//              

18) นายมาโนช กมุาร์ ชาร์มา 
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รายชื่อบริษัท บริษัทย่อย 

รายชื่อ Alphapet 
IVOG 
LLC 

IVL 
LLC 

IVLMX GrupoIV IVPM IVPolycom IVSC IPM IRPN 

1) นายศรี ปรากาซ โลเฮีย           

2) นายอาลก โลเฮีย X,/,// X,/,// X,/,//        

3) นางสจิุตรา โลเฮีย /,//          

4) นายอมิต โลเฮีย           

5) นายซาชิ ปรากาซ ไคตาน           

6) นายดีลิป กมุาร์ อากาวาล /,// /,// /,// X,/,// X,/,// X,/,// X,/,// X,/,//  /,// 

7) นายอเุดย์ พอล ซิงห์ กิล 
          

8) นายระเฑียร ศรีมงคล 
          

9) นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวานิช 
          

10) นายมาริษ สมารัมภ์ 
          

11) นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 
          

12) นายศิริ การเจริญดี 
          

13) นายคณิต สีห์ 
          

14) นายอภิศกัด์ิ ตนัติวรวงศ์ 
          

15) นายเปรม จนัดรา กปุต้า           

16) นายสตัยานารายนั โมต้า           

17) นายซนัเจย์ อาฮจูา         /,//  

18) นายมาโนช กมุาร์ ชาร์มา           

หมายเหต:ุ   X = ประธานกรรมการ  / = กรรมการ    // = กรรมการบริหาร 
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รายชื่อบริษัทย่อย     

IVGS  Indorama Ventures Global Services Limited MJR MJR Recycling B.V. IRPN Indorama PET (Nigeria) Ltd. 

IRP  Indorama Polymers Public Company Limited IRHR Indorama Holdings Rotterdam B.V.   

PFL  Petform (Thailand) Limited IVP Indorama Ventures Poland Sp. z o.o.   

APT  Asia Pet (Thailand) Limited ITAG Indorama Trading AG   

IRH  Indorama Holdings Limited Artenius Artenius Turktpet Kimyevi Maddeler S.A.S.   

IPI  Indorama Polyester Industries Public Company Limited BTUK Beacon Trading (UK) Limited   

IRPTA  Indorama Petrochem Limited ITUK Indorama Trading (UK) Limited    

TPT  TPT Petrochemicals Public Company Limited IRPW Indorama Polymers Workington Limited    

GIVL  Guangdong IVL PET Polymer Company Limited IVLUSA Indorama Ventures USA Inc.    

FV China  FiberVisions (China) Textile Products Ltd. IRPUSA Indorama Polymers (USA) LLC   

PTIVI  PT. Indorama Ventures Indonesia IVPFH Indorama Ventures Performance Fibers Holdings USA LLC   

PTIPII  PT. Indorama Polyester Industries Indonesia IVHLP Indorama Ventures Holdings LP   

PTIPCI  PT. Indorama Polychem Indonesia IVOHLP Indorama Ventures OGL Holdings LP   

PTIP  PT. Indorama Petrochemicals IVUSA  Indorama Ventures USA Holdings LP   

PTIPPI  PT. Indorama Polypet Indonesia IVAH Indorama Ventures AlphaPet Holdings, Inc.   

KPEP  KP Equity Partners Inc. FVC FiberVisions Corporation   

IVLS  IVL Singapore PTE. Limited SPT StarPet Inc.   

IVLB  IVL Belgium N.V. Auriga Auriga Polymers Inc.   

TH  Trevira Holdings GmbH Alphapet AlphaPet, Inc.   

WIL  Wellman International Limited IVOG LLC Indorama Ventures (Oxide & Glycols) LLC   

OPE  UAB Ottana Polimeri Europe IVL LLC Indorama Ventures Logistics LLC   

OGP  UAB Orion Global Pet IVLMX IVL Holding, S. de R.L. de C.V.   

IRPE  UAB Indorama Polymers Europe GrupoIV Grupo Indorama Ventures, S. de R.L. de C.V.   

IRHE  UAB Indorama Holdings Europe IVPM Indorama Ventures Polymers Mexico, S. de R.L. de C.V.   

IVE  Indorama Ventures Europe B.V. IVPolycom Indorama Ventures Polycom, S. de R.L. de C.V.   

IRPR  Indorama Polymers Rotterdam B.V. IVSC Indorama Ventures Servicios Corporativos, S. de R.L. de C.V.   

IVRBV  Indorama Ventures Recycling Netherlands B.V. IPM Indo Polymers Mauritius Ltd.   
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เอกสารแนบ 5 

งบการเงนิ 
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เอกสารแนบ 6 

รายงานการจัดอันดับความน่าเช่ือถือหุ้นกู้ 



                       
 

 

 

เหตผุล 
 ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติองค์กรและหุ้นกู้ไม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัชุดปจัจุบนัของ บรษิัท 
อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) ทีร่ะดบั “A+” พรอ้มทัง้จดัอนัดบัเครดติหุ้นกู้ด้อยสทิธลิกัษณะ
คลา้ยทุนในวงเงนิไมเ่กนิ 15,000 ลา้นบาทของบรษิทัทีร่ะดบั “A-”  
 หุน้กูด้อ้ยสทิธลิกัษณะคลา้ยทุนมอีนัดบัเครดติต ่ากว่าอนัดบัเครดติองค์กรของบรษิทัอยู่ 2 ระดบั 
ทัง้นี้ เนื่องจากหุน้กูด้งักล่าวมลีกัษณะการดอ้ยสทิธแิละผูอ้อกตราสารสามารถเลื่อนนัดการช าระดอกเบี้ย
ของหุ้นกู้ได้ รวมถึงไม่มกี าหนดอายุ ซึ่งเขา้เกณฑ์การจดัอนัดบัเครดติตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (Hybrid 
Securities) ของทรสิเรทติ้ง โดยผูถ้อืหุน้กูด้งักล่าวจะไดร้บัการช าระดอกเบีย้และเงนิตน้ในล าดบัต ่ากว่าผู้
ถอืหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนัและเจา้หนี้สามญัอื่น ๆ ของบรษิทั แต่จะมลี าดบัสทิธใินการรบัช าระ
หนี้เหนือกว่าผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทั ส าหรบัหุน้กูด้อ้ยสทิธลิกัษณะคลา้ยทุนนี้ บรษิทัสามารถเลื่อนการ
ช าระดอกเบี้ยได้ตามดุลยพนิิจ โดยเมื่อบรษิัทเลื่อนการช าระดอกเบี้ยดงักล่าวแล้ว บรษิทัจะไม่มสีทิธิ
จ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั และดอกเบีย้ทีค่า้งช าระจะถูกสะสมและน ามาช าระในภายหลงัแต่
จะไมน่ ามาทบเป็นเงนิตน้ส าหรบัการคดิดอกเบีย้อกี  
 จากขอ้ก าหนดสทิธแิละหน้าทีข่องผู้ออกหุน้กูแ้ละผูถ้อืหุน้กู ้ทรสิเรทติ้งก าหนดใหหุ้้นกูด้อ้ยสทิธิ
ลกัษณะคลา้ยทุนของ บรษิทัอนิโดรามา เวนเจอรส์ มรีะดบัความเป็นทุนปานกลาง (Intermediate Equity 
Content) ทัง้นี้ คาดว่าหุน้กูด้อ้ยสทิธลิกัษณะคลา้ยทุนนี้จะถูกบนัทกึจ านวนมลูค่าคงคา้งใหเ้ป็นส่วนหนึ่ง
ของส่วนของผู้ถอืหุ้นในงบการเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบแลว้ของบรษิัท อย่างไรกต็าม ในการค านวณ
อตัราส่วนทางการเงนิของบรษิทั ทรสิเรทติ้งจะจดัให ้50% ของเงนิต้นคงคา้งของหุน้กูเ้ป็นเงนิกู ้และให ้
50% ของผลตอบแทนทีช่ าระจากหุน้กูเ้ป็นดอกเบี้ย ส าหรบัระดบัความเป็นทุนปานกลางนี้จะถูกลดใหม้ี
ระดบัความเป็นทุนน้อย (0%, Minimal Equity Content) ในวนัครบก าหนด 5 ปีนับจากวนัออกหุน้กู ้
เนื่องจากอายุคงเหลอืจรงิ (Remaining Effective Maturity) ณ วนัดงักล่าวน้อยกว่า 20 ปีตามเกณฑ์การ
จดัอนัดบัเครดติตราสารกึง่หนี้กึง่ทุนของทรสิเรทติ้ง แมว้่าหุน้กูด้อ้ยสทิธลิกัษณะคลา้ยทุนนี้ไม่มกี าหนด
อายุ แต่ทรสิเรทติ้งพจิารณาว่าอายุคงเหลอืจรงิของตราสารจะลดลงเมือ่มกีารปรบัอตัราดอกเบี้ย (Step 
Up Interest) เพิม่ขึน้ตัง้แต่ 1% จาก Initial Credit Spread ซึ่งในกรณีของหุน้กูด้อ้ยสทิธลิกัษณะคลา้ย
ทุนนี้ กรณดีงักล่าวจะเกดิขึน้เมือ่หุน้กูค้รบก าหนด 25 ปีนบัจากวนัออก  
 แมว้่าหุน้กูด้อ้ยสทิธลิกัษณะคลา้ยทุนนี้จะไมม่กีารก าหนดเวลาช าระคนืเงนิตน้ แต่บรษิทักม็สีทิธทิี่
จะไถ่ถอนไดภ้ายหลงัจากสิน้ปีที ่5 นบัจากวนัออกหุน้กู ้หรอืขึน้อยู่กบัเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามทีไ่ดร้ะบุใน
ขอ้ก าหนดสทิธ ิฯ นอกจากนี้ บรษิทัยงัมสีทิธทิีจ่ะซื้อคนืหุน้กูใ้นเวลาใดกไ็ดใ้นตลาดรอง ซึ่งหากบรษิัท
เลอืกทีจ่ะซื้อคนืหุน้กูน้ี้ ส่วนทีเ่หลอืจากการซื้อคนืจะถูกพจิารณาเป็นเงนิกูท้ ัง้จ านวน 
 อนัดบัเครดติองคก์รและหุน้กูข้องบรษิทัอนิโดรามา เวนเจอร์ส สะทอ้นถงึสถานะทีแ่ขง็แกร่งของ
บรษิทัในการเป็นผูผ้ลติในธุรกจิห่วงโซ่โพลเีอสเตอร์ชัน้น าระดบัโลก ตลอดจนความไดเ้ปรยีบดา้นต้นทุน
การผลติและการผลติทีม่ปีระสทิธภิาพจากการมรีะบบการผลติทีค่รบวงจร (Vertical Integration) รวมถงึ
การมีฐานลูกค้าที่กระจายตัวทัว่โลก ในการพิจารณาอันดับเครดิตยังค านึงถึงความสามารถและ
ประสบการณ์ของคณะผูบ้รหิารรวมทัง้การเขา้ถงึเทคโนโลยสี าคญัของอุตสาหกรรมดว้ย อย่างไรกต็าม 
อนัดบัเครดิตดงักล่าวมขี้อจ ากดัจากลกัษณะที่ผนัผวนของอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีตลอดจนอุปทาน
ส่วนเกนิจากก าลงัการผลติใหม่ของกรดเทอเรฟธาลลกิบรสิุทธิ ์(Purified Terephthalic Acid – PTA) 
และความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโลก ในขณะที่การลงทุนขนาดใหญ่เพื่อบรรลุเป้าหมายการ
เตบิโตของบรษิทัไดก้่อใหเ้กดิภาระหนี้ในระดบัสงูและลดทอนฐานะการเงนิของบรษิทั 

อนัดบัเครดิตองคก์ร: A+ 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั A+ 
หุน้กูด้อ้ยสทิธคิลา้ยทนุ A- 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต:  Stable 
 

 

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 
  วนัท่ี อนัดบัเครดิต แนวโน้ม 
  อนัดบัเครดิต/ 
  เครดิตพินิจ 
09/09/54 A+ Stable 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อ: 
เสรมิวทิย ์ศรโียธา         
sermwit@trisrating.com 
 
ประวติร ชยัช านะภยั  
pravit@trisrating.com 
 
เรอืงวุฒ ิจารุรงัสพีงค ์ 
ruangwud@trisrating.com 
 
รุง่ทพิย ์เจรญิวสิุทธวิงศ์        
rungtip@trisrating.com 
 
WWW.TRISRATING.COM 

บริษทั อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน) 
ครัง้ท่ี 77/2557                                                                                                                                                                                    1 ตลุาคม 2557 
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  หน้า  2  

  บริษทั อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน) 

 

       1 ตลุาคม 2557 

 

 

 บรษิทัก่อตัง้เมือ่วนัที ่21 กุมภาพนัธ์ 2546 โดยกลุ่มตระกูลโลเฮยี (Lohia) ในฐานะเป็นบรษิทัเพื่อการลงทุน บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยเมือ่วนัที ่5 กุมภาพนัธ ์2553 และปจัจุบนักลุ่มตระกลูโลเฮยีมสีดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั 66.4% บรษิทัลงทุนในกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิห่วงโซ่
โพลเีอสเตอร์เป็นหลกั โดย ณ 30 มถุินายน 2557 บรษิทัมกี าลงัการผลติตดิตัง้รวมทัง้สิ้น 7.38 ลา้นตนัต่อปี โดยประมาณ 50% เป็นก าลงัการผลติของโพล ี
เอธลินี เทอเรฟธาลเลท (Polyethylene Terephthalate – PET) 24% เป็น PTA 19% เป็นก าลงัการผลติเทยีบเท่าเสน้ใยโพลเีอสเตอร์ และอกี 7% เป็นก าลงั
การผลติเทยีบเท่าโมโนเอธลิลนีไกลคอล (Monoethylene Glycol – MEG) ในธุรกจิห่วงโซ่โพลเีอสเตอร์นัน้ PTA และ MEG ใช้เป็นวตัถุดบิส าคญัใน
กระบวนการผลติ PET และเสน้ใยโพลเีอสเตอร ์ 
 ปจัจุบนับรษิทัมฐีานการผลติกระจายอยู่ใน 16 ประเทศ ครอบคลุม 4 ทวปี (เอเซยี ยุโรป อเมรกิาเหนือ และอาฟรกิา) รปูแบบธุรกจิของบรษิทัทีม่กีารผลติ
ครบวงจร ตลอดจนการมฐีานการผลติทีก่ระจายตวัอยู่ทัว่โลกน่าจะช่วยเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัและบรรเทาความเสีย่งของภาวะอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ได ้อย่างไรกต็าม ก าลงัการผลติใหมจ่ากประเทศจนีและความไมแ่น่นอนของภาวะเศรษฐกจิโลกนัน้สรา้งความกงัวลต่อภาวะการแข่งขนัทีรุ่นแรงซึ่งส่งผลกดดนั
ต่ออตัราก าไรของบรษิทั  
 สถานะทางการเงนิของบรษิัทยงัคงไดร้บัแรงกดดนัจากภาวะขาลงของอุตสาหกรรมห่วงโซ่โพลเีอสเตอร์ แต่แนวโน้มคาดว่าจะดขีึน้ในระยะปานกลาง
เนื่องจากโรงงานทีม่ตีน้ทุนสงูจะปิดตวัลงซึง่จะช่วยใหอุ้ปสงคแ์ละอุปทานกลบัสู่ภาวะสมดุลอกีครัง้ ในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2557 บรษิทัมรีายได ้125,676 ลา้น
บาท เพิม่ขึน้ 12% เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากปรมิาณขายทีเ่พิม่ขึน้ อตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา
และค่าตดัจ าหน่ายต่อรายไดเ้พิม่ขึน้จาก 5.0% ในปี 2556 เป็น 6.2% ในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2557 โดยส่วนหนึ่งสะทอ้นอตัราก าไรของ PTA ทีท่ยอยปรบัตวั
ดขี ึน้ และการกลบัมาผลติของโรงงานผลติ MEG หลงัจากหยุดซ่อมบ ารุงในระหว่างปี 2556 ในส่วนของก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตดั
จ าหน่าย (EBITDA) ต่อตนัของการผลติเพิม่ขึน้จาก 79 ดอลลารส์หรฐัต่อตนัในปี 2556 เป็น 89 ดอลลารส์หรฐัต่อตนัในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2557 โดยบรษิทั
มเีงนิทุนจากการด าเนินงาน 6,852 ลา้นบาทในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2557 ในขณะทีอ่ตัราส่วน EBITDA ต่อดอกเบีย้จ่ายอยู่ที ่4.5 เท่า  
 ณ สิ้นเดอืนมถุินายน 2557 บรษิัทมเีงนิกู้รวมจ านวน 82,280 ลา้นบาท ลดลงจาก 85,266 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2556 ในขณะทีอ่ตัราส่วนเงนิกู้รวมต่อ
โครงสรา้งเงนิทุนดขีึน้จาก 58.1% ณ สิ้นปี 2556 เป็น 56.6% ณ สิ้นเดอืนมถุินายน 2557 อย่างไรกต็าม บรษิทัยงัคงขยายก าลงัการผลติส าหรบัโครงการเดมิ
ตามแผนซึง่รวมถงึการเพิม่ก าลงัการผลติ PTA ทีเ่มอืงรอทเทอรด์มั (Rotterdam) ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์และการปรบัปรุงระบบการผลติโดยมุ่งเน้นผลติภณัฑ์ที่
มมีลูค่าสงู (High Value Added, HVA) โดยบรษิทัวางงบประมาณส าหรบัการลงทุนเหล่านี้ประมาณ 16,600 ลา้นบาทในช่วงปี 2557-2560 ซึ่งจะท าใหบ้รษิทัมี
ก าลงัการผลติรวมเพิม่ขึน้เป็นประมาณ 8 ลา้นตนั ณ สิน้ปี 2559 อย่างไรกต็าม ประมาณการของทรสิเรทติ้งไดเ้พิม่งบประมาณส าหรบัการซื้อกจิการของบรษิทั
อกีประมาณ 58,400 ลา้นบาทในช่วงปี 2557-2560 ไวด้ว้ย โดยงบประมาณนี้ไดร้วมการซื้อกจิการ PHP Fibers GmbH (PHP) ในเดอืนกุมภาพนัธ์ 2557 และ 
Artenius TurkPET ในเดอืนมถุินายน 2557 ซึง่ทัง้ 2 รายการนี้มมีลูค่าลงทุนรวม 4,063 ลา้นบาท ในอนาคตคาดว่าบรษิทัจะมภีาระเงนิกูเ้พิม่มากขึน้จากการซื้อ
กจิการ ส าหรบัการออกหุน้กูด้อ้ยสทิธลิกัษณะคลา้ยทุน และการออกใบส าคญัแสดงสทิธซิื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน (Warrants) ของบรษิทัจ านวน 2 ชุดนัน้ หากมกีาร
ใชส้ทิธ ิกจ็ะช่วยใหโ้ครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัอยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้อย่างไรกต็าม ทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิทัจะมแีผนจดัการภาระหนี้เพือ่รกัษาอตัราส่วนเงนิกู้
สุทธต่ิอส่วนของผูถ้อืหุน้ในระดบัทีต่ ่ากว่า 1.0 เท่าใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบรษิทั ส่วนสภาพคล่องนัน้คาดว่าบรษิทัจะมเีงนิทุนจากการด าเนินงานมากกว่า 
13,000 ลา้นบาทในปี 2558 หลงัจากทีก่ าลงัการผลติส่วนขยายใหม่ ๆ เริม่ด าเนินงาน ซึ่งเงนิทุนจากการด าเนินงานในระดบัดงักล่าวยงัคงเพยีงพอส าหรบัการ
ช าระหนี้ โดยบรษิทัมภีาระหนี้ครบก าหนดในปี 2558 จ านวน 5,800 ลา้นบาท ในปี 2559 จ านวน 11,800 ลา้นบาท และในปี 2560 อกี 13,000 ลา้นบาท โดยที่
บรษิทัมวีงเงนิกูท้ีย่งัไมไ่ดเ้บกิใชอ้กีประมาณ 20,000 ลา้นบาทเพือ่เสรมิสภาพคล่องและเป็นเงนิทุนหมนุเวยีนของบรษิทั  
 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต 
 แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึความคาดหวงัว่าอตัราก าไรของอุตสาหกรรมจะค่อย ๆ ปรบัตวัดขี ึน้จากระดบัปจัจุบนั และบรษิทั
จะยงัคงรกัษาความสามารถในการสรา้งกระแสเงนิสดทีส่ม ่าเสมอ รวมถงึรกัษาสภาพคล่องทีเ่พยีงพอเพื่อรองรบัความผนัผวนทีเ่กดิจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ทัง้นี้ หากภาวะขาลงของอุตสาหกรรมยงัคงด าเนินต่อไปกอ็าจเป็นปจัจยัดา้นลบต่ออนัดบัเครดติของบรษิทั 

 
 
 
 
 
 
  



                                            

 
  หน้า  3  

  บริษทั อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน) 

 

       1 ตลุาคม 2557 

 

 

บริษทั อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน) (IVL) 
อนัดบัเครดิตองคก์ร: A+ 
อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
IVL16OA: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 210 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2559                                                                                   A+ 
IVL16OB: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 2,690 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2559 A+ 
IVL173A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,500 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2560 A+ 
IVL174A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,500 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2560 A+ 
IVL174B: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 2,500 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2560 A+ 
IVL186A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 550 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2561 A+ 
IVL18OA: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 98 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2561 A+ 
IVL18OB: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,302 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2561 A+ 
IVL18DA: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 780 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2561  A+ 
IVL193A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 800 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2562 A+ 
IVL194A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,500 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2562 A+ 
IVL206A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 520 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2563 A+ 
IVL20DA: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 880 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2563 A+ 
IVL21OA: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 37 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2564 A+ 
IVL21OB: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 3,163 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2564 A+ 
IVL224A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,250.5 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2565 A+ 
IVL224B: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 2,649.5 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2565 A+ 
IVL22DA: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,645 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2565 A+ 
IVL236A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,100 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2566 A+ 
IVL243A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,400 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2567 A+ 
IVL24DA: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,475 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2567 A+ 
หุน้กูด้อ้ยสทิธลิกัษณะคลา้ยทุนในวงเงนิไมเ่กนิ 15,000 ลา้นบาท A- 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต: Stable                                        

 
  



                                            

 
  หน้า  4  

  บริษทั อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน) 

 

       1 ตลุาคม 2557 

 

 

 
ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั * 

 
หน่วย: ลา้นบาท 

      ---------------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ------------------------------ 
 ม.ค.-มิ.ย. 

2557  
2556 2555 2554            2553            2552 

รายได ้ 125,676 229,120 210,729 186,096 96,858 79,994 
ดอกเบีย้จ่ายรวม 1,783 3,986 3,611 2,378 1,316 1,715 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากการด าเนินงาน 1,176 24 (444) 9,630 8,663 4,256 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน 6,852 10,389 11,571 13,891 11,206 8,471 
ค่าใชจ่้ายฝา่ยทุนและการลงทุน 7,544 7,192 42,176 32,193 6,542 3,950 
สนิทรพัยร์วม 193,267 189,042 172,474 145,826 77,941 74,260 
เงนิกูร้วม 82,280 85,266 80,630 61,346 32,068 40,101 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 63,118 61,568 56,565 58,777 32,242 22,466 
อตัราสว่นก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย/รายได ้(%) 

6.2 5.0 5.7 8.2 12.8 13.0 

อตัราสว่นผลตอบแทน/เงนิทุนถาวร (%) 4.9 **            3.7            4.1        13.7             17.4 12.4 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย/ดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

4.5 3.1 3.3 7.3 11.0 6.2 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงาน/เงนิกูร้วม (%) 15.4 **          12.2          14.4           22.6                35.0 21.1 
อตัราสว่นเงนิกูร้วม/โครงสรา้งเงนิทุน (%) 56.6 58.1 58.8 51.1 49.9 64.1 
*  งบการเงนิรวม 

** ปรับเป็นอตัราสว่นเต็มปีดว้ยตวัเลข 12 เดอืนยอ้นหลงั  

 
 

  
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั   
โทร. 0-2231-3011 ต่อ 500 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สีลม กรงุเทพฯ 10500, www.trisrating.com 
 
© บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั สงวนลขิสทิธิ ์พ.ศ. 2557  หา้มมใิหบุ้คคลใด ใช้ เปิดเผย ท าส าเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรอืเกบ็ไว้เพื่อใช้ในภายหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรอืขอ้มูลการจดัอันดบั
เครดติ ไมว่่าทัง้หมดหรอืแต่เพยีงบางสว่น และไมว่่าในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีารใดๆ โดยมไิดร้บัอนุญาต การจดัอนัดบัเครดิตนี้มใิช่ค าแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืค าเสนอแนะใหซ้ื้อ ขาย หรอื
ถอืตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพยีงความเหน็เกี่ยวกบัความเสีย่งหรอืความน่าเชื่อถอืของตราสารหนี้นัน้ๆ หรอืของบรษิทันัน้ๆ โดยเฉพาะ ควา มเหน็ทีร่ะบุในการจดัอนัดบัเครดตินี้มไิดเ้ป็นค าแนะน า
เกีย่วกบัการลงทนุ หรอืค าแนะน าในลกัษณะอื่นใด การจดัอนัดบัและขอ้มลูทีป่รากใในรายงานใดๆ ทีจ่ดัท า หรอืพมิพเ์ผยแพร่โดย บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ไดจ้ดัท าขึ้นโดยมไิดค้ านึงถงึความต้องการ
ดา้นการเงนิ พฤตกิารณ์ ความรู ้และวตัถุประสงคข์องผูร้บัขอ้มลูรายใดรายหนึ่ง ดงันัน้ ผูร้บัขอ้มลูควรประเมนิความเหมาะสมของขอ้มลูดงักล่าวก่อนตดัสนิใจลงทนุ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ไดร้บัขอ้มูล
ทีใ่ชส้ าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบรษิทัและแหล่งขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั จงึไม่ร ับประกนัความถูกต้อง ความเพยีงพอ หรอืความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูล
ใดๆ ดงักล่าว และจะไมร่บัผดิชอบต่อความสญูเสยี หรอืความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจากความไมถู่กตอ้ง ความไมเ่พยีงพอ หรอืความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นัน้ และจะไม่รบัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการ
ละเวน้ผลทีไ่ดร้บัหรอืการกระท าใดๆโดยอาศยัขอ้มูลดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดของวธิกีารจดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating 
information/rating_criteria.html 
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Disclaimer 

This presentation and certain statements included herein contain “forward-looking statements” about the [financial condition and results of operations] of Indorama 

Ventures Public Company Limited (the “Company”), which are based on management’s current beliefs, assumptions, expectations and projections about future 

economic performance and events, considering the information currently available to the management.  Any statements preceded by, followed by or that include the 

words “targets”, “believes”, “expects”, “aims”, “intends”, “will”, “may”, “anticipates”, “would”, “plans”,   “could”,  “should, “predicts”, “projects”, “estimates”, “foresees” or 

similar expressions or the negative thereof, identify or signal the presence of forward-looking statements as well as predictions, projections and forecasts of the 

economy or economic trends of the markets, which are not necessarily indicative of the future or likely performance of the Company. Such forward-looking statements, 

as well as those included in any other material discussed at the presentation, are not statements of historical facts and concern future circumstances and results and 

involve known and unknown risks, uncertainties and other important factors beyond the Company’s control that could cause the actual results, performance or 

achievements of the Company to be materially different from the expectations of future results, performance or achievements expressed or implied by such forward-

looking statements.  

Factors that could contribute to such differences include, but are not limited to: the highly competitive nature of the industries in which the Company operates; a 

potential recurrence of regional or global overcapacity; exposures to macro-economic, political, legal and regulatory risks in markets where the Company operates; 

dependence on availability, sourcing and cost of raw materials; ability to maintain cost structure and efficient operation of manufacturing facilities; shortages or 

disruptions of supplies to customers; operational risks of production facilities; costs and difficulties of integrating future acquired businesses and technologies; 

dependence of informal relationships with other Indorama group entities in Indonesia and India; project and other risks carried by significant capital investments 

including future development of new facilities; exchange rate and interest rate fluctuations; pending environmental lawsuits; changes in laws and regulations relating 

beverage containers and packaging; the impact of environmental, health and safety laws and regulations in the countries in which the Company operates. 

All such factors are difficult or impossible to predict and contain uncertainties that may materially affect actual results. New factors emerge from time to time, and it is 

not possible for management to predict all such factors or to assess the impact of each such factor on the Company. Such forward-looking statements are also based 

on numerous assumptions and estimates regarding the Company and its subsidiaries’ present and future business strategies and the environment in which the 

Company will operate in the future.  Any forward-looking statements are not guarantees of future performance and speak only as at the date of this presentation, and 

none of the Company, nor any of its agents, employees or advisors intends or has any duty or obligation to supplement, amend, update or revise any such forward-

looking statements to reflect any change in the Company’s expectations with regard thereto or any change in events, conditions or circumstances on which any such 

statements are based or whether in the light of new information, future events or otherwise, except as may be required by applicable laws and stock exchange 

regulations. The above and other risks and uncertainties are described in the Company’s most recent annual registration statement (Form 56-1), and additional risks or 

uncertainties may be described from time to time in other reports filed by the Company with the Securities and Exchange Commission of Thailand and the Stock 

Exchange of Thailand. Given the aforementioned and other risks, uncertainties and assumptions, you should not place undue reliance on these forward-looking 

statements as a prediction of actual results or otherwise. 

The results of operations for the periods reflected herein are not necessarily indicative of results that may be achieved for future periods, and the Company’s actual 

results may differ materially from those discussed in the forward-looking statements as a result of various factors not foreseen at the time of giving this presentation. 

This presentation must not be treated as advice relating to legal, taxation, financial, accounting or investment matters. By attending this presentation, you acknowledge 

that you will be solely responsible for your own assessment of the market and the market position of the Company and of the risks and merits of any investment in the 

Shares, and that you will conduct your own analysis and be solely responsible for forming your own view of the potential future performance of the Company’s 

business. 
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I Company Overview 
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IVL’s Essential Elements 
Delivering Sustainable Shareholder Value 

 Distinct and diversified 

portfolio 

 #1 in ~70% of business, 

present in >100 countries 

 46 assets in 18 countries 

across 4 continents 

 THB 125.7B revenue, THB 

10.2B core EBITDA in 1H14 

 Track record of value 

creation 

 Compelling growth and 

performance 

- ~35% annual increase in 

revenue and EBITDA since 

2007 

 Encouraging First Half 2014 

 Polyester is the Future 

 Clear roadmap for selective 

and value accretive growth  

- innovation 

- diversification 

- integration 

 Strong commitment to 

investment grade rating 

Unique Position Clear Perspective Superior Performance 
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Our Value Chain 
Bridge Between Upstream Petrochemicals and Consumer Goods 

Our Suppliers 

Naphtha, Ethylene 

Indorama Value Chain 

PX, PTA, MEG, Polyester, and HVA 

C
ru

d
e
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a
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l 
G

a
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Our Customers 

Key End Use Markets 

Steam 

Cracker 

Refinery 

Polyester Fiber 

PET Resin 

PET Film 

Food & 

Beverage 

Personal Care  

& Home Care 

Electronics 

Apparel 

Home Textile PX 

Plant 

PTA 

Plant 

MEG 

Plant 

Polyester 

Polymer Plant 

PA66 Fiber 

PA 66 

Fibers 
Automotive 

rPET 

Specialty Polymers 

Specialty Fiber 

PP Fibers 

PP Fiber 

Hygiene 

Automotive 

Note: HVA is High Value Added products used in manufacturing of Specialties like Automotive, Hygiene, Personal Care and others  

http://www.jnj.com/home.htm
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Global #1 Industry Leader 
~70% of Sales from #1 Market Positions 

Position Segment Region Share Other Players 

PET Polymers 

North America 31% Alpek, M&G 

Europe 29% La Seda, Neo Group 

China* 42% CRC, Pan Asia 

Thailand 38% Shinkong, Thai PET Resin 

Indonesia 44% IRS, Petnesia 

West Africa 75% Hosaf 

PET Packaging Thailand 11% Precision Plastics, Srithai 

Polyester Fibers 
North America 16% Nan Ya, Alpek 

Europe 29% Greenfibre, Elana 

Thailand 32% TPC, Kangwal 

Indonesia 22% Asia Pacific, Tifico 

Monocomponent PP Fibers  North America, Europe 31% IFG, Meraklon 

Polyamide 6.6 Airbag Fibers  Europe 53% Invista, Nexis  

RPET Flakes Europe 6% Freudenberg, STF 

RPET Fibers Europe  16% Greenfibre, Sion 

Purified Ethylene Oxide North America 30% Shell, BASF 

Note: *Pearl River Delta 

Source: Industry Data, IVL Analysis 

PET Polymers PET Packaging Fibers Recycling PEO 

#1 PET Producer Globally #1 Differentiated Fiber Brand #1 in Attractive HVA Niches 

#1 

#1 

#1 

#1 

#1 

#1 

#1 

#1 

#1 #1 #1 #1 #1 
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Distinct and Diversified 
High Degree of Stability and Resilience Across Portfolio 

Products Geographies 

End Markets      Customers 

7% 

51% 

9% 

3% 

9% 

9% 

5% 
7% 

Hygiene HVA Home/Apparel 
Necessities 

Packaging 
Necessities 

Basic 
Chemical 

Chemicals HVA 

Packaging HVA 

Industrial & Auto 
HVA 

Home/Apparel HVA 

Chemicals Feedstock 

Top 20  
Customers 

Other 
Customers 68% 

32% 

9% 
Feedstock 

HVA 33% 

58% 
Necessities 

39% 

N.America 

28% Asia 

33% EMEA 1H14 

Revenue 

 Baht 
125.7B 

1H14 

Revenue 

 Baht 
125.7B 

1H14 

Revenue 

 Baht 
125.7B 

1H14 

Revenue 

Baht  
125.7B 
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Global, Reliable Production Platform 
Local Manufacturing Base Serving Captive Markets 

USA 

Mexico 

UK 

Ireland 

France 

Turkey 

Nigeria 

Indonesia 

Philippines 

Thailand 

China 

Poland 
Netherlands 

Germany 

Lithuania 
Denmark  

Note: *Percent of domestic sales 

HVA Feedstock Necessity N. America Asia EMEA 

Italy 

Ghana 

Global Scale Multiple Assets Local Reach 

 

 

 

 

 

8.6 
MMt 

46 
assets 

85 
%* 

N. America 2.3 
EMEA 2.6 

Asia 3.8 

N. America 8 
EMEA 20 

Asia 18 

N. America 88% 
EMEA 99% 

Asia 74% 
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Value Chain Clusters Ensure Competitiveness 
Delivering Superior Customer and Shareholder Value 

Note: *Percent of Capacity 

~80% of Business Captures Synergies from Integration 

        US 
      Mexico 

2.3 MMt 
8 

Europe 

Thailand 

4 

China 

Indonesia 

MEG HVA PET 

PTA HVA 
PET 

Fibers 

HVA PET 

PTA HVA 
PET 

Fibers 

PTA HVA PET 

“Innovation” 

“Shale Energy” “Innovation” 

“Market” 

“Market” 

Capacity 1.5 MMt 
# of Major Sites 6 

Capacity 
# of Major Sites 

Capacity 2.1 MMt 
# of Major Sites Capacity 1.1 MMt 

# of Major Sites 3 

Capacity 0.6 MMt 
# of Major Sites 3 

17%* 

25%* 23%* 

12%* 

6%* 
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Industry Leading R&D Platform 
Innovations for Sustainable Future 

Flame Retardant 

Polyester Fiber 

PLA High Tenacity 

Industrial Yarn 

Worldwide 

R&D Centers 

6 

R&D 

Employees 

125 

Vitality Index 

~21% 

Collaborative 

Innovation Projects 

100+ 

Patents 

250+ 

Trilobal PP Fiber for 

Hygiene   

Product Innovation Examples 

OxyClear Barrier 

Resin 

AURIGA 

Innovation Platform ~ THB 22 billion* 

Note: *Fixed and long-term assets 
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Diversified, Blue-Chip Customer Base 
Top 20 Customers with <35% of Sales 

Note: 1H2014 Sales 

http://www.jnj.com/home.htm
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Corporate Governance 
Experienced Board Members 

Governance Framework 

Independent Directors 

6 Independent Directors 

7 Executive and Non-Executive Directors 

 Audit Committee 

 Nomination, Compensation and 

Corporate Governance Committee  

 Enterprise Risk Management 

Committee 
6  Executive Members 

Kanit  

Si  
Executive Vice 

President, Bangkok 

Bank PCL 

Maris 

Samaram 
Independent Director and 

Chairman of Audit 

Committee, Siam 

Commercial Bank PCL 

Rathian 

Srimongkol 
President and CEO, 

Krungthai Card PCL 

William 

E. Heinecke 
Founder, Chairman and 

CEO, Minor International 

PCL and its subsidiaries 

Dr. Siri 

Ganjarerndee 
Director of the Bank of 

Thailand Board,  

Former Assistant 

Governor at Bank of 

Thailand  

 Apisak 

Tantivorawong 
Former President 

Krung Thai Bank 

PCL, Chairman of 

Quality Houses PCL 

13 Board Members 

Executive Committee 

3 Sub-Committees 
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Recent Recognitions Reflect Our Strong Commitment 

Forbes  

2014 Asia’s Fab 50 
Companies 

ICIS 

2014 ICIS Top 100 
Chemical Companies 

BCG 

2014 BCG Global 

Challengers 

IHS  

2014 Chemical Week’s 

Billion-Dollar Club 

The Stock Exchange  

of Thailand 

Five-Star Corporate 
Governance Rating 2013 

Thai Institute of Directors 

Audit Committee of the Year 
Award 2013 

Thai Institute of Directors 

Board of the Year Award       
2013 

IR Magazine 

Top 75 for Investor 

Relations  in South-East 
Asia 
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II Financial Highlights 
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Financial performance 
Growth in Sales, EBITDA & Net Profit 

THB in Million 

  2011 2012  2013  1H14 1H13 

Consolidated Sales(1)          186,096          210,729          229,120      125,676    112,301  

Core EBITDA(2)            16,933            14,334            14,966         10,181         7,077  

Core Profit before Tax(3)            10,274              4,440              4,287           4,455         2,005  

Core Net Profit(3)              9,368              1,315              2,062           2,844         1,100  

Total Assets 145,815 172,474 189,042 193,267 179,645 

CAPEX and Investment(4)           30,067            42,183              6,885           7,560         4,166  

Net Operating Debt           36,947            71,061            72,991         72,059       70,417  

Total Equity           58,766            56,565            61,568         63,118       57,235  

Net Operating Debt to Equity               0.63                1.26                1.19             1.14           1.23  

Note (1) Consolidated financials are based upon elimination of intra-company (or intra business segment) transactions 

         (2) Core EBITDA is Consolidated EBITDA less Inventory gain/ (loss) 

            1H14 Core EBITDA includes a LOP (loss of profit) Lopburi flooding of THB 140 MM  

            1H13 Core EBITDA includes a LOP Lopburi flooding of THB 380 MM  

        (3) Core Profit before Tax and Core Net Profit are after adjustments for inventory gain/(loss) and extraordinary items  

         (4)CAPEX and investment  (including  net  proceeds from sales of PPE and investments) are on a cash basis as per cash flow statement 
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Volume Core EBITDA 

Net Operating Debt to Equity 

 

Operating Cash Flow 

 

2.9 
3.1 

1H2013 1H2014 

+8% 
MMT 

7.1 
10.2 

1H2013 1H2014 

+44% 

6.2 

12.9 

1H2013 1H2014 

+109% 
THB Billion 

1.23 
1.14 

1H2013 1H2014 

THB  Billion 

Encouraging First Half 2014 Results 
Volume Growth, Profitability Improvement, Reduced Gearing 

Note: Net Operating Debt = Debt less Cash & equivalents less Capital deployed in capex not generating revenue 
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Strong Earnings Momentum 
Delivered higher Core EBITDA in all segments 

Industry Leading Results Across the Portfolio 

+76% 

+93% 

+10% 

+44% 

Feedstock Necessities HVA 

10.2 THB Bn 

Note: Core EBITDA is Consolidated EBITDA less Inventory gain/ (loss); 

            1H14 Core EBITDA includes a LOP (loss of profit) Lopburi flooding of THB 140 MM  

            1H13 Core EBITDA includes a LOP Lopburi flooding of THB 380 MM        
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HVA Portfolio Driving Higher Quality Earnings 
Core EBITDA Evolution 

Necessities 4.1  4.4  4.7  4.9 

HVA 0.3  0.9  1.1  1.3 

Production (MMt) 

 16,933 

14,334 
 14,966 

20,362 

 1,982 

 3,544 
 5,132 

 8,075 

FY2011 FY2012 FY2013 1H14 x 2

IVL Necessities HVA

 

Driven by 

Necessity 

Portfolio 

 

 

 HVA      

Driven 

 

(THB Million) 

Note: 1H14 x 2 is annualized Core EBITDA for first six months performance of 2014 ended on June 30, 2014 
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III Value Accretive Strategy 
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Clear, Value Accretive Strategy 

Integration 
 Margin enhancement 

 Cost advantage 

Differentiation 
 HVA 

 R&D 

 Sustainability 

Diversification 
 Market reach 

 Customer access 

Decisions Driven by Three Strategic Priorities 
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Strategic Value Drivers 
2014-2018 

Key Strategic Priorities 

#1 

Product 

Diversification 
#2 

Integration #3 

Asset 

Portfolio 

Optimization 

 Sustainability as key business driver 

 Recycling capabilities and increasing use of RPET 

 Expand presence in attractive, growth HVA segments 

(e.g. Automotive, Hygiene) 

 Enhance integration of downstream and intermediates 

businesses for margin resilience 

Sustainability 

#6 
 Continued reinvestment and active asset portfolio 

management to stay ahead of the cost curve (e.g. Europe) 

Geographic 

Diversification 
#4 

 Expand access to key developed and developing markets 

(Turkey, Africa, India, Middle East) 

Operational 

Excellence 
#5 

 Relentless focus on operational excellence 

 Well-defined optimization plan 
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Roadmap for Selective and Value Accretive Growth 

Feedstock 

PX, Ethylene 

Intermediates 

PTA, MEG 

Downstream 

HVA, PET, Fibers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project CHIP 

(HVA) 

Project LATIN 

(HVA + Necessities) 

Other HVA  

(M&A + Organic) 

Greenfield M&A 

ABU DHABI 

(PX) 

Project 

MANHATTAN 

(PTA) 

Project RIVER 

(Ethylene + MEG) 

Project SASA 

(HVA + Necessities) 

Strong Confidence in Our Long-Term Potential 
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Polyester is the Future! 

New Customers New Products ‘Green’ Solutions 

Underpenetrated  

Emerging Markets 

Continued Production 

Substitution 

Lowest Carbon  

Footprint 

Long Term Growth 
6-8% 
CAGR 
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IV The Offering 
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IVL’s Credit Highlights 

Highly Experienced Management 

Well Positioning for Global Expansion 

Number One Leader in Key Petrochemical Products 

Leading Global Petrochemical Company 

Growth Industry with clear, value-accretive strategy 

Strategic Partnership with Global Brands 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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สรปุภาพรวมบรษิทั 

เสือ้ผา้ใยสงัเคราะห ์

เครือ่งดืม่ 

แพ็คเกจตา่งๆ 

อปุกรณ์ใชใ้นรถยนต ์

อปุกรณ์ท าความสะอาดบา้น 

แผงวงจรแสงอาทติย ์

อปุกรณ์การแพทย ์

บรรจภุณัฑย์า 

อปุกรณ์อเิล็คทรอนกิ 

ไฟเบอร ์

เรซิน่ 

แผน่ฟิลม์ 

ผลติภณัฑข์องบรษิทั 

ฐานลกูคา้ของบรษิทั 

ขอ้มลูบรษิทั 

• กอ่ตัง้เมือ่วนัที ่21 ก.พ. 2546 จดทะเบยีนใน SET 

วนัที ่5 ก.พ. 2553 

• บรษัิทอยูใ่น SET 50 ของตลาดหลักทรัพยแ์หง่

ประเทศไทย 
• เป็นผูป้ระกอบการระดับโลกในอตุสาหกรรม 

Petrochemical โดยผลติหลายผลติภณัฑใ์นหว่ง

โซเ่ป็นอนัดับหนึง่ 
• บรษัิทมโีรงงานทัง้หมด 46 แหง่ ใน 18 ประเทศ 
ครอบคลมุ 4 ทวปี เขา้ถงึฐานลกูคา้ทัว่โลกได ้

อยา่งทัว่ถงึ 
• สว่นแบง่การตลาดมากกวา่ 1/3 ของตลาดยโุรป

และอเมรกิา 
• มแีหลง่วตัถดุบิเป็นของตวัเอง ไดเ้ปรยีบดา้น
ตน้ทนุการผลติและประสทิธภิาพในการผลติจาก
ระบบการผลติครบวงจร (Vertical Integration) 

• ผูบ้รหิารมคีวามสามารถและประสบการณ์สงู 
• ก าลังการผลติรวม ณ ปัจจบุนั 8.6 ลา้นตนั/ปี  
• Market Capitalization 128.8 พันลา้นบาท (25 

ก.ย. 57) เป็นอนัดบัสอง รองจาก PTTGC ใน
หมวด Petrochemical 

• รายไดย้อ้นหลังสามปี เตบิโตเฉลีย่ 7.2% 

• ก าไรสทุธ ิ30 ม.ิย. 57 เทา่กบั 1,598 ลา้นบาท 

http://www.jnj.com/home.htm
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Company Rating และ Corporate Governance 
Rating เทยีบเทา่บรษิทัช ัน้น าใน SET 

“A” Rating Type Companies 

Issuer Rating 
“A+” 

Issuer Rating 
“A” 

Issuer Rating 
“A-” 

Corporate Governance Rating 

2013 
Excellence 
CG Rating 

 
 

จากการจัดท ารายงาน Corporate Governance Report of Thai 
Listed Companies (CGR) โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิท
ไทย หรอื Thai Institute of Directors Association (“IOD”) ในปี 
2013 บรษัิท IVL ไดรั้บการจัดอันดบัในระดับ Excellent CG Rating
เทยีบเทา่กับบรษัิทชัน้น าอืน่ๆทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่
ประเทศไทย ตัวอยา่งดังนี ้
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หุน้กูด้อ้ยสทิธทิ ีม่ลีกัษณะคลา้ยทนุ บมจ. อนิโดรามา เวนเจอรส์ 
ผูอ้อกหุน้กู ้ : บรษัิท อนิโดรามา เวนเจอรส์ จ ากัด (มหาชน) 

ผูจ้ดัการการจ าหนา่ยหุน้กู ้ : ธนาคารกรงุเทพ จ ากัด (มหาชน) 

ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากัด (มหาชน) 

ธนาคารกรงุไทย จ ากัด (มหาชน)  

ผูร้ว่มจดัจ าหนา่ยหุน้กู ้ : บรษัิทหลักทรัพยเ์อเชยีพลสั จ ากัด (มหาชน) 

ประเภทของหุน้กู ้ : หุน้กูด้อ้ยสทิธทิีม่ลีักษณะคลา้ยทนุ ช าระคนืเงนิตน้เพยีงครัง้เดยีวเมือ่เลกิบรษัิทหรอืเมือ่ผูอ้อกหุน้กูใ้ห ้
สทิธใินการไถถ่อนหุน้กูก้อ่นก าหนด ตามเงือ่นไขตามเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสทิธ ิทัง้นี ้ผูอ้อก
หุน้กูม้สีทิธเิลือ่นการช าระดอกเบีย้พรอ้มกับสะสมดอกเบีย้จา่ยไปช าระในวนัใดๆ ก็ไดใ้หแ้กผู่ถ้อืหุน้กูโ้ดย
ไมจ่ ากัดระยะเวลาและจ านวนครัง้ตามดลุยพนิจิของผูอ้อกหุน้กูแ้ตเ่พยีงผูเ้ดยีว ไมม่ปีระกัน ไมแ่ปลงสภาพ 
และมผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

อนัดบัความนา่เชือ่ถอืของบรษิทั : A+ โดยบรษัิท ทรสิเรทติง้ จ ากัด 

อนัดบัความนา่เชือ่ถอืของหุน้กู ้ : A- โดยบรษัิท ทรสิเรทติง้ จ ากัด  

การเสนอขาย : ผูล้งทนุท่ัวไปและผูล้งทนุสถาบัน (Public Offering) (ไมร่บัจองซือ้หุน้กูจ้ากผูเ้ยาว)์ 

ระยะเวลาจองซือ้ : คาดวา่จะเป็นชว่งปลายเดอืนตลุาคม 2557 

อายหุุน้กู ้ : ไมม่กี าหนดระยะเวลา (Perpetual) 

วนัทีค่รบก าหนดไถถ่อน : ไถถ่อนเมือ่เลกิกจิการ หรอืการไถถ่อนกอ่นก าหนด (อธบิายรายละเอยีดในหัวขอ้การไถถ่อนกอ่นก าหนด) 

จ านวนจองซือ้ข ัน้ต า่ : ส าหรับผูล้งทนุท่ัวไป: จ านวนซือ้ขัน้ต า่ 100,000 บาท และทวคีณูครัง้ละ 100,000 บาท 

อตัราดอกเบีย้ : (อธบิายในหนา้ โครงสรา้งดอกเบีย้) 

การจา่ยดอกเบีย้ : ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช าระดอกเบีย้ทกุ 3 เดอืน 
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นับเป็นสว่นของหนีส้นิ 100% นับเป็นสว่นของหนีส้นิ 50% 
นับเป็นสว่นของทนุ 50% 

ลงเป็นสว่นของทนุ 100% ตลอด 

 

 

 
 
 
หุน้กูด้อ้ยสทิธทิ ีม่ลีกัษณะคลา้ยทนุ บมจ. อนิโดรามา เวนเจอรส์ 
การเลือ่นการช าระดอกเบีย้ และ
ขอ้หา้มปฏบิตัริะหวา่งการเลือ่น
การช าระดอกเบีย้ 

: ผูอ้อกหุน้กูม้สีทิธเิลือ่นการช าระดอกเบีย้เป็นวนัใดๆ ตามดลุยพนิจิของผูอ้อกหุน้กู ้โดยตราบเทา่ทีผู่อ้อก
หุน้กูม้กีารเลือ่นการช าระดอกเบีย้หรอืมดีอกเบีย้คา้งช าระ ผูอ้อกหุน้กูจ้ะ 

(ก)ไมป่ระกาศหรอืจา่ยเงนิปันผล และ 

(ข)ไมช่ าระดอกเบีย้หรอืแจกจา่ยทรัพยส์นิใดๆ ใหแ้กผู่ถ้อืหลักทรัพยข์องผูอ้อกหุน้กูท้ีม่สีถานะเทา่เทยีม
กับหรอืดอ้ยกวา่หุน้กู ้และ  

(ค)ไมไ่ถถ่อน ลด ยกเลกิ ซือ้ หรอืซือ้คนืซึง่หลักทรัพยข์องผูอ้อกหุน้กูท้ีม่สีถานะเทา่เทยีมกับหรอืดอ้ย
กวา่หุน้กูโ้ดยมคีา่ตอบแทน 

การไถถ่อนกอ่นก าหนด : ผูอ้อกหุน้กูม้สีทิธทิีจ่ะไถถ่อนหุน้กู ้(โดยจะท าการไถถ่อนหุน้กูทั้ง้หมด) ตามแตจ่ะเห็นสมควรในกรณี
ดังตอ่ไปนี ้

1. การไถถ่อนหุน้กูต้ามดลุยพนิจิของผูอ้อกหุน้กู ้- ณ วนัครบรอบ 5 ปี นับแตว่นัทีอ่อกหุน้กู ้หรอื ณ วนั
ช าระดอกเบีย้ใดๆ หลังจากวนัครบรอบ 5 ปีนับแตว่นัออกหุน้กู ้

2. การไถถ่อนหุน้กูด้ว้ยเหตผุลทางภาษี -เมือ่ผูอ้อกหุน้กูไ้มส่ามารถน าดอกเบีย้ทีช่ าระใหแ้กผู่ล้งทนุมาหัก
เป็นคา่ใชจ้า่ยเพือ่ประโยชนใ์นการค านวณภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลทัง้จ านวน  

3. การไถถ่อนหุน้กูด้ว้ยเหตกุารเปลีย่นแปลงในวธิกีารจัดอันดับของหุน้กู ้-เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงในวธิกีาร
จัดอันดับของหุน้กูโ้ดยสถาบันจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอื ท าใหผู้อ้อกหุน้กูส้ามารถนับหุน้กูท้ีอ่อกนีเ้ป็น
เครดติตราสารทนุหรอืเป็นสว่นของผูถ้อืหุน้ ไดน้อ้ยลงหรอืไมส่ามารถนับไดเ้ลย 

4. การไถถ่อนหุน้กูด้ว้ยเหตกุารณ์เปลีย่นแปลงในหลักการทางบัญช ี-เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงในหลักการ
ทางบัญชทีีท่ าใหผู้อ้อกหุน้กูส้ามารถนับหุน้กูท้ีอ่อกนีเ้ป็นสว่นของผูถ้อืหุน้ไดน้อ้ยลงกวา่ ณ วนัออกหุน้
กู ้หรอืไมส่ามารถนับไดเ้ลย 

5 

การบนัทกึทางบญัช ี

ทาง Credit Rating 

ผูอ้อกหุน้กูม้สีทิธไิถถ่อนหุน้กูต้ามดลุยพนิจิ 

เมือ่ครบก าหนด 5 ปี 
บรษัิทจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอืจะไม่

พจิารณาหุน้กูด้ังกลา่วเป็นสว่นของทนุอกี 
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โครงสรา้งดอกเบีย้ 

 ปีที ่1-5: 7.00% (หรอืเทยีบเทา่ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอาย ุ5 ปี ณ วนัที ่2 ตลุาคม 2557 ซึง่เทา่กับ 2.92% + 4.08%) 
 ปีที ่6-25: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอาย ุ5 ปี + 4.33% 
 ปีที ่26-50: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอาย ุ5 ปี + 5.08% 
 ปีที ่51 เป็นตน้ไป: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอาย ุ5 ปี + 7.08% 
 อัตราดอกเบีย้จะปรับทกุๆ 5 ปี โดยอา้งองิจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอาย ุ5 ปี ณ สิน้สดุวนัท าการของสองวนัท าการกอ่นวนัปรับอัตรา

ดอกเบีย้ 
 

ตวัอยา่งผลตอบแทน 
 สมมตฐิานใหอ้ัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอาย ุ5 ปี คงทีท่ีร่ะดับ 2.92% (เทา่กับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล อาย ุ5 ปี ณ สิน้วันที ่2 

ตลุาคม 2557) เพือ่ใชใ้นการค านวณอัตราดอกเบีย้ 
 

 
 

อตัราดอกเบีย้ 

2.92% 2.92% 2.92% 2.92% 2.92% 2.92% 2.92% 2.92% 2.92% 2.92% 2.92% 2.92%

4.08% 4.08% 4.08% 4.08% 4.08% 4.08% 4.08% 4.08% 4.08% 4.08% 4.08% 4.08%

0.25% 0.25% 0.25% 0.25%
1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
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12.00%
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เป นต้นไป

อัตราดอกเบ้ียส่วนเพ่ิม 
(คงท่ี)

Initial Spread (คงท่ี)

Yield Curve 5 ป 
ของวันก าหนดอัตรา

ดอกเบ้ีย
(แปรผัน)

 .  %
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  .  %   .  %

ป ท่ี

อัตราดอกเบ้ีย
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โครงสรา้งดอกเบีย้ 

 โดยก าหนดสมมตฐิานใหอ้ัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอาย ุ5 ปี คงทีท่ีร่ะดับ 2.92% (เท่ากับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล อาย ุ5 ปี 
ณ สิน้วนัที ่2 ตลุาคม 2557) เพือ่ใชใ้นการค านวณอัตราดอกเบีย้ ทัง้นี ้อัตราผลตอบแทนจากการลงทนุ (IRR) นีเ้ป็นเพยีงกรณีตัวอยา่งเทา่นัน้ 
 
 
 
 
 
 
 

 แสดงใหเ้ห็นวา่ยิง่ผูอ้อกหุน้กูเ้ลือ่นการช าระดอกเบีย้และดอกเบีย้คา้งช าระสะสมยิง่นานเทา่ใดจะท าใหอ้ัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทีผู่ถ้อืหุน้
กูไ้ดรั้บจนครบก าหนดไถถ่อนจะยิง่ลดลงเทา่นัน้ 

 
 
 

ตวัอยา่งผลตอบแทนกรณีผูอ้อกหุน้กูเ้ล ือ่นช าระดอกเบีย้และตดัสนิใจไถถ่อนกอ่นก าหนด 

ปีทีผู่อ้อกหุน้กูต้ัดสนิใจไถถ่อนหุน้กูก้อ่นครบก าหนด 

โดยทีผ่า่นมาไดเ้ลือ่นการช าระดอกเบีย้ทกุงวด 
5 ปี 25 ปี 50 ปี 100 ปี 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทนุ (IRR) 6.19% ตอ่ปี 4.20% ตอ่ปี 3.19% ตอ่ปี 2.31% ตอ่ปี 
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ตารางเวลาทีส่ าคญั 

วนัก าหนดอตัราดอกเบีย้ : 2 ตลุาคม 2557 

วนัจองซือ้หุน้กู ้ : 4 วันท าการ ประมาณปลายตลุาคม 2557 

วนัจา่ยช าระคา่จองซือ้ : ส าหรับผูล้งทนุทั่วไป 
เงนิสด เงนิโอน : ภายในวันสดุทา้ยของก าหนดระยะเวลาจองซือ้หุน้กู ้
เชค็ หรอื ดร๊าฟท ์หรอื แคชเชยีรเ์ชค็ : ภายใน 12.00 น. ของวันกอ่นวันจองซือ้วนัสดุทา้ย 
(โดยเชค็ลงวนัทีไ่มเ่กนิวนักอ่นวนัจองซือ้วันสดุทา้ย) 

วนัออกหุน้กู ้ : วันท าการถดัจากวนัจองซือ้วนัสดุทา้ย 



 

 

 

 

 

บริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

 

 

เอกสารแนบ 8 

      สรุปความแตกต่างข้อก าหนดสิทธิของหุ้นกู้กับ 
        ข้อก าหนดมาตรฐานของส านักงาน ก.ล.ต. 
 



 

 

เอกสารแนบ 8 
สรุปข้อแตกต่างที่ส าคัญระหว่างตัวอย่างข้อก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ที่จัดเตรียมโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ข้อก าหนดสิทธิฯ 
ตัวอย่าง”) และข้อก าหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ “หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเม่ือเลิกบริษัทซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก าหนดและมีสิทธิเล่ือน
ช าระดอกเบีย้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2557” (“ข้อก าหนดสิทธิของบริษัท”) 

หวัข้อ ข้อก าหนดสิทธิฯ ตัวอย่าง ข้อก าหนดสิทธิของบริษัท 

1. ค ำจ ำกดัควำม (เพ่ิมเติม) -ไม่ได้ก ำหนด- เพ่ิมเติมค ำจ ำกัดควำมที่เก่ียวข้องกับกำรช ำระและกำรปรับอตัรำดอกเบีย้หุ้นกู้  เช่น “Initial 
Credit Spread” “งวดดอกเบีย้” “งวดกำรปรับดอกเบีย้” “ดอกเบีย้ค้ำงช ำระ” “วนัปรับอตัรำ
ดอกเบีย้” และ “วนัแรกที่สำมำรถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ” “อตัรำผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบำล
อำย ุ5 ปี” 

2. กำรโอนหุ้นกู้  4.3 [ระบขุ้อจ ำกดัในกำรโอนหุ้นกู้ ] 

 

4.3 ข้อจ ำกดัในกำรโอนหุ้นกู้   

 ไมมี่ 

 4.4 [ระบขุ้อก ำหนดเก่ียวกบักำรปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ] 4.2(ข) นำยทะเบียนหุ้นกู้จะปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นเวลำ 14 (สิบสี่) วนัก่อนหน้ำวนั
ช ำระดอกเบีย้หุ้นกู้  วนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  วันประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  หรือวนัอ่ืนใด
เพ่ือวตัถปุระสงค์ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธิหรือตำมที่ผู้ ออกหุ้นกู้จะได้แจ้ง
แก่นำยทะเบียนหุ้นกู้  (ต่อไปนีเ้รียกว่ำ “วันปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ”) ถ้ำวนัปิด
สมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่ตรงกับวันท ำกำร ให้เลื่อนไปเป็นวันท ำกำรถัดไป ซึ่งใน
กรณีดังกล่ำว จะท ำให้ระยะเวลำระหว่ำงวันปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้ นกู้ จนถึงวัน
ช ำระเงินหรือวันประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  ฯลฯ ดงักล่ำวข้ำงต้นมีระยะเวลำเหลือน้อยกว่ำ 
14 (สิบสี่) วนั โดยนำยทะเบียนหุ้นกู้จะไมรั่บลงทะเบียนกำรโอนหุ้นกู้ ใด ๆ ในวนัปิด
สมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ดังกล่ำว ทัง้นี ้ผู้ รับโอนหุ้นกู้ ภำยหลงัวันปิดสมดุทะเบียนผู้
ถือหุ้นกู้จนถึงวนัช ำระดอกเบีย้หุ้นกู้  วนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  วนัประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  
หรือวนั อ่ืนใดดงักล่ำวข้ำงต้น จะไม่ได้รับสิทธิใด ๆ ส ำหรับกำรปิดสมดุทะเบียนผู้
ถือหุ้นกู้ ในครัง้นัน้ ๆ (เช่น สิทธิในกำรได้รับช ำระเงินต้นของหุ้นกู้  ดอกเบีย้หุ้นกู้ ใน
งวดนัน้ หรือ สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ ในครัง้นัน้ ๆ)  

ผู้ออกหุ้นกู้ และนำยทะเบียนหุ้นกู้ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงเวลำและ
วันปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ นกู้  เพื่อให้เป็นไปตำมกำรเปลี่ยนแปลงของกฎและ
กฎหมำยที่เก่ียวข้องของศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์หรือหน่วยงำนอื่นใดที่เก่ียวข้อง โดย
ไม่ต้องได้รับควำมยินยอมจำกผู้ ออกหุ้ นกู้ หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้  ทัง้นี ้กำรแก้ไข



 

 

หวัข้อ ข้อก าหนดสิทธิฯ ตัวอย่าง ข้อก าหนดสิทธิของบริษัท 
ดงักลำ่วจะต้องไมก่่อให้เกิดผลกระทบในทำงลบตอ่สิทธิและผลประโยชน์ใด ๆ ของ
ผู้ ถือหุ้นกู้ ในสว่นที่มีนยัส ำคญั 

3. สถำนะหุ้นกู้  5. สถานะของหุ้นกู้ 

5.1 หุ้นกู้ เป็นหนีข้องผู้ ออกหุ้นกู้ ซึ่งมีสถำนะทำงกฎหมำยเท่ำเทียมกันทุกหน่วย 
และผู้ ถือหุ้ นกู้ จะ [มีสิทธิได้รับช ำระหนีไ้ม่ด้อยกว่ำสิทธิได้รับช ำระหนีข้อง
เจ้ำหนีส้ำมญัทัง้ในปัจจบุนัและในอนำคตของผู้ออกหุ้นกู้  เว้นแต่บรรดำหนีท้ี่มี
กฎหมำยคุ้มครองให้ได้รับช ำระหนีก้่อน] 

5.2 ผู้ ถือหุ้นกู้ มีสิทธิขอแปลงสภำพ/ อำจถกูบงัคบัแปลงสภำพสิทธิที่จะได้รับช ำระ
คืนเงินต้น และ/หรือดอกเบีย้ เป็นหุ้นสำมญั/บริุมสิทธิที่ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ ] 

5. สถานะของหุ้นกู้  

5.1 สถำนะและสิทธิได้รบัช ำระเงินตำมหุ้นกู้  

หุ้นกู้ที่เสนอขำยในครัง้นีเ้ป็นหุ้นกู้ ด้อยสิทธิและไมมี่ประกนัของผู้ออกหุ้นกู้  และมี
สถำนะทำงกฎหมำยเท่ำเทียมกันทกุหน่วย โดยกำรด้อยสิทธิดงักล่ำวของผู้ ถือ
หุ้นกู้ ตำมหุ้นกู้ นีเ้ป็นกำรด้อยสิทธิในเร่ืองกำรได้รับช ำระเงินตำมหุ้นกู้ต่อเจ้ำหนี ้
สำมญัและเจ้ำหนีบ้ริุมสิทธิอ่ืน ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้  สิทธิของผู้ ถือหุ้นกู้ นีจ้ะเท่ำเทียม
กบัสิทธิของผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้  แตจ่ะมีสิทธิก่อนหน้ำผู้ ถือหุ้นสำมญั
ของผู้ออกหุ้นกู้  เม่ือเกิดกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้ถกูศำลมีค ำสัง่พิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขำด ค ำสัง่ให้ฟืน้ฟกิูจกำร 
หรือถูกศำลพิพำกษำให้ล้มละลำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยล้มละลำย 
หรือ  

(ข) มีกำรช ำระบญัชีเพ่ือกำรเลิกกิจกำรของผู้ออกหุ้นกู้  หรือ  

(ค) กรณีอ่ืนใดที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. 

5.2 กำรปลดเปลือ้งภำระกำรช ำระเงินตำมหุ้นกู้  

ในกรณีตำมข้อ 5.1(ก) และ/หรือ (ข) และ/หรือ (ค) สิทธิในกำรรับช ำระเงินใด ๆ 
ภำยใต้หุ้นกู้ ของผู้ ถือหุ้นกู้จะจ ำกัดอยู่เพียงเท่ำจ ำนวนทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของผู้
ออกหุ้นกู้ภำยหลงัจำกกำรช ำระหนีใ้ห้แก่เจ้ำหนีส้ำมญัและเจ้ำหนีบุ้ริมสิทธิอ่ืน ๆ 
ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสิทธิได้รับช ำระหนีก้่อน แตเ่ทำ่เทียมกบัผู้ ถือหุ้นบุริมสิทธิของผู้
ออกหุ้นกู้ และอยู่ในล ำดบัก่อนหน้ำผู้ ถือหุ้นสำมญัของผู้ออกหุ้นกู้ตำมที่กล่ำวไว้
ข้ำงต้นแล้วเทำ่นัน้ หำกทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้ที่เหลือจำกกำรช ำระหนีด้งักล่ำว
ไม่เพียงพอช ำระเงินต้น และ/หรือดอกเบีย้ รวมทัง้ค่ำเสียหำยอ่ืนใดอนัเกิดจำก
มลูเหตุตำมหุ้นกู้ ได้ทัง้จ ำนวน ให้ถือว่ำจ ำนวนเงินส่วนที่ผู้ ถือหุ้นกู้ ยังไม่ได้รับ
ช ำระนัน้เป็นอนัระงบัไปโดยผู้ ถือหุ้นกู้ ได้ตกลงปลดเปลือ้งหน้ำที่ในกำรช ำระเงิน
ตำมหุ้นกู้ที่ยงัไมไ่ด้ช ำระนัน้ให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้   



 

 

หวัข้อ ข้อก าหนดสิทธิฯ ตัวอย่าง ข้อก าหนดสิทธิของบริษัท 
5.3 กำรสละสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้  

ในกรณีที่ผู้ ออกหุ้นกู้ถกูศำลมีค ำสัง่พิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขำด ค ำสัง่ให้ฟืน้ฟกิูจกำร 
หรือถกูศำลพิพำกษำให้ล้มละลำยตำมพระรำชบญัญัติล้มละลำย หรือกฎหมำย
อ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือมีกำรช ำระบญัชีเพื่อเลิกกิจกำรของผู้ออกหุ้นกู้  และตรำบ
เท่ำที่เจ้ำหนีส้ำมญัและเจ้ำหนีบุ้ริมสิทธิอ่ืน ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสิทธิได้รับช ำระ
หนีก้่อนยงัไมไ่ด้รับช ำระหนีจ้ำกผู้ออกหุ้นกู้ครบถ้วน และอำจใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้
ออกหุ้นกู้ช ำระหนีด้งักล่ำวได้ภำยในอำยคุวำมตำมกฎหมำย แม้ว่ำผู้ ถือหุ้นกู้จะ
ยงัได้รับช ำระเงินจำกผู้ออกหุ้นกู้ ไมค่รบถ้วน ผู้ ถือหุ้นกู้ตกลงวำ่ผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่มีสิทธิ
ตำมข้อก ำหนดสิทธินีท้ี่จะด ำเนินกำรอยำ่งใดอยำ่งหนึ่งหรือทัง้หมดดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) รับช ำระเงินหรือรับกำรแจกจ่ำยทรัพย์สินอ่ืนใดจำกผู้ออกหุ้นกู้  หรือ
ลกูหนีข้องผู้ออกหุ้นกู้ เพ่ือเป็นกำรช ำระเงินอนัเกิดจำกมลูเหตขุองหุ้น
กู้ นีใ้ห้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้   

(ข) หกักลบลบจ ำนวนเงินใด ๆ ซึ่งผู้ ถือหุ้นกู้ ควรได้รับช ำระอันเกิดจำก
มลูเหตขุองหุ้นกู้ เอำกบัหนีใ้ด ๆ ที่ผู้ ถือหุ้นกู้ มีตอ่ผู้ออกหุ้นกู้   

(ค) รับจ ำนอง รับจ ำน ำ หรือ รับหลกัประกันอ่ืนใด ๆ ไว้จำกผู้ออกหุ้นกู้
หรือบุคคลอ่ืนใดเพื่อเป็นประกันกำรช ำระเงินตำมหุ้นกู้อนัจะท ำให้ผู้
ถือหุ้นกู้ มีสิทธิได้รับช ำระเงินจำกทรัพย์สินหรือหุ้น หรือตรำสำร หรือ
สิทธิอย่ำงใด ๆ ที่ผู้ ออกหุ้นกู้ เป็นเจ้ำของ หรือเป็นผู้ทรงโดยชอบด้วย
กฎหมำยก่อนเจ้ำหนีร้ำยอ่ืนที่มีล ำดับแห่งสิทธิในกำรได้รับช ำระหนี ้
เหนือกวำ่สิทธิในกำรได้รับช ำระเงินของผู้ ถือหุ้นกู้  (ทัง้นี ้หำกผู้ ถือหุ้นกู้
ได้รับจ ำนอง จ ำน ำ หรือรับหลกัประกันใด ๆ ไว้ ผู้ ถือหุ้นกู้ ต้องยกเลิก
กำรจ ำนอง จ ำน ำ หรือสละสิทธิยดึหน่วงหลกัประกนัที่ผู้ ถือหุ้นกู้ ได้รับ
ไว้จำกผู้ออกหุ้นกู้หรือบคุคลอ่ืนใด) 

(ง) ยดึถือเงินหรือทรัพย์สินใด ๆ ที่ได้รับช ำระ หรือแจกจ่ำย หรือพึงได้รับ
ช ำระ หรือแจกจ่ำยจำกผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนของผู้ออกหุ้นกู้  หรือพึง
ได้รับช ำระตำมค ำพิพำกษำ หรือค ำสั่งของศำล หรือค ำสั่งของ 
เจ้ำพนักงำนพิทกัษ์ทรัพย์ หรือของผู้ ท ำแผนหรือผู้บริหำรแผนไว้มิได้ 



 

 

หวัข้อ ข้อก าหนดสิทธิฯ ตัวอย่าง ข้อก าหนดสิทธิของบริษัท 
ทัง้นี ้จนกวำ่เจ้ำหนีส้ำมญัและเจ้ำหนีบ้ริุมสิทธิอ่ืน ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ที่
มีล ำดบัแห่งสิทธิในกำรช ำระหนีเ้หนือกว่ำสิทธิในกำรได้รับช ำระเงิน
ของผู้ ถือหุ้นกู้ดงัที่กลำ่วไว้ข้ำงต้นจะได้รับช ำระหนีจ้นครบถ้วนแล้ว  

5.4 ผลผูกพนัผู้ถือหุ้นกู้และผู้รบัโอน  

สิทธิในกำรได้รับช ำระเงินของผู้ ถือหุ้นกู้ตำมข้อก ำหนดสิทธินีมี้ผลผูกพนัผู้ ถือหุ้นกู้
และผู้ รับโอนทกุทอด (ถ้ำมี) ตลอดอำยขุองหุ้นกู้ นี ้

4. หน้ำที่ของผู้ออกหุ้นกู้  (กรณีมีเหตผิุด
นดั) 

7. หน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ 

7.1 หำกมีเหตผิุดนดัใด ๆ (ตำมที่ก ำหนดในข้อ 12) หรือเหตกุำรณ์ที่อำจกลำยเป็น
เหตุผิดนัด (หมำยถึง เหตกุำรณ์ที่จะกลำยเป็นเหตุผิดนัด หำกผู้ออกหุ้นกู้ ไม่
สำมำรถแก้ไขเหตกุำรณ์ที่เกิดขึน้ได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดไว้) หรือผู้ออก
หุ้นกู้ถกูฟ้องเป็นจ ำเลยในศำล หรือถกูกล่ำวหำว่ำจะต้องเป็นฝ่ำยรับผิดตำม
สัญญำใด ๆ ในกรณีพิพำทที่อนุญำโตตุลำกำรจะต้องวินิจฉัย ผู้ ออกหุ้นกู้
จะต้องแจ้งให้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ทรำบโดยไมช่กัช้ำนบัแตว่นัที่ผู้ออกหุ้นกู้ ได้ทรำบ
ถึงเหตกุำรณ์ดงักลำ่ว รวมทัง้แจ้งถึงกำรกระท ำใดๆ ที่ผู้ ออกหุ้นกู้ ได้ด ำเนินกำร
หรือเสนอที่จะด ำเนินกำรเพื่อแก้ไขเหตกุำรณ์ดงักลำ่วด้วย  

6. หน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ 

6.1 หำกมีเหตผิุดนดัใด ๆ หรือผู้ออกหุ้นกู้ถกูฟ้องเป็นจ ำเลยในศำล หรือถกูกล่ำวหำว่ำ
จะต้องเป็นฝ่ำยรับผิดตำมสัญญำใด ๆ ในกรณีพิพำทที่อนญุำโตตุลำกำรจะต้อง
วินิจฉัย ซึ่งหำกศำลมีค ำพิพำกษำหรืออนญุำโตตลุำกำรมีค ำวินิจฉัยที่ไม่เป็นคุณ
กบัผู้ออกหุ้นกู้  และเหตผิุดนดั คดีควำม หรือกระบวนกำรอนญุำโตตลุำกำรดงักลำ่ว
จะก่อให้เกิดผลกระทบอยำ่งร้ำยแรง ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ทรำบ
ถึงเหตผิุดนดั คดีควำม หรือกระบวนกำรอนญุำโตตลุำกำรดงักล่ำวโดยไม่ชกัช้ำนับ
แต่วันที่ ผู้ ออกหุ้ นกู้ ไ ด้ทรำบถึ ง เหตุ ผิ ดนัด  คดี ควำม  ห รือกระบวนกำร
อนญุำโตตลุำกำรนัน้ รวมทัง้แจ้งถึงกำรกระท ำใดๆ ที่ผู้ ออกหุ้นกู้ ได้ด ำเนินกำรหรือ
เสนอที่ จะด ำ เ นินกำร เพื่ อแ ก้ ไข เหตุ ผิ ดนัด  คดีควำม ห รือกระบวนกำร
อนญุำโตตลุำกำรดงักลำ่วด้วย 

5. หน้ำที่ของผู้ออกหุ้นกู้  (เพ่ิมเติม) 7.6 [ระบขุ้อก ำหนดเก่ียวกับหน้ำที่ของผู้ออกหุ้นกู้ อ่ืนๆ ทัง้ในส่วนที่จะต้องปฏิบตัิ
และงดเว้นกำรปฏิบตัิ] 

6.3 หำกมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนตวัผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้หรือนำยทะเบียนหุ้นกู้  ผู้ออกหุ้นกู้จะ
จัดหำบุคคลเพื่อแต่งตัง้ให้เป็นผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้  หรือนำยทะเบียนหุ้นกู้ รำยใหม่ 
(แล้วแต่กรณี) โดยเร็วที่สดุเท่ำที่จะสำมำรถกระท ำได้ แต่ทัง้นีต้้องไม่เกิน 60 (หก
สิบ) วนันบัแตว่นัที่ผู้ออกหุ้นกู้ทรำบเก่ียวกบัเหตกุำรณ์ดงักลำ่ว 

6.4 ผู้ออกหุ้นกู้จะใช้ควำมพยำยำมอยำ่งดีที่สดุในกำรประกอบธุรกิจให้เหมำะสมและมี
ประสิทธิภำพ และจะปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
และกฎหมำยอ่ืนที่เก่ียวข้อง รวมตลอดถึงกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั และค ำสัง่ตำ่ง ๆ ที่
ออกตำมกฎหมำย และจะปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดสิทธิฉบบันีต้ลอดอำยขุองหุ้นกู้   

6.5 ผู้ออกหุ้นกู้จะจดัให้มีกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือของหุ้นกู้  โดยสถำบนัจดัอนัดบั



 

 

หวัข้อ ข้อก าหนดสิทธิฯ ตัวอย่าง ข้อก าหนดสิทธิของบริษัท 
ควำมน่ำเชื่อถือที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. ตลอดอำยหุุ้นกู้  ซึ่ง
อนัดบัควำมน่ำเชื่อถือนีมิ้ได้จดัขึน้เพ่ือเป็นข้อแนะน ำให้ผู้ลงทนุท ำกำรซือ้ ขำย หรือ
ถือหุ้นกู้ที่เสนอขำย และอำจมีกำรเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงโดยสถำบนัจดัอนัดบั
ควำมน่ำเชื่อถือดงักลำ่ว  

6.6 ผู้ออกหุ้นกู้ จะน ำหุ้นกู้ เข้ำขอจดทะเบียนในสมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย  (Thai 
Bond Market Association) และ/หรือตลำดรองของหุ้นกู้ อ่ืนใดที่ผู้ ออกหุ้นกู้ เห็น
ควร และจะคงให้หุ้นกู้ เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในสมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย
หรือศนูย์ซือ้ขำยอ่ืนใดที่ผู้ออกหุ้นกู้ เห็นวำ่มีสถำนะเทำ่เทียมกนัตลอดอำยหุุ้นกู้  

6. ดอกเบีย้ 8 ดอกเบีย้ 

8.1 [ระบขุ้อก ำหนดเก่ียวกบัดอกเบีย้ กำรค ำนวณดอกเบีย้ และวนัก ำหนด
ช ำระดอกเบีย้] 

8.2 ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ ผิดนดัไมช่ ำระเงินต้นตำมเงื่อนไขในข้อก ำหนดสิทธิ 
ดอกเบีย้ส ำหรับเงินต้นค้ำงช ำระ 

 นบัจำกวนัถึงก ำหนดช ำระจนถึงวนัที่ผู้ออกหุ้นกู้ท ำกำรช ำระหนีค้รบถ้วน
ให้คิดในอตัรำดอกเบีย้ผิดนดั  ทัง้นี ้ไม่วำ่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้จะได้มีหนงัสือ
แจ้งไปยงัผู้ออกหุ้นกู้ตำมข้อ 10.2 แล้วหรือไมก็่ตำม 

7. ดอกเบีย้  

7.1 อตัรำดอกเบีย้และวนัช ำระดอกเบีย้หุ้นกู้ 

 ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงช ำระดอกเบีย้ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้บนจ ำนวนเงินต้นคงค้ำงทัง้หมดของ
หุ้นกู้ ตัง้แต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ ในอัตรำดอกเบีย้หุ้นกู้  โดยจะมีกำรช ำระ
ดอกเบีย้เป็นรำยไตรมำสในวนัช ำระดอกเบีย้หุ้นกู้  ทัง้นี ้เว้นแตผู่้ออกหุ้นกู้ เลื่อนกำร
ช ำระดอกเบีย้ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 7.4  

 อตัรำดอกเบีย้บนหุ้นกู้จะเป็นอตัรำดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ส ำหรับงวดดอกเบีย้ทุก ๆ งวดตัง้แต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้จนถึง 
(แตไ่มน่บัรวม) วนัแรกที่สำมำรถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้  อตัรำดอกเบีย้บน
หุ้นกู้จะเทำ่กบัอตัรำร้อยละ 7 ตอ่ปี 

(ข) ส ำหรับงวดดอกเบีย้ทกุ ๆ งวดตัง้แต่ (โดยรวมถึง) วนัแรกที่สำมำรถใช้
สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ เป็นต้นไปให้อตัรำดอกเบีย้บนหุ้นกู้ เป็นดงันี ้

 ช่วงเวลา อัตราดอกเบีย้ 

1. ตัง้แตว่นัแรกที่สำมำรถใช้สิทธิไถ่ถอน
หุ้นกู้  จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันครบ
ก ำหนดปีที่ 10 นบัจำกวนัออกหุ้นกู้  

ผลรวมของ (ก) อตัรำผลตอบแทน
พนัธบตัรรัฐบำลอำย ุ5 ปี ณ สิน้สดุวนั
ท ำกำรของสองวนัท ำกำรก่อนวนัแรกที่
สำมำรถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้  (ข) Initial 
Credit Spread และ (ค) อตัรำร้อยละ 



 

 

หวัข้อ ข้อก าหนดสิทธิฯ ตัวอย่าง ข้อก าหนดสิทธิของบริษัท 

0.25 ตอ่ปี 

2. ตัง้แตค่รบก ำหนดปีที่ 10 นบัจำกวนั
ออกหุ้นกู้  จนถึง (แตไ่มน่บัรวม) วนั
ครบก ำหนดปีที่ 15 นบัจำกวนัออก
หุ้นกู้  

ผลรวมของ (ก) อตัรำผลตอบแทน
พนัธบตัรรัฐบำลอำย ุ5 ปี ณ สิน้สดุวนั
ท ำกำรของสองวนัท ำกำรก่อนวนัครบ
ก ำหนดปีที่ 10 นบัจำกวนัออกหุ้นกู้  (ข) 
Initial Credit Spread และ (ค) อตัรำ
ร้อยละ 0.25 ตอ่ปี 

3. ตัง้แตค่รบก ำหนดปีที่ 15 นบัจำกวนั
ออกหุ้นกู้  จนถึง (แตไ่มน่บัรวม) วนั
ครบก ำหนดปีที่ 20 นบัจำกวนัออก
หุ้นกู้  

ผลรวมของ (ก) อตัรำผลตอบแทน
พนัธบตัรรัฐบำลอำย ุ5 ปี ณ สิน้สดุวนั
ท ำกำรของสองวนัท ำกำรก่อนวนัครบ
ก ำหนดปีที่ 15 นบัจำกวนัออกหุ้นกู้  (ข) 
Initial Credit Spread และ (ค) อตัรำ
ร้อยละ 0.25 ตอ่ปี 

4. ตัง้แตค่รบก ำหนดปีที่ 20 นบัจำกวนั
ออกหุ้นกู้  จนถึง (แตไ่มน่บัรวม) วนั
ครบก ำหนดปีที่ 25 นบัจำกวนัออก
หุ้นกู้  

ผลรวมของ (ก) อตัรำผลตอบแทน
พนัธบตัรรัฐบำลอำย ุ5 ปี ณ สิน้สดุวนั
ท ำกำรของสองวนัท ำกำรก่อนวนัครบ
ก ำหนดปีที่ 20 นบัจำกวนัออกหุ้นกู้  (ข) 
Initial Credit Spread และ (ค) อตัรำ
ร้อยละ 0.25 ตอ่ปี 

5. ตัง้แตค่รบก ำหนดปีที่ 25 นบัจำกวนั
ออกหุ้นกู้  จนถึง (แตไ่มน่บัรวม) วนั
ครบก ำหนดปีที่ 30 นบัจำกวนัออก
หุ้นกู้  

ผลรวมของ (ก) อตัรำผลตอบแทน
พนัธบตัรรัฐบำลอำย ุ5 ปี ณ สิน้สดุวนั
ท ำกำรของสองวนัท ำกำรก่อนวนัครบ
ก ำหนดปีที่ 25 นบัจำกวนัออกหุ้นกู้  (ข) 
Initial Credit Spread และ (ค) อตัรำ
ร้อยละ 1.0 ต่อปี 

6. ตัง้แตค่รบก ำหนดปีที่ 30 นบัจำกวนั ผลรวมของ (ก) อตัรำผลตอบแทน



 

 

หวัข้อ ข้อก าหนดสิทธิฯ ตัวอย่าง ข้อก าหนดสิทธิของบริษัท 

ออกหุ้นกู้  จนถึง (แตไ่มน่บัรวม) วนั
ครบก ำหนดปีที่ 35 นบัจำกวนัออก
หุ้นกู้  

พนัธบตัรรัฐบำลอำย ุ5 ปี ณ สิน้สดุวนั
ท ำกำรของสองวนัท ำกำรก่อนวนัครบ
ก ำหนดปีที่ 30 นบัจำกวนัออกหุ้นกู้  (ข) 
Initial Credit Spread และ (ค) อตัรำ
ร้อยละ 1.0 ต่อปี 

7. ตัง้แตค่รบก ำหนดปีที่ 35 นบัจำกวนั
ออกหุ้นกู้  จนถึง (แตไ่มน่บัรวม) วนั
ครบก ำหนดปีที่ 40 นบัจำกวนัออก
หุ้นกู้  

ผลรวมของ (ก) อตัรำผลตอบแทน
พนัธบตัรรัฐบำลอำย ุ5 ปี ณ สิน้สดุวนั
ท ำกำรของสองวนัท ำกำรก่อนวนัครบ
ก ำหนดปีที่ 35 นบัจำกวนัออกหุ้นกู้  (ข) 
Initial Credit Spread และ (ค) อตัรำ
ร้อยละ 1.0 ต่อปี 

8. ตัง้แตค่รบก ำหนดปีที่ 40 นบัจำกวนั
ออกหุ้นกู้  จนถึง (แตไ่มน่บัรวม) วนั
ครบก ำหนดปีที่ 45 นบัจำกวนัออก
หุ้นกู้  

ผลรวมของ (ก) อตัรำผลตอบแทน
พนัธบตัรรัฐบำลอำย ุ5 ปี ณ สิน้สดุวนั
ท ำกำรของสองวนัท ำกำรก่อนวนัครบ
ก ำหนดปีที่ 40 นบัจำกวนัออกหุ้นกู้  (ข) 
Initial Credit Spread และ (ค) อตัรำ
ร้อยละ 1.0 ต่อปี 

9. ตัง้แตค่รบก ำหนดปีที่ 45 นบัจำกวนั
ออกหุ้นกู้  จนถึง (แตไ่มน่บัรวม) วนั
ครบก ำหนดปีที่ 50 นบัจำกวนัออก
หุ้นกู้  

ผลรวมของ (ก) อตัรำผลตอบแทน
พนัธบตัรรัฐบำลอำย ุ5 ปี ณ สิน้สดุวนั
ท ำกำรของสองวนัท ำกำรก่อนวนัครบ
ก ำหนดปีที่ 45 นบัจำกวนัออกหุ้นกู้  (ข) 
Initial Credit Spread และ (ค) อตัรำ
ร้อยละ 1.0 ต่อปี 

10. วนัครบก ำหนดปีที่ 50 นบัจำกวนัออก
หุ้นกู้ เป็นต้นไป 

ผลรวมของ (ก)  อัตรำผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบำลอำยุ 5 ปี ณ สิน้สุดวัน
ท ำกำรของสองวันท ำกำรก่อนวันครบ



 

 

หวัข้อ ข้อก าหนดสิทธิฯ ตัวอย่าง ข้อก าหนดสิทธิของบริษัท 

ก ำหนดปีที่ 50 นับจำกวนัออกหุ้นกู้  หรือ 
ณ สิน้สุดวันท ำกำรก่อนวันเร่ิมต้นของ
งวดกำรปรับดอกเบีย้ที่เก่ียวข้องตำมข้อ 
7.2 (แล้วแต่กรณี) (ข) Initial Credit 
Spread และ (ค) อตัรำร้อยละ 3.0 ตอ่ปี 

ทัง้นี ้ในกำรช ำระดอกเบีย้ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้อำจต้องมีกำรหกัเงินไว้  ณ ที่จ่ำยหรือ
กำรหกัเงินใด ๆ ที่ก ำหนดให้พงึหกัไว้ตำมข้อ 8.5 อนึ่ง ในกำรค ำนวณดอกเบีย้นัน้
จะท ำกำรค ำนวณบนจ ำนวนเงินต้นคงค้ำงทัง้หมดของหุ้นกู้  

7.2 กำรปรบัอตัรำดอกเบีย้  

 ผู้ออกหุ้นกู้จะท ำกำรปรับอตัรำดอกเบีย้หุ้นกู้ทกุ ๆ วนัปรับอตัรำดอกเบีย้  

 นำยทะเบียนหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้  จะเป็นผู้ค ำนวณกำรปรับอตัรำดอกเบีย้หุ้นกู้
ดงักลำ่วโดยอ้ำงอิงจำกอตัรำผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบำลอำย ุ5 ปี ในสองวนัท ำ
กำรก่อนวนัเร่ิมต้นของงวดกำรปรับดอกเบีย้ที่เก่ียวข้อง และแจ้งให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้
ทรำบโดยวิธีกำรตำมที่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เห็นสมควร  

7.3 กำรค ำนวณดอกเบีย้  

จ ำนวนดอกเบีย้ที่จะต้องช ำระตำมหุ้นกู้ส ำหรับงวดดอกเบีย้ใด ๆ จะค ำนวณโดย
น ำ (ก) ผลคูณของจ ำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ ในแต่ละหน่วย ณ วนัแรกของงวด
ดอกเบีย้นัน้กบัอตัรำดอกเบีย้ที่มีผลใช้บงัคบัส ำหรับงวดนัน้ไปคณูกบั (ข) จ ำนวน
วนัส ำหรับงวดดอกเบีย้นัน้หำรด้วย 365 โดยจ ำนวนดอกเบีย้จะก ำหนด ทศนิยม
ไมเ่กินหกต ำแหน่ง (ถ้ำต ำแหน่งที่เจ็ดมีค่ำมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 5 (ห้ำ) ให้ท ำกำร
ปัดทศนิยมต ำแหน่งที่หกขึน้หนึ่งต ำแหน่ง)  

7.4 กำรเลือ่นกำรช ำระดอกเบีย้  

(ก) ภำยใต้ข้อ 7.5 ผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิและดุลยพินิจแต่เพียงผู้ เดียวที่จะ
เลื่อนกำรช ำระดอกเบีย้ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ในวนัช ำระดอกเบีย้หุ้นกู้  โดยผู้
ออกหุ้นกู้ จะส่งหนังสือบอกกล่ำวกำรเลื่อนกำรช ำระดอกเบีย้ให้แก่
ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่น้อยกว่ำ 5 (ห้ำ) วนัท ำกำรก่อนวนัก ำหนดช ำระ



 

 

หวัข้อ ข้อก าหนดสิทธิฯ ตัวอย่าง ข้อก าหนดสิทธิของบริษัท 
ดอกเบีย้ที่เก่ียวข้อง และให้เรียกจ ำนวนดอกเบีย้ที่เลื่อนกำรช ำระ
ดอกเบีย้นัน้ว่ำ “ดอกเบีย้ค้างช าระ” โดยผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิและดลุย
พินิจแต่เพียงผู้ เดียวที่จะเลื่อนกำรช ำระดอกเบีย้ค้ำงช ำระออกไปอีก 
โดยกำรสง่หนงัสือบอกกลำ่วตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ในข้อนี ้ทัง้นี ้ผู้
ออกหุ้นกู้ สำมำรถเลื่อนกำรช ำระดอกเบีย้และดอกเบีย้ค้ำงช ำระได้
โดยไมจ่ ำกดัจ ำนวนครัง้  

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะสะสมดอกเบีย้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ได้ช ำระและดอกเบีย้ค้ำง
ช ำระให้แก่ผู้ ถือหุ้ นกู้  แต่ผู้ ถือหุ้ นกู้ ไม่มีสิทธิได้รับดอกเบีย้ห รือ
ผลตอบแทนอ่ืนใดในดอกเบีย้ที่ผู้ ออกหุ้นกู้ ไม่ได้ช ำระและดอกเบีย้
ค้ำงช ำระสะสมดงักลำ่ว  

(ค) กำรเลื่อนกำรช ำระดอกเบีย้ตำมข้อ 7.4 นีไ้ม่ให้ถือเป็นเหตผิุดนัดตำม
ข้อ 10.  

(ง) ผู้ ออกหุ้นกู้ มีสิทธิที่จะช ำระดอกเบีย้ค้ำงช ำระ  (ไม่ว่ำทัง้หมดหรือ
บำงส่วน) ไม่ว่ำในเวลำใด ๆ (โดยไม่จ ำกัดว่ำจะต้องเป็นวนัช ำระ
ดอกเบีย้) โดยกำรส่งหนังสือบอกกล่ำวให้แก่ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่น้อย
กว่ำ 25 (ยี่สิบห้ำ) วนัท ำกำรแต่ไม่เกิน 30 (สำมสิบ) วนัท ำกำร โดย
หนังสือบอกกล่ำวนัน้จะต้องระบุจ ำนวนของดอกเบีย้ค้ำงช ำระที่ผู้
ออกหุ้นกู้ประสงค์จะช ำระและวนัช ำระดอกเบีย้ค้ำงช ำระดงักลำ่ว  

7.5 ข้อห้ำมปฏิบติัของผู้ออกหุ้นกู้ระหว่ำงกำรเลือ่นกำรช ำระดอกเบีย้  

ตรำบเทำ่ที่ผู้ออกหุ้นกู้ มีกำรเลื่อนกำรช ำระดอกเบีย้หรือดอกเบีย้ค้ำงช ำระตำมข้อ 
7.4 ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องไมก่ระท ำกำรดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) ประกำศหรือจำ่ยเงินปันผล  

(ข) ช ำระดอกเบีย้หรือแจกจำ่ยทรัพย์สินใดๆ แก่ผู้ ถือหลกัทรัพย์ของผู้ออก
หุ้นกู้ที่มีสถำนะทำงกฎหมำยเท่ำเทียมกับหุ้นกู้  หรือผู้ ถือหลักทรัพย์
ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสถำนะทำงกฎหมำยด้อยกวำ่หุ้นกู้  และ  

(ค) ไถ่ถอน ลด ยกเลิก ซือ้ หรือ ซือ้คืนซึ่งหลกัทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มี



 

 

หวัข้อ ข้อก าหนดสิทธิฯ ตัวอย่าง ข้อก าหนดสิทธิของบริษัท 
สถำนะทำงกฎหมำยเทำ่เทียมกบัหุ้นกู้  หรือหลกัทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้
ที่มีสถำนะทำงกฎหมำยด้อยกวำ่หุ้นกู้ โดยมีคำ่ตอบแทน  

 ในกรณีที่ผู้ ออกหุ้นกู้ ฝ่ำฝืนข้อก ำหนดในข้อ 7.5 นี ้ให้ถือว่ำดอกเบีย้ค้ำงช ำระถึง
ก ำหนดช ำระทันทีในวนัที่ผู้ ออกหุ้นกู้ กระท ำกำรฝ่ำฝืนดงักล่ำว และผู้ ออกหุ้ นกู้ ไม่
สำมำรถเลื่อนกำรช ำระดอกเบีย้ค้ำงช ำระดงักลำ่วนัน้ออกไปได้อีก 

7.  กำรช ำระคืนเงินต้น กำรไถ่ถอน   
หุ้นกู้  และกำรซือ้คืนหุ้นกู้  

10. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซือ้คืนหุ้นกู้ 

10.1 ผู้ออกหุ้นกู้จะท ำกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ ในวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยกำร
ช ำระ[เงินต้นตำมมลูคำ่หุ้นกู้ ] 

 

9. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซือ้คืนหุ้นกู้  

 หุ้นกู้ นีเ้ป็นหุ้นกู้ประเภทด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ำยทุน  ช ำระคืนเงินต้นเพียงครัง้
เดียวโดยกำรไถ่ถอนเม่ือเลิกกิจกำร (Perpetual) ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่
ก ำหนดไว้ในข้อ 9. นีเ้ทำ่นัน้  

9.1 กำรไถ่ถอนหุ้นกู้ตำมดลุยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้  

 ผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้ตำมแต่จะเห็นสมควร ในกรณีที่ผู้ ออกหุ้นกู้จะใช้
สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้  ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องไถ่ถอนหุ้นกู้ทัง้หมดในวนัครบก ำหนด 5 ปีนับ
จำกวนัออกหุ้นกู้  ซึง่คือวนัที่ 31 ตลุำคม พ.ศ. 2562 (“วันแรกที่สามารถใช้สิทธิไถ่
ถอนหุ้นกู้”) หรือวนัช ำระดอกเบีย้หุ้นกู้ แต่ละครัง้ภำยหลงัจำกวนัแรกที่สำมำรถใช้
สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้  โดยไถ่ถอนหุ้นกู้ที่รำคำเท่ำกับเงินต้นตำมหุ้นกู้ ทัง้จ ำนวน และผู้
ออกหุ้นกู้ จะต้องช ำระดอกเบีย้ที่เกิดขึน้แล้วซึ่งผู้ ออกหุ้นกู้ มีหน้ำที่ต้องช ำระแต่ยัง
มิได้ช ำระให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้  (ซึ่งรวมถึงดอกเบีย้ค้ำงช ำระ (ถ้ำมี) ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 
7.4) จนถึงแตไ่มร่วมวนัที่ก ำหนดว่ำจะท ำกำรไถ่ถอน โดยผู้ออกหุ้นกู้ ต้องส่งหนังสือ
บอกกล่ำวกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ผู้ ถือหุ้นกู้  และนำยทะเบียนหุ้นกู้
ล่วงหน้ำเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 30 (สำมสิบ) วนัแต่ไม่เกินกว่ำ 60 (หกสิบ) วนัก่อน
วนัที่ผู้ ออกหุ้นกู้จะใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้  ทัง้นี ้ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่สำมำรถเพิกถอนหนังสือ
บอกกลำ่วกำรไถ่ถอนหุ้นกู้  และกำรสง่หนงัสือบอกกลำ่วดงักลำ่วจะท ำให้ผู้ออกหุ้นกู้
มีหน้ำที่ที่จะต้องไถถ่อนหุ้นกู้ ในวนัที่สำมำรถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้  และในรำคำที่ระบุ
ไว้ในหนงัสือบอกกลำ่วดงักลำ่ว  

9.2 กำรไถ่ถอนหุ้นกู้ด้วยเหตผุลทำงภำษี 

 ผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิเลือกที่จะท ำกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ทัง้หมดในเวลำใด ๆ ก็ได้ หำกผู้ออก
หุ้นกู้ ได้พิสจูน์จนเป็นที่พอใจแก่ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ว่ำผู้ ออกหุ้นกู้ ไม่หรือจะไม่สำมำรถ



 

 

หวัข้อ ข้อก าหนดสิทธิฯ ตัวอย่าง ข้อก าหนดสิทธิของบริษัท 
น ำดอกเบีย้ที่ช ำระให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้มำหกัเป็นค่ำใช้จ่ำยเพื่อประโยชน์ในกำรค ำนวณ
ภำษีเงินได้นิติบคุคลในประเทศไทยของผู้ออกหุ้นกู้ ได้ทัง้จ ำนวน ณ วนัออกหุ้นกู้หรือ
ภำยหลงัจำกวนัออกหุ้นกู้ซึง่มีสำเหตมุำจำกกำรเปลี่ยนแปลงในกฎหมำยไทย (หรือ
กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง) หน่วยงำนทำงกำรเมือง หรือหน่วยงำนที่มีอ ำนำจในกำร
จดัเก็บภำษีที่เก่ียวข้อง หรือมีสำเหตมุำจำกกำร เปลี่ยนแปลงในกำรตีควำมหรือกำร
บงัคบัใช้กฎหมำย กฎ หรือระเบียบ โดยหน่วยงำนที่มีอ ำนำจในกำรออกกฎหมำย 
ศำล หน่วยงำนรัฐ หรือหน่วยงำนก ำกับดูแลใด ๆ (ซึ่งรวมถึงกำรประกำศใช้
กฎหมำย หรือกำรเผยแพร่ค ำพิพำกษำ หรือค ำตดัสินของหน่วยงำนก ำกับดแูล) ใน
กรณีดงักลำ่ว ผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทัง้จ ำนวนที่รำคำเทำ่กบัเงินต้นตำมหุ้นกู้
ทัง้จ ำนวน และผู้ออกหุ้นกู้จะต้องช ำระดอกเบีย้ที่เกิดขึน้แล้วซึ่งผู้ ออกหุ้นกู้ มีหน้ำที่
ต้องช ำระแตย่งัมิได้ช ำระให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้  (ซึง่รวมถึง ดอกเบีย้ค้ำงช ำระ (ถ้ำมี) ตำมที่
ระบุไว้ในข้อ 7.4) จนถึงแต่ไม่รวมวนัที่ก ำหนดว่ำจะท ำกำรไถ่ถอน โดยผู้ออกหุ้นกู้
ต้องส่งหนังสือบอกกล่ำวกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ผู้ ถือหุ้นกู้  และนำย
ทะเบียนหุ้นกู้ล่วงหน้ำเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 30 (สำมสิบ) วนัแต่ไม่เกินกว่ำ 60 (หก
สิบ) วนัก่อนวนัที่ผู้ ออกหุ้นกู้จะใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้  ทัง้นี ้ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่สำมำรถเพิก
ถอนหนงัสือบอกกลำ่วกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ ได้  

 ทัง้นี ้ ก่อนส่งหนังสือบอกกล่ำวแจ้งกำรไถ่ถอนตำมควำมในวรรคแรก ผู้ออกหุ้นกู้
จะต้องน ำส่งหนังสือซึ่งลงนำมโดยกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจของผู้ ออกหุ้นกู้  (หรือผู้ รับ
มอบอ ำนำจ) ที่ระบวุำ่มีเหตกุำรณ์ตำมที่ระบไุว้ในข้อ 9.2 นีเ้กิดขึน้ และรำยละเอียด
เก่ียวกบัเหตกุำรณ์ดงักลำ่ว รวมทัง้หลกัฐำนที่แสดงให้เห็นว่ำผู้ออกหุ้นกู้ ไม่สำมำรถ
น ำดอกเบีย้ที่ช ำระให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้มำหกัคำ่ใช้จ่ำยเพื่อประโยชน์ในกำรค ำนวณภำษี
ของผู้ออกหุ้นกู้ ได้ตำมกฎหมำย กฎ หรือ ระเบียบตำ่ง ๆ ที่เก่ียวข้องให้แก่ผู้ แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้   

 ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้อำจพิจำรณำว่ำหนังสือและหลกัฐำนดงักล่ำวเป็นหลกัฐำนอนัเป็น
ที่สดุว่ำได้มีเหตกุำรณ์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 9.2 นีเ้กิดขึน้แล้ว ซึ่งหลกัฐำนนีถื้อเป็น
ที่สดุและมีผลผกูพนัผู้ ถือหุ้นกู้ทกุรำย ทัง้นี ้เม่ือระยะเวลำบอกกลำ่วตำมที่ก ำหนดไว้
ในข้อ 9.2 นี ้สิน้สดุลง ผู้ออกหุ้นกู้ มีหน้ำที่จะต้องไถ่ถอนหุ้นกู้ตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไว้



 

 

หวัข้อ ข้อก าหนดสิทธิฯ ตัวอย่าง ข้อก าหนดสิทธิของบริษัท 
ในข้อ 9.2 นี ้

9.3 กำรไถ่ถอนหุ้นกู้ด้วยเหตกุำรณ์เปลีย่นแปลงในวิธีกำรจดัอนัดบัของหุ้นกู้  

 ผู้ออกหุ้นกู้อำจใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ทัง้หมดในเวลำใด ๆ ก็ได้ หำกผู้ ออกหุ้นกู้ ได้
พิสจูน์จนเป็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ว่ำได้มีกำรเปลี่ยนแปลงในวิธีกำรจดัอนัดบั
ของหุ้นกู้ หรือกำรตีควำมในวิธีกำรจัดอันดับของหุ้นกู้ โดยสถำบันจัดอันดับควำม
น่ำเชื่อถือ ท ำให้ผู้ออกหุ้นกู้สำมำรถนับหุ้นกู้ที่ออกนีเ้ป็นเครดิตตรำสำรทนุ  (equity 
credit) ของผู้ ออกหุ้นกู้ ได้น้อยลงกว่ำที่ผู้ ออกหุ้นกู้ สำมำรถนับได้ก่อนหน้ำกำร
เปลี่ยนแปลงในวิธีกำรจดัอนัดบัของหุ้นกู้หรือกำรตีควำมในวิธีกำรจดัอนัดบัดงักลำ่ว
หรือไมส่ำมำรถนบัหุ้นกู้ที่ออกนีเ้ป็นเครดิตตรำสำรทนุ (equity credit) ของผู้ออกหุ้น
กู้ ได้เลยไม่ว่ำด้วยเหตุผลใด ๆ โดยไถ่ถอนหุ้นกู้ ที่รำคำเท่ำกับเงินต้นตำมหุ้นกู้ ทัง้
จ ำนวน และผู้ออกหุ้นกู้จะต้องช ำระดอกเบีย้ที่เกิดขึน้แล้วซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ มีหน้ำที่ต้อง
ช ำระแตย่งัมิได้ช ำระให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้  (ซึง่รวมถึง ดอกเบีย้ค้ำงช ำระ (ถ้ำมี) ตำมที่ระบุ
ไว้ในข้อ 7.4) จนถึงแตไ่มร่วมวนัที่ก ำหนดวำ่จะท ำกำรไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้ ต้องส่ง
หนงัสือบอกกลำ่วกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ ให้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ผู้ ถือหุ้นกู้  และนำยทะเบียน
หุ้นกู้ล่วงหน้ำเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 30 (สำมสิบ) วนัแต่ไม่เกินกว่ำ 60 (หกสิบ) วนั
ก่อนวันที่ผู้ ออกหุ้นกู้ จะใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้  ทัง้นี ้ ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่สำมำรถเพิกถอน
หนงัสือบอกกลำ่วกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ ได้  

 ทัง้นี ้ก่อนที่ผู้ออกหุ้นกู้จะจดัสง่หนงัสือบอกกลำ่วกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ตำมที่ระบุไว้ในข้อ
นี ้ผู้ออกหุ้นกู้จะสง่และจดัให้มีกำรสง่เอกสำรเหลำ่นีใ้ห้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

(ก) หนังสือซึ่งลงนำมโดยกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจของผู้ ออกหุ้นกู้  (หรือผู้ รับมอบ
อ ำนำจ) ที่ระบุว่ำมีเหตุกำรณ์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 9.3 นีเ้กิดขึน้ รวมทัง้
รำยละเอียดเก่ียวกบัเหตกุำรณ์ดงักลำ่ว และ  

(ข) ประกำศหรือหลกัฐำนใด ๆ ที่ออกโดยสถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือระบุ
รำยละเอียดเก่ียวกับกำรเปลี่ยนแปลงในวิธีกำรจดัอนัดบัของหุ้นกู้หรือกำร
ตีควำมในวิธีกำรจดัอนัดบัของหุ้นกู้   

 ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ อำจพิจำรณำว่ำหนังสือและประกำศหรือหลักฐำนดังกล่ำวเป็น
หลักฐำนอนัเป็นที่สุดว่ำได้มีเหตุกำรณ์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 9.3 นีเ้กิดขึน้แล้ว ซึ่ง
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หลกัฐำนนีถื้อเป็นที่สดุและมีผลผูกพนัผู้ ถือหุ้นกู้ทกุรำย ทัง้นี ้ เม่ือระยะเวลำบอก
กลำ่วตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 9.3 นี ้สิน้สดุลง ผู้ออกหุ้นกู้ มีหน้ำที่จะต้องไถ่ถอนหุ้นกู้
ตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในข้อ 9.3 นี ้ 

9.4 กำรไถ่ถอนหุ้นกู้ด้วยเหตกุำรณ์เปลีย่นแปลงในหลกักำรบญัชี  

 ผู้ออกหุ้นกู้อำจใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ทัง้หมดในเวลำใด ๆ ก็ได้ หำกผู้ ออกหุ้นกู้ ได้
พิสจูน์จนเป็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้วำ่ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงในหลกักำรบญัชีที่ผู้
ออกหุ้นกู้ ต้องปฏิบตัิตำมท ำให้ผู้ออกหุ้นกู้สำมำรถนบัหุ้นกู้ที่ออกนีเ้ป็นส่วนของผู้ ถือ
หุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ ได้น้อยลงกวำ่ ณ วนัออกหุ้นกู้หรือไมส่ำมำรถนบัหุ้นกู้ที่ออกนีเ้ป็น
สว่นของผู้ ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ ได้เลยไม่วำ่ด้วยเหตผุลใด ๆ โดยไถ่ถอนหุ้นกู้ที่รำคำ
เทำ่กบัเงินต้นตำมหุ้นกู้ทัง้จ ำนวน และผู้ออกหุ้นกู้จะต้องช ำระดอกเบีย้ที่เกิดขึน้แล้ว
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ มีหน้ำที่ต้องช ำระแต่ยงัมิได้ช ำระให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้  (ซึ่งรวมถึงดอกเบีย้ 
ค้ำงช ำระ (ถ้ำม)ี ตำมที่ระบไุว้ในข้อ 7.4) จนถึงแตไ่มร่วมวนัที่ก ำหนดวำ่จะท ำกำรไถ่
ถอน โดยผู้ออกหุ้นกู้ ต้องสง่หนังสือบอกกล่ำวกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
ผู้ ถือหุ้นกู้  และนำยทะเบียนหุ้นกู้ล่วงหน้ำเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 30 (สำมสิบ) วนัแต่
ไมเ่กินกวำ่ 60 (หกสิบ) วนัก่อนวนัที่ผู้ออกหุ้นกู้จะใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้  ทัง้นี ้ผู้ออกหุ้น
กู้ ไมส่ำมำรถเพิกถอนหนงัสือบอกกลำ่วกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ ได้  

 ทัง้นี ้ก่อนที่ผู้ออกหุ้นกู้จะจดัสง่หนงัสือบอกกลำ่วกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ตำมที่ระบุไว้ในข้อ
นี ้ผู้ออกหุ้นกู้จะสง่และจดัให้มีกำรสง่เอกสำรเหลำ่นีใ้ห้แก่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

(ก) หนังสือซึ่งลงนำมโดยกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจของผู้ ออกหุ้นกู้  (หรือผู้ รับมอบ
อ ำนำจ) ที่ระบุว่ำมีเหตุกำรณ์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 9.4 นีเ้กิดขึน้ รวมทัง้
รำยละเอียดเก่ียวกบัเหตกุำรณ์ดงักลำ่ว และ  

(ข) ประกำศหรือหลักฐำนใด ๆ ที่ออกโดยผู้ สอบบัญชีอิสระที่เป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไประบุรำยละเอียดเก่ียวกับกำรเปลี่ยนแปลงในหลักกำรบัญชี
ดงักลำ่ว  

ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ มีสิทธิอำจพิจำรณำว่ำหนังสือและประกำศหรือหลักฐำนดังกล่ำว
เป็นหลกัฐำนอนัเป็นที่สดุว่ำได้มีเหตกุำรณ์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 9.4 นีเ้กิดขึน้แล้ว ซึ่ง
หลกัฐำนนีถื้อเป็นที่สดุและมีผลผูกพันผู้ ถือหุ้นกู้ทกุรำย ทัง้นี ้ เม่ือระยะเวลำบอก
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กลำ่วตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 9.4 นี ้สิน้สดุลง ผู้ออกหุ้นกู้ มีหน้ำที่จะต้องไถ่ถอนหุ้นกู้
ตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในข้อ 9.4 นี ้ 

9.5 กำรซ้ือคืนหุ้นกู้โดยผู้ออกหุ้นกู้  

ผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิซือ้คืนหุ้นกู้จำกผู้ ถือหุ้นกู้ รำยใด ๆ ในตลำดรองหรือแหล่งอ่ืน ๆ ได้
ไมว่ำ่ในเวลำใด ๆ ที่รำคำหรือเง่ือนไขใดๆ ก็ได้ แต่หำกผู้ออกหุ้นกู้ ท ำค ำเสนอซือ้คืน
หุ้นกู้ เป็นกำรทั่วไป ผู้ ออกหุ้นกู้ จะต้องท ำค ำเสนอซือ้คืนหุ้นกู้ ต่อผู้ ถือหุ้นกู้ทุกรำย 
และจะต้องท ำกำรซือ้คืนหุ้นกู้จำกผู้ ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขำยคืนหุ้นกู้ทกุรำยอย่ำง
เทำ่เทียมกนัตำมสดัสว่นที่เสนอขำย  

9.6 กำรยกเลิกหุ้นกู้  

เม่ือผู้ ออกหุ้นกู้ ท ำกำรไถ่ถอนหรือซือ้คืนหุ้นกู้ แล้ว  ผู้ ออกหุ้นกู้ จะต้องยกเลิกหุ้นกู้
ดงักล่ำว และจะน ำหุ้นกู้ ดงักล่ำวออกและเสนอขำยต่อไปอีกมิได้  โดยผู้ ออกหุ้นกู้
จะต้องแจ้งให้นำยทะเบียนหุ้นกู้ทรำบเพ่ือด ำเนินกำรยกเลิกหุ้นกู้ดงักลำ่ว 

9.7  ควำมประสงค์ในกำรออกหลกัทรพัย์เพือ่ทดแทนหุ้นกู้  

ในกำรไถ่ถอนหรือซือ้คืนหุ้นกู้ที่ไมใ่ชก่ำรไถ่ถอนหุ้นกู้ตำมข้อ 9.2 9.3 และ 9.4 ตรำบ
เทำ่ที่สถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือยงันับหุ้นกู้ ให้เป็นเครดิตตรำสำรทนุ (equity 
credit) ผู้ออกหุ้นกู้ มีควำมประสงค์ที่จะ (แตไ่มถ่กูผกูพนัให้ต้องด ำเนินกำร) ช ำระคืน
เงินต้นของหุ้นกู้ ด้วยจ ำนวนเงินที่ได้จำกกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ใด ๆ ที่
สถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือนบัให้เป็นเครดิตตรำสำรทนุ (equity credit) (หรือ
อนัดับเครดิตตรำสำรที่คล้ำยคลึงกันที่สถำบนัจัดอนัดับควำมน่ำเชื่อถือจะใช้เป็น
ครัง้เป็นครำว) ที่เทำ่เทียมกบัหรือดีกว่ำเครดิตตรำสำรทนุ (equity credit) ของหุ้นกู้
ที่ผู้ ออกหุ้นกู้ มีควำมประสงค์ที่จะไถ่ถอนหรือซือ้คืนได้รับ ณ วันออกหุ้นกู้ดังกล่ำว 
(โดยจะต้องค ำนึงถึงกำรเปลี่ยนแปลงในกฎเกณฑ์เก่ียวกับตรำสำรที่มีลักษณะ
คล้ำยทุนหรือกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องหรือกำรเปลี่ยนแปลงในกำรตีควำมกฎเกณฑ์
ดงักลำ่วตัง้แตว่นัออกหุ้นกู้ ) 
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8.กำรผิดนดัและผลของกำรผิดนดั 
(กรณีผิดนดัไมช่ ำระเงิน) 

12. การผิดนัดและผลของการผิดนัด 

12.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดงัตอ่ไปนีถื้อเป็นกำรผิดนดัตำมข้อก ำหนดสิทธิ 

(ก) หำกผู้ ออกหุ้นกู้ ผิดนัดไม่ช ำระเงินไม่ว่ำเงินต้นหรือดอกเบีย้หรือเงิน
จ ำนวนอ่ืนใดในวนัถึงก ำหนดช ำระตำมเงื่อนไขในข้อก ำหนดสิทธิ 

10. การผิดนัดและผลของการผิดนัด 

10.1 ถ้ำเกิดเหตกุำรณ์ใด ๆ ดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือเป็นเหตผิุดนดั (“เหตผิุดนดั”) ภำยใต้หุ้นกู้  

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้ ไมช่ ำระเงินไมว่ำ่เงินต้นหรือดอกเบีย้หรือเงินจ ำนวนอ่ืนใดในวนั
ถึงก ำหนดช ำระตำมเงื่อนไขในข้อก ำหนดสิทธิ และกำรผิดนัดไม่ช ำระเงิน
ดงักล่ำวยงัคงมีอยู่อย่ำงต่อเน่ืองเป็นระยะเวลำ 5 (ห้ำ) วันท ำกำรนับจำก
วนัถึงก ำหนดช ำระนัน้ แต่ไม่รวมถึงควำมล่ำช้ำอนัเกิดจำกกำรส่งมอบเช็ค
หรือกำรโอนเงินเข้ำบญัชีเงินฝำกของผู้ ถือหุ้นกู้ซึ่งพิสจูน์ได้ว่ำผู้ออกหุ้นกู้ ได้
ช ำระเงินต้น และ/หรือดอกเบีย้ภำยในก ำหนดช ำระแล้ว หรือเกิดเหตุ
สดุวิสยัหรือเหตใุด ๆ อนัผู้ออกหุ้นกู้ ไม่สำมำรถควบคมุได้ เช่น ควำมล่ำช้ำ
ของกำรสง่ไปรษณีย์ หรือควำมผิดพลำดของระบบกำรช ำระเงิน เป็นต้น 

9.กำรผิดนดัและผลของกำรผิดนดั 
(กรณีผิดนดักรณีอ่ืนๆ) 

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้ ไมป่ฏิบตัิตำมข้อก ำหนดสิทธิในข้ออ่ืน ๆ นอกจำกกำรผิดนัด
ไมช่ ำระเงิน และเหตผิุดเงื่อนไขเช่นนัน้ยงัคงมีอยู่เป็นระยะเวลำ 30 วนั 
นับจำกวันที่ได้มีกำรส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ ออกหุ้นกู้ แก้ไขกำรไม่ปฏิบัติ
ตำมเง่ือนไขดงักลำ่วไปยงัส ำนกังำนใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ แล้วโดยผู้แทน
ผู้ ถือหุ้นกู้  หรือผู้ ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้ รวมกนัไมน้่อยกว่ำร้อยละ 
[•] ของหุ้นกู้ที่ยงัมิได้ท ำกำรไถ่ถอนทัง้หมด 

(ค) ผู้ออกหุ้นกู้ ผิดนัดช ำระหนีไ้ม่ว่ำในมลูหนีใ้ด ๆ เป็นจ ำนวนเงินรวมกัน
เกินกวำ่ [•] บำท หรือเงินสกุลอ่ืนที่มีจ ำนวนเทียบเท่ำ จำกกำรที่ (1) ผู้
ออกหุ้นกู้ ไม่ช ำระหนีด้ังกล่ำวภำยในก ำหนดช ำระหนีเ้ดิมหรือภำยใน
ระยะเวลำที่เจ้ำหนีข้ยำยให้ หรือ (2) หนีด้งักลำ่วถกูเจ้ำหนีเ้รียกให้ช ำระ
คืนก่อนก ำหนดตำมสิทธิของเจ้ำหนีใ้นสญัญำที่เก่ียวข้อง 

(ง) หำกผู้ ออกหุ้ นกู้ ต้องค ำพิพำกษำเสร็จเด็ดขำด  หรือค ำชีข้ำดของ
อนญุำโตตลุำกำร ให้ช ำระเงินครัง้เดียวหรือหลำยครัง้รวมกันเกินกว่ำ 
[•] บำท หรือเงินสกลุอ่ืนที่มีจ ำนวนเทียบเทำ่ 

-ไมมี่- 
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10.กำรผิดนดัและผลของกำรผิดนัด 
(กรณีฟืน้ฟกิูจกำร) 

(จ) มีกำรเร่ิมด ำเนินกำรเพื่อขอฟื้นฟูกิจกำรของผู้ ออกหุ้นกู้ หรือเพื่อขอให้    
ผู้ออกหุ้นกู้ ล้มละลำยภำยใต้กฎหมำยที่เก่ียวข้อง หรือได้มีค ำสัง่หรือมติ
ใด ๆ โดยชอบตำมกฎหมำยให้เลิกกิจกำรของผู้ ออกหุ้นกู้  หรือผู้ ออก  
หุ้นกู้ ตกเป็นผู้ มีหนีส้ินล้นพ้นตัวตำมที่กฎหมำยก ำหนดหรือมีกำรยึด/
อำยดัทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้ตำมค ำพิพำกษำหรือค ำสัง่โดยชอบด้วย
กฎหมำย 

(ข)  ผู้ออกหุ้นกู้ถกูศำลมีค ำสัง่พิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขำด หรือถกูศำลมีค ำสัง่ให้ฟืน้ฟู
กิจกำร หรือถกูศำลพิพำกษำให้ล้มละลำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยล้มละลำย 
หรือมีกำรช ำระบญัชีเพ่ือเลิกกิจกำรของผู้ออกหุ้นกู้  
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