หนังสือชีช้ วน
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)
INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
(บริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
เสนอขาย
หุ้นกู้ชนิดระบุช่ อื ผู้ถือ ประเภทด้ อยสิทธิท่มี ีลักษณะคล้ ายทุน ชาระคืนเงินต้ นเพียงครัง้ เดียว ไถ่ ถอนเมื่อเลิกกิจการ
ไม่ มีประกัน ไม่ แปลงสภาพ มีผ้ ุแทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกาหนด
“หุ้นกู้ด้อยสิทธิท่มี ีลักษณะคล้ ายทุนไถ่ ถอนเมื่อเลิกบริ ษัทซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ ถอนหุ้นกู้ก่อนกาหนด
และมีสิทธิเลื่อนชาระดอกเบีย้ โดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆ
ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2557”
จานวนรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 15,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ 1,000 บาท
ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 15,000,000,000 บาท
อัตราดอกเบี ้ยปี ที่ 1 - 5 ร้ อยละ 7% ต่อปี
อัตราดอกเบี ้ยปี ที่ 6 - 25 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้ อยละ 0.25 ต่อปี
อัตราดอกเบี ้ยปี ที่ 26 - 50 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้ อยละ 1.0 ต่อปี
อัตราดอกเบี ้ยตังแต่
้ ปีที่ 51 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้ อยละ 3.0 ต่อปี
อัตราดอกเบี ้ยจะปรับทุก ๆ 5 ปี โดยอ้ างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ สิ ้นสุดวันทาการของสองวันทาการก่อนวันปรับอัตราดอกเบี ้ย
โดยที่ Initial Credit Spread จะเท่ากับร้ อยละ 4.08 ต่อปี

เสนอขายให้ แก่ ผ้ ลู งทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน
อันดับความน่ าเชื่อถือของหุ้นกู้ “A-” โดย บริษัท ทริสเรทติง้ จากัด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557
ทัง้ นี ้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ มีการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้ ความ
เห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้
ระยะเวลาจองซือ้
วันที่ 27-30 ตุลาคม 2557 ในเวลาทาการของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้
ผู้จัดการการจัดจาหน่ ายหุ้นกู้
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)

ผู้ร่วมจัดจาหน่ ายหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)

วันที่ย่ ืนแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารหนีแ้ ละร่ างหนังสือชีช้ วน: วันที่ 10 กันยายน 2557
วันที่ย่ ืนแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารหนีแ้ ละร่ างหนังสือชีช้ วนมีผลใช้ บังคับ: วันที่ 17 ตุลาคม 2557
ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้ องใช้ วิจารณญาณในการพิจารณาข้ อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนีแ้ ละเงื่อนไขของตราสารหนี ้ รวมทั ง้ ความเหมาะสมในการลงทุน
และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องเป็ นอย่างดี การมีผลใช้ บงั คับของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารหนีแ้ ละหนังสือชีช้ วนนี ้ มิได้ เป็ นการแสดงว่าคณะกรรมการ กากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ หรื อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนาให้ ลงทุนในตราสารหนีท้ ี่เสนอขาย หรื อมิไ ด้ ประกันราคาหรื อ
ผลตอบแทนของตราสารหนี ้ที่เสนอขาย หรื อรับรองความครบถ้ วนและถูกต้ องของข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารหนีแ้ ละหนังสือชี ช้ วนนีแ้ ต่อย่างใด
ทังนี
้ ้ การรับรองความถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลตราสารหนี ้และหนังสือชี ้ชวนนี ้เป็ นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารหนี ้
หากแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารหนีแ้ ละหนังสือชี ้ชวนมีข้อความหรื อรายการที่เป็ นเท็จ หรื อขาดข้ อความที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ ผู้ถือตราสารหนีท้ ี่ได้
ซื ้อตราสารหนี ้ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วนั ที่แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารหนี ้และหนังสือชี ้ชวนนัน้ มีผลใช้ บงั คับ มีสิทธิ เรี ยกร้ องค่าเสียหายจากบริ ษัทหรื อเจ้ าของ
ตราสารหนี ้ได้ ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทัง้ นี ้ ภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ได้ ร้ ู หรื อควรได้ ร้ ู ว่าแบบแสดงรายการข้ อมูลการ
เสนอขายตราสารหนี ้และหนังสือชี ้ชวนเป็ นเท็จหรื อขาดข้ อความที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ แต่ไม่เกินสองปี นับจากวันที่แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารหนี ้
และหนังสือชี ้ชวนมีผลใช้ บงั คับ
บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรื อขอสาเนาแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารหนีแ้ ละร่ างหนังสือชีช้ วนได้ ที่ศูนย์สารนิเทศ สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 ระหว่างเวลา 9.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น – 16.00 น. หรื อ
ทาง http://www.sec.or.th

คาเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลก่ อนการตัดสินใจลงทุน

DISCLAIMER
หนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้จัดทาขึน้ เพื่อเผยแพร่ ต่อผู้ลงทุนทัว่ ไปและ/หรื อผู้ลงทุนสถาบันเพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นสาหรั บการ
พิจารณาลงทุนใน “หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ ายทุนไถ่ถอนเมื่อเลิกบริ ษัทซึง่ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกาหนดและมีสิทธิ
เลื่อนชาระดอกเบี ้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ของบริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2557” (“หุ้นกู้”) ออกโดยบริ ษัท
อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรื อ “ผู้ออกหุ้นกู้”) ซึง่ เป็ นหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ลู งทุนทัว่ ไป และ/
หรื อ ผู้ลงทุนสถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 9/2552 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขาย
ตามสารหนีท้ ี่ออกใหม่ ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) บริ ษัทฯ และผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ไม่
อนุญาตให้ ใช้ ข้อมูลในหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือ จากที่ระบุไว้ ข้างต้ น หรื อจัดทาข้ อมูลดังกล่าวขึ ้นใหม่ ไม่ว่า
ทังหมดหรื
้
อบางส่วน หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวแก่บคุ คลอื่นใดนอกจากตัวแทนที่ได้ รับมอบหมายจากผู้ลงทุนดังกล่าว
หนังสือชีช้ วนนี ้ควรพิจารณาควบคู่กับเอกสารที่แนบมา (ถ้ ามี) ซึ่งถือเป็ นส่วนหนึ่งของหนังสือชี ้ชวนนี ้ ผู้ลงทุนจะต้ อ ง
ตัดสินใจในการลงทุนด้ วยตัวเองโดยใช้ ข้อมูล จากหนังสือชี ้ชวนนี ้เป็ นเพียงเอกสารประกอบข้ อมูลเกี่ยวกับบริ ษัทฯ และ /หรื อหุ้นกู้
รวมถึงข้ อมูลเกี่ยวกับธุรกิจในปั จจุบนั และผลการดาเนินงานในอดีตของบริ ษัทฯ และข้ อมูลคาดคะเนและแผนงานเกี่ยวกับการ
ดาเนินการของบริ ษัทฯ ตามที่ระบุในหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้เป็ นข้ อมูล ที่ได้ รับจากบริ ษัทฯ ซึง่ ได้ จดั ทาขึ ้นเพื่อเป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นสาหรับ
การพิจารณาลงทุนในหุ้นกู้ที่เสนอขายในครัง้ นี ้ หนังสือชี ้ชวนมีข้อความที่มีลกั ษณะเป็ นการคาดการณ์ ในอนาคต (Forward-looking
Statements) ที่เกี่ยวข้ องกับบทวิเคราะห์และข้ อมูลอื่น ๆ ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ พิจารณาจากการคาดคะเนผลการดาเนินงานในอนาคตของ
บริ ษัทฯ และประมาณการรายได้ ในอนาคตที่ยงั ไม่อาจกาหนดได้ ในขณะนี ้ นอกจากนี ้ ข้ อความในลักษณะดังกล่าวเกี่ยวกับโอกาส
โครงการดาเนินงาน และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริ ษัทฯ ในอนาคต ซึง่ ข้ อความที่มีลกั ษณะเป็ นการคาดการณ์ในอนาคตดังกล่าวเป็ น
ความเห็นของบริ ษัทฯ ในปั จจุบนั เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ซึง่ มิได้ เป็ นการรับรองผลประกอบการในอนาคตของบริ ษัทฯ แต่อย่าง
ใด ดังนัน้ ผลที่จะเกิดขึ ้นจริ งในอนาคตจึงอาจมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญจากข้ อมูลที่ปรากฏอยู่ในข้ อความที่มีลกั ษณะเป็ น
การคาดการณ์ในอนาคตดังกล่าว เนื่องจากปั จจัยต่าง ๆ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาและไม่อาจยึดถือเอาข้ อความที่มีลกั ษณะเป็ นการ
คาดการณ์ ในอนาคตได้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ไม่รับรองหรื อยืนยัน ความถูกต้ องหรื อความสมบูรณ์ของข้ อมูลที่ปรากฏใน
หนังสือชี ้ชวนนี ้
นอกจากนี ้ ถึงแม้ ว่าข้ อมูลที่ระบุในหนังสือชี ้ชวนนี ้เป็ นข้ อมูลที่ได้ รับ จากแหล่งข้ อมูลที่น่าเชื่อถือ ผู้จดั การการจัดจาหน่าย
หุ้นกู้จะไม่รับผิดชอบในความถูกต้ องหรื อความสมบูรณ์ของข้ อมูลที่ระบุในหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้แต่อย่างใด การลงทุนในหุ้นกู้มีความ
เสี่ยง ซึง่ ผู้สนใจลงทุนควรพิจารณาความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องด้ วยความรอบคอบ ผู้สนใจลงทุนต้ องใช้ วิจารณญาณของตนเองใน
การศึกษาบริ ษัทฯ และข้ อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี ้ รวมทังความเสี
้
่ยงที่เกี่ยวข้ อง
ผู้ที่ได้ รับหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้จะต้ องไม่ถือ ว่าข้ อมูลที่ระบุในหนังสือชี ้ชวนนีเ้ ป็ นการให้ คาปรึ กษาทางกฎหมาย ทางธุรกิจ
หรื อการลงทุน หรื อภาษี ผู้ลงทุนควรปรึกษาที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางธุรกิจและการลงทุน รวมทังทางภาษี
้
เกี่ยวกับข้ อมูล
เกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นกู้นี ้ด้ วยตนเอง
การจัดส่งหนังสือชีช้ วนนีห้ รื อ การเสนอขายหุ้นกู้ครั ง้ นีม้ ิได้ เป็ นการรั บรองโดยผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ว่าข้ อมูลใน
หนังสือชี ้ชวนนี ้ถูกต้ องครบถ้ วนสมบูรณ์ไม่วา่ ในวันที่ออกหนังสือชี ้ชวนนี ้หรื อภายหลัง และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้ รับรองความถูกต้ องหรื อความสมบูรณ์ของหนังสือชี ้ชวนนี ้แต่อย่างใด

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

สารบัญ
ส่ วนที่ 1
ส่ วนที่ 2
ส่ วนที่ 3

ส่ วนที่ 4

ส่ วนที่ 5

สรุ ปข้ อมูลสาคัญของตราสาร (fact sheet)
ข้ อมูลสรุ ป (Executive Summary)
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ส่ วนที่ 3.1 การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3. ปั จจัยความเสีย่ ง
4. ทรัพย์สนิ ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
6. ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
ส่ วนที่ 3.2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. โครงสร้ างเงินทุนข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
8. โครงสร้ างการจัดการ
9. การกากับดูแลกิจการ
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
11. การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสีย่ ง
12. รายการระหว่างกัน
ส่ วนที่ 3.3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
14. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ (MD&A)
ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี ้
1. รายละเอียดของตราสารหนี ้ทีเ่ สนอขาย
2. ข้ อจากัดการโอนตราสารหนี ้ที่เสนอขาย
3. การจอง การจาหน่าย และการจัดสรร
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ

1
2
3
4
5
6
7

เอกสารแนบ

8

ร่ างข้ อกาหนดสิทธิ
ร่ างสัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุมและเลขานุการบริ ษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษัทย่อย
งบการเงิน
รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้
รายงานนาเสนอข้ อมูลบริ ษัทและข้ อมูลการเสนอขายหุ้นกู้
(Investor Presentation)
สรุ ปความแตกต่างข้ อกาหนดสิทธิของหุ้นกู้กบั ข้ อกาหนดมาตรฐานของ
สานักงาน ก.ล.ต.

หน้ า
ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 1
ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 1

ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 1
ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 19
ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 38
ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 51
ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 106
ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 110
ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 123
ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 134
ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 140
ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 180
ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 197
ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 202
ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 208
ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 227
ส่วนที่ 4 หน้ าที่ 1
ส่วนที่ 4 หน้ าที่ 19
ส่วนที่ 4 หน้ าที่ 25

การพิจารณาระยะเวลามีผลใช้ บังคับของแบบแสดงรายการข้ อมูล
หนังสือรับรองระบุหน้ าที่ในการส่ งงบการเงินและรายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลตามมาตรา 56 ของผู้ออกตราสารหนี ้
หน้ าที่ในการส่งงบการเงินและรายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลตามมาตรา 56 ของผู้ออกตราสารหนี ้ รวมทังลั
้ กษณะของข้ อกาหนดสิทธิของ
หุ้นกู้ที่เสนอขายครัง้ นี ้มีรายละเอียดดังนี ้
1.

ข้ อมูลผู้ออกตราสารหนี ้: ผู้ออกตราสารหนี ้มีลกั ษณะดังนี ้
 1.1 บริ ษัทมีหน้ าที่นาส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินหรื อผลการดาเนินงานตามมาตรา 56
 1.2 บริ ษัทไม่มีหน้ าที่นาส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินหรื อผลการดาเนินงานตามมาตรา 56

2.

ประเภทหุ้นกู้: หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ ายทุน ชาระคืนเงินต้ น เพียงครัง้ เดียวเมื่อเลิกบริ ษัท หรื อเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้ สิทธิไถ่
ถอนหุ้นกู้ก่อนกาหนดตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ ทังนี
้ ้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชาระดอกเบี ้ยตามดุลยพินิจ
ของตนเอง พร้ อมกับสะสมดอกเบี ้ยจ่ายไปชาระในวันใดๆ ก็ได้ ไม่มีประกัน ไม่แปลงสภาพและมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
ทังนี
้ ้ ข้ อกาหนดสิทธิสาหรับการเสนอขายในครัง้ นี ้เป็ นลักษณะดังนี ้
 2.1 ข้ อกาหนดสิทธิเป็ นไปตามตัวอย่างที่กาหนดไว้ บนเว็บไซต์ของสานักงาน
 2.2 ข้ อกาหนดสิทธิ และเงื่ อนไขตามข้ อกาหนดสิทธิ ฉบับที่ยื่นไม่แตกต่างจากข้ อกาหนดสิทธิ ที่เคยยื่นต่อสานักงาน
มาแล้ วไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันที่ข้อกาหนดสิทธิ ที่เคยยื่นนันได้
้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน เว้ นแต่เป็ นความแตกต่างใน
ผลตอบแทนที่ผ้ ลู งทุนจะได้ รับ แต่ไม่รวมถึงความแตกต่างของสูตรหรื อวิธีการที่ใช้ ในการกาหนดอัตราผลตอบแทน
 2.3 กรณีอื่น ๆ ที่ไม่เข้ าข่ายตาม 2.1 และ 2.2

ผู้ท่ไี ด้ รับมอบอำนำจให้ ลงลำยมือชื่อกำกับเอกสำรทุกหน้ ำในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลทีย่ น่ื ครั้ งนี้
ชื่อ

ตาแหน่ ง

นายโซวิค รอย เชาว์ดรู ี่

เลขานุการบริ ษัท

ลายมือชื่อ

บริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 สรุ ปข้ อมูลสาคัญของตราสาร (Fact Sheet)

สรุปข้ อมูลสำคัญของตรำสำรนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยตรำสำรและหนังสือชีช้ วน ซึ่งเป็ นเพียงข้ อมูล
โดยสรุปเกี่ยวกับลักษณะและควำมเสี่ยงที่สำคัญของตรำสำรที่เสนอขำย ผู้ลงทุนควรศึกษำข้ อมูลในหนังสือชีช้ วนโดยละเอียดก่ อนกำร
ตัดสินใจลงทุน
สรุปข้ อมูลสำคัญของตรำสำร (Fact Sheet)
“หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ ายทุนไถ่ถอนเมื่อเลิกบริ ษัทซึง่ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกาหนด
และมีสิทธิเลื่อนชาระดอกเบี ้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ของบริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2557”
ออกโดย บริษัท อินโดรำมำ เวนเจอร์ ส จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ” หรื อ “ผู้ออกหุ้นกู้”)
ส่ วนที่ 1 สำระสำคัญของตรำสำร
ประเภทตราสาร:

หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ ายทุน ชาระคืนเงินต้ นเพียงครัง้ เดียวเมื่อเลิกบริ ษัท หรื อเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้ สิทธิไถ่ถอนหุ้น
กู้ก่อนกาหนดตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ ทังนี
้ ้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชาระดอกเบี ้ยตามดุลยพินิจ
ของตนเอง พร้ อมกับสะสมดอกเบี ้ยจ่ายไปชาระในวันใด ๆ ก็ได้ ไม่มีประกัน ไม่แปลงสภาพและมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

ชื่อเฉพาะของตราสาร:

“หุ้ นกู้ ด้ อยสิ ท ธิ ที่ มี ลั ก ษณะคล้ ายทุ น ไถ่ ถ อนเมื่ อเลิ ก บริ ษั ท ซึ่ ง ผู้ ออกหุ้ นกู้ มี สิ ท ธิ ไ ถ่ ถ อนหุ้ นกู้ ก่ อ นก าหนด
และมีสิทธิเลื่อนชาระดอกเบี ้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ของบริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2557”
(”หุ้นกู้”)

การเสนอขาย:

เสนอขายให้ แก่ผ้ ลู งทุนทัว่ ไปและผู้ลงทุนสถาบัน

จ านวนและมู ล ค่ า การ ไม่เกิน 15,000,000 (สิบห้ าล้ าน) หน่วย และไม่เกิน 15,000,000,000 (หนึง่ หมื่นห้ าพันล้ านบาท) บาท
เสนอขาย:
อายุห้ นุ กู้

ไม่กาหนดระยะเวลา (Perpetual)

วันที่ออกหุ้นกู้:

31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

วันไถ่ถอนหุ้นกู้:

ไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการหรื อเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้ สิทธิไถ่ถอนก่อนกาหนดตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ

การไถ่ ถ อนก่ อ นคร บ มี ซึง่ เป็ นสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียวที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้ตามแต่จะเห็นสมควร โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่จะไถ่ถอน
กาหนด:
หุ้นกู้ทงจ
ั ้ านวนก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ เมื่อเกิดกรณีดงั ต่อไปนี ้ (ก) วันครบกาหนด 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
ซึง่ คือวันที่ 31 ตุลาคม 2562 หรื อวันชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้แต่ละครัง้ ภายหลังจากปี ที่ 5 (ข) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่หรื อจะไม่
สามารถนาดอกเบี ้ยที่ชาระให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้มาหักเป็ นค่าใช้ จ่ายเพื่อประโยชน์ในการคานวณภาษี เงินได้ นิติบุคคลใน
ประเทศไทยของผู้ออกหุ้นกู้ได้ ทงจ
ั ้ านวน (ค) ได้ มีการเปลี่ยนแปลงในวิธีการจัดอันดับของหุ้นกู้หรื อการตีความใน
วิธีการจัดอันดับของหุ้นกู้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ทาให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี ้เป็ นเครดิต
ตราสารทุน (equity credit) ของผู้ออกหุ้นกู้ได้ น้อยลงกว่าที่ผ้ อู อกหุ้นกู้สามารถนับได้ ก่อนหน้ าการเปลี่ยนแปลงใน
วิธีการจัดอันดับของหุ้นกู้หรื อการตีความในวิธีการจัดอันดับดังกล่าว หรื อไม่สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี ้เป็ นเครดิตตรา
สารทุน (equity credit) ของผู้ออกหุ้นกู้ได้ เลยไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใด ๆ หรื อ (ง) ได้ มีการเปลี่ยนแปลงในหลักการบัญชีที่
ผู้ออกหุ้นกู้ต้องปฏิบตั ิตาม ทาให้ ผ้ ูออกหุ้นกู้สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี ้เป็ นส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ได้ น้อยลง
กว่า ณ วันออกหุ้นกู้หรื อไม่สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี ้เป็ นส่วนของผู้ถือหุ้ นของผู้ออกหุ้นกู้ได้ เลยไม่ว่าด้ วยเหตุผลใด ๆ
ทังนี
้ ้ ภายใต้ เงื่อนไขที่กาหนดในข้ อกาหนดสิทธิ
คาเตือน : หุ้นกู้นี ้เป็ นตราสารหนี ้ที่มีความซับซ้ อนและมีความเสี่ยงมากกว่าหุ้นกู้ทวั่ ไป ผู้ลงทุนไม่ควรลงทุนหากไม่มีความรู้ และความเข้ าใจใน
ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหุ้นกู้อย่างเพียงพอ
ส่วนที่ 1 สรุ ปข้ อมูลสาคัญของตราสาร หน้ าที่ 1

บริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)
อัตราดอกเบี ้ย:

ส่วนที่ 1 สรุ ปข้ อมูลสาคัญของตราสาร (Fact Sheet)

(1) ตังแต่
้ วนั ออกหุ้นกู้จนถึงวันครบกาหนด 5 (ห้ า) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ (แต่ไม่นบั รวมวันครบกาหนดปี ที่ 5 นับ
จากวันออกหุ้นกู้) อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 7 ต่อปี
(2) ตังแต่
้ วนั ครบกาหนด 5 (ห้ า) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้จนถึงวัน ครบกาหนด 25 (ยี่สิบห้ า) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
(แต่ไม่นบั รวมวันครบกาหนดปี ที่ 25 นับจากวันออกหุ้นกู้) อัตราดอกเบี ้ยเท่ากับอัตราร้ อยละต่อปี ซึง่ เป็ นผลรวม
ของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้ อยละ 0.25 ต่อ
ปี
(3) ตังแต่
้ วนั ครบกาหนด 25 (ยี่สิบห้ า) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้จนถึงวันครบกาหนด 50 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ (แต่ไม่
นับรวมวันครบกาหนดปี ที่ 50 นับจากวันออกหุ้นกู้) อัตราดอกเบี ้ยเท่ากับอัตราร้ อยละต่อปี ซึง่ เป็ นผลรวมของ
(ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้ อยละ 1.0 ต่อปี
(4) ตังแต่
้ วนั ครบกาหนด 50 (ห้ าสิบ) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ เป็ นต้ นไป อัตราดอกเบี ้ยเท่ากับอัตราร้ อยละต่อปี ซึ่ง
เป็ นผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้ อย
ละ 3.0 ต่อปี
โดยที่ Initial Credit Spread จะเท่ากับร้ อยละ 4.08 ต่อปี และ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี หมายถึง
Yield Interpolation ของเส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุ 5 (ห้ า) ปี ณ สิ ้นสุดวันทาการของสองวันทา
การก่อนวันปรับอัตราดอกเบี ้ยใด ๆ ซึง่ จัดทาโดยสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย
ผู้ออกหุ้นกู้จะทาการปรับอัตราดอกเบี ้ยหุ้นกู้ ทุก ๆ 5 (ห้ า) ปี โดย นายทะเบียนหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้จะเป็ นผู้คานวณ
การปรับอัตราดอกเบี ้ยหุ้นกู้ดงั กล่าวโดยอ้ างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ในสองวันทาการก่อน
วันเริ่ ม ต้ นของงวดการปรั บดอกเบีย้ ที่ เ กี่ ยวข้ อ ง และแจ้ งให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น กู้ท ราบโดยวิธี การตามที่ ผ้ ูแ ทนผู้ถือ หุ้น กู้
เห็นสมควร
ตัวอย่ ำงผลตอบแทนกรณีผ้ ูออกหุ้นกู้เลื่อนชำระดอกเบีย้ และตัดสินใจไถ่ ถอนก่ อนกำหนด
(1) กรณีที่ผ้ ูออกหุ้นกู้ตดั สินใจไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกาหนด 5 ปี โดยที่ผ่านมาได้ เลื่ อนการชาระดอกเบี ้ยทุกงวด
(สะสม 5 ปี ) อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal rate of return) จะอยู่ที่ร้อยละ 6.19 ต่อปี
(2) กรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ตดั สินใจไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกาหนด 25 ปี โดยที่ผ่านมาได้ เลื่อนการชาระดอกเบี ้ยทุกงวด
(สะสม 25 ปี ) และมีสมมติฐานให้ อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี คงที่ที่ระดับ ร้ อยละ 2.92 (เท่ากับ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล อายุ 5 ปี ณ สิ ้นวันที่ 2 ตุลาคม 2557) เพื่อใช้ ในการคานวณอัตราดอกเบี ้ย
ระหว่างปี ที่ 6 – 25 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal rate of return) จะอยู่ที่ร้อยละ 4.20 ต่อปี
(3) กรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ตดั สินใจไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกาหนด 50 ปี โดยที่ผ่านมาได้ เลื่อนการชาระดอกเบี ้ยทุกงวด
(สะสม 50 ปี ) และมีสมมติฐานให้ อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี คงที่ที่ระดับ ร้ อยละ 2.92 (เท่ากับ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล อายุ 5 ปี ณ สิ ้นวันที่ 2 ตุลาคม 2557) เพื่อใช้ ในการคานวณอัตราดอกเบี ้ย
ในระหว่างปี ที่ 6 – 50 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal rate of return) จะอยู่ที่ร้อยละ 3.19 ต่อปี
(4) กรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ตดั สินใจไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกาหนด 100 ปี โดยที่ผ่านมาได้ เลื่อนการชาระดอกเบี ้ยทุกงวด
(สะสม 100 ปี ) และมีสมมติฐานให้ อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาลอายุ 5 ปี คงที่ที่ระดับ ร้ อยละ 2.92
(เท่ากับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล อายุ 5 ปี ณ สิ ้นวันที่ 2 ตุลาคม 2557) เพื่อใช้ ในการคานวณอัตรา
ดอกเบี ้ยในระหว่างปี ที่ 6 – 100 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal rate of return) จะอยู่ที่ร้อยละ 2.31
ต่อปี
ทังนี
้ ้ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนนี ้เป็ นเพียงกรณีตวั อย่างเท่านัน้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ที่
จะใช้ อ้างอิงในการปรับอัตราดอกเบี ้ยทุกๆ 5 ปี ตามรายละเอียดข้ างต้ นอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากข้ อมูลในอดีต ซึง่
จะขึ ้นอยู่กบั สภาวะตลาด ณ ขณะนัน้

ส่วนที่ 1 สรุ ปข้ อมูลสาคัญของตราสาร หน้ าที่ 2

บริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

การชาระดอกเบี ้ย:

ส่วนที่ 1 สรุ ปข้ อมูลสาคัญของตราสาร (Fact Sheet)

ชาระดอกเบี ้ยเป็ นรายไตรมาสในวันที่ 31 มกราคม วันที่ 30 เมษายน วันที่ 31 กรกฎาคม และวันที่ 31 ตุลาคม ของ
ทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะทาการชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้งวดแรกในวันที่ 31 มกราคม 2558 และจะทา
การชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้งวดสุดท้ ายในวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชาระดอกเบี ้ยพร้ อม
กับสะสมดอกเบี ้ยจ่ายไปชาระในวันใด ๆ ก็ได้ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้โดยไม่จากัดระยะเวลาและจานวนครัง้ ตามดุลยพินิจของ
ผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว

ข้ อห้ ามปฏิบตั ิของผู้ออก ตราบเท่าที่ผ้ อู อกหุ้นกู้มีการเลื่อนการชาระดอกเบี ้ยหรื อดอกเบี ้ยค้ างชาระตามข้ อกาหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องไม่
หุ้น กู้ ระหว่ า งการเลื่ อ น กระทาการดังต่อไปนี ้
การชาระดอกเบี ้ย:
(ก) ประกาศหรื อจ่ายเงินปั นผล
(ข) ชาระดอกเบี ้ยหรื อแจกจ่ายทรัพย์สินใดๆ แก่ผ้ ถู ือหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกับ
หุ้นกู้ หรื อผู้ถือหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสถานะทางกฎหมายด้ อยกว่าหุ้นกู้ และ
(ค) ไถ่ถอน ลด ยกเลิก ซื ้อ หรื อ ซื ้อคืนซึง่ หลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสถานะทางกฎหมายเท่า เทียมกับหุ้นกู้ หรื อ
หลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสถานะทางกฎหมายด้ อยกว่าหุ้นกู้โดยมีค่าตอบแทน
ในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ฝ่าฝื นข้ อกาหนดในข้ อ 7.5 นี ้ ให้ ถือว่า ดอกเบี ้ยค้ างชาระถึงกาหนดชาระทันทีในวันที่ผ้ อู อกหุ้นกู้
กระทาการฝ่ าฝื นดังกล่าว และผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถเลื่อนการชาระดอกเบี ้ยค้ างชาระนันออกไปได้
้
อีก
สถานะของตราสาร:

ไม่มีประกันและมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย โดยการด้ อยสิทธิดงั กล่าวของผู้ถือหุ้นกู้ตามหุ้นกู้นี ้เป็ น
การด้ อยสิทธิในเรื่ องการได้ รับชาระเงินตามหุ้นกู้ตอ่ เจ้ าหนี ้สามัญและเจ้ าหนี ้บุริมสิทธิอื่น ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ สิทธิของผู้
ถือหุ้นกู้นี ้จะเท่าเทียมกับสิทธิของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ แต่จะมีสิทธิก่อนหน้ าผู้ถือหุ้นสามัญ ของผู้ออกหุ้น
กู้เมื่อเกิดกรณีตามที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ

มูลค่าที่ตราไว้ :

1,000 บาท

สกุลเงิน:

บาท

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้:

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)

อันดับเครดิตของหุ้นกู้ ณ วันเสนอขาย:

ราคาเสนอขายต่อหน่วย :

1,000 บาท

นายทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้:

ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)

หุ้นกู้ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A- โดย บริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จากัด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม
2557 ทังนี
้ ้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารจากสถาบันจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือที่ สานักงาน ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้

ส่วนที่ 1 สรุ ปข้ อมูลสาคัญของตราสาร หน้ าที่ 3

บริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 สรุ ปข้ อมูลสาคัญของตราสาร (Fact Sheet)

ส่ วนที่ 2 ลักษณะพิเศษและควำมเสี่ยงของตรำสำร
1.
หุ้นกู้นีเ้ ป็ นหุ้นกู้ท่ ีไม่ มีกำหนดอำยุ จึงมีควำมเป็ นไปได้ ท่ ผี ้ ูถือหุ้นกู้อำจจะไม่ ได้ รับคืนเงินต้ นระหว่ ำงที่ถือหุ้นกู้นัน้ และผู้ถือ
หุ้นกู้ไม่ มีสิทธิบังคับให้ บริษัทฯ ต้ องไถ่ ถอนหุ้นกู้ในเวลำใด ๆ
หุ้นกู้นี ้ไม่มีกาหนดอายุ โดยจะไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิบงั คับให้ บริ ษัทฯ ต้ องไถ่ถ อนหุ้นกู้ในเวลาใด ๆ (เว้ นแต่ในกรณี
ที่บริ ษัทฯ เลือกใช้ สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ หรื อบริ ษัทฯ มิได้ ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขของข้ อกาหนดสิทธิ)
และหากบริ ษัทฯ ไม่ได้ ไถ่ถอนหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้เองก็ไม่ต้องการถือหุ้นกู้อีกต่อไป ผู้ถือหุ้นกู้จะทาได้ เพียงการขายหุ้นกู้ออกไปเท่านัน้ ซึง่ ผู้ถือหุ้นกู้
อาจไม่สามารถขายหุ้นกู้ออกไปในราคาที่เท่ากับหรื อสูงกว่าราคาที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ได้ ชาระไปสาหรับการได้ มาซึง่ หุ้นกู้ได้ หรื ออาจไม่สามารถขายหุ้นกู้
ออกไปได้ หากสภาพคล่องในการซื ้อขายหุ้นกู้มีต่า
2.

ผู้ถือหุ้นกู้อำจไม่ ได้ รับชำระดอกเบีย้ และดอกเบีย้ ค้ ำงชำระในวันชำระดอกเบีย้

ผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่ได้ รับชาระดอกเบี ้ย และดอกเบี ้ยค้ างชาระในวันชาระดอกเบี ้ยทุกครัง้ เนื่องจากบริ ษัทฯ มีสิทธิและดุลยพินิจแต่เพี ยงผู้
เดียวที่จะเลื่อนการชาระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ โดยบริ ษัทฯ สามารถเลื่อนการชาระดอกเบี ้ย และดอกเบี ้ยค้ างชาระได้ โดยไม่จากัดระยะเวลา
และจานวนครั ง้ โดยการส่งหนังสือบอกกล่าวให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ การเลื่อนชาระดอกเบี ้ยไม่ถือเป็ นเหตุผิดนัดตามข้ อกาหนดสิ ทธิ (หาก
บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องของการเลื่อนการชาระดอกเบี ้ย) และผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิได้ รับดอกเบี ้ยบนดอกเบี ้ยค้ างชาระ ดังนัน้ การ
เลื่อนชาระดอกเบี ้ยจึงมีผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้ได้ รับผลตอบแทนที่แท้ จริ งต่ากว่าดอกเบี ้ยของหุ้นกู้ที่ระบุในข้ อกาหนดสิทธิ (โปรดดูตวั อย่างในหน้ าที่ 2)
อนึ่ง การเลื่อนการชาระดอกเบี ้ย และดอกเบี ้ยค้ างชาระบนหุ้นกู้อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อราคาตลาดของหุ้นกู้ และอาจทาให้
ราคาตลาดของหุ้นกู้นนผั
ั ้ นผวนมากกว่าหุ้นกู้อื่น ๆ ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ไม่มีสิทธิและดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะเลื่อนการชาระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้
และราคาตลาดของหุ้นกู้อาจมีความอ่อนไหวมากขึ ้นต่อสถานะทางการเงินของบริ ษัทฯ
3.

บริษัทฯ อำจไถ่ ถอนหุ้นกู้ ณ วันครบกำหนด 5 ปี นับจำกวันออกหุ้นกู้ หรือภำยหลังจำกนัน้ หรือเมื่อเหตุกำรณ์ ตำมที่ระบุไว้
ในข้ อกำหนดสิทธิเกิดขึน้ ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้อำจจะไม่ ได้ รับประโยชน์ จำกกำรปรับอัตรำดอกเบีย้ ในแต่ ละครัง้

ตามเงื่อนไขของข้ อ กาหนดสิทธิ บริ ษัทฯ มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทงั ้ หมด โดยไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ราคาเท่ากับเงินต้ นตามหุ้นกู้ทงจ
ั ้ านวน และ
บริ ษัทฯ จะต้ องชาระดอกเบี ้ยที่เกิดขึ ้นแล้ ว ซึง่ บริ ษัทฯ มีหน้ าที่ต้องชาระแต่ยงั มิได้ ชาระให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ (ซึง่ รวมถึงดอกเบี ้ยค้ างชาระ (ถ้ ามี)) ณ วัน
ครบกาหนด 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ หรื อวันชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้แต่ละครัง้ ภายหลังจากนัน้ หรื อเมื่อเกิดเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้ขึ ้น
(ก)
หากบริ ษัทฯ ได้ พิสจู น์จนเป็ นที่พอใจแก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้วา่ บริ ษัทฯ ไม่หรื อจะไม่สามารถนาดอกเบี ้ยที่ชาระให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้มา
หักเป็ นค่าใช้ จ่ายเพื่อประโยชน์ในการคานวณภาษี เงินได้ นิติบุคคลในประเทศไทยของบริ ษัทฯ ได้ ทงจ
ั ้ านวน ณ วันออกหุ้นกู้หรื อภายหลังจากวัน
ออกหุ้นกู้ซงึ่ มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายไทย (หรื อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง) หน่วยงานทางการเมือง หรื อหน่วยงานที่มีอานาจใ น
การจัดเก็บภาษี ที่เกี่ยวข้ อง หรื อมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงในการตีความ หรื อการบังคับใช้ กฎหมาย กฎ หรื อระเบียบ โดยหน่วยงานที่มี
อานาจในการออกกฎหมาย ศาล หน่วยงานรัฐ หรื อหน่วยงานกากับดูแลใด ๆ (ซึง่ รวมถึงการประกาศใช้ กฎหมาย หรื อการเผยแพร่ คาพิพากษา
หรื อคาตัดสินของหน่วยงานกากับดูแล)
(ข)
หากบริ ษัทฯ ได้ พิสจู น์จนเป็ นที่พอใจแก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ว่าได้ มีการเปลี่ยนแปลงในวิธีการจัดอันดับของหุ้นกู้หรื อการตีความ
ในวิธีการจัดอันดับของหุ้นกู้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ทาให้ บริ ษัทฯ สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี ้เป็ นเครดิตตราสารทุน ( equity credit)
ของผู้ออกหุ้นกู้ได้ น้อยลงกว่าที่บริ ษัทฯ สามารถนับได้ ก่อนหน้ าการเปลี่ยนแปลงในวิธีการจัดอันดับของหุ้นกู้ หรื อการตีความในวิธีการจัดอันดับ
ดังกล่าว หรื อไม่สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี ้เป็ นเครดิตตราสารทุน (equity credit) ของบริ ษัทฯ ได้ เลยไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใด ๆ
(ค)
หากบริ ษัทฯ ได้ พิสูจน์จนเป็ นที่พอใจแก่ผ้ ูแทนผู้ถือหุ้นกู้ว่าได้ มีการเปลี่ยนแปลงในหลักการบัญชีที่บริ ษัทฯ ต้ องปฏิบตั ิตาม
ทาให้ บริ ษัทฯ สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี ้เป็ นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ได้ น้อยลงกว่า ณ วันออกหุ้นกู้ หรื อไม่สามารถนับหุ้นกู้ที่ ออกนี ้เป็ นส่วน
ของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ได้ เลยไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใด ๆ
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หากบริ ษัทฯ ใช้ สิทธิ ไถ่ถอนหุ้นกู้เมื่ อ เกิดเหตุการณ์ ตามที่กาหนดข้ างต้ น จะส่งผลให้ ผ้ ูถือ หุ้นกู้ต้องรั บความเสี่ ยงในการลงทุนต่อ
(Reinvestment Risk) ผู้ถือ หุ้นกู้อ าจไม่สามารถนาเงินที่ได้ รั บจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกาหนดนัน้ ไปลงทุนต่อ ในตราสารอื่น ๆ ที่ให้
ผลตอบแทนที่เท่ากับหรื อดีกว่าหุ้นกู้ได้
4.

หุ้นกู้เป็ นหุ้นกู้ประเภทด้ อยสิทธิ ผู้ถือหุ้นกู้จะได้ รับชำระหนีห้ ลังเจ้ ำหนีอ้ ่ ืน ๆ ของบริษัทฯ

ตามเงื่อนไขของข้ อกาหนดสิทธิ หุ้นกู้เป็ นหุ้นกู้ประเภทด้ อยสิทธิ โดยจะเป็ นการด้ อยสิทธิในเรื่ องการได้ รับชาระหนี ้ตามหุ้ นกู้ต่อเจ้ าหนี ้
บุริมสิทธิและเจ้ าหนี ้สามัญของบริ ษัทฯ สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้นี ้จะเท่าเทียมกับสิทธิของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ แต่จะมีสิทธิก่อนหน้ าผู้ถือหุ้น
สามัญของผู้ออกหุ้นกู้เมื่อเกิดกรณี ดงั ต่อไปนี ้
(ก)
ล้ มละลาย หรื อ

5.

บริ ษัทฯ ถูกศาลมีคาสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์เด็ดขาด คาสัง่ ให้ ฟืน้ ฟูกิจการ หรื อถูกศาลพิพากษาให้ ล้มละลายตามกฎหมายว่าด้ วย

(ข)

บริ ษัทฯ มีการชาระบัญชีเพื่อการเลิกกิจการของบริ ษัทฯ หรื อ

(ค)

กรณีอื่นใดที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.

ผู้ถือหุ้นกู้อำจจะไม่ ได้ รับชำระดอกเบีย้ หรือเงินต้ น หำกธุรกิจและผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ไม่ เป็ นไปตำมที่คำดหมำย
หรือทรัพย์ สินของบริษัทฯ มีไม่ เพียงพอ

ผู้ถือหุ้นกู้มีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้ รับชาระดอกเบี ้ยหรื อเงินต้ น ในกรณีที่ธุรกิจและผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ไม่เป็ นไปตามที่
คาดหมายหรื อ ทรัพย์สินของบริ ษัทฯ มีไม่เพียงพอต่อการชาระหนี ้ ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณาฐานะการเงินและความสามารถ
ในการชาระหนี ้ของบริ ษัทฯ จากข้ อมูลที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนในการประเมินความเสี่ยงด้ านเครดิตของบริ ษัทฯ ผู้ลงทุนสามารถดูการจัดอั นดับ
ความน่าเชื่อถือที่จดั ทาโดยสถาบันจัดอันดับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ ถ้ าการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้น
กู้ต่าแสดงว่าความเสี่ยงด้ านเครดิตของหุ้นกู้หรื อบริ ษัทฯ สูง ผลตอบแทนที่ผ้ ลู งทุนได้ รับควรจะสูงด้ วยเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่สูงของหุ้นกู้ดงั กล่าว
ผู้ลงทุนควรติดตามข้ อมูลข่ าวสารของบริ ษัทฯ รวมถึงการปรั บปรุ งเปลี่ยนแปลงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้ จากเว็บไซต์ สานักงาน ก.ล.ต.
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรื อสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย
6.

รำคำตลำดของหุ้นกู้อำจเปลี่ยนแปลงได้ ขนึ ้ อยู่กับปั จจัยหลำยประกำร

ราคาตลาดของหุ้นกู้นนั ้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้ อยู่กับปั จจัยหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น ระดับอัตราดอกเบี ้ยในตลาดการเงิน
นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อัตราเงินเฟ้อ อายุของหุ้นกู้ หรื ออุปสงค์ส่วนเกินหรื อส่วนขาดของหุ้นกู้ หาก
บริ ษัทฯ ก่อหนี ้เพิ่ม เป็ นต้ น ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นกู้อาจได้ รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาหุ้นกู้ ในกรณีที่มีการซื ้อขายตราสารก่อนครบกาหนด
ไถ่ถอน
7.

หุ้นกู้ อ ำจมี สภำพคล่ อ งในกำรซือ้ ขำยต่ ำ และผู้ ถือ หุ้นกู้ อ ำจไม่ สำมำรถขำยหุ้นกู้ ในตลำดรองได้ ทันทีในรำคำที่ตนเอง
ต้ องกำร

ผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่สามารถขายหุ้นกู้ในตลาดรองก่อนครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ ทันทีในราคาที่ตนเองต้ องการ เนื่องจากการซื ้อขาย
เปลี่ยนมือของตราสารในตลาดรองอาจมีไม่มาก ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ มิได้ นาหุ้นกู้ไปซื ้อขายในตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย ( BEX) ผู้ถือหุ้นกู้
สามารถซื ้อขายหุ้นกู้ในตลาดรองได้ กบั ผู้ค้าตราสารหนี ้ อนึ่ง การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาความเสี่ยงของหลักทรัพย์ และจัดสัดส่วน
การลงทุนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ผ้ ลู งทุนสามารถยอมรับได้ ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนไม่ควรนาเงินลงทุนส่วนใหญ่หรื อทังหมดมาลงทุ
้
นในหุ้นกู้นี ้

ส่วนที่ 1 สรุ ปข้ อมูลสาคัญของตราสาร หน้ าที่ 5
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 2
ข้ อมูลสรุ ป (Executive Summary)
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส (“บริ ษัทฯ” หรื อ “IVL”) เดิมชื่อ บจ. บีคอน โกลบอล จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจากัด ก่อตังเมื
้ ่อ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2546 ต่อมาได้ จดทะเบียนเปลีย่ นชื่อเป็ น บจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2551 บริ ษัท
ฯ เป็ นหนึ่งในผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ในห่วงโซ่มูลค่าโพลีเอสเตอร์ แบบครบวงจรรายใหญ่ที่ สดุ แห่งหนึ่งของโลกโดยมีกาลังการ
ผลิตรวม 8.2 ล้ านตันต่อปี เพื่อให้ บริ การและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ มีความแตกต่างและมีมูลค่าเพิ่มให้ แก่ลกู ค้ าในกลุ่ม
อุตสาหกรรมสินค้ าอุปโภคบริ โภค ได้ แก่ เสื ้อผ้ า เครื่ องดื่ม สินค้ าส่วนบุคคล สินค้ าที่ใช้ ในครัวเรื อน สินค้ าทางการแพทย์
ยานยนต์ยนต์ เครื่ องนุม่ ห่ม และสินค้ าอุตสาหกรรม บริ ษัทฯมีพนักงานจานวน 10,000 และมีฐานการผลิต 46 แห่งตังอยู
้ ่ใน
16 ประเทศครอบคลุม 4 ภูมิภาคทัว่ โลก (เอเชีย อเมริ กาเหนือ ยุโรป และแอฟริ กา) บริ ษัทฯ จาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ แก่ลกู ค้ าใน
เกือบทุกพื ้นที่ของโลก โดยการกระจายธุรกิจไปตามภูมิภาคต่างๆ เพื่อครอบคลุมยอดขายและอัตรากาไรของผลิตภัณฑ์ในแต่
ละภูมิภาค
เป้าหมายของบริ ษัทฯ คือการเป็ นผู้นาตลาดในห่วงโซ่มลู ค่าโพลีเอสเตอร์ ทังในด้
้ านของขนาด และการรวมตัวของธุรกิจ
การสร้ างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ความสามารถในการทากาไร และผลตอบแทนทีไ่ ด้ รับจากการลงทุน โดยการให้
ความสาคัญต่อการเพิ่มมูลค่าแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ ยเสียในระยะยาว
กลยุทธ์ด้านการลงทุนและการเติบโตของบริ ษัทฯ คือการสร้ างและส่งเสริ มสถานะความเป็ นผู้นาทางการตลาดในปั จจุบนั
ของบริ ษัทฯ ในแต่ละภูมิภาคที่บริ ษัทฯ ประกอบกิ จการและขยายที่ตงของบริ
ั้
ษัทฯ ในเชิงภูมิศาสตร์ ผ่านการเติบโต
ตามปกติ (Organic Growth) และการเข้ าซื ้อกิจการอื่นในลักษณะที่เป็ นการเพิ่มมูลค่าในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี ที่ผ่านมา
บริ ษัทฯ ประสบความสาเร็ จในการใช้ กลยุทธ์ ดังกล่าวมาโดยตลอด โดยการเข้ าลงทุนในบริ ษัท ใหม่ (Greenfield
Investment) และการขยายกิจการที่มีอยู่แล้ วให้ ใหญ่ขึ ้น (Brownfield Expansion) รวมถึงเลือกสรรโอกาสในการเข้ าซื ้อ
กิจการที่นา่ สนใจ และในขณะเดียวกันก็รวมกิจการที่ได้ มาเข้ ากับองค์กรของบริ ษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส ได้ จดทะเบี ยนแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจากัด เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552 ทังนี
้ ้ ณ วันที่
30 มิถนุ ายน 2557 บมจ .อินโดรามา เวนเจอร์ ส มีทนุ จดทะเบียนจานวน 4,815,856,719 บาท และทุนชาระแล้ วจานวน
4,814,257,245 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 4,814,257,245 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บมจ .อินโดรามา เวนเจอร์ ส คือ บจ. อินโดรามา รี ซอสเซส ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่ Canopus International Limited ถือหุ้นร้ อยละ
99.99
ในเดือนมกราคม 2553 บริ ษัทฯ ได้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป จานวน 400 ล้ านหุ้น ที่ราคาเสนอขายหุ้น
ละ 10.20 บาท และได้ รับเงินสดจากการเสนอขายหุ้นรวม 4,080 ล้ านบาท ขณะเดียวกันนัน้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบมจ. อิน
โดรามา โพลีเมอร์ ส ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯและเป็ นบริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ รับ
ข้ อเสนอให้ สามารถแลกหุ้นกับหุ้นของบริ ษัทฯ ได้ จานวน 582,727,137 หุ้น หุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ได้ เข้ าจดทะเบียนและ
เริ่ มซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 ภายใต้ สญ
ั ลักษณ์ “IVL” และใน
ระหว่างปี 2553 IVL ได้ กลายเป็ นหุ้นที่อยูใ่ น SET50 index, FTSE SET Large Cap Index และ MSCI
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การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิม (Right Offering): ภายใต้ ใบแสดงสิทธิในการซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
(TSRs) ที่ออกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 9 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบแสดงสิทธิ และมีราคาการใช้
สิทธิ 36 บาทต่อหุ้น โดย ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ผลการใช้ สิทธิของใบแสดงสิทธิทงหมดในการซื
ั้
้อหุ้นเพิ่มทุนครัง้ นี ้
เท่ากับร้ อยละ 99.67 โดยคิดเป็ นหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ทงหมด
ั้
479,986,198 หุ้น ซึง่ หุ้นดังกล่าวได้ เริ่ มการซื ้อขายในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ วเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2554 โดยจานวนเงินที่บริ ษัทฯ ได้ รับจากการเพิ่มทุนครัง้ นี ้เท่ากับ
17,280 ล้ านบาท
พัฒนาการของบริ ษัทฯล่าสุด
การเข้ าซื ้อร้ อยละ 80 ของกิจการ PHP Fibers GmbH ได้ เสร็ จสิ ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 โดยมีต้นทุนการเข้ าซื ้อสุทธิ
เท่ากับ 63.7 ล้ านยูโร (2.8 พันล้ านบาท สุทธิ จากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้ มาทัง้ สิ ้น 0.5 ล้ านบาท) โดย
กิจการมีกาลังการผลิต 95,000 ตันต่อปี การเข้ าซื ้อร้ อยละ 80 ของกิจการ PHP Fibers GmbH และบริ ษัทย่อย (“PHP”)
ในขณะที่สว่ นที่เหลืออีกร้ อยละ 20 จะถือหุ้นโดย Toyobo Co., Ltd. ซึ่งเป็ นผู้ผลิตชันน
้ าของประเทศญี่ปนในการผลิ
ุ่
ต
ผลิตภัณฑ์ด้านยานยนต์ PHP เป็ นผู้ผลิตที่ได้ รับการยอมรับในระดับสากล มีชื่อเสียงด้ านการผลิตเส้ นใย เส้ นด้ ายโพลีเอ
สเตอร์ สงั เคราะห์ ซึ่งมีความยืด หยุ่นสูง และเป็ นหนึ่งในผู้ผลิตชัน้ นาในทวีปยุโรปที่ผลิตสินค้ าด้ านยานยนต์ที่มีความ
ปลอดภัย ซึ่งโรงงานผลิตของกลุม่ PHP ตังอยู
้ ่ในทวีปอเมริ กา ทวีปยุโรป และสาธารณรัฐประชาชนจีน การเข้ าซื ้อกิจการ
ของ PHP นี ้จะช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ชนิดพิเศษ (High Value Add หรื อ HVA) ของบริ ษัทฯ ซึ่งเป็ นการเพิ่มกลุม่
สินค้ าด้ านผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมและผลิตภัณฑ์ยานยนต์ โดยผลิตภัณฑ์เส้ นใยของ PHP นี ้ ถูกนามาใช้ ในอุตสาหกรรม
ยานยนต์อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น ถุงลมนิรภัย (airbag) และยางในรถยนต์ (tire cord) ทังนี
้ ้ การเป็ น
ผู้นาในการผลิตถุงลมนิรภัย (airbag) และยางในรถยนต์ (tire cord) ในทวีปยุโรปของ PHP จะช่วยเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่
และเพิ่มมูลค่า ของบริ ษัทฯอย่างมีสาระสาคัญ ทัง้ นี ้ จะเริ่ มบันทึกรายได้ และกาไรจากกิ จการดังกล่าวเต็มไตรมาสใน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2557 และเต็มปี ในปี 2558
การเข้ าซื ้อร้ อยละ 100 ของกิจการ Artenius TurkPET ในประเทศตุรกี ซึง่ มีกาลังการผลิตผลิตภัณฑ์ PET จานวน 139,000
ตัน เสร็ จสิ ้นเมื่อวันที่ 2 มิถนุ ายน 2557 โดยมีต้นทุนการเข้ าซื ้อสุทธิเท่ากับ 17.2 ล้ านยูโร (768 ล้ านบาทสุทธิจากเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้ มาทังสิ
้ ้นจานวน 2 ล้ านบาท) การเข้ าซื ้อกิจการส่งผลให้ บริ ษัทมีฐานการผลิตกลุม่
ผลิตภัณฑ์ PET ที่มนั่ คงในประเทศตุรกี โดยผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯจะถูกจาหน่ายในประเทศตุรกีซงึ่ เป็ นตลาดที่มีการ
เติบโตสูงและเป็ นตลาดทีม่ ีการนาเข้ า PET สุทธิ (อุปสงค์ในประเทศมากกว่าอุปทานในประเทศ) ทังนี
้ ้ จะเริ่ มบันทึกรายได้
และกาไรจากกิจการดังกล่าวเต็มไตรมาสในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 และเต็มปี ในปี 2558
การประกาศเรี ยกเก็บภาษี ต่อต้ านการทุ่มตลาด (Anti-dumping duty หรื อ ADD) ในการนาเข้ าผลิตภัณฑ์ PTA ในประ
เทศอินเดียเมื่อไม่นานมานี ้ ในอัตรา 27.5 เหรี ยญสหรัฐต่อตัน ไม่ได้ สง่ ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อโรงงาน IVL ใน
ประเทศไทย เนื่องจากเป็ นอัตราภาษี ต่อต้ านการทุ่มตลาดซึ่งต่าที่สดุ เป็ นลาดับที่ 2 ในเอเชีย ในขณะที่กิจการร่ วมทุนของ
บริ ษัทในอินโดนีเซีย ไม่ต้องเสียภาษี ตอ่ ต้ านการทุม่ ตลาดแก่ประเทศอินเดียจึงได้ รับประโยชน์จากมาตรการนี ้
บริ ษัทฯ รายงานรายได้ รวมสาหรับงวดครึ่งปี แรกสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน ปี 2557 เท่ากับ 125,676 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ 12 เมื่อเทียบกับ ณ เวลาเดียวกันของปี 2556 และมีกาไรรวมก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี เงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด
จาหน่าย (EBITDA) 10,181 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 44 เมื่อเทียบกับ ณ เวลาเดียวกันของปี 2556 สาหรับกาไรสุทธิรวม
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หลังหักภาษี เงินได้ และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยมีจานวน 2,844 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 158 เมื่อเทียบกับ ณ เวลา
เดียวกันของปี 2556 ตามปริ มาณการผลิตและสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีมลู ค่าเพิ่ม (High Value Added) ที่เพิ่มสูงขึ ้น ทังนี
้ ้
การเพิ่มขึ ้นของ EBITDA และกาไรสุทธิเป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ ้นของปริ มาณการผลิตในทุกกลุม่ ผลิตภัณฑ์ เว้ นแต่ PTA
ในภูมิภาคเอเชีย โดยอัตรากาไรของ PTA ได้ กลับเข้ าสูภ่ าวะคงที่และคาดว่าจะปรับตัวสูงขึ ้นจากการที่ผ้ ผู ลิตในประเทศจีน
มีการจัดการตลาดที่ดีขึ ้นที่ดีขึ ้นและจากการลดลงของอุปทานส่วนเกินจากการมีโรงงานผลิต PTA เปิ ดใหม่ในระหว่างปี
2558-2560 สาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และ ในงวดสิ ้นปี ของปี 2556 บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์รวม
เท่ากับ 193,267 ล้ านบาท และ 189,042 ล้ านบาท ตามลาดับ การเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.0 ของสินทรัพย์รวมมีสาเหตุหลักจาก
การขยายกิจการของบริ ษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติอนุมตั ิการออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของ
บริ ษัทฯ และเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิ์ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ์ นอกจากนี ้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อ
วันที่ 6 สิงหาคม 2557 ได้ พิจารณาและอนุมัติการออกใบสาคัญแสดงสิทธ์ิ ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัท เงื่ อนไขของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิและอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิดงั กล่าว และเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2557 บริ ษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจานวน 4,815,856,719 บาท เป็ น
จานวน 5,666,010,449 บาท โดยมีมลู ค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 850,153,730
บาท เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 และ IVL-W2 ดังนัน้ ภายใต้ เงื่อนไขของใบสาคัญแสดงสิทธิ
หากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิทงหมด
ั้
บริ ษัทฯ จะได้ รับเงินเพิ่มทุนจากการใช้ สิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 (ที่มีราคาใช้ สิทธิ 36 บาทต่อหุ้น) ประมาณ 17.3 พันล้ านบาท ภายในเดือนกันยายน
2560 และบริ ษัทฯจะได้ รับเงินเพิ่มทุนจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 (ที่มีราคาใช้ สิทธิ 43 บาทต่อหุ้น)
ประมาณ 15.9 พันล้ านบาท ภายในเดือนกันยายน 2561
บริ ษัทฯได้ รับการจัดอันดับให้ เป็ นบริ ษัทที่มีการกากับดูแลกิจการที่ดีในระดับสูงสุด (“Excellent”) ในปี 2556 จากสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (Institute of Directors หรื อ IOD)
ธุรกิจที่บริ ษัทฯ ดาเนินงานอยูเ่ ป็ นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการลดและป้องกันความไม่
แน่นอนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ ้นภายใต้ นโยบายการบริ หารความเสีย่ งของบริ ษัทฯ ทังในด้
้ านภาพรวมการประกอบธุรกิจ ด้ าน
การรวมตัวของธุรกิจ ด้ านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และกลุม่ ลูกค้ า และด้ านต้ นทุนการผลิต ทาให้ ปัจจุบนั บริษัทฯ
มีความเสีย่ งที่ลดน้ อยลงจนอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ (โปรดดูรายละเอียดในส่วนที่ 3 หัวข้ อ 3 ปั จจัยความเสีย่ ง) ซึง่ สะท้ อน
ให้ เห็นจากการที่บริ ษัทฯ ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “A+” แนวโน้ มอันดับเครดิต “คงที่” จากบริ ษัท
ทริ สเรทติ ้ง จากัด เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556
บริ ษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้ อยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ ายทุน ชาระคืนเงินต้ นเพียงครัง้
เดียว ไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ ไม่มีประกัน ไม่แปลงสภาพ มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ ไถ่ ถอนหุ้นกู้ก่อนครบ
กาหนด จานวนไม่เกิน 15,000 ล้ านบาท (“หุ้นกู้”) เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนทัว่ ไป โดยหุ้นกู้ดงั กล่าวได้ รับ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A- โดยบริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จากัด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะจัด
ให้ มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบัน จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบ
ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยการออกหุ้นกู้ในครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ มีวตั ถุประสงค์ในการนาเงินที่ได้ จากการขายหุ้นกู้ครัง้ นี ้ไปชาระคืน
เงินกู้ยืม และเพื่อรองรับการลงทุนที่จะเกิดขึ ้นต่อไป
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ข้ อมูลเพิ่มเติมในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารหนีแ้ ละหนังสือชีช้ วน
สรุปข้ อมูลที่เพิ่มเติมในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารหนี ้และหนังสือชี ้ชวนสาหรั บการเสนอขาย
ในครัง้ นี ้ มีการเพิ่มเติมข้ อมูลจากแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของ
บริ ษัทฯ ในส่วนต่างๆ ดังนี ้
1. ส่วนที่ 2 ข้ อมูลสรุ ป (Executive Summary) (จัดลาดับการนาเสนอข้ อมูลใหม่ เพิ่มข้ อมูลฐานะการเงินและผลการ
ดาเนินงานสาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 อัพเดทข้ อมูลบริ ษัทฯ สาหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2557)
2. ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้
2.1 อัพเดทข้ อมูลบริ ษัทฯ สาหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2557
 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
 ทรัพย์สนิ ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
 ข้ อพิพาททางกฎหมาย
 ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
 โครงสร้ างเงินทุน ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น (และเพิ่มข้ อมูลหุ้นกู้ครัง้ ที่ 5 ของบริ ษัทที่ออกเมื่อวันที่ 14
มีนาคม 2557)
 โครงสร้ างการจัด การ และเพิ่ ม ) หมายเหตุภ ายใต้ ต ารางกรรมการบริ ษั ท ฯ โดยนายจัก รมณฑ์ ผาสุก วนิ ช
(กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) ลาออกจากบริ ษัทฯ โดยมีผลใช้ บงั คับเมื่อวันที่ 72สิงหาคม 7552
 การกากับดูแลกิจการ
 รายการระหว่างกัน
2.2 เรื่ องปั จจัยความเสีย่ ง เพิ่มหัวข้ อที่ 3.5 ความเสีย่ งตราสารหุ้นกู้
2.3 เรื่ องข้ อมูลทางการเงินและการวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ (MD&A) เพิ่มข้ อมูลฐานะการเงินและผลการ
ดาเนินงานสาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557
เอกสารที่เพิม่ เติมได้ ใช้ ข้อมูลในส่วนของงบการเงินระหว่างกาลรวมสาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน
2557 และข้ อมูลคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการของผู้ออกหุ้นกู้ (Management้้นกู้่ลในส่วนของงบกับเมื่อ
วัสาหรับไตรมาส 1 ของปี 2557
(ผู้ลงทุนควรอ่ านรายละเอียดข้ อมูลในส่ วนที่ 3 และส่ วนที่ 4 ก่ อนตัดสินใจจองซือ้ หลักทรัพย์ )
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ส่ วนที่ 3.1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ ของบริษัท
ยุทธศาสตร์ ของกลุ่ม
อินโดรามา เวนเจอร์ ส เป็ นหนึง่ ในผู้ผลิตโพลีเอสเตอร์ ที่มกี ารรวมธุรกิจตังแต่
้ ต้นน ้าถึงปลายน ้าชันน
้ าระดับโลก
โดยผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทรองรับความต้ องการของผู้บริ โภคระดับโลก อาทิ อาหาร เครื่ องดืม่ ของใช้ สว่ นตัว ของใช้ ประจา
ครัวเรื อน สุขอนามัย ยานยนต์ เครื่ องนุง่ ห่ม และอุตสาหกรรม ด้ วยพนักงานกว่า 10,000 คน ที่ศนู ย์ปฏิบตั ิการจานวน 46
แห่ง ใน 16 ประเทศที่บริ ษัทดาเนินงานอยู่ บริ ษัทสามารถตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคได้ เกือบทุกภูมิภาคทัว่ โลก
วัตถุประสงค์ของบริษัท คือ การเป็ นผู้นาของตลาดในธุรกิจโพลีเอสเตอร์ ในเง่ขนาด การรวมธุรกิจ และการมี
ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น รวมถึงการทากาไร และการสร้ างผลตอบแทนจากการลงทุน โดยบริ ษัทมุง่ สร้ างมูล ค่าระยะยาวให้ แก่
ผู้ถือหุ้น
เป็ นที่คาดการณ์วา่ ประชากรโลกจะเพิ่มขึ ้นมาอยูท่ ี่ 8,400 ล้ านคน ในปี 2573 ซึง่ อัตราการเติบโตดังกล่าวนับเป็ น
ความท้ าทายระดับโลก อย่างไรก็ดี บริ ษัทเห็นว่า จานวนประชากรที่เพิ่มขึ ้นอย่างมากจะเป็ นโอกาสที่จะมีความต้ องการ
จากสินค้ าอุปโภคบริ โภคต่างๆ ที่เพิ่มขึ ้น นอกจากนี ้ การพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ ว ส่งผลให้ การคิดค้ นนวัตกรรม
ใหม่ๆ มีความสาคัญในอุตสาหกรรมเคมี เพื่อสร้ างสิง่ แวดล้ อมที่ยงั่ ยืนโดยสร้ างสมดุลระหว่างสิง่ แวดล้ อม ทรัพยากร
สภาวะอากาศ อาหารและโภชนาการ และคุณภาพชีวิต อนึ่ง โพลีเอสเตอร์ คือ ธุรกิจแห่งอนาคต เนื่องจากเป็ นโพลีเมอร์ ที่
มีอตั ราเติบโตเร็วที่สดุ ที่ร้อยละ 6.5 ต่อปี
หลักการเชิงกลยุทธ์
เราเชื่อมัน่ ว่า เราดาเนินธุรกิจได้ จนถึงทุกวันนี ้เนื่องจากลูกค้ าของเรา เรามุง่ เน้ นการทากิจกรรมเพื่อบรรลุความพึงพอใจ
และความภักดีของลูกค้ าเพื่อสัมพันธภาพที่ยงั่ ยืน
เรามุ่งมั่นที่จะสร้ างทีมงานที่ดที ่ สี ุดในอุตสาหกรรม: เราเชื่อมัน่ ว่า บุคคลเป็ นกาลังหลักที่สาคัญ ไม่วา่ จะเป็ นพนักงาน
ผู้จดั จาหน่าย ลูกค้ า ผู้ถือหุ้นหรื อผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง การมีสว่ นร่วมและความพึงพอใจของบุคคลดังกล่าวเป็ นเสมือนพลังขับ
เคลือ่ นที่สาคัญเพื่อนาไปสูค่ วามสาเร็ จและการเติบโตของธุรกิจ
เรามุ่งมั่นที่จะเป็ นผู้ผลิตที่ย่ งั ยืนที่สุดของโลก: เราเชื่อมัน่ ว่าธุรกิจของบริษัทในอนาคตจะดาเนินไปแบบยัง่ ยืนในทุกๆ
ด้ าน ตังแต่
้ การจัดหาวัตถุดิบจนถึงประสิทธิภาพการผลิต สาหรับเรา ความยัง่ ยืนไม่ได้ เป็ นเพียงกลยุทธ์สาหรับการทา
ประชาสัมพันธ์ แต่เป็ นปั จจัยสาคัญในการขับเคลือ่ นไปสูก่ ารเติบโตแบบมีกาไร
กลยุทธ์ ในการประกอบธุรกิจ
กลยุทธ์ของเราได้ ถกู กาหนดขึ ้นเพื่อช่วยให้ เราบรรลุวตั ถุประสงค์ ดังต่อไปนี ้
 การเติบโตและการลงทุนในธุรกิจหลัก
 รูปแบบการรวมตัวของธุรกิจ
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การกระจายความเสีย่ งด้ านภูมิศาสตร์
การกระจายความเสีย่ งด้ านผลิตภัณฑ์
ความยัง่ ยืน
ความเป็ นเลิศในการผลิต

การเติบโตและการลงทุนในธุรกิจหลัก
กลยุทธ์ด้านการลงทุนและการเติบโตของบริ ษัทฯ คือการสร้ างและส่งเสริ มสถานะความเป็ นผู้นาทางการตลาดในปั จจุบนั
ของบริ ษัทฯ ในแต่ละภูมิภาคที่บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจและการขยายที่ตงของบริ
ั้
ษัทฯ ในเชิงภูมิศาสตร์ ผ่านการเติบโตของ
บริ ษัท (Organic Growth) และการเข้ าซื ้อกิจการอื่นในลักษณะที่เป็ นการเพิ่มมูลค่า
ที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ ประสบความสาเร็ จในการใช้ กลยุทธ์ดงั กล่าวมาโดยตลอด โดยการเข้ าลงทุนในบริ ษัทใหม่ (Greenfield
Investment) และการขยายกิจการที่มีอยูแ่ ล้ วให้ ใหญ่ขึ ้น (Brownfield Expansion) รวมถึงการเข้ าซื ้อกิจการที่นา่ สนใจ การ
เข้ าซื ้อกิจการเป็ นปั จจัยหลักในการช่วยให้ เราบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ อินโดรามา เวนเจอร์ สมีการกาหนดเกณฑ์ในเชิง
ยุทธศาสตร์ และเชิงการเงินสาหรับการเข้ าซื ้อกิจการ เพื่อใช้ ในการประเมินโอกาสในการเข้ าซื ้อกิจการ ที่ผา่ นมา เรา
ประสบความสาเร็ จเป็ นอย่างดีในการเข้ าซื ้อกิจการและควบรวมกิจการเข้ ากับองค์กรของเรา
รูปแบบการรวมตัวของธุรกิจ
บริ ษัทฯ คาดว่าจะเกิดการรวมตัวในแนวตังไม่
้ วา่ จะเป็ นการควบรวมกิจการที่บริ ษัทฯเป็ นเจ้ าของ การตังโรงงานในสถานที
้
่
เดียวกับโรงงานที่บริ ษัทฯเป็ นเจ้ าของ หรื อการควบรวมแบบเสมือนกับการตังโรงงานติ
้
ดกับโรงงานของผู้จดั หาวัตถุดิบหลัก
เพื่อเสริ มสร้ างประสิทธิภาพด้ านการขนส่งและการดาเนินงาน ความสามารถในการแข่งขันด้ านต้ นทุนวัตถุดิบ และเพื่อเป็ น
ประกันในการจัดหาวัตถุดิบได้ อย่างเพียงพอ ทังนี
้ ้ การควบรวมกิจการที่บริษัทฯ เป็ นเจ้ าของเข้ าด้ วยกัน ยังเป็ นการช่วย
ส่งเสริ มความสามารถของบริษัทฯ ในการที่จะไม่ต้องพึง่ พาการจัดหาวัตถุดิบที่อาจมีความเปลีย่ นแปลงและไม่แน่นอน
(Sector Cyclicality) และช่วยปรับปรุงให้ มีกระแสรายรับที่มีคณ
ุ ภาพที่เห็นได้ และทีค่ าดการณ์ได้ แม่นยาขึ ้น กลยุทธ์ขนั ้
ต่อไปของบริ ษัทฯ จะมุง่ เน้ นที่เอทิลนี และพาราไซลีน feedstock เพื่อให้ สอดคล้ องกับกาลังการผลิตโพลีเอสเตอร์ ของ
บริ ษัทฯ ซึง่ เป็ นอุตสาหกรรมปลายน ้า และกาลังการผลิตขันกลาง
้
(PTA และ MEG)
การกระจายความเสี่ยงด้ านภูมิศาสตร์
การสร้ างกลุม่ ลูกค้ าของบริษัทฯ ให้ มีความหลากหลายยิ่งขึ ้น ทังในแง่
้
ทาเลที่ตงทางภู
ั้
มศิ าสตร์ และลักษณะการใช้ งาน
ผลิตภัณฑ์ขนสุ
ั ้ ดท้ าย (ในบางกลุม่ ธุรกิจ) นับเป็ นกลยุทธ์ที่สาคัญสาหรับความสาเร็ จอย่างต่อเนื่องในห่วงโซ่มลู ค่า
โพลีเอสเตอร์ บริ ษัทฯ มีแผนที่จะยกระดับความพยายามในการทาการตลาดของบริษัทฯ เพือ่ กระจายฐานลูกค้ าอย่าง
ต่อเนื่อง
การกระจายความเสี่ยงด้ านผลิตภัณฑ์
ในฐานะผู้นาในธุรกิจโพลีเอสเตอร์ แบบควรบวงจร เรามุง่ ที่จะพัฒนาความสามารถในการคิดค้ นและวิจยั ไม่วา่ จะโดย
หน่วยงานของเราเองหรื อโดยความสัมพันธ์ที่เรามีกบั ผู้ผลิตรายอืน่ ในอุตสาหกรรม เราทางานร่วมกับลูกค้ าของเราอย่าง
ใกล้ ชิดในการให้ ความคิดเชิงสร้ างสรร ความเชี่ยวชาญ และหาทางตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า ด้ วยเป้าหมายของ
เราในการที่จะสร้ างความโดดเด่น เราได้ ขยายผลิตภัณฑ์ของเราในส่วนสินค้ าทีไ่ ม่ใช่สนิ ค้ าโภคภัณฑ์ (non-commodity)
หรื อสินค้ าที่เพิ่มมูลค่า
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ความยั่งยืน
บริ ษัทฯ เชื่อว่าการเพิ่มความสามารถของบริ ษัทฯ ในการใช้ วสั ดุที่ผา่ นกระบวนการรี ไซเคิลแล้ วและการผสานการใช้ วสั ดุที่
ผ่านกระบวนการรี ไซเคิลแล้ วเข้ ากับกระบวนการตามมาตรฐานของบริ ษัทฯ จะช่วยให้ บริ ษัทฯสามารถนาเสนอผลิตภัณฑ์ ที่
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าที่เปลีย่ นไปได้ และยังเป็ นการแสดงให้ เห็นถึง การให้ ความสาคัญกับประเด็นที่เกี่ยวกับ
สิง่ แวดล้ อมอีกด้ วย นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีการส่งเสริ มนวัตกรรมด้ านความยัง่ ยืนผ่านหลักการเรื่ องความยัง่ ยืน 7 หัวข้ อ
(ได้ แก่ การลดขยะ การลดการใช้ ทรัพยากร พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) การรี ไซเคิล การพัฒนาบุคลากร
การมีสว่ นร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้ อง และการพัฒนาชุมชน) มาอย่างต่อเนื่อง
ความเป็ นเลิศในการผลิต
การดารงไว้ ซงึ่ ปรัชญาต้ นทุนการผลิตที่ต่า โดยการให้ ความสาคัญอย่างต่อเนื่องในความมีประสิทธิภาพของต้ นทุนการผลิต
ขนาดและเทคโนโลยี วัตถุดิบและการลงทุน จะช่วยให้ บริ ษัทฯสามารถรักษาสถานะของต้ นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมใน
อนาคตได้ ทังนี
้ ้ ในการประกอบธุรกิจสินค้ าโภคภัณฑ์ที่เน้ นปริ มาณเป็ นสาคัญ เช่น เม็ดพลาสติก PET PTA และเส้ นใยโพลี
เอสเตอร์ ที่ใช้ สาหรับสินค้ าโภคภัณฑ์นนั ้ ความสามารถในการแข่งขันด้ านต้ นทุนการผลิต คือ กลไกสาคัญที่จะแบ่งแยก
ผู้นาในอุตสาหกรรมออกจากผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับความเป็ นเลิศในการผลิตเพื่อให้ เกิด
พลังร่ วม (synergy) และเพื่อส่งเสริ มให้ เกิดการถ่ายโอนแนวปฏิบตั ิที่ดีในกลุ่มของบริ ษัทฯ ที่กระจายอยู่ทวั่ โลก โดย
ประเด็นที่บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญ ได้ แก่ การเปรี ยบเทียบต้ นทุนแปรสภาพต่อหน่วย (Benchmarking Conversion Cost),
การบริ ห ารทรั พ ยากรบุค คลให้ เ กิ ด ประโยชน์ สูง สุด , การลดปริ ม าณของเสีย และน ากลับ มาใช้ ใ หม่ และการเน้ น
สภาพแวดล้ อมการทางานที่สอาดและปลอดภัย
ความรอบคอบทางการเงิน
บริ ษัทฯ มีความมุ่งมัน่ ที่จะมุ่งเน้ นความมีวินยั ทางการเงินและการตัดสินใจลงทุนที่รอบคอบอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง บริ ษัทฯ
ประเมินความเป็ นไปได้ ของแต่ละโครงการบนพื ้นฐานของความสามารถในการทากาไรและความมีประสิทธิภาพได้ ด้วย
ตนเอง นอกเหนือจากความเป็ นไปได้ ที่โครงการลงทุนจะสามารถสนับสนุนการทางานร่ วมกันขององค์กรทังหมดโดยรวม
้
แล้ ว นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะดารงไว้ ซงึ่ โครงสร้ างเงินทุนที่มีประสิทธิภาพไปพร้ อมๆ กับการเติบโต
ของบริ ษัทฯ เพื่อให้ บริ ษัทฯมีความยืดหยุ่นในการดาเนินงานอย่างเพียงพอและมีสภาพคล่องที่เพียงพอ อนึ่ง บริ ษัทฯ มี
ความตังใจที
้ ่จะให้ โครงการแต่ละโครงการมีการจัดหาเงิ นทุนสาหรับโครงการนันๆด้
้ วยตนเอง และจะรักษาหนี ้สินไว้ ใน
ระดับที่กระแสเงินสดจากแต่ละโครงการจะยังสามารถชาระหนี ้สินได้ แม้ ในช่วงตกต่าของภาวะอุตสาหกรรม
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
ความเป็ นมาของบริษัทฯ
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส เดิมชื่อ บจ. บีคอน โกลบอล จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจากัด ก่อตังเมื
้ ่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2546
ต่อมาได้ จดทะเบียนเปลีย่ นชื่อเป็ น บจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2551 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบ
ธุรกิจด้ านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริ ษัทต่างๆ (Holding Company) ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ในธุรกิ จ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีแบบครบวงจร ซึ่งผลิตและจาหน่าย PET (Polyethylene Terephthalate) เส้ นใยและเส้ นด้ าย
โพลีเอสเตอร์ (Polyester Fiber and Yarn) PTA (Purified Terephthalic Acid) MEG (MonoEthynol Glycols เส้ นใยจาก
ขนสัตว์และอื่นๆ
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ความเป็ นมาของธุรกิจ
จุดเริ่มต้ นของธุรกิจในประเทศไทย :
บริ ษัทฯ เริ่ มดาเนินกิจการเมื่อปี 2537 โดยจัดตัง้ บจ. อินโดรามา โฮลดิ ้งส์ ซึ่งเป็ นผู้ผลิตเส้ นด้ ายจากขนสัตว์ (Worsted
Wool Yarn) เป็ นรายแรกในประเทศไทย
จุดเริ่มต้ นในการเริ่มธุรกิจ PET:
เมื่อปี 2538 บริ ษัทฯได้ เริ่ มดาเนินธุรกิ จปิ โตรเคมีโดยมุ่งเน้ นในอุตสาหกรรมต่อเนื่องของโพลีเอสเตอร์ โดยการตั ง้
โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก PET ขึ ้นในประเทศไทย นับแต่บดั นันเป็
้ นต้ นมา กิจการของบริ ษัทฯ ได้ เจริ ญเติบโตและขยายตัว
ขึ ้นเรื่ อยๆ ในธุรกิ จอุตสาหกรรมต่อเนื่องของโพลีเอสเตอร์ บริ ษัทฯ เติบโตจนกระทัง่ เป็ นผู้ผลิตรายใหญ่รายหนึ่งใน
อุตสาหกรรมต่อเนื่องของโพลีเอสเตอร์ ของโลก โดยธุรกิจของบริ ษัทฯ สามารถแบ่งแยกได้ เป็ น 3 กลุม่ ธุรกิจ อันได้ แก่ PET,
เส้ นใยและเส้ นด้ ายโพลีเอสเตอร์ และ Feedstock ซึง่ ประกอบด้ วย, PTA, MEG และ สารอนุพนั ธ์ตา่ งๆ ของ EO
บริ ษัทฯ ประสบความสาเร็ จในการขยายธุรกิจ PET โดยการลงทุนในโครงการใหม่ (Greenfield Investment) การเข้ าซื ้อ
กิจการอื่น (Strategic Acquisitions) และการขยายกิจการที่มีอยู่แล้ วให้ ใหญ่ขึ ้น (Brownfield Expansions) ในช่วงปี
2538 - 2545 บริ ษัทฯ ได้ ขยายธุรกิจ PET โดยเข้ าลงทุนในอุตสาหกรรมปลายน ้า (Downstream Production) ของธุรกิจ
PET ในรูปของพลาสติกขึ ้นรูปขวด (Preforms) ขวด และฝาจุกเกลียว (Closures) โดยเข้ าร่วมทุนกับ บมจ. เสริ มสุข ซึง่ เป็ น
ผู้ผลิตและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์เป๊ ปซี่ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว และยังได้ ลงทุนในโครงการต่างๆอีกหลายโครงการ
เพื่อเพิ่มกาลังการผลิตของบริ ษัทฯ
จุดเริ่มต้ นในการเริ่มธุรกิจ PET ในสหรัฐอเมริกาและยุโรป:
บริ ษัทฯ ได้ ขยายฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ PET ไปยังต่างประเทศ โดยในปี 2546 ได้ เข้ าลงทุนในโรงงานผลิต PET ของ
StarPet ในทวีปอเมริ กาเหนือ และในปี 2549 ได้ เข้ าลงทุนในโรงงานผลิต PET ของ Orion Global ในทวีปยุโรป จากการ
ขยายกิจการดังกล่าวทาให้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้ผลิตเม็ดพลาสติก PET เพียงผู้เดียวที่มีการประกอบธุรกิจอยู่ใน 3 ทวีป ซึ่งเป็ น
ภูมิภาคที่มีปริ มาณการบริ โภคที่สงู ที่สดุ ของโลก อันได้ แก่ ทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป และทวีปอเมริ กาเหนือ นอกจากนี ้ เมื่อปี
2551 บริ ษัทฯ ยังได้ ขยายแหล่งการผลิตของบริ ษัทฯ ด้ วยการเข้ าซื ้อกิจการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก PET อีกสองแห่งซึ่ง
ตังอยู
้ ่ในทวีปยุโรปจาก Eastman Chemical Company และในปี 2552 ได้ เข้ าลงทุนในโครงการใหม่ (Greenfield
Investment) AlphaPet ซึง่ ทาธุรกิจ PET ในทวีปอเมริ กาเหนือ ในครึ่งปี แรกของปี 2554 บริ ษัทฯ เสร็ จสิ ้นการเข้ าซื ้อกิจการ
โรงงาน PET เพิ่มเติม ในประเทศจีน ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเม็กซิโก ประเทศโปแลนด์ และประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ่ง
ส่งผลให้ บริ ษัทฯ กลายเป็ นผู้ผลิต PET ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก และเป็ นผู้ประกอบการที่ใหญ่ที่สดุ ในทวีปยุโรป นอกจากนี ้
บริ ษัทฯ ยังได้ ขยายฐานการผลิต PET ในทวีปแอฟริ กาโดยการจัดตังโรงงาน
้
Solid State Polymerization (SSP) ใน
ประเทศไนจีเรี ย ซึ่งเริ่ มดาเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2555 และในปี 2555 นี ้บริ ษัทฯ ได้ เข้ าซื ้อกิจการโรงงาน PET ของ PT
Polypet Karyapersada ซึง่ ตังอยู
้ ท่ ี่เมือง Cilegon ประเทศอินโดนีเซีย
จุดเริ่มต้ นในการเริ่มธุรกิจโพลีเอสเตอร์ :
การพัฒนาธุรกิจโพลีเอสเตอร์ ของบริ ษัทฯ เป็ นผลมาจากการเข้ าซื ้อสินทรั พย์จากกิจการที่มีปัญหาในการดาเนินงาน
(Distressed Assets) และการเติบโตตามปกติ (Organic Growth) โดยใช้ วิธีการขยายกาลังการผลิต (Debottlenecking)
และการใช้ ประโยชน์จากสินทรัพย์ให้ ค้ มุ ค่ามากที่สดุ (Asset Optimization) โดยบริ ษัทฯ ได้ เริ่ มดาเนินธุรกิจโพลีเอสเตอร์
4
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ในปี 2540 โดยการเข้ าลงทุนใน บจ. อินโด โพลี (ประเทศไทย) ซึ่งเป็ นโรงงานผลิตเส้ นใยโพลีเอสเตอร์ แห่งหนึ่งในประเทศ
ไทย และเมื่อปี 2551 บริ ษัทฯ ได้ เข้ าลงทุนใน บมจ. ทุนเท็กซ์ (ประเทศไทย) ซึง่ เป็ นผู้ผลิตเส้ นใยโพลีเอสเตอร์ รายใหญ่ที่สดุ
ในประเทศไทย โดยการเข้ าลงทุนในโรงงานโพลีเอสเตอร์ ทงสองแห่
ั้
งของบริ ษัทฯ เป็ นการเข้ าซื ้อสินทรัพย์จากกิจการที่มี
ปั ญหาในการดาเนินงาน ด้ วยราคาที่มีสว่ นลดจากราคาต้ นทุนทดแทนในการสร้ างโรงงานแบบเดียวกัน (Replacement
Cost) และต่อมาได้ กลายเป็ นสินทรัพย์ที่ทากาไรให้ แก่บริ ษัทฯ เป็ นอย่างยิ่ง และในปี 2552 บจ. อินโด โพลี (ประเทศไทย)
ได้ โอนสินทรัพย์และหนี ้สินทังหมดให้
้
แก่ บมจ. ทุนเท็กซ์ (ประเทศไทย) ซึง่ ต่อมาได้ เปลี่ยนชื่อเป็ น บมจ. อินโดรามา โพลีเอ
สเตอร์ อินดัสตรี ส้ ์
การรวมธุรกิจต้ นนา้ PTA:
ในการรวมธุรกิจแนวดิง่ บริ ษัทฯ ได้ เริ่ มธุรกิจ PTA ในปี 2551 จากการเข้ าซื ้อกิจการโรงงาน 3 แห่ง ได้ แก่ IRH ร็ อตเตอร์ ดมั ,
อินโดรามา ปิ โตรเคม และ TPT ปิ โครเคมิคลั โดยปรัชญาการเติบโตของธุรกิจ PTA คือ การเข้ าซื ้อกิจการที่ราคาถูกกว่า
ราคาทดแทน (Replacement cost) และเป็ นกิจการที่จะสนับสนุนธุรกิจ PET ซึง่ เป็ นธุรกิจปลายน ้าและธุรกิจโพลีเอสเตอร์
ในยุโรปและเอเชีย
จุดเริ่มต้ นของธุรกิจในต่ างประเทศ
การขยายธุรกิจโพลีเอสเตอร์ ไปในต่ างประเทศ:
ในช่วงครึ่งปี แรกของปี 2554 บริ ษัทฯ ได้ ขยายฐานการผลิตโพลีเอสเตอร์ ในต่างประเทศที่ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2554 บริ ษัทฯ ได้ เข้ าซื ้อธุรกิจรี ไซเคิลเส้ นใยโพลีเอสเตอร์ ของ Wellman
International ในทวีปยุโรป ซึ่งประกอบด้ วยโรงงานจานวน 3 แห่ง ตังอยู
้ ่ที่ สาธารณรัฐไอร์ แลนด์ ประเทศเนเธอร์ แลนด์
และประเทศฝรั่งเศส ในเดือนมกราคม 2555 บริ ษัทฯ ได้ เสร็ จสิ ้นการเข้ าซื ้อกิจการของ FiberVisions Holdings LLC ซึ่ง
เป็ นผู้ผลิตระดับโลกในอุตสาหกรรมผลิตเส้ นใยพิเศษแบบ Mono และ Bi-component ซึ่งตังอยู
้ ่ที่เมือง Duluth มลรัฐ
จอร์ เจีย ประเทศสหรัฐอเมริ กา
การรวมธุรกิจต้ นนา้ MEG:
ในปี 2555 บริ ษัทฯขยายกิจการขึ ้นไปอีกในรู ปแบบการรวมตัวของ Feedstock โดยเข้ าซื ้อกิจการของ Old World
Industries I, Ltd และ Old World Transportation, Ltd ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ่งเป็ นผู้ผลิต EO/EG เพียงรายเดียวที่
ใหญ่ที่สดุ ในสหรัฐอเมริ กา Mono Ethylene Glycol (MEG) ซึ่งเป็ นส่วนประกอบหลักที่ใช้ ร่วมกับ Purified Terephthalic
Acid (PTA) ในอุตสาหกรรมการผลิต Polyethylene Terephthalate (PET) และ เส้ นใย เส้ นด้ ายโพลีเอสเตอร์ ซึ่งทังคู
้ ่เป็ น
ผลิตภัณฑ์ขนปลายของบริ
ั้
ษัทฯ
เน้ นความหลากหลายของธุรกิจ
การขยายธุรกิจไปสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์ ชนิดพิเศษเชิงกลยุทธ์ :
เนื่องจากบริ ษัทเป็ นผู้นาตลาดและเป็ นผู้ริเริ่ มผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้ รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้ าในอุตสาหกรรมสินค้ าอุปโภค
บริ โภค บริ ษัทจึงได้ ลงทุนขยายธุรกิจไปสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ โดยการขยายธุรกิจดังกล่า วช่วยลดผลกระทบจาก
อัตรากาไรที่ลดลงจากธุรกิจสินค้ าโภคภัณฑ์ตลอดช่วงระยะเวลาสองปี ที่ผา่ นมา ทาให้ บริ ษัทสามารถที่จะรักษาอัตรากาไร
ให้ อยูใ่ นระดับที่ดีได้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีความตังใจที
้ ่จะขยายธุรกิจไปสูก่ ลุม่ ผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษเพื่อที่จะเป็ นผู้นาในตลาดและ
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เพิ่มความหลากหลายให้ กับผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท ดังนัน้ ผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษนี ้จะช่วยเพิ่มคุณค่าของตราสินค้ าให้ แก่
บริ ษัท ทาให้ บริ ษัทเป็ นผู้ริเริ่ มผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าอย่างครบวงจร สาหรับปี 2556 กลุม่
ผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษคิดเป็ นร้ อยละ 19 ของการผลิตและร้ อยละ 27 ของรายได้ รวม
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ รีไซเคิล
บริ ษัทเข้ าสูธ่ ุรกิจผลิตภัณฑ์รีไซเคิลในปี 2554 โดยการเข้ าซื ้อกิจการ Wellman ในทวีปยุโรป ปั จจุบนั IVL มีฐานกาลังการ
ผลิต 8 แห่ง ใน 3 ทวีป ในต้ นปี 2557 บริ ษัทประยุกต์ใช้ ความรู้ ที่ได้ รับจากกิจการ Wellman และเริ่ มขบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล PET และเส้ นใยที่จงั หวัดนครปฐม ประเทศไทย บริ ษัทคาดว่า จะใช้ ประโยชน์จากกิจการ Wellman เพื่อ
ขยายเทคโนโลยีเพื่อรองรับธุรกิจในต่างประเทศ ทังนี
้ ้ บริ ษัทยังควบรวมผลิตภัณฑ์รีไซเคิล PET เข้ ากับฐานกาลังการผลิต
ทัง้ 3 แห่งในประเทศสหรัฐอเมริ กาและประเทศเม็กซิโก เพื่อที่จะเพิ่มสัดส่วนของผลิตภัณฑ์รีไซเคิล PET ในกาลังการผลิต
ความสาเร็จในการระดมทุน
การเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย:
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส ได้ จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจากัด เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552 ทังนี
้ ้ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส มีทนุ จดทะเบียนจานวน 4,815,856,719 บาท และทุนชาระแล้ วจานวน
4,814,257,245 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 4,814,257,245 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส คือ บจ. อินโดรามา รี ซอสเซส ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่ Canopus International Limited ถือหุ้นร้ อยละ
99.99 (โดย Canopus International Limited มีนายอาลก โลเฮีย และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรงถือหุ้น
ร้ อยละ 49 โดยมีสทิ ธิออกเสียงร้ อยละ 76 ของจานวนสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
Canopus International Limited ในขณะที่
นายศรี ปรากาซ โลเฮีย และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรงถือหุ้นร้ อยละ 51 โดยมีสิทธิออกเสียงร้ อยละ 24
ของจานวนสิทธิออกเสียงทังหมดใน
้
Canopus International Limited)
ในเดือนมกราคม 2553 บริ ษัทฯ ได้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป จานวน 400 ล้ านหุ้น ที่ราคาเสนอขายหุ้น
ละ 10.20 บาท และได้ รับเงินสดจากการเสนอขายหุ้นรวม 4,080 ล้ านบาท ขณะเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายย่อย บมจ. อินโด
รามา โพลีเมอร์ ส ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ได้ รับข้ อเสนอให้ สามารถแลกหุ้นกับหุ้นของบริ ษัทฯ ได้ จานวน
582,727,137 หุ้น อนึง่ หุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ได้ เข้ าจดทะเบียนและเริ่ มซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 ภายใต้ สญ
ั ลักษณ์ “IVL” ในระหว่างปี 2553 IVL ได้ กลายเป็ นหุ้นที่อยู่ใน SET50 index FTSE
SET Large Cap Index และ MSCI
การเสนอขายหลักทรัพย์ ต่อผู้ถอื หุ้นเดิม:
ในเดือนพฤศจิ กายน 2553 คณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ เพิ่มทุน จดทะเบียนจาก 4,334,271,047 บาท เป็ น
4,815,856,719 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 481,585,672 หุ้น เพื่อรองรับการใช้ สิทธิแปลงสภาพใบแสดง
สิทธิในการซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSRs) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ิให้ ออกใบแสดงสิทธิในการ
ซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ดงั กล่าว ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 9 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบแสดง
สิทธิ และใบแสดงสิทธินี ้มีอตั ราส่วนการใช้ สทิ ธิที่ 1 หน่วยใบแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้ สิทธิ 36 บาทต่อหุ้น ในการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2553 ผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ิการออกใบแสดงสิทธิในการซื ้อหุ้น
เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ การจัดสรร และข้ อกาหนดและเงื่อนไขใบแสดงสิทธิในการซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 24
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กุมภาพันธ์ 2554 ผลการใช้ สิทธิของใบแสดงสิทธิทงหมดในการซื
ั้
้อหุ้นเพิ่มทุนครัง้ นี ้เท่ากับร้ อยละ 99.67 โดยคิดเป็ นหุ้น
สามัญเพิ่มทุนใหม่ทงหมด
ั้
479,986,198 หุ้น ซึง่ หุ้นดังกล่าวได้ เริ่ มการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ วเมื่อ
วันที่ 3 มีนาคม 2554 โดยจานวนเงินที่ได้ รับจากการเพิ่มทุนครัง้ นี ้เท่ากับ 17,280 ล้ านบาท
การทาคาเสนอซือ้ :
ในปี 2548 บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ ส (“IRP”) ผู้ดาเนินธุรกิจ PET ได้ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ต่อมา ในเดือนธันวาคม 2552 บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ สได้ ทาคาเสนอซื ้อหุ้นสามัญของ IRP ทังหมด
้
โดย IVL ได้ เสนอ
หุ้นสามัญของ IVL ให้ กับ IRP เป็ นการแลกเปลี่ยน ทัง้ นี ้ การทาคาเสนอซือ้ หุ้นสามัญของ IRP เสร็ จสิ ้นเมื่อวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2553 ซึง่ ส่งผลให้ IVL ถือหุ้นสามัญทังทางตรงและทางอ้
้
อม (ผ่านบริ ษัทย่อยของ IVL) ประมาณร้ อยละ 99.08
ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ วของ IRP อนึ่ง IRP ถูกถอนออกจากการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตังแต่
้ วนั ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553
พัฒนาการทีส่ าคัญ
ปี

เหตุการณ์

ที่ตงั ้

ประเภท
ธุรกิจ

2537

จัดตัง้ บจ. อินโดรามา โฮลดิ ้งส์

ประเทศไทย

2538

ก่อตังโรงงานผลิ
้
ตเม็ดพลาสติก PET ของ บมจ.อินโดรามา โพลี
เมอร์ ส ที่จงั หวัดลพบุรี ประเทศไทย
จัดตัง้ บจ. เพ็ทฟอร์ ม (ไทยแลนด์) ซึง่ เป็ นบริษัทร่วมทุนกับ
บมจ. เสริ มสุข
การดาเนินโครงการขยายกิจการของบริ ษัทฯ หลายโครงการได้
เสร็ จสมบูรณ์อนั นาไปสูก่ ารเพิม่ กาลังการผลิตของบริ ษัทฯใน
ประเทศ
จัดตัง้ บจ. บีคอน โกลบอล (ภายหลังได้ เปลีย่ นชื่อเป็ น บมจ.
อินโดรามา เวนเจอร์ ส ในปี 2551)
ขยายกิจการครัง้ ใหญ่เป็ นครัง้ แรกในต่างประเทศ โดยการเข้ า
ลงทุนในโรงงานผลิต PET ของ StarPet ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นเมือง
Asheboro รัฐ North Carolina
การเข้ าลงทุนใน บจ. อินโดรามา โฮลดิง้ ส์ โดยการเข้ าซื ้อหุ้น
ร้ อยละ 94.57 จากกิจการที่อยู่ภายใต้ การควบคุมของนาย
อาลก โลเฮีย
ขยายกิ จการไปยังทวีปยุโรปโดยการก่อตัง้ โรงงานผลิต PET
ของ Orion Global ซึง่ ตังอยู
้ ท่ ี่เมือง Klaipeda ประเทศลิธวั เนีย
การดาเนินโครงการขยายกิจการของบริ ษัทฯ หลายโครงการได้
เสร็ จสมบูรณ์อนั นาไปสูก่ ารเพิม่ กาลังการผลิตของบริ ษัทฯ

ประเทศไทย

เส้ นใยจาก
ขนสัตว์
PET

ประเทศไทย

PET

ประเทศไทย

PET/
โพลีเอสเตอร์

ประเทศไทย

บริ ษัทลงทุน

สหรัฐอเมริ กา

PET

ประเทศไทย

ประเทศลิธวั เนีย

เส้ นใยจาก
ขนสัตว์/ บริ ษัท
ลงทุน
PET

สหรัฐอเมริ กา /
ประเทศไทย

PET/
โพลีเอสเตอร์

2539
2545

2546

2549

2550
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ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ปี

เหตุการณ์

มีนาคม 2551 UAB Indorama Polymers Europe, IRP Rotterdam และ IRP
Workington ได้ เข้ าซื ้อสินทรัพย์ (ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ
เงินทุนหมุนเวียน) และการดาเนินงานของโรงงานผลิต PET
จานวน 2 แห่ง ในประเทศเนเธอร์ แลนด์ และสหราชอาณาจักร
ซึง่ เดิมเป็ นของบริ ษัทย่อยของ Eastman Chemical Company
UAB Indorama Holding และ IRH Rotterdam ได้ เข้ าซื ้อ
สินทรัพย์ (ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และเงินทุนหมุนเวียน)
และการดาเนินงานของโรงงานผลิต
PTA
ในประเทศ
เนเธอร์ แลนด์ ซึง่ เดิมเป็ นของบริ ษัทย่อยของ Eastman
Chemical Company
มิถนุ ายน บจ. อินโดรามา โฮลดิ ้งส์ ขายเงินลงทุนจานวนร้ อยละ 89.71
2551
ใน บจ. อินโดรามา เคมิคอลล์ (ประเทศไทย) ให้ แก่กิจการที่อยู่
ภายใต้ การควบคุมของ นายอาลก โลเฮีย และบุคคลทีม่ ีความ
สัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรง
สิงหาคม - การเข้ าซื ้อหุ้นร้ อยละ 50.56 ใน บมจ. ทีพีที ปิ โตรเคมิคอลส์
ตุลาคม 2551 จากหลายฝ่ าย
กันยายน การเข้ าถือหุ้นร้ อยละ 65.81 ใน บมจ. ทุนเท็กซ์ (ประเทศไทย)
2551
ตามแผนฟื น้ ฟูกิจการของ บมจ. ทุนเท็กซ์ (ประเทศไทย)
การเข้ าซื ้อหุ้นใน บจ. อินโด โพลี (ประเทศไทย) เพิม่ ร้ อยละ
44.38 จาก Indorama International Finance PCL ทาให้
สัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ ทังทางตรงและทางอ้
้
อมใน บจ.
อินโดโพลี (ประเทศไทย) เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 98.85
กันยายน – การเข้ าซื ้อหุ้นทังหมดใน
้
บจ. อินโดรามา ปิ โตรเคม จากหลาย
ตุลาคม 2551 ฝ่ าย
ตุลาคม 2551 การเข้ าซื ้อหุ้นใน บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ ส เพิ่มร้ อยละ 3.94
จาก DEG ทาให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯทังทางตรงและ
้
ทางอ้ อมใน บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ ส เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ
69.29
ธันวาคม
การเข้ าซื ้อหุ้นใน บมจ. ทุนเท็กซ์ (ประเทศไทย) เพิ่มร้ อยละ
2551
31.20 ซึง่ ต่อมาบริ ษัทได้ เปลีย่ นชื่อเป็ น บมจ. อินโดรามา โพลี
เอสเตอร์ อินดัสตรี ส้ ์
กรกฎาคม การโอนทรัพย์สนิ และกิจการทังหมดของ
้
บจ. อินโด โพลี
2552
(ประเทศไทย) ให้ แก่ บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี ส้ ์
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ที่ตงั ้

ประเภท
ธุรกิจ

สหราชอาณาจักร/
ประเทศ
เนเธอร์ แลนด์

PET

ประเทศ
เนเธอร์ แลนด์

PTA

ประเทศไทย

เคมีภณ
ั ฑ์

ประเทศไทย

PTA

ประเทศไทย

โพลีเอสเตอร์

ประเทศไทย

โพลีเอสเตอร์

ประเทศไทย

PTA

ประเทศไทย

PET

ประเทศไทย

โพลีเอสเตอร์

ประเทศไทย

โพลีเอสเตอร์

ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ปี

เหตุการณ์
(บจ. อินโด โพลี(ประเทศไทย) ได้ จดทะเบียนชาระบัญชีเสร็ จ
สิ ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2554)
การเข้ าซื ้อหุ้นใน บมจ. ทีพีที ปิ โตรเคมิคอลส์ เพิ่มร้ อยละ 2.08
จาก Indorama International Finance PCL ทาให้ สดั ส่วนการ
ถือหุ้นของบริ ษัทฯทังทางตรงและทางอ้
้
อมใน บมจ. ทีพีที ปิ โตร
เคมิคอลส์ เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 52.64

สิงหาคม
2552

บริ ษัทฯ และบจ. อินโดรามา โฮลดิง้ ส์ ได้ ร่วมทาคาเสนอซื ้อหุ้น
สามัญทังหมดใน
้
บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี ส้ ์ ที่
ทังสองฝ่
้
ายไม่ได้ ถือ ภายหลังการทาคาเสนอซื ้อ สัดส่วนการถือ
หุ้นของบริ ษัทฯ และบจ. อินโดรามา โฮลดิ ้งส์ ใน บมจ. อินโด
รามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี ส้ ์ ได้ เพิ่มขึน้ เป็ นร้ อยละ 99.55
และได้ เพิกถอนหลักทรัพย์ของ บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์
อิ น ดั ส ตรี ส้ ์ ออกจากตลาดหลั ก ทรั พ ย์ นั บ ตั ง้ แต่ วั น ที่ 9
พฤศจิกายน 2552
ตุลาคม 2552 เริ่ มเปิ ดดาเนินงานโรงงานผลิต PET ของ AlphaPet ในเมือง
Decatur รัฐ Alabama
พฤศจิกายน การโอนทรัพย์สนิ และกิจการทังหมดของ
้
บจ. ทีพีที ยูทีลติ ี ้ส์ ให้
2552
แก่ บมจ. ทีพีที ปิ โตรเคมิคอลส์ (บจ. ทีพีที ยูทีลติ ี ้ส์ ได้ จด
ทะเบียนชาระบัญชีเสร็ จสิ ้นเมื่อ 29 ตุลาคม 2553)
ธันวาคม
การเข้ าซื ้อหุ้นใน บมจ. ทีพีที ปิ โตรเคมิคอลส์ เพิ่มร้ อยละ 1.96
2552
จาก Indorama International Finance PCL ทาให้ สดั ส่วนการ
ถื อหุ้นของบริ ษัทฯ ทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมใน บมจ. ทีพีที
ปิ โตรเคมิคอลส์ เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 54.60
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2552 บริ ษัทฯได้ ทาคาเสนอซื ้อหุ้นสามัญ
ทังหมดของ
้
บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ ส และทาการเพิกถอน
หลักทรัพย์ของ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ ส ออกจากตลาด
หลักทรัพย์ โดยการเสนอแลกหุ้นสามัญจานวน 424,480,300
หุ้นของ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ ส กับหุ้นของบริ ษัทฯ
กุมภาพันธ์ นาหุ้น IVL เข้ าจดทะเบียนและเริ่มซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์
2553
แห่งประเทศไทย หลังจากที่ได้ เสร็ จสิ ้นการเสนอขายหุ้นที่ออก
ใหม่แก่ประชาชนทัว่ ไป จานวน 400 ล้ านหุ้น ที่ราคาเสนอขาย
หุ้นละ 10.20 บาท และเสร็ จสิ ้นการเสนอแลกเปลีย่ นหุ้นกับผู้
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ที่ตงั ้

ประเภท
ธุรกิจ

ประเทศไทย

PTA

ประเทศไทย

โพลีเอสเตอร์

สหรัฐอเมริ กา

PET

ประเทศไทย

อื่นๆ

ประเทศไทย

PTA

ประเทศไทย

PET

ประเทศไทย

องค์กร

ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ปี

เหตุการณ์

กรกฎาคม
2553

ถือหุ้นรายย่อยบมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ ส ขณะเดียวกันได้
เพิกถอนหุ้น IRP ออกจากตลาดหลักทรัพย์ในวันแรกของการ
ซื ้อขาย IVL ด้ วย
บริ ษั ท ฯ ได้ ร่ ว มทุน โดยซื อ้ หุ้น ร้ อยละ 50 ใน UAB Ottana
Polimeri Europe จาก Equipolymers เพื่อลงทุนในโรงงาน
ผลิต PTA และ PET ในเมือง Ottana ประเทศอิตาลี โดยร่ วม
ทุ น กั บ PCH Holdings ซึ่ ง อยู่ ใ นธุ ร กิ จ พลัง งานและ
สาธารณูปโภค ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 50 เช่นกัน

สิงหาคม
2553

ตุลาคม
2553
พฤศจิกายน
2553
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ประกาศจัดตังโครงการกรี
้
นฟิ ลด์สาหรับผลิต PET และ โพลี
เมอร์ ในเมือง Port Harcourt ประเทศไนจีเรี ย (Indorama PET
(Nigeria) Ltd.) ด้ วยกาลังการผลิต ติดตัง้ 55,000 ตันต่อปี ซึง่
โรงงานจะเริ่ มดาเนินการในไตรมาสที่สี่ ของปี 2555
ประกาศเพิ่มกาลังการผลิตที่โรงงานผลิต PET เดิมที่เมือง
Rotterdam ประเทศเนเธอร์ แลนด์ (Indorama Polymers
Rotterdam B.V.) เป็ น 190,000 ตันต่อปี โดยการติดตัง้
สายการผลิต PET ใหม่เพิ่ม ในทวีปยุโรปนันมี
้ การนาเข้ าเม็ด
พลาสติก PET มากกว่าส่งออก ซึง่ การเพิ่มกาลังการผลิตนี ้เพื่อ
มาชดเชยการนาเข้ าและอุปสงค์ที่เพิ่มมากขึ ้น การเพิ่มการผลิต
PET ครัง้ นี ้ทาให้ เพิ่มการบริ โภค PTA ภายในกลุม่ จนเต็ม
จานวนการผลิต อีกทังยั
้ งช่วยในเรื่ องของการประหยัดต่อขนาด
ด้ วย
เข้ าซื ้อหุ้นเพิ่มในบริ ษัท ทีพีที ปิ โตรเคมิคอลส์ จากัด (มหาชน)
จาก Tuntex Taiwan และผู้ถือหุ้นอื่น ทาให้ สดั ส่วนการถือหุ้น
เพิ่มจากร้ อยละ 54.6 เป็ นร้ อยละ 99.96
ประกาศอนุมัติการซือ้ กิ จการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก PET
และเส้ นใยและเส้ นด้ ายโพลีเอสเตอร์ (Guangdong IVL PET
Polymer Co., Ltd.) ตังอยู
้ ่ที่เมืองไคปิ ง มณฑลกวางตุ้งของ
ประเทศจีน จาก Guangdong Shinda UHMWPE Co., Ltd.
โดยมีกาลังผลิตติดตัง้ 406,000 ตันต่อปี ซึ่งถือเป็ นก้ าวแรกใน
การขยายธุรกิจสูส่ ากลในตลาดที่มีอตั ราการเจริ ญเติบโตอย่าง
รวดเร็ วอย่า งประเทศจี น เสร็ จ สิ ้นการเข้ า ซือ้ ธุร กิ จ เมื่ อเดือ น
มกราคม 2554

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ที่ตงั ้

ประเภท
ธุรกิจ

ประเทศอิตาลี

PTA/PET

ประเทศไนจีเรี ย

PET

ประเทศ
เนเธอร์ แลนด์

PET

ประเทศไทย

PTA

ประเทศจีน

PET

ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ปี

ธันวาคม
2553
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ที่ตงั ้

ประกาศลงนามสัญ ญากับ Invista S.à r.l., เพื่ อ เข้ า ซื อ้
สหรัฐอเมริ กา/
โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก PET และเส้ นใยสังเคราะห์โพลีเอส ประเทศเม็กซิโก
เตอร์ ซึ่งตังอยู
้ ่ที่ Spartanburg รัฐ South Carolina สหรัฐ
อเมริ กา (Auriga Polymers Inc.) และเมือง Queretaro
ประเทศเม็กซิโก (Indorama Ventures Polymers Mexico
S.de.R.L.de C.V.) ประกอบด้ วยกาลังการผลิต 470,000 ตัน
ต่อปี ที่โรงงานในเมือง Spartanburg และ 535,000 ตันต่อปี ที่
โรงงานในเมือง Queretaro การเข้ าซื ้อกิจการนี ้เป็ นการขยาย
ธุรกิจไปสูส่ ากล ทาให้ บริ ษัทฯ กลายเป็ นผู้ผลิต PET รายใหญ่
ที่สดุ ในโลก และเข้ าถึงตลาดใหม่ในละตินอเมริ กาและอเมริ กา
กลาง การซื ้อกิจการดังกล่าวเสร็ จสิ ้นในเดือนมีนาคม 2554
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท
ประเทศไทย
ครัง้ ที่ 8/2553 ได้ มีมติอนุมตั ใิ ห้ ออกขายใบแสดงสิทธิในการซื ้อ
หุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) จานวน 481,585,672 หน่วย
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 9 หุ้นเดิม
ต่อ 1 หน่วยใบแสดงสิทธิ ใบแสดงสิทธินี ้มีอตั ราส่วนการใช้ สทิ ธิ
ที่ 1 หน่วยใบแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้น ราคาการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ
นี ้จะได้ รับการพิจารณาและอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ก่อน
ประกาศลงนามสัญญากับ SK Chemicals และ SK Syntec ประเทศอินโดนีเซีย/
เพื่อซื ้อธุรกิจ เส้ นใย เส้ นด้ ายโพลีเอสเตอร์ และเม็ดพลาสติก ประเทศโปแลนด์
PET ในประเทศอินโดนีเซีย และ ธุรกิจเม็ดพลาสติก PET ใน
ประเทศโปแลนด์ มีกาลังการผลิตติดตัง้ 196,000 ตันต่อปี ใน
ประเทศอินโดนีเซีย และ กาลังการผลิตติดตัง้ 140,000 ตันต่อ
ปี ในประเทศโปแลนด์ การเข้ าซื ้อกิจการนี ้เป็ นการขยายธุรกิจ
ไปสูส่ ากล และตอกย ้าการมุง่ เน้ นไปที่อตุ สาหกรรมต่อเนื่องโพลี
เอส เตอร์ ของบริ ษัทฯ สามารถเข้ าถึงตลาดที่มีการเติบโตอย่าง
ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย และประเทศโปแลนด์ การซื อ้ กิ จ การ
ดังกล่าวเสร็ จสิ ้นในเดือนมีนาคม2552
ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทฯ
ประเทศไทย
ครัง้ ที่ 9/2553 ได้ มีมติอนุมตั ิราคาการใช้ สิทธิของใบแสดงสิทธิ
ในการซือ้ หุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิ ได้ เ ท่า กับ 36 บาทต่อหุ้นเพื่ อ
จองซื ้อหุ้นออกใหม่
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ประเภท
ธุรกิจ
PET/
โพลีเอสเตอร์

องค์กร

โพลีเอสเตอร์ /
PET

องค์กร

ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ปี

เหตุการณ์

มีนาคม
2554

เมษายน
2554
พฤษภาคม
2554

มิถนุ ายน
2554

12

ที่ตงั ้

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2554 ได้ มีมติอนุมตั ิการออก
ประเทศไทย
และเสนอขายใบแสดงสิทธิ ในการซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิ ได้
โดยจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นจัดสรร ใน
อัตราการจัดสรรเท่ากับ 9 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบแสดงสิทธิในการซื ้อ
หุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิ
หุ้นใหม่ของบริษัทฯ จานวน 479,986,198 หุ้นที่ได้ จากการใช้
ประเทศไทย
สิทธิของใบแสดงสิทธิที่ราคาใช้ สทิ ธิ 36 บาทต่อหุ้น เข้ าทาการ
ซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประกาศเพิ่ ม ก าลัง การผลิต ที่ โรงงานผลิ ต PET เดิ ม เป็ น ประเทศอินโดนีเซีย
300,000 ตันต่อปี ที่ Purwakarta ประเทศอินโดนีเซีย การขยาย
กาลังการผลิตครัง้ นี ้คาดว่าจะเสร็ จสิ ้นในไตรมาส 1 ปี 2556
ประกาศเพิ่ ม ก าลัง การผลิต ที่ โรงงานผลิ ต PET เดิ ม เป็ น
ทวีปยุโรป
220,000 ตันต่อปี ที่ประเทศโปแลนด์ (Indorama Polymers
Poland Sp.z.o.o.)
ประกาศเพิ่มกาลังการผลิตที่โรงงานผลิต PTA เดิม ซึ่งมีการขึ ้น
ทวีปยุโรป
สายการผลิตใหม่เป็ น 250,000 ตันต่อปี ที่ Rotterdam ประเทศ
เนเธอร์ แลนด์ (Indorama Holding Rotterdam B.V.) การ
ขยายกาลังการผลิตครัง้ นี ้คาดว่าจะเสร็ จสิ ้นในปี 2556 ซึ่งจะ
ช่ว ยส่งเสริ มการผสมผสานการใช้ วัต ถุดิ บในขบวนการผลิต
PET ในทวีปยุโรป
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ อนุมตั ิการเข้ าซื ้อหุ้นร้ อยละ 50 ใน PT ประเทศอินโดนีเซีย
Polyprima Karyesreska (“PT Polyprima”) ซึ่งเป็ นโรงงาน
ผลิต PTA ใน Cilegon, West Java ประเทศอินโดนิเซีย โดย
โรงงานดังกล่าวมีกาลังการผลิตติดตังเท่
้ ากับ 465,000 ตันต่อปี
ปั จจุบนั PT Polyprima อยู่ในกระบวนการปรับโครงสร้ างหนี ้
ซึ่งหลังจากกระบวนการปรั บโครงสร้ างหนีก้ ับเจ้ าหนี ้และ PT
Polyprima ได้ มีการออกหุ้นใหม่ สัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ
จะลดลงเหลื อ ร้ อยละ 41 ใน PT Polyprima โดยมี PT
Indorama Synthetics Tbk, (“PTIRS”) ถือหุ้นอีกร้ อยละ 41
ปั จจุบนั โรงงานมิได้ มีการดาเนินงาน โดยคาดว่าโรงงานจะเริ่ ม
เปิ ดด าเนิ น การเชิ ง พาณิ ช ย์ ไ ด้ ในไตรมาส 2 ปี 2555 ทัง้ นี ้
หลังจากการปรั บปรุ ง กาลังการผลิตจะเพิ่มขึน้ เป็ น 500,000
ตันต่อปี การถือหุ้นใน PT Polyprima จะช่วยบริ ษัทฯ ในการ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ประเภท
ธุรกิจ
องค์กร

องค์กร

PET

PET

PTA

PTA

ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ปี

เหตุการณ์

กรกฎาคม
2554

สิงหาคม
2554

พฤศจิกายน
2554

มกราคม
2555

กุมภาพันธ์
2555

กุมภาพันธ์
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ประเภท
ธุรกิจ

จัดหาวัตถุดิบสาหรับโรงงานโพลีเอสเตอร์ ในประเทศอินโดนีเซีย
Indorama Netherlands B.V.เข้ าซื ้อหุ้นร้ อยละ 75 ในบริ ษัทฯ ประเทศเยอรมัน / โพลีเอสเตอร์
ร่ วมทุน Trevira Holdings GmbH โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่ม ประเทศโปแลนด์
กาลังการผลิตอีก 120,000 ตันต่อปี ในโรงงานเส้ นใยโพลีเอส
เตอร์ ในประเทศเยอรมัน และประเทศโปแลนด์ การเข้ าซื ้อครัง้ นี ้
จะช่วยบริ ษัทฯ เปิ ดตลาดใหม่ในธุร กิ จเส้ นใยพิเศษ และการ
เข้ า ถึ ง แหล่ง วิ จัย และพัฒ นาที่ ดี เ ยี่ ย ม รวมถึ ง ช่ ว ยทางด้ า น
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
คณะกรรมการบริ ษัท มีมติอนุมตั ิการลงทุนในโรงงานรี ไซเคิลใน
ประเทศไทย /
โพลีเอสเตอร์
ประเทศไทย รวมถึงการลงทุนเทคโนโลยีขนสู
ั ้ งสาหรับธุรกิ จ ประเทศอินโดนีเซีย
เส้ น ใย และโพลีเ อส เตอร์ ในประเทศไทย และประเทศ
อินโดนีเซีย โครงการเหล่านี ้เป็ นธุรกิจพิเศษซึ่งมีมลู ค่าเพิ่มและ
อัตรากาไรสูง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของสินทรัพย์ปัจจุบนั
คณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมตั ิการเข้ าซื ้อหุ้นร้ อยละ 100 ของ
สาธารณรัฐ
โพลีเอสเตอร์
กิจการรี ไซเคิลและผลิตเส้ นใยของ Wellman International ใน
ไอร์ แลนด์/
ทวีปยุโรปจาก WIT Beteiligungs GmbH และ Wellman ประเทศฝรั่งเศส
International Trading ซึง่ เป็ นบริ ษัทในเครื อของ Aurelius AG
และ
ธุรกิจนี ้ ประกอบด้ วยโรงงานจานวน 3 แห่ง ซึ่งประกอบด้ วย
ประเทศ
โรงงานผลิ ต เส้ นใยโพลี เ อสเตอร์ ตั ง้ อยู่ ที่ เ มื อ ง Mullagh
เนเธอร์ แลนด์
สาธารณรัฐไอร์ แลนด์ ซึ่งมีกาลังการผลิตมากกว่า 80,000 ตัน
โรงงานรี ไซเคิล ที่เมือง Spijik ประเทศเนเธอร์ แลนด์ ซึ่งมีกาลัง
การผลิตมากกว่า 45,000 ตัน และที่เมือง Verdun ประเทศ
ฝรั่งเศส ซึง่ มีกาลังการผลิตที่ 28,000 ตัน
บริ ษัทได้ เสร็ จสิ ้นการเข้ าซื ้อธุรกิจของ Fibervision holding
ประเทศ
โพลีเอสเตอร์
LLC. ซึง่ เป็ นผู้ผลิตระดับโลกในอุตสาหกรรมผลิตเส้ นใยพิเศษ
สหรัฐอเมริ กา
แบบ Mono และ Bi-component ที่เมือง Duluth, Georgia
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ อนุมตั ิการเข้ าซื ้อหุ้นร้ อยละ 100 ใน
ประเทศ
EO/EG
กิจการ Old World Industries I, Ltd และ Old World
สหรัฐอเมริ กา
Transportation Ltd. (เรี ยกว่า” Old World “) ซึง่ เป็ นผู้นาใน
การผลิด Ethylene Oxide/Ethylene Glycol โดยมีโรงงาน
ตังอยู
้ ท่ ี่ Clear Lake มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริ กา
Beacon Trading (UK) Limited ได้ เข้ าซื ้อหุ้นร้ อยละ 51 ใน
สหราชอาณาจักร บรรจุภณ
ั ฑ์

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ปี

เหตุการณ์

2555

กิจการบรรจุภณ
ั ฑ์ของ Beverage Plastics (Holdings)
Limited ("BPL") ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นไอร์ แลนด์เหนือ สหราชอาณาจักร
บริ ษัทได้ ซื ้อทรัพย์สนิ ที่ใช้ ในการผลิตเม็ดพลาสติก PET ใน
อัตราร้ อยละ 100 ของ PT Polypet Karyapersada ซึง่ ตังอยู
้ ท่ ี่
เมือง Cilegon ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีกาลังการผลิต
100,800 ตันต่อปี

มีนาคม
2555

เมษายน
2555

กรกฎาคม
2555

สิงหาคม
2555

พฤศจิกายน
2555

กุมภาพันธ์
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ประเภท
ธุรกิจ

ประเทศอินโดนีเซีย

PET

เสร็ จสิ ้นการซื ้อธุรกิจ Old World Industries Ltd. และ Old
ประเทศ
World Transportation Ltd. บริ ษัท Old Word อยู่ในธุรกิจที่
สหรัฐอเมริ กา
ผลิต และจ าหน่ายเอทิ ลีนออกไซด์ (EO) และผลิต ภัณ ฑ์ ที่
เกี่ยวเนื่องอันได้ แก่ สารเอทิลีนออกไซด์บริ สทุ ธิ์ (PEO), โมโน
เอทิลีนไกลคอล (MEG), ไดเอทิลีน ไกลคอล (DEG) และไตร
เอทิลนี ไกลคอล (TEG)
บริ ษั ท ฯ ได้ จัด ตัง้ โรงงานผลิ ต เม็ ด พลาสติ ก Solid State ประเทศไนจีเรี ย
Polymerization (SSP) ด้ วยกาลังการผลิต 84,000 ตัน ที่
ประเทศไนจีเรี ยนัน้ นับเป็ นการลงทุนในธุรกิ จ PET ครัง้ แรกใน
แอฟริ กาและยังเป็ นการวางรากฐานที่สาคัญในตลาด PET ใน
แอฟริ กาที่ประมาณการขนาด 450,000 ตันต่อปี และมีผ้ ผู ลิต
PET เพียงรายเดียวในปั จจุบนั
บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการซื ้อทรัพย์สนิ ที่ใช้ ในการผลิตเม็ดพลาสติก ประเทศอินโดนีเซีย
PET ของ PT Polypet Karyapersada เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว โดย
บริ ษัทย่อย PT. Indorama Polypet Indonesia PT Polypet
Karyapersada นี ้ตังอยู
้ ่ที่เมือง Cilegon ประเทศอินโดนีเซีย
โดยมีกาลังการผลิต 100,800 ตันต่อปี
ประกาศขยายกาลังการผลิต PET ในทวีปอเมริ กาเหนือโดยได้
ประเทศ
มี ก ารจั ด ตั ง้ โรงงานแห่ ง ใหม่ ซึ่ ง มี ก าลัง การผลิ ต จ านวน
สหรัฐอเมริ กา
540,000 ตันต่อปี
ตามที่บ ริ ษั ทได้ มี การประกาศขยายก าลังการผลิต PET ที่ ประเทศโปแลนด์
ประเทศโปแลนด์ เ มื่ อ ปี ที่ แ ล้ ว คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้
ตัด สิน ใจที่ จะให้ มี การดาเนิ น การปรั บปรุ ง กระบวนการผลิต
(debottlenecking)ให้ สาเร็ จลุล่วงเพื่อเพิ่มมูลค่าจากการผลิต
มากขึ ้นแทนการตังสายการผลิ
้
ตใหม่
เข้ าซือ้ ธุรกิ จบรรจุภณ
ั ฑ์อัตราร้ อยละ 100 ในประเทศไนจีเรี ย ประเทศไนจีเรี ย
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EO/EG

เม็ดพลาสติก

PET

PET

PET

บรรจุภณ
ั ฑ์

ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ปี

เหตุการณ์

ทวีปแอฟริ กา ซึ่งเป็ นผู้ผลิต PET performs การเข้ าซื ้อกิจการ
ในครั ง้ นี จ้ ะท าให้ บริ ษั ท มี ค วามก้ าวหน้ าในการรวมกลุ่ ม
ผลิ ต ภัณ ฑ์ PET โดยมี ก ารตัง้ โรงงานผลิ ต ขวด PET จะ
ดาเนินการแล้ วเสร็ จในเดือนเมษายน 2556
พฤษภาคม ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติอนุมัติการเข้ าร่ วมลงทุน
2556
ในสัดส่วนร้ อยละ 50 ต่อร้ อยละ 50 กับผู้ผลิตระดับโลกประเภท
เส้ นใยชนิดไม่ถกั ทอ (non-woven) ด้ วยกาลังการผลิตเส้ นใย
ประเภท Bicomponent 14,500 ตัน ที่บริ เวณโรงงานบริ ษัท อิน
โดรามา โพลีเอสเตอร์ อิน ดสตรี ส์ จากัด (มหาชน) (ไอพีไอ)
จัง หวัด ระยอง ประเทศไทย และคาดวาจะเปิ ดด าเนิ น การ
ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2558
คณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมตั ิการขยายกาลังการผลิตเส้ นใย
ประเภท Bicomponent เพิ่มเติมจานวน 10,800 ตัน ที่บริ ษัท
Fiber Visions Manufacturing Company ตังอยู
้ ท่ ี่ Covington
รัฐ Georgia ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ ถือหุ้นทังหมดโดย
้
Fiber
Visions คาดว่าจะดาเนินการแล้ วเสร็ จภายในไตรมาสที่ 4 ของ
ปี 2557
ตุลาคม 2556 จัดตังบริ
้ ษัท Indorama Ventures Packaging (Philippines)
เป็ นการเริ่ มดาเนินธุรกิจด้ านบรรจุภณ
ั ฑ์ในประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์
จัดตังบริ
้ ษัทย่อย
 Indorama Ventures USA Holdings LP

ที่ตงั ้

ประเภท
ธุรกิจ

ประเทศไทย

โพลีเอสเตอร์

ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา

โพลีเอสเตอร์

2556

 Indorama Ventures AlphaPet Holdings, Inc
 Indorama Ventures Europe B.V.

พฤศจิกายน
2556

ธันวาคม
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บริ ษัทลงทุนทัง้ 3 บริ ษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นเป็ นส่วนหนึง่ ของแผนการ
ปรับโครงสร้ างบริ ษัท
แจ้ งการหยุดผลิตโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก (PET) Indorama
Polymers Workington Ltd., ในสหราชอาณาจักรซึง่ การหยุด
ผลิตนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของแผนการปรับปรุงธุรกิจและการปรับ
โครงสร้ างทางกลยทธุ์ในทวีปยุโรป
จัดตังบริ
้ ษัทย่อย Indorama Ventures Global Services
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ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์

บรรจุภณ
ั ฑ์
บริ ษัทลงทุน

ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
ประเทศ
เนเธอร์ แลนด์

สหราชอาณาจักร

ประเทศไทย

PET

องค์กร

ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ปี

เหตุการณ์

ที่ตงั ้

2556

ลงนามสัญญาร่ วมทุนกับ Abu Dhabi National Chemicals
Company (“ChemaWEyaat”) เพื่อจัดตังโรงงาน
้
Tacaamol
Aromatics ซึ่ง ตัง้ อยู่ใ นเขต Madeenat ChemaWEyaat
AlGharbia’s (MCAG) ทางตะวัน ตกของเมื อ งอาบูด าบี
โรงงานร่ วมทุนแห่งนี ้คาดวาจะมีการกาลงการผลิตพาราไซลีน
ประมาณ 1.4 ล้ านตันต่อปี และเบนซินประมาณ 0.5 ล้ านตัน
ต่อปี
เข้ าซื ้อกิจการ PHP Fibers GmbH (Project Panda)และบริ ษัท
ย่อย ร้ อยละ 80 ส่วนที่เหลือร้ อยละ 20 ถือโดย Toyobo Co.,
Ltd ซึง่ เป็ นบริ ษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษของประเทศญี่ปนุ่
เช่น ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมและยานยนต์
โดยการเข้ าซื ้อเสร็ จสิ ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557
เข้ าซือ้ ร้ อยละ 100 ของกิจการ Artenius TurkPET A.S.
(“Artenius”) เมืองอาดานา ประเทศตุรกี โดย Artenius เป็ น
ผู้ผลิต PET ซึง่ มีกาลังการผลิต 130,000 ตันต่อปี
โดยการเข้ าซื ้อเสร็ จสิ ้นเมื่อวันที่ 2 มิถนุ ายน 2557

เมืองอาบูดาบี

กุมภาพันธ์
2557

มิถนุ ายน
2557

ประเทศเยอรมันนี
ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
ประเทศจีน
ประเทศตุรกี

ประเภท
ธุรกิจ
PX

ผลิตถุงลม
นิรภัยและยาง
ในรถยนต์

PET

ในเดือนสิงหาคม 2557 คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติอนุมตั ิการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นเดิมของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ ทีป่ ระชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ได้ พิจารณาและอนุมตั ิ
การออกใบสาคัญแสดงสิทธิ์ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ เงื่อนไขของใบสาคัญแสดงสิทธิ และอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียน
และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยมีสาระสาคัญดังนี ้
ใบสาคัญแสดงสิทธิ

IVL W1

IVL W2

อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ

3 ปี

4 ปี

อัตราการใช้ สทิ ธิ

1 หน่วยต่อ1หุ้นสามัญ

1 หน่วยต่อ1หุ้นสามัญ

ราคาการใช้ สทิ ธิ

36 บาทต่อหุ้น

43 บาทต่อหุ้น

วันออกใบสาคัญแสดงสิทธิ

25 สิงหาคม 2557

25 สิงหาคม 2557

วันครบกาหนดใบสาคัญแสดงสิทธิ

24 สิงหาคม 2560,

24 สิงหาคม 2561,

3 ปี นับจากวันออกใบสาคัญฯ

4 ปี นับจากวันออกใบสาคัญฯ
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ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ราคาเสนอขายต่อหน่วย

0 บาท (ไม่คดิ มูลค่า)

วิธีการจัดสรร

ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมในอัตรา 10 หุ้นต่อ 1 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมในอัตรา 13 หุ้นต่อ 1
หน่วยใบสาคัญฯ

ระยะเวลาการใช้ สทิ ธิ

0 บาท (ไม่คดิ มูลค่า)

หน่วยใบสาคัญฯ

วั น ท าการสุ ด ท้ ายของทุ ก 3 เดื อ น วั น ท าการสุ ด ท้ ายของทุ ก 3 เดื อ น
เริ่ มต้ นจาวันที่ 31 ตุลาคม 2557 โดย เริ่ มต้ นจากวันที่ 31 ตุลาคม 2560 โดย
วันก าหนดการใช้ สิทธิ ครั ง้ สุด ท้ า ยคื อ วันก าหนดการใช้ สิทธิ ครั ง้ สุด ท้ า ยคื อ
วันที่ใบสาคัญฯมีอายุครบ 3 ปี นับจาก วันที่ใบสาคัญฯมีอายุครบ 4 ปี นับจาก
วันที่ออก

วันที่ออก

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 บริ ษัทฯเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จากจานวน 4,815,856,719 บาท เป็ นจานวน
5,666,010,449 บาท โดยมีมลู ค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 850,153,730 บาท เพื่อ
รองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 และ IVL-W2 ดังนัน้ หากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวใช้ สิทธิ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ทงั ้ หมด IVL จะได้ รับเงินเพิ่มทุนจากการใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 ประมาณ 17.3
พันล้ านบาท ภายในเดือนกันยายน 2560 และจะได้ รับเงิ นเพิ่มทุนจากการใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ IVL-W2
ประมาณ 15.9 พันล้ านบาท ภายในเดือนกันยายน 2561
1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของบริษท
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส ประกอบธุรกิจด้ านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริ ษัทต่างๆ (Holding Company) ทังใน
้
ประเทศและต่างประเทศ ในผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีแบบครบวงจร โดยมีสานักงานใหญ่อยู่ที่กรุ งเทพมหานคร บริ ษัทฯ ผลิต
และจาหน่าย PET (Polyethylene Terephthalate) เส้ นใยและเส้ นด้ ายโพลีเอสเตอร์ PTA (Purified Terephthalic Acid)
MEG (MonoEthynol Glycols) เส้ นใยจากขนสัตว์และอื่นๆ
ธุรกิจของบริษัทฯสามารถจาแนกได้ เป็ นกลุม่ ธุรกิจดังนี ้
PET
ประเทศ

ประเภทธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้น
(ร้ อยละ)

บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ ส

ไทย

ผลิต solid-state polymerised
chips หรื อ ที่ร้ ูจกั กันในชื่อของ
เม็ดพลาสติกเรซินสาหรับผลิต
เป็ นขวดพลาสติก และ PET

99.26

บจ. เอเซีย เพ็ท (ไทยแลนด์)

ไทย

ผลิต amorphous chips

99.99

ผลิตเม็ดพลาสติกเรซินสาหรับ
ผลิตเป็ นขวดพลาสติก

100.00

บริษัท

StarPet Inc.
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ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

บริษัท

ประเทศ

UAB Orion Global Pet
Indorama Polymers Workington
Ltd.
Indorama Polymers Rotterdam
B.V.
AlphaPet Inc.

ลิธวั เนีย
สหราชอาณาจักร
เนเธอร์ แลนด์
สหรัฐอเมริ กา

Indorama PET (Nigeria) Ltd.

ไนจีเรี ย

Guangdong IVL PET Polymer
Company Limited

จีน

Auriga Polymers Inc.

สหรัฐอเมริ กา

บจ. เพ็ทฟอร์ ม (ไทยแลนด์)

Indorama Ventures Poland
Sp. z o.o.
Indorama Ventures Polymers
Mexico, S.de.R.L.de C.V.
PT Indorama Polypet Indonesia
Beverage Plastics Limited

ไทย

โปแลนด์
เม็กซิโก
อินโดนีเซีย
สหราชอาณาจักร

Aurus Packaging Limited

ไนจีเรี ย

Indorama Ventures Packaging
(Philippines)

ฟิ ลปิ ปิ นส์

Indorama Ventures Adana PET
Sanayi Anonim Sirketi

ประเทศตุรกี
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สัดส่ วนการถือหุ้น
(ร้ อยละ)

ประเภทธุรกิจ
ผลิตเม็ดพลาสติกเรซินสาหรับ
ผลิตเป็ นขวดพลาสติก
ผลิตเม็ดพลาสติกเรซินสาหรับ
ผลิตเป็ นขวดพลาสติก
ผลิตเม็ดพลาสติกเรซินสาหรับ
ผลิตเป็ นขวดพลาสติก
ผลิตเม็ดพลาสติกเรซินสาหรับ
ผลิตเป็ นขวดพลาสติก
ผลิตเม็ดพลาสติกเรซิน
สาหรับผลิตเป็ นขวดพลาสติก
ผลิตเม็ดพลาสติกเรซินสาหรับ
ผลิตเป็ นขวด
ผลิตเม็ดพลาสติกเรซินสาหรับ
ผลิตเป็ นขวดพลาสติก และเส้ น
ใยโพลีเอสเตอร์
ผลิตวัสดุที่ใช้ ในการแปรรูปเป็ น
ขวดพลาสติกฝาปิ ด และขวด
พลาสติก
ผลิตเม็ดพลาสติกเรซินสาหรับ
ผลิตเป็ นขวดพลาสติก
ผลิตเม็ดพลาสติกเรซินสาหรับ
ผลิตเป็ นขวด พลาสติก
ผลิต PET
ผลิตวัสดุที่ใช้ ในการแปรรูปเป็ น
ขวดพลาสติกและฝาปิ ด
ผลิตวัสดุที่ใช้ ในการแปรรูปเป็ น
ขวดพลาสติกฝาปิ ด และขวด
พลาสติก
ผลิตวัสดุที่ใช้ ในการแปรรูปเป็ น
ขวดพลาสติกฝาปิ ด และขวด
พลาสติก
ผลิตเม็ดพลาสติกเรซินสาหรับ
ผลิตเป็ นขวด พลาสติก

100.00
100.00
100.00
100.00
90.00
100.00
100.00
60.00

100.00
100.00
100.00
51.00
100.00

99.99

100.00

ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

เส้ นใยและเส้ นด้ ายโพลีเอสเตอร์ และเส้ นใยจากขนสัตว์
บริษัท

ประเทศ

บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์
อินดัส ตรี ส้ ์

ไทย

PT Indorama Ventures Indonesia

อินโดนีเซีย

PT Indorama Polyester Industries
Indonesia

อินโดนีเซีย

PT Indorama Polychem Indonesia

อินโดนีเซีย

Wellman International Limited

ไอร์ แลนด์

Wellman France Recyclage SAS

ฝรั่งเศส

สัดส่ วนการถือหุ้น
(ร้ อยละ)

ประเภทธุรกิจ
ผลิตเส้ นด้ ายและเส้ นใย
โพลีเอสเตอร์
ผลิตเส้ นด้ ายและเส้ นใย
โพลีเอสเตอร์ และ PET
ผลิตเส้ นด้ าย และเส้ นใย โพลี
เอสเตอร์
ผลิตเม็ดเส้ นด้ ายและ
เส้ นใยโพลีเอสเตอร์
ผลิตเส้ นใยโพลีเอสเตอร์ และ
ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลอื่นๆ
ผลิต flakes และผลิตภัณฑ์ รี
ไซเคิลอื่นๆ

99.97
99.99
99.97
100.00
100.00
100.00

FiberVisions Manufacturing
Comapany

สหรัฐอเมริ กา

ผลิตเส้ นด้ ายโพลีเอสเตอร์

100.00

FiberVisions Products, Inc.

สหรัฐอเมริ กา

ผลิตเส้ นด้ ายโพลีเอสเตอร์

100.00

เดนมาร์ ก

ผลิตเส้ นด้ ายโพลีเอสเตอร์

100.00

จีน

ผลิตเส้ นด้ ายโพลีเอสเตอร์

100.00

เยอรมันนี

ผลิตเส้ นด้ ายโพลีเอสเตอร์

75.00

ผลิตด้ ายขนสัตว์

99.81

ผลิตถุงลมนิรภัยและยางใน
รถยนต์

80.00

FiberVisions A/S
FiberVisions (China) Textile
Products Limited
Trevira GmbH.
บจ. อินโดรามา โฮลดิ ้งส์
PHP Fibers GmbH

ไทย
เยอรมันนี

Feedstock
บริษัท

ประเทศ

ประเภทธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้น
(ร้ อยละ)

บจ. อินโดรามา ปิ โตรเคม

ไทย

ผลิต PTA

99.99

บมจ. ทีพีที ปิ โตรเคมิคอลส์

ไทย

ผลิต PTA

99.97

เนเธอร์ แลนด์

ผลิต PTA

100.00

Indorama Holdings Rotterdam
B.V.
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ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

Indorama Ventures
(Oxide & Glycols) Limited.

20

สหรัฐอเมริ กา

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ผลิต ethylene oxide และ
ethylene glycols

100.00

ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้
โครงสร้ างรายได้ จากการขายของบริ ษัทฯ ตามงบการเงินรวมรอบปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ถึง 2556 และรอบ
หกเดือนแรกของปี 2557 มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
รอบปี บัญชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รายละเอียด

2554 (ปรั บปรุง)
ล้ านบาท

2555 (ปรั บปรุง)

ร้ อยละ

รายได้ จากการขายของบริษัทฯ แบ่ งตามประเภทผลิตภัณฑ์
-PET
129,695
69.7
-เส้ นใยและเส้ นด้ ายโพลีเอสเตอร์
25,184
22.4
-Feedstock
62,696
55.8
-หัก รายการระหว่างกัน
(31,456)
(28.0)
รายได้ จากการขายรวม

ทีม่ า :

186,119

100.0

ล้ านบาท

ร้ อยละ

หกเดือนแรกของปี 2556

2556
ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

หกเดือนแรกของปี
2557
ล้ านบาท

ร้ อยละ

133,422
42,236
68,693
(33,622)

63.3
20.0
32.6
(16.0)

146,418
47,968
70,391
(35,657)

63.9
20.9
30.7
(15.6)

75,516
21,433
34,696
(19,343)

67.2
19.1
30.9
(17.2)

77,002
33,998
33,413
(18,735)

61.3
27.1
26.6
(14.9)

210,729

100.0

229,120

100.0

112,301

100.0

125,676

100.0

งบการเงินรวมของบริ ษัทฯ

รายได้ จากการขายของบริ ษัทฯ กระจายตัวอยู่ในภูมิภาคสาคัญต่างๆ ซึ่งเป็ นทังฐานการผลิ
้
ตและส่งออกผลิตภัณฑ์ โดย
ส่วนใหญ่ฐานการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อส่งออกของบริ ษัทฯ อยู่ในภูมิภาคเอเชีย ทังนี
้ ้ รายได้ ของบริ ษัทฯ แบ่งตามภูมิภาค
ตามงบการเงินรวมรอบปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ถึง 2556 และรอบหกเดือนแรกของปี 2557 มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
รอบปี บัญชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รายละเอียด

2554 (ปรั บปรุง)
ล้ านบาท

รายได้ จากการขายของบริษัทฯ แบ่ งตามประเภทภูมิภาค
-เอเชีย
79,237
-ยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริ กา
41,294
-อเมริ กาเหนือ
67,960
-หัก รายการระหว่างกัน
(2,372)
รายได้ จากการขายรวม

ทีม่ า :

186,119

2555 (ปรั บปรุง)

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

หกเดือนแรกของปี 2556

2556
ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

หกเดือนแรกของปี
2557
ล้ านบาท

ร้ อยละ

42.6
22.2
36.5
(1.3)

72,029
48,859
90,765
(924)

34.2
23.2
43.1
(0.4)

82,161
57,610
92,024
(2,675)

35.9
25.1
40.2
(1.2)

39,127
27,887
46,596
(1,309)

34.8
24.8
41.5
(1.2)

44,534
35,917
47,578
(2,351)

35.4
28.6
37.9
(1.9)

100.0

210,729

100.0

229,120

100.0

112,301

100.0

125,676

100.0

งบการเงินรวมของบริ ษัทฯ และข้อมูลจากบริ ษัทฯ

ภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ
บทนา
อินโดรามา เวนเจอร์ ส (ชื่อย่อหลักทรัพย์: IVL) เป็ นหนึง่ ในผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ในห่วงโซ่มลู ค่าโพลีเอสเตอร์ แบบครบวงจรราย
ใหญ่ที่สดุ แห่งหนึง่ ของโลก บริ ษัทฯมีฐานการผลิต 46 แห่งตังอยู
้ ่ใน 16 ประเทศครอบคลุม 4 ภูมิภาคทัว่ โลก ซึ่งให้ บริ การ
และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ มีความแตกต่างและมีมูลค่าเพิ่มให้ แก่ลกู ค้ าในกลุ่ม อุตสาหกรรมสินค้ าอุปโภคบริ โภคที่มีการ
เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ ว ผู้บริ หารของบริ ษัทฯทุกท่านล้ วนมีประวัติผลงานที่น่าเชื่อถือและมีประสบการณ์ในธุรกิจห่วงโซ่
โพลีเอสเตอร์
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ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

บริ ษัทฯมีการดาเนินธุรกิจเชื่อมโยงอย่างครบวงจรเพื่อการสร้ างมูลค่าอย่างยัง่ ยืน การมุง่ เน้ นที่ลกู ค้ าเป็ นสาคัญ การดาเนิน
ธุรกิจครอบคลุมทัว่ โลก รวมทังขนาดของธุ
้
รกิจ ทาให้ บริ ษัทฯยืนอยูใ่ นระดับสากล และเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
ที่เป็ นเลิศ
นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่มีมลู ค่าเพิ่ม (High Value Added) รวมถึงผลิตภัณฑ์รีไซเคิลเป็ นปั จจัยใหม่ที่ช่วยให้ บริ ษัทฯ
สามารถนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายแก่ลกู ค้ ามากยิ่งขึ ้น ซึ่งจะช่วยสร้ างการเติบโตของผลกาไรและรังสรรค์
ความยัง่ ยืนของบริ ษัทฯ การลงทุนในการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การใหม่ๆแก่ลกู ค้ า ทาให้ เกิดความหลากหลาย
และสามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าทัว่ โลกอย่างครบวงจร การที่บริ ษัทเข้ าซื ้อกิจการ Fibervisions ซึ่งเป็ น
ผู้ผลิตเส้ นใยและเส้ นด้ ายสังเคราะห์ที่มีมลู ค่าเพิ่ม ในปี 2555 ถือเป็ นการก้ าวเข้ าสูท่ ิศทางนี ้
รายละเอียดธุรกิจ
คาว่า “โพลีเอสเตอร์ ” มาจากคาว่า “โพลี” ซึ่งหมายถึงจานวนมาก และ คาว่า “เอสเตอร์ ” ซึ่งหมายถึงสารประกอบเคมี
อินทรี ย์ขนพื
ั ้ ้นฐาน ส่วนประกอบสาคัญในการผลิตโพลีเอสเตอร์ ได้ แก่ กรดเทเรฟทาลิกบริ สทุ ธิ์ (Purified Terephthalate
acid) ซึง่ ได้ มาจากพาราไซลีน (Paraxylene) ซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์ในกลุม่ อะโรเมติกส์ที่ได้ จากการกลัน่ ของน ้ามันดิบ และโมโน
เอทิลนี ไกลคอล ผลิตภัณฑ์ในสายโอเลฟิ นส์ที่เกิดจากการกลัน่ ของน ้ามันดิบและก๊ าซธรรมชาติ เราเรี ยกกระบวนการทางเคมี
ในการผลิตโพลีเอสเตอร์ ว่า พอลิเมอร์ ไรเซชัน่ (Polymerization) ทังนี
้ ้อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน) หรื อไอวีแอล
เป็ นหนึง่ ในผู้ผลิตโพลีเอสเตอร์ ชนน
ั ้ าระดับโลก
บริ ษัทฯเป็ นผู้เชื่อมโยงอุตสาหกรรมน ้ามันและก๊ าซธรรมชาติเข้ ากั บอุตสาหกรรมสินค้ าอุปโภคบริ โภคที่มีการเคลื่อนไหว
อย่างรวดเร็ ว ทาให้ มีความผันผวนน้ อยกว่าผู้ผลิตในอุตสาหกรรมต้ นน ้าเนื่ องจากมีความต้ องการอย่างต่อเนื่องจากลูกค้ า
ในอุตสาหกรรมปลายน ้า
วิธีปฏิบตั ิที่เป็ นมาตรฐานในอุตสาหกรรม คือ การทาสัญญาระยะยาวกับลูกค้ า ซึ่งโดยทัว่ ไปมักจะเป็ นการทาสัญญา 1-3
ปี อย่างไรก็ตามราคาจะมีการปรับในทุกๆเดือน เพื่อชดเชยความผันผวนของอุตสาหกรรมต้ นน ้าตามกลไกการตลาดที่ได้
ตกลงไว้ กลไกนี ้ทาให้ บริ ษัทฯสามารถส่งผ่านความผันผวนของราคาไปยังลูกค้ าได้
กลไกนี ้แสดงให้ เห็นเป็ นนัยว่า ราคานา้ มันดิบและอนุพันธ์ ที่เป็ นวัตถุดิบในการผลิต PET และเส้ นใยโพลีเอสเตอร์ มี
ผลกระทบเพียงเล็กน้ อยต่อธุรกิจ ยกเว้ นในกรณีที่มีการขึ ้นลงของราคาวัตถุดิบอย่างมากภายในช่วงระยะเวลาสัน้ ส่งผลให้
มีการปรับต้ นทุนของสินค้ าคงเหลือให้ สะท้ อนตามราคาตลาด
ราคาวัตถุดิบมีผลกระทบเพียงเล็กน้ อยต่อราคาขวดบรรจุภณ
ั ฑ์ของเครื่ องดื่มอัดลม เนื่องจากต้ นทุนที่แท้ จริ งของ PET
สาหรับขวดขนาดสองลิตรคิดเป็ นเพียงร้ อยละ 4 ของต้ นทุนทังหมด
้
นอกจากนี ้ต้ นทุนของเส้ นใยโพลีเอสเตอร์ คิดเป็ นเพียง
ร้ อยละ 5 ของต้ นทุนเสื ้อกีฬา ดังนันจะเห็
้
นได้ ว่าความผันผวนของราคาวัตถุดิบส่งผลกระทบเพียงเล็กน้ อยต่อผู้บริ โภค
อุปโภคและธุรกิจผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯยังคงสามารถรักษาส่วนต่างกาไรระหว่างราคาวัต ถุดิบและราคาขาย
ผลิตภัณฑ์ได้
ธุรกิจ PET
ภาพรวมธุรกิจ PET
ธุรกิจ PET ของบริ ษัทฯเป็ นส่วนหนึง่ ของธุรกิจหลักในห่วงโซ่มลู ค่าโพลีเอสเตอร์ ของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯเริ่ มประกอบธุรกิจ
โดยมีโรงงานผลิตหนึง่ แห่ง และได้ ขยายตัวขึ ้นใน 4 ทวีปหลัก ซึ่งเป็ นภูมิภาคที่มีสดั ส่วนการบริ โภคสูง ได้ แก่ ทวีปอเมริ กา
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เหนือ ทวีปยุโรป ทวีปแอฟริ กา และทวีปเอเชีย ธุรกิจ PET ของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยการผลิตและจาหน่ายเม็ดพลาสติก
PET ซึ่งเป็ นเม็ดพลาสติกโพลีเมอร์ ที่โดยหลักใช้ เป็ นวัตถุดิบในการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ของเครื่ องดื่มและบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร
บรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ในครัวเรื อน และบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ใช้ ในกระบวนการอุตสาหกรรม นอกจากนี ้
บริ ษัทฯ ยังผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ PET ในรูปแบบของพลาสติกขึ ้นรูปขวด (Preforms) ขวด และฝาขวดเกลียว (Closures) ผ่าน 3
โรงงาน คือ โรงงานผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ PET ของ บจ )ไทยแลนด์ ( เพ็ทฟอร์ ม . ซึ่งเป็ นบริ ษัทร่ วมทุนของบริ ษัทฯ ,บมจ.
เสริ มสุข โรงงานผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ PET ของ Beverage Plastics และ Aurus Packaging
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 บริ ษัทเป็ นผู้ผลิตเม็ดพลาสติก PET ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก โดยมีกาลังการผลิตรวม 6.8 ล้ านตันต่อปี
ผลิตภัณฑ์ PET
บริ ษัทฯ ผลิตเม็ดพลาสติก PET หลายชนิด รวมถึงชนิดที่ใช้ ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับผลิตภัณฑ์ที่มีอณ
ุ หภูมิสงู ชนิดที่มีความ
หนืดต่าและสูง ชนิดที่ร้อนเร็ ว และชนิดทั่วไป เพื่อรองรั บความต้ องการของตลาดที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงเครื่ องดื่ม
น ้าอัดลม น ้าดื่มบรรจุขวด น ้าผลไม้ เครื่ องดื่มอื่น ๆ อาหารและของใช้ อื่น ๆ
กระบวนการผลิตเม็ดพลาสติก PET
เม็ดพลาสติก PET ผลิตจากพลาสติกโพลีเอสเตอร์ เหลว กระบวนการผลิตพลาสติกโพลีเอสเตอร์ เหลวโดยสรุ ป เป็ นไปตาม
แผนภาพข้ างล่างนี ้

Catalyst

Catalyst

PTA
Esterification

PrePolymer

Polycondensation

Polyester
Polymer
Melt

MEG
Temperature and
Vacuum

PET
Resin

Polyester
Fibre

พลาสติกโพลีเอสเตอร์ เหลวจะถูกแปรสภาพเป็ นเม็ดพลาสติก PET ด้ วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ไม่ว่าจะโดยผ่านกระบวนการทาให้
อยู่ในสถานะของแข็ง หรื อผ่านกระบวนการ Melt-to-Resin ซึ่งเป็ นเทคโนโลยีที่ใหม่กว่า ทังนี
้ ้ ภายใต้ กระบวนการระเหย
ของของเหลวให้ อยู่ในสถานะของแข็งนัน้ (Conventional solid state polycondensation process) พลาสติกโพลีเอสเตอร์
เหลวจะถูกอัดรี ดเป็ นเส้ นและถูกทาให้ เย็นลงอย่างรวดเร็ วด้ วยน ้า หลังจากการเปลี่ยนสถานะเป็ นของแข็งแล้ ว เส้ นพลาสติก
จะถูกตัดออกเป็ นเม็ดขนาดเล็ก ทาให้ แห้ ง และทาให้ ตกผลึกโดยการใช้ ความร้ อนด้ วยเครื่ องปฏิกรณ์ ภายใต้ อุณหภูมิ
เฉพาะและความดันเฉพาะภายใต้ การไหลของแก๊ สไนโตรเจน สาหรับกระบวนการ Melt-to-Resin นัน้ จะใช้ เทคโนโลยี
เครื่ องปฏิกรณ์ที่ใหม่กว่า โดยกระบวนการระเหยของของเหลวจะเสร็ จสมบูรณ์ในระหว่างขันตอนการหลอมเหลว
้
อัน เป็ น
ผลให้ เกิดการก่อตัวของเม็ดพลาสติกโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการเปลี่ยนสถานะเป็ นของแข็ง นอกจากโรงงานผลิต PET
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ของ AlphaPet ที่ใช้ กระบวนการ Melt-to-Resin แล้ ว โรงงานผลิต PET อื่นๆ ทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ใช้ กระบวนการระเหยของ
ของเหลวให้ อยูใ่ นสถานะของแข็ง
โรงงานผลิต PET
ตารางดังต่อไปนี ้แสดงข้ อมูลเกี่ยวกับโรงงานผลิต PET ของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557
โรงงานผลิต

สถานที่ตัง้

กาลังการผลิตติดตัง้
(ตันต่ อปี ((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
ประเทศลิธวั เนีย

241,000

โรงงานผลิต PET ของ IRP Rotterdam

เมือง Rotterdam
ประเทศเนเธอร์ แลนด์

418,000

โรงงานผลิต PET ของ IRP Workington (8)

เมือง Workington
สหราชอาณาจักร

168,000

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

จังหวัดลพบุรี
ประเทศไทย

178,000

สายการผลิตเม็ดพลาสติก PET ของ
บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส้ ์

มาบตาพุด
ประเทศไทย

91,000

Ottana Polimeri S.R.L. (3)

เมือง Ottana ประเทศอิตาลี

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, ประเทศตุรกี

130,000
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โรงงานผลิต

สถานที่ตัง้

กาลังการผลิตติดตัง้
(ตันต่ อปี ((1)

โรงงานผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ PET ของ
บจ. เพ็ทฟอร์ ม (ไทยแลนด์(

จังหวัดลพบุรี
ประเทศไทย

—(4)

โรงงานผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ PET ของ Beverage Plastics

ไอร์ แลนด์เหนือ ประเทศอังกฤษ

—(5)

โรงงานผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ ของ Aurus Packaging

Port Harcourt ประเทศ Nigeria

—(6)

รวม(7)
(1)
(2)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

3,960,800

กาลังการผลิตของโรงงานได้ มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อแสดงถึงการปรับปรุงกระบวนการผลิต (de-bottlenecking) จากโรงงานต่างๆ
ประกอบด้ วยโรงงานผลิต PET ของ บมจอินโดรามา โพลีเมอร์ ส . และโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก PET ขันกลาง
้
)Amorphous) ของ บจโดย )ไทยแลนด์ ( เอเซีย เพ็ท .
แต่ละแห่งมีกาลังการผลิต178,000 ตันต่อปี และรวมเป็ นสายผลิตผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก PET สายเดียวกัน ซึ่งโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก PET ขันกลางของบจ
้
.
ผลิตเม็ดพลาสติก )ไทยแลนด์( เอเซีย เพ็ทPET ขันกลาง
้
โดยผลผลิตทังหมดได้
้
นาไปใช้ ในโรงงานผลิต PET ของ บมจอินโดรามา โพลีเมอร์ ส . เพื่อผลิตเม็ดพลาสติก
PET
ร่วมลงทุนโดยถือหุ้นร้ อยละ 50 และบริ ษัทฯบันทึกการด้ อยค่าบางส่วนในไตรมาสที่ 4 ของปี 2556 และไตรมาสที่ 2 ของปี 2557
กาลังการผลิตติดตังของพลาสติ
้
กขึ ้นรูปขวดอยูท่ ี่ 1,661 ล้ านชิ ้นต่อปี กาลังการผลิตติดตังของขวดอยู
้
ท่ ี่ 600 ล้ านขวดต่อปี และกาลังการผลิตติดตังของฝาขวดเกลี
้
ยว
อยูท่ ี่ 1,561 ล้ านฝาต่อปี
กาลังการผลิตติดตังของพลาสติ
้
กขึ ้นรูปขวดอยูท่ ี่ 587 ล้ านชิ ้นต่อปี กาลังการผลิตติดตังของขวดอยู
้
ท่ ี่ 178 ล้ านขวดต่อปี และกาลังการผลิตติดตังของฝาขวดเกลี
้
ยว
อยูท่ ี่ 915 ล้ านฝาต่อปี
กาลังการผลิตติดตังของพลาสติ
้
กขึ ้นรูปขวดอยูท่ ี่ 480 ล้ านชิ ้นต่อปี
ไม่รวมกาลังการผลิตของ บจ)ไทยแลนด์( เพ็ทฟอร์ ม . และ Beverage Plastics
โรงงานหยุดดาเนินงานชัว่ คราวในไตรมาสที่ 1 ของปี 2557 และบริ ษัทฯบันทึกการด้ อยค่าบางส่วนในไตรมาสที่ 2 ของปี 2557

การขายและการตลาด PET
บริ ษัทฯ มีทีมการขายและการตลาดในส่วนของกลุม่ ธุรกิจ PET ในแต่ละภูมิภาคที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ โดยมีฝ่ายการ
ขายและการตลาดของสานักงานใหญ่ในประเทศเป็ นผู้ดแู ล บริษัทฯ จาแนกลูกค้ ารายสาคัญของผลิตภัณฑ์ PET เป็ น 4
กลุม่ ดังนี ้
 บริ ษัทผู้ผลิตและจาหน่ายเครื่ องดื่มซึง่ มียี่ห้อเป็ นที่ร้ ูจกั และมีโรงงานผลิตขวด PET ของตนเอง
 บริ ษัทผู้ผลิตและจาหน่ายเครื่ องดื่มซึง่ มียี่ห้อเป็ นที่ร้ ูจกั ซึง่ ว่าจ้ างผู้รับจ้ างแปรสภาพเม็ดพลาสติก PET ให้ ผลิตขวด
PET โดยใช้ เม็ดพลาสติก PET ที่บริ ษัทผู้ผลิตและจาหน่ายเครื่ องดื่มดังกล่าวซื ้อมา
 ผู้ค้าเม็ดพลาสติก PET และ
 ผู้ใช้ เม็ดพลาสติก PET เพื่อนามาผลิตพลาสติกขึ ้นรูปขวด ขวดพลาสติก แผ่นพลาสติก และบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกอื่นๆ
ที่ทาจาก PET เพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภค
บริ ษัทฯ ขายเม็ดพลาสติก PET ในลักษณะการขายตรงให้ แก่ลกู ค้ าเป็ นหลัก มีเพียงการขายส่วนน้ อยที่เป็ นการขายผ่าน
ตัวแทนและผู้ค้า
บริ ษัทฯ เป็ นผู้ผลิตเม็ดพลาสติก PET ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก และยังเป็ นผู้ผลิตเม็ดพลาสติก PET รายเดียวที่มีโรงงานผลิตใน
ทวี ปเอเชี ย ทวีป อเมริ กาเหนือ ทวีป ยุโรป และทวี ปแอฟริ ก า ซึ่ง ส่ง ผลให้ บริ ษัท ฯ สามารถทาการตลาดเพื่อ จาหน่า ย
ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก PET เพื่อตอบสนองความต้ องการ PET ของลูกค้ าที่มีอยูท่ วั่ โลก ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ มีกิจกรรมการตลาด
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ซึ่งรวมถึงการประชุมกับลูกค้ าของบริ ษัทฯ อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ บริ ษัทฯ เข้ าใจถึงความต้ องการของลูกค้ า และรักษา
สัมพันธภาพที่ดี อีกทังยั
้ งเป็ นการให้ บริ การในส่วนของลูกค้ าสัมพันธ์ด้วย
การแข่ งขันในธุรกิจ PET
บริ ษัทฯ เป็ นผู้ผลิต PET ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก โดยเป็ นผู้ผลิตอันดับ 1 ทวีปยุโรป, อันดับ 2 ในทวีปอเมริ กาเหนือ และอันดับ 4
ในทวีปเอเชีย คู่แข่งที่สาคัญของบริ ษัทฯ ในตลาดยุโรปได้ แก่ La Seda de Barcelona, Equipolymers และ Neo Group
คู่แข่งที่สาคัญของบริ ษัทฯ ในตลาดอเมริ กาเหนือได้ แก่ Alpek (DAK Americas LLC) และ M&G Group คู่แข่งที่สาคัญ
ของบริ ษัทฯ ในตลาดประเทศไทย ได้ แก่ บจ. ไทยชินกงอินดัสตรี คอร์ ปอเรชั่น และ บจ. ไทย เพ็ท เรซิน ทังนี
้ ้ แม้ ว่าการ
อนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิทางพาณิชย์เป็ นช่องทางให้ นาเทคโนโลยีการผลิต PET มาใช้ ประโยชน์ได้ แต่บริ ษัทฯ เชื่อว่าจานวนเงิน
ลงทุนทังหมดที
้
่จาเป็ นสาหรับการทาธุรกิจแบบประหยัดต่อขนาดเพื่อทากาไรนันอาจสกั
้
ดกันผู
้ ้ ลงทุนรายใหม่จากการเข้ าสู่
ตลาดได้
ภาพรวมของธุรกิจเส้ นใยและเส้ นด้ ายสังเคราะห์
เส้ นใยและเส้ นด้ ายโพลีเอสเตอร์
โพลีเอสเตอร์ ถกู ค้ นพบในช่วงศตวรรษที่ 40 และเริ่ มมีการผลิตในระดับอุตสาหกรรมในปี 2490 เส้ นใยโพลีเอสเตอร์ เป็ น
ตัวเลือกแรกสาหรับเครื่ องนุง่ ห่ม ใช้ ในการผลิตกางเกง กระโปรง ชุดกระโปรง สูท แจ๊ คเก็ต เสื ้อและเสื ้อผ้ าสาหรับกิจกรรม
กลางแจ้ ง
การผสมผสานเส้ นใยโพลีเอสเตอร์ เข้ ากับฝ้ายและเส้ นใยขนสัตว์ที่ยงั ไม่เคยผ่านการใช้ งานเป็ นที่นิยมอย่างมาก โดยมักจะ
เรี ยกว่า การผสมผสานแบบคลาสสิก ซึง่ ประกอบด้ วยโพลีเอสเตอร์ ร้อยละ 55 และเส้ นใยขนสัตว์ร้อยละ 45
เส้ นใยโพลีเอสเตอร์ เกิดจากปฏิกริ ยาทางเคมีระหว่างกรดและแอลกอฮอล์ เกิดการรวมตัวกันของโมเลกุล 2 โมเลกุลหรื อ
มากกว่านัน้ เพื่อให้ ได้ โมเลกุลขนาดใหญ่ที่มีการเรี ยงตัวซ ้ากันตลอดความยาวของโครงสร้ าง เส้ นใยโพลีเอสเตอร์ สามารถ
สร้ างเป็ นโมเลกุลสายยาวที่มนั่ คงและแข็งแรงได้
เส้ นใยโพลีเอสเตอร์ จะผ่านกระบวนการปั่ นหลอม โดยการนาวัตถุดิบไปหลอม จากนันจะถู
้ กฉีดผ่านหัวฉีดเส้ นใย )ลักษณะ
คล้ ายตะแกรง( เทคนิคการผลิตใหม่ๆ ถูกพัฒนาขึ ้นจนถึงขันที
้ ่สามารถผลิตเป็ นเส้ นใยกลม เส้ นใยวงรี เส้ นใยเหลีย่ ม ทาให้
เกิดความแน่นเมื่อสัมผัส
เส้ นใยโพลีเอสเตอร์ มีความทนต่อแสงและอุณหภูมิ และทนต่อผลกระทบของสภาพอากาศ น ้าหนักเบา มีคณ
ุ สมบัติระบาย
อากาศที่ดี และแห้ งเร็ ว
เส้ นใยโพลีเอสเตอร์ 100% หรื อเส้ นใยผสมด้ วยสัดส่วนที่เหมาะสม จะมีคุณสมบัติทนต่อการยับและคงรู ปแม้ สมั ผัส
ความชื ้น การใช้ ความร้ อนจะทาให้ เกิดรอยพับที่กระโปรงและกางเกงอยูต่ วั และนาไปจับจีบอย่างถาวรได้
การใช้ งานหลักๆ ของเส้ นใยเส้ นด้ ายโพลีเอสเตอร์
ส่วนใหญ่เส้ นใยโพลีเอสเตอร์ จะถูกนาไปใช้ ใช้ ในผลิตภัณฑ์เครื่ องนุ่งห่ม ตังแต่
้ ชุดกีฬาไปยังเสื ้อผ้ าแฟชัน่ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
สาหรับที่อยูอ่ าศัย เช่น ผ้ าปูที่นอน พรม และผลิตภัณฑ์ที่มิใช่สิ่งทอที่ไม่ได้ เกิดจากการทอ เช่น เสื ้อกาวน์สาหรับแพทย์ สิ่ง
ทอด้ านเทคนิค เช่น ไส้ กรอง และอุปกรณ์สาหรับยานยนต์ ไม่วา่ จะเป็ นพรมและฉนวน
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เส้ นใยและเส้ นด้ ายโอเลฟิ นส์
เป็ นเส้ นใยที่ผลิตได้ จากการเรี ยงตัวเป็ นสายโซ่ยาวจากการสังเคราะห์โพลีเมอร์ โดยมี เอทิลีน โพรพิลีน หรื อโอเลฟิ นส์อื่น ๆ
ประกอบอย่างน้ อยร้ อยละ 85 ตามน ้าหนัก ในประเทศอิตาลี มีการเริ่ มผลิตเส้ นใยโอเลฟิ นส์ครัง้ แรกในปี 2500 และผลิต
ครัง้ แรกในประเทศสหรัฐอเมริ กาในปี 2503 โดยผู้ผลิตเส้ นใยโอเลฟิ นส์เชิงพาณิชย์เป็ นรายแรกในสหรัฐอเมริ กา คือ บริ ษัท
Hercules, Inc. )ปั จจุบนั คือ บริ ษัท FiberVisions(
โดยทัว่ ไปโพลีเมอร์ จะถูกป้อนเข้ าเครื่ องอัดขึ ้นรูป ซึง่ จะหลอมโพลีเมอร์ ให้ ละลายก่อนฉีดผ่านหัวฉีดเส้ นใย เส้ นใยที่ได้ จะถูก
ทาให้ เย็นลงโดยผ่านเครื่ องเป่ าลมก่อนจะถูกม้ วนเก็บและบรรจุ เนื่องจากเส้ นใยโอเลฟิ นส์มีคณ
ุ สมบัติติดสียาก จึงมักมีการ
ใส่ผงสีเข้ าไปในโพลีเมอร์ ก่อนการอัดขึ ้นรูป
สาหรับโพลีโพรพิลนี เมื่อผ่านกระบวนการโพลิเมอร์ ไรเซชัน จะเกิดเป็ นผลึกโพลีโพรพิลีน โพลีเมอร์ เส้ นใยที่ได้ จากโพลีเม
อร์ ชนิดนี ้จะถูกนามาใช้ ในผลิตภัณฑ์สาหรับงานตกแต่ง เสื ้อผ้ าเครื่ องแต่งกายและผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม เส้ นใยโอเลฟิ นส์
ให้ ความอบอุน่ โดยที่ยงั มีน ้าหนักเบา โอเลฟิ นส์มีความทนทานต่อรอยขีดข่วน คราบเปื อ้ น แสงแดด ไฟและสารเคมี ย้ อมสี
ติดยากแต่ให้ สตี ิดทน เนื่องจากเส้ นใยโอเลฟิ นส์มีจดุ หลอมต่า จึงสามารถเชื่อมด้ วยความร้ อนให้ เป็ นผืน เส้ นใยมีความมัน
เงา จุดเด่นที่สาคัญที่สดุ ของเส้ นใยโอเลฟิ นส์ คือ ความแข็งแรง ที่คงอยู่แม้ ในสภาพเปี ยกหรื อแห้ ง มีความยืดหยุ่นสูง
สามารถนาไปผลิตเป็ นเส้ นใยที่มีคณ
ุ สมบัติความแข็งแรงแตกต่างกัน เส้ นใยโอเลฟิ นส์สามารถนามาใช้ ผสมกับเส้ นใยชนิด
อื่น หรื อใช้ เดี่ยว ๆ หรื อ ตัดเป็ นเส้ นขนาดสัน้ หรื อ ทาเป็ นด้ ายฟิ ล์ม เป็ นเส้ นใยที่ไม่มีสีและมีลกั ษณะเป็ นวงกลม สามารถ
ปรับเปลีย่ นตามการใช้ งาน ลักษณะทางกายภาพให้ ความรู้สกึ คล้ ายขี ้ผึ ้ง ไม่มีสี
การใช้ งานหลักๆ ของเส้ นใยโพลีโอเลฟิ นส์
เส้ นใยโพลีโอเลฟิ นส์ถกู นามาใช้ ในเส้ นใย Non-woven หรื อเส้ นใยที่มิใช่สิ่งทอเพื่อผลิตผ้ าอ้ อมเด็ก ผลิตภัณฑ์สาหรับสตรี
และผลิตภัณฑ์ผ้าอ้ อมสาหรับผู้ใหญ่ (ทังแผ่
้ นด้ านหน้ า แผ่นด้ านหลัง สายรัดระหว่างขา แถบยางยืดรัดเอว หรื อ ชันซึ
้ มซับ )
และใช้ ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากเส้ นใยสปั นเลสที่ไม่ทอ เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ แล้ วทิ ้ง อุปกรณ์กรอง หรื อ
ผ้ าที่ผลิตจากระบบลม ไม่วา่ จะเป็ นแกนซึมซับกันรั่วซึม และ ทิชชู่เปี ยก เป็ นต้ น
สาหรับอุตสาหกรรมเครื่ องนุง่ หุม่ เส้ นใยโอเลฟิ นส์มกั นามาใช้ ในการผลิตชุดกีฬาและเสื ้อผ้ าที่ต้องการความยืดหยุน่ สูง เช่น
ถุงเท้ า ชุดซับในกันหนาว และ ใยผ้ าสาหรับเป็ นแผ่นรอง สาหรับสินค้ าใช้ ในบ้ าน อาจนาไปใช้ เดี่ยวๆ หรื อผสมกับใยผ้ าอื่น
เพื่อทาพรมใช้ ภายในและภายนอก พรมแผ่น และ พรมผืน นอกจากนี ้ยังนิยมใช้ ในงานบุนวมเครื่ องเรื อน ผ้ าอ้ อมเด็ก งาน
ผนัง งานปูพื ้น รวมทัง้ กระดาษกันความร้ อน เช่น ถุงชาหรื อกาแฟ
สาหรับการใช้ งานอุตสาหกรรมหนัก เส้ นใยชนิดนี ้มักนามาใช้ ในงานตกแต่งภายใน อุปกรณ์กนั แดด ที่พกั แขน บานประตู
และ ผนังปิ ดด้ านข้ าง หีบ และ ชันวางของหลั
้
งรถ นอกจากนี ้โอเลฟิ นส์ยงั ใช้ ผลิตพรม เชือก แผ่นใยสังเคราะห์สาหรับงาน
ดิน ผ้ ากรอง ถุง และแผ่นเสริ มคอนกรี ต
เส้ นใยสังเคราะห์ ผสม (Bicomponent Fibers)
เส้ นใยสังเคราะห์ผสม หมายถึง “การอัดขึ ้นรู ปของโพลีเมอร์ 2 ชนิดจากหัวฉีดเดียวกัน โดยโพลีเมอร์ ทงสองจะถู
ั้
กผสมอยู่
ในเส้ นใยเดียวกัน” หรื อหากจะอธิบายใกล้ เคียงกว่านัน้ คือ เส้ นใยที่ปั่นตีเกลียวรวมกัน (co-spun fiber) ซึง่ เป็ นเส้ นใยที่ขึ ้น
รูปจากโพลีเมอร์ คนละชนิด หลอมติดกันและฉีดออกมาจากหัวฉีด เป็ นเส้ นใยเดียวกัน “Conjugate Fibers” เป็ นคาที่มกั ใช้
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กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชีย ซึ่งเป็ นอีกคาที่ใช้ เรี ยกเส้ นใยสังเคราะห์ผสมเช่นกัน จุดประสงค์หลักในการผลิตเส้ นใย
สังเคราะห์ผสมคือ การเพิ่มขีดความสามารถที่โพลีเมอร์ ตวั เดียวไม่สามารถทาได้ ด้ วยเทคนิคนี ้เอง ทาให้ สามารถผลิตเส้ น
ใยที่มีรูปร่างแตกต่างกัน โดยส่วนมากถูกแบ่งตามโครงสร้ างการตัดขวาง เช่น ชนิด side-by-side ชนิด sheath-core ชนิด
islands-in-the-sea และ citrus fibers หรื อชนิด segmented-pie เส้ นใยสังเคราะห์ผสมจะมีโพลีเอทิลีนเป็ นองค์ประกอบ
ด้ านนอกและมีโพลีโพรพิลนี เป็ นแกนกลาง ถือเป็ นเส้ นใยที่มีความสาคัญมากในตลาดเส้ นใยที่มิใช่สงิ่ ทอ
การผลิตเส้ นด้ ายขนสัตว์
คาว่า Worsted มาจาก Worstead ซึง่ เป็ นหมูบ่ ้ านในมณฑลนอร์ ฟอล์ก ประเทศอังกฤษ ผ้ าที่ผลิตจากด้ าย Worsted มีเส้ น
ใยเล็กและเข้ าเกลียวแน่น โดยปกติมกั ใช้ ตดั เสื ้อ เช่น เสื ้อสูท ซึง่ ตรงข้ ามกับด้ าย Woolen ที่เป็ นเส้ นใยสันและหยาบ
้
มักใช้
สาหรับการถักนิตติ ้ง เช่น เสื ้อสเวตเตอร์ คุณสมบัติที่สาคัญของเส้ นด้ าย Worsted คือ เป็ นเส้ นใยตรงและเรี ยงตัวขนานกัน
แตกต่างจากด้ าย Woolen ตรงที่ลอนตามธรรมชาติของเส้ นใยถูกกาจัดออกในขัน้ ตอนการปั่ นเส้ นด้ าย บริ ษัทฯผลิต
เส้ นด้ ายขนสัตว์จากแกะสายพันธุ์เมอร์ ริโน ซึง่ เป็ นขนแกะที่มีความละเอียด นุม่ นวลที่สดุ
เส้ นด้ ายขนสัตว์หลายชนิดจาเป็ นต้ องผ่านกระบวนการปั่ น ในกระบวนการผลิตเส้ นด้ าย Worsted จะมีความแตกต่าง
เล็กน้ อย ตรงที่เส้ นด้ ายจะต้ องผ่านขันตอนการสางเส้
้
นใย เพื่อเตรี ยมเส้ นใยสาหรับขันตอนการปั
้
่ น ซึ่งจะช่วยกาจัดเส้ นใย
สันและเส้
้
นใยขาดออกจากขนสัตว์ เหลือไว้ แต่เส้ นใยยาว เพื่ อเข้ าสูข่ นตอนการปั
ั้
่ นด้ ายต่อไป ทาให้ เส้ นด้ ายมี ความเรี ยบ
และทนทานยิ่งขึ ้น
เนื่องจากความแข็งแรงของเส้ นด้ ายขนสัตว์เนื ้อละเอียด ทาให้ สามารถทอร่วมกับวัสดุอื่นๆ ช่วยให้ เกิดความทนทาน ไม่ยบั
ง่ายเมื่อเทียบกับผ้ าชนิดอื่นๆ จึงเป็ นตัวเลือกที่เหมาะสมสาหรับผ้ าที่ต้องการความคงรู ป เส้ นด้ าย Worsted เป็ นที่นิยม
สาหรับใช้ ตดั กางเกงผู้ชาย กระโปรงอัดจีบ และเสื ้อสูท รวมถึงเสื ้อกีฬา เนื่องจากเส้ นด้ าย Worsted มีความคงทน จับจีบได้ ง่าย
จึงเป็ นผ้ าที่เหมาะสมสาหรับเสื ้อผ้ าทุกประเภท
การใช้ งานหลักๆ ของเส้ นด้ ายขนสัตว์
เส้ นด้ ายขนสัตว์ที่บริ ษัทฯ ผลิตได้ มักนาไปใช้ ในผลิตชุดสูทคุณภาพสูงสาหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
เส้ นใยที่ใช้ ในการผลิตยางรถยนต์ (Nylon 6.6 tire cord) และการใช้ งานหลัก
การเข้ าซื ้อร้ อยละ 80 ของกิจการ PHP Fibers GmbH และบริ ษัทย่อย (“PHP”) ในขณะที่สว่ นที่เหลืออีกร้ อยละ 20 จะถือ
หุ้นโดย Toyobo Co., Ltd. ซึง่ เป็ นผู้ผลิตชันน
้ าของประเทศญี่ปนในการผลิ
ุ่
ตผลิตภัณฑ์ด้านยานยนต์
PHP เป็ นผู้ผลิตที่ได้ รับการยอมรับในระดับสากล มีชื่อเสียงด้ านการผลิตเส้ นใย เส้ นด้ ายโพลีเอสเตอร์ สงั เคราะห์ซึ่งมีความ
ยืดหยุน่ สูง และเป็ นหนึง่ ในผู้ผลิตชันน
้ าในทวีปยุโรปที่ผลิตสินค้ าด้ านยานยนต์ที่มีความปลอดภัย ซึ่งโรงงานผลิตของกลุม่
PHP ตังอยู
้ ใ่ นทวีปอเมริ กา ทวีปยุโรป และสาธารณรัฐประชาชนจีน
การเข้ าซื ้อกิจการของ PHP จะช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ชนิดพิเศษ (High Value Add หรื อ HVA) ของบริ ษัทฯ ซึ่งเป็ น
การเพิ่มกลุม่ สินค้ าด้ านผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมและผลิตภัณฑ์ยานยนต์ โดยผลิตภัณฑ์เส้ นใยของ PHP นี ้ ถูกนามาใช้ ใน
อุตสาหกรรมยานยนต์อย่างแพร่หลาย เช่น ใช้ ในการผลิตถุงลมนิรภัย (airbag) และยางในรถยนต์ (tire cord)
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โรงงานผลิตเส้ นใยและเส้ นด้ าย
ตารางดังต่อไปนี ้แสดงรายละเอียดของโรงงานผลิตเส้ นใยและเส้ นด้ ายของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557
โรงงานผลิต
สถานที่ตัง้
โรงงานผลิตของ บมจ .อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส้ ์ จังหวัดนครปฐม
ที่จงั หวัดนครปฐม
ประเทศไทย
โรงงานผลิตของ บมจ .อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส้ ์ มาบตาพุด
ที่มาบตาพุด
ประเทศไทย
โรงงานผลิตเส้ นด้ ายขนสัตว์ ของ บมจ .อินโดรามา โฮลดิ ้งส์ ลพบุรี
ประเทศไทย
โรงงานผลิตโพลีเอสเตอร์ Auriga
เมือง Spartanburg รัฐ South Carolina
ประเทศสหรัฐอเมริกา
โรงงานผลิตโพลีเอสเตอร์ IVL Karawang
เมือง Karawang
ประเทศอินโดนีเซีย
โรงงานผลิตโพลีเอสเตอร์ IVL Tangerang
เมือง Tangerang
ประเทศอินโดนีเซีย
โรงงานผลิตโพลีเอสเตอร์ Trevira (2)
เมือง Bobingen และ Gubem
ประเทศเยอรมัน
โรงงานผลิตโพลีเอสเตอร์ รีไซเคิล Wellman International เมือง Mullagh
สาธารณรัฐไอร์ แลนด์
เมือง Spijik
ประเทศเนเธอร์ แลนด์
เมือง Verdun
ประเทศฝรั่งเศส
โรงงานผลิตโอเลฟิ นส์ Fibervision
เมืองDuluth
เมือง,Athens และเมือง Covingtonประเทศ
สหรัฐอเมริกา เมือง Varde ประเทศเดนมาร์ ก
และเมือง Suzhou ประเทศจีน
โรงงานผลิตของ บมจ .อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส้ ์ มาบตาพุด
ที่มาบตาพุด - BICO
ประเทศไทย
โรงงานผลิตของ บมจ .อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส้ ์ นครปฐม
ที่นครปฐม – รีไซเคิลโพลีเอสเตอร์
ประเทศไทย
โรงงานผลิตโพลีเอสเตอร์ ของ Polychem (CP4)
เมือง Purwakarta, ประเทศอินโดนีเซีย
PHP Fibers – เส้ นใยที่ใช้ ในการผลิตยางรถยนต์
)Nylon 6.6 tire cord(
รวม
(1)
(2)

ประเทศเยอรมันนี, สหรัฐอเมริกา & กิจการ
ร่วมทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน

กาลังการผลิตติดตัง้ (1)
(ตันต่ อปี )
116,000

197,600
5,900
71,000
36,000
73,600
120,000
153,000

221,000

16,000
28,500
300,000
95,000
1,433,600

ตังแต่
้ เดือนมกราคม 2554 กาลังการผลิตได้ มีการปรับปรุงเพื่อสะท้ อนการปรับปรุงกระบวนการผลิต (de-bottlenecking)
ร่วมลงทุนโดยถือหุ้นร้ อยละ 75 โดยเข้ าซื ้อเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ทังนี
้ ้ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2556 เงินลงทุนใน Trevira Holdings GmbH ได้ ถกู พิจารณาให้ เป็ น
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย โดยผลการดาเนินงานของบริ ษัทย่อยได้ รวมอยูใ่ นงบการเงินของกลุม่ บริ ษัทเนื่องจากมีการแก้ ไขสัญญาร่วมค้ ากับผู้ร่วมค้ า
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การขายและการตลาดของผลิตภัณฑ์ เส้ นใยและเส้ นด้ าย
กลุ่มลูกค้ าหลักของบริ ษัทฯ สาหรั บผลิตภัณฑ์ เส้ นใยและเส้ นด้ าย ได้ แก่ บริ ษัทผู้ผลิตสิ่งทอที่ใช้ ในการผลิตเสื ้อผ้ าและ
เครื่ องนุ่งห่ม บริ ษัทผู้ผลิตกลุม่ สินค้ าที่มีการอุปโภคบริ โภคในอัตราสูง )Fast moving consumer goods( บริ ษัทผู้ผลิตสิ่ง
ทอที่ใช้ สาหรับครัวเรื อน และบริ ษัทผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เช่น บริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์ และผู้ผลิตฟิ ล์มสาหรับบรรจุภณ
ั ฑ์
ทัง้ นี ส้ านัก งานใหญ่ ข องฝ่ ายการขายและการตลาดของผลิต ภัณ ฑ์ โพลีเ อสเตอร์ ข องบริ ษั ท ฯ ตัง้ อยู่ใ นประเทศ โดย
รับผิดชอบในกิจกรรมการขายผลิตภัณฑ์และการตลาดที่เกี่ยวกับลูกค้ าของบริ ษัทฯ ทัว่ โลก โดยที่บริ ษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์โพ
ลีเอสเตอร์ ใ ห้ กับ ลูกค้ าโดยตรงสาหรั บ การขายภายในประเทศและขายผ่านตัวแทนจ าหน่ายสาหรั บการส่ง ออกขาย
ต่างประเทศ
กิจกรรมการตลาดของบริ ษัทฯ ซึง่ รวมถึงการติดต่อกับลูกค้ าของบริ ษัทฯ อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ เข้ าใจถึงความต้ องการของ
ลูกค้ า และความสามารถรักษาสัมพันธภาพที่ดี อีกทังยั
้ งเป็ นการบริ การในส่วนของลูกค้ าสัมพันธ์อีกด้ วย
การแข่ งขันในธุรกิจเส้ นใยและเส้ นด้ าย
การแข่งขันในอุตสาหกรรมเส้ นใยและเส้ นด้ ายในระดับโลก สามารถจาแนกได้ ตามลักษณะการประกอบธุรกิจในรู ปแบบ
ของบริ ษัทขนาดใหญ่ที่ประกอบอุตสาหกรรมที่หลากหลาย และในรู ปแบบของผู้ผลิตสินค้ าเฉพาะกลุม่ ที่มีขนาดค่อนข้ าง
เล็กจานวนมากที่มีกาลังการผลิตน้ อยกว่า 10,000 ตันต่อปี โดยปกติแล้ ว ผู้ผลิตเส้ นใยและเส้ นด้ ายรายใหญ่จะมุ่งเน้ นการ
จาหน่ายเส้ นใยมาตรฐานปริ มาณมากให้ กบั ตลาดภายในประเทศ ซึ่งมีอตั ราการแข่งขันสูงและการแข่งขันดังกล่าวขึ ้นอยู่
กับปั จจัยด้ านราคาเป็ นหลัก และปั จจัยรองลงมาคือความสม่าเสมอในการคงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ กับผู้ผลิตโพลีเอ
สเตอร์ สาหรับสินค้ าโภคภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่กว่า โดยวิธีการมุ่งเน้ นการขยายการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็ นสินค้ าโภคภัณฑ์
ให้ มีจานวนประมาณครึ่งหนึ่งของผลิตภัณฑ์โพลีเอสเตอร์ ทงหมดของบริ
ั้
ษัทฯ ประเทศจีนมีปริ มาณการผลิต โพลีเอสเตอร์
และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องในกลุม่ ธุรกิจนี ้เป็ นจานวนมาก
ธุรกิจ Feedstock
Feedstock หมายถึง PTA, MEG, อนุพนั ธ์ EO ซึ่งเป็ นวัตถุดิบในการผลิตของบริ ษัทฯ และผลิตภัณฑ์อื่นที่เกิดขึ ้นระหว่าง
กระบวนการผลิต โดย PTA ย่อมาจาก Purified Terephthalic Acid หรื อ กรดเทเรฟทาลิกบริ สทุ ธิ์ เป็ นสารประกอบ
อินทรี ย์ ลักษณะคล้ ายแป้ง ไม่มีสี จัดเป็ นเคมีโภคภัณฑ์ (Commodity Chemical) โดยส่วนใหญ่ใช้ ในการผลิต PET
(Polyethylene Terephthalate) ที่ใช้ ผลิตเสื ้อผ้ าและขวดพลาสติก
1. ธุรกิจ PTA
กรดเทเรฟทาลิกเป็ นสารประกอบอินทรี ย์ ไม่มีสี มีลกั ษณะเป็ นของแข็ง อยู่ในกลุม่ เคมีโภคภัณฑ์ ใช้ เป็ นสารตังต้
้ นหลักใน
การผลิตโพลีเอสเตอร์ PET สาหรับผลิตเสื ้อผ้ าและขวดพลาสติก ในแต่ละปี มีการผลิต PTA หลายพันล้ านกิโลกรัม บริ ษัทฯ
เข้ าสูธ่ ุรกิจ PTA ในปี 2551 ภายใต้ กลยุทธ์การพัฒนาโดยการควบรวมไปยังวัตถุดิบ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าสามารถจัดหาวัตถุดิบ
ได้ อย่างต่อเนื่องและสามารถทากาไรในห่วงโซ่โพลีเอสเตอร์ ได้ ดีขึ ้น กลยุทธ์นี ้สร้ างความได้ เปรี ยบด้ านต้ นทุนให้ แก่ บริ ษัทฯ
ทังในธุ
้ รกิจ PET และเส้ นใย บริ ษัทฯ มีโรงงานผลิต 5 โรงงาน ใน 4 ประเทศ ครอบคลุม 2 ภูมิภาค ได้ แก่ ประเทศไทย
อินโดนีเซีย เนเธอร์ แลนด์และอิตาลี โดยโรงงานตังอยู
้ ่บริ เวณเดียวกันกับโรงงานผลิตขันปลายน
้
้า ซึ่งมีกาลังการผลิตรวม
2.4 ล้ านตันต่อปี )รวมกิจการร่วมทุน(
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การผลิต PTA
กรดเทเรฟทาลิก เกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของพาราไซลีน (Paraxylene หรื อ PX( ในกระบวนการเชิงพาณิชย์ใช้ กรดอะ
ซิติกเป็ นตัวทาละลายร่ วมกับตัวเร่ งปฏิกริ ยาที่ประกอบด้ วยโคบอลต์และเกลือแมงกานีส โดยมีสารประกอบโบรไมด์เป็ น
ตัวกระตุ้น
ปฏิกริ ยาลูกโซ่ที่เกิดขึ ้นต่อเนื่องนัน้ เริ่ มต้ นจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของพาราไซลีน จนได้ กรดเทเรฟทาลิก (Terephthalic
Acid หรื อ TA( จากนันเข้
้ าสูข่ นตอนการท
ั้
าให้ บริ สทุ ธิ์จนได้ เป็ น PTA
การใช้ งานของ PTA
PTA ส่วนใหญ่ถกู นามาใช้ เป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิต PET อย่างไรก็ตามมีการใช้ งานในรู ปแบบอื่น ๆ ที่มีความเฉพาะ
เช่น ใช้ ในยาแก้ ปวดในรูปแบบของเกลือเทเรฟทาเลต และใช้ เป็ นตัวเติมในระเบิดควันที่ใช้ ในกองทัพ เพื่อให้ เกิดควันสีขาว
เป็ นหมอกหนาเมื่อเกิดการระเบิด
กระบวนการผลิต PTA
กระบวนการผลิต PTA แสดงได้ ตามแผนภาพด้ านล่างนี ้
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การขายและการตลาดของ PTA
กลุม่ ลูกค้ าหลักของ PTA ได้ แก่ ผู้ผลิตเม็ดพลาสติก PET และผลิตภัณฑ์โพลีเอสเตอร์ โดยที่ผลิตภัณฑ์ PTA ของบริ ษัทฯ
ส่วนใหญ่จะถูกนามาใช้ ในโรงงานผลิต PET และโพลีเอสเตอร์ ซึ่งเป็ นธุรกิจขันปลายน
้
้า บริ ษัทฯ ได้ จาหน่าย PTA ที่เหลือ
จากการใช้ ภายในกลุม่ ให้ แก่ลกู ค้ าซึ่งเป็ นบุคคลภายนอก โดยในปี 2555 2556 และช่วงหกเดือนแรกของปี 2557 จานวน
PTA ที่บริ ษัทฯ ผลิตได้ ถูกนาไปใช้ เพื่อเป็ นวัตถุดิบของสายธุรกิจอื่นภายในกลุ่ม คิดเป็ นร้ อยละ 58.3 ร้ อยละ 62.4 และ
ร้ อยละ 66.4 ของปริ มาณผลิตภัณฑ์ PTA ทังหมดตามล
้
าดับ และบริ ษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์ PTA ให้ แก่บคุ คลภายนอก คิด
เป็ นร้ อยละ 41.7 ร้ อยละ 37.6 และร้ อยละ 33.6 ของปริ มาณผลิตภัณฑ์ PTA ทังหมด
้
ตามลาดับ
บริ ษัทฯ ขาย PTA ให้ กบั ลูกค้ าโดยตรงหรื อขายผ่านทางบริ ษัทผู้ค้า )Trading Company) ซึ่งเหตุผลที่บริ ษัทฯ ขาย PTA
บางส่วนผ่านบริ ษัทผู้ค้า เป็ นเพราะบริ ษัทผู้ค้าเป็ นผู้จดั หาเงินทุนทางการค้ าให้ กบั ลูกค้ า หรื อเพราะบริ ษัทผู้ค้าซื ้อในนาม
ของบริ ษัทผู้ค้าเอง ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ต้ องเสียค่าคอมมิชชัน่ ให้ แก่บริ ษัทผู้ค้า โดยบริ ษัทฯ ได้ รวมค่าคอมมิชชั่นดังกล่าวไว้ ใน
ราคาขาย PTA ที่บริ ษัทฯ เรี ยกเก็บจากลูกค้ า และถึงแม้ วา่ บริ ษัทฯ จะขาย PTA ส่วนหนึ่งให้ แก่บริ ษัทผู้ค้า บริ ษัทฯ ก็ยงั คง
ทราบถึงลักษณะและรายละเอียดของลูกค้ าซึง่ เป็ นผู้ใช้ PTA จริ ง
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สานักงานใหญ่ของฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาดของ PTA ของบริ ษัทฯ นัน้ ตังอยู
้ ่ในประเทศ โดยมีหน้ าที่รับผิดชอบใน
กิจกรรมการขายและการตลาดที่เกี่ยวข้ องกับลูกค้ าทัว่ โลก กิจกรรมการตลาดของบริ ษัทฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อกับลูกค้ า
ของบริ ษัทฯ อย่างสม่าเสมอ จะทาให้ บริ ษัทฯ เข้ าใจถึงความต้ องการของลูกค้ า และสามารถรักษาสัมพันธภาพที่ดี อีกทัง้
ยังเป็ นการบริ การในส่วนของลูกค้ าสัมพันธ์
การแข่ งขันในธุรกิจ PTA
เนื่องจาก PTA เป็ นสินค้ าโภคภัณฑ์ การแข่งขันในตลาด PTA จึงขึ ้นอยู่กับราคาเป็ นหลัก รองลงมาคือคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ และระยะเวลาส่งสินค้ า
ผู้ผลิต PTA สามารถจาแนกเป็ นผู้ผลิตที่เป็ นผู้ค้า และผู้ผลิต PTA แบบครบวงจร ผู้ผลิตที่เป็ นผู้ค้าจะผลิตและจัดหา PTA
ให้ แก่บคุ คลภายนอก ในขณะที่ผ้ ผู ลิต PTA แบบครบวงจรจะผลิต PTA เพื่อการบริ โภคของตนเอง ซึ่งบริ ษัทฯ เป็ นผู้ผลิต
PTA แบบครบวงจร ในปั จจุบนั มีการสร้ างโรงงาน PTA หลายแห่งในประเทศจีน

2. ธุรกิจ MEG
วัตถุดิบอีกชนิดที่บริ ษัทฯผลิต ได้ แก่ โมโนเอทิลนี ไกลคอล )Monoethylene Glycol หรื อ MEG ซึง่ เป็ นสารประกอบอินทรี ย์
ไม่มีกลิน่ ไม่มีสี มีลกั ษณะเป็ นของเหลว มีรสหวาน
การผลิต MEG
โมโนเอทิลนี ไกลคอล )Monoethylene Glycol( ผลิตจากเอทิลนี (Ethylene) หรื ออีเทน (Ethane) ผ่านสารอนุพนั ธ์ขนกลาง
ั้
ได้ แก่ เอทิลนี ออกไซด์ (Ethylene Oxide) โดยจะทาปฏิกริ ยากับน ้า เกิดเป็ นเอทิลนี ไกลคอล (Ethylene Glycol)
การใช้ งานของ MEG
เอทิลนี ไกลคอลโดยส่วนใหญ่ถกู นาไปใช้ เป็ นสารต้ านการแข็งตัวสาหรับหม้ อน ้ารถยนต์ คิดเป็ นกว่าร้ อยละ 50 ของการใช้
เอทิลนี ไกลคอลในเชิงพาณิชย์ และใช้ เป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิต PET คิดเป็ นร้ อยละ 40 ของการบริ โภคเอทิลนี ไกลคอล
ทัว่ โลก นอกเหนือจากการใช้ สาหรับรถยนต์แล้ ว MEG ยังใช้ เป็ นตัวกลางในการระบายความร้ อนสาหรับเครื่ องคอมพิวเตอร์
น ้าเย็นสาหรับระบบปรับอากาศและใช้ ในระบบทาความร้ อน/เย็นจากพลังงานใต้ พิภพ
3. ธุรกิจอนุพันธ์ เอทิลีนออกไซด์ (EO) ผลิตภัณฑ์ อื่นที่เกิดขึ้นระหว่ างกระบวนการผลิต (by products)
ธุรกิจเอทิลีนออกไซด์ บริสุทธิ์
เอทิลนี ออกไซด์เกิดจากการทาปฏิกริ ยาออกซิเดชัน่ ของเอทิลนี โดยมีโลหะเงินเป็ นตัวเร่งปฏิกริ ยา
การใช้ งานของ PEO
เอทิลนี ออกไซด์ถกู นาไปใช้ ในการผลิตผงซักฟอก สารเพิ่มความหนืด ตัวทาละลาย พลาสติกและสารประกอบเคมีอินทรี ย์
เช่น เอทิลนี ไกลคอล (Ethylene Glycol) เอทาโนลามีน (Ethanolamine) ไกลคอลแบบง่ายและแบบซับซ้ อน โพลีไกลคอล
อีเทอร์ (Polyglycol Ethers) และสารประกอบอื่ น เอทิลีนออกไซด์ บ ริ สุท ธิ์ ถูก ใช้ เป็ นยาฆ่าเชื อ้ อย่างแพร่ หลายใน
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โรงพยาบาลและในอุตสาหกรรมเครื่ องมือแพทย์แทนการใช้ ไอน ้าในการฆ่าเชื ้อกับเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ไวต่อความร้ อน
เช่น เข็มฉีดยาพลาสติก
สารอนุพนั ธ์ ของเอทิลีนออกไซด์บริ สทุ ธิ์ ถกู นาไปใช้ งานผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด เช่น สบู่ ผงซักฟอก น ้ามันเบรค สาร
กาจัดวัชพืช ฉนวนโฟมยูรีเทนสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็ นต้ น
เอทิลนี ออกไซด์เป็ นหนึง่ ในวัตถุดิบสาคัญที่ใช้ ในกระบวนการผลิตเคมีขนาดใหญ่ เอทิลนี ออกไซด์ถกู ใช้ ในการสังเคราะห์เอ
ทิลนี ไกลคอล ซึง่ รวมถึง ไดเอทิลีน ไกลคอลและไตรเอทิลีน ไกลคอล คิดเป็ นร้ อยละ 75 ของการบริ โภคทัว่ โลก ผลิตภัณฑ์
สาคัญอื่น ๆ ได้ แก่ เอทิลีนไกลคอล อีเทอร์ (Ethylene Glycol Ethers) เอทาโนลามีน (Ethanolamines) และอีทอกซีเลท
(Ethoxylates) ในกลุม่ ไกลคอล เอทิลนี ไกลคอลใช้ เป็ นสารป้องกันการแข็งตัว ใช้ ในการผลิตโพลีเอสเตอร์ และ PET สารทา
ความเย็นเหลว ตัวทาละลาย โพลีเอทิลีนไกลคอล ใช้ ในน ้าหอม เครื่ องสาอาง เวชภัณฑ์ สารหล่อลื่น ทินเนอร์ ผสมสี สาร
เสริ มสภาพพลาสติก (Plasticizer) เอทิลีนไกลคอล อีเทอร์ ใช้ เป็ นส่วนประกอบของน ้ามันเบรค ผงซักฟอก ตัวทาละลาย
แลคเกอร์ และสี ผลิตภัณฑ์ตวั อื่นที่ได้ จากเอทิลนี ออกไซด์ ได้ แก่ เอทาโนลามีน ใช้ ในการผลิตสบู่และผงซักฟอก รวมทังใช้
้
เป็ นสารที่ทาให้ ก๊าซธรรมชาติบริ สทุ ธิ์ อีทอกซีเลท เกิดจากการทาปฏิกริ ยาของเอทิลีนออกไซด์กบั แอลกอฮอล์ กรดหรื อเอ
มีน (Amine) ถูกนาไปใช้ ในการผลิตผงซักฟอก สารลดแรงตึงผิว อิมลั ซิฟายเออร์ (Emulsifie) และสารเคมีขจัดคราบน ้ามัน
4. ธุรกิจ TEG และ DEG
การใช้ งานของ TEG และ DEG
ไดเอทิลนี ไกลคอล (DEG) เป็ นผลิตภัณฑ์พลอยได้ ที่เกิดร่วมกับ MEG ในกระบวนการผลิตเอทิลีนออกไซด์ (EO) DEG ถูก
นาไปใช้ งานในหลากหลายรูปแบบและถูกนาไปใช้ ในการผลิตโพลีเอสเตอร์ โพลีออล (Polyester Polyols) โพลีเอสเตอร์ เร
ซินชนิดไม่อิ่มตัว (Unsaturated Polyester Resin) เตาความร้ อน การผลิตมอร์ โฟลีน (Morpholine) สีและสารเคลือบ สาร
เสริ มสภาพพลาสติก (Plasticizers) น ้ายาซักผ้ า การบดปูนซีเมนต์และใช้ เป็ นผลิตภัณฑ์ขนกลางส
ั้
าหรับการผลิตโพลีเอ
ทิลนี ไกลคอล (Polyethylene Glycol)
ไตรเอทิลีน ไกลคอล (TEG) เป็ นผลิตภัณฑ์พลอยได้ ที่เกิดในกระบวนการผลิตเอทิลีนออกไซด์ (EO) ไตรเอทิลีน ไกลคอล
ส่วนใหญ่ถกู นาไปใช้ ในกระบวนการแยกไอน ้าจากก๊ าซธรรมชาติ นอกจากนี ้ยังมีการใช้ งานในรู ปแบบอื่น เช่น สารฆ่าเชื ้อ
ในอากาศ เรซิ่นสาหรับกระจกรถและใช้ เป็ นเคมีขนกลางส
ั้
าหรับโพลีเอทิลีนไกลคอล ใช้ เป็ นสารเสริ มสภาพพลาสติก
สาหรับไวนิล ใช้ ในผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื ้อในอากาศเมื่อทาให้ เป็ นละอองจะใช้ เป็ นยาฆ่าเชื ้อ เป็ นสารเติมแต่งสาหรับนามันไฮ
ดรอลิกและน ้ามันเบรค นอกจากนี ้ยังใช้ เป็ นสารพื ้นฐานสาหรับเคื่องทาควันในอุตสาหกรรมบันเทิง
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กระบวนการผลิต Oxide & Glycol
กระบวนการผลิต EO/EG แสดงได้ ตามแผนภาพด้ านล่างนี ้

การขายและการตลาดของ Oxide & Glycol
บริ ษัทฯเข้ าซื ้อโรงงานผลิต EO/EG เป็ นครั ง้ แรกในเดือนเมษายน ปี 2555 ซึ่งมีการขายและดาเนินงานโดยทีมงานใน
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า อย่า งไรก็ ต ามการขายและการตลาดจะถูก ควบคุม ดูแ ลโดยสานัก งานใหญ่ ใ นประเทศไทย
ผลิตภัณฑ์ EO/EG ถูกแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ อันได้ แก่
สารเอทิลีนออกไซด์บริ สทุ ธิ์ (PEO) – โดยขายตรงสูต่ ลาดการค้ าประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ่ง PEO จะถูกนาไปใช้ เป็ น
เคมีภณ
ั ฑ์ขั ้นกลางสาหรับผลิตสารอนุพนั ธุ์ของ PEO เช่น ethanolamines, polyols, ethers และสารลดแรงตึงผิว ซึ่ง
เป็ นวัตถุดิบที่นาไปใช้ ในการผลิตเคมีภณ
ั ฑ์เพื่อการเกษตร โฟมแข็งและอ่อน ผลิตภัณฑในครัวเรื อน และผลิตภัณฑ์เพื่อ
ความงาม เป็ นต้ น
ปั จจุบนั มีผ้ บู ริ โภค PEO เพื่อการค้ าในประเทศสหรัฐอเมริ กาหลายราย บริ ษัทฯเป็ นผู้จดั หา PEO ให้ ทงสิ
ั ้ ้น 12 ราย ซึ่งเป็ น
สิ่งที่สะท้ อนให้ เห็นถึงความน่าเชื่อถื อและการบริ การที่เป็ นเลิศของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯมีส่วนแบ่งตลาดของ PEO ทังหมด
้
ประมาณร้ อยละ 30
นอกจาก PEO แล้ ว โรงงานยังสามารถผลิตไกลคอล (Glycol), โมโนเอทิลีนไกลคอล )Monoethylene Glycol( หรื อ MEG,
ไดเอทิลีน ไกลคอล )Diethylene Glycol( หรื อ DEG และ ไตรเอทิลีน ไกลคอล )Triethylene Glycol( หรื อ TEG ผ่าน
กระบวนการกลัน่ โดยผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ สว่ นใหญ่จะเป็ น MEG นอกจากนี ้
 บริ ษัทฯได้ เข้ าซื ้อโรงงานผลิต TX ภายใต้ ข้อตกลงในการจัดหา MEG ร่ วมกับเจ้ าของกิจการเดิมซึ่งใช้ MEG ใน
การผลิตสารทาความเย็น โดยหลักในตลาดสหรัฐอเมริ กา
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

 โรงงานในประเทศสหรัฐอเมริ กาจะใช้ MEG เป็ นวัตถุดิบในการผลิต PET และ เส้ นใยและเส้ นด้ ายโพลีเอสเตอร์
ซึงโรงงานเหล่านี ้มีความต้ องการใช้ MEG ในการผลิตเกินกว่าที่โรงงานผลิต TX ในมลรัฐ Clear Lake จะผลิตได้
ส่งผลให้ บริ ษัทฯต้ องเลือกวิธีการใดวิธีการหนึง่ โดยการสัง่ ซื ้อ MEG จากผู้ผลิตอื่นในประเทศสหรัฐอเมริ กาและใน
ตลาดโลกหรื อผลิตภายใต้ MEG ที่มีอยูอ่ ย่างจากัด
ในปี 2556 และช่วงหกเดือนแรกของปี 2557 บริ ษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์ EO/EG ร้ อยละ 3.9 และร้ อยละ 26.7 ของปริ มาณ
การผลิตทังหมดตามล
้
าดับ ให้ กบั กลุม่ บริ ษัทและร้ อยละ 96.1 และร้ อยละ 73.3 ของปริ มาณการผลิต EO/EG ทังหมด
้
ตามลาดับ ให้ กบั ลูกค้ าภายนอก
การแข่ งขันในธุรกิจ Oxide & Glycol
การแข่งขันในธุรกิจ PEO – เนื่องจาก PEO เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีความผันผวนสูง ทาให้ ไม่มีการนาเข้ าและส่งออกผลิตภัณฑ์
PEO โดยตรง ในขณะที่สารอนุพนั ธ์ ของ PEO สามารถนาเข้ าและส่งออกได้ บริ ษัท IVOG ที่มีการผลิต PEO ในประเทศ
สหรัฐอเมริ กานัน้ สามารถแข่งขันกับคู่แข่งระดับโลกซึ่งโดยส่วนใหญ่จะผลิต PEO เพื่อใช้ ในการผลิตอนุพนั ธ์ ของ PEO
ภายในและจาหน่ายส่วนที่เหลือสูต่ ลาดภายนอก ในขณะที่บริ ษัท IVOG นันจะต่
้
างจากคู่แข่งรายอื่น ๆ ตรงที่จะไม่ทาการ
ผลิตอนุพนั ธ์ของ PEO เนื่องจากจะเป็ นการแข่งขันกับลูกค้ าของบริ ษัท
การแข่งขันในธุรกิจ Glycols – ตลาด MEG ในระดับโลกมีการแข่งขันสูง และมีผ้ ผู ลิตเป็ นจานวนมากกระจายอยู่ทวั่ โลก
MEG นันยั
้ งง่ายต่อการผลิต ขนส่งรวมทังดู
้ แลเก็บรักษา วิวฒ
ั นาการของ Shale gas นัน้ ( ก๊ าซจากชันหิ
้ น) ทาให้ ผ้ ผู ลิตใน
ประเทศสหรัฐอเมริ กาที่ใช้ Shale gas ในการผลิตเอธิลนี ไปเป็ นวัตดุ ิบในการผลิต MEG คงความได้ เปรี ยบในแง่ของต้ นทุน
ที่มีราคาต่ามาก เมื่อเที่ยบกับภูมิภาคอื่น ๆ การที่บริ ษัทฯได้ นาเอาธุรกิจ MEG เข้ ามานันเป็
้ นการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั ห่วง
โซ่มูลค่า PET และ เส้ นใยและเส้ นด้ ายโพลีเอสเตอร์ คู่แข่งรายสาคัญในทวีปอเมริ กาเหนืออันได้ แก่ Shell Chemical,
MEGlobal, Equistar และ Sabic รวมทัง้ PEMEX ในประเทศเม็กซิโก การบริ โภค MEG ในประเทศสหรัฐอเมริ กาถือว่าอยู่
ในช่วงที่เติบโตอย่างเต็มที่ โดยอุปสงค์ที่เพิ่มขึ ้นนันมี
้ แรงผลักดันมาจากกาลังการผลิต PET ที่เพิ่มขึ ้นใหม่และโอกาสในการ
ทากาไรจากการส่งออกอันเนื่องมาจากการที่บริ ษัทฯมีข้อได้ เปรี ยบในเรื่ องของต้ นทุนที่ใช้ ในการผลิตเอทิลีนที่มีราคาต่าอัน
เป็ นผลมาจากวิวฒ
ั นาการของ Shale gas
โรงงานผลิต Feedstock
ตารางดังต่อไปนี ้แสดงข้ อมูลที่สาคัญเกี่ยวกับโรงงานผลิต Feedstock ของบริ ษัทฯ ซึง่ เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557
โรงงานผลิต(4)
โรงงาน PTA ของ บจ .อินโดรามา ปิ โตรเคม
โรงงาน PTA ของ บมจ .ทีพีที ปิ โตรเคมิคอลส์(2)
โรงงาน PTA ของ IRH Rotterdam
Ottana Polimeri S.R.L. (3)
โรงงาน PTA ของ Polyprima (4)
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สถานที่ตัง้
จังหวัดระยอง ประเทศไทย
มาบตาพุด ประเทศไทย
เมือง Rotterdam
ประเทศเนเธอร์ แลนด์
เมือง Ottana ประเทศอิตาลี
ประเทศอินโดนีเซีย

กาลังการผลิตติดตัง้ (1)
(ตันต่ อปี )

771,000
613,000
377,000
184,000
500,000
ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

โรงงาน EO/EG ของ Indorama ventures (Oxide & Glycol(

รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

550,000
2,995,000

รวม
(1)
(2)
(3)
(4)

ตังแต่
้ เดือนมกราคม 2554 กาลังการผลิตได้ มีการปรับปรุงเพื่อสะท้ อนการปรับปรุงกระบวนการผลิต (de-bottlenecking)
บริ ษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 99.97 ใน บมจ. ทีพีที ปิ โตรเคมิคอลส์
ร่วมลงทุนโดยถือหุ้นร้ อยละ 50 และบริ ษัทฯบันทึกการด้ อยค่าบางส่วนในไตรมาสที่ 4 ของปี 2556 และไตรมาสที่ 2 ของปี 2557
ร่วมลงทุนโดยถือหุ้นร้ อยละ 43

ข้ อได้ เปรียบในการแข่ งขัน
1. การให้ ความสาคัญกับอุตสาหกรรมและการมีสถานะเป็ นผู้นาตลาด
บริ ษัทฯ เป็ นผู้ผลิตชัน้ นารายหนึ่งในห่วงโซ่มูลค่า โพลีเอสเตอร์ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของสายธุรกิ จปิ โตรเคมี บริ ษัทฯ ได้ ให้
ความสาคัญและมีความมุง่ มัน่ ในอุตสาหกรรมที่บริ ษัทฯดาเนินธุรกิจมาโดยตลอด นับตังแต่
้ ปี 2546 เป็ นต้ นมาบริ ษัทฯ ได้
ให้ ความสาคัญกับห่วงโซ่มูลค่าโพลีเอสเตอร์ เพิ่มขึ ้นอย่างมากโดยการขยายธุรกิจและการเข้ าลงทุนต่างๆ การจาหน่าย
ธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์ซงึ่ มิใช่ธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ และโดยการขยายขนาดธุรกิจของบริ ษัทฯ และขยายกิจการของบริ ษัทฯ ไปยัง
ภูมิภาคต่างๆ ด้ วยเหตุนี ้ บริ ษัทฯ จึงได้ ก้าวสูก่ ารเป็ นผู้ผลิตพลาสติกโพลีเ อสเตอร์ ครบวงจรชันน
้ าในระดับโลก
#1 Polyester Producer in the World
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ทีม่ า :
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1.8
0.0
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Fiber

0.4
0.2
Dragon
PTA

1.8
SFX
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4.4
0.4

4.4

1.7

2.3

1.1

0.1
1.9

1.2
Tongkun

Far
Estern

Alpek

MEG

ข้อมูลจากอุตสาหกรรมและข้อมูลจากบริ ษัทฯ

บริ ษัทฯ เชื่อว่า บริ ษัทฯ เป็ นหนึ่งในบริ ษัทปิ โตรเคมีไม่กี่แห่งที่ม่งุ เน้ น ห่วงโซ่มลู ค่าโพลีเอสเตอร์ เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบ
กับผู้ประกอบการที่มีบทบาทสาคัญรายอื่นซึ่งมีการแบ่งสายธุรกิ จออกเป็ นหลายสาย ซึ่งประกอบไปด้ วยธุรกิจหลาย
ประเภทที่แตกต่างกันออกไป บริ ษัทฯ เชื่อว่าการเป็ นผู้ประกอบการที่ให้ ความสาคัญเฉพาะด้ านมีข้อได้ เปรี ยบที่สาคัญดังนี ้
 ความเข้ าใจที่ดีกว่าเกี่ยวกับปั จจัยในความสาเร็ จในแต่ละสายธุรกิจ
 การจัดสรรเงินทุนและความสามารถของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
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 ความสามารถในการตัดสินใจอย่างรวดเร็ วในการบริ หารจัดการและการพาณิชย์ และ
 การลดค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานซึ่งจาเป็ นในการบริ หารกิจการที่มี ความหลากหลายและการเพิ่มมูลค่าเนื่องจาก
ความคล้ ายคลึงกันของธุรกิจ
2. การที่บริษัทฯ มีการขายและฐานการผลิตทั่วโลก
บริ ษัทฯ เป็ นบริ ษัทระดับโลกซึ่งมีโรงงานผลิต 46 แห่งตังอยู
้ ่ใน 16 ประเทศซึ่งได้ แก่ ประเทศไทย สหรัฐอเมริ กา ประเทศ
ลิธัวเนีย ประเทศเนเธอร์ แลนด์ สหราชอาณาจักร ประเทศเม็กซิโก ประเทศอิตาลี ประเทศเยอรมัน ประเทศฝรั่ งเศส
ประเทศโปแลนด์ สาธารณรั ฐไอร์ แลนด์ ประเทศเดนมาร์ ก สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศ
ไนจีเรี ย ใน 4 ทวีป ซึง่ ได้ แก่ ทวีปเอเชีย ทวีปอเมริ กาเหนือ ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริ กา และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ แก่ลกู ค้ า
ทัว่ โลก ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้ผลิตเม็ดพลาสติก PET รายเดียวที่ดาเนินกิจการในทวีปเอเชีย ทวีปอเมริ กาเหนือ ทวีปยุโรป
และทวีปแอฟริ กา ซึ่งเป็ นภูมิภาคที่สาคัญของธุรกิจเม็ดพลาสติก PET ส่วนธุรกิจโพลีเอสเตอร์ ของบริ ษัทฯ นัน้ บริ ษัทฯ มี
ฐานการผลิตในทวีปเอเชีย ทวีปอเมริ กาเหนือ และทวีปยุโรป และมีฐานลูกค้ าที่หลากหลายซึ่งกระจายอยู่ทวั่ โลก สาหรับ
ธุรกิจ PTA ของบริ ษัทฯ นัน้ ได้ ผลิตขึ ้นในประเทศไทยและในทวีปยุโรปเพื่อให้ การสนับสนุนแก่อตุ สาหกรรมปลายน ้าของ
บริ ษัทฯ ตลอดจนเพื่อทาการตลาดกับลูกค้ าภายนอกทัว่ โลก
บริ ษัทฯ เชื่อมัน่ ว่า การที่บริ ษัทฯประกอบธุรกิจในหลายประเทศทัว่ โลก ทาให้ บริ ษัทฯ สามารถ







สร้ างการเติบโตทางด้ านปริ มาณขาย
ขยายฐานลูกค้ าของบริ ษัทฯ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางด้ านต้ นทุนของบริ ษัทฯ จากการที่มีที่ตงใกล้
ั ้ กบั ลูกค้ าและคูค่ ้ าของบริ ษัทฯ
ลดต้ นทุนด้ านโลจิสติกส์
ได้ รับประโยชน์จากการไม่ถกู กีดกันจากอุปสรรคทางการค้ าที่มีอยู่ และ
ลดความเสีย่ งต่อวงจรธุรกิจและการพึง่ พาตลาดใดตลาดหนึง่ เพียงตลาดเดียว

3. รูปแบบการดาเนินธุรกิจแบบครบวงจร
ธุรกิจห่วงโซ่มลู ค่าโพลีเอสเตอร์ ของบริ ษัทฯ ได้ ถกู รวมในลักษณะแนวตังเป็
้ นกลุม่ ธุรกิจ MEG, PTA, เม็ดพลาสติก PET
และเส้ นใยและเส้ นด้ ายโพลีเอสเตอร์ ทังนี
้ ้ โรงงานผลิตขันปลายน
้
้าของบริ ษัทฯ ซึง่ ได้ แก่ธุรกิจ PET และโพลีเอสเตอร์ มีการ
จัดซื ้อ Feedstock (PTA และ MEG) ในปริ มาณที่มีสาระสาคัญจากบริ ษัทในกลุม่ ละประมาณร้ อยละ 48.1 ในปี 2555
ร้ อยละ 49.6 ในปี 2556 และร้ อยละ 55 ในช่วงหกเดือนแรกปี 2557 ตามลาดับ
บริ ษัทฯ เชื่อมัน่ ว่า ประโยชน์ที่สาคัญจากการมีธุรกิจแบบครบวงจร ประกอบไปด้ วย
 ความแน่นอนในการจัดหา Feedstock สาหรับธุรกิจ PET และโพลีเอสเตอร์ ของบริ ษัทฯ ในช่วงภาวะตลาดผันผวน
โดยเฉพาะในช่วงที่อปุ สงค์ของ PTA มีปริ มาณสูง
 การที่บริ ษัทฯ มีธุรกิจ PTA เพื่อใช้ ในการบริ โภคภายในองค์กร (Captive Consumption) ทาให้ บริ ษัทฯ สามารถ
รักษาระดับการใช้ กาลังการผลิตได้ สงู ขึ ้นเมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบกับผู้ค้า PTA รายอื่น แม้ ในภาวะที่อปุ ทานของ
PTA ลดลงก็ตาม
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 การประหยัดต้ นทุนจากการที่โรงงานผลิตของธุรกิจ PTA และ PET และโพลีเอสเตอร์ ตังอยู
้ ่ในบริ เวณเดียวกัน
เนื่องจากเป็ นการลดต้ นทุนด้ านโลจิสติกส์และการใช้ ระบบงานบริ การต่าง ๆ ร่วมกัน และ
 การประหยัดต้ นทุนโดยการรวมการดาเนินงานเข้ าด้ วยกัน ซึ่งเกิดจากการลดต้ นทุนคงที่เกี่ ยวกับการจัดหา
วัตถุดิบ การขายและการตลาด และการดาเนินการทางด้ านบริ หารต่าง ๆ
บริ ษัทฯ เชื่อมัน่ ว่า การมีธุรกิจแบบครบวงจรจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ความสามารถในการ
แข่งขัน และความสามารถในการตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ า และการพัฒนาทางการตลาด ตลอดจนก่อให้ เกิด
ความมีเสถียรภาพในปริ มาณและผลกาไร
4. สถานะทางต้ นทุนที่แข็งแกร่ ง
บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญในด้ านต้ นทุนและประสิทธิภาพมาโดยตลอด และเชื่อว่า บริ ษัทฯ มีสถานะทางต้ นทุนที่แข็งแกร่ ง
ในธุรกิ จและในภูมิภาคที่บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิ จอยู่ บริ ษัทฯ เชื่ อว่าการประสบผลสาเร็ จดังกล่าวเป็ นผลมาจากปั จจัย
ดังต่อไปนี ้
5. การเป็ นผู้นาด้ านการผลิตที่มีการประหยัดต่ อขนาดและการดาเนินงานที่สามารถปรั บเปลี่ยนได้ ตาม
สถานการณ์
บริ ษัทฯเชื่อว่า บริ ษัทฯมีโรงงานผลิตบางส่วนที่มีกาลังการผลิตมากที่สดุ และมีประสิทธิภาพสูงที่สดุ แห่งหนึ่งในอุตสาหกรรม
เม็ด พลาสติก PET และ PTA นอกจากนี ้ บริ ษัท ฯ ยัง มีโรงงานผลิต เม็ด พลาสติก PET แบบสายการผลิต สายเดีย ว
(Single Line) ที่ใหญ่ที่สดุ ในทวีปยุโรปที่โรงงานผลิต PET ของ Orion Global ในประเทศลิธัวเนีย ซึ่งมีกาลังการผลิต
จานวน 241,000 ตันต่อปี บริ ษัทฯ ยังได้ ประกอบกิจการโรงงาน PTA แบบสายการผลิตสายเดียว (Single Line) ที่ใหญ่
ที่สดุ ในประเทศไทยที่โรงงานผลิต PTA ของ บจ.อินโดรามา ปิ โตรเคม โดยมีกาลังการผลิตอยู่ที่ 771,000 ตันต่อปี เมื่อไม่
นานมานี ้ บริ ษัทฯ ได้ ก่อสร้ างโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก PET แห่งใหม่ในทวีปอเมริ กาเหนือที่โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก PET
ของ AlphaPet ของบริ ษัทฯ ในรัฐ Alabama สหรัฐอเมริ กา ซึ่งมีกาลังการผลิตจานวน 432,000 ตันต่อปี โรงงานผลิตเม็ด
พลาสติก PET ของ AlphaPet เป็ นโรงงานที่ใหญ่ที่สดุ แห่งหนึ่งในทวีปอเมริ กาเหนือและใช้ เทคโนโลยีการผลิต PET ที่
ทันสมัย การที่บริ ษัทฯ มีโรงงานผลิตขนาดใหญ่ที่ทนั สมัยและมีประสิทธิภาพเหล่านี ้ ส่งผลให้ บริ ษัทฯ ประสบความสาเร็ จ
ในด้ านสถานะทางต้ นทุนที่สามารถแข่งขันได้ ในอุตสาหกรรมที่การประหยัดต่อขนาดเป็ นเรื่ องที่สาคัญ ส่วนในธุรกิจโพลี
เอสเตอร์ ซึ่ง บริ ษัท ฯ ให้ ค วามสาคัญ ในด้ า นการผลิต สินค้ า เฉพาะกลุม่ บริ ษัท ฯ ได้ ลงทุน ในสินทรัพย์ที่เ หมาะสมกับ
วัตถุประสงค์และสามารถปรับเปลีย่ นได้ ซงึ่ เหมาะสมกับการผลิตสินค้ าเฉพาะกลุม่ และสินค้ าที่มมี ลู ค่าเพิ่มได้ อย่างสมบูรณ์
แบบ ทั ้งนี ้การเริ่ มดาเนินงานของโรงงาน CP4 (โรงงานที่มีต้นทุนแปลงสภาพต่า ที่สดุ ในโลก) ในประเทศอินโดนีเซียใน
ไตรมาสที่ 4 ปี 2556 ช่วยเพิ่มให้ ผลกาไรให้ กบั กลุม่ ธุรกิจ เนื่องจากขนาดและต้ นทุนที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่าคู่แข่ง
โดยจะเริ่ มการผลิตในไตรมาสที่ 1 ปี 2557
6. ประสิทธิภาพการผลิตที่ดีที่สุด
การมีประสิทธิภาพในการผลิตนี ้ประสบผลสาเร็ จได้ ด้ วยอัตราการใช้ กาลังการผลิตในอัตราที่สงู พร้ อมกับการใช้ กาลังคน
ในระดับ ที่ เ หมาะสม ต้ น ทุน ค่า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ต่ า ตลอดจนการประหยัด ต้ น ทุน ในด้ า นพลัง งานและ
สาธารณูปโภค บริ ษัทฯ ได้ ยกระดับการแข่งขันทางด้ านต้ นทุน โดยการสร้ างสาธารณูปโภคของโรงงานให้ มีประสิทธิภาพ
โดยการใช้ ถ่านหิน หรื อก๊ าซ เป็ นวัตถุดิบในโรงงานส่วนใหญ่ของบริ ษัทฯ เพื่อลดต้ นทุนของไฟฟ้ าและไอน ้า นอกจากนี ้
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บริ ษัทฯ ยังได้ ขายไฟฟ้ า และไอน ้า ส่วนเกินให้ กบั บุคคลภายนอก โดยบริ ษัทฯ ประเมินประสิทธิภาพการผลิตของโรงงาน
ทังหมดของบริ
้
ษัทฯ โดยการเปรี ยบเทียบซึง่ กันและกัน เพื่อให้ การดาเนินงานเป็ นไปอย่างเหมาะสม
7. การใช้ ต้นทุนวัตถุดบิ อย่ างมีประสิทธิภาพ
บริ ษัทฯ มีความได้ เปรี ยบในต้ นทุนวัตถุดิบ เนื่องจากมีปริ มาณการสัง่ ซื ้อในจานวนมาก สถานที่ตงใกล้
ั ้ กับแหล่งวัตถุดิบ
และความสัมพันธ์ที่ยาวนานกับผู้จดั หาวัตถุดิบรายสาคัญ โดยบริ ษัทฯ ได้ รับประโยชน์จากการมีอานาจต่อรองในการซื ้อ
PX PTA และ MEG ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้ซื ้อ PX และ MEG รายใหญ่ที่สดุ รายหนึง่ ของโลก ความต้ องการ PX ส่วนใหญ่ของ
บริ ษัทฯ อยูใ่ นประเทศ จึงทาให้ บริ ษัทฯ ได้ รับประโยชน์จากการมีอานาจต่อรองที่สงู ขึ ้น ในฐานะที่เป็ นผู้ผลิตพลาสติกโพลี
เอสเตอร์ ระดับโลก บริ ษัทฯ มีข้อได้ เปรี ยบมากกว่าผู้ผลิตระดับภูมิภาค เนื่องจากสามารถจัดหา MEG ได้ ในวงกว้ างทัว่ โลก
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังเป็ นผู้ซื ้อ PTA เพื่อการค้ ารายใหญ่ที่สดุ รายหนึง่ ในตลาดสหรัฐอเมริ กา ซึง่ ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีอานาจ
ซื ้อเพิ่มขึ ้น โดยโรงงานผลิตของบริ ษัทฯ อยูใ่ นสถานที่ตงที
ั ้ เ่ หมาะสม โดยมีลกั ษณะสาคัญคือการใช้ สถานทีต่ งร่
ั ้ วมกันหรื อ
ระยะทางทีใ่ กล้ กบั แหล่งวัตถุดิบเพื่อให้ เกิดความได้ เปรี ยบสาหรับงานโลจิสติกส์ของวัตถุดิบและการสนับสนุนทางด้ าน
โครงสร้ างพื ้นฐาน
8. ต้ นทุนเงินลงทุนที่ต่า
บริ ษัทฯ มีโครงสร้ างต้ นทุนเงินลงทุนที่ต่า เนื่องจากการสร้ างโรงงานขนาดใหญ่และการเข้ าซื ้อสินทรัพย์ด้วยราคาที่มี
ส่วนลดจากราคาต้ นทุนทดแทนในการสร้ างโรงงานแบบเดียวกัน (Replacement Cost) โรงงานผลิต PET ของ Orion
Global และ AlphaPet ได้ รับประโยชน์จากราคาต้ นทุนต่อตันที่ต่าเนื่องจากขนาดของโรงงานทีใ่ หญ่ ในขณะที่ บริ ษัทฯ
ได้ มาซึง่ สินทรัพย์เกี่ยวกับธุรกิจ PTA และโพลีเอสเตอร์ ในฐานะทีเ่ ป็ นสินทรัพย์ของกิจการทีม่ ีปัญหาในการดาเนินงานด้ วย
ราคาทีม่ ีสว่ นลดจากราคาต้ นทุนทดแทนในการสร้ างโรงงานแบบเดียวกัน (Replacement Cost) สาหรับสินทรัพย์ที่ได้ มา
จากโรงงานผลิต PET และ PTA ในทวีปยุโรปนัน้ บริ ษัทฯ เชื่อว่า บริ ษัทฯ ได้ ซื ้อมาด้ วยราคาที่เหมาะสม
9. คณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์ ซึ่งมีผลงานที่ได้ รับการพิสูจน์ ถงึ ความสามารถในการพัฒนาและสร้ าง
ความเจริญเติบโตให้ แก่ ธุรกิจอย่ างประสบผลสาเร็จ
คณะผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ประกอบไปด้ วยผู้บริ หารที่มีประสบการณ์สงู และประสบการณ์การเป็ นผู้นาที่ยาวนาน ตลอดจน
มี ค วามรู้ เชี่ ย วชาญเกี่ ย วกั บ อุ ต สาหกรรมที่ ส าคัญ ทัง้ นี ค้ ณะผู้บ ริ ห ารของบริ ษั ท ฯ มี ผ ลงานที่ ไ ด้ รั บ การพิ สูจ น์ ถึ ง
ความสามารถในการบริ หารโครงการที่ใช้ เงินลงทุนสูงได้ อย่างประสบผลสาเร็ จเพื่อเพิ่มกาลังการผลิตของบริ ษัทฯ ตลอดจน
ความสามารถในการเลือกสรรโอกาสในการเข้ าลงทุนที่นา่ สนใจและการปรับปรุ งการดาเนินงานและการสร้ างผลกาไรของ
ธุรกิจที่ได้ มาจนเป็ นผลสาเร็ จ
วัตถุดบิ และผู้จัดหาวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักที่ใช้ ในผลิตภัณฑ์ห่วงโซ่มลู ค่าโพลีเอสเตอร์ ได้ แก่ PX และ MEG ส่วนสารอื่นๆ และสิ่งที่นามาใช้ ประโยชน์อื่นๆ
ซึง่ บริ ษัทฯ มีความจาเป็ นต้ องใช้ ในธุรกิจนัน้ รวมถึงกรดอะซิติค กรด isopthalic ตัวเร่งปฏิกิริยาต่างๆ และก๊ าซประเภทต่างๆ
PTA
ธุรกิจ PET และธุรกิจเส้ นใยและเส้ นด้ ายโพลีเอสเตอร์ ของบริ ษัทฯ บางส่วน ได้ รวมตัวในแนวตังกั
้ บธุรกิจ PTA ของบริ ษัทฯ
เพื่อจัดหา PTA ที่มีความต่อเนื่องและในราคาที่ค้ มุ ทุน โรงงานผลิต PET ของ IRP Rotterdam ของบริ ษัทฯ และ
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สายการผลิตเม็ดพลาสติก PET ของ บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี ส้ ์ ของบริ ษัทฯ ตังอยู
้ ่ที่เดียวกันกับ
โรงงานผลิต PTA ของ IRH Rotterdam และโรงงานผลิต PTA ของ บมจ. ทีพีที ปิ โตรเคมิคอลส์ ตามลาดับ ใน
ขณะเดียวกันโรงงานผลิต PET ของ AlphaPet ยังตังอยู
้ ท่ ี่เดียวกันกับโรงงานผลิต PTA ของ BP ซึง่ เป็ นคูส่ ญ
ั ญากับบริ ษัทฯ
ในสัญญารับซื ้อ PTA ระยะยาว (offtake agreements) โรงงานผลิต PET ของ IRP Workington และ Orion Global ของ
บริ ษัทฯ ได้ รับ PTA ส่วนหนึ่งมาจากโรงงาน PTA ของ IRH Rotterdam ส่วนโรงงานผลิต PET ของ บมจ. อินโดรามา โพลี
เมอร์ ส / บจ.เอเซีย เพ็ท (ไทยแลนด์) ในจังหวัดลพบุรี ประเทศไทย และ บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี ส้ ์ ใน
จังหวัดนครปฐม ประเทศไทย ได้ รับ PTA มาจาก โรงงานผลิต PTA ของ บจ. อินโดรามา ปิ โตรเคม และ บมจ. ทีพีที ปิ โตร
เคมิคอลส์ ในประเทศไทย สาหรับในประเทศอินโดนิเซีย ธุรกิจ PET และเส้ นใยและเส้ นด้ ายโพลีเอสเตอร์ ได้ รับแหล่ง
วัตถุดิบ PTA จากกิจการร่วมค้ า PT. Polyprima
MEG
บริ ษัทฯ ซื ้อ MEG ซึง่ เป็ นสารสกัดปลายน ้าของเอธิลนี จาก Equate และ Sabic ภายใต้ สญ
ั ญาระยะสันและระยะกลาง
้
ใน
ราคาที่เชื่อมโยงกับราคามาตรฐานที่ได้ รับการประกาศ บริ ษัทฯ ได้ ทาการค้ นหาแหล่งวัตถุดิบเหล่านี ้ พร้ อมทังเจรจาต่
้
อรอง
ราคาวัตถุดิบเหล่านี ้กับผู้จดั หาวัตถุดิบร่วมกันกับกลุม่ ของนายเอส.พี. โลเฮีย (ซึง่ อยูภ่ ายใต้ การควบคุมของประธานบริ ษัทฯ
และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรง) และกลุม่ ของนายโอ.พี. โลเฮีย (ซึ่งอยู่ภายใต้ การควบคุมของน้ องชาย
ของประธานบริ ษัทฯ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร) ซึง่ มีความสัมพันธ์ อย่างไม่เป็ นทางการกับบริ ษัท ฯ เพื่อให้ บริ ษัทฯ ซื ้อ
MEG ได้ ในราคาที่ดีที่สดุ อย่างไรก็ตาม คูส่ ญ
ั ญาในสัญญาซื ้อวัตถุดิบเหล่านี ้จะเป็ นบริ ษัทย่อยที่เกี่ยวข้ องของบริ ษัทฯ โดย
สัง่ ซื ้อวัตถุดิบตามปริ มาณและลักษณะเฉพาะตามความต้ องการของบริ ษัทย่อยเหล่านัน้ โดยเมื่อนับรวมกลุม่ บริ ษัทฯ และ
กลุม่ ของนายเอส.พี. โลเฮีย และกลุม่ ของนายโอ.พี. โลเฮีย เข้ าด้ วยกันแล้ ว จะถือเป็ นผู้ซื ้อ MEG รายใหญ่ที่สดุ ของโลก
โดยกลุม่ บริ ษัทฯ เพียงลาพัง ถือเป็ นผู้ซื ้อรายใหญ่ลาดับที่สองของโลก ทังนี
้ ้ การที่บริ ษัทฯ อยูใ่ นสถานะเป็ นผู้ผลิตพลาสติก
โพลีเอสเตอร์ ในระดับโลก ทาให้ บริ ษัทฯ สามารถจัดหา MEG ได้ อย่างกว้ างขวางทัว่ โลก
พาราไซลีน
บริ ษัทฯ เป็ นหนึ่งในผู้ซื ้อ PX รายใหญ่ที่สดุ ในโลก บริ ษัทฯ ซื ้อ PX จาก บมจ. ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ บมจ. ปตท.
บจ. ไทยพาราไซลีน และ Exxon Chemical Thailand Limited ภายใต้ รูปแบบสัญญาระยะยาว โรงงาน PTA ในไทยของ
บริ ษัทฯ สามารถรับมอบ PX จากผู้จดั หาวัตถุดิบในประเทศ และในต่างประเทศได้ โดยผ่านทางท่อส่งในมาบตาพุดของ
โรงงานเอง ซึง่ ต่อโดยตรงจาก บจ. ไทยแท้ งค์ เทอร์ มินลั (ซึง่ เป็ นผู้ให้ บริ การเก็บวัตถุดิบ) ถึงบริ เวณที่ตงของคลั
ั้
งเก็บสินค้ า
ทังนี
้ ้ โรงงานของบริ ษัทฯ ในเมือง Rotterdam ประเทศเนเธอร์ แลนด์ ทวีปยุโรป มีทา่ เรื อเป็ นของตัวเองและสามารถลาเลียง
พาราไซลีนผ่านเรื อบรรทุกได้
เอทิลีน
บริ ษัทเป็ นผู้ซื ้อเอทิลนี รายใหญ่อนั ดับ 4 ของสหรัฐอเมริ กา โดยซื ้อเอทิลนี จากผู้จดั หาวัตถุดิบหลาย ๆ รายในสหรัฐอเมริ กา
อาทิเช่น Exxon, ChevronPhillips Chemical, Ineos และอื่นๆ ทาให้ บริ ษัทสามารถรวมกลุ่มและเข้ าถึงแหล่งลาเลียง
เอทิลีนอื่น ๆ ได้
อื่น ๆ
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สินค้ าประเภทโภคภัณฑ์อื่นๆ ที่บริ ษัทฯ ใช้ รวมถึง กรดอะซิติค IPA ตัวเร่ งปฏิกิริยาต่างๆ ไนโตรเจน และไฮโดรเจน ซึ่ง
บริ ษัทฯ ซื ้อสินค้ าประเภทโภคภัณฑ์เหล่านี ้จากผู้จดั จาหน่ายสินค้ าหลายราย โดยส่วนมากจะเข้ าทาเป็ นสัญญาระยะสัน้ 1 ปี
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3. ปั จจัยความเสี่ยง
การลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่เสนอขายในครัง้ นี ้มีความเสีย่ ง ผู้ลงทุนควรพิจารณาข้ อมูลในเอกสารฉบับนี ้โดยรอบคอบ ก่อน
ตัดสินใจในการลงทุนซื ้อหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ ปั จจัยความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้นและมีผลกระทบต่อการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้ แก่
3.1 ความเสี่ยงทางธุรกิจ
3.1.1 บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิ จทีม่ ี การแข่งขันสูงมาก และการดาเนิ นการใดๆ ของคู่แข่งอาจส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการทากาไรและส่วนแบ่งทางการตลาดของบริ ษทั ฯ
ธุรกิจที่บริ ษัทฯ ดาเนินงานอยูเ่ ป็ นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงทังด้
้ านราคาและด้ านอื่นๆ นอกจากนี ้ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ ส่วนใหญ่
เป็ นสินค้ าโภคภัณฑ์ (Commodity products) ดังนัน้ จึงเป็ นการยากที่จะสร้ างความแตกต่างในตัวผลิตภัณฑ์ (Product
Differentiation) และปรับราคาผลิตภัณฑ์ตามต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้นได้ ส่วนปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการแข่งขันรวมถึงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์

คุณลักษณะหรื อสมรรถนะของสินค้ า

การจัดส่งสินค้ าที่ตอ่ เนื่องและน่าเชื่อถือให้ แก่ลกู ค้ า

และการรักษา

ความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าที่ยงั่ ยืนในระยะยาว โดยส่วนใหญ่ บริ ษัทฯ จะแข่งขันกับบรรษัทข้ ามชาติขนาดใหญ่หลายแห่งในแต่ละ
กลุม่ ธุรกิจ บริ ษัทฯ ยังได้ แข่งขันกับผู้ผลิตในระดับภูมิภาค และ/หรื อผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญในตลาดเส้ นใยโพลีเอสเตอร์
(Polyester Fiber) อีกเป็ นจานวนมาก โดยผู้ผลิตบางรายดังกล่าวอาจมีความโดดเด่นในตลาดและ/หรื อแหล่งเงินทุน และ
ทรัพยากรอื่นๆ มากกว่าของบริษัทฯ นอกจากนี ้ แรงกดดันในการทากาไรอาจมาจากปั จจัยต่างๆ ซึง่ รวมถึงการเพิ่มขึ ้นของอุป
สงค์ที่มีจากัด และการมีสนิ ค้ าเกินความต้ องการในตลาด (ตัวอย่างเช่น ความต้ องการเม็ดพลาสติก PET ในประเทศจีน อาจต่า
กว่าประมาณการการเพิม่ ขึ ้นของกาลังการผลิต) การลดราคาของคูแ่ ข่ง การมีผ้ ปู ระกอบการรายใหม่ในอุตสาหกรรม การควบ
รวมในกลุม่ อุตสาหกรรม (Industry Consolidation) ความสามารถของคูแ่ ข่งในการใช้ ประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด
(Economies of Scale) และการเพิ่มอุปทานของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเข้ าถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ ของคูแ่ ข่ง ซึง่ บริ ษัทฯ มิได้ มีอยู่
3.1.2 ความต้องการที่เพิ่ มขึ้ นอย่างต่อเนื ่องของอุตสาหกรรม PTA เม็ดพลาสติ ก PET และเส้นใยโพลี เอสเตอร์
อาจส่งผลให้เกิ ดกาลังการผลิ ตที ่เกิ นปริ มาณตามความต้องการ
ผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ สะท้ อนให้ เห็นถึงวงจรอุตสาหกรรม PTA เม็ดพลาสติก PET และเส้ นใยโพลีเอสเตอร์ ซึง่ ในอดีต
มีกาลังการผลิตส่วนเกินในบางช่วงเวลา และส่งผลกระทบต่อการกาหนดราคาของผลิตภัณฑ์ โดยวงจรดังกล่าวบางส่วนเกิด
จากการลงทุนในช่วงที่ดีที่สดุ ของอุตสาหกรรม (ซึง่ เป็ นช่วงที่มีกาไรสูง และมีแหล่งเงินทุนมากมาย) ทาให้ ความสมดุลระหว่าง
อุปสงค์และอุปทานเปลีย่ นแปลงไป อันเนื่องมาจากการมีกาลังการผลิตใหม่ ซึง่ การผลิตผลิตภัณฑ์ในจานวนมาก ผลที่ตามมา
คือทาให้ ในบางช่วงเวลาของอุตสาหกรรมจะมีกาลังการผลิตส่วนเกิน ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการสร้ างและดาเนินการโรงงานแห่ง
ใหม่ บริ ษัทฯ ไม่อาจรับประกันได้ วา่ เหตุการณ์ดงั กล่าวจะไม่เกิดขึ ้นอีก ดังนัน้ หากการเติบโตทางเศรษฐกิจมิได้ เพิม่ ขึ ้นอย่าง
เพียงพอในอันที่จะก่อให้ เกิดการเพิ่มขึ ้นของอุปสงค์ หรื อหากไม่มกี ารปิ ดโรงงานเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว กาลังการผลิต ใหม่ ๆ
สามารถทาให้ เกิดกาลังการผลิตส่วนเกินทังในระดั
้
บภูมิภาคและระดับโลก ซึง่ จะส่งผลให้ อตั รากาไรลดลง
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3.1.3

บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิ จในหลายภูมิภาคทาให้บริ ษัทฯ ต้องเผชิ ญกับความเสีย่ งด้านเศรษฐศาสตร์ มหภาค

การเมื อง กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ในตลาดทีบ่ ริ ษัทฯ ประกอบธุรกิ จและเผชิ ญกับข้อท้าทายอืน่ ๆ
การดาเนินงานในระดับระหว่างประเทศ ก่อให้ เกิดความท้ าทายทีเ่ กี่ยวกับการดาเนินงานภายใต้ วฒ
ั นธรรมทางธุรกิจและภาษา
ที่แตกต่างกัน บริ ษัทฯ อาจประสบความยุง่ ยากรวมถึงต้ องใช้ เวลานานขึ ้นในการเรียกเก็บเงิน อีกทังบริ
้ ษัทฯ อาจต้ องปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบในต่างประเทศที่ไม่แน่นอน หรื อที่มีการเปลีย่ นแปลงโดยมิได้ คาดหมาย ซึง่ อาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อการดาเนินธุรกิจ และความสามารถในบริ หารจัดการแหล่งเงินทุนทัว่ โลก การควบคุมการส่งออก หรื อข้ อจากัดที่
เกิดจากกฎระเบียบต่างๆ อาจทาให้ บริ ษัทฯ ไม่สามารถขนส่งผลิตภัณฑ์ไปมาระหว่างตลาดบางแห่งได้ ข้ อกาหนดเกี่ยวกับ
โควตา ซึง่ รวมถึงโควตาที่กาหนดองค์ประกอบของถิ่นฐานของพนักงาน หรื อโควตาที่สนับสนุนแหล่งวัตถุดิบท้ องถิ่นอาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อต้ นทุนการผลิต นอกจากนี ้การเปลีย่ นแปลงการควบคุมเงินตรา กฎระเบียบด้ านภาษี และสนธิสญ
ั ญา
เกี่ยวกับภาษี ระหว่างประเทศ

อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของธุรกิจในต่างประเทศ

ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อผล

ประกอบการโดยรวมของกลุม่ บริษัท อีกทัง้ ยังมีเหตุการณ์อื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนืออานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เช่น ความไม่มนั่ คง
ทางการเมือง หรื อความไม่สงบในสังคม อาจทาให้ อปุ สงค์ของผู้บริ โภคทัว่ ไปลดลง และทาให้ ราคาวัตถุดิบและต้ นทุนอื่นๆ มี
ความผันผวนเพิ่มขึ ้น
3.2 ความเสี่ยงในการผลิต
3.2.1 การดาเนิ นงานของบริ ษัทฯ ขึ้นอยู่กบั การมี อยู่ของวัตถุดิบและต้นทุนวัตถุดิบ
การดาเนินงานของบริ ษัทฯ ขึ ้นอยูก่ บั การมีอยูข่ องวัตถุดิบและราคาวัตถุดิบหลัก อันได้ แก่ PTA (ซึง่ มีข้อจากัดในการซื ้อขาย
โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา) MEG สาหรับธุรกิจ PET และเส้ นใยและเส้ นด้ ายโพลีเอสเตอร์ , PX สาหรับธุรกิจ PTA,
Ethylene สาหรับธุรกิจ Oxide & Glycols และ recyclable bottles และ flakes สาหรับธุรกิจรี ไซเคิล โดย PTA และ MEG เป็ น
ผลผลิตที่ได้ มาจากน ้ามันและก๊ าซธรรมชาติ และโดยทัว่ ไปจะผลิตโดยบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจปิ โตรเคมีขนาดใหญ่ ดังนัน้ ต้ นทุน
การผลิต PTA, MEG, PET และโพลีเอสเตอร์ จะขึ ้นอยูก่ บั ราคาของน ้ามันดิบ ก๊ าซธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสาเร็จรูป
ทังในประเทศและระหว่
้
างประเทศ ดังนัน้ ฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ จึงขึ ้นอยูก่ บั ราคาตลาดของ
น ้ามันดิบ

ก๊ าซธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสาเร็จรูป

ซึง่ จะขึ ้นอยูก่ บั อุปสงค์และอุปทานในระดับระหว่า งประเทศ

ภูมิภาค และในประเทศ รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ซึง่ อยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
ตลาดและราคาของผลิต ภัณ ฑ์ ปิโตรเลีย มอาจขึน้ กับ อุป สงค์ โดยรวมของผลิต ภัณฑ์ ดังกล่า ว (ซึ่ง อาจมีค วามผัน ผวนอัน
เนื่องมาจากการเปลีย่ นแปลงสภาพและวงจรของเศรษฐกิจ ฤดูกาลและสภาวะอากาศ) ปริ มาณของผลิตภัณฑ์ในประเทศและ
ภูมิภาค ราคาและปริ มาณผลิตภัณฑ์ที่นาเข้ า ราคาและปริ มาณเชื ้อเพลิงทดแทนที่มี และขอบเขตและลักษณะของกฎเกณฑ์
และภาษี ของภาครัฐ สภาวะอุปทานทัว่ โลกและระดับราคาของน ้ามันดิบอาจได้ รับผลกระทบอย่างมากจากกลุม่ ต่างๆ ระดับ
ระหว่างประเทศ ซึง่ การควบคุมปริ มาณการผลิตน ้ามันดิบส่วนใหญ่ของโลก และการพัฒนาการทางการเมือง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งประเทศในตะวันออกกลาง นอกจากนี ้ ปั จจัยอื่นๆ เช่น กฎเกณฑ์ของรัฐบาลทังในและต่
้
างประเทศ สภาวะอากาศ และการ
แข่งขันจากแหล่งพลังงานอื่นก็มีผลกระทบต่อราคาน ้ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมด้ วยเช่นกัน
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หากต้ นทุนของวัตถุดิบเพิ่มขึ ้น แต่บริ ษัทฯไม่สามารถปรับราคาขายผลิตภัณฑ์ให้ สะท้ อนการเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนดังกล่าวได้ จะ
ส่งผลต่อผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ความสามารถของบริ ษัทฯในการเพิ่มราคาขายผลิตภัณฑ์อนั เนื่องมาจากราคาวัตถุดิบที่
เพิ่มขึ ้นนัน้ จะขึ ้นอยูก่ บั ภาวะตลาดและต้ นทุนในการผลิตของบริษัทฯเมื่อเทียบกับคูแ่ ข่ง อาจจะมีบางช่วงเวลาที่บริ ษัทฯอาจจะ
ไม่สามารถปรับราคาขายให้ เพิม่ ขึ ้นตามต้ นทุนวัตถุดิบได้ ทงหมด
ั้
เนื่องจากการที่บริ ษัทฯ มีข้อตกลงตามสัญญา หรื ออยูใ่ นช่วงที่
มีความต้ องการผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ น้ อยหรื อการมีอปุ ทานในผลิตภัณฑ์มากเกินไป
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดหาวัตถุดิบหลัก ซึง่ ได้ แก่ PX และ Ethylene โดยส่วนใหญ่ด้วยการทาสัญญาซื ้อขาย
กับผู้จาหน่าย ซึง่ ทาให้ ในช่วงที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ สามารถจัดซื ้อ PX ได้ ในราคาทีด่ ีกว่าราคาตลาด อีกทังยั
้ งทาให้ บริ ษัทฯ
สามารถจัดหา PX ได้ อย่างเพียงพอต่อการผลิตเสมอ ในปี 2555 บริ ษัทฯ ได้ มีการทาสัญญาซื ้อขาย PX และ Ethylene
บางส่วนกับผู้จาหน่าย โดยส่วนทีเ่ หลือบริ ษัทฯ จัดหาโดยการซื ้อในราคาตลาด (Spot)
3.2.2 การเพิ่มขึ้นของต้นทุนของบริ ษัทฯ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการดาเนิ นงานของบริ ษัท
เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถกาหนดราคาโภคภัณฑ์ได้ โดยตรง ดังนัน้ ความสามารถในการแข่งขันและในการทากาไรในระยะ
ยาวของบริ ษัทฯ จึงขึ ้นอยูก่ บั ความสามารถของบริษัทฯ ในการลดต้ นทุนและรักษาระดับการทางานที่มีประสิทธิภาพด้ วยต้ น ทุน
ที่ต่าเป็ นหลัก หากบริ ษัทฯ ไม่สามารถรักษาโครงสร้ างต้ นทุน และดาเนินการให้ โรงงานมีการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ จะทาให้
ต้ นทุนของบริ ษัทฯ เพิ่มขึ ้น และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ต้ นทุนที่ไม่สามารถควบคุมได้
บางอย่างอาจเพิ่มขึ ้นจากปั จจัยภายนอกที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริ ษัทฯ ซึง่ อาจส่งผลให้ ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
ลดลง ตัวอย่างของต้ นทุนที่ไม่สามารถควบคุมได้ ได้ แก่ ต้ นทุนด้ านพลังงาน ต้ นทุนด้ านประกันภัย ต้ นทุนด้ านภาษี และต้ นทุน
ด้ านบาเหน็จ
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ ได้ ประสบกับการเพิม่ ขึ ้นเป็ นอย่างมากของต้ นทุนด้ านพลังงาน ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ พยายามเพิม่ ราคา
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ ให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนด้ านพลังงาน แต่ก็ไม่สามารถปรับราคาผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ ให้
เพิ่มขึ ้นได้ ในทันที ทังนี
้ ้ ความสามารถของบริษัทฯ ในการผลักภาระต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้นไปยังลูกค้ าในท้ ายที่สดุ จะขึ ้นอยูก่ บั สภาวะ
ของตลาด
นอกจากนี ้ ผลิตภัณฑ์ในธุรกิจเส้ นใยและเส้ นด้ ายโพลีเอสเตอร์ ของบริ ษัทฯ ยังเป็ นธุรกิจทีใ่ ช้ แรงงานเป็ นหลัก ดังนัน้ ความ
กดดันด้ านสภาวะเงินเฟ้ อ การเปลีย่ นแปลงของกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้ บงั คับกับบริ ษัทฯ หรื อปั จจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลให้
ต้ นทุนด้ านแรงงานเพิ่มขึ ้น
3.2.3 การขาดแคลนหรื อการหยุดชะงักของการส่งมอบผลิ ตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าอันเนือ่ งมาจากการลดลงของกาลังการ
ผลิ ต หรื อการหยุดซ่อมบารุงทีไ่ ม่เป็ นไปตามแผนอาจทาให้การขายลดลง
การผลิต ณ โรงงานผลิตของบริ ษัทฯ หรื อการส่งมอบสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ าของบริ ษัทฯ อาจได้ รับผลกระทบในทางลบจากการ
ขัดข้ องทางเทคนิค การประท้ วง ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ คาวินิจฉัยด้ านกฎหมาย และปั จจัยอื่นๆ โดยเหตุการณ์ที่มิได้ คาดหมาย
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ไว้ เช่น ปั ญหาในการผลิต การหยุดซ่อมบารุ งที่ไม่เป็ นไปตามแผน หรื อการสูญหายของผลิตภัณฑ์ที่จะส่งมอบ อาจทาให้
ยอดขายลดลง
หากกาลังการผลิตของโรงงานทีส่ าคัญของบริษัทฯ หนึง่ แห่งหรื อมากกว่าลดลง หรื อการผลิตผลิตภัณฑ์ที่สาคัญต้ องหยุดลงเป็ น
ระยะเวลานาน และบริ ษัทฯ ไม่สามารถย้ ายการผลิตไปยังโรงงานแห่งอื่นเพื่อให้ ผลิตผลิตภัณฑ์ ในจานวนทีเ่ พียง พอ หรื อเบิก
สินค้ าคงคลังได้ หรื อหากบริ ษัทฯ ไม่สามารถดาเนินการให้ โรงงานผลิตสินค้ าในอัตราการใช้ กาลังการผลิตโดยทัว่ ไปของโรงงาน
อันเนื่องมาจากการหยุดชะงักในการส่งมอบวัตถุดิบ บริ ษัทฯ อาจไม่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้ ตามทีต่ กลง และอาจถูก
เรี ยกร้ องค่าเสียหาย และทาให้ ชื่อเสียงของบริ ษัทฯ ได้ รับผลกระทบ
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีการทากรมธรรม์ประกันภัยซึง่ คลอบคลุมถึงความเสียหายในเครื่ องจักร สินค้ าคงเหลือ ทรัพย์สนิ ต่างๆ ซึง่
เกิดขึ ้นจากอุบตั ิเหตุและภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ (ไม่รวมถึงเหตุการณ์น ้าท่วมโรงงานบางส่วนในประเทศไทยสาหรับปี 2556)
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ มีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ ้นเนื่องจากภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ เช่น การ
สร้ างกาแพงที่มีความสูงพิเศษเพื่อป้องกันน ้าท่วมที่จงั หวัดลพบุรี อีกทังการที
้
่บริ ษัทฯ มีโรงงานกระจายอยูห่ ลายแห่งทัว่ โลก ถือ
เป็ นการป้องกันความเสีย่ งหากเกิดความความขัดข้ อง ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ หรื อความเสียหายที่มิได้ คาดหมายไว้ ในโรงงาน
หนึง่ บริ ษัทฯ ยังคงสามารถทาการผลิตในโรงงานที่อื่นและส่งมอบสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ าได้
3.2.4 โรงงานผลิ ตของบริ ษัทฯ มี ความเสีย่ งด้านการดาเนิ นงาน ซึ่ งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการดาเนิ นงาน
ธุรกิจของบริ ษัทฯ ขึ ้นอยูก่ บั การที่โรงงานต่างๆ ของบริ ษัทฯ สามารถดาเนินการผลิตได้ อย่างต่อเนื่อง โดยโรงงานผลิตดังกล่าว
อาจจะมีอนั ตรายเกี่ยวกับการผลิต การดูแล การเก็บรักษา และการขนส่งวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ทางเคมี ซึ่งรวมถึงการรั่วและ
การแตกของท่อส่ง การระเบิด ไฟไหม้ สภาพอากาศที่รุนแรง และภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ ความบกพร่องของเครื่ องจักร การหยุด
เดินเครื่ องจักรนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ ตามแผน ปั ญหาของลูกจ้ าง การหยุดชะงักของการขนส่ง ความซับซ้ อนในการเยียวยา
การกระจายของสารเคมี การปล่อยสารที่เป็ นอันตรายหรื อเป็ นพิษ หรื อก๊ าซ การรั่วของถังเก็บ และความเสี่ยงด้ านสิ่งแวดล้ อม
อื่นๆ โดยอันตรายดังกล่าวอาจก่อให้ เกิดการบาดเจ็บ หรื อเสียชีวิต ทาให้ ทรัพย์สินหรื ออุปกรณ์เสียหายหรื อชารุ ดอย่างรุ นแรง
และก่อให้ เกิดความเสียหายต่อสิง่ แวดล้ อม อาจถูกปรับ หรื อมีภาระหนี ้สิน
นอกจากนี ้โรงงานผลิตบางแห่งของบริ ษัทฯ เช่น โรงงานผลิต PET ของ AlphaPet, โรงงานผลิต PET ของ IRP Rotterdam,
โรงงาน PTA ของ IRH Rotterdam, โรงงานโพลีเอสเตอร์ ของ บมจ.อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี ส้ ์ ที่มาบตาพุด, โรงงาน
PTA ของ บมจ.ทีพีที ปิ โตรเคมิคอลส์ , โรงงานผลิต PET ที่ไนจีเรี ย, โรงงาน PET ของบริ ษัท Guangdong IVL PET Polymer,
โรงงาน PET ของบริ ษัท Indorama Ventures Poland Sp.z.o.o. และอื่นๆ ซึ่งตังอยู
้ ่ในสถานที่ที่ใกล้ กบั โรงงานของบริ ษัทอื่น
ซึ่งมีความเสี่ยงด้ านการดาเนินงานเช่น เดียวกัน โดยในบางกรณี ที่โรงงานดังกล่าวเป็ นผู้จัดหาสินค้ าและ/หรื อบริ การที่ มี
ความสาคัญแก่บริ ษัทฯ การหยุดชะงักในการส่งมอบสินค้ า และ/หรื อการให้ บริ การอาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของ
บริ ษัทฯ
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3.3 ความเสี่ยงในการบริหาร
3.3.1 ต้นทุนและความยากในการรวมธุรกิ จและเทคโนโลยีทีจ่ ะเข้าซื ้อในอนาคต อาจเป็ นอุปสรรคต่อการเติ บโตใน
อนาคต และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถในการแข่งขันของบริ ษัทฯ
กลยุทธ์สว่ นหนึง่ ในการที่บริษัทฯ จะเติบโตในอนาคตคือ การเข้ าซื ้อบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจ PET, โพลีเอสเตอร์ , Oxide &
Glycols หรื อ PTA เพื่อรักษาสถานภาพการแข่งขันของบริ ษัทฯ ในอุตสาหกรรมที่บริ ษัทฯ ดาเนินธุรกิจอยู่ และเพื่อเพิ่มบทบาท
ในธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ ซึง่ รวมถึง
 ความรับผิดหรื อความเสีย่ งที่ไม่อาจทราบได้ หรื อไม่อาจคาดหมายได้ จากการดาเนินงานของบริ ษัทที่ บริ ษัทฯ อาจเข้ าซื ้อ
 ความเป็ นไปได้ ในการที่บริ ษัทฯ จะไม่สามารถบรรลุถึงการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) การส่งเสริ มซึง่ กัน
และกัน (Synergy) หรื อประโยชน์อื่นๆ
 การมีต้นทุนและการใช้ เวลาในการบริ หารและความพยายามในการเข้ าซื ้อและรวมกิจการมากกว่าที่คาดหมาย
 การที่บริ ษัทฯ ไม่สามารถผนวกการให้ บริ การ ผลิตภัณฑ์ และบุคคลากรจากกิจการที่เข้ าซื ้อมาเป็ นส่วนหนึง่ ของการ
ดาเนินงานของบริ ษัทฯได้ สาเร็ จ หรื อไม่สามารถรับรู้การประหยัดต้ นทุนหรื อผลประโยชน์อื่นๆ จากการเข้ าซื ้อกิจการที่คาด
ว่าจะมีได้
 การที่ไม่สามารถรักษาความสัมพันธ์กบั พนักงาน ลูกค้ า และผู้จดั หาสินค้ า
 การที่บริ ษัทฯ ไม่ได้ ผลตอบแทนจากการลงทุน
บริ ษัทฯ อาจไม่มีโอกาสในการเข้ าซื ้อกิจการที่นา่ สนใจ หรื อเข้ าซื ้อกิจการภายใต้ เงื่อนไขที่นา่ สนใจ หรื อได้ รับแหล่งเงินทุนที่
จาเป็ นต้ องใช้ เพื่อการเข้ าซื ้อกิจการ นอกจากนี ้ กฎระเบียบในการเข้ าซื ้อ หรื อควบกิจการของกลุม่ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริ กา
ประเทศไทย หรื อประเทศอื่นๆ อาจทาให้ บริ ษัทฯ มีข้อจากัดในการเข้ าซื ้อหรื อควบกิจการในอนาคต
3.3.2 การประกอบธุรกิ จของบริ ษัทฯ ส่วนหนึ่งต้องอาศัยความสัมพันธ์ อย่างไม่เป็ นทางการกับบริ ษัทอืน่ ๆ ในกลุ่มอิ น
โดรามาในประเทศอิ นโดนีเซี ย และประเทศอิ นเดีย
บริ ษัทฯ เป็ นส่วนหนึง่ ของกลุม่ อินโดรามาที่รวมตัวกันอย่างไม่เป็ นทางการ ซึง่ ประกอบด้ วยกลุม่ บริ ษัทร่วมที่มกี ารบริ หารจัดการ
อย่างเป็ นอิสระต่อกันจานวนสามกลุม่ ได้ แก่ กลุม่ บริ ษัทฯ กลุม่ ของนายเอส.พี.โลเีีย ในประเทศอินโดเนีเซีย และกลุม่ ของนาย
โอ.พี.โลเีีย ในประเทศอินเดีย ทังนี
้ ้ กลุม่ อินโดรามา จัดตังขึ
้ ้นในประเทศอินโดนีเซียในปี 2519 โดย นายเอ็ม.แอล.โลเีีย ซึง่
กลุม่ บริ ษัทแต่ละกลุม่ อยูภ่ ายใต้ การบริ หารงานของบุตรชายแต่ละคนของ นายเอ็ม.แอล.โลเีีย
Lohia Global Holdings Limited เป็ นเจ้ าของชื่อ “อินโดรามา” ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่ควบคุมโดยนายเอ็ม.แอล.โลเีีย ทังนี
้ ้ บริ ษัท อิน
โดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน) ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ ชื่ออินโดรามาแบบ Non-Exclusive ตามสัญญาอนุญาตให้ ใช้ ชื่อ
(License Agreement) กับ Lohia Global Holdings Limited นอกจากนี ้ กลุม่ ของนายเอส.พี.โลเีีย และกลุม่ ของนายโอ.พี.โล
เีีย ก็ยงั คงใช้ ชื่ออินโดรามา โดยทีบ่ ริ ษัทฯ ไม่ได้ มีอานาจในการควบคุมและไม่มีสว่ นรู้เห็นในการใช้ ชื่ออินโดรามาของกลุม่ นาย
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เอส.พี.โลเีีย และกลุม่ ของนายโอ.พี.โลเีีย และไม่สามารถรับประกันได้ ว่าการดาเนินการใดๆ ของกลุม่ ของนายเอส.พี.โลเีีย
และกลุม่ ของนายโอ.พี.โลเีีย จะไม่สง่ ผลกระทบต่อชื่อเสียงในการใช้ ชื่ออินโดรามา
3.4 ความเสี่ยงทางการเงิน
3.4.1 การลงทุนโดยการใช้เงิ นทุนจานวนมากซึ่ งรวมถึงการลงทุนในโรงงานใหม่ในอนาคต เป็ นสิ่ งจาเป็ นที ่จะทาให้
แผนการเติ บโตของบริ ษัทฯ ประสบผลสาเร็ จซึ่ งการลงทุนดังกล่าวมี ความเสีย่ งของโครงการและความเสีย่ งอืน่ ๆ
แผนการเติบโตของบริ ษัท ฯ มี การใช้ เงิ นทุนเป็ นจ านวนมากทัง้ ในขณะนีแ้ ละในอนาคตเพื่อ ใช้ ใ นการขยาย การปรั บปรุ ง
เปลีย่ นแปลง หรื อการยกระดับโรงงานในปั จจุบนั การพัฒนาโรงงานใหม่หรื อการเข้ าซื ้อหรื อเข้ าลงทุนขนาดใหญ่ ในโครงการที่
ต้ องมีรายจ่ายส่วนทุนเป็ นจานวนมากจะมีความเสีย่ งต่างๆ ซึง่ รวมถึง
 การที่ไม่สามารถทาให้ โครงการสาเร็ จภายในระยะเวลา และ/หรื อในงบประมาณที่กาหนด และ
 การที่โครงการไม่สามารถดาเนินการได้ ตามรายละเอียดการดาเนินงานที่ได้ กาหนดไว้ ภายหลังจากที่โครงการสาเร็ จ
นอกจากนี ้

การเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนวัตถุดิบเป็ นจานวนมากโดยที่ไม่ได้ คาดหมายมาก่อนในแผนของโครงการและการที่ไม่

สามารถจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ ในปริ มาณและ/หรื อราคาที่กาหนดไว้ ในแผนของโครงการ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ
ความสาเร็จของโครงการ

เนื่องจากการลงทุนดังกล่าวจะต้ องใช้ เงินทุนเป็ นจานวนมาก

และมีช่วงระยะเวลาระหว่างการ

วางแผนจนถึงความสาเร็ จของโครงการห่างกันมาก ความล่าช้ าของโครงการอาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจและโอกาส
ทางธุรกิจของบริษัทฯได้
3.4.2 อัตราแลกเปลีย่ นสกุลเงิ นตราต่างประเทศ และ/หรื ออัตราดอกเบีย้ ทีม่ ี ความผันผวนอาจส่งผลกระทบในทางลบ
อย่างมี นยั สาคัญต่อธุรกิ จ ฐานะทางการเงิ น ผลการดาเนิ นงาน และโอกาสทางธุรกิ จของบริ ษัท
เนื่องจากธุรกิจของบริ ษัทฯ เป็ นธุรกิจในระดับระหว่างประเทศ ดังนัน้ การเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นของสกุลเงินตรา
ต่างประเทศอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ การผัน
ผวนของสกุลเงินต่างๆ จะส่งผลกระทบต่อบริ ษัทฯ เนื่องจากความไม่สมดุลระหว่างสกุลเงินทีเ่ ป็ นต้ นทุนในการดาเนินงานและ
สกุลเงินที่เป็ นรายได้ ของบริษัทฯ โดยบริ ษัทฯ จาหน่ายสินค้ าซึง่ โดยปกติจะกาหนดราคาโดยอิงกับเงินดอลล่าร์ สหรัฐฯ หรื อเงินยู
โร ในขณะที่ต้นทุนในการดาเนินงานจะอยูใ่ นสกุลเงินท้ องถิ่น เช่น บาท ปอนด์ สเตอริ ง ลิตสั ของประเทศลิธวั เนีย เปโซของ
ประเทศเม็กซิโก หยวนของประเทศจีน และรูเปี ยของประเทศอินโดนีเซีย
รายงานผลประกอบการของบริ ษัทฯ อาจได้ รับผลกระทบจากความผันผวนระหว่างเงินบาทซึง่ เป็ นสกุลเงินที่บริ ษัทฯ ใช้ ในการ
จัดทางบการเงิน และสกุลเงินอื่นซึง่ บริ ษัทย่อยบางแห่งในต่างประเทศใช้ รายงานผลการดาเนินงาน
เพื่อเป็ นการลดความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น โดยส่วนใหญ่บริ ษัทฯได้ ทาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าโดยมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางการเงินจากสินทรัพย์และหนี ้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ และบริ ษัทย่อยจะมีการกู้ยืมเงินในสกุล
เงินหลักที่บริ ษัทย่อยใช้ ในการดาเนินธุรกิจ
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โดยทัว่ ไปเงินกู้ยืมระยะยาวจะถูกกู้ยืมด้ วยอัตราดอกเบี ้ยลอยตัว ซึง่ ถูกเชื่อมโยงไปยังอัตราดอกเบี ้ยมาตรฐานสาหรับแต่ละสกุล
เงิน อัตราดอกเบี ้ยลอยตัวได้ รับผลกระทบจากสภาวะทางเศรษฐกิจมหภาคและนโยบายการเงินของแต่ละภูมิภาค ความเสี่ยง
จากอัตราดอกเบี ้ยคือ ความเสีย่ งที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยใน ตลาด ซึ่งจะมีผลกระทบต่อ
ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดของบริ ษัท อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯมีการบรรเทาความเสี่ยงโดยใช้ เครื่ องมืออนุพนั ธ์ ทาง
การเงิน โดยเฉพาะการทาสัญญาแปลงอัตราดอกเบี ้ย(Interest rates swaps), การทาสัญญาอัตราดอกเบี ้ยคงที่ และการออก
และเสนอขายหุ้นกู้ในตลาดตราสารหนี ้ไทย เพื่อใช้ ในการบริ หารความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ยืม
ความเสีย่ งทางด้ านสินเชื่อ คือความเสีย่ งที่ลกู ค้ าหรื อคูส่ ญ
ั ญาไม่สามารถชาระหนี ้แก่กลุม่ บริ ษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ เมื่อครบ
กาหนด ฝ่ ายบริ หารได้ กาหนดนโยบายทางด้ านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสีย่ งทางด้ านสินเชื่อดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้ าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึง่ ๆ ความเสี่ยงสูงสุดทางด้ านสินเชื่อแสดงไว้ ในราคา
ตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน
กลุ่มบริ ษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้
เพียงพอต่อการดาเนินงานของกลุม่ บริ ษัท และเพื่อทาให้ ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
3.4.3

บมจ. อิ น โดรามา เวนเจอร์ ส เป็ นบริ ษั ท ที ่ป ระกอบธุ ร กิ จ ลงทุน โดยการถื อ หุ้น ในบริ ษั ท อื ่น (Holding

Company) จึ งต้องพึ่งพิ งเงิ นปั นผลทีไ่ ด้รบั จากการถือหุน้ ในบริ ษัทอืน่ เพือ่ ชาระคืนหนีห้ ้นุ กู้ในครั้งนี ้ และจ่ ายเงิ นปั นผลแก่ผูถ้ ื อ
หุน้ ของบริ ษัทฯ
เนื่องจาก บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ ส ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริ ษัทอื่น บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส จึงต้ องอาศัยเงิน
ปั นผลที่ได้ รับจากการถือหุ้นในบริ ษัทย่อยและบริษัทร่วมในการชาระคืนหนี ้หุ้นกู้ในครัง้ นี ้ และจ่ายเงินปั นผลของตน ซึง่ การ
จ่ายเงินปั นผล ดังกล่าวจะขึ ้นอยูก่ บั ผลประกอบการทางการเงินในอนาคต ซึง่ เป็ นผลมาจากความสาเร็ จในการปรับใช้ กลยุทธ์
ทางธุรกิจของบริษัทนันๆ
้ และขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่างๆ เช่น ปั จจัยทางการเงิน ปั จจัยเกี่ยวกับการแข่งขัน ปั จจัยทางกฎหมาย
ปั จจัยทางเทคนิค และปั จจัยอื่น ๆ สภาพเศรษฐกิจโดยทัว่ ไป อุปสงค์ และราคาขายผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทนันๆ
้ และปั จจัย
เฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจหรื อโครงการของบริ ษัทนันๆ
้ ซึง่ ปั จจัยหลายประการอยูน่ อกเหนือความควบคุมของบริ ษัทฯ
บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่เกินร้ อยละ 80 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี และสารองตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริ ษัทย่อย เป็ นผู้มีอานาจอนุมตั ิในการพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลเป็ นคราวๆ ไป โดย
คานึงถึงปั จจัยต่าง ๆ เช่น เงินสารองเพื่อจ่ายชาระหนี ้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกิจการ หรื อเพื่อสนับสนุนกระแสเงิน
สดของบริ ษัทฯ ในกรณีที่มีผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของสภาวะตลาด

ความสามารถของบริ ษัทย่อยทังทางตรงและ
้

ทางอ้ อมของบริ ษัทฯ ในการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ รวมถึง บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ ส อยูภ่ ายใต้ กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
แม้ วา่ บริ ษัทฯ มีความตังใจที
้ ่จะจ่ายเงินปั นผลในหุ้นของบริ ษัทฯ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ
ในอนาคตจะขึ ้นอยูก่ บั มติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ กระแส
เงินสด ฐานะทางการเงิน ข้ อห้ ามตามสัญญา ข้ อห้ ามตามกฎหมาย และปั จจัยอื่นๆ ซึง่ คณะกรรมบริ ษัทฯ เห็นว่าเกี่ยวข้ อง
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3.5

ความเสี่ยงของตราสารหุ้นกู้

3.5.1

หุน้ กู้นีเ้ ป็ นหุน้ กู้ทีไ่ ม่มีกาหนดอายุ จึ งมี ความเป็ นไปได้ทีผ่ ถู้ ือหุน้ กู้อาจจะไม่ได้รบั คืนเงิ นต้นระหว่างทีถ่ ือหุน้ กู้นนั้ และ
ผูถ้ ือหุน้ กู้ไม่มีสิทธิ บงั คับให้บริ ษัทฯ ต้องไถ่ถอนหุน้ กู้ในเวลาใด ๆ
หุ้นกู้นี ้ไม่มีกาหนดอายุ โดยจะไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสทิ ธิบงั คับให้ บริ ษัทฯ ต้ องไถ่ถอนหุ้นกู้ในเวลาใด ๆ

(เว้ นแต่ในกรณีที่บริ ษัทฯ เลือกใช้ สทิ ธิไถ่ถอนหุ้นกู้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ หรื อบริ ษัทฯ มิได้ ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนด
และเงื่อนไขของข้ อกาหนดสิทธิ) และหากบริ ษัทฯ ไม่ได้ ไถ่ถอนหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้เองก็ไม่ต้องการถือหุ้นกู้อีกต่อไป ผู้ถือหุ้นกู้ จะ
ทาได้ เพียงการขายหุ้นกู้ออกไปเท่านัน้ ซึง่ ผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่สามารถขายหุ้นกู้ออกไปในราคาที่เท่ากับหรื อสูงกว่าราคาที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้
ได้ ชาระไปสาหรับการได้ มาซึง่ หุ้นกู้ได้ หรื ออาจไม่สามารถขายหุ้นกู้ออกไปได้ หากสภาพคล่องในการซื ้อขายหุ้นกู้มีต่า
3.5.2

ผูถ้ ือหุน้ กู้อาจไม่ได้รบั ชาระดอกเบีย้ และดอกเบีย้ ค้างชาระในวันชาระดอกเบีย้
ผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่ได้ รับชาระดอกเบี ้ย และดอกเบี ้ยค้ างชาระในวันชาระดอกเบี ้ยทุกครัง้ เนื่องจากบริ ษัทฯ มีสิทธิและ

ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะเลือ่ นการชาระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ โดยบริ ษัทฯ สามารถเลื่อนการชาระดอกเบี ้ย และดอกเบี ้ย
ค้ างชาระได้ โดยไม่จากัดระยะเวลาและจานวนครัง้ โดยการส่งหนังสือบอกกล่าวให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ การเลื่อนชาระ
ดอกเบี ้ยไม่ถือเป็ นเหตุผิดนัดตามข้ อกาหนดสิทธิ (หากบริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องของการเลื่อนการชาระดอกเบี ้ย)
และผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสทิ ธิได้ รับดอกเบี ้ยบนดอกเบี ้ยค้ างชาระ ดังนัน้ การเลือ่ นชาระดอกเบี ้ยจึงมีผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้ได้ รับผลตอบแทน
ที่แท้ จริ งต่ากว่าดอกเบี ้ยของหุ้นกู้ที่ระบุในข้ อกาหนดสิทธิ (โปรดดูตวั อย่างในหน้ าที่ 2 ของสรุ ปข้ อมูลสาคัญของตราสาร (Fact
Sheet))
อนึง่ การเลื่อนการชาระดอกเบี ้ย และดอกเบี ้ยค้ างชาระบนหุ้นกู้อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อราคาตลาดของหุ้นกู้
และอาจทาให้ ราคาตลาดของหุ้นกู้นนผั
ั ้ นผวนมากกว่าหุ้นกู้อื่น ๆ ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ไม่มีสิทธิและดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะเลื่อน
การชาระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ และราคาตลาดของหุ้นกู้อาจมีความอ่อนไหวมากขึ ้นต่อสถานะทางการเงินของบริ ษัทฯ
3.5.3

บริ ษัทฯ กู้อาจไถ่ถอนหุน้ กู้ ณ วันครบกาหนด 5 ปี นับจากวันออกหุน้ กู้ หรื อภายหลังจากนัน้ หรื อเมื ่อเหตุการณ์ตามที ่
ระบุไว้ในข้อกาหนดสิ ทธิ เกิ ดขึ้น ซึ่ งผูถ้ ือหุน้ กู้อาจจะไม่ได้รบั ประโยชน์จากการปรับอัตราดอกเบีย้ ในแต่ละครัง้
ตามเงื่อนไขของข้ อกาหนดสิทธิ บริ ษัทฯ มีสทิ ธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทงหมด
ั้
โดยไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ราคาเท่ากับเงินต้ นตามหุ้นกู้ทงั ้

จานวนบวกด้ วยดอกเบี ้ยที่เกิดขึ ้นแล้ ว ซึง่ บริ ษัทฯ มีหน้ าที่ต้องชาระแต่ยงั มิได้ ชาระให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ (ซึง่ รวมถึงดอกเบี ้ยค้ างชาระ
(ถ้ ามี)) ณ วันครบกาหนด 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ หรื อวันชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้แต่ละครัง้ ภายหลังจากนัน้ หรื อเมื่อเกิดเหตุการณ์
ดังต่อไปนี ้ขึ ้น
(ก)

หากบริ ษัทฯ ได้ พิสจู น์จนเป็ นที่พอใจแก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ ว่าบริ ษัทฯ ไม่หรื อจะไม่สามารถนาดอกเบี ้ยที่ชาระ

ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้มาหักเป็ นค่าใช้ จ่ายเพื่อประโยชน์ในการคานวณภาษี เงินได้ นิติบคุ คลในประเทศไทยของบริ ษัทฯ ได้ ทงจ
ั ้ านวน
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ณ วันออกหุ้นกู้หรื อภายหลังจากวันออกหุ้นกู้ซงึ่ มีสาเหตุมาจากการเปลีย่ นแปลงในกฎหมายไทย (หรื อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง)
หน่วยงานทางการเมือง หรื อหน่วยงานที่มีอานาจในการจัดเก็บภาษี ที่เกี่ยวข้ อง หรื อมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงในการ
ตีความ หรื อการบังคับใช้ กฎหมาย กฎ หรื อระเบียบ โดยหน่วยงานที่มีอานาจในการออกกฎหมาย ศาล หน่วยงานรัฐ หรื อ
หน่วยงานกากับดูแลใด ๆ (ซึ่งรวมถึงการประกาศใช้ กฎหมาย หรื อการเผยแพร่ คาพิพากษา หรื อคาตัดสินของหน่วยงานกากับ
ดูแล)
(ข)

หากบริ ษัทฯ ได้ พิสจู น์จนเป็ นที่พอใจแก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้วา่ ได้ มีการเปลีย่ นแปลงในวิธีการจัดอันดับของหุ้นกู้

หรื อการตีความในวิธีการจัดอันดับของหุ้นกู้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ทาให้ บริ ษัทฯ สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี ้เป็ น
เครดิตตราสารทุน (equity credit) ของผู้ออกหุ้นกู้ได้ น้อยลงกว่าที่บริ ษัทฯ สามารถนับได้ ก่อนหน้ าการเปลีย่ นแปลงในวิธีการจัด
อันดับของหุ้นกู้ หรื อการตีความในวิธีการจัดอันดับดังกล่าว หรื อไม่สามารถนับหุ้นกู้ที่ ออกนี ้เป็ นเครดิตตราสารทุน (equity
credit) ของบริ ษัทฯ ได้ เลยไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใด ๆ
(ค)

หากบริ ษัทฯ ได้ พิสจู น์จนเป็ นที่พอใจแก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ว่าได้ มีการเปลี่ยนแปลงในหลักการบัญชีที่บริ ษัทฯ

ต้ องปฏิบตั ิตามทาให้ บริ ษัทฯ สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี ้เป็ นส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ได้ น้อยลงกว่า ณ วันออกหุ้นกู้ หรื อไม่
สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี ้เป็ นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ได้ เลยไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใด ๆ
หากบริ ษัทฯ ใช้ สทิ ธิไถ่ถอนหุ้นกู้เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่กาหนดข้ างต้ น จะส่งผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้ต้องรับความเสีย่ งในการ
ลงทุนต่อ (Reinvestment Risk) ผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่สามารถนาเงินที่ได้ รับจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกาหนดนันไปลงทุ
้
นต่อใน
ตราสารอื่น ๆ ที่ให้ ผลตอบแทนที่เท่ากับหรื อดีกว่าหุ้นกู้ได้
3.5.4

หุน้ กู้เป็ นหุน้ กู้ประเภทด้อยสิ ทธิ ผูถ้ ือหุน้ กู้จะได้รบั ชาระหนีห้ ลังเจ้าหนีอ้ ืน่ ๆ ของบริ ษัทฯ
ตามเงื่อนไขของข้ อกาหนดสิทธิ หุ้นกู้เป็ นหุ้นกู้ประเภทด้ อยสิทธิ โดยจะเป็ นการด้ อยสิทธิ ในเรื่ องการได้ รับชาระหนี ้

ตามหุ้นกู้ต่อเจ้ าหนี ้บุริมสิทธิ และเจ้ าหนี ้สามัญของบริ ษัทฯ สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้นี ้จะเท่าเทียมกับสิทธิของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของ
บริ ษัทฯ แต่จะได้ รับชาระหนี ้ก่อนหน้ า ผู้ถือหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เมื่อเกิดกรณีดงั ต่อไปนี ้
(ก)

บริ ษัทฯ ถูกศาลมีคาสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์เด็ดขาด คาสัง่ ให้ ฟืน้ ฟูกิจการ หรื อถูกศาลพิพากษาให้ ล้มละลายตาม

กฎหมายว่าด้ วยล้ มละลาย หรื อ

3.5.5

(ข)

บริ ษัทฯ มีการชาระบัญชีเพื่อการเลิกกิจการของบริ ษัทฯ หรื อ

(ค)

กรณีอื่นใดที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.

ผู้ถือหุ้นกู้อาจจะไม่ ได้รับชาระดอกเบี ้ยหรื อเงิ นต้น หากธุรกิ จและผลการดาเนิ นงานของบริ ษัทฯ ไม่ เป็ นไปตามที ่
คาดหมาย หรื อทรัพย์สินของบริ ษัทฯ มี ไม่เพียงพอ
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ผู้ถือหุ้นกู้มีความเสีย่ งที่อาจจะไม่ได้ รับชาระดอกเบี ้ยหรื อเงินต้ น ในกรณีที่ธุรกิจและผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ไม่
เป็ นไปตามที่คาดหมายหรื อ ทรัพย์สินของบริ ษัทฯ มีไม่เพียงพอต่อการชาระหนี ้ ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณา
ฐานะการเงินและความสามารถในการชาระหนี ้ของบริ ษัทฯ จากข้ อมูลที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนในการประเมินความเสี่ยงด้ าน
เครดิตของบริ ษัทฯ ผู้ลงทุนสามารถดูการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทาโดยสถาบันจัดอันดับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ ถ้ าการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ต่าแสดงว่าความเสีย่ งด้ านเครดิตของหุ้นกู้หรื อบริ ษัทฯ
สูง ผลตอบแทนที่ผ้ ลู งทุนได้ รับควรจะสูงด้ วยเพื่อชดเชยความเสีย่ งที่สงู ของหุ้นกู้ดงั กล่าว ผู้ลงทุนควรติดตามข้ อมูลข่าวสารของ
บริ ษัทฯ รวมถึงการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้ จากเว็บไซต์สานักงาน ก.ล.ต. สถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ หรื อสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย
3.5.6

ราคาตลาดของหุน้ กู้อาจเปลีย่ นแปลงได้ขึ้นอยู่กบั ปั จจัยหลายประการ
ราคาตลาดของหุ้นกู้นนอาจมี
ั้
การเปลีย่ นแปลงขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายประการ ยกตัวอย่างเช่ น ระดับอัตราดอกเบี ้ยใน

ตลาดการเงิน นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อัตราเงินเฟ้ อ อายุของหุ้นกู้ หรื ออุปสงค์สว่ นเกิน
หรื อส่วนขาดของหุ้นกู้ หากบริ ษัทฯ ก่อหนี ้เพิ่ม เป็ นต้ น ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นกู้อาจได้ รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาหุ้นกู้ ใน
กรณีที่มีการซื ้อขายตราสารก่อนครบกาหนดไถ่ถอน
3.5.7

หุน้ กู้อาจมี สภาพคล่องในการซื ้อขายต่ า และผูถ้ ื อหุ้นกู้อาจไม่สามารถขายหุ้นกู้ในตลาดรองได้ทนั ที ในราคาที ่ตนเอง
ต้องการ

ผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่สามารถขายหุ้นกู้ในตลาดรองก่อนครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ ทนั ทีในราคาที่ตนเองต้ องการ เนื่องจากการซื ้อ
ขายเปลีย่ นมือของตราสารในตลาดรองอาจมีไม่มาก ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ มิได้ นาหุ้นกู้ไปซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(BEX) ผู้ถือหุ้นกู้สามารถซื ้อขายหุ้นกู้ในตลาดรองได้ กบั ผู้ค้าตราสารหนี ้ อนึง่ การลงทุนมีความเสีย่ ง ผู้ลงทุนควรศึกษาความ
เสีย่ งของหลักทรัพย์ และจัดสัดส่วนการลงทุนทีเ่ หมาะสมกับความเสีย่ งที่ผ้ ลู งทุนสามารถยอมรับได้ ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนไม่ควรนาเงิน
ลงทุนส่วนใหญ่หรื อทังหมดมาลงทุ
้
นในหุ้นกู้นี ้
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3.6 ความเสี่ยงอื่นๆ
3.6.1 การดาเนิ นงานการของโรงงาน PTA ของ บจ. อิ นโดรามา ปิ โตรเคม อาจได้รับผลกระทบในทางลบจากการ
ดาเนิ นคดีทางกฎหมาย
ข้อพิ พาทเกี ่ยวกับการเปลี ่ยนแปลงรายละเอี ยดโครงการปรับปรุงเพื ่อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตและระบบบาบัดมลพิ ษทาง
อากาศ
เมื่อวันที่ 19 มิถนุ ายน 5222 สมาคมต่อต้ านสภาวะโลกร้ อนกับผู้อาศัยในเขตมาบตาพุด, บ้ านฉาง และอาเภอเมือง จังหวัด
ระยอง (“ผู้ฟ้องคดี”) ได้ ยื่นฟ้ องหน่วยงานของรัฐ และรัฐมนตรี กระทรวงต่างๆ (“หน่วยงานผู้ถกู ฟ้ อง”) ต่อศาลปกครองกลาง
เพื่อขอให้ ศาลปกครองกลางมีคาพิพากษาหรื อคาสัง่ ให้ หน่วยงานผู้ถกู ฟ้ องเพิกถอนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้ อม
และเพิกถอนใบอนุญาตโครงการหรื อกิจการที่เข้ าข่ายเป็ นโครงการหรื อกิจกรรมที่ได้ จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่ แวดล้ อมที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นพื ้นที่มาบตาพุด บ้ านฉางและพื ้นที่ใกล้ เคียงในจังหวัดระยอง ซึ่งอาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่าง
รุ นแรง ทังทางด้
้
านคุณภาพสิ่งแวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพจานวน 76 โครงการ รวมทังขอให้
้
ระงับการดาเนิน
กิจกรรมใด ๆ ในปั จจุบนั สาหรับโครงการหรื อกิจกรรมหรื อกิจการที่ผ้ ขู ออนุญาตหรื อเจ้ าของโครงการหรื อกิจกรรมหรื อกิจการที่
กาลังดาเนินการอยู่ในปั จจุบันนี ้ เนื่องจากเข้ าข่ายเป็ นโครงการที่มิได้ ปฏิบัติตามขัน้ ตอนที่กาหนดไว้ ในรั ฐธรรมนูญ และ
กฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง รวมถึ ง การจัด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลกระทบต่อ คุณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มและสุข ภา พ การจัด ให้ มี
กระบวนการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ เสีย และการให้ องค์การอิสระให้ ความเห็นประกอบก่อนมีการ
ดาเนินโครงการหรื อกิจกรรมดังกล่าว โดยหนึ่งในโครงการดังกล่าว ได้ แก่ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการปรับปรุ งเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและระบบบาบัดมลพิษทางอากาศโรงงานผลิต Purified Terephthalic Acid (PTA) ของ บจ. อินโด
รามา ปิ โตรเคม ที่ได้ รับอนุญาตจากรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม
ในวันที่ 2 กันยายน 2553 ศาลปกครองกลางได้ มีคาพิพากษาเพิกถอนการอนุญาตโครงการหรื อกิจการซึ่งอาจก่อให้ เกิ ด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทังทางด้
้
านคุณภาพสิง่ แวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ และซึ่งมิได้ ปฏิบตั ิตามวรรค
สอง มาตรา 76 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย หรื อตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เรื่ อง
กาหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบตั ิสาหรับโครงการหรื อกิจการที่ อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุ นแรง ทังทางด้
้
าน
คุณภาพสิ่งแวดล้ อม ทรั พยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รั ฐวิสาหกิ จ หรื อ เอกชน จะ ต้ องจัดทารายงานการ
วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม พ.ศ.2553 ลงวัน ที่ 31 สิง หาคม 2553 ( “ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิง่ แวดล้ อม”) ซึง่ ตามคาพิพากษาของศาล โครงการของ บจ. อินโดรามา ปิ โตรเคม มิได้ ถกู จัดอยู่ในประเภทโครงการที่ถกู เพิก
ถอนใบอนุญาตดาเนินโครงการ
อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ผู้ฟ้องคดีได้ ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ร้ องขอให้ ศาลกลับคาพิพากษาของศาล
ปกครองกลาง โดยไม่นาประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมมาประกอบในคาพิพากษา และพิพากษาให้ ผ้ ู
ถูกฟ้ องคดีต้องเพิกถอนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้ อม และใบอนุญาตที่ได้ ให้ ไว้ แก่โครงการหรื อกิจการ ซึ่งได้ ผ่าน
ความเห็นชอบนับแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2550 เป็ นต้ นมา จนกว่า การศึกษาด้ านผลกระทบด้ านคุณภาพสิ่งแวดล้ อม และ
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สุขภาพจะเสร็ จสมบูรณ์ ตามที่กาหนดโดยรัฐธรรมนูญ
ในวันที่ 7 ธันวาคม 2553 ผู้ถกู ฟ้ องคดีได้ ยื่นคาให้ การเพื่อโต้ แย้ งการอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ซึง่ ขณะนี ้ศาลปกครองสูงสุดยังไม่ได้
มีคาพิพากษาในกรณีดงั กล่าวแต่อย่างใด
ในระหว่างขันตอนการยื
้
่นอุทธรณ์นนั ้ เนื่องจากโครงการของ บจ.อินโดรามา ปิ โตรเคม มิได้ เป็ นในโครงการซึ่งถูกเพิกถอนการ
อนุญาตโดยศาลปกครองกลาง ดังนัน้ บจ.อินโดรามา ปิ โตรเคม จึงสามารถดาเนินกิจการผลิต PTA ได้ อย่างไรก็ตาม บริ ษัท
ฯ ไม่สามารถรับรองได้ วา่ กระบวนการพิจารณาทางศาลและคาพิพากษาโดยศาลปกครองสูงสุด จะไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อ
โครงการของ บจ.อินโดรามา ปิ โตรเคม ในด้ านการถูกเพิกถอนการอนุญาต หรื อด้ านการก่อสร้ างอาคาร หรื อด้ านการประกอบ
ธุรกิจของบจ.อินโดรามา ปิ โตรเคม ว่าจะถูกระงับหรื อไม่ อย่างไรก็ตามการดาเนินกิจการของโรงงาน ได้ ดาเนินการไปโดย
ต่อเนื่องตามปกติ
ข้อพิ พาทเกี ่ยวกับการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการปรับปรุงระบบน้าปราศจากแร่ ธาตุ (Reverse Osmosis)
เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2553 ผู้ฟ้องคดีได้ ยื่นฟ้ องผู้ถกู ฟ้ องคดีตอ่ ศาลปกครองกลาง เพื่อให้ ศาลปกครองกลางมีคาพิพากษาหรื อ
คาสัง่ ให้ ผู้ถกู ฟ้ องคดีเพิกถอนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและการเพิกถอนการอนุมตั ิของการโครงการหรื อ
กิจ กรรมที่ต้อ งจัด ทารายงานการวิเ คราะห์ผลกระทบสิ่ง แวดล้ อ ม ที่ตั ้งอยู่ใ นนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด บ้ า นช้ า งและ
บริ เ วณใกล้ เ คีย งในจัง หวัด ระยอง ซึ่ง อาจก่อ ให้ เ กิด ผลกระทบต่อ ชุม ชนอย่า งรุ น แรง ทั ้งทางด้ า นคุณ ภาพสิ่ง แวดล้ อ ม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ จานวน 9 โครงการ รวมทังขอให้
้
ระงับการดาเนินกิจกรรมใด ๆ ในปั จจุบนั สาหรับโครงการ
หรื อกิจกรรมหรื อกิจการที่ผ้ ขู ออนุญาตหรื อเจ้ าของโครงการหรื อกิจกรรมหรื อกิจการที่กาลังดาเนินการอยูใ่ นปั จจุบนั นี ้ เนื่องจาก
เข้ าข่ายเป็ นโครงการที่มิได้ ปฏิบตั ิตามขันตอนที
้
่กาหนดไว้ ในรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งรวมถึงการจัดให้ มีการ
ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล้ อมและสุขภาพ การจัดให้ มีกระบวนการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีสว่ นได้
เสีย และการให้ องค์การอิสระให้ ความเห็นประกอบก่อนมีการดาเนินโครงการหรื อกิจกรรมดังกล่าว โดยหนึง่ ในโครงการดังกล่าว
ได้ แก่ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการปรับปรุ ง ระบบ reverse osmosis ของบจ .อินโดรามา ปิ โตรเคม โรงงานผลิต
Purified Terephthalic Acid (PTA) ของ บจ .อินโดรามา ปิ โตรเคมที่ได้ รับอนุญาตจากรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม
ในวันที่ 58 กุมภาพันธ์ 5224 ศาลปกครองกลางได้ มีคาสัง่ ยกคาร้ องของผู้ฟ้องคดี ซึง่ ข้ อเท็จจริ งตามที่ผ้ ฟู ้ องคดีได้ กล่าวอ้ างมา
ไม่มีหลักฐานที่เพียงพอที่จะพิสจู น์ได้ ว่าผู้ฟ้องคดีได้ รับความเสียหายจากการดาเนินงานของโครงการดังกล่าว ขณะนี ้ ศาล
ปกครองกลางยังไม่มีคาพิพาษาในกรณีดงั กล่าว อย่างไรก็ตามการดาเนินกิจการของโรงงาน ได้ ดาเนินการไปโดยต่อเนื่อง
ตามปกติบริ ษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ วา่ ในคดีความทังสองกรณี
้
ข้างต้ น ศาลปกครองกลาง หรื อศาลปกครองสูงสุด แล้ วแต่กรณี
จะไม่มีคาพิพากษาในคดีที่อาจนาไปสูก่ ารเพิกถอนใบอนุญาตและการดาเนินกิจการของโรงงานผลิต

PTA

ซึง่ การเพิกถอน

ดังกล่าว อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของ
บริ ษัทฯ
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3.6.2 การเปลี ่ยนแปลงกฎหมายและกฎระเบี ยบเกี ่ยวกับบรรจุภณ
ั ฑ์ สาหรับเครื ่ องดื ่มอาจลดอุปสงค์ ในการใช้
ผลิ ตภัณฑ์ในขัน้ ปลาย
ได้ มีการออกกฎหมายในมลรัฐต่างๆ ในสหรัฐอเมริ กาและที่อื่นๆ ซึง่ กาหนดให้ การขาย การทาการตลาด และการใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์
สาหรับเครื่ องดื่มที่ไม่สามารถนากลับมาเติมได้ อีก

(Non-refillable)

จะต้ องมีการวางมัดจาหรื อจะต้ องมีการจ่ายภาษี

สิง่ แวดล้ อม (Ecotax) หรื อค่าธรรมเนียมต่างๆ นอกจากนี ้ ข้ อเสนออื่นๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้ องกับเงินมัดจาบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับ
เครื่ องดื่ม การนาบรรจุภณ
ั ฑ์กลับมาใช้ ใหม่ ภาษี สงิ่ แวดล้ อม และ/หรื อ ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ที่จะส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพและสิง่ แวดล้ อม (Product stewardship) ได้ มีหรื ออาจมีการเสนอในมลรัฐต่างๆ ในสหรัฐอเมริ กา และที่อื่นใดอีก การที่
ผู้บริ โภคได้ มีความห่วงใยเพิ่มขึ ้น

และเปลีย่ นทัศนคติเกี่ยวกับขยะที่เป็ นของแข็งและความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้ อมและ

ประเด็นสาธารณะที่เกี่ยวข้ อง อาจทาให้ มีการออกกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ดงั กล่าวมาบังคับใช้ สิง่ ดังกล่าวทาให้ ลกู ค้ า PET ของ
บริ ษัทฯ บางรายลดการใช้ เม็ดพลาสติก PET ในกระบวนการผลิตขวด ซึง่ กระบวนการดังกล่าว เป็ นที่ร้ ูจกั ในชื่อของกระบวนการ
ทาน ้าหนักเบา (Light Weighting) ได้ ก่อให้ เกิดการลดการใช้ เม็ดพลาสติก PET ในการผลิตขวด และส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ใน
PX PTA และเม็ดพลาสติก PET เม็ดพลาสติก PET สามารถนากลับมาใช้ อีกได้ โดยบริ ษัทฯ มีการลงทุนในโครงการนา PET
กลับมาใช้ อีกที่โรงงานในสหรัฐอเมริ กาและไทย
3.6.3 กฎระเบียบเกีย่ วกับสิ่ งแวดล้อมอาจทาให้บริ ษัทฯ มี ตน้ ทุนและความรับผิ ดชอบทีส่ ูงขึ้น
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อยูภ่ ายใต้ กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อม ทังที
้ ่เป็ นของส่วนกลางและส่วนท้ องถิ่น
ในประเทศที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ ซึง่ กฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าวครอบคลุมถึงเรื่ อง มลพิษ การป้องกันสุขภาพและ
สิง่ แวดล้ อม การปล่อยมลพิษทางอากาศ การปล่อยน ้าเสีย สุขภาพ และความปลอดภัยในการทางาน การก่อให้ เกิด การ
จัดการ การดูแล การเยียวยา การใช้ งาน การจัดเก็บ การปล่อยของเสีย และการเผชิญสสาร และขยะที่เป็ นอันตราย ซึง่
ข้ อกาหนดดังกล่าวมีความซับซ้ อน มีการเปลีย่ นแปลงบ่อย และมีแนวโน้ มที่จะเข้ มงวดขึ ้น บริ ษัทฯ ได้ มีและยังคงจะต้ องมี
ต้ นทุนและรายจ่ายส่วนทุน ในการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าว รวมถึงในการรักษาใบอนุญาตที่สาคัญไว้
บริ ษัทฯ มีขนตอนต่
ั้
างๆในการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อม อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ ไม่อาจรับรองได้
ว่า บริ ษัทฯ จะสามารถปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าวได้ ครบถ้ วนตลอดเวลาในอนาคต หรื อบริ ษัทฯ จะสามารถ
ได้ รับหรื อสามารถต่ออายุใบอนุญาต ความยินยอม หรื อการอนุญาตที่จาเป็ นในการดาเนินธุรกิจต่อไปทังหมดได้
้
หากบริ ษัทฯ
ไม่สามารถดาเนินการดังกล่าวได้ อาจทาให้ บริ ษัทฯ ต้ องจ่ายค่าปรับ ได้ รับโทษ และมีภาระหนี ้สินได้
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4. ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
สินทรั พย์ ถาวรหลัก
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส มีสินทรัพย์ถาวรหลักของบริ ษัทฯ ที่ปรากฏในงบการเงินรวมซึ่งเป็ นสินทรัพย์ถาวรหลักของ
บริ ษัทย่อย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 สินทรัพย์ ถาวรหลักที่บริ ษัทฯ ใช้ ในการ
ประกอบธุรกิจ มีมลู ค่าสุทธิตามบัญชีหลังหักค่าเสือ่ มราคาสะสมและสารองการด้ อยค่าต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในงบการเงิน
รวมของบริ ษัทฯ เท่ากับ 96,213 ล้ านบาท และ 99,490 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 50.9 และร้ อยละ 51.5 ของสินทรัพย์
รวม ตามลาดับ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

ประเภท
ที่ดิน และส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคาร และส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักร และอุปกรณ์ –การผลิตสิ่งทอและอื่นๆ
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
วัสดุและอะไหล่
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้ าง
รวมมูลค่ าสุทธิตามบัญชี

หน่ วย : ล้ านบาท
มูลค่ าสุทธิตามบัญชีหลังหักค่ าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556
30 มิถุนายน 2557
4,877
4,833
10,738
71,692
440
104
608
7,755
96,213

11,047
76,059
671
92
598
6,189
99,490

หมายเหตุ: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทฯ ได้ จดจานองกับสถาบันการเงิน ในวงเงินกู้รวมประมาณ 39,285 ล้ านบาท

โครงการทีอ่ ยู่ระหว่ างการลงทุน
โครงการที่อยูร่ ะหว่างการลงทุนและได้ ประกาศแล้ ว พิจารณาถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 มีดงั ต่อไปนี ้
1. เข้ าซื ้อกิจการของบริ ษัท Sasa คาดว่าจะแล้ วเสร็ จในปี 2557
2. ขยายกาลังการผลิตโรงงานผลิต PTA ที่เมืองรอตเทอร์ ดาม คาดว่าจะแล้ วเสร็ จในปี 2558
3. ขยายกาลังการผลิตโรงงานผลิต PET ที่รัฐอลาบาม่า ประเทศสหรัฐอเมริ กา คาดว่าจะแล้ วเสร็ จในปี 2559
4. เข้ าเป็ นบริ ษัทร่วมทุนกับบริ ษัท Abu Dhabi Aromatic คาดว่าจะแล้ วเสร็ จในปี 2561
สินทรั พย์ ที่ไม่ มีตัวตน
บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ ณ 30 มิถุนายน
2557 มีมลู ค่าสุทธิตามบัญชีเท่ากับ 11,246 ล้ านบาท และ 11,593 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 5.9 และร้ อยละ 6.0 ของ
สินทรัพย์รวม ตามลาดับ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
หน่ วย : ล้ านบาท
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หน่ วย : ล้ านบาท
ประเภท
สิทธิการได้ มา (Right Acquired)
สัญญาซื ้อวัตถุดบิ (Supplier Contract)
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ (Software Licenses)
ค่าลิขสิทธิ์ทางเทคโนโลยี (Technology License and Knowhow)
รายชื่อลูกค้ า และความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า
(Customer Contracts and Relationships)
ชื่อผลิตภัณฑ์ และเครื่องหมายการค้ า
(Trade name and Trademarks)
สัญญาแลกเปลี่ยนทางเคมี (Chemical Exchange Contract)
ค้ นคว้ าและวิจยั (Research and Development)
รวมมูลค่ าสุทธิตามบัญชี

มูลค่ าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
61
64
4,170
4,053
104
97
3,057
3,361
2,822
2,782
735

939

298

286
11
11,593

11,246

เงินลงทุน
บมจ. อิ น โดรามา เวนเจอร์ ส ประกอบธุ ร กิ จ ลงทุน โดยการถื อ หุ้น ในบริ ษั ท ต่ า งๆ (Holding Company)
ดังนันสิ
้ นทรัพย์ถาวรหลักของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส จึง เป็ นเงินลงทุน โดย บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส มีเงินลงทุน
ในบริ ษัทย่อยตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท ซึ่งแสดงตามวิธีราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 255 6 ณ 30
มิถนุ ายน 2557 โดยมีมลู ค่าสุทธิตามบัญชีเท่ากับ 40,907 ล้ านบาท และ 41,977 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 52.5 และ
ร้ อยละ 51.3 ของสินทรัพย์รวมของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท ตามลาดับ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
หน่ วย : ล้ านบาท
บริษัทย่ อย1

สัดส่ วนการลงทุน2
(ทางตรง) (ร้ อยละ)

มูลค่ าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556

30 มิถุนายน 2557

บจ. อินโดรามา ปิ โตรเคม
บจ. อินโดรามา โฮลดิ ้งส์
บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ ส
บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส้ ์ (มหาชน)
บมจ. ทีพีที ปิ โตรเคมิคอลส์
IVL Belgium N.V.
Indo Polymers Mauritius Limited

100.00
99.81
72.60
64.94
99.97
100.00
100.00

2,526
2,001
7,220
1,474
5,182
122
22,382

2,526
2,001
7,220
1,474
5,182
122
22,482

บจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส โกลบอล เซอร์ วิสเซส

100.00

-

20

40,907

41,977

รวมมูลค่ าสุทธิตามบัญชี
หมายเหตุ 1 เฉพาะบริ ษัทที่ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส ถือหุ้นทางตรง
2
ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
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ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

เครื่องหมายการค้ าที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ ใช้ เครื่ องหมายทางการค้ า ชื่อทางการค้ าและเครื่ องหมายบริ การในการประกอบธุรกิจ
บริ ษัทฯ ทาการตลาดสาหรับสินค้ า ภายใต้ ชื่อ Ramapet®, PreformanceTM , Ambs®, Colyar, Cuddler, Trevire,
FiberVisions, Wellman ฯลฯ เครื่ องหมายเหล่านี ้ ส่วนหนึ่งได้ มีการจดทะเบียนหรื อกาลังอยู่ในขันตอนการขอจดทะเบี
้
ยน
ในทวีปเอเชีย, ยุโรป, อเมริ กา, และแอฟริ กา
บริ ษัทฯ ไม่ได้ เป็ นเจ้ าของชื่อเวิร์ดมาร์ คอินโดรามา บริ ษัทฯ เป็ นส่วนหนึง่ ของกลุม่ อินโดรามาที่รวมตัวกันอย่างไม่
เป็ นทางการ ซึง่ ประกอบด้ วยกลุม่ บริ ษัทร่วมที่มีการบริ หารจัดการอย่างเป็ นอิสระต่อกันจานวนสามกลุม่ ได้ แก่ กลุม่ บริ ษัท
IVL กลุม่ ของนายศรี ปรากาซ โลเฮีย (ประเทศอินโดนีเซีย) และกลุม่ ของนายโอม ปรากาซ โลเฮีย (ประเทศอินเดีย) ทังนี
้ ้
กลุม่ อินโดรามาจัดตังขึ
้ ้นในประเทศอินโดนีเซียในปี 2519 โดย นายโมฮัน ลาล โลเฮีย ซึ่งกลุม่ บริ ษัทแต่ละกลุม่ อยู่ภายใต้
การบริ หารงานของบุตรชายของนายโมฮัน ลาล โลเฮีย บริ ษัทฯ ได้ เข้ าทาสัญญาให้ ใช้ ชื่ออินโดรามา แบบ Non-Exclusive
ตามสัญญาอนุญาตให้ ใช้ ชื่อ (License Agreement) กับ Lohia Global Holdings Limited ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่ควบคุมโดยนาย
โมฮัน ลาล โลเฮีย ทังนี
้ ้ กลุม่ ของนายศรี ปรากาซ โลเฮีย และนายโอม ปรากาซ โลเฮีย ก็ยงั คงใช้ ชื่อเวิร์ดมาร์ คอินโดรามา
เช่นกัน
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการจดทะเบียนเครื่ องหมายต่าง ๆ ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
โดยเครื่ องหมายการค้ าที่ มีการจดทะเบียนในประเทศและต่างประเทศ ที่สาคัญต่อการประกอบธุรกิ จของบริ ษัทฯ มี
ดังต่อไปนี ้
รู ปแบบเครื่ องหมาย

ประเภท
เครื่องหมาย

เจ้ าของ
เครื่องหมาย

ประเทศที่
จดทะเบียน
เม็กซิโก
สหภาพยุโรป
ไทย

เครื่องหมาย
การค้ า

บมจ. อินโดรามา
เวนเจอร์ ส

จีน

สหรัฐอเมริกา
อินโดนีเซีย
อินเดีย
ไนจีเรีย
ตุรกี
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จาพวก

วันสิน้ อายุ

1, 17, 21, 23, 24
1, 17, 21, 22, 23,
24
1, 17, 21, 23, 24
1
17
21
23
24
1, 17, 21, 23, 24
1, 17, 21, 23, 24
1, 17, 21, 23, 24
1, 21
17
1, 2, 17, 21, 22,

2 พฤษภาคม 2564
11 เมษายน 2564
19 พฤษภาคม 2564
6 มิถนุ ายน 2565
6 พฤษภาคม 2565
13 มิถนุ ายน 2565
20 พฤษภาคม 2565
27 พฤษภาคม 2565
4 กันยายน 2565
อยูร่ ะหว่างจดทะเบียน
อยูร่ ะหว่างจดทะเบียน
18 พฤษภาคม 2561
อยูร่ ะหว่างจดทะเบียน
อยูร่ ะหว่างจดทะเบียน

ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)
รู ปแบบเครื่ องหมาย

YIN-DU-LAMA

INDORAMA

ประเภท
เครื่องหมาย

ประเทศที่
จดทะเบียน

จาพวก

วันสิน้ อายุ

23, 24
1, 2, 17, 21, 22,

เวิร์ดมาร์ ค

银都拉玛

จีน

เครื่องหมาย
การค้ า

บมจ. อินโดรามา
เวนเจอร์ ส

เม็กซิโก

1, 17, 21, 23, 24

2 พฤษภาคม 2564

เวิร์ดมาร์ ค

Indorama
Ventures Pcl

จีน

1, 21, 23

6 มีนาคม 2564

เครื่องหมาย
การค้ า

บมจ. อินโดรามา
เวนเจอร์ ส

ไทย

1, 17, 21

14 พฤษภาคม 2560

เครื่องหมาย
การค้ า

บมจ. อินโดรามา
โพลีเมอร์ ส

สหภาพยุโรป

1, 17, 21

15 มีนาคม 2560

สหรัฐอเมริกา

1, 17, 21

18 มกราคม 2563

ไทย

23

21 ธันวาคม 2562

ไทย

24, 25

9 มิถนุ ายน 2565

ไทย

1

5 กันยายน 2558

22

13 ธันวาคม 2558

23

27 มิถนุ ายน 2559

ไทย

23

27 เมษายน 2564

ไทย

23

5 มีนาคม 2559

ไทย

23

5 มีนาคม 2559

ไทย

23

27 เมษายน 2564

ไทย

23

4 ตุลาคม 2560

เครื่องหมาย
การค้ า
เครื่องหมาย
การค้ า
เครื่องหมาย
การค้ า
เครื่องหมาย
การค้ า
เครื่องหมาย
การค้ า
เครื่องหมาย
การค้ า
เครื่องหมาย
การค้ า
เครื่องหมาย
การค้ า
เครื่องหมาย
การค้ า
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เจ้ าของ
เครื่องหมาย

ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

บมจ. อินโดรามา
โพลีเอสเตอร์
อินดัสตรีส้ ์
บมจ. อินโดรามา
โพลีเอสเตอร์
อินดัสตรีส้ ์
บมจ. ทีพีที
ปิ โตรเคมิคอลส์
บมจ. อินโดรามา
โพลีเอสเตอร์
อินดัสตรีส้ ์
บมจ. อินโดรามา
โพลีเอสเตอร์
อินดัสตรีส้ ์
บมจ. อินโดรามา
โพลีเอสเตอร์
อินดัสตรีส้ ์
บมจ. อินโดรามา
โพลีเอสเตอร์
อินดัสตรีส้ ์
บมจ. อินโดรามา
โพลีเอสเตอร์
อินดัสตรีส้ ์
บมจ. อินโดรามา
โพลีเอสเตอร์
อินดัสตรีส้ ์

สหรัฐอเมริกา

23, 24

อยูร่ ะหว่างจดทะเบียน

ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)
รู ปแบบเครื่ องหมาย

ประเภท
เครื่องหมาย
เครื่องหมาย
การค้ า
เครื่องหมาย
การค้ า
เครื่องหมาย
การค้ า
เครื่องหมาย
การค้ า
เครื่องหมาย
การค้ า
เครื่องหมาย
การค้ า
เครื่องหมาย
การค้ า
เครื่องหมาย
การค้ า
เครื่องหมาย
การค้ า
เครื่องหมาย
การค้ า
เครื่องหมาย
การค้ า
เครื่องหมาย
การค้ า
เครื่องหมาย
การค้ า
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เจ้ าของ
เครื่องหมาย
บมจ. อินโดรามา
โพลีเอสเตอร์
อินดัสตรีส้ ์
บมจ. อินโดรามา
โพลีเอสเตอร์
อินดัสตรีส้ ์
บมจ. อินโดรามา
โพลีเอสเตอร์
อินดัสตรีส้ ์
บมจ. อินโดรามา
โพลีเอสเตอร์
อินดัสตรีส้ ์
บมจ. อินโดรามา
โพลีเอสเตอร์
อินดัสตรีส้ ์
บมจ. อินโดรามา
โพลีเอสเตอร์
อินดัสตรีส้ ์
บมจ. อินโดรามา
โพลีเอสเตอร์
อินดัสตรีส้ ์
บมจ. อินโดรามา
โพลีเอสเตอร์
อินดัสตรีส้ ์
บมจ. อินโดรามา
โพลีเอสเตอร์
อินดัสตรีส้ ์
บมจ. อินโดรามา
โพลีเอสเตอร์
อินดัสตรีส้ ์
บมจ. อินโดรามา
โพลีเอสเตอร์
อินดัสตรีส้ ์
บมจ. อินโดรามา
โพลีเอสเตอร์
อินดัสตรีส้ ์
บมจ. อินโดรามา
โพลีเอสเตอร์
อินดัสตรีส้ ์

ประเทศที่
จดทะเบียน

จาพวก

วันสิน้ อายุ

ไทย

23

25 ธันวาคม 2559

ไทย

23

27 เมษายน 2564

ไทย

23

25 ธันวาคม 2559

ไทย

23

25 ธันวาคม 2559

ไทย

23

27 เมษายน 2564

ไทย

23

25 ธันวาคม 2559

ไทย

23

27 เมษายน 2564

ไทย

23

25 ธันวาคม 2559

ไทย

23

27 เมษายน 2564

ไทย

23

25 ธันวาคม 2559

ไทย

23

27 เมษายน 2564

ไทย

23

27 เมษายน 2564

ไทย

23

27 เมษายน 2564

ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)
รู ปแบบเครื่ องหมาย
COMERAMA

ประเภท
เครื่องหมาย
เครื่องหมาย
การค้ า
เครื่องหมาย
การค้ า

สหภาพยุโรป

23

29 ตุลาคม 2565

Ventures

อินโดนีเซีย

23, 24

อยูร่ ะหว่างจดทะเบียน

อินโดนีเซีย

1

อยูร่ ะหว่างต่ออายุ

จีน

1

13 พฤษภาคม 2558

สวิตเซอร์ แลนด์

1

25 ตุลาคม 2558

โรมาเนีย

1

20 ตุลาคม 2558

ยูเครน

1

12 ตุลาคม 2558

อินโดนีเซีย

1

สวิตเซอร์ แลนด์

1

12 กันยายน 2558

โรมาเนีย

1

15 สิงหาคม 2558

ยูเครน

1

10 สิงหาคม 2558

ออสเตรีย

1

20 ตุลาคม 2558

จีน

23

13 ตุลาคม 2565

เม็กซิโก

1

24 สิงหาคม 2562

เม็กซิโก

1

24 เมษายน 2559

สหรัฐอเมริกา

1

19 กรกฏาคม 2563

สหรัฐอเมริกา

1

28 เมษายน 2561

สหรัฐอเมริกา
บราซิล
จีน
สหภาพยุโรป
เม็กซิโก
อินเดีย

1
1
1
1
1
1

อยูร่ ะหว่างจดทะเบียน
อยูร่ ะหว่างจดทะเบียน
อยูร่ ะหว่างจดทะเบียน
8 สิงหาคม 2564
25 ตุลาคม 2564
อยูร่ ะหว่างจดทะเบียน

Indonesia

Polypet Indonesia

เครื่องหมาย

PT. Indorama

การค้ า

Polypet Indonesia

POLYCLEAR

เครื่องหมาย
การค้ า
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วันสิน้ อายุ

การค้ า

เครื่องหมาย
การค้ า

PLANTPET

จาพวก

PT. Indorama

OXYCLEAR

POLYCLEAR

ประเทศที่
จดทะเบียน

เครื่องหมาย

Tradema
rk

OXYCLEAR

เจ้ าของ
เครื่องหมาย
บจ. อินโดรามา
โฮลดิ ้งส์
PT. Indorama

เครื่องหมาย
การค้ า
เครื่องหมาย
การค้ า

เครื่องหมาย
การค้ า

ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

Guangdong
IVL Pet
Polymers

Indorama
Ventures
Polymers Mexico
S. de R.L. de C.V
Indorama
Ventures
Polymers Mexico
S. de R.L. de C.V
Auriga Polymers
Inc.
Auriga Polymers
Inc.

Auriga Polymers
Inc.

อยูร่ ะหว่างต่ออายุ

ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)
รู ปแบบเครื่ องหมาย

BIO RAMAPET

PREFORMANCE
FUTURE-PET

ประเภท
เครื่องหมาย
เครื่องหมาย
การค้ า
เครื่องหมาย
การค้ า
เครื่องหมาย
การค้ า
เครื่องหมาย
การค้ า

เจ้ าของ
เครื่องหมาย
Starpet Inc.

ประเทศที่
จดทะเบียน
อินโดนีเซีย
สหภาพยุโรป
สหรัฐอเมริกา

1
1
1

อยูร่ ะหว่างจดทะเบียน
26 เมษายน 2563
2 มกราคม 2565

สหรัฐอเมริกา

1

8 ตุลาคม 2560

AlphaPet Inc.

สหรัฐอเมริกา

1

17 เมษายน 2565

แอลเบเนีย
แอลจีเรีย
อันดอร์ รา
อาร์ เจนตินา
ออสเตรเลีย
ออสเตรีย
เบลารุส
สาธารณรัฐ
เบเนลักซ์
บอสเนียและ
เฮอร์ เซโกวีนา

22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
23, 24
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25

18 กรกฎาคม 2564
18 กรกฎาคม 2564
27 สิงหาคม 2564
8 มิถนุ ายน 2559
18 กรกฎาคม 2564
10 กันยายน 2564
18 กรกฎาคม 2564

22, 23, 24, 25

10 กันยายน 2564

22, 23, 24, 25

18 กรกฎาคม 2564

23
22, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
25

Trevira GmbH

สาธารณรัฐเช็ก

22, 23, 24, 25

เดนมาร์ ก
อียิปต์

22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25

เอสโตเนีย

22, 23, 24, 25

สหภาพยุโรป

22, 23, 24, 25

20 มีนาคม 2560
13 มีนาคม 2560
18 กรกฎาคม 2564
10 กันยายน 2564
31 สิงหาคม 2563
18 กรกฎาคม 2564
18 กรกฎาคม 2564
10 กันยายน 2564
27 สิงหาคม 2565
18 กรกฎาคม 2564
10 กันยายน 2564
10 กันยายน 2564
18 กรกฎาคม 2564
18 กรกฎาคม 2564
10 กันยายน 2564
10 กันยายน 2564

ฟิ นแลนด์

22, 23, 24, 25

10 กันยายน 2564

ฝรั่งเศส
เยอรมนี

22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25

10 กันยายน 2564
10 กันยายน 2564

บัลแกเรีย
แคนาดา
จีน
โครเอเชีย
ไซปรัส

ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

วันสิน้ อายุ

Starpet Inc.

บราซิล

57

จาพวก

ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)
รู ปแบบเครื่ องหมาย

ประเภท
เครื่องหมาย

เจ้ าของ
เครื่องหมาย

ประเทศที่
จดทะเบียน

จาพวก

วันสิน้ อายุ

กรีซ

22, 23, 24, 25

ฮังการี

22, 23, 24, 25

ไอซ์แลนด์
ไอร์ แลนด์
อิตาลี
เจอร์ ซีย์

22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25

ลัตเวีย

22, 23, 24, 25

ลิกเตนสไตน์

22, 23, 24, 25

ลิทวั เนีย

22, 23, 24, 25

มาซิโดเนีย

มอลโดวา
เม็กซิโก
โมนาโก
มอนเตเนโกร
โมร็อกโก
นิวซีแลนด์
นอร์ เวย์

22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
23
24
25
22
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25

โปแลนด์

22, 23, 24, 25

โปรตุเกส

22, 23, 24, 25

โรมาเนีย

22, 23, 24, 25

10 กันยายน 2564
18 กรกฎาคม 2564
10 กันยายน 2564
18 กรกฎาคม 2564
10 กันยายน 2564
10 กันยายน 2564
10 กันยายน 2564
18 กรกฎาคม 2564
10 กันยายน 2564
18 กรกฎาคม 2564
18 กรกฎาคม 2564
10 กันยายน 2564
18 กรกฎาคม 2564
10 กันยายน 2564
23 กรกฎาคม 2564
23 กรกฎาคม 2564
23 กรกฎาคม 2564
23 กรกฎาคม 2564
18 กรกฎาคม 2564
24 กรกฎาคม 2564
18 กรกฎาคม 2564
18 กรกฎาคม 2564
18 กรกฎาคม 2564
18 กรกฎาคม 2561
18 กรกฎาคม 2564
18 กรกฎาคม 2564
10 กันยายน 2564
10 กันยายน 2564
18 กรกฎาคม 2564
10 กันยายน 2564

รัสเซีย

22, 23, 24, 25

18 กรกฎาคม 2564

ซานมารีโน

22, 23, 24, 25

18 กรกฎาคม 2564

เซอร์ เบีย

22, 23, 24, 25

สโลวาเกีย

22, 23, 24, 25

18 กรกฎาคม 2564
10 กันยายน 2564

มอลตา

สโลวีเนีย
58

ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

18 กรกฎาคม 2564
10 กันยายน 2564

ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)
รู ปแบบเครื่ องหมาย

ประเภท
เครื่องหมาย

เครื่องหมาย
CARADOMO

CS

59

การค้ า
เครื่องหมาย
การค้ า

ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

เจ้ าของ
เครื่องหมาย

Trevira GmbH

Trevira GmbH

ประเทศที่
จดทะเบียน

จาพวก

วันสิน้ อายุ

22, 23, 24, 25

18 กรกฎาคม 2564

สเปน

22, 23, 24, 25

10 กันยายน 2564

สวีเดน

22, 23, 24, 25

10 กันยายน 2564

สวิตเซอร์ แลนด์
ตุรกี
ยูเครน
สหราช
อาณาจักร
สหรัฐอเมริกา
องค์การ
ทรัพย์สินทาง
ปั ญญาแห่งโลก
สหราช

22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25

18 กรกฎาคม 2564
18 กรกฎาคม 2564
18 กรกฎาคม 2564

22, 23, 24, 25

10 กันยายน 2564

22, 23, 24

9 พฤษภาคม 2559

22, 23, 24, 25

18 กรกฎาคม 2564

24

21 สิงหาคม 2558

แอลจีเรีย
ออสเตรีย
สาธารณรัฐ
เบเนลักซ์
บัลแกเรีย
โครเอเชีย
ไซปรัส
สาธารณรัฐเช็ก
เดนมาร์ ก
เอสโตเนีย
สหภาพยุโรป
ฟิ นแลนด์
ฝรั่งเศส

22, 23, 24, 27
22, 23, 24, 25, 27

17 กรกฎาคม 2560
30 เมษายน 2559

22, 23, 24, 25, 27

30 เมษายน 2559

22, 23, 24, 25, 27
22, 23, 24, 27
22, 23, 24, 25, 27
22, 23, 24, 25, 27
22, 23, 24, 25, 27
22, 23, 24, 25, 27
22, 23, 24, 25, 27
22, 23, 24, 25, 27
22, 23, 24, 25, 27

เยอรมนี

22, 23, 24, 25, 27

กรีซ

22, 23, 24, 25, 27

ฮังการี

22, 23, 24, 25, 27
22, 23, 24, 27

30 เมษายน 2559
17 กรกฎาคม 2560
30 เมษายน 2559
30 เมษายน 2559
30 เมษายน 2559
30 เมษายน 2559
30 เมษายน 2559
30 เมษายน 2559
30 เมษายน 2559
31 มีนาคม 2558
30 เมษายน 2559
26 กรกฎาคม 2558
30 เมษายน 2559
30 เมษายน 2559
17 กรกฎาคม 2560

อินเดีย

22, 23, 24

24 กรกฎาคม2563

ไอร์ แลนด์

22, 23, 24, 25, 27

30 เมษายน 2559

อิตาลี

22, 23, 24, 25, 27

30 เมษายน 2559

เจอร์ ซีย์

22, 23, 24, 25, 27

30 เมษายน 2559

อาณาจักร

ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)
รู ปแบบเครื่ องหมาย

ประเภท
เครื่องหมาย

เจ้ าของ
เครื่องหมาย

ประเทศที่
จดทะเบียน

จาพวก

วันสิน้ อายุ

ลิกเตนสไตน์

22, 23, 24, 27
22, 23, 24, 25, 27
22, 23, 24, 27

17 กรกฎาคม 2560
30 เมษายน 2559
17 กรกฎาคม 2560

ลิทวั เนีย

22, 23, 24, 25, 27

30 เมษายน 2559

มอลตา
มอนเตเนโกร
โมร็อกโก

22, 23, 24, 25, 27
22, 23, 24, 27
22, 23, 24, 27
22, 23, 24, 25, 27
22, 23, 24, 27
22, 23, 24, 27
22, 23, 24, 25, 27

30 เมษายน 2559
17 กรกฎาคม 2560
17 กรกฎาคม 2560
7 กันยายน 2563
17 กรกฎาคม 2560
17 กรกฎาคม 2560
30 เมษายน 2559

โปรตุเกส

22, 23, 24, 25, 27

30 เมษายน 2559

โรมาเนีย

22, 23, 24, 25, 27

30 เมษายน 2559

เซอร์ เบีย

22, 23, 24, 27
22, 23, 24, 27
22, 23, 24, 25, 27
22, 23, 24, 27
22, 23, 24, 25, 27

17 กรกฎาคม 2560
17 กรกฎาคม 2560
30 เมษายน 2559
17 กรกฎาคม 2560
30 เมษายน 2559

สเปน

22, 23, 24, 25, 27

30 เมษายน 2559

สวีเดน

22, 23, 24, 25, 27

30 เมษายน 2559

สวิตเซอร์ แลนด์
ตุรกี
สหราช
อาณาจักร

22, 23, 24, 27
22, 23, 24, 27

17 กรกฎาคม 2560
17 กรกฎาคม 2560

22, 23, 24, 25, 27

30 เมษายน 2559

องค์การ
ทรัพย์สินทาง
ปั ญญาแห่งโลก

22, 23, 24, 27

17 กรกฎาคม 2560

Trevira GmbH

ไอร์ แลนด์

24, 25

27 มกราคม 2562

22, 23, 24, 25

6 สิงหาคม 2561

22, 23, 24, 25

6 สิงหาคม 2561

Trevira GmbH

ออสเตรีย
สาธารณรัฐ
เบเนลักซ์
แคนาดา
โครเอเชีย
เดนมาร์ ก
ฟิ นแลนด์
ฝรั่งเศส

22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25

17 พฤษภาคม 2564
6 สิงหาคม 2561
2 มีนาคม 2563
20 กันยายน 2563
6 สิงหาคม 2561

ลัตเวีย

นอร์ เวย์
โปแลนด์

สโลวาเกีย
สโลวีเนีย

เครื่องหมาย
การค้ า

เครื่องหมาย
การค้ า

60

ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)
รู ปแบบเครื่ องหมาย

PROMOTEX

61

ประเภท
เครื่องหมาย

เครื่องหมาย
การค้ า

ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

เจ้ าของ
เครื่องหมาย

Trevira GmbH

ประเทศที่
จดทะเบียน
เยอรมนี
กรีซ
ฮังการี
อิตาลี
ลิกเตนสไตน์
โมนาโก
นอร์ เวย์
โปรตุเกส
ซานมารีโน
เซอร์ เบีย
สโลวีเนีย
สเปน
สวิตเซอร์ แลนด์
สหราช
อาณาจักร
องค์การ
ทรัพย์สินทาง
ปั ญญาแห่งโลก
ออสเตรีย
สาธารณรัฐ
เบเนลักซ์
โครเอเชีย
สาธารณรัฐเช็ก
ฟิ นแลนด์
ฝรั่งเศส
เยอรมนี
กรีซ
ฮังการี
ไอร์ แลนด์
อิตาลี
นอร์ เวย์
โปแลนด์
โปรตุเกส
สโลวาเกีย
สโลวีเนีย
สเปน
สวีเดน
สวิตเซอร์ แลนด์

จาพวก

วันสิน้ อายุ

22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25

30 พฤศจิกายน 2530
5 ตุลาคม 2561
6 สิงหาคม 2561
6 สิงหาคม 2561
6 สิงหาคม 2561
6 สิงหาคม 2561
6 สิงหาคม 2561
6 สิงหาคม 2561
6 สิงหาคม 2561
6 สิงหาคม 2561
6 สิงหาคม 2561
6 สิงหาคม 2561
6 สิงหาคม 2561

22, 23, 24, 25

31 สิงหาคม 2558

22, 23, 24, 25

6 สิงหาคม 2561

22, 23, 24

12 ธันวาคม 2561

22, 23, 24

12 ธันวาคม 2561

22, 23, 24
22, 23, 24
22, 23, 24
22, 23, 24
22, 23, 24
22, 23, 24
22, 23, 24
22, 23, 24
22, 23, 24
22, 23, 24
22, 23, 24
22, 23, 24
22, 23, 24
22, 23, 24
22, 23, 24
22, 23, 24
22, 23, 24

12 ธันวาคม 2561
12 ธันวาคม 2561
12 ธันวาคม 2561
12 ธันวาคม 2561
30 กันยายน 2561
9 ตุลาคม 2561
12 ธันวาคม 2561
29 กันยายน 2561
12 ธันวาคม 2561
12 ธันวาคม 2561
12 ธันวาคม 2561
12 ธันวาคม 2561
12 ธันวาคม 2561
12 ธันวาคม 2561
12 ธันวาคม 2561
12 ธันวาคม 2561
12 ธันวาคม 2561

ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)
รู ปแบบเครื่ องหมาย

TREVIRA

ประเภท
เครื่องหมาย

เครื่องหมาย
การค้ า

เจ้ าของ
เครื่องหมาย

Trevira GmbH

ประเทศที่
จดทะเบียน
สหราช
อาณาจักร
องค์การ
ทรัพย์สินทาง
ปั ญญาแห่งโลก
แอลเบเนีย
แอลจีเรีย
อาร์ เจนติน่า
ออสเตรเลีย

ออสเตรีย
บังคลาเทศ
เบลารุส
สาธารณรัฐ
เบเนลักส์
เบอร์ มิวดา
โบลิเวีย
บอตสวานา

22, 23, 24

12 ธันวาคม 2561

22, 23, 24

12 ธันวาคม 2561

1, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27
1, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27
25
22, 23, 24
25
22, 24, 25
1, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27
22, 23, 24, 25
23
1, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27
1, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27
38, 50
24
22, 23, 24, 25
1, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27
24

12 กรกฎาคม 2559
12 กรกฎาคม 2559
3 พฤษภาคม 2557
7 ตุลาคม 2560
24 มกราคม 2561
22 กุมภาพันธ์ 2562
12 กรกฎาคม 2559
20 กันยายน 2560
15 ธันวาคม 2560
12 กรกฎาคม 2559
12 กรกฎาคม 2559
14 มีนาคม 2568
24 มิถนุ ายน 2561
23 กุมภาพันธ์ 2563
12 กรกฎาคม 2559
16 เมษายน 2558

25.10, 25.20,
25.30, 24.10

10 กุมภาพันธ์ 2558

บัลแกเรีย

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

12 กรกฎาคม 2559

แคนาดา

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

จีน
โคลอมเบีย

ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

วันสิน้ อายุ

บราซิล

ชิลี

62

จาพวก

17 พฤศจิกายน 2560
10 มีนาคม 2557
3 กุมภาพันธ์ 2559
24 พฤษภาคม 2563
12 กรกฎาคม 2559
25 พฤศจิกายน 2564

ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)
รู ปแบบเครื่ องหมาย

ประเภท
เครื่องหมาย

เจ้ าของ
เครื่องหมาย

ประเทศที่
จดทะเบียน
คอสตาริกา
โครเอเชีย
คิวบา
สาธารณรัฐเช็ก
เดนมาร์ ก
สาธารณรัฐ
โดมินิกนั
เอกวาดอร์
อียิปต์
เอลซัลวาดอร์
เอสโตเนีย
ฟิ นแลนด์
ฝรั่งเศส
เมืองกาซา
จอร์ เจีย
เยอรมนี
กรีซ
กัวเตมาลา
ฮอนดูรัส
ฮ่องกง
ฮังการี
ไอซ์แลนด์
อินเดีย
อินโดนีเซีย

63

ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

จาพวก

วันสิน้ อายุ

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

5 ตุลาคม 2562

6, 25, 43

12 กรกฎาคม 2559
12 กรกฎาคม 2559
12 กรกฎาคม 2559
14 มกราคม 2564
14 พฤษภาคม 2558

1, 16, 17, 21, 23,
24, 25, 26, 27
1, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27
22, 23, 24
1, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27
1, 17, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27
1, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27
22, 23, 24, 25
22
1, 17, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27
18, 22, 23, 24, 25,
27
23, 24, 25
22
22, 23, 25
1, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27
22, 24, 25, 27
22, 23, 24, 25
25
22

10 กันยายน 2557
12 กรกฎาคม 2559
8 มิถนุ ายน 2562
12 กรกฎาคม 2559
20 พฤศจิกายน 2561
12 กรกฎาคม 2559
20 สิงหาคม 2564
11 กุมภาพันธ์ 2561
31 มกราคม 2559
4 ตุลาคม 2561
12 กรกฎาคม 2558
9 พฤษภาคม 2558
1 ธันวาคม 2560
12 กรกฎาคม 2559
3 สิงหาคม 2558
13 ตุลาคม 2560
28 มีนาคม 2559
13 มกราคม 2562

ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)
รู ปแบบเครื่ องหมาย

ประเภท
เครื่องหมาย

เจ้ าของ
เครื่องหมาย

ประเทศที่
จดทะเบียน

จาพวก

วันสิน้ อายุ

อิหร่าน

1, 5, 17, 18, 21,
22, 23, 24, 25, 26,
27

31 ตุลาคม 2558

24, 25

29 มกราคม 2558

21, 22, 23, 27

10 กุมภาพันธ์ 2562

อิสราเอล

22, 23, 24, 25

2 มิถนุ ายน 2558

อิตาลี

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

12 กรกฎาคม 2559

จาไมก้ า

24

12 กรกฎาคม 2562

22
24
20, 24, 25
27
23

31 ตุลาคม 2558
6 พฤษภาคม 2559
16 พฤศจิกายน 2559
13 กุมภาพันธ์ 2561
21 สิงหาคม 2562

22, 23, 25

5 ตุลาคม 2560

24

8 ตุลาคม 2562

ไอร์ แลนด์\

ญี่ปนุ่

จอร์ แดน

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

17 กรกฎาคม 2563
16 พฤศจิกายน 2563
30 ตุลาคม 2565

คูเวต

22

30 ตุลาคม 2561

เลบานอน

22, 23, 24, 25

4 พฤษภาคม 2561

ลิกเตนสไตน์

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

12 กรกฎาคม 2559

มาดากัสการ์

22, 23, 24, 25

11 กรกฎาคม 2558

มาลาวี

22, 23, 25

16 กรกฎาคม 2565

มอลตา

22

8 สิงหาคม 2562

มอริเชียส

24

21 กรกฎาคม 2563

22

12 กรกฎาคม 2558

24, 25

27 กันยายน 2557

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

12 กรกฎาคม 2559

คาซัคสถาน
เคนยา
เกาหลีใต้

เม็กซิโก
โมนาโก

64

ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

12 กรกฎาคม 2559

ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)
รู ปแบบเครื่ องหมาย

ประเภท
เครื่องหมาย

เจ้ าของ
เครื่องหมาย

ประเทศที่
จดทะเบียน

จาพวก

วันสิน้ อายุ

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

22

4 กรกฎาคม 2565

23, 24, 25

9 ตุลาคม 2560

นิการากัว
ไนจีเรีย

23, 24
38, 50

2 พฤศจิกายน 2558
25 กุมภาพันธ์ 2563

นอร์ เวย์

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

12 กรกฎาคม 2559

นิวซีแลนด์

ปากีสถาน
ปารากวัย
เปรู

โปแลนด์

12 กรกฎาคม 2559
23 กรกฎาคม 2562

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

ซาอุดีอาระเบีย

24

16 กันยายน 2560

เซอร์ เบีย

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

12 กรกฎาคม 2559

สิงคโปร์
สโลวาเกีย
สโลวีเนีย

แอฟริกาใต้

ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

20 กันยายน 2560
11 มิถนุ ายน 2562
5 สิงหาคม 2562
18 มีนาคม 2557
24 ตุลาคม 2559
7 กรกฎาคม 2565

22, 23, 24, 25
โปรตุเกส

65

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

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

30 มิถนุ ายน 2558
12 กรกฎาคม 2559
12 กรกฎาคม 2559

25

11 ตุลาคม 2559

27

17 ตุลาคม 2559

18

20 ธันวาคม 2559
ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)
รู ปแบบเครื่ องหมาย

ประเภท
เครื่องหมาย

เจ้ าของ
เครื่องหมาย

ประเทศที่
จดทะเบียน

สเปน

ศรีลงั กา
สวาซิแลนด์
สวีเดน

สวิตเซอร์ แลนด์

25

20 มีนาคม 2565

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

12 กรกฎาคม 2559

21, 23, 25

9 ตุลาคม 2559

24

11 กรกฎาคม 2561

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

12 กรกฎาคม 2559

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

12 กรกฎาคม 2559
12 กรกฎาคม 2559
31 กรกฎาคม 2557

37
33
35
31, 38

31 สิงหาคม 2557
15 เมษายน 2564
15 พฤษภาคม 2564
31 ตุลาคม 2564

แทนซาเนีย
(แทนกันยีกา)

24, 25

10 เมษายน 2562

ไทย

22, 23

17 มีนาคม 2562

ตูนิเซีย

22, 23, 24, 25

21 กุมภาพันธ์ 2559

22, 23

28 พฤศจิกายน 2564

24, 25

6 กรกฎาคม 2567

ยูกนั ดา
ยูเครน
สหราช
อาณาจักร

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

12 กรกฎาคม 2559
21 มกราคม 2562

22

12 ตุลาคม 2558

23

9 กุมภาพันธ์ 2563

อุรุกวัย

22, 23

10 กุมภาพันธ์ 2560

เวียดนาม

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

12 กรกฎาคม 2559

เวสต์แบงก์

22, 23, 24, 25

8 สิงหาคม 2564

สหรัฐอเมริกา

ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

วันสิน้ อายุ

36, 38
ไต้ หวัน
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จาพวก

ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)
รู ปแบบเครื่ องหมาย

ประเภท
เครื่องหมาย

เจ้ าของ
เครื่องหมาย

ประเทศที่
จดทะเบียน
องค์การ
ทรัพย์สินทาง
ปั ญญาแห่งโลก

จาพวก

วันสิน้ อายุ

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

12 กรกฎาคม 2559

แซมเบีย

22, 23, 25

16 กรกฎาคม 2565

ซิมบับเว

22, 23, 25

16 กรกฎาคม 2563

22, 23

27 ตุลาคม 2559

24

6 พฤศจิกายน 2559

22, 23, 24, 25

20 กรกฎาคม 2566

38, 39

31 มกราคม 2566

33

15 กุมภาพันธ์ 2566

31, 36, 38

28 กุมภาพันธ์ 2566

-

14 เมษายน 2557

17, 23
25, 26
23
20, 24, 25, 27
22
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25

16 พฤศจิกายน 2563
30 ตุลาคม 2565
27 มกราคม 2564
13 พฤษภาคม 2564
7 กรกฎาคม 2564
30 ตุลาคม 2563
9 ตุลาคม 2563
6 กันยายน 2563

22, 23, 24, 25

6 กันยายน 2563

22, 23, 24
25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 25
24

16 ธันวาคม 2561
15 สิงหาคม 2559
6 กันยายน 2563
14 พฤษภาคม 2561
29 พฤศจิกายน 2563
6 กันยายน 2563
21 กันยายน 2564
20 กันยายน 2564
6 กันยายน 2563
29 พฤศจิกายน 2563
6 กันยายน 2563
10 พฤษภาคม 2564

จีน

TREVIRA
(CHINESE)

เครื่องหมาย
การค้ า

Trevira GmbH

ฮ่องกง

ไต้ หวัน

TREVIRA
(COMMERCIAL
NAME)
TREVIRA
(HANGUL)

เครื่องหมาย
การค้ า
เครื่องหมาย
การค้ า

TREVIRA
(KATAKANA
Version1)

เครื่องหมาย
การค้ า
เครื่องหมาย
การค้ า

Trevira GmbH

ชิลี

Trevira GmbH

เกาหลีใต้

Trevira GmbH

ญี่ปนุ่

Trevira GmbH

อันดอร์ รา
ออสเตรเลีย
ออสเตรีย
สาธารณรัฐ
เบเนลักซ์
บราซิล
บัลแกเรีย
แคนาดา
โครเอเชีย
ไซปรัส
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ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

สาธารณรัฐเช็ก

22, 23, 24, 25

เดนมาร์ ก
เอกวาดอร์

22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25

ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)
รู ปแบบเครื่ องหมาย

68

ประเภท
เครื่องหมาย

ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

เจ้ าของ
เครื่องหมาย

ประเทศที่
จดทะเบียน

จาพวก

เอสโตเนีย

22, 23, 24, 25

สหภาพยุโรป
ฟิ นแลนด์
ฝรั่งเศส
เมืองกาซา

22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25

เยอรมนี

22, 23, 24, 25

กรีซ
ฮ่องกง

22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25

ฮังการี

22, 23, 24, 25

ไอซ์แลนด์
อินเดีย
อิหร่าน
ไอร์ แลนด์
อิสราเอล
อิตาลี
ญี่ปนุ่
เจอร์ ซีย์

22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25

ลัตเวีย

22, 23, 24, 25

ลิทวั เนีย
มาซิโดเนีย

22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25

มอลตา

22, 23, 24, 25

มอนเตเนโกร
นิวซีแลนด์
นอร์ เวย์
ปากีสถาน

22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25

โปแลนด์

22, 23, 24, 25

โปรตุเกส

22, 23, 24, 25

โรมาเนีย

22, 23, 24, 25

รัสเซีย
เซอร์ เบีย
สโลวาเกีย

22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25

วันสิน้ อายุ
6 กันยายน 2563
29 พฤศจิกายน 2563
6 กันยายน 2563
6 กันยายน 2563
6 กันยายน 2563
19 ตุลาคม 2564
30 กันยายน 2563
6 กันยายน 2563
6 กันยายน 2563
9 ตุลาคม 2560
29 พฤศจิกายน 2563
6 กันยายน 2563
29 พฤศจิกายน 2563
12 ตุลาคม 2563
3 กรกฎาคม 2564
6 กันยายน 2563
10 ตุลาคม 2564
6 กันยายน 2563
21 ธันวาคม 2564
6 กันยายน 2563
29 พฤศจิกายน 2563
6 กันยายน 2563
6 กันยายน 2563
29 พฤศจิกายน 2563
15 กันยายน 2557
6 กันยายน 2563
29 พฤศจิกายน 2563
29 กันยายน 2560
29 พฤศจิกายน 2563
7 ตุลาคม 2560
6 กันยายน 2563
29 พฤศจิกายน 2563
6 กันยายน 2563
6 กันยายน 2563
29 พฤศจิกายน 2563
29 พฤศจิกายน 2563
29 พฤศจิกายน 2563
6 กันยายน 2563

ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)
รู ปแบบเครื่ องหมาย

ประเภท
เครื่องหมาย

เจ้ าของ
เครื่องหมาย

ประเทศที่
จดทะเบียน

Trevira GmbH

สโลวีเนีย

22, 23, 24, 25

แอฟริกาใต้
สเปน
สวีเดน
สวิตเซอร์ แลนด์

22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
24
22, 23, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25

6 กันยายน 2563

22, 23

7 กันยายน 2557

22, 23, 24, 25

29 พฤศจิกายน 2563

22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25

8 สิงหาคม 2564
8 สิงหาคม 2564
14 พฤษภาคม 2564
17 เมษายน 2564
10 กรกฎาคม 2563
8 สิงหาคม 2564

22, 23, 24, 25

10 กรกฎาคม 2563

22, 23, 24, 25

8 สิงหาคม 2564

บราซิล

25
23, 24

บัลแกเรีย

22, 23, 24, 25

จีน
โครเอเชีย

22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
24, 25
22, 23, 24, 25

17 เมษายน 2560
16 มิถนุ ายน 2562
10 กรกฎาคม 2563
8 สิงหาคม 2564
8 สิงหาคม 2564
8 สิงหาคม 2564
10 กรกฎาคม 2563
22 พฤษภาคม 2565
10 กรกฎาคม 2563

ไทย
ตูนิเซีย
ตุรกี
ยูเครน
สหราช
อาณาจักร
สหรัฐอเมริกา
องค์การ
ทรัพย์สินทาง
ปั ญญาแห่งโลก
แอลเบเนีย
แอลจีเรีย
อันดอร์ รา
ออสเตรเลีย
ออสเตรีย
เบราลุส
สาธารณรัฐ
เบเนลักซ์
บอสเนียและ
เฮอร์ เซโกวีนา

ไซปรัส
สาธารณรัฐเช็ก

69

ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

วันสิน้ อายุ
29 พฤศจิกายน 2563
6 กันยายน 2563
29 พฤศจิกายน 2563
19 ตุลาคม 2563
6 กันยายน 2563
6 กันยายน 2563
29 พฤศจิกายน 2563
31 กรกฎาคม 2557
31 ตุลาคม 2564
17 ธันวาคม 2563
29 กันยายน 2558
29 พฤศจิกายน 2563
29 พฤศจิกายน 2563

ไต้ หวัน

เครื่องหมาย
การค้ า

จาพวก

ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)
รู ปแบบเครื่ องหมาย

70

ประเภท
เครื่องหมาย

ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

เจ้ าของ
เครื่องหมาย

ประเทศที่
จดทะเบียน

จาพวก

วันสิน้ อายุ

เดนมาร์ ก
อียิปต์

22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25

เอสโตเนีย

22, 23, 24, 25

สหภาพยุโรป
ฟิ นแลนด์
ฝรั่งเศส

22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25

เยอรมนี

22, 23, 24, 25

กรีซ

22, 23, 24, 25

ฮังการี

22, 23, 24, 25

ไอซ์แลนด์
อินโดนีเซีย
ไอร์ แลนด์
อิตาลี
เจอร์ ซีย์
เคนยา

22, 23, 24, 25
22, 23, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25

ลัตเวีย

22, 23, 24, 25

ลิกเตนสไตน์

22, 23, 24, 25

ลิทวั เนีย

22, 23, 24, 25

มาซิโดเนีย

22, 23, 24, 25

มอลตา

22, 23, 24, 25

เม็กซิโก
มอลโดวา
โมนาโก
มอนเตเนโกร
โมร็อกโก
นิวซีแลนด์
นอร์ เวย์

22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25

โปแลนด์

22, 23, 24, 25

โปรตุเกส
โรมาเนีย

22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25

8 สิงหาคม 2564
10 กรกฎาคม 2563
8 สิงหาคม 2564
8 สิงหาคม 2564
10 กรกฎาคม 2563
10 กรกฎาคม 2563
10 กรกฎาคม 2563
10 กรกฎาคม 2563
10 กรกฎาคม 2563
31 กรกฎาคม 2563
10 กรกฎาคม 2563
10 กรกฎาคม 2563
8 สิงหาคม 2564
8 สิงหาคม 2564
19 เมษายน 2564
10 กรกฎาคม 2563
10 กรกฎาคม 2563
10 กรกฎาคม 2563
8 สิงหาคม 2564
10 กรกฎาคม 2563
8 สิงหาคม 2564
8 สิงหาคม 2564
10 กรกฎาคม 2563
8 สิงหาคม 2564
8 สิงหาคม 2564
10 กรกฎาคม 2563
27 เมษายน 2564
24 เมษายน 2564
8 สิงหาคม 2564
8 สิงหาคม 2564
8 สิงหาคม 2564
8 สิงหาคม 2564
11 เมษายน 2561
8 สิงหาคม 2564
8 สิงหาคม 2564
10 กรกฎาคม 2563
10 กรกฎาคม 2563
10 กรกฎาคม 2563

ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)
รู ปแบบเครื่ องหมาย

TREVIRA CS

ประเภท
เครื่องหมาย

เครื่องหมาย
การค้ า

เจ้ าของ
เครื่องหมาย

Trevira GmbH

ประเทศที่
จดทะเบียน
รัสเซีย
ซานมารีโน
เซอร์ เบีย

22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25

สโลวาเกีย

22, 23, 24, 25

สโลวิเนีย

22, 23, 24, 25

สเปน
สวีเดน
สวิตเซอร์ แลนด์
ตุรกี
ยูเครน
สหราช
อาณาจักร
องค์การ
ทรัพย์สินทาง
ปั ญญาแห่งโลก
ออสเตรเลีย
บาห์เรน

22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25

10 กรกฎาคม 2563

22, 23, 24, 25

8 สิงหาคม 2564

22, 23, 24, 25, 27
24
25
22
23, 27
24
24
24
24
25

15 กันยายน 2563
3 สิงหาคม 2560
27 กันยายน 2562
13 สิงหาคม 2562
27 ธันวาคม 2562
30 เมษายน 2560
24 เมษายน 2560
28 เมษายน 2560
8 กรกฎาคม 2560
31 ตุลาคม 2564

24

23 กรกฎาคม 2560

22, 23, 24, 25, 27

28 กรกฎาคม 2558

24

23 มีนาคม 2557

24

3 สิงหาคม 2560

24
23
22

15 มกราคม 2561
27 ธันวาคม 2562
27 พฤศจิกายน 2562

เยอรมนี
คูเวต
โอมาน
กาตาร์
ตุรกี
สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์
สหราช
อาณาจักร
สหรัฐอเมริกา
องค์การ
ทรัพย์สินทาง
ปั ญญาแห่งโลก
เยเมน

71

ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

Trevira GmbH

วันสิน้ อายุ
8 สิงหาคม 2564
8 สิงหาคม 2564
8 สิงหาคม 2564
8 สิงหาคม 2564
10 กรกฎาคม 2563
8 สิงหาคม 2564
8 สิงหาคม 2564
10 กรกฎาคม 2563
10 กรกฎาคม 2563
10 กรกฎาคม 2563
8 สิงหาคม 2564
8 สิงหาคม 2564
8 สิงหาคม 2564

จีน

เครื่องหมาย

จาพวก

จีน

ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)
รู ปแบบเครื่ องหมาย

ประเภท
เครื่องหมาย
การค้ า

เครื่องหมาย
การค้ า

Trevira Fill Fibelle
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เครื่องหมาย
การค้ า

ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

เจ้ าของ
เครื่องหมาย

Trevira GmbH

Trevira GmbH

ประเทศที่
จดทะเบียน

จาพวก

วันสิน้ อายุ

27
24
25

27 ธันวาคม 2562
6 พฤษภาคม 2564
20 ตุลาคม 2562

เยอรมนี

22, 23, 24, 25

31 พฤษภาคม 2563

ออสเตรีย
สาธารณรัฐ
เบเนลักซ์
บัลแกเรีย
ไซปรัส
สาธารณรัฐเช็ก
เดนมาร์ ก
เอสโตเนีย
สหภาพยุโรป
ฟิ นแลนด์
ฝรั่งเศส
เยอรมนี
กรีซ
ฮังการี
ไอร์ แลนด์
อิตาลี
เจอร์ ซีย์
ลัทเวีย
ลิทวั เนีย
มอลตา
นอร์ เวย์
โปแลนด์
โปรตุเกส
โรมาเนีย
สโลวาเกีย
สโลวีเนีย
สเปน
สวีเดน
สวิสเซอร์ แลนด์
สหราช
อาณาจักร
องค์การ

24

28 กุมภาพันธ์ 2565

24

28 กุมภาพันธ์ 2565

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

28 กุมภาพันธ์ 2565
28 กุมภาพันธ์ 2565
28 กุมภาพันธ์ 2565
28 กุมภาพันธ์ 2565
28 กุมภาพันธ์ 2565
28 กุมภาพันธ์ 2565
28 กุมภาพันธ์ 2565
28 กุมภาพันธ์ 2565
28 กุมภาพันธ์ 2565
28 กุมภาพันธ์ 2565
28 กุมภาพันธ์ 2565
28 กุมภาพันธ์ 2565
28 กุมภาพันธ์ 2565
28 กุมภาพันธ์ 2565
28 กุมภาพันธ์ 2565
28 กุมภาพันธ์ 2565
28 กุมภาพันธ์ 2565
23 เมษายน 2565
28 กุมภาพันธ์ 2565
28 กุมภาพันธ์ 2565
28 กุมภาพันธ์ 2565
28 กุมภาพันธ์ 2565
28 กุมภาพันธ์ 2565
28 กุมภาพันธ์ 2565
28 กุมภาพันธ์ 2565
23 เมษายน 2565

24

28 กุมภาพันธ์ 2565

24

23 เมษายน 2565

ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)
รู ปแบบเครื่ องหมาย

TREVIRA FINESSE

ประเภท
เครื่องหมาย

เครื่องหมาย
การค้ า

เจ้ าของ
เครื่องหมาย

Trevira GmbH

ประเทศที่
จดทะเบียน
ทรัพย์สินทาง
ปั ญญาแห่งโลก
ออสเตรีย
สาธารณรัฐ
เบเนลักซ์
แคนาดา
เดนมาร์ ก
ฝรั่งเศส
เยอรมนี
กรีซ
อิตาลี
ญี่ปนุ่
ลิกเตนสไตน์
โมนาโก
โปรตุเกส
ซานมารีโน
สเปน
สวีเดน
สวิตเซอร์ แลนด์
สหราช
อาณาจักร
องค์การ
ทรัพย์สินทาง
ปั ญญาแห่งโลก

TREVIRA FINESSE
(KATAKANA)

เครื่องหมาย
การค้ า
เครื่องหมาย
การค้ า

TREVIRA
PERFORM
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เครื่องหมาย
การค้ า

ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

จาพวก

วันสิน้ อายุ

22, 23, 24, 25

14 กุมภาพันธ์ 2560

22, 23, 24, 25

14 กุมภาพันธ์ 2560

22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
25
24
22
23
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25

17 มิถนุ ายน 2567
27 กันยายน 2564
14 กุมภาพันธ์ 2560
30 พฤศจิกายน 2559
11 มีนาคม 2560
14 กุมภาพันธ์ 2560
30 มิถนุ ายน 2565
31 กรกฎาคม 2565
31 สิงหาคม 2565
30 เมษายน 2565
14 กุมภาพันธ์ 2560
14 กุมภาพันธ์ 2560
14 กุมภาพันธ์ 2560
14 กุมภาพันธ์ 2560
14 กุมภาพันธ์ 2560
26 มกราคม 2563
14 กุมภาพันธ์ 2560

22, 23, 24, 25

22 เมษายน 2561

22, 23, 24, 25

14 กุมภาพันธ์ 2560
31 สิงหาคม 2565
31 กรกฎาคม 2565
30 เมษายน 2565
30 มิถนุ ายน 2565

Trevira GmbH

ญี่ปนุ่

22
24
23
25

Trevira GmbH

สหราช
อาณาจักร

22, 23, 24, 25

13 กรกฎาคม 2558

22, 23, 24, 25

12 กันยายน 2563

Trevira GmbH

ออสเตรีย
สาธารณรัฐ
เบเนลักซ์
บัลแกเรีย
ไซปรัส

22, 23, 24, 25

12 กันยายน 2563

22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25

12 กันยายน 2563
12 กันยายน 2563

ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)
รู ปแบบเครื่ องหมาย

TREVIRA POLAIR
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ประเภท
เครื่องหมาย

เครื่องหมาย
การค้ า

ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

เจ้ าของ
เครื่องหมาย

Trevira GmbH

ประเทศที่
จดทะเบียน
สาธารณรัฐเช็ก
เดนมาร์ ก
เอสโตเนีย
สหภาพยุโรป
ฟิ นแลนด์
ฝรั่งเศส

จาพวก

วันสิน้ อายุ

22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25

เยอรมนี

22, 23, 24, 25

กรีซ
ฮังการี
ไอร์ แลนด์
อิตาลี
เจอร์ ซีย์
ลัตเวีย
ลิทวั เนีย
มอลตา
โปแลนด์
โปรตุเกส
โรมาเนีย
สโลวาเกีย
สโลวีเนีย
สเปน
สวีเดน
ตุรกี
สหราช
อาณาจักร
องค์การ
ทรัพย์สินทาง
ปั ญญาแห่งโลก
แอลเบเนีย
แอลจีเรีย
อันดอร์ รา
อาร์ เจนตินา
ออสเตรเลีย
ออสเตรีย
เบราลุส
สาธารณรัฐ
เบเนลักซ์

22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25

12 กันยายน 2563
12 กันยายน 2563
12 กันยายน 2563
12 กันยายน 2563
12 กันยายน 2563
12 กันยายน 2563
30 กันยายน 2563
12 กันยายน 2563
12 กันยายน 2563
12 กันยายน 2563
12 กันยายน 2563
12 กันยายน 2563
12 กันยายน 2563
12 กันยายน 2563
12 กันยายน 2563
12 กันยายน 2563
12 กันยายน 2563
12 กันยายน 2563
12 กันยายน 2563
12 กันยายน 2563
12 กันยายน 2563
12 กันยายน 2563
12 กันยายน 2563
2 พฤศจิกายน 2563

22, 23, 24, 25

12 กันยายน 2563

22, 23, 24, 25

2 พฤศจิกายน 2563

22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
24
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25

8 สิงหาคม 2564
8 สิงหาคม 2564
14 พฤษภาคม 2564
27 มิถนุ ายน 2558
17 เมษายน 2564
10 กรกฎาคม 2563
8 สิงหาคม 2564

22, 23, 24, 25

10 กรกฎาคม 2563

ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)
รู ปแบบเครื่ องหมาย

ประเภท
เครื่องหมาย

เจ้ าของ
เครื่องหมาย

ประเทศที่
จดทะเบียน
บอสเนียและ
เฮอร์ เซโกวีนา

จาพวก

วันสิน้ อายุ

22, 23, 24, 25

8 สิงหาคม 2564

บราซิล

25
24

บัลแกเรีย

22, 23, 24, 25

จีน
โครเอเชีย

22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
24, 25
22
22, 23, 24, 25

12 ธันวาคม 2559
16 มิถนุ ายน 2562
10 กรกฎาคม 2563
8 สิงหาคม 2564
8 สิงหาคม 2564
8 สิงหาคม 2564
22 พฤษภาคม 2565
1 มิถนุ ายน 2565
10 กรกฎาคม 2563
10 กรกฎาคม 2563
8 สิงหาคม 2564
10 กรกฎาคม 2563
8 สิงหาคม 2564
10 กรกฎาคม 2563
8 สิงหาคม 2564
10 กรกฎาคม 2563
10 กรกฎาคม 2563
10 กรกฎาคม 2563
31 กรกฎาคม 2563
10 กรกฎาคม 2563
10 กรกฎาคม 2563
8 สิงหาคม 2564
10 กรกฎาคม 2563
8 สิงหาคม 2564
19 เมษายน 2564
10 กรกฎาคม 2563
10 กรกฎาคม 2563
10 กรกฎาคม 2563
8 สิงหาคม 2564
10 กรกฎาคม 2563
8 สิงหาคม 2564
8 สิงหาคม 2564
10 กรกฎาคม 2563
8 สิงหาคม 2564
8 สิงหาคม 2564
10 กรกฎาคม 2563

ไซปรัส

75

ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

สาธารณรัฐเช็ก

22, 23, 24, 25

เดนมาร์ ก
อียิปต์

22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25

เอสโตเนีย

22, 23, 24, 25

สหภาพยุโรป
ฟิ นแลนด์
ฝรั่งเศส

22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25

เยอรมนี

22, 23, 24, 25

กรีซ

22, 23, 24, 25

ฮังการี

22, 23, 24, 25

ไอซ์แลนด์
อินโดนีเซีย
ไอร์ แลนด์
อิตาลี
เจอร์ ซีย์
เคนยา

22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25

ลัตเวีย

22, 23, 24, 25

ลิกเตนสไตน์

22, 23, 24, 25

ลิทวั เนีย

22, 23, 24, 25

มาซิโดเนีย
มอลตา

22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25

ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)
รู ปแบบเครื่ องหมาย

TREVIRA
SUPERLOFT

76

ประเภท
เครื่องหมาย

เครื่องหมาย
การค้ า

ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

เจ้ าของ
เครื่องหมาย

Trevira GmbH

ประเทศที่
จดทะเบียน

จาพวก

วันสิน้ อายุ

เม็กซิโก
มอลโดวา
โมนาโก
มอนเตเนโกร
โมร็อกโก
นิวซีแลนด์
นอร์ เวย์

22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25

โปแลนด์

22, 23, 24, 25

โปรตุเกส

22, 23, 24, 25

โรมาเนีย

22, 23, 24, 25

รัสเซีย
ซานมารีโน
เซอร์ เบีย

22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25

สโลวาเกีย

22, 23, 24, 25

สโลวีเนีย

22, 23, 24, 25

สเปน
สวีเดน
สวิตเซอร์ แลนด์
ตุรกี
ยูเครน
สหราช
อาณาจักร
องค์การ
ทรัพย์สินทาง
ปั ญญาแห่งโลก
ออสเตรีย
สาธารณรัฐ
เบเนลักซ์
เดนมาร์ ก
ฟิ นแลนด์
ฝรั่งเศส
เยอรมนี
นอร์ เวย์

22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25

27 เมษายน 2564
24 เมษายน 2564
8 สิงหาคม 2564
8 สิงหาคม 2564
8 สิงหาคม 2564
8 สิงหาคม 2564
11 เมษายน 2561
8 สิงหาคม 2564
8 สิงหาคม 2564
10 กรกฎาคม 2563
10 กรกฎาคม 2563
8 สิงหาคม 2564
10 กรกฎาคม 2563
8 สิงหาคม 2564
8 สิงหาคม 2564
8 สิงหาคม 2564
8 สิงหาคม 2564
10 กรกฎาคม 2563
10 กรกฎาคม 2563
8 สิงหาคม 2564
10 กรกฎาคม 2563
10 กรกฎาคม 2563
8 สิงหาคม 2564
8 สิงหาคม 2564
8 สิงหาคม 2564

22, 23, 24, 25

10 กรกฎาคม 2563

22, 23, 24, 25

8 สิงหาคม 2564

20, 22, 23, 25

13 มิถนุ ายน 2560

20, 22, 23, 25

13 มิถนุ ายน 2560

20, 22, 23, 25
20, 22, 23, 25
20, 22, 23, 25
17, 20, 22, 23, 25
20, 22, 23, 25

18 พฤษภาคม 2563
13 มิถนุ ายน 2560
13 มิถนุ ายน 2560
28 กุมภาพันธ์ 2560
13 มิถนุ ายน 2560

ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)
รู ปแบบเครื่ องหมาย

TREVIRA XPAND

ประเภท
เครื่องหมาย

เครื่องหมาย
การค้ า

เจ้ าของ
เครื่องหมาย

Trevira GmbH

ประเทศที่
จดทะเบียน
สวีเดน
สวิตเซอร์ แลนด์
สหราช
อาณาจักร
องค์การ
ทรัพย์สินทาง
ปั ญญาแห่งโลก
อันดอร์ รา
อาร์ เจนติน่า
ออสเตรีย
สาธารณรัฐ
เบเนลักซ์

จาพวก

วันสิน้ อายุ

20, 22, 23, 25
20, 22, 23, 25

13 พฤษภาคม 2561
13 มิถนุ ายน 2560

20, 22, 23, 25

24 มีนาคม 2561

20, 22, 23, 25

13 มิถนุ ายน 2560

23, 24, 25
24
23, 24, 25

25 เมษายน 2565
19 มิถนุ ายน 2558
25 เมษายน 2565

23, 24, 25

25 เมษายน 2565

บัลแกเรีย

23
25
23, 24, 25

ไซปรัส

23, 24, 25

สาธารณรัฐเช็ก
เดนมาร์ ก
เอสโตเนีย
สหภาพยุโรป
ฟิ นแลนด์
ฝรั่งเศส

23, 24, 25
23, 24, 25
23, 24, 25
23, 24, 25
23, 24, 25
23, 24, 25

เยอรมนี

23, 24, 25

กรีซ
ฮังการี
อินเดีย
ไอร์ แลนด์
อิตาลี
เจอร์ ซีย์
ลัทเวีย
ลิทวั เนีย

23, 24, 25
23, 24, 25
23, 24, 25
23, 24, 25
23, 24, 25
23, 24, 25
23, 24, 25
23, 24, 25

มอลตา

23, 24, 25

เม็กซิโก
นิวซีแลนด์
โปแลนด์

23, 24, 25
23, 24, 25
23, 24, 25

3 กุมภาพันธ์ 2562
24 เมษายน 2560
25 เมษายน 2565
10 พฤษภาคม 2566
25 เมษายน 2565
25 เมษายน 2565
25 เมษายน 2565
25 เมษายน 2565
25 เมษายน 2565
25 เมษายน 2565
25 เมษายน 2565
25 เมษายน 2565
30 เมษายน 2565
25 เมษายน 2565
25 เมษายน 2565
24 เมษายน 2565
25 เมษายน 2565
25 เมษายน 2565
25 เมษายน 2565
25 เมษายน 2565
25 เมษายน 2565
25 เมษายน 2565
22 เมษายน 2565
29 เมษายน 2565
19 เมษายน 2562
25 เมษายน 2565

บราซิล
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ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)
รู ปแบบเครื่ องหมาย

ประเภท
เครื่องหมาย

เครื่องหมาย
การค้ า

เจ้ าของ
เครื่องหมาย

Trevira GmbH

ประเทศที่
จดทะเบียน
โปรตุเกส
โรมาเนีย
สโลวาเกีย
สโลวีเนีย
สเปน
สวีเดน
สหราช
อาณาจักร
ออสเตรีย
สาธารณรัฐ
เบเนลักซ์
บัลแกเรีย
ไซปรัส

จาพวก

วันสิน้ อายุ

23, 24, 25
23, 24, 25
23, 24, 25
23, 24, 25
23, 24, 25
23, 24, 25

25 เมษายน 2565
25 เมษายน 2565
25 เมษายน 2565
25 เมษายน 2565
25 เมษายน 2565
25 เมษายน 2565

23, 24, 25

25 เมษายน 2565

23, 24, 25

30 ตุลาคม 2561

23, 24, 25

30 ตุลาคม 2561

เดนมาร์ ก
เอสโตเนีย
สหภาพยุโรป
ฟิ นแลนด์
ฝรั่งเศส

23, 24, 25
23, 24, 25
23, 24, 25
23, 24, 25
23, 24, 25
23, 24, 25
23, 24, 25
23, 24, 25
23, 24, 25

เยอรมนี

23, 24, 25

กรีซ
ฮังการี
ไอร์ แลนด์
อิตาลี
เจอร์ ซีย์
ลัตเวีย
ลิทวั เนีย
มอลตา
นอร์ เวย์
โปแลนด์
โปรตุเกส
โรมาเนีย
สโลวาเกีย
สโลวีเนีย
สเปน
สวีเดน

23, 24, 25
23, 24, 25
23, 24, 25
23, 24, 25
23, 24, 25
23, 24, 25
23, 24, 25
23, 24, 25
23, 24, 25
23, 24, 25
23, 24, 25
23, 24, 25
23, 24, 25
23, 24, 25
23, 24, 25
23, 24, 25

30 ตุลาคม 2561
30 ตลาคม 2561
30 ตลาคม 2561
12 ธันวาคม 2561
30 ตุลาคม 2561
30 ตุลาคม 2561
30 ตุลาคม 2561
30 ตุลาคม 2561
30 ตุลาคม 2561
30 ตุลาคม 2561
31 ตุลาคม 2561
30 ตุลาคม 2561
30 ตุลาคม 2561
30 ตุลาคม 2561
30 ตุลาคม 2561
30 ตุลาคม 2561
30 ตุลาคม 2561
30 ตุลาคม 2561
30 ตุลาคม 2561
12 ธันวาคม 2561
30 ตุลาคม 2561
30 ตุลาคม 2561
30 ตุลาคม 2561
30 ตุลาคม 2561
30 ตุลาคม 2561
30 ตุลาคม 2561
30 ตุลาคม 2561

สาธารณรัฐเช็ก
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ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)
รู ปแบบเครื่ องหมาย

Fillwell Softflex®

Dreamfil®

Cirrus®

Wellbond®

Eco-Logic®

Polysorb®

Sensifil®

Formo®
Closed Loop Concept®

79

ประเภท
เครื่องหมาย

เครื่องหมาย
การค้ าและ
ชื่อทางการ
ค้ า
เครื่องหมาย
การค้ าและ
ชื่อทางการ
ค้ า
เครื่องหมาย
การค้ าและ
ชื่อทางการ
ค้ า
เครื่องหมาย
การค้ าและ
ชื่อทางการ
ค้ า
เครื่องหมาย
การค้ าและ
ชื่อทางการ
ค้ า
เครื่องหมาย
การค้ าและ
ชื่อทางการ
ค้ า
เครื่องหมาย
การค้ าและ
ชื่อทางการ
ค้ า
เครื่องหมาย
การค้ าและ
ชื่อทางการ
ค้ า
เครื่องหมาย

ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

เจ้ าของ
เครื่องหมาย

ประเทศที่
จดทะเบียน
สวิสเซอร์ แลนด์
สหราช
อาณาจักร
องค์การ
ทรัพย์สินทาง
ปั ญญาแห่งโลก

จาพวก

วันสิน้ อายุ

23, 24, 25

12 ธันวาคม 2561

23, 24, 25

30 ตุลาคม 2561

23, 24, 25

12 ธันวาคม 2561

Wellman
International
Limited

สหภาพยุโรป

20, 22, 24

8 มิถนุ ายน 2557

Wellman
International
Limited

สหภาพยุโรป

20, 22, 25

4 กันยายน 2565

Wellman
International
Limited

สหภาพยุโรป

23

อยูร่ ะหว่างจดทะเบียน
เพิ่มเติมเพื่อให้
ครอบคุมผลิตภัณฑ์
มากขึ ้น

Wellman
International
Limited

สหภาพยุโรป

22, 24

13 กันยายน 2562

Wellman
International
Limited

สหภาพยุโรป

20, 22

1 เมษายน 2559

Wellman
International
Limited

สหภาพยุโรป

16, 22, 25

1 เมษายน 2559

Wellman
International
Limited

สหภาพยุโรป

16, 20, 22, 24

24 มิถนุ ายน 2564

Wellman
International
Limited

สหภาพยุโรป

20, 22, 24

16 พฤศจิกายน 2557

Wellman

สหภาพยุโรป

12, 17, 22, 27

21 กุมภาพันธ์ 2566

ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)
รู ปแบบเครื่ องหมาย

Closed Loop System®

ประเภท
เครื่องหมาย
การค้ าและ
ชื่อทางการ
ค้ า
เครื่องหมาย
การค้ าและ
ชื่อทางการ
ค้ า
เครื่องหมาย
การค้ า

เจ้ าของ
เครื่องหมาย
International
Limited
Wellman
International
Limited
Fibervisions, L.P.

ประเทศที่
จดทะเบียน

จาพวก

วันสิน้ อายุ

สหภาพยุโรป

12, 17, 22, 27

21 กุมภาพันธ์ 2566

22, 25
23,24
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22, 23, 24, 25
22
23
22
25

20 กุมภาพันธ์ 2562
6 เมษายน 2562
11 พฤษภาคม 2559
16 มิถนุ ายน 2558
8 สิงหาคม 2559
15 มีนาคม 2559
16 มิถนุ ายน 2562
14 กรกฎาคม 2562
9 ตุลาคม 2560
11 มกราคม 2564
26 กันยายน 2554

21

(อยูร่ ะหว่างดาเนินการต่อ
อายุเครื่ องหมายการค้ า)

22

(อยูร่ ะหว่างดาเนินการต่อ
อายุเครื่ องหมายการค้ า)

บราซิล

22

(อยูร่ ะหว่างดาเนินการต่อ
อายุเครื่ องหมายการค้ า)

แคนาดา
จีน
เดนมาร์ ก
สหภาพยุโรป
เยอรมนี
ฮ่องกง
อินโดนีเซีย
อิตาลี
ญี่ปนุ่
เกาหลีใต้
สิงค์โปร
ไต้ หวัน
สหราช
อาณาจักร

22
22
22
22
22
22
22
22
22
17, 22
22
22

30 ตุลาคม 2558
6 กันยายน 2562
27 ตุลาคม 2561
11 ธันวาคม 2560
30 กันยายน 2560
27 กันยายน 2557
13 ตุลาคม 2560
3 ตุลาคม 2560
18 ธันวาคม 2561
20 พฤศจิกายน 2561
30 กันยายน 2562
30 กันยายน 2562

22

30 กันยายน 2560

จีน
สหภาพยุโรป
ฮ่องกง
เกาหลีใต้
ไตหวัน
สหรัฐอเมริกา

เครื่องหมาย
การค้ า

Fibervisions, L.P.
อาร์ เจนติน่า

12 กันยายน 2555

8 กรกฎาคม 2555
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ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)
รู ปแบบเครื่ องหมาย

ประเภท
เครื่องหมาย

เครื่องหมาย
การค้ า

เจ้ าของ
เครื่องหมาย

ประเทศที่
จดทะเบียน
สหรัฐอเมริกา

Fibervisions, L.P.

จาพวก

วันสิน้ อายุ

22

25 พฤศจิกายน 2561
26 กันยายน 2554

17

(อยูร่ ะหว่างดาเนินการต่อ
อายุเครื่ องหมายการค้ า)

22

(อยูร่ ะหว่างดาเนินการต่อ
อายุเครื่ องหมายการค้ า)

อาร์ เจนติน่า

26 กันยายน 2554

9 กรกฎาคม 2555
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บราซิล

22

(อยูร่ ะหว่างดาเนินการต่อ
อายุเครื่ องหมายการค้ า)

แคนาดา
จีน
เดนมาร์ ก
สหภาพยุโรป
เยอรมนี
ฮ่องกง
อินโดนีเซีย
อิตาลี
ญี่ปนุ่
เกาหลีใต้

22
22
22
22
22
22
22
22
22
17, 22

26 ตุลาคม 2558
6 กันยายน 2562
27 ตุลาคม 2561
11 ธันวาคม 2560
30 กันยายน 2560
27 กันยายน 2557
13 ตุลาคม 2560
3 ตุลาคม 2560
30 มิถนุ ายน 2563
20 พฤศจิกายน 2561

สิงค์โปร

22

29 กันยายน 2560

ไต้ หวัน
สหราช
อาณาจักร
สหรัฐอเมริกา

22

30 กันยายน 2562

22

30 กันยายน 2560

22

10 สิงหาคม 2562

ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

สิทธิบตั ร
บริ ษัทฯ ยังมีสทิ ธิบตั รอยูจ่ านวนหนึ่งที่ได้ จดทะเบียนในหลายประเทศทัว่ โลกทังที
้ ่เป็ นของบริ ษัทย่อย และทังที
้ ่ได้ รับ
มอบมาจากการควบรวมกิจการ เมื่อพิจารณาถึง ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 สามารถแจกแจงรายละเอียดได้ ดงั ต่อไปนี ้
บริษัท

ประเทศ

Trevira GmbH

เยอรมนี
สหรัฐอเมริ กา
สหรัฐอเมริ กา
เยอรมนี

สถานะ

เลขสิทธิบัตร

วันหมดอายุสิทธิบัตร

Electret fibres with improved charge stabilisation,
process for their production and textile material
containing these electret fibres
Low flammability pillow

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 615 007

4 มีนาคม 2557

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

US 5,871,845

16 กุมภาพันธ์ 2559

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

US 5,586,350

28 มิถนุ ายน 2557

Non wovens of electret fibre mixtures having an
improved charge stability

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

17 สิงหาคม 2558

สเปน

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 705 931
(=595 05 363.7)
EP 705 931

ฝรั่งเศส

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 705 931

17 สิงหาคม 2558

อิตาลี

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 705 931

17 สิงหาคม 2558

สหรัฐอเมริ กา

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

US 5,726,107

28 สิงหาคม 2558

Drying degradation-sensitive polymers, esp. polyester

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

DE 44 36 046

10 ตุลาคม 2557

Tow of melt-spun filaments

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

US 5,804,303

31 พฤษภาคม 2559

เยอรมนี

Shapable, heat stabilisable open net structure

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 733 732

4 มีนาคม 2559

เยอรมนี

Process for incipient or complete melting of polyestercomprising shaped structures by high frequency
welding and use of such polyesters
Apparatus and process for crystallizing polymer
granulate
Non woven of electret fibers, prepared fiber, preferably
electret fiber, production process and use

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

DE 196 10 481

16 มีนาคม 2559

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 864 409

7 มีนาคม 2561

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 922 794

9 ธันวาคม 2561

Suede like textile fabric

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 013 810

23 ธันวาคม 2562

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว
ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 013 810
DE 100 27 653

23 ธันวาคม 2562
3 ธันวาคม 2563

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 425 444

20 มิถนุ ายน 2565

ฝรั่งเศส

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 425 444

20 มิถนุ ายน 2565

อิตาลี

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 425 444

20 มิถนุ ายน 2565

โปรตุเกส

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 425 444

20 มิถนุ ายน 2565

สเปน

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

20 มิถนุ ายน 2565

ตุรกี

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

เยอรมนี
สหรัฐอเมริ กา

เยอรมนี
เยอรมนี
เยอรมนี
ฝรั่งเศส
เยอรมนี1

เยอรมนี

82

รายละเอียดสิทธิบัตร

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
Non-pilling polyester fibers

17 สิงหาคม 2558

จีน

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 425 444
(ES 2283582)
EP 1 425 444
(TR 2007 04841 T4)
CN ZL 02812331.X

ญี่ปนุ่

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

JP 4190411

20 มิถนุ ายน 2565

เกาหลีใต้

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

KR 10-0906585

20 มิถนุ ายน 2565

สหรัฐอเมริ กา

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

US 7,189,794

20 มิถนุ ายน 2565

อินโดนีเซีย

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

ID P 0023176

20 มิถนุ ายน 2565

อินเดีย

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

IN 223675

20 มิถนุ ายน 2565

ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

20 มิถนุ ายน 2565
20 มิถนุ ายน 2565

ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)
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

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

DE 102 44 778

26 กันยายน 2565

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 543 187

26 กรกฎาคม 2566

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 543 187

26 กรกฎาคม 2566

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 543 187

26 กรกฎาคม 2566

เยอรมนี

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 543 187

26 กรกฎาคม 2566

เดนมาร์ ก

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 543 187

26 กรกฎาคม 2566

ฝรั่งเศส

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 543 187

26 กรกฎาคม 2566

สหราชอาณาจักร

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 543 187

26 กรกฎาคม 2566

ไอร์ แลนด์

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 543 187

26 กรกฎาคม 2566

อิตาลี

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 543 187

26 กรกฎาคม 2566

โปรตุเกส

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 543 187

26 กรกฎาคม 2566

ตุรกี

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

26 กรกฎาคม 2566

จีน

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 543 187
(TR 2006 05798 T4)
CN ZL 03803681.9

อินเดีย

ยื่นจดทะเบียน

26 กรกฎาคม 2566

ญี่ปนุ่

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

IN
3102/CHENP/2004
JP 4376185

เกาหลีใต้

ยื่นจดทะเบียน

KR 10-2004-7014243

26 กรกฎาคม 2566

สหรัฐอเมริ กา

ยื่นจดทะเบียน

US 2005/0093197

26 กรกฎาคม 2566

ออสเตรี ย
สวิตเซอร์ แลนด์
สาธารณรัฐเช็ก

เยอรมนี1

83

Bioactive fibre products

26 กรกฎาคม 2566

26 กรกฎาคม 2566

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

DE 101 16 751

4 เมษายน 2564

ออสเตรี ย

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 383 947

6 มีนาคม 2565

เบลเยียม

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 383 947

6 มีนาคม 2565

สวิตเซอร์ แลนด์

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 383 947

6 มีนาคม 2565

เยอรมนี

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 383 947

6 มีนาคม 2565

เดนมาร์ ก

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 383 947

6 มีนาคม 2565

สเปน

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 383 947

6 มีนาคม 2565

ฟิ นแลนด์

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 383 947

6 มีนาคม 2565

ฝรั่งเศส

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 383 947

6 มีนาคม 2565

สหราชอาณาจักร
กรี ซ

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว
ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 383 947
EP 1 383 947
(GR 3052196)

6 มีนาคม 2565
6 มีนาคม 2565

ไอร์ แลนด์

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 383 947

6 มีนาคม 2565

อิตาลี

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 383 947

6 มีนาคม 2565

โปรตุเกส

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 383 947

6 มีนาคม 2565

สวีเดน

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 383 947

6 มีนาคม 2565

ตุรกี

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 383 947
(TR 2005 00011 T4)

6 มีนาคม 2565

ออสเตรเลีย

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

AU 2002311032

6 มีนาคม 2565

Bioactive fibre products

บราซิล

ยื่นจดทะเบียน

BR PI 0208576-3

6 มีนาคม 2565

แคนาดา

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

CA 2,443,238

6 มีนาคม 2565

จีน

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

CN ZL 02807786.5

6 มีนาคม 2565

ญี่ปนุ่

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

JP 4008822

6 มีนาคม 2565

ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)
บริษัท

ประเทศ

Trevira GmbH

เกาหลีใต้

สถานะ

เลขสิทธิบัตร

วันหมดอายุสิทธิบัตร

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

KR 10-0796336

6 มีนาคม 2565

เม็กซิโก

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

MX 250362

6 มีนาคม 2565

นอร์ เวย์

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

NO 331085

6 มีนาคม 2565

สหรัฐอเมริ กา

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

US 7,858,111

19 มิถนุ ายน 2568

เยอรมนี1

Bioactive fibre products

ยื่นจดทะเบียน

DE 102 08 353

27 กุมภาพันธ์ 2565

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 340 845

26 กุมภาพันธ์ 2566

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 340 845

26 กุมภาพันธ์ 2566

อิตาลี

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 340 845

26 กุมภาพันธ์ 2566

สวีเดน

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 340 845

26 กุมภาพันธ์ 2566

ตุรกี

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 340 845

26 กุมภาพันธ์ 2566

เยอรมนี
สหราชอาณาจักร

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

สหรัฐอเมริ กา

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

US 7,833,447

13 พฤษภาคม 2567

สหรัฐอเมริ กา1

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

US 8,277,790

24 กุมภาพันธ์ 2566

ญี่ปนุ่

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

JP 4357853

27 กุมภาพันธ์ 2566

ออสเตรี ย

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 549 585

17 มกราคม 2566

เบลเยียม

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 549 585

17 มกราคม 2566

บัลแกเรี ย

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 549 585

17 มกราคม 2566

สวิตเซอร์ แลนด์

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 549 585

17 มกราคม 2566

สาธารณรัฐเช็ก

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 549 585

17 มกราคม 2566

เยอรมนี

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 549 585

17 มกราคม 2566

เดนมาร์ ก

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 549 585

17 มกราคม 2566

เอสโตเนีย

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 549 585

17 มกราคม 2566

สเปน

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 549 585

17 มกราคม 2566

ฟิ นแลนด์

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 549 585

17 มกราคม 2566

ฝรั่งเศส

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 549 585

17 มกราคม 2566

สหราชอาณาจักร

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 549 585

17 มกราคม 2566

กรี ซ

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 549 585

17 มกราคม 2566

ฮังการี

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 549 585

17 มกราคม 2566

ไอร์ แลนด์

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 549 585

17 มกราคม 2566

อิตาลี

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 549 585

17 มกราคม 2566

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 549 585

17 มกราคม 2566

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 549 585

17 มกราคม 2566

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 549 585

17 มกราคม 2566

เนเธอร์ แลนด์
โปรตุเกส
สวีเดน

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

สโลวีเนีย

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 549 585

17 มกราคม 2566

สโลวาเกีย

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 549 585

17 มกราคม 2566

โตเกเลา

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 549 585

17 มกราคม 2566

จีน

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

CN ZL03816535.X

17 มกราคม 2566

อินเดีย

ยื่นจดทะเบียน

IN 4088/DELNP/2004

17 มกราคม 2566

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

DE 103 43 032

16 กันยายน 2566

เยอรมนี1

84

รายละเอียดสิทธิบัตร

Shrinkfree non-woven

ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)
บริษัท

ประเทศ

Trevira GmbH

ออสเตรี ย

รายละเอียดสิทธิบัตร

สถานะ

เลขสิทธิบัตร

วันหมดอายุสิทธิบัตร

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 723 273

5 มีนาคม 2568

เบลเยียม

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 723 273

5 มีนาคม 2568

สาธารณรัฐเช็ก

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 723 273

5 มีนาคม 2568

เยอรมนี

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 723 273

5 มีนาคม 2568

เดนมาร์ ก

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 723 273

5 มีนาคม 2568

สเปน

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 723 273

5 มีนาคม 2568

ฝรั่งเศส

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 723 273

5 มีนาคม 2568

สหราช
อาณาจักร

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 723 273

5 มีนาคม 2568

อิตาลี

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 723 273

5 มีนาคม 2568

โปรตุเกส

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 723 273

5 มีนาคม 2568

ตุรกี

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 1 723 273

5 มีนาคม 2568

ญี่ปนุ่

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

JP 4954055

5 มีนาคม 2568

False twist textured monofilament

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

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

DE 10 2004 059 514

10 ธันวาคม 2567

ออสเตรี ย

Flame retardant hollow fibre with silicone-free softtouch finish

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 2 169 110

25 กันยายน 2571

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 2 169 110

25 กันยายน 2571

สวิตเซอร์ แลนด์

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 2 169 110

25 กันยายน 2571

สาธารณรัฐเช็ก

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 2 169 110

25 กันยายน 2571

เยอรมนี

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 2 169 110

25 กันยายน 2571

เดนมาร์ ก

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 2 169 110

25 กันยายน 2571

ฝรั่งเศส

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 2 169 110

25 กันยายน 2571

สหราช
อาณาจักร

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 2 169 110

25 กันยายน 2571

ไอร์ แลนด์

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 2 169 110

25 กันยายน 2571

อิตาลี

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 2 169 110

25 กันยายน 2571

เนเธอร์ แลนด์

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 2 169 110

25 กันยายน 2571

โปแลนด์

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 2 169 110

25 กันยายน 2571

ตุรกี

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 2 169 110

25 กันยายน 2571

ญี่ปนุ่

ยื่นจดทะเบียน

JP 2011-528237

23 กันยายน 2572

สหรัฐอเมริ กา

ยื่นจดทะเบียน

US 2011/0274869

23 กันยายน 2572

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 2 177 651

8 ตุลาคม 2572

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

EP 2 177 651

8 ตุลาคม 2572

เบลเยียม

เยอรมนี

PTT staple fibre with improved crimp stability

ตุรกี

85

ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)
บริษัท

ประเทศ

Trevira GmbH

เยอรมนี1

สถานะ

เลขสิทธิบัตร

วันหมดอายุสิทธิบัตร

ยื่นจดทะเบียน

DE 10 2008 051 430

11 ตุลาคม 2571

เยอรมนี1-G

registered

11 ตุลาคม 2561

สหภาพยุโรป

ยื่นจดทะเบียน

DE G 20 2008 017
741
(= Utility Moเยอรมนีl)
EP 2 334 852

ญี่ปนุ่

ยื่นจดทะเบียน

JP 2011-530407

6 ตุลาคม 2572

สหรัฐอเมริ กา

ยื่นจดทะเบียน

US 13/122,760

6 ตุลาคม 2572

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

US 8,389,426

4 มกราคม 2573

ยื่นจดทะเบียน

สิทธิบตั รภายใต้ องค์การ
ทรัพย์สินทางปั ญญา
โลก 2011/079959
PCT/EP2010/008001

31 ธันวาคม 2573

สหรัฐอเมริ กา1

ยื่นจดทะเบียน

US 2013/0134088

-

สหภาพยุโรป

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)

-

ญี่ปนุ่

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)

-

ยื่นจดทะเบียน

DE 10 2011 114 237

-

ยื่นจดทะเบียน

สิทธิบตั รภายใต้ องค์การ
ทรัพย์สินทางปั ญญา
โลก 2013/041183
PCT/EP2012/003727

-

สหรัฐอเมริ กา
WIPO

เยอรมนี1
สิทธิบตั ร
ภายใต้ องค์การ
ทรัพย์สินทาง
ปั ญญาโลก
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รายละเอียดสิทธิบัตร
Superabsorbent bicomponent fibre

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

Low-pill PET fibre by addition of alkaline earth
carbonates

ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

6 ตุลาคม 2572

ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)
บริษัท

ประเทศ

Auriga Polymers
Inc.

สหรัฐอเมริ กา

สถานะ

เลขสิทธิบัตร

วันหมดอายุสิทธิบัตร

CARPET CONTAINING A HOT MELT
POLYESTER LAYER

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

5538776

7 ธันวาคม 2557

สหรัฐอเมริ กา

POLYMER ELECTRETS WITH IMPROVED
CHARGE STABILITY

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

5558809

10 ตุลาคม 2558

Auriga Polymers
Inc.

สหรัฐอเมริ กา

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

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

5599507

9 พฤศจิกายน 2557

Indorama
Ventures
Polymers Mexico

เม็กซิโก

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

196135

8 พฤศจิกายน 2558

Auriga Polymers
Inc.

สหรัฐอเมริ กา

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

5925710

9 มิถนุ ายน 2560

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

9806497

29 พฤษภาคม 2561

แคนาดา

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

2235486

21 เมษายน 2561

Indorama
Ventures
Polymers Mexico

เม็กซิโก

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

216265

8 มิถนุ ายน 2561

Auriga Polymers
Inc.

สหรัฐอเมริ กา

METHOD AND APPARATUS OF COLLECTING A
TEXTILE TOW IN A CONTAINER

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

5913797

1 พฤษภาคม 2560

Auriga Polymers
Inc.

สหรัฐอเมริ กา

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

6503586

25 กุมภาพันธ์ 2561

Auriga Polymers
Inc.

สหรัฐอเมริ กา

IMPROVED INFRARED ABSORBING
POLYESTER PACKAGING POLYMER (black
pigments, spinels)
IMPROVED BICOMPONENT FIBER (grafted
MAH-PE/PET core)

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

5948529

24 กุมภาพันธ์ 2561

Auriga Polymers
Inc.

สหรัฐอเมริ กา

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

5874517

23 ธันวาคม 2560

Indorama
Ventures
Polymers Mexico

เม็กซิโก

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

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

214233

4 มกราคม 2562

Auriga Polymers
Inc.

สหรัฐอเมริ กา

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

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

6171536

10 เมษายน 2561

Auriga Polymers
Inc.

สหรัฐอเมริ กา

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

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

6312503

13 ตุลาคม 2562

Auriga Polymers
Inc.

สหรัฐอเมริ กา

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

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

6150454

3 พฤศจิกายน 2561

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

9905884

29 ตุลาคม 2562

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

214728

3 พฤศจิกายน 2562

PRODUCTION OF POLYESTER USING
PREBLENDED COBALT-PHOSPHORUS

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

6632917

2 มิถนุ ายน 2563

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

6793083

2 มิถนุ ายน 2563

ABSOLUTE INVENTORY CONTROL BY RADIAL
FORCE MEASUREMENT

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

6481279

21 พฤศจิกายน 2563

บราซิล

บราซิล
Indorama
Ventures
Polymers Mexico

เม็กซิโก

Auriga Polymers
Inc.

สหรัฐอเมริ กา

Auriga Polymers
Inc.

สหรัฐอเมริ กา

87

สหรัฐอเมริ กา

รายละเอียดสิทธิบัตร

INFRARED ABSORBING POLYESTER
PACKAGING POLYMER (graphite)

ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)
บริษัท

ประเทศ

รายละเอียดสิทธิบัตร

สถานะ

เลขสิทธิบัตร

วันหมดอายุสิทธิบัตร

Auriga Polymers
Inc.

สหรัฐอเมริ กา

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

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

5494993

25 สิงหาคม 2557

Auriga Polymers
Inc.

สหรัฐอเมริ กา

FILTER DEVICE FOR CLEANING PLASTICS
MELTS (Gneuss filter)

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

6325922

9 พฤษภาคม 2563

Auriga Polymers
Inc.

สหรัฐอเมริ กา

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

6071612

22 ตุลาคม 2562

Indorama
Ventures
Polymers Mexico

เม็กซิโก

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

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

244623

20 ตุลาคม 2563

Auriga Polymers
Inc.

สหรัฐอเมริ กา

STABLE, PERMANENT DEEP DYE POY

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

6284864

31 พฤษภาคม 2563

Auriga Polymers
Inc.

สหรัฐอเมริ กา

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

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

6342578

6 ธันวาคม 2563

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

113963

20 มิถนุ ายน 2564

Indorama
Ventures
Polymers Mexico

เม็กซิโก

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

262137

20 มิถนุ ายน 2564

Auriga Polymers
Inc.

สหรัฐอเมริ กา

SHIM AND SPINNERETTE DESIGN

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

6551088

25 มิถนุ ายน 2564

Auriga Polymers
Inc.

สหรัฐอเมริ กา

CONSTANT DIAGONAL HOLE LAYOUT FOR
SPINNERETTE

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

6607374

3 เมษายน 2564

Auriga Polymers
Inc.

สหรัฐอเมริ กา

SPIRAL-BOSS HETEROFIL SPINNERETTE

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

6554599

6 เมษายน 2564

Auriga Polymers
Inc.

สหรัฐอเมริ กา

BINDER FIBER AND NON woVEN WEB

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

6670035

2 พฤษภาคม 2565

Auriga Polymers
Inc.

บราซิล

ประกาศโฆษณาแล้ ว

-

28 มกราคม 2566

Auriga Polymers
Inc.

สหรัฐอเมริ กา

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

6926961

15 สิงหาคม 2564

Auriga Polymers
Inc.

บราซิล

PRODUCTION OF TRANSPARENT POLYESTER
USING WASTE (EDP process)

ประกาศโฆษณาแล้ ว

-

22 มกราคม 2565

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

2464646

22 มกราคม 2565

บราซิล

แคนาดา

NON woVEN BLEND WITH ELECTRET FIBER

Auriga Polymers
Inc.

สหรัฐอเมริ กา

OXYGEN SCAVENGING PET BASED POLYMER
(Zn EI catlyst)

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

6544611

31 มกราคม 2566

Auriga Polymers
Inc.

สหรัฐอเมริ กา

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

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

7919159

5 สิงหาคม 2567

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

7943216

5 สิงหาคม 2567

ประกาศโฆษณาแล้ ว

-

5 สิงหาคม 2567

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

277206

5 สิงหาคม 2567

สหรัฐอเมริ กา
บราซิล

Indorama
Ventures
Polymers Mexico

เม็กซิโก

Auriga Polymers
Inc.

สหรัฐอเมริ กา

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

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

7087706

6 กุมภาพันธ์ 2568

Auriga Polymers
Inc.

สหรัฐอเมริ กา

EXTENSIBLE FIBERS, METHOD FOR THEIR
PRODUCTION AND USE

อยูร่ ะหว่างการ
ตรวจสอบ

-

9 กันยายน 2568

88

ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)
บริษัท

ประเทศ

รายละเอียดสิทธิบัตร

สถานะ

เลขสิทธิบัตร

วันหมดอายุสิทธิบัตร

Auriga Polymers Inc.

สหรัฐอเมริ กา

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

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

5494993

25 สิงหาคม 2557

Auriga Polymers Inc.

สหรัฐอเมริ กา

FILTER DEVICE FOR CLEANING PLASTICS
MELTS (Gneuss filter)

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

6325922

9 พฤษภาคม 2563

Auriga Polymers Inc.

สหรัฐอเมริ กา

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

6071612

22 ตุลาคม 2562

Indorama Ventures
Polymers Mexico

เม็กซิโก

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

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

244623

20 ตุลาคม 2563

Auriga Polymers Inc.

สหรัฐอเมริ กา

STABLE, PERMANENT DEEP DYE POY

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

6284864

31 พฤษภาคม 2563

Auriga Polymers Inc.

สหรัฐอเมริ กา

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

6342578

6 ธันวาคม 2563

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

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

113963

20 มิถนุ ายน 2564

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

262137

20 มิถนุ ายน 2564

บราซิล
Indorama Ventures
Polymers Mexico
Auriga Polymers Inc.

สหรัฐอเมริ กา

SHIM AND SPINNERETTE DESIGN

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

6551088

25 มิถนุ ายน 2564

Auriga Polymers Inc.

สหรัฐอเมริ กา

CONSTANT DIAGONAL HOLE LAYOUT FOR
SPINNERETTE

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

6607374

3 เมษายน 2564

Auriga Polymers Inc.

สหรัฐอเมริ กา

SPIRAL-BOSS HETEROFIL SPINNERETTE

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

6554599

6 เมษายน 2564

Auriga Polymers Inc.

สหรัฐอเมริ กา

BINDER FIBER AND NON woVEN WEB

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

6670035

2 พฤษภาคม 2565

Auriga Polymers Inc.

บราซิล

ประกาศโฆษณาแล้ ว

-

28 มกราคม 2566

Auriga Polymers Inc.

สหรัฐอเมริ กา

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

6926961

15 สิงหาคม 2564

Auriga Polymers Inc.

บราซิล

PRODUCTION OF TRANSPARENT POLYESTER
USING WASTE (EDP process)

ประกาศโฆษณาแล้ ว

-

22 มกราคม 2565

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

2464646

22 มกราคม 2565

OXYGEN SCAVENGING PET BASED POLYMER
(Zn EI catlyst)

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

6544611

31 มกราคม 2566

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

7919159

5 สิงหาคม 2567

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

7943216

5 สิงหาคม 2567

ประกาศโฆษณาแล้ ว

-

5 สิงหาคม 2567

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

277206

5 สิงหาคม 2567

เม็กซิโก

แคนาดา
Auriga Polymers Inc.

สหรัฐอเมริ กา

Auriga Polymers Inc.

สหรัฐอเมริ กา
สหรัฐอเมริ กา
บราซิล

NON woVEN BLEND WITH ELECTRET FIBER

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

Indorama Ventures
Polymers Mexico

เม็กซิโก

Auriga Polymers Inc.

สหรัฐอเมริ กา

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

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

7087706

6 กุมภาพันธ์ 2568

Auriga Polymers Inc.

สหรัฐอเมริ กา

EXTENSIBLE FIBERS, METHOD FOR THEIR
PRODUCTION AND USE

อยูร่ ะหว่างการ
ตรวจสอบ

-

9 กันยายน 2568
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ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)
บริษัท

ประเทศ

รายละเอียดสิทธิบัตร

สถานะ

เลขสิทธิบัตร

วันหมดอายุสิทธิบัตร

Auriga Polymers
Inc.

สหรัฐอเมริ กา

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

7473755

23 สิงหาคม 2568

ประกาศโฆษณาแล้ ว

-

14 ธันวาคม 2567

Indorama Ventures
Polymers Mexico

เม็กซิโก

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

260886

14 ธันวาคม 2567

Auriga Polymers
Inc.

สหรัฐอเมริ กา

PARISON AND RIGID CONTAINER MADE FROM
AN AROMATIC POLYESTER COMPOSITION,
AND PROCESS OF MAKING SAID CONTAINER [LOW NSR JOINT DEVELOPMENT WITH
AMCOR]
POLYESTER-POLYAMIDE BLENDS HAVING
LOW HAZE (matching refractive indices)

อยูร่ ะหว่างการ
ตรวจสอบ

-

31 สิงหาคม 2567

Indorama Ventures
Polymers Mexico

เม็กซิโก

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

299694

22 พฤศจิกายน 2567

Auriga Polymers
Inc.

บราซิล

ประกาศโฆษณาแล้ ว

สหรัฐอเมริ กา

อยูร่ ะหว่างการ
ตรวจสอบ

-

4 พฤษภาคม 2570

ประกาศโฆษณาแล้ ว

-

17 สิงหาคม 2568

สหรัฐอเมริ กา

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

7879930

12 สิงหาคม 2568

บราซิล

Auriga Polymers
Inc.

แคนาดา

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

COLORED OXYGEN SCAVENGING POLYMERS

22 พฤศจิกายน 2567

บราซิล

ประกาศโฆษณาแล้ ว

-

17 สิงหาคม 2568

Indorama Ventures
Polymers Mexico

เม็กซิโก

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

269318

17 สิงหาคม 2568

Auriga Polymers
Inc.

สหรัฐอเมริ กา

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

อยูร่ ะหว่างการ
ตรวจสอบ

-

18 มีนาคม 2571

Auriga Polymers
Inc.

สหรัฐอเมริ กา

OPAQUE CONTAINERS CONTAINING
COLORED RECYCLED POLYESTER

อยูร่ ะหว่างอุทธรณ์

-

30Feb2029

Auriga Polymers
Inc.

สหรัฐอเมริ กา

MIXED DENIER POLYESTER CONTINUOUS
TOW

อยูร่ ะหว่างการ
ตรวจสอบ

-

7 พฤษภาคม 2573

Auriga Polymers
Inc.

สหรัฐอเมริ กา

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

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

5922828

13 สิงหาคม 2560

Auriga Polymers
Inc.

สหรัฐอเมริ กา

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

5925710

9 มิถนุ ายน 2560

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

9806497

May 29, 2018

Auriga Polymers
Inc.

ชิลี

IMPROVED INFRARED ABSORBING
POLYESTER PACKAGING POLYMER (graphite Heat 4)
OXYGEN SCAVENGING PLASTIC
COMPOSITIONS (BB10 - T1)

ประกาศโฆษณาแล้ ว

-

29 สิงหาคม 2571

อยูร่ ะหว่างอุทธรณ์

-

22 สิงหาคม 2571

ประกาศโฆษณาแล้ ว

-

29 สิงหาคม 2571

อยูร่ ะหว่างการ
ตรวจสอบ

-

7 กรกฎาคม 2574

ประกาศโฆษณาแล้ ว

-

7 กรกฎาคม 2574

บราซิล

สหรัฐอเมริ กา
อาร์ เจนตินา

Auriga Polymers
Inc.

สหรัฐอเมริ กา

HIGH DIMENSIONAL STABILITY POLYESTER
COMPOSITIONS (HH4 - UV curing)

บราซิล

90

ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)
บริษัท

ประเทศ

สถานะ

เลขสิทธิบัตร

วันหมดอายุสิทธิบัตร

Auriga Polymers
Inc.

สหรัฐอเมริ กา

MANUFACTURE AND USE OF ALKYL pTOLUATES

ประกาศโฆษณาแล้ ว

-

8 พฤษภาคม 2572

Auriga Polymers
Inc.

สหรัฐอเมริ กา

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

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

8647728

17 กุมภาพันธ์ 2573

Auriga Polymers
Inc.

สหรัฐอเมริ กา

POLYESTER BOTTLE FOR USE IN ASEPTIC
FILLING OF PASTEURIZED PRODUCTS

อยูร่ ะหว่างการ
ตรวจสอบ

-

17 กุมภาพันธ์ 2573

Auriga Polymers
Inc.

สหรัฐอเมริ กา

HIGH MELT STRENGTH POLYESTERS FOR FOAM
APPLICATIONS

อยูร่ ะหว่างการ
ตรวจสอบ

-

3 มิถนุ ายน 2573

Indorama
Ventures
Polymers Mexico

เม็กซิโก

ประกาศโฆษณาแล้ ว

-

3 มิถนุ ายน 2573

Auriga Polymers
Inc.

สหรัฐอเมริ กา

ประกาศโฆษณาแล้ ว

-

10 กันยายน 2573

ประกาศโฆษณาแล้ ว

-

10 กันยายน 2573

Indorama
Ventures
Polymers Mexico

เม็กซิโก

ประกาศโฆษณาแล้ ว

-

10 กันยายน 2573

Auriga Polymers
Inc.

แคนาดา

ประกาศโฆษณาแล้ ว

-

1 พฤศจิกายน 2568

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

7816436

8 พฤศจิกายน 2567

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

8097671

8 พฤศจิกายน 2567

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

8436086

8 พฤศจิกายน 2567

อาร์ เจนตินา

อยูร่ ะหว่างการ
ตรวจสอบ

-

8 พฤศจิกายน 2568

บราซิล

ประกาศโฆษณาแล้ ว

-

1 พฤศจิกายน 2568

Indorama
Ventures
Polymers Mexico

เม็กซิโก

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

290134

1 พฤศจิกายน 2568

Old wold
Industries I, Ltd.

สหรัฐอเมริ กา

Process for recovering ETHYLENE OXIDE

Owned

5,529,667

12 มกราคม 2557

สหรัฐอเมริ กา

Apparatus and Method for remote monitoring

ประกาศโฆษณาแล้ ว

-

-

91

บราซิล

สหรัฐอเมริ กา

รายละเอียดสิทธิบัตร

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

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

ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)
บริษัท

ประเทศ

FiberVisions,
L.P.

สหรัฐอเมริ กา

92

รายละเอียดสิทธิบัตร

สถานะ

เลขสิทธิบัตร

วันหมดอายุสิทธิบัตร

Textile Structures, and their Preparation

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

5554435

31 มกราคม 2557

Cardable Hydrophobic Polyolefin Fiber, Material and
Method for Preparation thereof

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

5721048

24 กุมภาพันธ์ 2558

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

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

5502160

3 สิงหาคม 2557

Oleophilic Staple Fibers Useful In Pavement for
Making and Repairing Geoways

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

5441812

3 สิงหาคม 2557

Process of Using a Spin Pack for Multicomponent
Fibers

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

5556589

7 กันยายน 2557

Fluid absorbing article Utilizing a Flow Control Cover
Sheet

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

5531727

25 ตุลาคม 2557

Method of Preparing Multiconstituent Fibers and
Nowoven Structures

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

5582667

14 ธันวาคม 2557

Process for Producing Fibers for High Strength NonWoven Materials

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

5882562

19 ธันวาคม 2557

Multiconstituent Fibers, and Nonwoven Structures of
such Fibers

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

5487943

27 กุมภาพันธ์ 2558

Rewettable Polyolefin Fiber and Corresponding
Nonwovens

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

5582904

2 พฤษภาคม 2558

Gamma-Sterilizable Barrier Fabrics

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

5554437

26 พฤษภาคม 2558

Process of Preparing Fabric Comprising Hydrophobic
Polyolefin Fibers

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

5540953

1 มิถนุ ายน 2558

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

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

5564856

6 มิถนุ ายน 2558

thermally Bondable Fiber for High Strength NonWoven Fabrics

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

5654088

6 มิถนุ ายน 2558

thermally Bondable Fiber for High Strength NonWoven Fabrics

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

5733646

6 มิถนุ ายน 2558

thermally Bondable Fiber for High Strength NonWoven Fabrics

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

5629080

13 พฤษภาคม 2557

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

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

5846654

2 มิถนุ ายน 2558

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

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

6177191

17 กันยายน 2559

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

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

5763334

8 สิงหาคม 2558

Ester Lubricants as Hydrophobic Fiber Finishes

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

5972497

9 ตุลาคม 2559

Process of Making Polypropylene Fibers

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

5985193

29 มีนาคม 2559

ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

บริษัท
FiberVisions,
L.P.

ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา

สถานะ

เลขสิทธิบัตร

วันหมดอายุสิทธิบัตร

Polypropylene Fibers and Items Made therefrom

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

6458726

29 มีนาคม 2559

Compact Long Spin System

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

5948334

31 กรกฎาคม 2560

Method and apparatus for thermal Bonding High
Elongation Nonwoven Fabric

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

6752947

16 มิถนุ ายน 2561

Spinnerette and Process for Fiber Production

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

6682672

28 มิถนุ ายน 2565

Polyolefin Fibres and Method for the Production
thereof

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

6811716

23 ตุลาคม 2559

Cardable Hydrophobic Polyolefin Fibres Comprising
Cationic Spin Finishes

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

5958806

28 กันยายน 2559

Polypropylene Fibers and Items Made therefrom

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

0891433

27 มีนาคม 2560

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

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

1540051

17 กันยายน 2566

Spinnerette and Process for Fiber Production

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

1525341

9 มิถนุ ายน 2566

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

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

3892057

28 ธันวาคม 2557

Multiconstituent Fibers, and Nonwoven Structures of
Such Fibers

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

3904615

15 เมษายน 2557

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

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

3904614

15 เมษายน 2557

Polyolefin Fibres and Methods for the Production
thereof

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

3802073

23 ตุลาคม 2560

เม็กซิโก

Process for Producing Fibers for High Strength NonWoven Materials

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

200651

15 ธันวาคม 2558

เดนมาร์ ก

Polypropylene Fibers and Items Made therefrom

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

0891433

27 มีนาคม 2560

Spinnerette and Process for Fiber Production

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

1525341

9 มิถนุ ายน 2566

เกาหลี

Spinnerette and Process for Fiber Production

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

101001042

9 มิถนุ ายน 2566

จีน

Barrier Element Fabrics, Barrier Elements and
Protective.

ประกาศโฆษณาแล้ ว

Pub no. 1116086

-

Spinnerette and Process for Fiber Production

อยูร่ ะหว่างการตรวจสอบ

Pub no.
4109delnp2004

-

จีน

Spinnerette and Process for Fiber Production

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

03815389.0

9 มิถนุ ายน 2566

ไต้ หวัน

Spinnerette and Process for Fiber Production

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

1295698

10 มิถนุ ายน 2566

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

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

200680032495

2 ตุลาคม 2569

เยอรมนี

ญี่ปนุ่

FiberVisions,
L.P.

FiberVisions,
L.P.
(ได้ รับโอนมา)

อินเดีย

FiberVisions
Corporation

จีน

รายละเอียดสิทธิบัตร

สหภาพยุโรป

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

ประกาศโฆษณาแล้ ว

Pub no. 1931512

-

สหรัฐอเมริ กา

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

ประกาศโฆษณาแล้ ว

Pub no.
US2013115451a1

-

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

ยื่นจดทะเบียน

app no.61838485

-
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ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

บริษัท
AQUADYE
FIBER,
INC.(สัญญา
อนุญาตให้ ใช้
สิทธิแต่ เพียงผู้
เดียว)
AQUADYE
FIBER, INC.
(สัญญา
อนุญาตให้ ใช้
สิทธิแต่ เพียงผู้
เดียว)

ประเทศ
จีน

รายละเอียดสิทธิบัตร

สถานะ

จีน
เดนมาร์ ก

Dyed Olefin Yarn and Textile Fabrics using such yarns

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

สหภาพยุโรป

วันหมดอายุสิทธิบัตร

200580049744.1

11 มีนาคม 2568

ZL200680017024.1

15 มีนาคม 2569

1869129

16 มีนาคม 2569

1861430

11 มีนาคม 2568

ฝรั่งเศส

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

1869129

16 มีนาคม 2569

เยอรมนี

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

1869129

16 มีนาคม 2569

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

1869129

16 มีนาคม 2569

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

1861430

11 มีนาคม 2568

ฮ่องกง

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

1116204

11 มีนาคม 2568

อินเดีย

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

252066

16-Mar-2026

อิตาลี

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

1861430

11 มีนาคม 2568

อิตาลี

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

1869129

16 มีนาคม 2569

ญี่ปนุ่

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

4873754

11 มีนาคม 2568

สโลวาเกีย

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

1861430

11 มีนาคม 2568

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

1296016

17 มีนาคม 2568

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

1861430

11 มีนาคม 2568

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

1869129

16 มีนาคม 2569

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

1861430

11 มีนาคม 2568

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

6869679

24 กันยายน 2566

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

7335417

24 กันยายน 2566

ได้ รับสิทธิบตั รแล้ ว

291431

11 มีนาคม 2568

78157

-

200634190

-

2030

-

สหราช
อาณาจักร
เยอรมนี

ไต้ หวัน

Dyed Olefin Yarn and Textile Fabrics using such yarns

ตุรกี
สหราช
อาณาจักร
สหราช
อาณาจักร
สหรัฐอเมริ กา
เม็กซิโก
ไทย
ไต้ หวัน
บราซิล

94

เลขสิทธิบัตร

ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

ประกาศโฆษณา
แล้ ว
ประกาศโฆษณา
แล้ ว
ประกาศโฆษณา
แล้ ว
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สัญญาเช่ าระยะยาว
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 บริ ษัทฯ มีการทาสัญญาเช่าระยะยาวที่สาคัญที่มีอายุมากกว่า 3 ปี ขึ ้นไป เพื่อใช้ ใน
การประกอบธุรกิจ โดยสัญญาเช่าที่สาคัญ ซึง่ มีสาระสาคัญดังต่อไปนี ้
ธุรกิจ PET
AlphaPet
AlphaPet เข้ าทาสัญญาเช่าที่ดิน (Ground Lease Agreement) กับ BP Amoco Chemical Company โดยมี
พื ้นที่ ประมาณ 40 เอเคอร์ ซึ่งตังอยู
้ ่ในพื ้นที่ของที่ตงโรงงาน
ั้
ในเมือง Decatur เพื่อทาการก่อสร้ างส่วนเพิ่มเติมหรื อส่วน
ปรับปรุ งใดๆ ที่จาเป็ นต่อการดาเนินการของโรงงานผลิต PET ของ AlphaPet สัญญาเช่ามีระยะเวลา 20 ปี จนถึงวันที่
31สิงหาคม 2570 โดย AlphaPet สามารถขยายระยะเวลาการเช่าได้ สองครัง้ ครัง้ ละ 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) เข้ าทาสัญญาเช่าที่ดิน กับ
Indorama Ventures Polycom, S. De R.L. De C.V. ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยทางอ้ อมของไอวีแอล พื ้นที่ ประมาณ 89.372875
เอเคอร์ สัญญาเช่าสิ ้นสุดในปี 2562
Indorama Ventures (Oxide & Glycols) LLC
Indorama Ventures (Oxide & Glycols) LLC เข้ าทาสัญญาเช่าที่ดิน กับ Celanese Ltd. พื ้นที่ประมาณ
963.850 เอเคอร์ ระยะเวลา 99 ปี สัญญาเช่าสิ ้นสุดลงวันที่ 5 ธันวาคม 2641 โดยผู้เช่ามีสทิ ธิเลือกต่อสัญญาการเช่าต่อไป
อีก 20 ปี
UAB Orion Global Pet
UAB Orion Global Pet เข้ าทาสัญญาเช่าช่วงกับ UAB Klaipeda Free Economic Zone Management
Company (“บริ ษัทจัดการ”) พื ้นที่จานวน 4,8605 เฮกต้ าร์ (hectares) สัญญาเช่าช่วงมีระยะเวลา 94 ปี โดยเริ่ มตังแต่
้ วนั ที่
27 สิงหาคม 2547 สิ ้นสุดสัญญาเช่าวันที่ 8 มิถนุ ายน 2641
Indorama Polymers Rotterdam B.V.
Indorama Polymers Rotterdam B.V. เข้ าทาสัญญาเช่าช่วงกับ Indorama Holdings Rotterdam B.V. สาหรับ
เนื ้อที่ 35,015 ตารางเมตร สัญญาเช่าช่วงมีระยะเวลา 85 ปี โดยเริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 31 มีนาคม 2551 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2636

95

ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

Indorama Ventures Poland Sp.z.o.o.
Indorama Ventures Poland Sp.z.o.o. เข้ าทาสัญญาเช่ากับกระทรวงการคลังของรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
โปแลนด์ สาหรับการเช่าที่ดิน พื ้นที่จานวน 79,093 ตารางเมตร สัญญาเช่ามีระยะเวลา 78 ปี โดยจะสิ ้นสุดวันที่ 4 ธันวาคม
2632 ทังนี
้ ้เมื่อครบกาหนดสัญญาสามารถต่ออายุการเช่าต่อไปได้ อีกอย่างน้ อย 40 ปี แต่ไม่เกิน 99 ปี
Guangdong IVL Pet Polymer Co., Ltd.
Guangdong IVL Pet Polymer Co., Ltd. เข้ าทาสัญญาใช้ สิทธิในที่ดินแบบมีค่าตอบแทน (Non-Gratuitous
Land Use Right Transfer Contract) กับ Bureau of land and Resources of Kaiping (หน่วยงานของรัฐบาลจีน) โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
1) พื ้นที่ 136,782.60 ตารางเมตร สัญญาเช่ามีระยะเวลา 46 ปี โดยเริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 18 มกราคม 2554 และสิ ้นสุดสัญญาเช่า
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2600
2) พื ้นที่ 12,529.10 ตารางเมตร สัญญาเช่ามีระยะเวลา 41 ปี โดยเริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 9 พฤศจิกายน 2554 และสิ ้นสุดสัญญาเช่า
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2595
3) พื ้นที่ 4,828.38 ตารางเมตร สัญญาเช่ามีระยะเวลา 50 ปี โดยเริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 15 พฤศจิกายน 2554 และสิ ้นสุดสัญญาเช่า
วันที่ 18 กันยายน 2604
Indorama Pet (Nigeria) Ltd.
Indorama Pet (Nigeria) Ltd. เข้ าทาสัญญาเช่าที่ดินกับ Indorama Eleme Petrochemicals Co., Ltd. สาหรับ
พื ้นที่จานวน 15,000 ตารางเมตร สัญญาเช่ามีระยะเวลา 15 ปี โดยเริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2554 และสิ ้นสุดสัญญาเช่า
วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยผู้เช่ามีสทิ ธิเลือกที่จะต่อสัญญาในอนาคต
Indorama Ventures Packaging (Nigeria) Ltd.

Indorama Ventures Packaging (Nigeria) Ltd. หรื อชื่อเดิม

Aurus Packaging Ltd.เข้ าทาสัญญาเช่าที่ดินกับ Indorama Eleme Petrochemicals Co., Ltd. สาหรับพื ้นที่จานวน
10,000 ตารางเมตร สัญญาเช่ามีระยะเวลา 15 ปี โดยเริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2554 และสิ ้นสุดสัญญาเช่าวันที่ 31
ธันวาคม 2568 โดยผู้เช่ามีสทิ ธิเลือกที่จะต่อสัญญาในอนาคต
Indorama Ventures Packaging (Ghana) Ltd.
Indorama Ventures Packaging (Ghana) Ltd.เข้ าทาสัญญาเช่าที่ดินกับ Davenport Developers Ltd. สาหรับพื ้นที่
จานวน 2,388 ตารางเมตร สัญญาเช่ามีระยะเวลา 10 ปี โดยเริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 1 เมษายน 2557 และสิ ้นสุดสัญญาเช่าวันที่
31 มีนาคม 2567 โดยผู้เช่ามีสทิ ธิเลือกที่จะต่อสัญญาในอนาคต
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Indorama Ventures Packaging (Philippines)Corporation.
Indorama Ventures Packaging (Philippines) Corporation.เข้ าทาสัญญาเช่าที่ดินกับ Southern Luzon Int’ l Business
Park Corp. สาหรับพื ้นทีจ่ านวน 4,335 ตารางเมตร สัญญาเช่ามีระยะเวลา 5 ปี โดยเริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 1 กันยายน 2556 และ
สิ ้นสุดสัญญาเช่าวันที่ 31 สิงหาคม 2561 โดยผู้เช่ามีสทิ ธิเลือกที่จะต่อสัญญาในอนาคต
Wellman France Recyclage SAS
Wellman France Recyclage SAS ได้ ทาสัญญาเช่าที่ดินพื ้นที่จานวน 32,670 ตารางเมตร จาก Societe
Albertus SAS เพื่อใช้ สาหรับเป็ นที่ตงโรงงาน
ั้
และวัตถุประสงค์อื่นๆ สัญญาสิ ้นสุดลงเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ มี
การขยายระยะเวลาการเช่าต่อไปอีก 6 เดือน ขณะนี ้อยู่ระหว่างเจรจากับเจ้ าของที่ดินเพื่อจะขอซื ้อที่ดินหรื อจะเช่าที่ดิน
ต่อไป
Wellman International Ltd.
1) Wellman International Ltd. ได้ ทาสัญญาเช่าที่ดินกับ MJR Recycling B.V. เพื่อใช้ สาหรับเป็ นที่ตงโรงงานโดยเช่
ั้
า
พื ้นที่จานวน 46,545 ตารางเมตร สัญญาสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
2) Wellman International Ltd. ได้ ทาสัญญาเช่าที่ดินกับ Swanenberg Beheer B.V. เพื่อใช้ สาหรับเป็ นคลังเก็บสินค้ า
โดยเช่าพื ้นที่จานวน 2,197 ตารางเมตร สัญญาสิ ้นสุดวันที่ 30 ตุลาคม 2558
PT. Indorama Polypet Indonesia
PT. Indorama Polypet Indonesia ได้ สิทธิในการใช้ ที่ดินจานวน 78,505 ตารางเมตร จากรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย เป็ นจานวนรวม 8 แปลง รายละเอียดดังนี ้
1) พื ้นที่ 47,580 ตารางเมตร สัญญาสิ ้นสุดวันที่ 13 มิถนุ ายน 2557 (อยูร่ ะหว่างดาเนินการต่อสัญญา)
2) พื ้นที่ 5,960 ตารางเมตร สัญญาสิ ้นสุดวันที่ 21 กันยายน 2557
3) พื ้นที่ 10,100 ตารางเมตร สัญญาสิ ้นสุดวันที่ 13 มิถนุ ายน 2557 (อยูร่ ะหว่างดาเนินการต่อสัญญา)
4) พื ้นที่ 165 ตารางเมตร สัญญาสิ ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2557 (อยูร่ ะหว่างดาเนินการต่อสัญญา)
5) พื ้นที่ 10,440 ตารางเมตร สัญญาสิ ้นสุดวันที่ 24 กันยายน 2569
6) พื ้นที่1,720 ตารางเมตร สัญญาสิ ้นสุดวันที่ 24 กันยายน 2569
7) พื ้นที่ 1,630 ตารางเมตร สัญญาสิ ้นสุดวันที่ 24 กันยายน 2569
8) พื ้นที่ 910 ตารางเมตร สัญญาสิ ้นสุดวันที่ 24 กันยายน 2569
สิทธิดงั กล่าวจะมีระยะเวลา 30 ปี โดยจะได้ รับการต่ออายุเมื่อครบกาหนดวันสิ ้นสุดการใช้ สทิ ธิ
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ธุรกิจโพลีเอสเตอร์ และเส้ นใยสังเคราะห์
บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์
บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี ส้ ์ เช่าที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด กับการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อก่อสร้ างอาคารโรงงานและประกอบกิจการอุตสาหกรรมผลิตเส้ นใยประดิษฐ์
(Polyester Staple Fiber, Polyester Pre-Oriented Yarn, Polyester Draw Texture Yarn) จานวนพื ้นที่ 197 ไร่ 2 งาน
37.5 ตารางวา มีกาหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 13 พฤษภาคม 2531 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 โดยผู้ให้ เช่าให้
บริ ษัทฯ ต่อสัญญาเช่านี ้ได้ ต่อไปอีก 20 ปี อย่างไรก็ตาม บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี ส้ ์ ได้ มอบสิทธิการเช่าตาม
สัญญาเช่าที่ดินดังกล่าว เพื่อค ้าประกันเงินกู้ยืมและวงเงินสินเชื่อที่ได้ รับกับธนาคารแห่งหนึง่ ในประเทศไทย
PT. Indorama Polychem Indonesia
PT. Indorama Polychem Indonesia ได้ สิทธิ ในการใช้ ที่ดินจานวน 6 แปลง จากรัฐบาลแห่งสาธารณรั ฐ
อินโดนีเซีย เพื่อใช้ ดาเนินงานโรงงานผลิตสารเกี่ยวเนื่องกับโพลีเมอร์ ส (CP) ในประเทศอินโดนีเซีย โดยแปลงที่ 1 พื ้นที่
จานวน 83,164 ตารางเมตร สิ ้นสุดสัญญาเช่าวันที่ 18 ธันวาคม 2586 แปลงที่ 2 พื ้นที่จานวน 20,160 ตารางเมตร สิ ้นสุด
สัญญาเช่าวันที่ 18 ธันวาคม 2586 แปลงที่ 3 พื ้นที่จานวน 3,394 ตารางเมตร สิ ้นสุดสัญญาเช่าวันที่ 2 ตุลาคม 2586
แปลงที่ 4 พื ้นที่จานวน 4,480 ตารางเมตร สิ ้นสุดสัญญาเช่าวันที่ 2 ตุลาคม 2586 แปลงที่ 5 พื ้นที่จานวน 98,380 ตาราง
เมตร สิ ้นสุดสัญญาเช่าวันที่ 2 ตุลาคม 2586 แปลงที่ 6 พื ้นที่จานวน 14,816 ตารางเมตร สิ ้นสุดสัญญาเช่าวันที่ 2 ตุลาคม
2586 โดยสิทธิในการใช้ ที่ดินนี ้มีระยะเวลา 30 ปี
อีกทัง้ PT. Indorama Polychem Indonesia เช่าที่ดินจาก PT. Indorama Synthetics Tbk (PTIRS) โดยมีพื ้นที่
ประมาณ 39,000 ตารางเมตร โดยมีระยะเวลาการเช่ารวม 15 ปี โดยเริ่ มตังแต่
้ เดือน มกราคม 2555 ถึงเดือน ธันวาคม
2569 ทังนี
้ ้ผู้เช่ามีสทิ ธิเลือกในการต่อสัญญาเช่า
PT. Indorama Ventures Indonesia
PT. Indorama Ventures Indonesia ได้ สิท ธิ ใ นการใช้ ที่ดิ น จ านวน 4 แปลง จากรั ฐ บาลแห่ง สาธารณรั ฐ
อินโดนีเซีย เพื่อใช้ ดาเนินงานโรงงานผลิตเส้ นใยและเส้ นด้ ายโพลีเอสเตอร์ ประเทศอินโดนีเซีย โดย แปลงที่ 1 พื ้นที่จานวน
8,206 ตารางเมตร สิ ้นสุดสัญญาเช่าวันที่ 7 เมษายน 2571 แปลงที่ 2 พื ้นที่จานวน 240,051 ตารางเมตร สิ ้นสุดสัญญาเช่า
วันที่ 4 ตุลาคม 2576 แปลงที่ 3 พื ้นที่จานวน 26,575 ตารางเมตร สิ ้นสุดสัญญาเช่าวันที่ 7 เมษายน 2571 แปลงที่ 4 พื ้นที่
จานวน 1,913 ตารางเมตร สิ ้นสุดสัญญาเช่าวันที่ 13 พฤศจิกายน 2585 ซึ่งสามารถต่ออายุสญ
ั ญาเช่าได้ อีก 20 ปี โดย
สิทธิดงั กล่าวจะได้ รับการต่ออายุเมื่อครบกาหนดวันสิ ้นสุดของสิทธิ

98

ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

PT. Indorama Polyester Industries Indonesia
PT. Indorama Polyester Industries Indonesia ได้ สทิ ธิในการใช้ ที่ดิน จานวน 40,840 ตารางเมตร จากรัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อใช้ ดาเนินงานโรงงานผลิตเส้ นใยและเส้ นด้ ายโพลีเอสเตอร์ ประเทศอินโดนีเซีย สิ ้นสุด
สัญญาเช่าวันที่ 25 พฤษภาคม 2568 โดยสามารถต่ออายุสญ
ั ญาเช่าได้ อีก 20 ปี จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2588 ซึ่งสิทธิ
ดังกล่าวจะได้ รับการต่ออายุเมื่อครบกาหนดวันสิ ้นสุดของสิทธิ
FiberVisions (China) Textile Products Ltd.
FiberVisions (China) Textile Products Ltd. เข้ าทาสัญญาใช้ สิทธิในที่ดินแบบมีคา่ ตอบแทน (Non-Gratuitous Land
Use Right Transfer Contract) กับ Suzhou New District Economic Development Group Corporation (หน่วยงาน

ของรั ฐ บาลจี น ) เมื่อวันที่ 18 มกราคม

2538 โดยเช่ า ที่ ดิ นจ านวน 45,000 ตารางเมตร เพื่ อ วัต ถุป ระสงค์ ด้ า น

อุตสาหกรรม โดยสัญญาเช่าจะสิ ้นสุดลงวันที่ 17 มกราคม 2588FiberVisions Products, Inc.
FiberVisions Products, Inc. เข้ าทาสัญญาเช่ากับ Athen-Clarke County Industrial Development จานวนพื ้นที่ 17,196
เอเคอร์ เพื่อใช้ ดาเนินงานโรงงานผลิตเส้ นใย สัญญาเช่าช่วงมีระยะเวลา 24 ปี โดยเริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 1 ธันวาคม 2539 สิ ้นสุด
สัญญาเช่าวันที่ 1 ธันวาคม 2563
ES FiberVisions (Suzhou)Co., Ltd.
ES FiberVisions (Suzhou) Co., Ltd. เข้ าทาสัญญาเช่ากับ FiberVisions (China) Textile Products Ltd. ซึ่งเป็ นบริ ษัท
ย่อยทางอ้ อมของไอวีแอล จานวนพืน้ ที่ 16,000 ตารางเมตร เพื่อใช้ ดาเนินงานโรงงานผลิตเส้ น ใยสังเคราะห์ ผสม
(Bicomponent Fibers) สัญญาเช่าช่วงมีระยะเวลา 20 ปี โดยเริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2556 สิ ้นสุดสัญญาเช่าวันที่ 1
ธันวาคม 2576
ธุรกิจ PTA
บมจ. ทีพีที ปิ โตรเคมิคอลส์
บมจ. ที พี ที ปิ โตรเคมิ ค อลส์ เช่ า ที่ ดิ น เพื่ อ การอุต สาหกรรมในนิ ค มอุต สาหกรรมมาบตาพุด กับ การนิ ค ม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อก่อสร้ างอาคารโรงงานและประกอบกิจการอุตสาหกรรมผลิตสาร PTA จานวนจานวน
พื ้นทีป่ ระมาณ 150 ไร่ มีกาหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2535 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 และต้ อง
จ่ายค่าเช่าเป็ นรายปี ในอัตราปี ละ 27,600 บาท ต่อพื ้นที่ที่หนึง่ ไร่ โดยผู้เช่ายินยอมให้ ผ้ ใู ห้ เช่าปรับปรุงเปลีย่ นแปลงอัตราค่า
เช่าได้ ทกุ ๆ 10 ปี ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 10 ของค่าเช่าในขณะนัน้ ทังนี
้ ้ ในปี สุดท้ ายก่อนสัญญาจะสิ ้นสุดไม่น้อยกว่า 6
เดือน หากผู้เช่าประสงค์จะเช่าที่ดินต่อไปอีก ผู้เช่าต้ องแจ้ งความประสงค์เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ ผ้ ใู ห้ เช่าทราบ และผู้ให้
เช่าจะพิจารณาให้ เช่าต่อไปอีก 20 ปี
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นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีการเช่าที่ดินเพื่อประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้ าขนาด 55 เมกกะวัตต์ ไอน ้า (Steam)
ขนาด 280 ตัน/ชัว่ โมง และ ผลิตน ้า (demineralized water) 7,200 ลูกบาศก์เมตร/วัน จานวนพื ้นที่ 37 ไร่ 91.50 ตารางวา
มีกาหนดระยะเวลา 30 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 11 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2582 และต้ องจ่ายค่าเช่าเป็ นรายปี
ในอัตราปี ละ 137,900 บาท ต่อพื ้นที่หนึ่งไร่ โดยผู้เช่ายินยอมให้ ผ้ ใู ห้ เช่าปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเช่าได้ ทกุ ๆ 5 ปี ใน
อัตราไม่เกินร้ อยละ 10 ของค่าเช่าในขณะนัน้ ทังนี
้ ้ ในปี สุดท้ ายก่อนสัญญาจะสิ ้นสุดไม่น้อยกว่า 6 เดือน หากผู้เช่าประสงค์
จะเช่าที่ดินต่อไปอีก ผู้เช่าต้ องแจ้ งความประสงค์เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรให้ ผ้ ใู ห้ เช่าทราบ และผู้ให้ เช่าจะพิจารณาให้ เช่า
ต่อไปอีก 20 ปี
บจ. อินโดรามา ปิ โตรเคม
บจ. อินโดรามา ปิ โตรเคม เข้ าทาสัญญาเช่าพื ้นที่สาหรับระบบสนับสนุนท่อส่งซึ่งตังอยู
้ ่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม
ตะวันออกและเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด กับ บจ. อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ ต เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตัง้
ดาเนินงาน และบารุงรักษา ระบบท่อส่งและท่อส่ง ซึง่ รวมถึงสิง่ อานวยความสะดวกอื่นๆ ที่ใช้ เพื่อส่งและรับผลิตภัณฑ์ใดๆ
ผ่านระบบท่อ ส่งของ บจ. อินโดรามา ปิ โตรเคม โดยมีกาหนดระยะเวลาเช่า 15 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 9 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 8
มกราคม 2564 โดยมีคา่ เช่าตามที่ระบุไว้ ในสัญญา
นอกจากนี ้ บจ. อิ น โดรามา ปิ โตรเคม เข้ า ท าสัญ ญาเช่ า ถัง เก็ บ สารเคมี แ ละให้ บ ริ ก าร กับ บจ. ไทยแท้ ง ค์
เทอร์ มินลั เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2547 เพื่อเก็บ PX และกรดอะซิติค ที่ใช้ เป็ นวัตถุดิบในการผลิต PTA โดยมีระยะเวลาเช่า
15 ปี โดย บจ. อินโดรามา ปิ โตรเคม มีสทิ ธิตอ่ อายุสญ
ั ญาได้ และมีคา่ เช่าตามที่ระบุไว้ ในสัญญา
Indorama Holdings Rotterdam B.V.
ในการเข้ า ซื อ้ ทรั พ ย์ สิน ของ Eastman Chemicals Company ใน Rotterdam นัน้ Indorama Holdings
Rotterdam B.V. ได้ รับประโยชน์จากเอกสารการโอน (Transfer Deed) โดย Indorama Holdings Rotterdam B.V. ได้ รับ
สิทธิการเช่าชัว่ คราวที่ได้ รับมาแต่เดิมจาก Municipality of Rotterdam ให้ แก่ Eastman Chemicals Company สาหรับ
ที่ดินพื ้นที่จานวน 418,515 ตารางเมตร ในโรงงานผลิต PTA ของ Indorama Holdings Rotterdam B.V. และโรงงานผลิต
PET ของ Indorama Polymers Rotterdam B.V. รวมถึงท่าเรื อในบริ เวณใกล้ เคียง จานวนพื ้นที่ 57,740 ตารางเมตร สิทธิ
ในการเช่าชัว่ คราวจะหมดอายุในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2636 ทังนี
้ ้ ค่าเช่า จะมีการปรับทุกปี ตามการเปลี่ยนแปลงของดัชนี
ราคาผู้บริ โภค นอกจากนี ้ ผู้เช่ายังต้ องจ่ายค่าเทียบท่าด้ วย (berthing dues)
Indorama Holdings Rotterdam B.V. ได้ มีการทาสัญญาเช่าช่วงกับ Indorama Polymers Rotterdam B.V.
เพื่อให้ เช่าช่วงที่ดินในบริ เวณพื ้นที่ที่ตงของโรงงานผลิ
ั้
ต PET ของ Indorama Polymers Rotterdam B.V. โดยสัญญาเช่า
ช่วงจะหมดอายุในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2636
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PT Indorama Petrochemicals
PT Indorama Petrochemicals ได้ สิท ธิ ใ นการใช้ ที่ ดิ น จากรั ฐ บาลแห่ง สาธารณรั ฐ อิ น โดนี เ ซี ย เพื่ อ จัด ตัง้
โรงงานผลิต PTA จานวน 160,460 ตารางเมตร ดังมีรายละเอียดดังนี ้
1) พื ้นที่ 76,090 ตารางเมตร สัญญาเช่าสิ ้นสุดวันที่ 13 มิถนุ ายน 2557 (อยูร่ ะหว่างดาเนินการต่อสัญญา)
2) พื ้นที่ 19,850 ตารางเมตร สัญญาเช่าสิ ้นสุดวันที่ 18 สิงหาคม 2557
3) พื ้นที่ 15,710 ตารางเมตร สัญญาเช่าสิ ้นสุดวันที่ 21 กันยายน 2557
4) พื ้นที่ 47,900 ตารางเมตร สัญญาเช่าสิ ้นสุดวันที่ 13 มิถนุ ายน 2557 (อยูร่ ะหว่างดาเนินการต่อสัญญา)
5) พื ้นที่ 1,720 ตารางเมตร สัญญาเช่าสิ ้นสุดวันที่ 24 มิถนุ ายน 2569 (อยูร่ ะหว่างดาเนินการต่อสัญญา)
สิทธิดงั กล่าวจะได้ รับการต่ออายุเมื่อวันสิ ้นสุดของสิทธิ อีกทัง้ PT Indorama Petrochemicals เข้ าทาสัญญาเช่า
ที่ดินกับ PT Pelindo จานวนพื ้นที่ 100,000 ตารางเมตร ซึง่ จะหมดสัญญาเช่า ในวันที่ 24 กันยายน 2558
ธุรกิจ Holding
Beverage Plastic (Holdings) Limited
Beverage Plastic (Holdings) Limited เข้ าทาสัญญาเช่าที่ดินเพื่อ ใช้ เป็ นที่ผลิตสินค้ า คลังเก็บสินค้ า และ
สานักงาน กับ Silverwood Business Park Ltd. จานวนพื ้นที่ 204,161 ตารางฟุต ซึ่งจะหมดสัญญาเช่า ในวันที่ 20
มีนาคม 2574
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สิทธิประโยชน์ จากคณะกรรมการส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ บางบริ ษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นในประเทศไทย ได้ รับสิทธิประโยชน์หลายประการจาก
การได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนตามพระราชบัญญัติสง่ เสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) เพื่อการ
ผลิตด้ ายจากขนสัตว์ (worsted wool yarn) ขนสัตว์ (wool top) เส้ นใยโพลีเอสเตอร์ (polyester fiber) PTA เม็ดพลาสติก
PET พลาสติกขึ ้นรู ปขวด (preforms) ฝาขวดเกลียว (closure) และเม็ดพลาสติกขันกลาง
้
รวมถึงการประกอบกิจการ
โรงไฟฟ้ าพลังงานความร้ อนร่วมของ บมจ. ทีพีที ปิ โตรเคมิคอลส์ (“กิจการที่ได้ รับการส่งเสริ ม”) โดยสิทธิประโยชน์ดงั กล่าว
(ภายใต้ เงื่อนไขที่ว่ามีการปฏิบัติตามข้ อกาหนดในบัตรส่งเสริ มการลงทุนในฉบับที่เกี่ยวข้ อง) สามารถสรุ ปสาระสาคัญได้
ดังนี ้
(ก) ให้ ได้ รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสาหรับเครื่ องจักรตามที่ได้ รับอนุมตั ิโดยคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน
(ข) ให้ ไ ด้ รั บ ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุค คลส าหรั บ ก าไรสุท ธิ ที่ ไ ด้ จ ากการประกอบกิ จ การที่ ไ ด้ รั บ การส่ง เสริ ม มี
กาหนดเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่ถือว่าเริ่ มมีรายได้ จากการประกอบกิจการนัน้
(ค) ได้ รับลดหย่อนภาษี เงินได้ นิติบคุ คลร้ อยละ 50 สาหรับกาไรสุทธิที่ได้ จากการประกอบกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ มมี
กาหนดเวลา 5 ปี นับแต่วนั ที่สิ ้นสุดสิทธิประโยชน์ตามข้ อ (ข) ข้ างต้ น
(ง) ขาดทุนสะสมที่เกิ ดขึ ้นในระหว่างระยะเวลาที่ได้ รับยกเว้ นภาษี สามารถนาไปใช้ ได้ เป็ นเวลา 5 ปี หลังจากที่
ระยะเวลายกเว้ นภาษี ตาม (ข) ข้ างต้ น
(จ) รายได้ ที่ได้ รับการยกเว้ นและลดหย่อนเพิ่มเติมในการคานวณภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสาหรับการดาเนินงานที่ได้ รับ
การส่งเสริ มระหว่างระยะเวลาตามข้ อ (ข) ข้ างต้ น
(ฉ) ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ จากเงินปั นผลที่จ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นจากกาไรของกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ มตลอดระยะเวลา
ที่ได้ รับการยกเว้ นภาษี เงินได้ และ
(ช) ให้ หกั ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้ า และค่าประปาเป็ นจานวน สองเท่าของค่าใช้ จ่ายดังกล่าวเป็ นระยะเวลา 10 ปี นับแต่
วันที่ถือว่าเริ่ มมีรายได้ จากการประกอบกิจการนัน้
ตารางดังต่อไปนี ้ สรุปการสิ ้นสุดสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับภาษี เงินได้ นิติบคุ คลตามบัตรส่งเสริ มการลงทุนของบริ ษัทย่อยของ
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557
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ปี สิน้ สุดสิทธิประโยชน์
การยกเว้ นภาษีเงินได้ นิติ
บุคคล

ปี สิน้ สุดสิทธิประโยชน์
การลดอัตราภาษีเงินได้
นิติบุคคลร้ อยละ 50

2564

ไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์

2564

ไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์

2557

2562

2557

2562

2560

2565

2564

2569

บจ. เพ็ทฟอร์ ม (ไทยแลนด์)
(บัตรส่งเสริ มการลงทุนเลขที่1764 (2)/2546)

2555

ไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์

บจ. เพ็ทฟอร์ ม (ไทยแลนด์)
(บัตรส่งเสริ มการลงทุนเลขที่1766 (2)/2548)

2557

ไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์

บจ. เพ็ทฟอร์ ม (ไทยแลนด์)
(บัตรส่งเสริ มการลงทุนเลขที่1971 (2)/2548)

2557

ไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์

บจ. เพ็ทฟอร์ ม (ไทยแลนด์)
(บัตรส่งเสริ มการลงทุนเลขที่ 2170 (2)/2548)

2557

ไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์

บจ. เพ็ทฟอร์ ม (ไทยแลนด์)
(บัตรส่งเสริ มการลงทุนเลขที่1853 (2)/2550)

2559

ไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์

บจ. เพ็ทฟอร์ ม (ไทยแลนด์)
(บัตรส่งเสริ มการลงทุนเลขที่1334 (2)/2550)

2558

ไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์

บจ. เพ็ทฟอร์ ม (ไทยแลนด์)
(บัตรส่งเสริ มการลงทุนเลขที่1095 (2)/2554)

2563

ไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์

บจ. เพ็ทฟอร์ ม (ไทยแลนด์)
(บัตรส่งเสริ มการลงทุนเลขที่1057 (2)/2553)

2561

ไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์

บริษัทย่ อย
บจ. เอเซีย เพ็ท (ไทยแลนด์)
(บัตรส่งเสริ มการลงทุนเลขที่ 5089(2)/2556)
บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ ส
(บัตรส่งเสริ มการลงทุนเลขที่ 5090(2)/2556)
บจ. อินโดรามา ปิ โตรเคม
(บัตรส่งเสริ มการลงทุนเลขที่1123(2)/2547)
บมจ. ทีพีที ปิ โตรเคมิคอลส์
(บัตรส่งเสริ มการลงทุนเลขที่1121(2)/2549)
บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี ส้ ์
(บัตรส่งเสริ มการลงทุนเลขที่1271(2)/2552)
บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี ส้ ์
(บัตรส่งเสริ มการลงทุนเลขที่1969(2)/2554)
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ปี สิน้ สุดสิทธิประโยชน์
การยกเว้ นภาษีเงินได้ นิติ
บุคคล

ปี สิน้ สุดสิทธิประโยชน์
การลดอัตราภาษีเงินได้
นิติบุคคลร้ อยละ 50

บจ. เพ็ทฟอร์ ม (ไทยแลนด์)
(บัตรส่งเสริ มการลงทุนเลขที่1812 (2)/2552)

2560

ไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์

บจ. เพ็ทฟอร์ ม (ไทยแลนด์)
(บัตรส่งเสริ มการลงทุนเลขที่1414 (2)/2553)

2561

ไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์

บจ. เพ็ทฟอร์ ม (ไทยแลนด์)
(บัตรส่งเสริ มการลงทุนเลขที่1811 (2)/2552)

2561

ไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์

บจ. เพ็ทฟอร์ ม (ไทยแลนด์)
(บัตรส่งเสริ มการลงทุนเลขที่2556 (2)/2554)

2563

ไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์

บจ. เพ็ทฟอร์ ม (ไทยแลนด์)
(บัตรส่งเสริ มการลงทุนเลขที่1213 (2)/2555)

2563

2568

บจ. เพ็ทฟอร์ ม (ไทยแลนด์)
(บัตรส่งเสริ มการลงทุนเลขที่2142 (2)/2555)

2563

2568

บจ. เพ็ทฟอร์ ม (ไทยแลนด์)
(บัตรส่งเสริ มการลงทุนเลขที่ 5137(2)/2556)

2564

ไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์

บจ. เพ็ทฟอร์ ม (ไทยแลนด์)
(บัตรส่งเสริ มการลงทุนเลขที่ 5138(2)/2556)

2564

ไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์

บจ. เพ็ทฟอร์ ม (ไทยแลนด์)
(บัตรส่งเสริ มการลงทุนเลขที่ 5139(2)/2556)

2564

ไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์

2564

2569

2565

ไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์

2562

2567

2563

ไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์

บริษัทย่ อย

บจ. เพ็ทฟอร์ ม (ไทยแลนด์)
(บัตรส่งเสริ มการลงทุนเลขที่ 2094(2)/2556)
บจ. เพ็ทฟอร์ ม (ไทยแลนด์)
(บัตรส่งเสริ มการลงทุนเลขที่ 1199(2)/2557)
บจ. อินโดรามา โฮลดิ ้งส์
(บัตรส่งเสริ มการลงทุนเลขที่2111 (1)/2553)
บจ. อินโดรามา โฮลดิ ้งส์
(บัตรส่งเสริ มการลงทุนเลขที่1289 (2)/2553)
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

นโยบายการลงทุนและนโยบายการบริหารงานในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส ได้ มีการกาหนดนโยบายการลงทุน โดยจะมีเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมที่
มีการประกอบธุรกิจรวมกันในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทงหมดของ
ั้
บมจ. อินโดรามาเวน
เจอร์ ส ทังนี
้ ้ หาก บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรื อขอบเขตการลงทุนที่มีนยั สาคัญ ซึ่งทาให้
การลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมรวมกันต่ากว่าร้ อยละ 75 ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทงหมดของบริ
ั้
ษัทฯ บมจ. อินโด
รามา เวนเจอร์ ส จะดาเนินการให้ ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ก่อนการดาเนินการ
นอกจากนี ้ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส ได้ มีการกาหนดนโยบายการลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมของ
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส โดยมีนโยบายที่จะลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพในการเจริ ญเติบโต และให้ ผลตอบแทนที่
เหมาะสมในระยะยาว นอกจากนี ้ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส จะส่งตัวแทนของบริ ษัทฯ เป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อยและ
บริ ษัทร่วมของบริ ษัทดังกล่าว โดยตัวแทนอาจเป็ นประธานกรรมการ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร กรรมการผู้จดั การ กรรมการ
ผู้บริ หารระดับสูง หรื อบุคคลใด ๆ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติและประสบการณ์เหมาะสมในธุรกิจดังกล่าว โดยปราศจากผลประโยชน์
ขัดแย้ งกับธุรกิจของบริ ษัทย่อยเหล่านัน้ ตัวแทนจะต้ องบริ หารและจัด การธุรกิจของบริ ษัทย่อยตามกฎเกณฑ์ และระเบียบ
ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท และกฎหมายของบริ ษัทย่อยที่เกี่ยวข้ อง
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5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส และบริ ษัทย่อย มิได้ มีข้อพิพาททางกฎหมายที่สาคัญ จน
อาจจะมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส ที่มีจานวนสูงกว่าร้ อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อ
พิพาทที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส อย่างมีนยั สาคัญ อย่างไรก็ตาม ข้ อพิพาทดังต่อไปนี ้
อาจมีผลกระทบต่อแต่ละบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ซึง่ เป็ นผลกระทบที่ยงั ไม่อาจประเมินได้
ข้ อพิพาททางกฎหมายของบริษัทย่ อย
คดีซ่งึ เริ่มกระบวนความในเดือนมกราคม 2557
ข้อพิ พาททางกฎหมายกรณี Jay Easler ได้ยืน่ ฟ้ องหลายบริ ษัทเป็ นจาเลย ซึ่งรวมถึง Auriga Polymers Inc. (“Auriga”)และ
Indorama Ventures USA Inc. (“IVLUSA”) ทีเ่ ป็ นบริ ษัทย่อยทางอ้ อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส ต่อศาลแขวงเซาท์
แคโรไลนา (South Carolina) ประเทศสหรัฐอเมริ กา
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 Jay Easler ได้ ยื่นฟ้ อง 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 ในนามของตนเองและในนามกลุม่ บุคคลต่อศาลแขวงเซาท์ แคโรไลนา
(South Carolina) ประเทศสหรัฐอเมริ กา
อนึ่ง Auriga, IVLUSA และจาเลยอื่นๆ ถูกกล่าวหาว่า เป็ นเจ้ าของหรื อประกอบกิจการอุตสาหกรรมบนที่ดิน ซึ่ง
ปั จจุบนั Auriga ประกอบการอยู่ที่ถนน Dewberry, เมือง Spartanburg, มลรัฐ South Carolina (“พืน้ ที่พิพาท”) โจทก์
กล่าวหาว่าได้ มีการปล่อยมลพิษออกมาจากพื ้นที่พิพาท เริ่ มตังแต่
้ ปี 2513 จนถึงปี 2551 ซึง่ อย่างน้ อยได้ ทาให้ เกิดการกระจาย
ของสารปนเปื อ้ นออกมาภายนอกสถานที่ และปนเปื ้อนที่ดินทรัพย์สินของโจทก์และของผู้ฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคล ซึ่งเป็ น
เจ้ าของบ้ านเรื อน ภายในระยะรัศมี 2 ไมล์รอบบริ เวณพื ้นที่พิพาท
อย่างไรก็ตาม ข้ อกล่าวหาของโจทก์เป็ นการกล่าวหาโดยทัว่ ไปว่าเจ้ าของโรงงานทังหมดในพื
้
้นที่พิพาทปล่อยมลพิษ
เป็ นประจาทุกวันลงในลาน ้าที่อยูบ่ ริ เวณติดกันตังแต่
้ ปี 2513 จนถึงปี 2551 ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นก่อนที่ Auriga จะเข้ าซื ้อ
โรงงานซึง่ ตังอยู
้ บ่ นพื ้นที่พิพาท โดย Auriga ได้ เข้ าซื ้อโรงงานดังกล่าวเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554
โจทก์อ้างสิทธิภายใต้ กฎหมายว่าด้ วยการฟื น้ ฟูและอนุรักษ์ ทรัพยากร (Conservation and Recovery Act หรื อ
“RCRA”) กรณีเป็ นเหตุเดือดร้ อนราคาญต่อสาธารณะ, เหตุเดือดร้ อนราคาญต่อบุคคล และการกระทาโดยประมาทเลินเล่อ
วิธีการบรรเทาเหตุที่ร้องขอ ได้ แก่ คาสัง่ คุ้มครองชัว่ คราวให้ หยุดยังการปนเปื
้
อ้ น, ให้ ดาเนินการสืบสวนอย่างเต็มกาลังและทันที,
ให้ แก้ ไขการปนเปื อ้ น และให้ ก่อตังกองทุ
้
นดูแลทางการแพทย์ และการขอให้ ชดใช้ ค่าเสีย หาย เพื่อเป็ นค่าสินไหมทดแทน และ
เพื่อเป็ นการลงโทษผู้กระทาความผิด
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ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายกับ Invista ฉบับลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 Auriga มีสิทธิเรี ยกค่าสินไหมทดแทน ทังจาก
้
กรณี ความรั บ ผิด ที่ ยัง คงเป็ นของผู้ข าย (Excluded Liability) และจากความรั บ ผิด ที่ ผ้ ูข ายต้ อ งชดใช้ ใ ห้ แ ก่ ผ้ ูซื อ้ (Buyer
Indemnifiable Liabilities) ซึ่งได้ กาหนดไว้ แน่นอน ซึ่งภายใต้ สญ
ั ญานี ้ Auriga อาจเรี ยกค่าสินไหมทดแทนได้ ตามสิทธิ
เดียวกับที่กล่าวอ้ างในคาฟ้ อง สาหรับความรับผิดที่ยงั เป็ นของผู้ขายนัน้ Auriga มีสิทธิเรี ยกค่าสินไหมทดแทนได้ ถึง ร้ อยละ
100 ทังนี
้ ้ ความรับผิดที่ยงั คงเป็ นของผู้ขาย จะเป็ นประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับทางด้ านสิ่งแวดล้ อมที่ระบุไว้ เฉพาะ ซึ่งเป็ นหลาย
ประเด็นที่กล่าวอ้ างในคาฟ้ องเช่นกัน สาหรับความรับผิด ที่ผ้ ขู ายต้ องชดใช้ ให้ แก่ผ้ ซู ื ้อนัน้ สัญญากาหนดค่าสินไหมทดแทนใน
อัตราร้ อยละที่ลดน้ อยลงไป ขึ ้นกับการเรี ยกร้ องสิทธิวา่ เกิดขึ ้นเมื่อใด สาหรับการเรี ยกร้ องสิทธิที่เกิดขึ ้นภายในสองปี นับแต่การ
ซื ้อขายกิจการเสร็ จสมบูรณ์ (วันที่ 1 มีนาคม 2554) ค่าสินไหมทดแทนที่ต้องชดใช้ คิดเป็ นร้ อยละ 100 ส่วนการเรี ยกร้ องสิทธิที่
เกิดขึ ้นหลังจากนัน้ ให้ คิดค่าสินไหมทดแทนเป็ นร้ อยละ 75 หรื อน้ อยลง ตามระยะห่างของเวลาที่เรี ยกร้ องสิทธิ กับการซื ้อขาย
กิจการเสร็ จสมบูรณ์ ซึง่ ยาวนานขึ ้น Auriga ได้ สง่ หนังสือเรี ยกร้ องสิทธิไปยังผู้ขาย เช่นเดียวกับที่กล่าวอ้ างในคาฟ้ อง เมื่อเดือน
กันยายน 2555 หรื อ ภายใน 2 ปี นับแต่การซื ้อขายกิจการเสร็ จสมบูรณ์ และมีเจตนาเรี ยกค่าสินไหมทดแทน ร้ อยละ 100 จาก
ความรับผิดที่ผ้ ขู ายต้ องชดใช้ ให้ แก่ ผ้ ซู ื ้อ เช่นเดียวกับที่อ้างในคาฟ้ อง ภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าว ความรับผิด ที่ผ้ ขู ายต้ องชดใช้
ให้ แก่ผ้ ูซือ้ อยู่ภายใต้ เงื่ อนไขค่าลดหย่อนทางสิ่งแวดล้ อมและค่าสินไหมทดแทนทางด้ านสิ่งแวดล้ อม

และเมื่อวันที่ 7

พฤษภาคม 2557 Auriga และ IVLUSA ได้ ลงนามในสัญญากับ Invista ซึ่งตามสัญญาดังกล่าว Invista ตกลงยินยอมที่จะ
ชดใช้ ค่าเสียหายใดที่เกิดขึ ้นจากกระทาการ หรื อต่อเหตุใดๆ ที่เกิดขึ ้นก่อน 1 มีนาคม 2554 ให้ แก่ Auriga และ IVLUSA
นอกจากนี ้ Invista ยังตกลงที่จะรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ ้นจากการต่อสู้คดีดงั กล่าวดัวย
Auriga มีความมุง่ มัน่ ที่จะต่อสู้อย่างเต็มที่กบั ข้ อเรี ยกร้ องสิทธิตามคาฟ้ อง ข้ อกล่าวหาในคาฟ้ องยืนยันว่าการปล่อย
มลพิษส่วนใหญ่เกิดขึ ้นในระหว่างที่ Hoechst Celanese Corporation และผู้รับช่วง คือ Celanese เป็ นผู้ประกอบกิจการใน
พื ้นที่พิพาท และเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2014 ที่ผา่ นมา Auriga และ IVLUSA ได้ ลงนามในสัญญาร่ วมกับจาเลยอื่นๆ ในคดี เพื่อ
ร่วมต่อสู้ในประเด็นหลักร่วมกัน อีกทังจ
้ าเลยในคดียงั ได้ ร่วมกันยื่นคาร้ องต่อศาลแขวงเซาท์ แคโรไลนา (South Carolina) เพื่อ
ขอให้ ศาลยกฟ้ องคดีดงั กล่าวด้ วย
อนึ่ง ข้ อกล่าวหาดังกล่าว มิได้ ระบุว่าการปล่อยมลพิษ นัน้ เกิดขึ ้นในระหว่างที่ Auriga เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ ใน
โรงงานซึง่ ตังอยู
้ บ่ นพื ้นที่พิพาท มีแต่เพียงข้ อกล่าวหาซึ่งมีใจความสาคัญว่า การปล่อยมลพิษเกิดขึ ้นในขณะที่ Celanese เป็ น
เจ้ าของกรรมสิทธิ์ ในพื ้นที่พิพาทและไม่มีปรากฎข้ อเท็จจริ ง อื่นใดเพิ่มเติมอีก จึงเป็ นไปไม่ได้ ในขณะนี ้ที่จะตัดสินว่า Auriga
จะต้ องรับผิด หากรับผิดจะอยู่ในระดับใด นอกจากนี ้ ยังมีความเป็ นไปได้ น้อยมากที่การดาเนินคดีดงั กล่าวจะส่งผลให้ การ
ประกอบกิจการของโรงงานต้ องหยุดชะงักลง
คดีความ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ข้ อพิพาททางคดีที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทฯ แต่ บริษัทฯ ไม่ ได้ เข้ าเป็ นคู่ความโดยตรง
ข้ อพิพาททางคดีซงึ่ บริ ษัทฯ มิได้ เข้ าเป็ นคูค่ วามแต่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
ข้อพิ พาทเกี ่ยวกับการเปลี ่ยนแปลงรายละเอี ยดโครงการปรับปรุงเพื ่อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตและระบบบาบัดมลพิ ษทาง
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อากาศโรงงานผลิ ต Purified Terephthalic Acid (PTA) ของ บจ. อิ นโดรามา ปิ โตรเคม ซึ่ งเป็ นข้อพิ พาทในศาลปกครอง
เมื่อวันที่ 19 มิถนุ ายน 5222 สมาคมต่อต้ านสภาวะโลกร้ อนกับผู้อาศัยในเขตมาบตาพุด, บ้ านฉาง และอาเภอเมือง
จังหวัดระยอง (“ผู้ฟ้องคดี”) ได้ ยื่นฟ้ องหน่วยงานของรัฐ และรัฐมนตรี กระทรวงต่างๆ (“หน่วยงานผู้ถกู ฟ้ อง”) ต่อศาลปกครอง
กลาง เพื่อขอให้ ศาลปกครองกลางมีคาพิพากษาหรื อคาสัง่ ให้ หน่วยงานผู้ถูกฟ้ องเพิกถอนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้ อม และเพิกถอนใบอนุญาตโครงการหรื อกิจการที่เข้ าข่ายเป็ นโครงการหรื อกิจกรรมที่ได้ จดั ทารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมที่ตงอยู
ั ้ ่ในพื ้นที่มาบตาพุด บ้ านฉางและพื ้นที่ใกล้ เคียงในจังหวัดระยอง ซึ่งอาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนอย่างรุนแรง ทังทางด้
้
านคุณภาพสิง่ แวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพจานวน 76 โครงการ รวมทังขอให้
้
ระงับการ
ดาเนินกิจกรรมใด ๆ ในปั จจุบนั สาหรับโครงการหรื อกิจกรรมหรื อกิจการที่ผ้ ขู ออนุญาตหรื อเจ้ าของโครงการหรื อกิจกรรมหรื อ
กิจการที่กาลังดาเนินการอยู่ในปั จจุบนั นี ้ เนื่องจากเข้ าข่ายเป็ นโครงการที่มิได้ ปฏิบตั ิตามขันตอนที
้
่กาหนดไว้ ในรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายอื่นที่เกี่ ยวข้ อง ซึ่งรวมถึงการจัดให้ มีการประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้ อมและสุขภาพ การจัดให้ มี
กระบวนการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ เสีย และการให้ องค์การอิสระให้ ความเห็นประกอบก่อนมีการ
ดาเนินโครงการหรื อกิจกรรมดังกล่าว โดยหนึ่งในโครงการดังกล่าว ได้ แก่ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการปรับปรุ งเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและระบบบาบัดมลพิษทางอากาศโรงงานผลิต Purified Terephthalic Acid (PTA) ของ บจ. อินโด
รามา ปิ โตรเคม ที่ได้ รับอนุญาตจากรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม
ในวันที่ 2 กันยายน 2553 ศาลปกครองกลางได้ มีคาพิพากษาเพิกถอนการอนุญาตโครงการหรื อกิ จการซึ่งอาจ
ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทังทางด้
้
านคุณภาพสิง่ แวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ และซึ่งมิได้ ปฏิบตั ิ
ตามวรรคสอง มาตรา 76 ของรั ฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย หรื อ ตามประกาศกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้ อม เรื่ อง กาหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบตั ิสาหรับโครงการหรื อกิจการที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่าง
รุนแรง ทังทางด้
้
านคุณภาพสิง่ แวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ที่สว่ นราชการ รัฐวิสาหกิจ หรื อ เอกชน จะ ต้ องจัดทา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้ อม พ.ศ.2553 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 (“ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้ อม”) ซึง่ ตามคาพิพากษาของศาล โครงการของ บจ. อินโดรามา ปิ โตรเคม มิได้ ถกู จัดอยู่ในประเภทโครงการที่ถกู เพิก
ถอนใบอนุญาตดาเนินโครงการ
อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ผู้ฟ้องคดีได้ ยื่นอุทธรณ์ตอ่ ศาลปกครองสูงสุด ร้ องขอให้ ศาลกลับคาพิพากษา
ของศาลปกครองกลาง โดยไม่นาประกาศกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมมาประกอบในคาพิพากษา และ
พิพากษาให้ ผ้ ถู ูกฟ้ องคดีต้องเพิกถอนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม และใบอนุญาตที่ได้ ให้ ไว้ แก่โครงการหรื อ
กิจการ ซึ่งได้ ผ่านความเห็นชอบนับแต่วนั ที่ 24 สิงหาคม 2550 เป็ นต้ นมา จนกว่า การศึกษาด้ านผลกระทบด้ านคุณภาพ
สิง่ แวดล้ อม และสุขภาพจะเสร็ จสมบูรณ์ ตามที่กาหนดโดยรัฐธรรมนูญ
ในวันที่ 7 ธันวาคม 2553 ผู้ถกู ฟ้ องคดีได้ ยื่นคาให้ การเพื่อโต้ แย้ งการอุทธรณ์ ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งขณะนี ้ศาลปกครอง
สูงสุดยังไม่ได้ มีคาพิพากษาในกรณีดงั กล่าวแต่อย่างใด
ในระหว่างขันตอนการยื
้
่นอุทธรณ์นนั ้ เนื่องจากโครงการของ บจ.อินโดรามา ปิ โตรเคม มิได้ เป็ นในโครงการซึ่งถูกเพิก
ถอนการอนุญาตโดยศาลปกครองกลาง ดังนัน้ บจ.อิ น โดรามา ปิ โตรเคม จึ ง สามารถด าเนิ น กิ จ การผลิต PTA ต่อ ไปได้
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อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ ว่า กระบวนการพิจารณาทางศาลและคาพิพากษาโดยศาลปกครองสูงสุด จะไม่
ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อโครงการของ บจ.อินโดรามา ปิ โตรเคม ในด้ านการถูกเพิกถอนการอนุญาต หรื อด้ านการก่อสร้ างอาคาร
หรื อด้ านการประกอบธุรกิจของบจ.อินโดรามา ปิ โตรเคม ว่าจะถูกระงับ หรื อไม่
การดาเนินกิจการของโรงงาน จึงได้ ดาเนินการไปโดยต่อเนื่องตามปกติ
ข้อพิ พาทเกี ่ยวกับการเปลี ่ยนแปลงรายละเอี ยดโครงการปรับปรุ ง ระบบ reverse osmosis ของบจ. อิ นโดรามา ปิ โตรเคม
โรงงานผลิ ต Purified Terephthalic Acid (PTA) ของ บจ. อิ นโดรามา ปิ โตรเคม ซึ่ งเป็ นข้อพิ พาทในศาลปกครองกลาง
เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2553 ผู้ฟ้องคดีได้ ยื่นฟ้ องผู้ถกู ฟ้ องคดีต่อศาลปกครองกลาง เพื่อให้ ศาลปกครองกลางมีคา
พิพากษาหรื อคาสัง่ ให้ ผู้ถูกฟ้ องคดีเพิกถอนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและการเพิกถอนการอนุมตั ิของการ
โครงการหรื อกิจกรรมที่ต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม ที่ตงอยู
ั ้ ่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด บ้ าน
ฉางและบริ เ วณใกล้ เ คีย งในจัง หวัด ระยอง ซึ ่ง อาจก่อ ให้ เ กิด ผลกระทบต่อ ชุม ชนอย่า งรุ น แรง ทั ้งทางด้ า นคุณ ภาพ
สิ่งแวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติแ ละสุขภาพ จานวน 9 โครงการ รวมทังขอให้
้
ระงับการดาเนินกิจกรรมใด ๆ ในปั จจุบนั
สาหรับโครงการหรื อกิจกรรมหรื อกิจการที่ผ้ ขู ออนุญาตหรื อเจ้ าของโครงการหรื อกิจกรรมหรื อกิจการที่กาลังดาเนินการอยู่ใน
ปั จจุบนั นี ้ เนื่องจากเข้ าข่ายเป็ นโครงการที่มิได้ ปฏิบตั ิตามขันตอนที
้
่กาหนดไว้ ในรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง ซึ่ง
รวมถึงการจัดให้ มีการประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้ อมและสุขภาพ การจัดให้ มีกระบวนการรับฟั งความคิดเห็นของ
ประชาชนและผู้มีสว่ นได้ เสีย และการให้ องค์การอิสระให้ ความเห็นประกอบก่อนมีการดาเนินโครงการหรื อกิจกรรมดังกล่าว
โดยหนึง่ ในโครงการดังกล่าว ได้ แก่ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการปรับปรุ งระบบ reverse osmosis ของบจ .อินโดรามา
ปิ โตรเคม โรงงานผลิต Purified Terephthalic Acid (PTA) ของ บจ .อินโดรามา ปิ โตรเคมที่ได้ รับอนุญาตจากรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
ในวันที่ 58 กุมภาพันธ์ 5224 ศาลปกครองกลางได้ มีคาสัง่ ยกคาร้ องขอคุ้มครองชัว่ คราวของผู้ฟ้องคดี ซึ่งข้ อเท็จจริ ง
ตามที่ผ้ ฟู ้ องคดีได้ กล่าวอ้ างมา ไม่มีหลักฐานที่เพียงพอที่จะพิสจู น์ได้ ว่าผู้ฟ้องคดีได้ รับความเสียหายจากการดาเนินงานของ
โครงการดังกล่าว
ขณะนี ้ ศาลปกครองกลางยังไม่มีคาพิพาษาในกรณีดงั กล่าว
การดาเนินกิจการของโรงงาน จึงได้ ดาเนินการไปโดยต่อเนื่องตามปกติ
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ส่วนที่ 3 บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

6. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสำคัญอื่น
6.1 ข้ อมูลทั่วไป
1. บริ ษัทจดทะเบียน
ชื่อ
: บริ ษัท อินโดรำมำ เวนเจอร์ ส จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”)
สถำนที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่ : 75/102 อำคำรโอเชี่ยน ทำวเวอร์ 2 ชัน้ 37 ซอยสุขมุ วิท 19 (วัฒนำ) ถนนอโศก
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพ 10110
ประเภทธุรกิจ
: ประกอบธุ รกิ จด้ ำนกำรลงทุนโดยกำรถื อหุ้นในบริ ษัทต่ำงๆ ทัง้ ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ในผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีแบบครบวงจร ซึง่ ผลิตและจำหน่ำย Ethylene
Oxide และ Ethylene Glycol (“EO&EG”) Purified Terephthalic Acid
(“PTA”) Polyethylene Terephthalate (“PET”) เส้ นใยและเส้ นด้ ำย
โพลีเอสเตอร์ (Polyester Fiber and Yarn) และเส้ นใยจำกขนสัตว์ (Wool)
หมำยเลขทะเบียนบริษัท
: 0107552000201
โทรศัพท์
: (662) 661-6661
โทรสำร
: (662) 661-6664-5
โฮมเพจ
: www.indoramaventures.com
ทุนจดทะเบียน
: ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2557 ทุนจดทะเบียนจำนวน 4,815,856,719 บำท
แบ่งเป็ นหุ้นสำมัญ 4,815,856,719 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท
ทุนชำระแล้ ว
: ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2557 ทุนชำระแล้ วจำนวน 4,814,257,245 บำท
แบ่งเป็ นหุ้นสำมัญ 4,814,257,245 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท
2. ข้อมูลการลงทุนของบริ ษัทฯ
ข้อมูลการลงทุนของบริ ษัททีม่ ี การถือหุน้ ตัง้ แต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ณ วันที ่ 30 มิ ถนุ ายน 2557
ลำดับ
1

2

ชื่อธุรกิจ/สถำนที่ตงั ้

ประเภทธุรกิจ

ประเภทหุ้น

บจ. อินโดรำมำ ปิ โตรเคม
Feedstock (PTA) หุ้นสำมัญ
75/93 อำคำรโอเชี่ยน ทำวเวอร์ 2 ชัน้ 35
ซอยสุขมุ วิท 19 (วัฒนำ) ถนนอโศก แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66(0) 2661 6661
โทรสำร : +66(0) 2661 6664-5
บมจ. ทีพีที ปิ โตรเคมิคอลส์
Feedstock (PTA) หุ้นสำมัญ
75/116-117 อำคำรโอเชี่ยน ทำวเวอร์ 2 ชัน้ 41
ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนำ) ถนนอโศก แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66(0) 2661 6661
โทรสำร : +66(0) 2661 6664-5
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จำนวนหุ้นที่
ออกจำหน่ำย
472,782,042

จำนวนหุ้น
ที่ถือ
472,782,036

อัตรำกำร
ถือหุ้น
99.99%

492,500,000

492,372,999

99.97%

ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ลำดับ
3

4

5

ชื่อธุรกิจ/สถำนที่ตงั ้

ประเภทธุรกิจ

UAB Indorama Holdings Europe
จัดจำหน่ำย PTA
Metalo G.16, LT-94102 Klaipeda,
Republic of Lithuania
Indorama Holdings Rotterdam B.V.
Feedstock (PTA)
Markweg 201, 3198 NB, Europoort, Rotterdam,
Netherlands
PT Indorama Petrochemicals
Feedstock (PTA)
st
Gedung Tempo Scan Tower, 21 Floor, Jalan H R
Rasuna Said, Kav. 3-4, Kuningan Timur,
Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 Indonesia
โทรศัพท์ : +62(21) 29201563
โทรสำร : +62(21) 29201562

6

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

7

Indorama Ventures Logistics LLC
ให้ บริกำรเช่ำรถ
Corporation Service Company, 2711 Centerville
เดินรำงและ
Rd, Ste 400, Wilmington, Delaware 19808, USA
บริกำรขนส่ง
โทรศัพท์ : +1(847) 943-3100
โทรสำร : +1(847) 607-9941
บมจ. อินโดรำมำ โพลีเมอร์ ส
SSP Chips and
75/102,103 อำคำรโอเชี่ยน ทำวเวอร์ 2 ชัน้ 37
PET
ซอยสุขมุ วิท 19 (วัฒนำ) ถนนอโศก แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (662) 661-6661
โทรสำร : 661-6664-5
UAB Ottana Polimeri Europe
บริษัทลงทุน
Metalo G.16, Klaipeda, Republic of Lithuania,
LT-94102

8

9
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Feedstock
(EG&EO)

ประเภทหุ้น
หุ้นสำมัญ

จำนวนหุ้นที่
ออกจำหน่ำย
1,173,952

จำนวนหุ้น
ที่ถือ
1,173,952

อัตรำกำร
ถือหุ้น
100.00%

หุ้นสำมัญ

18,000

18,000

100.00%

หุ้นสำมัญ
Class B1, B2,
C
และ D

หุ้นสำมัญ:
916,871
Class B1:
83,129
Class B2:
25,000
Class C:
Class D:
50,000
-

43.00%

-

หุ้นสำมัญ:
1,833,743
Class B1:
166,257
Class B2:
50,000
Class C:
200,000
Class D:
250,000
-

100.00%

-

-

-

100.00%

หุ้นสำมัญ

หุ้นสำมัญ

1,382,197,870 1,337,326,264

21,072,080

10,536,040

99.64%

50.00%

ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ลำดับ

ชื่อธุรกิจ/สถำนที่ตงั ้

ประเภทธุรกิจ

ประเภทหุ้น

10

บจ. เอเชียเพ็ท (ไทยแลนด์)
75/102 อำคำรโอเชี่ยน ทำวเวอร์ 2 ชัน้ 37
ซอยสุขมุ วิท 19 (วัฒนำ) ถนนอโศก แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (662) 661-6661
โทรสำร : 661-6664-5
บจ.เพ็ทฟอร์ ม (ไทยแลนด์)
85 หมูท่ ี่ 11 ถนนบำงงำ-ท่ำโขลง ตำบลเขำสมอคอน
อำเภอท่ำวุ้ง จังหวัดลพบุรี ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66(662) 661-6661
โทรสำร : 661-6664-5
Indorama Ventures Poland Sp.z o.o.
ul. Krzywa Gora 19, 87-805 Wloclawek, Poland
โทรศัพท์ : +4854-4166442
โทรสำร : +4854-4166449
Ottana Polimeri S.R.L.
Strada Provincial 17, Km 18, Otana (NU)-08020,
Italy
UAB Orion Global PET
Metalo G.16, Klaipeda, Republic of Lithuania,
LT-94102
โทรศัพท์ : +370 46 300749
โทรสำร : +370 46 314323
Indorama PET (Nigeria) Limited
East West Expressway, Eleme, Port Harcourt,
Rivers State, Nigeria
Guangdong IVL PET Polymer Company Limited
No.1 Meihua Road, Shuikou Town, Kaiping City,
Guangdong, People's Republic Of China
โทรศัพท์ : +867502209680
PT. Indorama Polypet Indonesia
JL. Raya Anyar Km.121, Kel. Kepuh, Kec.
Ciwandan, Indonesia
โทรศัพท์ : +62 (254) 602300
โทรสำร : +62 (254) 602940
Auriga Polymers Inc.
801 Pineview Road, Asheboro, North Carolina
27203, USA

Amorphous
Chips

11

12

13

14

15

16

17

18
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หุ้นสำมัญ

จำนวนหุ้นที่
ออกจำหน่ำย
45,000,000

จำนวนหุ้น
ที่ถือ
44,999,994

อัตรำกำร
ถือหุ้น
99.99%

ขวดขึ ้นรูป ฝำปิ ด
และขวดพลำสติก

หุ้นสำมัญ

7,500,000

4,499,995

60.00%

PET

หุ้นสำมัญ

993,988

993,988

100.00%

PET และ PTA

-

-

-

50.00%

PET

หุ้นสำมัญ

776,880

776,880

100.00%

PET

หุ้นสำมัญ

450,000,000

405,000,000

90.00%

PET

-

-

-

100.00%

PET

หุ้นสำมัญ

3,500

3,500

100.00%

PET and
Polyester Fibers

หุ้นสำมัญ

5,000

5,000

100.00%

ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ลำดับ

ชื่อธุรกิจ/สถำนที่ตงั ้

ประเภทธุรกิจ

ประเภทหุ้น

19

Starpet Inc
801 Pineview Road, Asheboro, North Carolina
27203, USA
Indorama Polymers Workington Limited
Siddick, Workington, Cumbria, CA14 1LG,
United Kingdom
โทรศัพท์ : +44 1900 609375 /
+44 1900 609342
โทรสำร : +44 1900 609317
Indorama Polymers Rotterdam B.V.
Markweg 201, 3198 NB, Europoort, Harbour
No.6347, Rotterdam, Netherlands
Alphapet, Inc.
1301 Finley Island Road, Decatur, Alabama,
AL35601, USA
โทรศัพท์ : +1 256 308 1180
โทรสำร : +1 256 341 5926
Beverage Plastics Limited
Silverwood Business Park, 70 Silverwood Road,
Lurgan, Craigavon, County Armagh, BT66 6LN,
Northern Ireland
โทรศัพท์ : +442838311800
โทรสำร : +442838311888

PET

20

21

22

23

24

25

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.
โทรศัพท์ : (52) (55) 91775700
โทรสำร : (52) (55) 52924919
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.
โทรศัพท์ : (52) (55) 91775700
โทรสำร : (52) (55) 52924919
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หุ้นสำมัญ

จำนวนหุ้นที่
ออกจำหน่ำย
5,000

จำนวนหุ้น
ที่ถือ
5,000

อัตรำกำร
ถือหุ้น
100.00%

PET

หุ้นสำมัญ

1

1

100.00%

PET

หุ้นสำมัญ

18,000

18,000

100.00%

PET

หุ้นสำมัญ

4,400

4,400

100.00%

ขวดขึ ้นรูป ฝำปิ ด
และขวดพลำสติก

หุ้นสำมัญ

600,000

306,000

51.00%

ให้ บริกำร

Equity Quota Equity Quota
Class I และ
Class I: 2
Class II
Equity Quota
Class II: 1

Equity Quota
Class I: 2
Equity Quota
Class II: 1

100.00%

ให้ บริกำร

Equity Quota Equity Quota
Class I และ
Class I: 2
Class II
Equity Quota
Class II: 1

Equity Quota
Class I: 2
Equity Quota
Class II: 1

100.00%

ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ลำดับ
26

27

28

29

30

31

32

ชื่อธุรกิจ/สถำนที่ตงั ้

ประเภทธุรกิจ

Indorama Ventures Polymers Mexico S. de R.L.
PET
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.
โทรศัพท์ : (52) (55) 91775700
โทรสำร : (52) (55) 52924919
Indorama Ventures Packaging (Nigeria) Ltd.
ขวดขึ ้นรูป ฝำปิ ด
Eleme Petrochemicals Complex, East West
และขวดพลำสติก
Expressway, Eleme, Rivers State, Nigeria
โทรศัพท์ : 2348052501268
Indorama Ventures Packaging (Philippines)
บรรจุภณ
ั ฑ์
Corporation
Building 1, Southern Luzon Comple, Brgy.
Baranggay Batino, Calamba City, Laguna,
Philippines
โทรศัพท์ : +63 495303592 / +63 495340036
บมจ. อินโดรำมำ โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส้ ์
โพลีเอสเตอร์
75/92 อำคำรโอเชี่ยน ทำวเวอร์ 2 ชัน้ 35
เส้ นด้ ำยและเส้ นใย
ซอยสุขมุ วิท 19 (วัฒนำ) ถนนอโศก แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (662) 661-6661
โทรสำร 661-6664-5
PT Indorama Polychem Indonesia
โพลีเอสเตอร์
JL. Desa Kemban Kuning, Kecamation Jatiluhur, เส้ นด้ ำยและเส้ นใย
Purwakarta(Jawa Barat) Indonesia
โทรศัพท์ : (62) 264 207727
โทรสำร : (62) 264 211260
PT. Indorama Ventures Indonesia
โพลีเอสเตอร์
Desa Cihuni, RT/RW 002/004, Cihuni,
เส้ นด้ ำย เส้ นใย
Pagedangan, Tangerang, Banten, 15820
และ PET
Indonesia
โทรศัพท์ : +6621 5371111
โทรสำร : +6221 5378811
Trevira GmbH
โพลีเอสเตอร์
Max-Fischer-Strasse 11, 86399 Bobingen,
เส้ นด้ ำยและเส้ นใย
Federal Republic of Germay
โทรศัพท์ : +49-8234-9688-2100
โทรสำร : +49 8234 9688 5355
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ประเภทหุ้น

จำนวนหุ้นที่
ออกจำหน่ำย
Equity Quota Equity Quota
Class I และ
Class I: 2
Class II
Equity Quota
Class II: 1

จำนวนหุ้น
ที่ถือ
Equity Quota
Class I: 2
Equity Quota
Class II: 1

อัตรำกำร
ถือหุ้น
100.00%

หุ้นสำมัญ

150,000,000

150,000,000

100.00%

หุ้นสำมัญ

1,075,005

1,075,000

99.99%

หุ้นสำมัญ

2,202,850,000 2,193,084,881

99.55%

หุ้นสำมัญ

30,000

30,000

100.00%

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%

-

-

-

75.00%

ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ลำดับ
33

34

35

36

37

38

39

40

จำนวนหุ้นที่
ออกจำหน่ำย
-

ชื่อธุรกิจ/สถำนที่ตงั ้
ประเภทธุรกิจ
ประเภทหุ้น
Trevira North America, LLC
จัดจำหน่ำยและ
5206 Leonardslee CT, Charlotte, Mecklenburg
ให้ บริกำร
County, North Carolina, 28226, USA
PT. Indorama Polyester Industries Indonesia
โพลีเอสเตอร์
หุ้นสำมัญ
20,000
JL. Surya Lestari Kav. 1-16A, Kawasan Surya
เส้ นด้ ำยและเส้ นใย
Cipta Ciampel, Karawang, Jawa Barat, Indonesia
โทรศัพท์ : + 0267-440501
โทรสำร : + 0267-440764
Indorama Ventures Recycling Netherlands B.V.
บริษัทลงทุน
หุ้นสำมัญ
18,000
Markweg 201, 3198 NB Europoort, Rotterdam,
Netherlands
โทรศัพท์ : +31-181285400
ES FiberVisions Company Limited
ขำยและกำรตลำด หุ้นสำมัญ
200
3-3-23 Nakanoshima, Kita-Ku, Osaka 530-0005
Japan
โทรศัพท์ : (81) 6-6441-3307
โทรสำร : (81) 6-6441-3347
FiberVisions A/S
เส้ นด้ ำยโพลีเอ Shares Class
Class A:
Engdraget 22, Varde Denmark, DK-6800
สเตอร์
A & Class B 122,949,441
Denmark
Class B:
โทรศัพท์ : +45 7994 2200
29,117,600
โทรสำร : +45 7994 2201
FiberVisions Products, Inc.
เส้ นด้ ำยโพลีเอ หุ้นสำมัญ
25,000
CT Corporation System, 1202 Peachtree St.,
สเตอร์
Atlanta, GA 30361, USA
โทรศัพท์ : +1 800-241-8922
โทรสำร : +1 404-888-7795
FiberVisions Manufacturing Company
เส้ นด้ ำยโพลีเอ หุ้นสำมัญ
100
The Corporation Trust Company, 1209 Orange
สเตอร์
St., Wilmington, DE 19801 USA
โทรศัพท์ : (302) 658-7581
โทรสำร : (302) 655-2480
Wellman International Limited
เส้ นด้ ำยโพลีเอ หุ้นสำมัญ
1,100,850
Mullagh, Kells, Co.Meath, Ireland
สเตอร์
โทรศัพท์ : +353-46-9280200
โทรสำร : +353-46-9280300

115

ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสำคัญอื่น

จำนวนหุ้น
ที่ถือ
-

อัตรำกำร
ถือหุ้น
75.00%

19,995

99.97%

18,000

100.00%

100

50.00%

Class A:
122,949,441
Class B:
29,117,600

100.00%

25,000

100.00%

100

100.00%

1,100,850

100.00%

ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ลำดับ
41

42

43

44

45

46

47

48

ชื่อธุรกิจ/สถำนที่ตงั ้
MJR Recycling B.V.
Tengnagelwaard 5, NL-6917 AE Spijk (Gld),
Netherlands
โทรศัพท์ : +316566250
โทรสำร : +316566251
ES FiberVisions (Suzhou) Co., Ltd.
No. 29 Hengshan Rd. Suzhou New District
215011 China
โทรศัพท์ : + 86 512 6823 1099
โทรสำร : + 86 512 6823 0021
Wellman France Recyclage S.A.S.
Zone Industrielle de Regret 55100
Verdun,France
โทรศัพท์ : +33(0) 329 843 232
โทรสำร : +33(0) 329 843 104
ES FiberVisions ApS
Engdraget 22, Varde Denmark, DK- 6800
โทรศัพท์ : +45 7994 2200
โทรสำร : +45 7994 2201
FiberVisions (China) Textile Products Ltd.
No. 29 Heng Shan Rd., New District, Suzhou,
the People's Republic of China
โทรศัพท์ : + 86 512 6823 1099
โทรสำร : + 86 512 6823 0021
ES FiberVisions Hongkong Limited
Room 1002 10th Fl., Far East Consortium Bldg.
204-206 Nathan Rd., Kowloon Hong Kong
โทรศัพท์ : +852 2970 5555
ES FiberVisions China Limited
No. 305, 7Sone, Trade Bldg., GuangBao Rd.,
Guangzhou Free Trade Zone China
โทรศัพท์ : 86-20-8220-9018
โทรสำร : 86-20-8220-9973
ES FiberVisions LP
Entity Services (Nevada) LLC, 2215- B
Renaissance Dr., Suite 10, Las Vegas, NV 89119
U.S.A. (NV)
โทรศัพท์ : (702)740-4244
โทรสำร : (702) 966-4247
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ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสำคัญอื่น

ประเภทธุรกิจ
ประเภทหุ้น
ไม่ได้ ดำเนินธุรกิจ หุ้นสำมัญ

เส้ นด้ ำยโพลี
เอสเตอร์

-

ขวดพลำสติก และ หุ้นสำมัญ
ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล

จำนวนหุ้นที่
ออกจำหน่ำย
181

จำนวนหุ้น
ที่ถือ
181

อัตรำกำร
ถือหุ้น
100.00%

-

-

50.00%

500

500

100.00%

ขำยและกำรตลำด

-

-

-

50.00%

เส้ นด้ ำยโพลี
เอสเตอร์

-

-

-

100.00%

ขำยและกำรตลำด

-

-

-

50.00%

ขำยและกำรตลำด

-

-

-

50.00%

11,573,200

5,786,700

50.00%

ขำยและกำรตลำด หุ้นสำมัญ

ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ลำดับ
49

50

51
52

53

54

55

56

57

58

ชื่อธุรกิจ/สถำนที่ตงั ้
บจ. อินโดรำมำ โฮลดิ ้งส์
75/64,65 อำคำรโอเชี่ยน ทำวเวอร์ 2 ชัน้ 28 ซอย
สุขมุ วิท 19 (วัฒนำ) ถนนอโศก แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66(0) 2661 6661
โทรสำร +66(0) 2661 6664-5
Indorama Trading (UK) Limited
23 Northiam, Woodside Park, N 12 7 ET, London
United Kingdom
IVL Belgium N.V.
Jules Bordetlaan 160, 1140 Evere, Belgium
Indo Polymers Mauritius Limited
Les Cascades, Edith Cavell Street, Port Louis,
Republic of Mauritius
IVL Singapore PTE. Limited
17 Phillip Street#05-01, Grand Building,
Singapore (048695)
Indorama Netherlands Cooperatief U.A.
Markweg 201, 3198NB Europoort, Rotterdam,
Netherlands
โทรศัพท์ : 0181285400
Indorama Netherlands B.V.
Markweg 201, 3198NB Europoort, Rotterdam,
Netherlands
โทรศัพท์ : 0181285400
Beacon Trading (UK) Limited
23 Northiam, Woodside Park, N 12 7 ET, London
United Kingdom
Indorama Ventures Europe B.V.
Markweg 201, 3198NB Europoort, Rotterdam,
Netherlands
โทรศัพท์ : 0181285400
Trevira Holdings GmbH
Max-Fischer-Strasse 11, 86399 Bobingen,
Federal Republic of Germany
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ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสำคัญอื่น

ประเภทธุรกิจ
ขนสัตว์

ประเภทหุ้น
หุ้นสำมัญ

จำนวนหุ้นที่
ออกจำหน่ำย
77,446,800

จำนวนหุ้น
ที่ถือ
77,303,050

อัตรำกำร
ถือหุ้น
99.81%

จัดจำหน่ำยขน
สัตว์

หุ้นสำมัญ

10,000

10,000

100.00%

บริษัทลงทุน

หุ้นสำมัญ

30,615

30,614

99.99%

บริษัทลงทุน

หุ้นสำมัญ

769,767,558

769,767,558

100.00%

ให้ บริกำรด้ ำน
กำรเงิน

หุ้นสำมัญ

59,000,000

59,000,000

100.00%

บริษัทลงทุน

-

-

-

100.00%

บริษัทลงทุน

หุ้นสำมัญ

18,000

18,000

100.00%

บริษัทลงทุน

หุ้นสำมัญ

70,000

70,000

100.00%

บริษัทลงทุน

-

-

-

100.00%

บริษัทลงทุน

หุ้นสำมัญ

25,000

18,750

75.00%

ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ลำดับ
59

60
61

62

63

64

65

66

ชื่อธุรกิจ/สถำนที่ตงั ้
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.
โทรศัพท์ : (52) (55) 91775700
โทรสำร : (52) (55) 52924919
Indorama Ventures USA Inc.
801 Pineview Road, Asheboro, North Carolina
Indorama Polymers (USA) LLC
1301 Finley Island Road, Decatur, Alabama, AL
35601, U.S.A.
โทรศัพท์ : +1 256 308 1180
โทรสำร : + 1 256 341 5926
Beverage Plastics (Holdings) Limited
Silverwood Business Park, 70 Silverwood Road,
LurgonCraigavon, Country Armagh, BT 66 6 LN,
Northern Ireland
โทรศัพท์ : +442838311800
โทรสำร : +442838311888
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.
โทรศัพท์ : (52) (55) 91775700
โทรสำร : (52) (55) 52924919
KP Equity Partners Inc.
Lot 2&3, Level 3, Wisma Lazenda, Jalan,
Kemajuan, 87000 F.T. Labuan, Malaysia
Indorama Ventures Performance Fibers Holdings
USA, LLC
Corporation Service Company, 2711 Centerville
Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, USA
โทรศัพท์ : (302) 636-5401
โทรสำร : (302) 636-5454
FiberVision Corporation
3700 Crestwood Pkwy, Suite 900, Duluth, GA
30096 U.S.A.
โทรศัพท์ : +1 678-578-7240
โทรสำร : +1 678-578-7276
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ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสำคัญอื่น

ประเภทธุรกิจ
บริษัทลงทุน

จำนวนหุ้นที่
ประเภทหุ้น ออกจำหน่ำย
Equity Quota Equity Quota
Series A & Series A: 2
Series B
Equity Quota
Series B: 1

จำนวนหุ้น
ที่ถือ
Equity Quota
Series A: 2
Equity Quota
Series B: 1

อัตรำกำร
ถือหุ้น
100.00%

บริษัทลงทุน

หุ้นสำมัญ

4,200

4,200

100.00%

บริษัทลงทุน

-

-

-

100.00%

บริษัทลงทุน

Shares Class Class A: 5,100 Class A: 5,100
A, Class B & Class B: 2,450 Class B: Class C Class C: 2,450 Class C: -

51.00%

บริษัทลงทุน

Equity Quota Equity Quota
Class I &
Class I: 2
Class II
Equity Quota
Class II:1

Equity Quota
Class I: 2
Equity Quota
Class II:1

100.00%

บริษัทลงทุน

หุ้นสำมัญ

10,000

10,000

100.00%

บริษัทลงทุน

-

-

-

100.00%

บริษัทลงทุน

หุ้นสำมัญ

1,000

1,000

100.00%

ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ลำดับ
67

68

69

70

71

72

73

74

ชื่อธุรกิจ/สถำนที่ตงั ้
ES FiberVisions Holdings Aps
Engdraget 22, Varde Denmark, DK- 6800
Denmark
โทรศัพท์ : +45 7994 2200
โทรสำร : +45 7994 2201
FiberVisions (China) A/S
Engdraget 22, Varde Denmark, DK-6800
Denmark
โทรศัพท์ : +45 7994 2200
โทรสำร : +45 7994 2201
Covington Holdings, Inc
Corporation Service Company, Suite 400, 2711
Centerville Rd., Wilmington, DE 19809 U.S..A.
โทรศัพท์ : (302) 636-5401
โทรสำร : (302) 636-5454
FiberVisions L.P.
The Corporation Trust Company, 1209 Orange
St., Wilmington, DE 19801 U.S.A.
โทรศัพท์ : (302) 658-7581
โทรสำร : (302) 655-2480
Athens Holdings Inc
Corporation Service Company, Suite 400, 2711
Centerville Rd., Wilmington, DE 19809 U.S.A.
โทรศัพท์ : (302) 636-5401
โทรสำร : (302) 636-5454
Indorama Ventures Holdings LP
Corporation Trust Center, 1209 Orange Street,
Wilmington, Delaware 19801 U.S.A.
FV Holdings Inc.
Entity Services (Nevada) LLC, 2215-B
RENAISSANCE DR, Las Vegas, NV 89119
โทรศัพท์ : (702) 740-4244
โทรสำร : (702) 966-4247
Indorama Ventures OGL Holdings LP
Corporation Trust Center, 1209 Orange Street,
Wilmington, Delaware 19801 U.S.A.
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ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสำคัญอื่น

ประเภทธุรกิจ
บริษัทลงทุน

ประเภทหุ้น
หุ้นสำมัญ

จำนวนหุ้นที่
ออกจำหน่ำย
48,500

จำนวนหุ้น
ที่ถือ
24,250

อัตรำกำร
ถือหุ้น
50.00%

บริษัทลงทุน

หุ้นสำมัญ

100,000

100,000

100.00%

บริษัทลงทุน

หุ้นสำมัญ

100

100

100.00%

กำรตลำด

-

-

-

100.00%

บริษัทลงทุน

หุ้นสำมัญ

50

50

100.00%

บริษัทลงทุน

-

-

-

100.00%

บริษัทลงทุน

หุ้นสำมัญ

2,000

2,000

100.00%

บริษัทลงทุน

-

-

-

100.00%

ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ลำดับ
75

76

77

78

79

80

81

82

83

ชื่อธุรกิจ/สถำนที่ตงั ้
ประเภทธุรกิจ
ประเภทหุ้น
ES FiberVisions Inc.
บริษัทลงทุน
หุ้นสำมัญ
CSC Entity Services, LLC 2711 Centerville Rd.,
Wilmington, DE 19809 U.S.A
โทรศัพท์ : (302)636-5401
โทรสำร : (302)636-5454
Wellman International Handelsgeselscfaft GmbH
ตัวแทนขำย
Konrad-Zuse-Strabe 4a, 59174 Kamen, Germany
โทรศัพท์ : +49-2307-96789-0
โทรสำร : +49-2307-96789-10
Indorama Ventures USA Holdings LP
บริษัทลงทุน
Corporation Service Company, 2711 Centerville
Road, Suite 400, Wilmington, Country of New
Castle, Delaware 19808, USA
Indorama Ventures Alphapet Holdings, Inc.
บริษัทลงทุน
หุ้นสำมัญ
Corporation Service Company, 2711 Centerville
Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, USA
UAB Indorama Polymers Europe
จัดจำหน่ำย PET หุ้นสำมัญ
Metalo G.16, LT-94102 Klaipeda, Republic of
Lithuania
Indorama Trading AG
ไม่มีกำรดำเนิน หุ้นสำมัญ
Strengelbecherstrasse, 1480 Zofingen,
ธุรกิจ
Switzerland
Fiber Visions vermogensverwaltungs mbH
ไม่มีกำรดำเนิน หุ้นสำมัญ
Local Court of Dusseldorf Werdener Straße 1,
ธุรกิจ
40227 Düsseldorf Germany
บจ. อินโดรำมำ เวนเจอร์ ส โกลบอล เซอร์ วิสเซส
สำนักงำนปฏิบตั ิ หุ้นสำมัญ
75/80-81 อำคำรโอเชี่ยน ทำวเวอร์ 2 ชัน้ 32 ซอย
ภูมิภำค
สุขมุ วิท 19 (วัฒนำ) ถนนอโศก แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66 (0) 2661 6661
โทรสำร : +66 (0) 2661 6664-5
IVL Polymers Rotterdam B.V
บริษัทลงทุนและ หุ้นสำมัญ
Markweg 201, 3198 NB, Europoort, Rotterdam,
ผลิตพลำสติก
the Netherlands
ขันต้
้ น

120

ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสำคัญอื่น

จำนวนหุ้นที่
ออกจำหน่ำย
100

จำนวนหุ้น
ที่ถือ
50

อัตรำกำร
ถือหุ้น
50.00%

-

-

100.00%

-

-

100.00%

100

100

100.00%

725,088

725,088

100.00%

100

100

100.00%

3,000,000

3,000,000

100.00%

2,000,000

1,999,998

99.99%

100

100

100.00%

ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ลำดับ

ชื่อธุรกิจ/สถำนที่ตงั ้

84

IVL Holdings Rotterdam B.V
Markweg 201, 3198 NB, Europoort, Rotterdam,
the Netherlands
ES Fibervisions (Thailand) Co., Ltd.
75/64 อำคำรโอเชี่ยน ทำวเวอร์ 2 ชัน้ 28 ซอย
สุขมุ วิท 19 (วัฒนำ) ถนนอโศก แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110 ประเทศไทย
Indorama Ventures Packaging (Ghana) Ltd.
Plot 234 Meridian Rd. COMM.2 Accra, Greater
Accra, BOX CO PMB 350 TEMA GA/R, Ghana
Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler S.A.S.
Yolgecen Mah. Turhan Cemal Berikar Blv.
PHP Fibers GmbH
Industrie Center Obernburg, 63784
Obernburg, Germany

บริษัทลงทุนและผลิต หุ้นสำมัญ
พลำสติกขันต้
้ น

Shenma-PHP (Pingdingshan) Air Bag Yarn
Manufacturing Co., Ltd.
Pingdingshan City, Henan Province, China
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
TTI GmbH
Kasinostr. 19 - 21, 42103 Wuppertal, Germany
PHP Overseas Investment GmbH
Industrie Center Obernburg, 63784
Obernburg, Germany
Polyamide High Performance Inc.
300 Serrano Way, Scottsboro, AL 35768 USA
SafeTweave, Inc.
302 Serrano Way, Scottsboro, AL 35769 USA
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ประเภทธุรกิจ

ประเภทหุ้น

จำนวนหุ้นที่
ออกจำหน่ำย
100

จำนวนหุ้น
ที่ถือ
100

อัตรำกำร
ถือหุ้น
100.00%

โพลีเอสเตอร์
เส้ นด้ ำยและเส้ นใย

หุ้นสำมัญ

38,010,000

19,004,999

50.00%

ผลิตวัตถุดบิ สำหรับ
บรรจุภณ
ั ฑ์

หุ้นสำมัญ

500,000

500,000

100.00%

ผลิตสำรเคมี

หุ้นสำมัญ

ผลิตและจำหน่ำย
Polyamide และเส้ น
ใยโพลีเอสเตอร์

หุ้นสำมัญ

5,489,505,865 5,489,505,865 100.00%
25,001

19,801

80.00%

ผลิตและจำหน่ำยเส้ น หุ้นสำมัญ
ใยสำหรับผลิตถุงลม
นิรภัย
จัดจำหน่ำยเส้ นใย หุ้นสำมัญ
สำหรับผลิตถุงลม
นิรภัย

11,000,000

4,312,000

39.20%

200,000

81,600

40.80%

ให้ บริกำรค้ นคว้ ำและ หุ้นสำมัญ
พัฒนำ
บริษัทลงทุน
หุ้นสำมัญ

25,100

10,040

40.00%

2

1.60

80.00%

ผลิตและจำหน่ำยเส้ น หุ้นสำมัญ
ใยPolyamide
ผลิตสิ่งทอ
หุ้นสำมัญ

1,000

800

80.00%

1,000

800

80.00%

ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

3. ข้อมูลทัว่ ไปเกี ่ยวกับบุคคลอ้างอิ งอืน่ ๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตงั ้
:
62 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดำภิเษก คลองเตย
กรุงเทพมหำนคร 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์
:
0-2-229-2800
โทรสำร
:
0-2-654-5462
ผูส้ อบบัญชี
บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ที่ตงั ้
:
ชัน้ 50-51, 195 เอ็มไพร์ ทำวเวอร์ ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ
เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์
:
0-2-677-2000
โทรสำร
:
0-2-677-2222
ทีป่ รึ กษาทางกฎหมาย
บริ ษัท วีรวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด
ที่ตงั ้
:
540 อำคำรเมอร์ คิวรี่ ทำวเวอร์ ชัน้ 22 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์
:
0-2-264-8000
โทรสำร
:
0-2-657-2222
นายทะเบียนหุน้ กู้และผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
หุน้ กู้อินโดรามาเวนเจอร์ ส ครัง้ ที ่ 1/2554 (ชุดที ่ 1 ถึง ชุดที ่ 6) ครัง้ ที ่ 1/2555 (ชุดที ่ 1 ถึง ชุดที ่ 5) ครัง้ ที ่ 2/2555
(ชุดที ่ 1 ถึง ชุดที ่ 4) ครัง้ ที ่ 1/2556 (ชุดที ่ 1 ถึง ชุดที ่ 3) และครัง้ ที ่ 1/2557 (ชุดที ่ 1 ถึง ชุดที ่ 3)
นายทะเบียนหุน้ กู้
ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)
ที่ตงั ้
:
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500
โทรศัพท์
:
0-2-230-1447-8
โทรสำร
:
0-2-626-4545-6
ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
ธนำคำรกรุงศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน)
ที่ตงั ้
:
โทรศัพท์
โทรสำร
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1222 ถนนพระรำมที่ 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ
กรุงเทพมหำนคร 10120
0-2-296-3582
0-2-296-2202

ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 3.2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถอื หุ้น
7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ ว
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส มีทนุ จดทะเบียน 4,815,856,7191 บาท และมีทนุ ชาระ
แล้ ว 4,814,257,245 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 4,814,257,245 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
7.2 ผู้ถอื หุ้น
1. รายชื ่อผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ (ณ วันที ่ 30 มิ ถนุ ายน 2557)
บริ ษัท อิ นโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)
ลาดับ
รายชื่อผู้ถอื หุ้น
1. กลุม่ นายอาลก โลเฮีย
- บจ. อินโดรามา รี ซอสเซส (1)
- Canopus International Limited (2)
- นายอาลก โลเฮีย
- นายอานุช โลเฮีย
2. บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

หมายเหตุ:

บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
นายทวีฉตั ร จุฬางกูร
State Street Bank Europe Limited
HSBC (Singapore) Nominees PTE Ltd.
นายณัฐพล จุฬางกูร
CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LDN BRANCH A/C
CLIENT NRBS
GIC Private Limited - C
State Street Bank and Trust Company Limited
ผู้ถือหุ้นอื่น
รวม
(1)
(2)

จานวนหุ้น

ร้ อยละ

3,066,038,376
130,000,000
10
10
230,180,944

63.69
2.70
0.00
0.00
4.78

209,573,129
78,164,500
55,088,550
43,594,207
37,126,800
23,791,000

4.35
1.62
1.14
0.91
0.77
0.49

22,324,410
0.46
21,234,952
0.44
897,140,357
18.63
4,814,257,245 100.00

ถือหุ้นโดย Canopus International Limited ร้ อยละ 99.98
นายอาลก โลเฮียและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรงมีสิทธิออกเสียงร้ อยละ 76 ซึ่งถือหุ้นร้ อยละ 49 ใน
Canopus International Limited ในขณะที่นายศรี ปรากาซ โลเฮียและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรงมี
สิทธิออกเสียงร้ อยละ 24 ซึง่ ถือหุ้นร้ อยละ 51 ใน Canopus International Limited

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ได้ อนุมตั ิให้ บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 5,666,010,499 บาท
เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส ครัง้ ที่ 1 และครัง้ ที่ 2
1
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ส่วนที่ 3 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

2. ข้อมูลผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษัทย่อยทีเ่ ป็ นบริ ษัททีป่ ระกอบธุรกิ จหลักในกรณีทีบ่ ริ ษัทแม่เป็ นบริ ษัททีป่ ระกอบธุรกิ จโดย
การถือหุน้ ในบริ ษัทอืน่ (Holding Company)
กลุม่ ธุรกิจ Feedstock (PTA)
1. บริ ษัท อินโดรามา ปิ โตรเคม จากัด
ลาดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1.
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส
2.
ผู้ถือหุ้นอื่น
รวม

จานวนหุ้น
472,782,036
6
472,782,042

ร้ อยละ
99.99
0.01
100.00

2. บริ ษัท ทีพีที ปิ โตรเคมิ คอลส์ จากัด (มหาชน)
ลาดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1.
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส
2.
ผู้ถือหุ้นอื่น
รวม

จานวนหุ้น
492,372,999
127,001
492,500,000

ร้ อยละ
99.97
0.03
100.00

จานวนหุ้น
18,000
18,000

ร้ อยละ
100.00
100.00

จานวนหุ้น
N/A(2)
N/A(2)

ร้ อยละ
100.00
100.00

จานวนหุ้น
1,003,539,258

ร้ อยละ
72.60

373,787,006
4,871,606
1,382,197,870

27.04
0.35
100.00

3. Indorama Holdings Rotterdam B.V.
ลาดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1.
UAB Indorama Holdings Europe (1)
รวม
(1)
หมายเหตุ เป็ นบริษัทย่อยทางอ้ อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส โดยถือหุ้นร้ อยละ 100

ธุรกิจ Feedstock (EG/EO)
1. Indorama Ventures (Oxide & Glycols) LLC
ลาดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1.
Indorama Ventures OGL Holdings LP (1)
รวม
หมายเหตุ (1) เป็ นบริษัทย่อยทางอ้ อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส โดยถือหุ้นร้ อยละ 100
(2)
ไม่มีการออกหุ้น

ธุรกิจ PET
1. บริ ษัท อินโดรามา โพลีเมอร์ ส จากัด (มหาชน)
ลาดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1.
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส
บจ. อินโดรามา โฮลดิ ้งส์ (1)
ผู้ถือหุ้นอื่น

2.
3.

รวม
หมายเหตุ เป็ นบริษัทที่ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส ถือหุ้นร้ อยละ 99.81
(1)
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

2. บริ ษัท เพ็ทฟอร์ ม (ไทยแลนด์) จากัด
ลาดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
(1)
1.
บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ ส
2.

บมจ. เสริมสุข

3.

ผู้ถือหุ้นอื่น

หมายเหตุ
26.66

(1)

จานวนหุ้น
4,499,995

ร้ อยละ
60.00

3,000,000

40.00

5

0.00

รวม
7,500,000
100.00
เป็ นบริ ษัทที่ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส ถือหุ้นร้ อยละ 72.60 และบริ ษัทย่อย (บจ .อินโดรามา โฮลดิ ้งส์ จากัด) ถือหุ้นร้ อยละ

3. บริ ษัท เอเซี ย เพ็ท (ไทยแลนด์) จากัด
ลาดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
(1)
1.
บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ ส
44,999,994
99.99
2.
ผู้ถือหุ้นอื่น
6
0.01
รวม
45,000,000
100.00
(1)
หมายเหตุ เป็ นบริ ษัทที่ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส ถือหุ้นร้ อยละ 72.60 และบริ ษัทย่อย (บจ. อินโดรามา โฮลดิ ้งส์ จากัด) ถือหุ้นร้ อยละ
26.66
4. Guangdong IVL PET Polymer Company Limited
ลาดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
(1)
1.
บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ ส
31,000,000
100.00
รวม
31,000,000
100.00
(1)
หมายเหตุ เป็ นบริ ษัทที่ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส ถือหุ้นร้ อยละ 72.60 และบริ ษัทย่อย (บจ .อินโดรามา โฮลดิ ้งส์ จากัด) ถือหุ้นร้ อยละ
26.66
5. PT. Indorama Polypet Indonesia
ลาดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
(1)
1.
Indorama Netherlands B.V.
2.
Indorama Netherlands Cooperatief U.A. (1)
รวม
(1)
หมายเหตุ เป็ นบริษัทย่อยทางอ้ อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส โดยถือหุ้นร้ อยละ 100

จานวนหุ้น
3,499
1
3,500

ร้ อยละ
99.97
0.03
100.00

6. UAB Orion Global Pet
ลาดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
(1)
1.
บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ ส
574,891
74.00
(2)
2.
บจ. เอเซีย เพ็ท (ไทยแลนด์)
201,989
26.00
รวม
776,880
100.00
(1)
หมายเหตุ เป็ นบริ ษัทที่ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส ถือหุ้นร้ อยละ 72.60 และบริ ษัทย่อย (บจ .อินโดรามา โฮลดิ ้งส์ จากัด) ถือหุ้นร้ อยละ
26.66
(2)
เป็ นบริษัทย่อยทางอ้ อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส โดยถือหุ้นร้ อยละ 99.99
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7. Indorama Polymers Rotterdam B.V.
ลาดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1.
UAB Indorama Polymers Europe (1)
รวม
(1)
หมายเหตุ เป็ นบริษัทย่อยทางอ้ อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส โดยถือหุ้นร้ อยละ 100

จานวนหุ้น
18,000
18,000

ร้ อยละ
100.00
100.00

จานวนหุ้น
1
1

ร้ อยละ
100.00
100.00

9. Beverage Plastics Limited
ลาดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1.
Beverage Plastics (Holdings) Ltd. (1)
รวม
(1)
หมายเหตุ เป็ นบริษัทย่อยทางอ้ อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส โดยถือหุ้นร้ อยละ 51

จานวนหุ้น
600,000
600,000

ร้ อยละ
100.00
100.00

10. Indorama Ventures Poland Sp.z.o.o
ลาดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
(1)
1.
Indorama Netherlands B.V.
รวม
(1)
หมายเหตุ เป็ นบริษัทย่อยทางอ้ อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส โดยถือหุ้นร้ อยละ 100

จานวนหุ้น
993,988
993,988

ร้ อยละ
100.00
100.00

11. AlphaPet, Inc.
ลาดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1.
Indorama Polymers (USA) LLC. (1)
รวม
(1)
หมายเหตุ เป็ นบริษัทย่อยทางอ้ อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส โดยถือหุ้นร้ อยละ 100

จานวนหุ้น
4,400
4,000

ร้ อยละ
100.00
100.00

12. Auriga Polymers Inc.
ลาดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
(1)
1.
Indorama Ventures USA Inc.
รวม
(1)
หมายเหตุ เป็ นบริษัทย่อยทางอ้ อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส โดยถือหุ้นร้ อยละ 100

จานวนหุ้น
5,500
5,500

ร้ อยละ
100.00
100.00

13. StarPet Inc.
ลาดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
(1)
1.
Indorama Ventures USA Inc.
รวม
(1)
หมายเหตุ เป็ นบริษัทย่อยทางอ้ อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส โดยถือหุ้นร้ อยละ 100

จานวนหุ้น
5,000
5,000

ร้ อยละ
100.00
100.00

8. Indorama Polymers Workington Limited
ลาดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1.
UAB Indorama Polymers Europe (1)
รวม
(1)
หมายเหตุ เป็ นบริษัทย่อยทางอ้ อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส โดยถือหุ้นร้ อยละ 100
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14. Indorama Ventures Polymers Mexico, S. de R.L. de C.V.
ลาดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1.
Grupo Indorama Ventures, S. de R.L. de C.V. (1)
2.
Indorama Ventures Servicios Corporativos, S. de R.L. de C.V. (1)
รวม
(1)
หมายเหตุ เป็ นบริษัทย่อยทางอ้ อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส โดยถือหุ้นร้ อยละ 100
(2)
ไม่มีการออกหุ้น

จานวนหุ้น
N/A(2)
N/A(2)
N/A(2)

ร้ อยละ
99.99
0.01
100.00

15. Indorama Pet (Nigeria) Limited
ลาดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
(1)
1.
บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ ส
405,000,000
90.00
2.
Eleme Petrochemicals Co., Ltd
45,000,000
10.00
รวม
450,000,000
100.00
(1)
หมายเหตุ เป็ นบริ ษัทที่ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส ถือหุ้นร้ อยละ 72.60 และบริ ษัทย่อย (บจ .อินโดรามา โฮลดิ ้งส์ จากัด) ถือหุ้นร้ อยละ
26.66
16. Indorama Ventures Packaging (Nigeria) Limited
ลาดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
(1)
1.
Indorama Netherlands B.V.
2.
Indorama Netherlands Cooperatief U.A. (1)
รวม
(1)
หมายเหตุ เป็ นบริษัทย่อยทางอ้ อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส โดยถือหุ้นร้ อยละ 100

จานวนหุ้น
149,999,999
1
150,000,000

ร้ อยละ
99.99
0.01
100.00

17. Indorama Ventures Packaging (Philippines) Corporation
ลาดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
(1)
1.
Indorama Netherlands B.V.
2.
ผู้ถือหุ้นอื่น
รวม
(1)
หมายเหตุ เป็ นบริษัทย่อยทางอ้ อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส โดยถือหุ้นร้ อยละ 100

จานวนหุ้น
1,075,000
5
1,075,005

ร้ อยละ
99.99
0.01
100.00

18. Indorama Ventures Packaging (Ghana) Limited
ลาดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
(1)
1.
Indorama Netherlands B.V.
รวม
(1)
หมายเหตุ เป็ นบริษัทย่อยทางอ้ อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส โดยถือหุ้นร้ อยละ 100

จานวนหุ้น
500,000
500,000

ร้ อยละ
100.00
100.00

19. Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler S.A.S
ลาดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
(1)
1.
Indorama Netherlands B.V.
รวม
(1)
หมายเหตุ เป็ นบริษัทย่อยทางอ้ อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส โดยถือหุ้นร้ อยละ 100

จานวนหุ้น
5,489,505,865
5,489,505,865

ร้ อยละ
100.00
100.00
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ธุรกิจโพลีเอสเตอร์
1. บริ ษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี ้ส์ จากัด (มหาชน)
ลาดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1.
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส
2.
บจ. อินโดรามา โฮลดิ ้งส์ (1)
3.
ผู้ถือหุ้นอื่น
รวม
(1)
หมายเหตุ เป็ นบริษัทที่ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส ถือหุ้นร้ อยละ 99.81

จานวนหุ้น
1,430,636,976
762,447,905
9,765,119
2,202,850,000

ร้ อยละ
64.94
34.61
0.45
100.00

จานวนหุ้น
29,997
3
30,000

ร้ อยละ
99.99
0.01
100.00

จานวนหุ้น
N/A(2)
N/A(2)
N/A(2)
N/A(2)

ร้ อยละ
99.99
0.005
0.005
100.00

4. PT. Indorama Polyester Industries Indonesia
ลาดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
(1)
1.
KP Equity Partners Inc
2.
PT. Indorama Ventures Indonesia (1)
3.
ผู้ถือหุ้นอื่น
รวม
(1)
หมายเหตุ เป็ นบริษัทย่อยทางอ้ อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส โดยถือหุ้นร้ อยละ 100

จานวนหุ้น
19,990
5
5
20,000

ร้ อยละ
99.95
0.025
0.025
100.00

5. FiberVisions (China) Textile Products Ltd.
ลาดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
(1)
1.
FiberVision (China) A/S
2.
FiberVisions A/S (1)
รวม
(1)
หมายเหตุ เป็ นบริษัทย่อยทางอ้ อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส โดยถือหุ้นร้ อยละ 100

จานวนหุ้น
30,589,820
4,014,000
34,603,820

ร้ อยละ
88.40
11.60
100.00

2. PT. Indorama Polychem Indonesia
ลาดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
(1)
1.
Indorama Netherlands B.V.
2.
Indorama Netherlands Cooperatief U.A. (1)
รวม
(1)
หมายเหตุ เป็ นบริษัทย่อยทางอ้ อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส โดยถือหุ้นร้ อยละ 100
3. PT. Indorama Ventures Indonesia
ลาดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
(1)
1.
Indorama Netherlands B.V.
2.
Indorama Netherlands Cooperatief U.A. (1)
3.
ผู้ถือหุ้นอื่น
รวม
(1)
หมายเหตุ เป็ นบริษัทย่อยทางอ้ อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส โดยถือหุ้นร้ อยละ 100
(2)
ไม่มีการออกหุ้น
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6. Trevira GmbH
ลาดับ
1.
Trevira Holdings GmbH (1)

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้น
N/A(2)
N/A(2)

ร้ อยละ
100.00
100.00

7. Wellman International Limited
ลาดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1.
Indorama Ventures Recycling Netherlands B.V. (1)
รวม
(1)
หมายเหตุ เป็ นบริษัทย่อยทางอ้ อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส โดยถือหุ้นร้ อยละ 100

จานวนหุ้น
1,100,850
1,100,850

ร้ อยละ
100.00
100.00

8. Wellman France Recyclage S.A.S
ลาดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
(1)
1.
Wellman International Ltd.
รวม
(1)
หมายเหตุ เป็ นบริษัทย่อยทางอ้ อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส โดยถือหุ้นร้ อยละ 100

จานวนหุ้น
500
500

ร้ อยละ
100.00
100.00

9. FiberVisions Manufacturing Company
ลาดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
(1)
1.
FiberVisions Corporation
รวม
(1)
หมายเหตุ เป็ นบริษัทย่อยทางอ้ อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส โดยถือหุ้นร้ อยละ 100

จานวนหุ้น
100
100

ร้ อยละ
100.00
100.00

จานวนหุ้น
25,000
25,000

ร้ อยละ
100.00
100.00

รวม
หมายเหตุ เป็ นบริษัทย่อยทางอ้ อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส โดยถือหุ้นร้ อยละ 75
(2)
ไม่มีการออกหุ้น
(1)

10. FiberVisions Products, Inc
ลาดับ
1.
FiberVisions Corporation (1)

รายชื่อผู้ถือหุ้น

รวม
หมายเหตุ เป็ นบริษัทย่อยทางอ้ อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส โดยถือหุ้นร้ อยละ 100
(1)

11. FiberVisions A/S
ลาดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
(1)
(2)
1.
FiberVisions Corporation
122,949,441
100.00
2.
Indorama Netherlands B.V.(1)
29,117,600(3)
0.00
รวม
152,067,041
100.00
(1)
หมายเหตุ เป็ นบริษัทย่อยทางอ้ อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส โดยถือหุ้นร้ อยละ 100
(2)
FiberVisions Corporation ถือหุ้นใน FiberVisions A/S จานวน 122,949,441 หุ้น และมีสิทธิออกเสียงร้ อยละ 100
(3)
Indorama Netherlands B.V. ถือหุ้นใน FiberVisions A/S จานวน 29,117,600 หุ้น และไม่มีสิทธิออกเสียง
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12.
ลาดับ
1.
2.
3.

PHP Fibers GmbH
รายชื่อผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้น
19,800 (2)
1 (3)
5,200 (2)
25,001

ร้ อยละ

13. Polyamide High Performance Inc.
ลาดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1.
PHP Overseas Investment GmbH (1)
รวม
(1)
หมายเหตุ เป็ นบริษัทย่อยทางอ้ อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส โดยถือหุ้นร้ อยละ 100

จานวนหุ้น
1,000
1,000

ร้ อยละ
100.00
100.00

14. Safe Tweave Inc.
ลาดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1.
Polyamide High Performance Inc. (1)
รวม
(1)
หมายเหตุ เป็ นบริษัทย่อยทางอ้ อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส โดยถือหุ้นร้ อยละ 100

จานวนหุ้น
1,000
1,000

ร้ อยละ
100.00
100.00

จานวนหุ้น
77,303,050
143,750
77,446,800

ร้ อยละ
99.81
0.19
100.00

Indorama Netherlands B.V.
Indorama Netherlands B.V.
ผู้ถือหุ้นอื่น

(1)

รวม
หมายเหตุ เป็ นบริษัทย่อยทางอ้ อมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส โดยถือหุ้นร้ อยละ 100
(2)
มูลค่าหุ้นละ1 ยูโร
(3)
มูลค่าหุ้นละ 1,000 ยูโร

80.00
20.00
100.00

(1)

ธุรกิจขนสัตว์
1. บริ ษัท อินโดรามา โฮลดิ้ งส์ จากัด
ลาดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1.
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส
2.
ผู้ถือหุ้นอื่น
รวม

3. ข้อตกลงระหว่างผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ (Shareholders’ Agreement)
- ไม่มี –
7.3 กำรออกหลักทรั พย์ อื่น
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิการออกหุ้นกู้มูลค่าไม่เกิ น
25,000 ล้ านบาท เป็ นเงินบาทหรื อเงินตราต่างประเทศเทียบเท่าเงินบาทที่มีกาหนดไถ่ถอนไม่เกิน 15 ปี และในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมจานวน 25,000 ล้ าน
บาท โดยเสนอขายเป็ นเงินบาท และ/หรื อ สกุลเงินอื่น โดยมีอายุของหุ้นกู้ไม่เกิน 20 ปี หรื อ หุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิก
บริ ษัท (Perpeptual Debenture) และเมื่อรวมกับมูลค่าของหุ้นกู้ที่ได้ มีการอนุมตั ิไว้ เดิมจานวน 25,000 ล้ านบาท แล้ ว จะ
มีมลู ค่าวงเงินของการออกหุ้นกู้รวมกัน มีมลู ค่าไม่เกิน 50,000 ล้ านบาท
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริ ษัทได้ ทาการออกหุ้นกู้ไปแล้ วทังสิ
้ ้นจานวน 5 ครัง้ รวมมูลค่า 27,550 ล้ านบาท
โดยบริ ษัทได้ ทาการออกหุ้นกู้ ครัง้ ที่ 1 เมื่ อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 เป็ นจานวน 7,500 ล้ านบาท ครัง้ ที่ 2 เมื่อวันที่ 5
เมษายน 2555 จานวน 9,400 ล้ านบาท ครัง้ ที่ 3 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 จานวน 4,780 ล้ านบาท ครัง้ ที่ 4 เมื่อวันที่
27 มิถนุ ายน 2556 จานวน 2,170 ล้ านบาท และครัง้ ที่ 5 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 จานวน 3,700 ล้ านบาท ปรากฎตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
ครัง้ ที ่ 1 วันที ่ 19 ตุลาคม 2554:
รุ่ น

ชื่อหุ้นกู้

จานวน
(ล้ านบาท)

IVL16OA

หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ ส ครัง้ ที่ 1/2554

210

IVL18OA

หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ ส ครัง้ ที่ 1/2554

98

IVL21OA

หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ ส ครัง้ ที่ 1/2554

37

IVL16OB

หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ ส ครัง้ ที่ 1/2554

2,690

IVL18OB

หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ ส ครัง้ ที่ 1/2554

IVL21OB

หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ ส ครัง้ ที่ 1/2554
รวม

อัตราดอกเบีย้
ร้ อยละต่ อปี
ปี ที่ 1-3: 4.50%
ปี ที่ 4-5: 5.05%
ปี ที่ 1-4: 4.75%
ปี ที่ 5-7: 5.50%
ปี ที่ 1-4: 5.00%
ปี ที่ 5-8: 5.50%
ปี ที่ 9-10: 6.00%

อายุ

กาหนด
ไถ่ ถอน

5 ปี

19 ต.ค. 59

7 ปี

19 ต.ค. 61

10 ปี

19 ต.ค. 64

4.70%

5 ปี

19 ต.ค. 59

1,302

5.04%

7 ปี

19 ต.ค. 61

3,163

5.35%

10 ปี

19 ต.ค. 64

อายุ

กาหนด
ไถ่ ถอน

5 ปี

5 เม.ย. 60

10 ปี

5 เม.ย. 65

7,500

ครัง้ ที ่ 2 วันที ่ 5 เมษายน 2555:
รุ่ น

ชื่อหุ้นกู้

จานวน
(ล้ านบาท)

IVL174A

หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ ส ครัง้ ที่ 1/2555

1,500

IVL224A

หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ ส ครัง้ ที่ 1/2555

1,250.50

IVL174B

หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ ส ครัง้ ที่ 1/2555

2,500

4.73%

5 ปี

5 เม.ย. 60

IVL194A

หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ ส ครัง้ ที่ 1/2555

1,500

5.09%

7 ปี

5 เม.ย. 62

IVL224B

หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ ส ครัง้ ที่ 1/2555

2,649.50

5.52%

10 ปี

5 เม.ย. 65

รวม
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อัตราดอกเบีย้
ร้ อยละต่ อปี
ปี ที่ 1-3: 4.45%
ปี ที่ 4-5: 5.20%
ปี ที่ 1-3: 5.10%
ปี ที่ 4-7: 5.60%
ปี ที่ 8-10: 6.00%

9,400

ส่วนที่ 3 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ครัง้ ที ่ 3 วันที ่ 14 ธันวาคม 2555:
รุ่ น

ชื่อหุ้นกู้

จานวน
(ล้ านบาท)

อัตราดอกเบีย้
ร้ อยละต่ อปี

อายุ

กาหนด
ไถ่ ถอน

IVL18DA

หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ ส ครัง้ ที่ 2/2555

780

4.52%

6 ปี

14 ธ.ค. 61

IVL20DA

หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ ส ครัง้ ที่ 2/2555

880

4.78%

8 ปี

14 ธ.ค. 63

IVL22DA

หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ ส ครัง้ ที่ 2/2555

1,645

5.11%

10 ปี

14 ธ.ค. 65

IVL24DA

หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ ส ครัง้ ที่ 2/2555

1,475

5.28%

12 ปี

14 ธ.ค. 67

รวม

4,780

ครัง้ ที ่ 4 วันที ่ 27 มิ ถนุ ายน 2556:
รุ่ น

ชื่อหุ้นกู้

จานวน
(ล้ านบาท)

อัตราดอกเบีย้
ร้ อยละต่ อปี

อายุ

กาหนด
ไถ่ ถอน

IVL184A

หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ ส ครัง้ ที่ 1/2556

550

4.40%

5 ปี

27 มิ.ย. 61

IVL206A

หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ ส ครัง้ ที่ 1/2556

520

4.70%

7 ปี

27 มิ.ย. 63

IVL236A

หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ ส ครัง้ ที่ 1/2556

1,100

5.10%

10 ปี

27 มิ.ย. 66

รวม

2,170

ครัง้ ที ่ 5 วันที ่ 14 มี นาคม 2557:
รุ่ น

ชื่อหุ้นกู้

จานวน
(ล้ านบาท)

อัตราดอกเบีย้
ร้ อยละต่ อปี

อายุ

กาหนด
ไถ่ ถอน

IVL173A

หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ ส ครัง้ ที่ 1/2557

1,500

4.00%

3ปี

14 มี.ค. 60

IVL193A

หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ ส ครัง้ ที่ 1/2557

800

4.50%

5ปี

14 มี.ค. 62

IVL243A

หุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ ส ครัง้ ที่ 1/2557

1,400

5.30%

10ปี

14 มี.ค. 67

รวม

3,700

ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 บริ ษัทฯ ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ A+ โดยบริ ษัท ทริ ส เรตติ ้ง จากัด
7.4 นโยบำยกำรจ่ ำยเงินปั นผล
นโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลของบริ ษัท
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 30 ของกาไรสุทธิ หลังหักภาษี
และหลังหักสารองตามกฎหมาย ทังนี
้ ้ คณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส เป็ นผู้มีอานาจอนุมตั ิในการพิจารณา
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลเป็ นคราวๆ ไป โดยคานึงถึงปั จจัยต่าง ๆ ที่จะทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นจะได้ รับประโยชน์สงู สุด เช่น เงิน
สารองเพื่อจ่ายชาระหนี ้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกิจการ หรื อเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริ ษัทฯ ในกรณีที่
มีผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของสภาวะตลาด เป็ นต้ น
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ส่วนที่ 3 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

นโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลของบริ ษัทย่อย
สาหรับการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทย่อย มีการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่เกินร้ อยละ 80 ของกาไรสุทธิ หลังหัก
ภาษี และหลังหักสารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริ ษัทย่อย เป็ นผู้มีอานาจอนุมตั ิในการพิจารณา
การจ่ายเงินปั นผลเป็ นคราวๆ ไป โดยคานึงถึงปั จจัยต่าง ๆ เช่น เงินสารองเพื่อจ่ายชาระหนี ้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการ
ขยายกิจการ หรื อเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริ ษัทฯ ในกรณีที่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด
เป็ นต้ น

133

ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

ส่วนที่ 3 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

8. โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้ างองค์ กร ( ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557)
โครงสร้ างการบริ หารของบริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาขน) ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557
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ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

8.1 คณะกรรมการบริษัท
8.1.1 คณะกรรมการบริ ษัทและการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
บริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน) ซึ่งดารงตาแหน่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ประกอบด้ วย
กรรมการจานวน 14 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ

ตาแหน่ ง

การเข้ าร่ วมประชุม

จานวนครั ง้ การประชุม

1. นายศรีปรากาซ โลเฮีย
2. นายอาลก โลเฮีย

ประธานกรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการ
และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารกลุม่ บริษัทฯ

3
2

3
3

3. นางสุจิตรา โลเฮีย

2

3

4. นายอมิต โลเฮีย

กรรมการและประธานคณะกรรมการกากับ ดูแ ล
การดาเนินงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม
กรรมการ

3

3

5. นายซาชิ ปรากาซ ไคตาน

กรรมการและกรรมการผู้จดั การธุรกิจขนสัตว์

3

3

6. นายดีลปิ กุมาร์ อากาวาล

กรรมการ กรรมการบริ หารความเสี่ยงองค์กรและ
ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร กลุ่มธุ รกิ จ Feedstock
(PTA&EG/EO) และ กลุม่ ธุรกิจ PET
กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
และกรรมการผู้จดั การธุรกิจโพลีเอสเตอร์

3

3

3

3

กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

3

3

3

3

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาพิจารณา
ค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการ

3

3

1

3

กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ

3

3

3

3

1

3

7. นายอุเดย์ พอล ซิงห์กิล
8. นายระเฑียร ศรีมงคล

9. นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช*
10. นายมาริษ สมารัมภ์
11. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค

12. ดร.ศิริ การเจริญดี
13. นายคณิต สีห์
14. นายอภิศกั ดิ์ ตันติวรวงศ์

หมายเหตุ: *นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ลาออกจากบริษัทฯ โดยมีผลใช้ บงั คับเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557
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ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

8.1.2 กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัท
กรรมการซึง่ มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัทฯ และหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 คือ “นายอาลก โลเฮีย นางสุจิตรา โลเฮีย นายซาชิ ปรากาซ ไคตาน นาย
ดีลปิ กุมาร์ อากาวาล กรรมการสองในสีค่ นนี ้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษัท “
8.1.3 องค์ประกอบคณะกรรมการบริ ษัท
ข้ อบังคับบริ ษัทฯ กาหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 5 คน และกรรมการไม่
น้ อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทังหมดนั
้
นต้
้ องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการบริ ษัทจะต้ องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติ เป็ นไป
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯและตามที่กฎหมายกาหนด
คณะกรรมการบริ ษัทต้ องประกอบด้ วยกรรมการอิสระอย่างน้ อย 3 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจานวนกรรมการทังหมดต้
้
องเป็ นกรรมการอิสระ
ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีจานวนทังสิ
้ ้น 14 คน อันเป็ นจานวนที่เหมาะสมกับ
ขนาดและประเภทของธุรกิจ เป็ นดังนี ้
(1) กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร 2 คน
(2) กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร 5 คน
(3) กรรมการอิสระ 7 คน
8.1.4 บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีบทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบในการกากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษัทฯให้
เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และข้ อ
พึงปฏิบตั ิที่ดีสาหรับกรรมการบริ ษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ กรรมการทุกคนมีความรู้ ความสามารถใน
การปฏิบตั ิหน้ าที่ เพื่อประโยชน์ ต่อบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยอานาจหน้ าที่และความรั บผิดชอบที่สาคัญของคณะกรรมการ
บริ ษัทฯสรุปได้ ดงั นี ้
1) ปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท ตามมติคณะกรรมการบริ ษัท
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต
2) กาหนดและให้ ความเห็นชอบในเรื่ องวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทางของ
แผนการดาเนินงานและงบประมาณของบริ ษัท ฯ และบริ ษัทย่อย ตามที่ฝ่ายจัดการได้ จดั ทาขึ ้น และกากับ
ดูแลการบริ หารงานและผลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการ หรื อบุคคลใดๆ ซึ่งได้ รับมอบหมายให้ ทาหน้ าที่
ดังกล่าว และให้ เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดไว้
3) ติดตามผลการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณ
4) ดาเนินการให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยนาระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทังจั
้ ดให้ มี
ระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน
5) สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริ หารความเสีย่ งและติดตามผลการปฏิบตั ิงาน
6) จัดให้ มีนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการและจัดให้ มีการปฏิบตั ิตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ
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7) แต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกากับดูแลกิจการ หรื อคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้ าที่ของ
คณะกรรมการบริ ษัท
8) แต่งตังผู
้ ้ บริ หารระดับอาวุโสของบริ ษัท เช่น ประธานคณะกรรมการบริ หาร (Chairman of Executive
Committee) ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร (Chief Executive Officer) ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ
(Chief Operating Officer) และประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงิน (Chief Financial Officer) และเจ้ าหน้ าที่
อาวุโสอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่าจาเป็ นและสมควร
9) แต่งตังเลขานุ
้
การบริ ษัทเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริ ษัทในการปฏิบตั ิงานต่างๆ เพื่อให้ การดาเนินธุรกิจ
ของบริ ษัทเป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
10) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจาเป็ นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
11) ส่งเสริ มให้ กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทเข้ าร่ วมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทยในหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและ
ผู้บริ หาร
8.1.5 การเลือกตังและการพ้
้
นจากตาแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ
ข้ อบังคับ บริ ษั ทฯ มีบ ทบัญญัติที่เ กี่ ย วกับการเลือ กตัง้ และการพ้ น จากต าแหน่ง กรรมการบริ ษัท ฯ โปรดดู
รายละเอียดในหัวข้ อ “การกากับดูแลกิจการ” ข้ อ 9.3 การสรรหาและการแต่งตังกรรมการและผู
้
้ บริ หารระดับสูงสุด
8.1.6 กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษัทต้ องประกอบด้ วยกรรมการอิสระอย่างน้ อย 3 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจานวนกรรมการทังหมดต้
้
องเป็ นกรรมการอิสระ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ โปรดดูรายละเอียดในหัวข้ อ “การกากับดูแลกิจการ” ข้ อ 9.3 การสรรหาและ
การแต่งตังกรรมการและผู
้
้ บริ หารระดับสูงสุด เรื่ อง คุณสมบัติกรรมการอิสระ ทังนี
้ ้ กรรมการอิสระของบริ ษัทต้ องมีคณ
ุ สมบัติ
ตามที่กาหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน รวมถึงประกาศอื่นใดที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมในอนาคต
ณ เดือนมิถนุ ายน 2557 บริ ษัทฯมีกรรมการอิสระทังหมด
้
7 คน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทังคณะ
้
และมีจานวนมากกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด
8.1.7 คณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อยจานวน
3 ชุด ได้ แ ก่ (ก) คณะกรรมการตรวจสอบ (ข) คณะกรรมการสรรหา พิ จ ารณาค่า ตอบแทน และก ากับ ดูแ ลกิ จ การ (ค)
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งองค์กร โปรดดูรายละเอียดในหัวข้ อ “การกากับดูแลกิจการ” ข้ อ 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
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8.2 ผู้บริหาร
เพื่อให้ การบริ หารจัดการองค์กรดาเนินไปได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ แต่งตังคณะผู
้
้ บริ หาร
ระดับ สูง ซึ่ง มี อ านาจและหน้ า ที่ บ ริ ห ารกิ จ การของบริ ษั ท ฯ ตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ ได้ รั บ อนุมัติ จ าก
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ตลอดจนมีหน้ าที่ในการกาหนดกลยุทธ์ พิจารณาและให้ ข้อเสนอแนะในเรื่ องเกี่ยวกับนโยบาย และทิศ
ทางการดาเนินงานของบริ ษัทฯและการบริ หารจัดการให้ เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษัทฯได้ กาหนดไว้
รายชื่อผู้บริ หารบริ ษัทฯ ตามผังโครงสร้ างองค์กร ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 เป็ นดังนี ้
ชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายอาลก โลเฮีย
นายดีลปิ กุมาร์ อากาวาล
นายเปรม จันทรา กุปต้ า
นายสัตยานารายัน โมต้ า
นายอุเดย์ พอล ซิงห์ กิล
นายซาชิ ปรากาซ ไคตาน

ตาแหน่ ง
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารกลุม่ บริษัทฯ
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร ธุรกิจFeedstock (PTA&EG/EO) และ PET
กรรมการผู้จดั การ ธุรกิจ PTA
กรรมการผู้จดั การ ธุรกิจ EG/EO
กรรมการผู้จดั การ ธุรกิจโพลีเอสเตอร์
กรรมการผู้จดั การ ธุรกิจขนสัตว์

8.3 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติแต่งตังให้
้ นายโซวิค รอย เชาว์ดูรี่ ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษัท ตังแต่
้ วนั ที่ 15
กุมภาพันธ์ 2553 โดยมีหน้ าที่ความรับผิดชอบมีรายละเอียดดังนี ้
หน้าทีแ่ ละความรับผิ ดชอบของเลขานุการบริ ษัท
เลขานุการบริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่กาหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึง่ มีผลใช้ บงั คับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้ วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และ
ความซื่อสัตย์สจุ ริ ต รวมทังต้
้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับบริ ษัท มติคณะกรรมการบริ ษัท ตลอดจน
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ หน้ าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริ ษัทมีดงั นี ้
1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี ้
ก. ทะเบียนกรรมการ
ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปี ของบริ ษัท
ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผุ้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสียทีรายงานโดยกรรมการหรื อผู้บริ หาร และจัดส่งสาเนารายงานการมีสว่ นได้ เสีย
ตามมาตรา 89/14 ให้ ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่
บริ ษัทได้ รับรายงานนัน้
3. ดาเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
นอกจากนี ้ เลขานุการบริ ษัทยังมีหน้ าที่อื่นตามที่บริ ษัทฯมอบหมาย ดังนี ้
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 ให้ คาแนะนาเบื ้องต้ นแก่กรรมการ ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับข้ อกฎหมายและกฎระเบียบด้ านหลักทรัพย์ ตลอดจนข้ อบังคับ
บริ ษั ท และติ ด ตามให้ มี ก ารปฏิ บัติ อ ย่ า งถูก ต้ อ งและสม่ า เสมอ รวมถึ ง รายงานการเปลี่ ย นแปลงที่ มี นัย ส าคัญ ต่ อ
คณะกรรมการ
 จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับบริ ษัท และหลักการปฏิบตั ิที่ดี
 จัดทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และติดตามให้ มีการปฏิบตั ิอย่างถูกต้ อง
ตามมติที่ประชุม
 จัดทาและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจาปี บริ ษัท หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมกรรมการ
บริ ษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
 เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสีย ซึง่ จัดทาโดยกรรมการและผู้บริ หาร และรายงานการตามที่กฎหมายกาหนด
 ดูและให้ บริ ษัทย่อยมีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบ
 ดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กากับดูแลให้ เป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ
 จัดให้ มีการเปิ ดเผยให้ ทนั เวลาในการรายงานสารสนเทศที่จาเป็ นต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 ช่วยเหลือการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัท โดยรวมถึงให้ คาปรึ กษาเบื ้องต้ นและข้ อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้ องกับข้ อกฎหมาย
กฎระเบียบ การกากับดูแลกิจการ และหลักปฏิบตั ิที่ดีที่เกี่ยวข้ องกับคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “การกากับดูแลกิ จการ”
8.5 บุคลากร
โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “การกากับดูแลกิ จการ”
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9. การกากับดูแลกิจการ
รายงานการกากับดูแลกิจการงวด 6 เดือน ปี 2557
บริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน) ยอมรับในการปฏิบตั ิตามมาตรฐานของการกากับดูแลกิจการและเชื่อมัน่ ในการ
สร้ างความสมดุลระหว่างเป้าหมายทางเศรษฐกิจและสังคม
คณะกรรมการบริ ษัทเชื่อมัน่ ว่าการกากับดูแลกิจการคือกุญแจสาคัญในการสร้ างความน่าเชื่อถือของบริ ษัทและเสริ มสร้ างการ
เติบโตแบบยัง่ ยืน รวมถึงสร้ างมูลค่าแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ในระยะยาว คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารยึดมัน่ ในการปฏิบตั ิ
ให้ เป็ นไปตามหลักการของการกากับดูแลกิจการ และสะท้ อนให้ เห็นถึงการปฏิบตั ินนเป็
ั ้ นไปอย่างถูกต้ อง ยุติธรรม ตามกฎหมาย
โปร่งใสและมีจริ ยธรรม
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริ ษัทฯ ได้ จดั ทานโยบายการกากับดูแลกิจการเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ตามแนวทางที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและตามหลักเกณฑ์หลักการกากับดูแลกิจการขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) โดยแบ่ง
ออกเป็ นหมวดต่างๆ คือ (ก) สิทธิของผู้ถือหุ้น (ข) การปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (ค) บทบาทของผู้มีสว่ นได้ เสีย (ง) การ
เปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส (จ) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท ซึ่งนโยบายของบริ ษัทได้ มีการกาหนดกรอบของ
ภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หารและพนักงาน
โครงการสร้า งความตระหนัก ในการปฏิ บ ตั ิ ต ามหลัก การกากับ ดูแ ลกิ จ การ(Corporate
Campaign)

Governance

Awareness

เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจว่ามีการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้ ทุกคนในองค์กรมีความ
ตระหนักถึงและมีความเข้ าใจในนโยบายต่างๆ ของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับหลักการกากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริ ษัทจึงจัดให้
มีการจัดทาโครงการสร้ างความตระหนักในการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการอย่าง (CGPAC) ซึ่งเป็ นโครงการที่สง่ เสริ ม
ให้ มีการปฏิบตั ิอย่างเป็ นรูปธรรมในการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร และฝ่ ายเลขานุการบริ ษัทและกากับดูแลการ
ปฏิบตั ิเป็ นคณะทางานในโครงการ CGPAC (CGPAC Committee) รวมถึงจัดให้ มีการตรวจสอบให้ มีการปฏิบตั ิตามนโยบาย
ต่างๆ ของบริ ษัท ในทุกหน่วยงาน และจัดทารายงานของโครงการนี ้ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทอีกด้ วย
โครงการ CGPAC เป็ นโครงการที่จะดาเนินการอย่างต่อเนื่องในการให้ ความรู้ อบรม และติดตามให้ มีการปฏิบตั ิ เพื่อสร้ างความ
มัน่ ใจว่าพนักงานทุกคนของบริ ษัทมีความเข้ าใจในนโยบาย บริ ษัทฯ จัดให้ มีการแปลนโยบายต่างๆ เป็ นภาษาท้ องถิ่นในแต่ละ
ประเทศ คู่มือนโยบาย ประกอบด้ วย นโยบายต่างๆ ที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมและได้ ดาเนินแจกจ่ายให้ แก่พนักงานทุกคน หัวหน้ า
ของแต่ละหน่วยงานจะเป็ นผู้รับผิดชอบให้ มกี ารปฏิบตั ิตามโครงการ CGPAC และรายงานการปฏิบตั ิไปยังคณะทางาน CGPAC
Committee ซึง่ คณะทางาน CGPAC Committee จะนาเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท พนักงานได้ อา่ นและลงนามว่าจะ
ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ หัวหน้ าในแต่ละหน่วยงาน/ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล จะส่งมอบคู่มือนโยบายให้ แก่พนักงานใหม่
พนักงานใหม่จะต้ องอ่านเพื่อทาความเข้ าใจ รับทราบและลงนามว่าจะปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณ โดยจัดให้ มีแผนงานการ
อบรมเพื่อสร้ างความตระหนักและสร้ างความเข้ าใจในนโยบายต่างๆ ของบริ ษัท
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พนักงานสามารถเข้ าถึงข้ อมูลล่าสุดของนโยบายต่างๆ ทางเว็บไซต์ของบริษัท คณะทางาน CGPAC ได้ จดั ตังที
้ มงานที่จะ
รับผิดชอบให้ มกี ารดาเนินตามโครงการดังกล่าว ที่สานักงานใหญ่ โดยประสานงานกับแต่ละหน่วยงานของบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาให้ มีการทบทวนนโยบายต่างๆ เป็ นประจาทุกปี โดยเริ่ มทบทวนนโยบายตังแต่
้ ปี 2557 เป็ นต้ นไป
ในปี นี ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ มกี ารอนุมตั ินโยบายดังต่อไปนี ้
• นโยบายเรื่ องโรคเอดส์ (HIV)
• นโยบายด้ านสุขอนามัยและความปลอดภัย
• นโยบายการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้น
• นโยบายการปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ า
• นโยบายนักลงทุนสัมพันธ์
ในเดือนมกราคม 2557 คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีการอนุมตั ินโยบายเพิ่มเติม คือ นโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตทุกนโยบาย
ของบริ ษัทสามารถดาวน์โหลดได้ ที่เว็บไซต์ของบริ ษัท www.indoramaventures.com ภายใต้ หวั ข้ อการกากับดูแลกิจการ
การปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทาให้ บริษัทฯ ได้ รับรางวัลต่ างๆ ดังนี้
1. บริ ษัทฯ ได้ รับคะแนน 100 คะแนนจากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี 2557 ซึง่ ประเมิน
โดยสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ รับคะแนนเต็มสองปี ติดต่อกัน
2. บริ ษัทฯ ได้ รับคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” ของการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทจดทะเบียนในปี 2556
ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งคะแนนของระดับดีเลิศ คือ คะแนนในช่วงร้ อยละ 90-100 ซึ่งบริ ษัทฯ ได้
คะแนนร้ อยละ 93 ในขณะที่ปีที่แล้ ว บริ ษัทฯ ได้ คะแนนในระดับ “ดีมาก”
3. บริ ษัทฯ ได้ รับรางวัลประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี 2556 ซึ่งจัดโดย
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทยร่ วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุน
ไทย รางวัลที่ได้ รับนี ้ แสดงให้ เห็นถึงการดาเนินการให้ มีการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีโดยคณะกรรมการ
บริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบตลอดปี ที่ผา่ นมา
นอกจากนี ้ หัวหน้ าฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ รับรางวัลและได้ รับการยอมรับว่าเป็ นหนึ่งใน 25 ผู้ปฏิบตั ิงานด้ านนักลงทุนสัมพันธ์
ดีเด่นของโลกซึง่ จัดทาโดยนิตยสารด้ านนักลงทุนสัมพันธ์
9.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อยจานวน 3 ชุด ได้ แก่ (ก) คณะกรรมการตรวจสอบ (ข) คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการ (ค) คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งองค์กร
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมการจานวน 3 ท่าน ได้ แก่ นายระเฑียร ศรี มงคล ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ
ตรวจสอบ นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช และนายมาริ ษ สมารัมภ์ ดารงตาแหน่งสมาชิกกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสมาชิกทุกท่านเป็ น
กรรมการอิสระ และเป็ นผู้มีประสบการณ์ มีความรู้ ในการสอบทานงบการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบชุดปั จจุบนั ได้ รับการ
แต่งตังในปี
้
2556 โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี โดยจะสิ ้นสุดลงวันที่ 18 กันยายน 2558
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งวด 6 เดือน ปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ จดั ให้ มีการประชุมจานวน 3 ครัง้ โดยมีรายละเอียดการเข้ าประชุมของสมาชิก
แต่ละท่านดังนี ้
ชื่อ – สกุล
การเข้ าร่วมประชุม
นายระเฑียร ศรี มงคล*
3/3
2/3
นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
นายมาริ ษ สมารัมภ์*
หมายเหตุ

3/3

* นายระเฑี ยร ศรี มงคลและนายมาริ ษ สมารัมภ์ เป็ นกรรมการตรวจสอบทีม่ ี ความรู้ความสามารถในการสอบทานงบการเงิ น

ขอบเขตอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินทีถ่ กู ต้ องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตังโยกย้
้
าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึง่ มีความเป็ นอิสระ เพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและเสนอค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชี รวมทังเข้
้ าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัทซึง่ รายงานดังกล่าวต้ องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วนเป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษัท
7. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบได้ รายงานกิ จกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริ ษัททันทีหลังการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบนัน้ จะดาเนินการพิจารณาในประเด็นต่างๆ ร่ วมกับฝ่ าย
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บริ ห าร เลขานุก ารคณะกรรมการตรวจสอบ หัว หน้ า ฝ่ ายตรวจสอบภายใน และผู้ส อบ บัญ ชี รายงานการประชุ ม ของ
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นส่วนหนึง่ ของเอกสารที่ใช้ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทซึง่ จัดเป็ นประจาทุกไตรมาส
รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้ นาเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โดยแสดงรายละเอียดไว้ ในรายงาน
ประจาปี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ จดั ทารายงานโดยแสดงรายละเอียดไว้ ในรายงานประจาปี
การตรวจสอบภายใน
บริ ษัทฯ มีการจัดตังฝ่้ ายตรวจสอบภายใน รวมถึงคูม่ ือการตรวจสอบภายในและกฎบัตรของการตรวจสอบภายใน ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้
แต่งตังนายอนิ
้
ล ไอลานี ให้ เป็ นหัวหน้ าของฝ่ ายตรวจสอบภายใน ฝ่ ายตรวจสอบภายในได้ รับมอบหมายให้ ดาเนินการตรวจสอบ
กิจกรรมภายในของบริ ษัทและบริ ษัท ย่อยภายใต้ การดูแลของหัวหน้ า ฝ่ ายตรวจสอบภายใน ฝ่ ายตรวจสอบภายในมีหน้ าที่
รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ สาหรับการกาหนดแผนงานการตรวจสอบประจาปี ในแต่ละหน่วยงานจะต้ องได้ รับ
การอนุมตั ิแผนงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ อีกทังคณะกรรมการตรวจสอบจะด
้
าเนินการทบทวนผลการปฏิบตั ิงานของฝ่ าย
ตรวจสอบภายในโดยเทียบเคียงกับแผนงานที่ได้ ตงไว้
ั ้ เป็ นระยะๆ นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบยังให้ ข้อเสนอแนะต่อฝ่ าย
บริ หารอีกด้ วย สาหรับงวด 6 เดือน ปี 2557 ฝ่ ายตรวจสอบภายใน ได้ ดาเนินการตรวจสอบสาหรับหน่วยงานต่างๆ ของบริ ษัททัง้
ในประเทศไทยและหน่วยงานในต่างประเทศ เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการติดตามให้ มีการปฏิบตั ิตาม
ข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบตั ิงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยทาการตรวจสอบเป็ น
ระยะๆ เพื่อให้ แน่ใจว่าการดาเนินการได้ ปฏิบตั ิตามกฎข้ อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิ จการ
คณะกรรมการสรรหา พิจ ารณาค่าตอบแทนและกากับ ดูแลกิจ การ ประกอบด้ ว ยนายวิลเลี่ย ม เอ็ลล์ว๊ ูด ไฮเน็ค ดารง
ตาแหน่ง ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการ โดยนายอาลก โลเฮีย ดร.ศิริ การเจริ ญดี
และนายคณิต สีห์ เป็ นสมาชิกกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการ ทังนี
้ ้ สมาชิกของคณะกรรมการสรร
หา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการเป็ นกรรมการอิสระ ยกเว้ นเพียงนายอาลก โลเฮีย
งวด 6 เดือน ปี 2557 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการได้ จดั ให้ มีการประชุมขึ ้นจานวน 2 ครัง้
โดยมีรายละเอียดการเข้ าประชุมของสมาชิกแต่ละท่านดังนี ้
ชื่อ
1. นายวิลเลีย่ ม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค
2. นายอาลก โลเฮีย
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2/2

4. นายคณิต สีห์
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ขอบเขตอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการสรรหา พิ จารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิ จการ
การสรรหา
คณะอนุกรรมการมีอานาจและความรับผิดชอบดังนี ้
• กาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ รวมถึงการสอบทานและประเมินความมี
ประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริ ษัท
• พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบริ ษัท โดยพิจารณาจากผู้ที่
มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญ มีความเป็ นมืออาชีพสูง มีความรู้ ความสามารถในการตัดสินใจ และมีประสิทธิภาพ
โดยสรรหาผู้ทเี่ หมาะสมในการปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะกรรมการ และปฏิบตั ิหน้ าที่เพื่อประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหุ้นในระยะยาว
นอกจากนี ้ คณะอนุกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสม โดยคานึงถึงการผสมผสานทางด้ านทักษะ การศึกษา
ประสบการณ์ ความเป็ นอิสระ และความรู้ ซึง่ มีความหลากหลายเพื่อให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของบริ ษัท
ในกรณีที่คณะอนุกรรมการไม่สามารถหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้ คณะอนุกรรมการอาจใช้ บริ การจากบริ ษัทที่
ปรึกษาภายนอก หรื อใช้ ฐานข้ อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทยตามที่เห็นสมควร
• ให้ ความช่วยเหลือแก่คณะกรรมการบริ ษัทในการพัฒนาและประเมินศักยภาพของผู้ที่ได้ รับการเสนอที่จะดารงตาแหน่ง
ผู้บริ หาร รวมถึงตาแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และดูแลการพัฒนาของแผนสืบทอดตาแหน่งผู้บริ หาร
• พัฒนาและเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริ ษัทเพื่ออนุมตั ิในการกาหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ
ของบริ ษัท อีกทังทบทวนคุ
้
ณสมบัติดงั กล่าวเป็ นระยะๆ
• พิจารณาทบทวนโครงสร้ างของคณะกรรมการบริ ษัทและเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริ ษัทเพื่ออนุมตั ิให้ กรรมการบริ ษัท
ดารงตาแหน่งเป็ นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงผู้ที่จะดารงตาแหน่งประธานคณะอนุกรรมการชุดย่อยต่างๆ
เป็ นประจาทุกปี และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพิ่มเติมในกรณีที่ตาแหน่งนันๆ
้ ว่างลง
• พัฒนาและเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริ ษัทเพื่ออนุมตั ิในหลักการพื ้นฐานของหลักธรรมาภิบาล โดยคณะ อนุกรรมการ
จะทบทวนหลักการดังกล่าวเป็ นประจาทุกปี หรื อตามความเหมาะสม พร้ อมทังเสนอแนะเพื
้
่อแก้ ไขเปลีย่ นแปลงหลักการ
ดังกล่าวตามความจาเป็ น
• พัฒ นาและเสนอแนะแนวทางต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ อนุ มัติ ขั น้ ตอนการประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านของ
คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทังสอบทานการประเมิ
้
นผลการปฏิบตั ิงานของตนเอง
• ให้ อานาจในการมอบหมายความรับผิดชอบต่างๆ แก่คณะอนุกรรมการชุดย่อยได้ ตามที่เห็นว่ามีความเหมาะสม
• ให้ อานาจในการว่าจ้ างหน่วยงานเพื่อช่วยในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ
บริ ษัท รวมถึงการว่าจ้ างที่ปรึกษาภายนอกและที่ปรึกษาอื่นๆ ตามที่เห็นว่าเหมาะสม โดยให้ คณะอนุกรรมการมีอานาจ
อนุมตั ิคา่ ตอบแทนที่เกี่ยวข้ อง รวมทังเงื
้ ่อนไขการว่าจ้ างอีกด้ วย
• คณะอนุกรรมการจะต้ องรายงานผลการปฏิบตั ิงาน และข้ อเสนอแนะอื่นๆ ต่อคณะกรรมการบริ ษัท รวมทังมี
้ การจัดทา
และนาเสนอผลการประเมินการปฏิบตั ิงานประจาปี ต่อคณะกรรมการบริ ษัทอีกด้ วย
• คณะอนุกรรมการจะต้ องทบทวนความถูกต้ องและความเหมาะสมของกฎบัตร พร้ อมทังเสนอแนะหรื
้
อเปลี่ยนแปลงต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

144

การกากับดูแลกิจการ

ส่วนที่ 3 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ค่าตอบแทน
คณะอนุกรรมการจะประเมินและให้ คาแนะนาต่อคณะกรรมการบริ ษัทในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการพิจารณาค่าตอบแทนของ
ผู้บริ หารและกรรมการบริ ษัท เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว คณะอนุกรรมการมีอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบดังนี ้
• พิจารณาทบทวนและอนุมตั ิ เป้าหมายของบริ ษัทและวัตถุประสงค์เป็ นประจาปี ทุกปี และให้ สอดคล้ องกับค่าตอบแทนของ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ บริ ษัทฯ
• ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ บริ ษัทฯ อย่างน้ อยปี ละหนึ่งครัง้ ตามเป้าหมายของบริ ษัทและ
วัตถุประสงค์ ที่ได้ กาหนดไว้ และเพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนประจาปี ของประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ บริ ษัทฯ โดยรวมถึงเงินเดือน โบนัส หุ้น และค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น (ถ้ ามี)
• พิจารณาทบทวนและอนุมัติขัน้ ตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานและโครงสร้ างค่าตอบแทนสาหรับกรรมการบริ หาร
ประจาปี คณะอนุกรรมการจะทาการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการบริ หารและอนุมัติค่าตอบแทนประจาปี
โดยรวมถึงเงินเดือน โบนัส หุ้น และค่าตอบแทนในรู ปแบบอื่น โดยอ้ างอิงข้ อมูลและข้ อเสนอแนะจากประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หารกลุม่ บริ ษัทฯ นอกจากนัน้ คณะอนุกรรมการควรมีการสือ่ สารเป็ นประจากับผู้นาของบริ ษัท ซึ่งรวมถึงการทากิจกรรม
ที่เป็ นการพัฒนาศักยภาพความเป็ นผู้นา การทบทวนข้ อมูลที่มาจากการสารวจแบบสอบถามของพนักงาน และทบทวนผล
การประเมินความเป็ นผู้นาประจาปี
• พิจารณาทบทวนและอนุมตั ิ ขันตอนการประเมิ
้
นผลการปฏิบตั ิงาน และโครงสร้ างค่าตอบแทนสาหรับผู้บริ หารระดับสูง
ประจาปี คณะอนุกรรมการจะอนุมตั ิหรื ออาจมอบหมายให้ ฝ่ายทรั พยากรบุคคล พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนประจาปี
รวมถึงเงินเดือน โบนัส หุ้น และค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นให้ แก่ผ้ บู ริ หารระดับสูง
• พิจารณาทบทวนและหารื อกับฝ่ ายจัดการของบริ ษัทในบทวิเคราะห์ค่าตอบแทนของบริ ษัท (CD&A) และเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท บทวิเคราะห์คา่ ตอบแทนของบริ ษัท CD&A เป็ นส่วนหนึง่ ของรายงานประจาปี
• คณะอนุกรรมการมีอานาจในการว่าจ้ างที่ปรึ กษาในการให้ คาแนะนาที่เกี่ยวกับค่าตอบแทนตามที่เห็นว่าเหมาะสม ซึ่ง
คณะอนุกรรมการมีอานาจในการอนุมตั ิคา่ ตอบแทนและเงื่อนไขการในการว่าจ้ างทีป่ รึกษาด้ วย
• คณะอนุกรรมการจะรายงานผลการปฏิบตั ิงานและข้ อเสนอแนะอื่นๆ ต่อคณะกรรมการบริ ษัท หลังจากเสร็ จสิ ้นการประชุม
คณะอนุก รรมการในแต่ ละครั ง้ รวมทัง้ จัด ให้ มี ก ารจัด ท าและน าเสนอผลการประเมิ น การปฏิ บัติ ง านประจ าปี ต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัทด้ วย
การกากับดูแลกิ จการ
นอกเหนือจากหน้ าที่ที่ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ น คณะอนุกรรมการชุดนี ้มีหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องกับการกากับดูแลกิจการดังนี ้
• กาหนดนโยบายด้ านการกากับดูแลกิจการ เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาและนามาปฏิบตั ิ รวมถึงติดตามให้ มีการ
ปฏิบตั ิตามนโยบาย และจัดให้ มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสม
• ประสานงานให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี ของประธานกรรมการ กรรมการรายบุคคลและการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัททังชุ
้ ด รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
• สร้ างความเชื่อมัน่ ว่ากระบวนการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทมีความเหมาะสมคงไว้ ซึ่งความถูกต้ องและความชอบธรรม
กล่าวคือ ความถูกต้ องของงบการเงิน การปฏิบตั ิตามกฎหมายและหลักจริ ยธรรม ตลอดจนความสัมพันธ์ อนั ดีกบั ลูกค้ า ผู้
จัดหาสินค้ าและผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ อื่นๆ

145

การกากับดูแลกิจการ

ส่วนที่ 3 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

• สร้ างความเชื่อมัน่ ว่ากระบวนการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทมีความเหมาะสมในการป้ องกันและลดความขัดแย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ ทังนี
้ ้เพื่อประโยชน์อนั สูงสุดของบริ ษัทและผู้ถือหุ้น
• สร้ างความเชื่อมัน่ ว่ากระบวนการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทมีความเหมาะสมต่อประสิทธิภาพในการเสริ มสร้ างหลักธรร
มาภิบาล การจัดการความเสีย่ ง การควบคุมภายใน และการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
คณะกรรมการสรรหา พิ จารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิ จการได้จดั ทารายงานโดยแสดงรายละเอียดไว้ในรายงานประจาปี
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งองค์กร (ERM)
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงองค์กร (ERM) ซึ่งประกอบด้ วยสมาชิกจานวน 5 คน โดยที่มีสมาชิก 2 คนเป็ นกรรมการอิสระ
ทังนี
้ ้นายอาลก โลเฮีย ดารงตาแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ บริ ษัทฯ และรองประธานกรรมการบริ ษัทได้ รับการแต่งตังให้
้
เป็ นประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงองค์กร และมีสมาชิกคือ นายระเฑียร ศรี มงคล ซึ่งดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการบริ ษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ นายมาริ ษ สมารัมภ์ ซึง่ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ นายดีลปิ กุมาร์ อากาวาล ซึง่ ดารงตาแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ ธุรกิจ PET และ Feedstock และนายอุเดย์
พอล ซิงห์ กิล ซึง่ ดารงตาแหน่งกรรมการผู้จดั การธุรกิจโพลีเอสเตอร์
งวด 6 เดือน ปี 2557 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงองค์กรได้ จดั ให้ มีการประชุม ขึ ้นจานวน 1 ครัง้ โดยมีรายละเอียดการเข้ า
ประชุมของสมาชิกแต่ละท่านดังนี ้
ชื่อ
การเข้ าร่ วมประชุม
1. นายอาลก โลเฮีย
1/1
2. นายระเฑียร ศรี มงคล
1/1
3. นายมาริ ษ สมารัมภ์

1/1

4. นายดีลปิ กุมาร์ อากาวาล

1/1

5.

1/1

นายอุเดย์ พอล ซิงห์ กิล

วัตถุประสงค์ของการบริ หารความเสีย่ งองค์กร
• สร้ างวัฒนธรรมให้ มีการตระหนักถึงความเสี่ยงทัว่ ทั ง้ องค์กร ตรวจสอบการกากับดูแลและการบริ หารความเสี่ยงองค์กร
เพื่อให้ แน่ใจว่าได้ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบ
• ปรับปรุงให้ เกิดความโปร่งใสและสอดส่องดูแลให้ มีการบริ หารความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องค์กร เพื่อให้ แน่ใจว่าได้ บรรลุเป้าหมายของ
องค์กร สามารถยืดหยุน่ และตอบสนองต่อความท้ าทายและโอกาส
• สามารถระบุและประเมินถึงผลกระทบของการความเสี่ยงทางธุรกิ จขององค์ กรที่มีนัยสาคัญ (รวมถึงภาวะเศรษฐกิ จ
ถดถอย) เพื่อลดความเสีย่ ง โดยมีการปรับใช้ กลยุทธ์ที่เหมาะสม
ขอบเขตอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งองค์กร
• กาหนดนโยบายและกลยุทธ์ตามกรอบการบริ หารความเสีย่ งของบริ ษัท ซึง่ รวมถึงโครงสร้ างการกากับดูแลความเสีย่ ง ระดับ
ความเสีย่ งที่ยอมรับได้ และการบริ หารความเสีย่ ง เป็ นต้ น
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• ทบทวนความเสีย่ งโดยรวมของบริ ษัทโดยรวมถึง ความเสีย่ งทางกลยุทธ์ ความเสีย่ งในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการกากับดูแลการ
ปฏิบตั ิ โดยครอบคลุมถึงสิง่ แวดล้ อม ความเสีย่ งจากการคอร์ รัปชัน่ ความเสีย่ งที่มีผลกระทบด้ านชื่อเสียงโดยรวมถึงด้ านนัก
ลงทุนสัมพันธ์ ความเสีย่ งด้ านเครดิต ความเสีย่ งด้ านสภาพคล่องและการจัดหาเงินทุนและความเสีย่ งด้ านการตลาด เป็ นต้ น
• ทบทวนความเสีย่ งที่เกี่ยวข้ องกับแผนการเติบโตของบริ ษัท ความคลาดเคลือ่ นจากงบประมาณที่ได้ คาดการณ์ไว้ ผลกระทบ
จากความล่าช้ าของการดาเนินตามโครงการที่ได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทซึ่งรวมถึงการเพิ่มขึ น้ ของต้ นทุน
โครงการ
• เพื่อให้ มนั่ ใจว่า นโยบาย กระบวนการ และระเบียบวิธีปฏิบตั ิ มีความเหมาะสมต่อการบริ หารความเสี่ยงที่มีนยั สาคัญของ
องค์กรโดยรวม และรายงานผลลัพธ์ตอ่ คณะกรรมการบริ ษัท
• ตรวจสอบวงจรอุตสาหกรรมโพลีเอสเตอร์ กลยุทธ์และการบรรลุตามเป้าหมาย
• รับผิดชอบหน้ าที่อื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นคราวๆ ไป
• ระบุถึงความเสีย่ งและนากลยุทธ์การบริ หารความเสีย่ งที่เหมาะสมนามาปรับใช้ เพื่อลดความเสีย่ ง
• พิจารณาให้ มีการลดความเสี่ยงลงโดยคณะกรรมการชุดย่อยและจัดให้ มีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมกับแผนการ
ปฏิบตั ิงาน
• ประเมินการนาไปใช้ ปฏิบตั ิและการจัดการบริ หารความเสีย่ งที่มีประสิทธิภาพ โดยให้ คาแนะนาอย่างต่อเนื่องและสนับสนุน
ให้ มีการปรับปรุงกรอบการบริ หารความเสีย่ งโดยรวม เพื่อให้ แน่ใจว่ามีการปฏิบตั ิตามอย่างดีที่สดุ
• จัดให้ มีการลดความเสีย่ งที่วิกฤตลงโดยเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งองค์กร
• จัดให้ มีการเผยแพร่วฒ
ั นธรรมด้ านความเสีย่ งให้ แก่พนักงานทุกคนในแต่ละภาคส่วนของธุรกิจ
• จัดทากระบวนการการปฏิบตั ิการและคูม่ ือที่เหมาะสมให้ สอดคล้ องกับนโยบายที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารความเสีย่ งองค์กรที่
ได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งองค์กร
• จัดให้ มีการทบทวนและให้ เกิดความมัน่ ใจว่ามีการทาประกันภัยคุ้มครองความเสีย่ งและมีการโอนความเสีย่ ง
• จัดให้ มีการพัฒนากระบวนการตอบสนองความเสีย่ งโดยรวมถึงแผนภาวะฉุกเฉินและแผนงานธุรกิจต่อเนื่อง
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งองค์กรได้ จดั ทารายงานโดยแสดงรายละเอียดไว้ ในรายงานประจาปี
9.3 การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
กรรมการ
การสรรหา การแต่งตัง้ การถอดถอน หรื อการพ้ นจากตาแหน่งกรรมการของบมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส นัน้ จะมีกาหนดไว้ ใน
ข้ อบังคับซึง่ สามารถสรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
1. ในการดาเนินงานของบริ ษัท คณะกรรมการซึง่ ประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อยห้ าคน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทังหมดจะต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย และกรรมการจะต้ องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายกาหนด
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังกรรมการโดยใช้
้
เสียงข้ างมากตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี ้
(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
(ข) ให้ ผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคลไป
(ค) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตาม
ั้
(ก) เลือกตังบุ
้ คคลเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะ
แบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
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(ง) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนที่
จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ ผ้ เู ป็ นประธานในที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่ง
ออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม โดยกรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี
แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ จบั สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่ง
นานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนัน้ อาจได้ รับเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ ยื่นใบลาออกต่อ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส โดยการลาออกนันจะมี
้
ผลนับแต่
วันที่ใบลาออกไปถึง บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสีข่ องจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือ
โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
คุณสมบัติกรรมการ
1. อายุไม่เกิน 70 ปี
2. มีคณ
ุ สมบัติตามที่กาหนดไว้ ในกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนมีคณ
ุ สมบัติตามที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท
3. ต้ องสาเร็ จการศึกษาขันต
้ ่าระดับปริ ญญาตรี ในสาขาใดก็ได้
4. เป็ นผู้มีความรู้ ในกิจการของบริ ษัทและสามารถอุทิศเวลาได้ อย่างเพียงพอ ตลอดจนใช้ ความรู้ ความสามารถที่มีเพื่อ
ประโยชน์ของบริ ษัท
5. เป็ นผู้มีความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและมีคณ
ุ ธรรมสูง
กรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หารและกรรมการอิสระต้ องไม่ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 บริ ษัท
กรรมการที่เป็ นผู้บริ หารต้ องไม่ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 3 บริ ษัทและบริ ษัทนันจะต้
้
องไม่มี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั ไอวีแอล อย่างไรก็ตาม กรรมการที่เป็ นผู้บริ หารสามารถดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทภายใน
กลุม่ ไอวีแอล โดยรวมถึงบริ ษัทร่วมทุน โดยไม่จากัดจานวนบริ ษัท
ในกรณีที่กรรมการคนใดดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คณะกรรมการบริ ษัทจะ
พิจารณาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการและจะรายงานถึงเหตุผลในการแต่งตังกรรมการท่
้
านนันไว้
้ ในรายงาน
การกากับดูแลกิจการในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
คุณสมบัติกรรมการอิ สระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละศูนย์จุดเจ็ดห้ า ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบมจ.
้
อินโดรามา เวนเจอร์ ส บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้น
ของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัท บริ ษัทแม่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอานาจควบคุมของ
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บริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึง่ เป็ นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา คู่สมรส
พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้
เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทแม่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัทในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทแม่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อ
สานักงาน ก.ล.ต.
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการคานวณมูลค่าของความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้ มีความหมายเช่นเดียวกันกับนิยามที่กาหนดไว้
ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทแม่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของ
บริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัท
แม่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทที่สงั กัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทแม่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัทและไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้
พ้ นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วน
ที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจาหรื อถือหุ้น
เกินร้ อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ น
การแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ กาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเข้ มกว่าที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริ หารกลุ่มบริ ษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้แต่งตังผู
้ ้ ที่จะดารงตาแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่มบริ ษัทฯ ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้ องเป็ น
บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาจากผู้ที่มีลกั ษณะโดดเด่น มีความเชี่ยวชาญ มีความเป็ นมืออาชีพสูง และเป็ นผู้มี
ความรู้ ความสามารถในการตัดสินใจและมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่เพื่อประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัทในระยะยาว และ
เป็ นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้ านอุตสาหกรรมของบริ ษัท
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9.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะส่งตัวแทนของบริ ษัทฯ เข้ าไปเป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมของบริ ษัท โดยตัวแทนอาจเป็ น
ประธานกรรมการ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร กรรมการผู้จดั การ กรรมการ ผู้บริ หารระดับสูงหรื อบุคคลใดๆ ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติและ
ประสบการณ์เหมาะสมในธุรกิจดังกล่าว โดยปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้ งกับธุรกิจของบริ ษัทย่อยเหล่านัน้ ตัวแทนที่ได้ รับการ
แต่งตังจะต้
้ องบริ หารและจัดการธุรกิจของบริ ษัทย่อยตามกฎหมายและกฏระเบียบตามที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท และ
กฎหมายของบริ ษัทย่อยที่เกี่ยวข้ อง และปฏิบตั ิตามนโยบาย แนวทางและข้ อเสนอแนะของบมจ. อินโดรามาเวนเจอร์ ส
9.5 การใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัท
บริ ษัทฯ ได้ มีการจัดทานโยบายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้ อมูลไว้ เป็ นความลับ และ/หรื อการใช้ ข้อมูลภายใน
ของบริ ษัท เพื่อเป็ นการช่วยป้องกันไม่ให้ เกิดการกระทาที่ผิดกฎหมาย โดยนโยบายดังกล่าวได้ มีการแจ้ งต่อพนักงานทุกคนของ
บริ ษัท ไม่วา่ จะเป็ นที่สานักงานใหญ่หรื อบริ ษัทย่อยทุกแห่งของบริ ษัท
จรรยาบรรณสาหรับกรรมการและจรรยาบรรณสาหรับพนักงานนัน้ ได้ มีการแจ้ งต่อกรรมการและพนักงาน ว่าจะไม่ซื ้อ ขาย โอน
หรื อรับโอนโดยใช้ ข้อมูลที่เป็ นความลับหรื อข้ อมูลภายในของบริ ษัทเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ ข้อมูลภายใน
กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้สอบบัญชี และพนักงานบริ ษัททุกคนที่สามารถรับทราบข้ อมูลทางด้ านงบการเงินของบริ ษัท จะต้ องรายงาน
การซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท ซึ่งรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะต่อเลขานุการบริ ษัท ซึ่งทางฝ่ ายเลขานุการ
บริ ษัทได้ มีการจัดทารายงานสรุปการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัทโดยนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจาทุกไตรมาส
กรรมการบริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน) ได้ มีการจัดทารายงานการมีส่วนได้ เสียของตนเองที่มีต่อบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อย ซึง่ แบบฟอร์ มนี ้ได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท ซึ่งกรรมการจะต้ องนาส่งรายงานต่อเลขานุการบริ ษัทเป็ น
ประจาทุกปี
นโยบายการดูแลเรื ่องการใช้ข้อมูลภายในของบริ ษัท
บริ ษัทได้ วางนโยบายในการดูแลการใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัทดังนี ้
1. กรรมการ ผู้บริ หาร เจ้ าหน้ าที่ และพนักงานบริ ษัทจะต้ องเก็บรักษาความลับ และ/หรื อข้ อมูลภายในของบริ ษัท ยกเว้ นจะใช้
ข้ อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริ ษัทเท่านัน้
2. กรรมการ ผู้บริ หาร เจ้ าหน้ าที่ และพนักงานบริ ษัทจะไม่เปิ ดเผยความลับ และ/หรื อ ข้ อมูลภายในของบริ ษัท เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์สว่ นตน หรื อเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม
3. กรรมการ ผู้บริ หาร เจ้ าหน้ าที่ และพนักงานบริ ษัทจะไม่ขาย/ซื ้อ/โอน ในหลักทรัพย์ของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส โดยใช้
ข้ อมูลที่เป็ นความลับ และ/หรื อข้ อมูลภายในของบริ ษัท และ/หรื อ การเข้ าทารายการโดยใช้ ข้อมูลที่เป็ นความลับ และ/หรื อ
ข้ อมูลภายในของบริ ษัท ซึง่ อาจก่อให้ เกิดความเสียหายแก่บริ ษัท ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อมโดยให้ นบั รวมคู่สมรส บุตรที่ยงั
ไม่บรรลุนิติ ภาวะของกรรมการ ผู้บริ หาร เจ้ าหน้ าที่ และพนักงานบริ ษัท ผู้ฝ่าผืนกฎระเบียบดังกล่าวข้ างต้ น จะได้ รั บ
บทลงโทษที่รุนแรง
หลังจากที่บริ ษัทฯ ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้จดั การ หรื อบุคคลใดที่รับผิดชอบ
ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ผู้สอบบัญชี เจ้ าหน้ าที่และพนักงานของบริ ษัท ซื ้อ/ขาย หรื อ เสนอซื ้อ/เสนอขายในหลักทรั พย์ของ
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส หรื อชักชวนบุคคลอื่น ซื ้อ/ขาย หรื อ เสนอซื ้อ/เสนอขายในหลักทรัพย์ของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรื อเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ แก่บคุ คลอื่นโดยใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัท ที่สง่ ผลกระทบต่อ
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การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรั พย์ ของบมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส ซึ่งข้ อมูลดังกล่าวที่ยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะ หรื อใช้
ประโยชน์จากตาแหน่งหน้ าที่ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าว เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ แก่ตนเอง หรื อเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
ให้ แก่บคุ คลอื่น การกระทาของบุคคลดังกล่าวข้ างต้ น ให้ ถือว่าเข้ าข่ายทาผิดกฎหมายในฐานะผู้ใช้ ข้อมูลภายใน
ในกรณีที่ กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้จดั การ หรื อบุคคลใดที่รับผิดชอบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท และผู้สอบบัญชีของบริ ษัทได้ มา
หรื อจาหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส บุคคลดังกล่าวจะต้ องมีหน้ าที่จดั ทาและรายงานข้ อมูลการซื ้อ
ขายหลักทรัพย์ในระยะเวลาที่กาหนดภายใต้ กฎระเบียบของสานักงาน ก.ล.ต. โดยให้ นบั รวมคู่สมรส บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ของบุคคลดังกล่าวข้ างต้ น โดยกฎระเบียบดังกล่าวนี ้ จะมีการแจ้ งให้ แก่พนักงานทุกคนทราบ
9.6 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี และค่าบริ การตรวจสอบอื่นใน ปี 2556 ของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย บริ ษัทที่มีอานาจควบคุมร่ วม
และบริ ษัทร่วมเป็ นดังนี ้
รายละเอียด
1.ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อย บริ ษัทที่มีอานาจ
ควบคุมร่วม และบริ ษัทร่วม
ก) จ่ายให้กบั บริ ษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด และ
บริ ษัททีส่ งั กัด บริ ษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
ข) จ่ายให้ผสู้ อบบัญชี บริ ษัทอืน่
2.ค่าบริ การตรวจสอบอื่น(Non-audit
fee) ที่จ่ายให้ กบั KPMG
International บริ ษัทที่สงั กัด
บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จากัด *

ปี 2556 (บาท)
98,000,000

ปี 2555 (บาท)
100,000,000

91,000,000

97,000,000

7,000,000
49,000,000

3,000,000
11,000,000

*ค่าบริ การตรวจสอบอื่นซึ่งเกี่ยวข้ องกับการให้ คาปรึกษาด้ านภาษี การทา Due Diligence การซือ้ กิจการ การปรับโครงสร้ างกิจการ และการให้
คาปรึกษาในด้ านอื่นๆ

9.7 การปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการงวด 6 เดือน ปี 2557
บริ ษัทฯ มีการปฏิบตั ิตามหลักการพื ้นฐานและนโยบายของการกากับดูแลกิจการดังต่อไปนี ้:
สิทธิของผู้ถอื หุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นเป็ นอันดับแรก โดยไม่คานึงถึงจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นถือ อีกทัง้
ส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีการใช้ สทิ ธิตามกฎหมายอีกด้ วย
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานต่างๆ ตามกฎหมาย เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้
ถือหุ้นในประเทศหรื อผู้ถือหุ้นต่างประเทศ หรื อผู้ถือหุ้นสถาบัน ให้ ได้ รับสิทธิในการเข้ าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแต่งตัง้
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ผู้แทนให้ เข้ าร่ วมประชุมและสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการลงคะแนนเสียงเพื่อแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการเป็ น
รายบุคคล สิทธิในการลงคะแนนเสียงเพื่อแต่งตังและก
้
าหนดค่าตอบแทนประจาปี ของผู้สอบบัญชี และสิทธิ ในการลงคะแนน
เสียงในเรื่ องอื่นๆ โดยใช้ สทิ ธิตา่ งๆ ในการเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ที่ผา่ นมา
สิทธิของผู้ถือหุ้นนันให้
้ รวมถึงสิทธิในการได้ รับส่วนแบ่งเงินปั นผล สิทธิในการเสนอความคิดเห็น และการสอบถามข้ อมูลเกี่ยวกับ
การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทในทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้ รับข่าวสาร ข้ อมูลสารสนเทศที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วนเพียงพอและทันเวลา
เพื่อนามาใช้ ในการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ซึง่ บริ ษัทฯ ยังคงมุง่ มัน่ ที่จะดาเนินการอย่างต่อเนื่องเช่นนี ต้ ลอดไป
บริ ษัทฯ ไม่มีสญ
ั ญาหรื อข้ อตกลงใดๆ กับผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึง่ บริ ษัทจัดให้ มีโครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัทย่อย บริ ษัทในเครื อ และผู้
ร่วมทุน โดยไม่มีการถือหุ้นแบบไขว้ นอกจากนี ้โครงสร้ างผู้ถือหุ้นของกลุม่ บริ ษัทไม่มีลกั ษณะโครงสร้ างแบบพีระมิด
โครงสร้ างของกลุม่ บริ ษัทฯ ได้ มีการเปิ ดเผยไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทภายใต้ หวั ข้ อ “เกี่ยวกับบริ ษัท” และมีการปรับปรุ งข้ อมูลให้
เป็ นปั จจุบนั ในทุกๆ ไตรมาส
ก) สิ ทธิ พืน้ ฐานทัว่ ไปและความเสมอภาค
บริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน) เปิ ดโอกาสให้ กลุม่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยมีสว่ นร่ วมในการเสนอวาระการประชุม และ
เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้ ามารั บเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นระยะเวลา 90 วัน หนังสือ
ดังกล่าวได้ ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 และผ่านช่องทางเว็บไซต์
ของบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 หนังสือเชิญประชุมได้ แจ้ งถึงวิธีการและเงื่อนไขในการดาเนินการไว้ อย่างชัดเจน ทังนี
้ ้
บริ ษัทฯ ไม่ได้ รับข้ อเสนอจากผู้ถือหุ้น รายใดในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเพื่อเข้ ามารับเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท ซึ่งได้ มี
การรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อทราบในเรื่ องดังกล่าวแล้ วในช่วงเดือนมกราคม 2557
บริ ษัทฯ จะยังคงดาเนินการเปิ ดโอกาสเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในเรื่ องพื ้นฐานที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทต่อไป
เพื่อเป็ นการสร้ างความมัน่ ใจให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นว่า ผู้ถือหุ้นจะได้ รับทราบข้ อมูลงบการเงินประจาปี ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ ว และงบ
การเงินประจาไตรมาสได้ ตรงเวลา บริ ษัทฯ ได้ ทาการเปิ ดเผยข้ อมูลงบการเงินประจาปี 2556 และงบการเงินรายไตรมาสทัง้ 2
ไตรมาสของปี 2557 ในวันถัดไปหลังจากได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสามารถ
ดาวน์โหลดข้ อมูลงบการเงินได้ ทงในรู
ั ้ ปแบบภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ที่ www.indoramaventures.com
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญในเรื่ องของการเปิ ดเผยสารสนเทศอย่างตรงเวลา โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิ รายงานประจาปี แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติ
ที่สาคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท การรายงานความคืบหน้ าของการเข้ าซื ้อกิจการ ข้ อมูลนาเสนอในงาน Opportunity
Day รายงานของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ข่าวประชาสัมพันธ์และข้ อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทและบริ ษัทย่อยเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ได้ รับทราบข้ อมูลอย่างต่อเนื่องและทันต่อเวลา
ผู้ถือหุ้นได้ รับแจ้ งคาบอกกล่าวการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการล่วงหน้ า 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะ
ได้ รับข้ อมูลที่ครบถ้ วน เพียงพอ ซึง่ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ได้ จดั ขึ ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 โดยมีการส่งหนังสือ
เชิญประชุมเป็ นการล่วงหน้ าโดยส่งในวันที่ 24 มีนาคม 2557
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เอกสารที่ใช้ ในการประชุมสามัญประจาปี จะส่งไปยังผู้ถือหุ้น ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ มีการเผยแพร่ ไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัท ทังในรู
้ ปแบบ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 โดยเผยแพร่เป็ นการล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อเป็ น
การอานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ใช้ ในการประชุมรวมถึงแบบฟอร์ มการมอบฉันทะ
ผ่านทางเว็บไซต์ได้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ แจ้ งข่าวสารเรื่ องการส่งหนังสือเชิญประชุมผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557
บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถส่งข้ อซักถามพร้ อมกับข้ อคิดเห็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับวาระการประชุม เป็ นการล่วงหน้ า นับ
จากวันที่ได้ รับหนังสือเชิ ญประชุม ซึ่งขันตอนของการส่
้
งคาถามและข้ อคิดเห็นดังกล่าวได้ ระบุไว้ อย่างชัดเจนในหนังสือเชิ ญ
ประชุม
บริ ษัทฯ สนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ด้ วยตนเองหรื อมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุมแทนได้
หรื อผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งในสี่ท่านที่ได้ รับการเสนอชื่อโดยบริ ษัทให้ เป็ นผู้เข้ าร่ วมประชุม
แทน โดยบริ ษัทฯ ได้ แนบประวัติของกรรมการอิสระไว้ ในหนังสือเชิญประชุม
เพื่ออานวยความสะดวกในการเดินทางให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น สถานที่จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ตังอยู
้ ่ใจกลางเมือง ซึ่งบริ ษัทฯ
ได้ แนบแผนที่ของสถานที่จดั ประชุมไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว โดยจัดประชุมตังแต่
้ เวลา 14.00 น.
ในวันประชุม บริ ษัทฯ ได้ จดั เวลาให้ กบั ผู้ถือหุ้นสาหรับการลงทะเบียนมากกว่าสองชัว่ โมงก่อนเริ่ มการประชุม โดยมีการจัดเตรี ยม
สถานที่ และเจ้ าหน้ าที่อานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นไว้ อย่างเพียงพอ ซึง่ ผู้ถือหุ้นยังคงสามารถลงทะเบียนหลังจากมีการเปิ ด
การประชุมไปแล้ ว ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุม
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ าถึงเอกสารที่จาเป็ นต้ องใช้ ในการเข้ าร่ วมประชุมทังหมด
้
รวมทังหนั
้ งสือมอบ
ฉันทะ ซึง่ ผู้ถือหุ้นจะได้ รับความสะดวกจากเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ
การลงทะเบียนโดยระบบบาร์ โค้ ด โดยบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรื อ TSD ได้ ถกู นามาใช้ เพื่อความ
สะดวกรวดเร็ ว และมีประสิทธิภาพในการลงทะเบียน นอกจากนี ้บริ ษัทได้ จดั เตรี ยมบัตรลงคะแนนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละท่าน เพื่อ
นาไปลงคะแนนเสียงอีกด้ วย
บริ ษัทฯ ได้ จดั เตรี ยมข้ อมูล วาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมไว้ อย่างครบถ้ วน ทังนี
้ ้เพื่อ เป็ นการช่วยในการตัดสินใจของผู้
ถือหุ้น
เนื่องจากได้ รับผลการตอบรับเป็ นอย่างดีจากผู้ถือหุ้นในครัง้ ที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีลา่ มแปลภาษาไทยสาหรับการประชุมผู้
ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2557
ข) การเลือกตัง้ กรรมการกลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระและการแต่งตัง้ กรรมการเข้าใหม่
ในปี 2557 กรรมการบริ ษัทจานวน 5 ท่าน ครบตาแหน่งตามวาระและกรรมการทัง้ 5 ท่านตกลงรับข้ อเสนอให้ มีการเลือกตัง้
กรรมการกลับเข้ า มาดารงต าแหน่งต่อไปอี กวาระหนึ่ง ทัง้ นีก้ รรมการทัง้ 5 ท่า น ได้ ลงนามหนังสือตอบรั บ และเสนอต่อ
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ เพื่อพิจารณาการเสนอให้ กลับเข้ ามาดารงตาแหน่งอีกวาระ
หลังจากที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ ได้ มีการพิจารณาจากประสบการณ์การทางานของ
กรรมการแล้ ว เห็นควรเสนอกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระกลับเข้ าดารงตาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึง่
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บริ ษัทฯ ได้ จดั เตรี ยมประวัติของกรรมการทัง้ 5 ท่าน ที่ครบกาหนดออกตามวาระ และมีการเสนอให้ กลับเข้ ามาดารงตาแหน่ง
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของกรรมการประกอบด้ วย ชื่ อ อายุ ประเภทของกรรมการ ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วกับ
กรรมการท่านอื่น ประวัติการศึกษา การฝึ กอบรม ประสบการณ์การทางาน ตาแหน่งงานในองค์กรจดทะเบียนอื่น ตาแหน่งงาน
ในบริ ษัทคูแ่ ข่ง ความเกี่ยวโยงทางธุรกิจซึง่ อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท สัดส่วน
การถือหุ้น ข้ อพิพาททางกฏหมาย จานวนการเข้ าร่ วมประชุม และ ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท ทังนี
้ ้เพื่ออานวยความ
สะดวกในการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ จะพิจารณาทบทวนจานวนของคณะกรรมการบริ ษัท ซึ่ง
ประกอบด้ วย กรรมการอิสระจานวน 7 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารจานวน 2 ท่าน และกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารจานวน 5
ท่าน
ในการเสนอชื่อการแต่งตังกรรมการ
้
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ จะพิจารณาความ
เหมาะสม ด้ านทักษะ การศึกษา ประสบการณ์ ความเป็ นอิสระ และความรู้ ความสามารถ เป็ นต้ น และให้ มี ความหลากหลาย
ของสมาชิกในคณะกรรมการบริ ษัท ตรงกับตามความต้ องการของบริ ษัท อีกทังเป็
้ นไปตามนโยบายการพิจารณาสรรหาและ
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการ คุณสมบัติขนต
ั ้ ่าของผู้
ดารงตาแหน่งกรรมการได้ มีการกาหนดไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริ ษัท
ทังนี
้ ้ ไม่มีกรรมการของบริ ษัทท่านใดได้ รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นใหญ่
การเลือกตังกรรมการที
้
่ ครบกาหนดตามวาระให้ กลับเข้ ามาดารงตาแหน่ง ต่อไปอีกวาระจะอนุมตั ิโดยผู้ถือหุ้น และเป็ นการ
ลงคะแนนเสียงเป็ นรายบุคคล
บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ าเป็ น
เวลาไม่น้อยกว่า 90 วันก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึง่ ไม่มีผ้ ูถือหุ้นรายใดเสนอชื่อ
ค) การอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการอิ สระและกรรมการทีไ่ ม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ทบทวนและให้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารในปี
2557 และมีการเสนอโบนัสประจาปี สาหรับกรรมการทังหมดในปี
้
2556 ตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการได้ เสนอให้ มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นตาม
หลักเกณฑ์ของการจ่ายค่าตอบแทนโดยเสนอให้ แก่กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หารต่อคณะกรรมการบริ ษัทและ
ผู้ถือหุ้นดังนี ้
• ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ กับกรรมการควรจ่ายอย่างสมเหตุ สมผล โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน และภาระหน้ าที่ที่
รับผิดชอบ
• ค่าตอบแทนควรคานึงถึงผลประโยชน์ของกรรมการและคานึงถึงผลประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
• โครงสร้ างของค่าตอบแทนควรจะไม่ซบั ซ้ อน โปร่งใส และง่ายต่อความเข้ าใจของผู้ถือหุ้น
• การจ่ายค่าตอบแทนสาหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผ้ บู ริ หารและกรรมการอิสระ เป็ นการจ่ายค่าตอบแทนประจาและโบนัสประจาปี
ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ผลประกอบการของบริ ษัทในปี ที่ผา่ นมา
154

การกากับดูแลกิจการ

ส่วนที่ 3 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

• ค่าตอบแทนในส่วนที่เพิ่ม จะมีการจ่ายให้ แก่กรรมการซึง่ ดารงตาแหน่งในแต่ละคณะอนุกรรมการ
การปฏิบตั ิตามนโยบาย คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการจะกาหนดรู ปแบบค่าตอบแทนโดย
เปรี ยบเทียบกับบริ ษัทจดทะเบียนอื่น ซึง่ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี ้
ค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริ ษัทและประธานคณะอนุกรรมการซึ่งเป็ นกรรมการที่ไม่ใช่เป็ นผู้บริ หารและเป็ น
กรรมการอิสระตามลาดับ จะมีการคานวนโดยใช้ อตั รา 1.5 เท่าของสมาชิกอื่นๆ
ในการพิจารณาโบนัสที่จ่ายให้ กับกรรมการทังหมดนั
้
น้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการ จะ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานในแต่ละปี ทังนี
้ ้ จะขึ ้นอยู่กบั ผลงาน ความรับผิดชอบ ความเชี่ยวชาญและการเข้ าร่ วมประชุม โดย
อ้ างอิงจากแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
นอกจากนี ้ โบนัสประจาปี ทังหมด
้
คานวนจากอัตราร้ อยละคงที่ของผลกาไรสุทธิรวมประจาปี ของบริ ษัท โดยคานวณจากระบบ
การเก็บคะแนน (Point System) ตามจานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละคนเข้ าร่วมประชุม
ในปี 2557 ยังไม่มีนโยบายเปลีย่ นวิธีคานวณค่าตอบแทนประจา
ทังนี
้ ้ ไม่มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนประจาให้ แก่กรรมการที่เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัท
รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร ในงวด 6 เดือนของปี 2557 รวมทังรายละเอี
้
ยด
การจ่า ยโบนัสประจาปี ของกรรมการทัง้ หมดในปี 2556 ได้ มี การแสดงรายละเอีย ดไว้ อยู่ในหัวข้ อ ”ผลการปฎิ บัติ ง านของ
กรรมการ” ในรายงานฉบับนี ้
ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการจะเป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนของ
กรรมการ โดยแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557
กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริ หารและผูบ้ ริ หาร
นโยบายและหลักเกณฑ์ของการจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการที่เป็ นผู้บริ หารและผู้บริ หาร ได้ มีการแสดงรายละเอียดไว้ ใน
หัวข้ อ “ผลการปฎิบตั ิงานของกรรมการ” ในรายงานฉบับนี ้
ง) การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี ภายนอกและการอนุมตั ิ ค่าสอบบัญชี
รายละเอียดของชื่อสานักงานสอบบัญชีและรายชื่อของผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี ระยะเวลาที่เป็ น
ผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนทังจากการสอบบั
้
ญชีและจากปฏิบตั ิหน้ าที่อื่น ตลอดปี 2556 พร้ อมกับความคิดเห็นของคณะกรรมการ
บริ ษัท ตามคาแนะนาของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ ระบุรายละเอียดโดยแสดงไว้ ในหนังสือเชิญประชุมแล้ ว ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการ
อานวยความสะดวกในการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
จ) การจ่ายเงิ นปั นผล
นโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลของบริ ษัทได้ มีการกาหนดให้ มีการจ่ายเงิ นปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของกาไรสุทธิ
หลังจากการหักภาษี และจัดสรรทุนสารองตามกฎหมายแล้ ว
ตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัทได้ เสนออนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลประจาปี 2557 ใน
อัตรา 0.19 บาทต่อหุ้น รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 914,708,876.55 บาท ซึง่ ได้ จ่ายแก่ผ้ ถู ือหุ้นไปเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557
ฉ) การประชุมผูถ้ ือหุน้
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บริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน) มีนโยบายให้ ดาเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้ สอดคล้ องตามข้ อบังคับของบริ ษัท
และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สทิ ธิของตนเองอย่างเต็มที่ในลักษณะที่พงึ กระทาได้
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี จะจัดขึ ้นภายใน 4 เดือนหลังจากสิ ้นสุดปี งบประมาณ ในเดือนธันวาคม ซึ่งในปี 2556 นี ้ ได้ มี
การจัดประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 โดยที่เริ่ มต้ นของการเปิ ดประชุม มีผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองหรื อผู้รับมอบ
ฉันทะ จานวน 1,775 ท่าน คิดเป็ นร้ อยละ 79.07 ของจานวนหุ้นทังหมดที
้
่จาหน่าย สาหรั บช่วงปิ ดประชุม มีผ้ ถู ื อหุ้นเข้ าร่ วม
ประชุมเพิ่มขึ ้น โดยทีม่ ีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง หรื อผู้รับมอบฉันทะ จานวน 2,469 ท่าน คิดเป็ นร้ อยละ 79.31 บริ ษัทฯ
ได้ เริ่ มประชุม เวลา 14.00 น. และปิ ดประชุมเมื่อเวลา 16.55 น.
ในระหว่างการประชุม บริษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านซักถาม เสนอความคิดเห็น ให้ ข้อเสนอแนะ ให้ คาแนะนา และมี
การให้ ข้อมูลเพิ่มเติมในการชี ้แจงประเด็นปั ญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการประชุม
ก่อนเริ่ มการประชุม ประธานกรรมการและผู้แทน ได้ กล่าวสรุ ปเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ในการดาเนินการประชุม รวมถึงขันตอนการ
้
ลงคะแนนเสียงเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ โดยมีผ้ ถู ือหุ้น 1 ท่านที่เข้ าร่ วมประชุมร่ วมเป็ นผู้สงั เกตการณ์ ในการเป็ นสักขีพยานใน
ขันตอนของการนั
้
บคะแนนเสียง อีกทังมี
้ ตวั แทนจากที่ปรึกษากฎหมายจากบริ ษัท สานักงานกฎหมาย แคปปิ ตอล จากัด เข้ าร่ วม
เป็ นพยานในขันตอนของการนั
้
บคะแนนเสียงด้ วย
เพื่อให้ การลงคะแนนเสียงดาเนินไปอย่างรวดเร็ วและถูกต้ อง บริ ษัทได้ นาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในการนับคะแนนเสียง มีการ
เตรี ยมการแยกบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม/วาระการประชุมย่อย หลังจากที่ทกุ วาระการประชุมได้ มีการพิจารณา
และมีการลงคะแนนเสียง บัตรลงคะแนนเสียงจะถูกเก็บรวบรวมไว้ เพื่อใช้ ในการอ้ างอิงการนับคะแนน โดยผลของการลงคะแนน
เสียงในแต่ละวาระการประชุมได้ มีการแจ้ งให้ ทราบผลคะแนนในช่วงท้ ายของการประชุม
การนับคะแนนเสียงได้ ดาเนินการในลักษณะที่โปร่ งใส โดยนับคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งคะแนนเสียง การอนุมตั ิมติในที่
ประชุมขึ ้นอยู่กับเสียงส่วนใหญ่ของผู้ลงคะแนน หากไม่มีมติพิ เศษใดๆ ซึ่งต้ องการคะแนนเสียงสามในสี่ของจานวนผู้มีสิทธิ
ลงคะแนนเสียง
ในระหว่างการประชุม บริ ษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม ตามที่ได้ แจ้ งให้ กบั ผู้ถือหุ้นทราบเป็ นการล่วงหน้ าแล้ ว
บริ ษัทฯ มัน่ ใจว่าได้ มีการดาเนินการและอานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้น ทุกคนเข้ าร่ วมประชุมตามระยะเวลาที่ กาหนด โดยมี
ประธานกรรมการบริ ษัททาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม และกรรมการบริ ษัท ทุกคนเข้ าร่ วมการประชุมในครัง้ นี ้ ซึ่งรวมถึง
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ บริ ษัท ฯ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับ
ดูแลกิจการ ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก ผู้ตรวจสอบภายในของบริ ษัท ที่ปรึ กษากฎหมาย และคณะผู้บริ หารอาวุโสเข้ าร่ วมการ
ประชุมโดยพร้ อมเพรี ยงกัน
ประธานกรรมการได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม และให้ คาแนะนาเกี่ยวกับการดาเนินงาน ข้ อมูลด้ านการเงิน และประเด็น
อื่นๆ ของบริ ษัทโดยไม่ตดั สิทธิ์ ใดๆ ของผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่มบริ ษัท ฯ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการ ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยงองค์กร
และคณะผู้บริ หารได้ ทาการชี ้แจงข้ อมูลบริ ษัทระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นและมีการพบปะพูดคุยกันอย่างไม่เป็ นทางการกับผู้ถือ
หุ้นหลังเสร็ จสิ ้นการประชุม

156

การกากับดูแลกิจการ

ส่วนที่ 3 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

วาระการประชุมทังหมดได้
้
ผ่านมติในที่ประชุมโดยเฉลี่ยร้ อยละ 99 ของจานวนผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง มติของที่ประชุมและ
จานวนเสียงที่ได้ รับการลงคะแนนได้ มีการเปิ ดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันเดียวกันกับวันที่
จัดประชุม
รายงานการประชุมได้ มีการบันทึกไว้ โดยแสดงรายชื่อของกรรมการที่เข้ าร่ วมและที่ไม่ได้ เข้ าร่ วมประชุม สรุ ปคาถามทังหมด
้
คาอธิบายที่สาคัญไว้ อย่างชัดเจน โดยผลการลงคะแนนของแต่ละวาระการประชุมและวาระการประชุมย่อย ได้ ถกู แบ่งออกเป็ น
เสียงที่เห็นด้ วย คัดค้ าน และงดออกเสียง รายงานการประชุมได้ มีการจัดส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาสิบสีว่ นั หลังจาก
วันประชุม ตามที่กฎหมายกาหนด นอกจากนี ้ รายงานการประชุมได้ มีการเปิ ดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทด้ วยเช่นกัน
สาเนารายงานการประชุมได้ มีการแสดงไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทด้ วย
ช) การรายงานหลักทรัพย์และการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท
บริ ษัทฯ ได้ กาหนดนโยบายเป็ นลายลักษ์ อกั ษรเกี่ยวกับการรายงานหลักทรัพย์และการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท ซึ่งนโยบาย
ดังกล่าวได้ รวมถึงการกาหนดให้ กรรมการหรื อผู้บริ หารไม่สามารถซื ้อ ขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทได้ ในช่วงระยะเวลา 15 วันก่อน
และ 2 วันทาการหลังจากวันที่จดั ส่งข้ อมูลงบการเงินประจาปี และงบการเงินประจาไตรมาสของบริ ษัทให้ กบั ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อมก็ตาม นอกจากนี ้ หากกรรมการหรื อผู้บริ หารรายใดทาการซื ้อ ขายหลักทรัพย์จะต้ อง
จัดทารายงานแจ้ งต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ภายใน 3 วันทาการ และแจ้ งให้ กบั
ฝ่ ายเลขานุการบริ ษัททราบ รายงานดังกล่าวจะถูกนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจาทุกไตรมาส
ซ) จรรยาบรรณสาหรับกรรมการและพนักงาน
บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีการจัดทาจรรยาบรรณสาหรับกรรมการและพนักงานซึง่ อนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษัทและมีการสือ่ สารให้ กบั
บุคคลากรขององค์กรได้ รับทราบ บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ ที่จะให้ เกิดผลสาเร็ จโดยให้ มีการปฏิบตั ิตามหลักจริ ยธรรมโดยใช้ แนวทางของ
จรรยาบรรณ โดยปฏิบตั ิด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ รวมถึงหน่วยงานภายนอก
โครงการรณรงค์เพื่อสร้ างความตระหนักในการกากับดูแลกิจการ (CGPAC) ได้ เริ่ มต้ นปฏิบตั ิในปี 2556 โดยพนักงานของบริ ษัท
ทัว่ โลกได้ อา่ น ทาความเข้ าใจและลงนามว่าจะมีการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของพนักงาน ซึ่งจะมีการทบทวนจรรยาบรรณเป็ น
ระยะๆ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ผลตอบรับจากทุกหน่วยงานของบริ ษัท โดยในปี 2557 นี ้ คณะกรรมการได้ มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อ
เสริ มสร้ างความตระหนักในการกากับดูแลกิจการ (CGPAC Committee) ได้ มีการแก้ ไขปรับปรุ งจรรยาบรรณฉบับดังกล่าว ซึ่ง
คณะกรรมการบริ ษั ทได้ อ นุมัติ ใ ห้ มี ก ารแก้ ไขเมื่ อ วัน ที่ 12 มกราคม 2557 จรรยาบรรณสาหรั บพนักงานฉบับ แก้ ไขนัน้ ได้
ดาเนินการแจ้ งให้ กบั ทุกหน่วยงาน และหัวหน้ าฝ่ ายทรัพยากรบุคคล และได้ นาจรรยาบรรณฉบับแก้ ไขแสดงไว้ บนเว็บไซต์ของ
บริ ษัทอีกด้ วย คณะกรรมการรณรงค์เพื่อสร้ างความตระหนัก ในการกากับดูแลกิจการ จะดาเนินการอย่างต่อเนื่องในการสร้ าง
ความตระหนักให้ แก่พนักงานของบริ ษัททุกคนให้ มีการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณต่อไป
ทังนี
้ ้ กรรมการบริ ษัททุกท่านได้ อา่ นและลงนามในจรรยาบรรณสาหรับกรรมการด้ วยเช่นกัน
ฌ) นโยบายการต่อต้านการทุจริ ตและการให้สินบน
จรรยาบรรณสาหรับกรรมการและพนักงานของบริ ษัท เป็ นการแสดงให้ เห็นถึงทัศนคติของบริ ษัทที่ต้องการให้ มีการต่อต้ านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในฐานะที่บริ ษัทมีการดาเนินธุรกิจทัว่ โลก บริ ษัทฯ มุง่ มัน่ ที่จะสร้ างความเชื่อมัน่ ว่า บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินธุรกิจด้ วย
ความเป็ นเลิศตามหลักการกากับดูแลกิจการ ด้ วยเหตุผลดังกล่าว บริ ษัทฯ จึงมีการกาหนดให้ มีการปฏิบตั ิตามนโยบายอย่าง
เข้ มงวดในการต่อต้ านการให้ สนิ บนและการฉ้ อโกง โดยที่บริ ษัทฯ ได้ เริ่ มดาเนินการดังต่อไปนี ้
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ในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา คณะกรรมการได้ มอบหมายให้ ผ้ บู ริ หารดาเนินการให้
บริ ษัทฯ เข้ าร่วมในแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต (CAC) โดยการลงนามในคาประกาศเจตนารมณ์ใน
การต่อต้ านการทุจริ ต
นอกจากนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการได้ มอบหมายให้ ผ้ บู ริ หารดาเนินการให้
บริ ษัทเข้ าร่ วมในการตรวจรับรองการเป็ นสมาชิกของแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต โดยจัดทาแบบ
ประเมินตนเองและนาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาสอบทานข้ อมูล โดยเสนอให้ มีการดาเนินการให้ เสร็ จในช่วง
ต้ นปี 2557
เพื่อแสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทมีความรับผิดชอบในเรื่ องของการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ และการให้ สินบน คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้
อนุมตั ินโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตของบริ ษัทในการประชุมเดือนมกราคม 2557
บริ ษัทฯ ยังคงยึดมัน่ ในพระราชบัญญัติการให้ สนิ บนของสหราชอาณาจักรอังกฤษ
ทุกๆ นโยบายของบริ ษัทได้ มีการสือ่ สารให้ กบั พนักงานได้ รับทราบและสามารถเรี ยกดูนโยบายได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ภายใต้
หัวข้ อการกากับดูแลกิจการ
ญ) รายการทีเ่ กี ่ยวโยงกัน
บริ ษัท ฯ ได้ จดั ให้ มีนโยบายรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยกาหนดในรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งจะต้ องมีการปฎิบตั ิ
อย่างเคร่ งครัด โดยบริ ษัทฯ ได้ กาหนดไว้ อย่างชัดเจนว่า บุคคลใดเป็ นบุคคลที่มีความเกี่ยวโยง และรายการประเภทใดเป็ น
รายการที่เข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน อีกทังขั
้ นตอนที
้
่จะต้ องปฎิบตั ิเมื่อเกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันขึ ้นมาใหม่ โดยมีการแจ้ ง
ให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องทราบถึงนโยบายนี ้ในทุกต้ นปี เพื่อเป็ นการเตือนให้ มีการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดย
มีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็ นผู้มีหน้ าที่รับผิดชอบ ตรวจสอบเพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจว่าทุกรายการของรายการที่เกี่ยวโยงมีการ
ดาเนินการตามกฎระเบียบและข้ อบังคับ ของคณะกรรมการ ก.ล.ต./ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงนโยบายของ
รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทอีกด้ วย รายการใดที่เป็ นรายการใหม่ จะถูกส่งไปยังฝ่ ายตรวจสอบภายในเพื่อทาการตรวจสอบ
หลังจากที่มีการตรวจสอบเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว รายการดังกล่าวจะมีการนาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ พิจารณา โดย
เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ หลังจากที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ ว จะเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ หากไม่ได้ รับการอนุมตั ิ รายการนันจะไม่
้
มีผลบังคับใช้ ดังนัน้ ในแต่ละไตรมาส รายงานการทารายการที่
เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย จะมีการนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อ
รับทราบ
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย อาจมีรายการที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ อง ด้ วยเหตุผล
ดังกล่าว คณะกรรมการบริ ษัทมีมติอนุมตั ิในหลักการว่าฝ่ ายจัดการมีอานาจในการอนุมตั ิรายการภายใต้ เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล
โปร่งใส ปราศจากการฉ้ อโกงและทุจริ ต ซึง่ รายการที่เกี่ยวโยงกัน นัน้ ต้ องจัดอยู่ในประเภทของรายการที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนิน
ธุรกิจปกติ ที่บคุ คลทัว่ ไปตกลงเข้ าทาสัญญากับคูส่ ญ
ั ญาที่ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง ภายใต้ หลักพื ้นฐานของการเจรจาต่อรองทางการค้ า
(เงื่อนไขทัว่ ไปทางการค้ า) และปราศจากส่วนได้ สว่ นเสียในฐานะของกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ องแล้ วแต่กรณี
กรรมการท่านใดที่มีสว่ นได้ สว่ นเสียกับการทารายการในธุรกรรมใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้ อม จะงดการลงคะแนน
เสียงและไม่เข้ าร่วมประชุมหารื อ
บริ ษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ ความช่วยเหลือทางการเงินหรื อการค ้าประกันใดๆ แก่บคุ คลภายนอกอื่น
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บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน) ให้ ความสาคัญกับผู้มีสว่ นได้ เสีย ทุกกลุม่ ทังภายในและภายนอกอย่
้
างเท่าเทียม
กัน ไม่วา่ จะเป็ นผู้ถือหุ้น บุคลากร หุ้นส่วนทางธุรกิจ ลูกค้ า คูแ่ ข่ง เจ้ าหนี ้ ชุมชน สิง่ แวดล้ อม และสังคม ซึ่งบริ ษัทฯ ตระหนักดีว่า
การได้ รับการสนับสนุนจากผู้มีสว่ นได้ เสียแต่ละกลุม่ จะช่วยเสริ มสร้ างข้ อได้ เปรี ยบในการแข่งขันทางการค้ าและมีผลกาไรที่ยงั่ ยืน
บริ ษัทมีนโยบายในการคุ้มครองสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสีย โดยให้ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และกฏระเบียบ อย่างเคร่ งครัด และ
คานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่
บริ ษัทฯ ได้ กาหนดนโยบายที่มีตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสีย ดังนี ้
• นโยบายการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้น
• นโยบายการปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ า
• นโยบายเกี่ยวกับหุ้นส่วนและคูแ่ ข่งทางธุรกิจ
• นโยบายด้ านสิง่ แวดล้ อม
• นโยบายด้ านสิทธิทางมนุษยชน
• นโยบายเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
• นโยบายเกี่ยวกับพันธมิตรทางการค้ าและเจ้ าหนี ้
• นโยบายเรื่ องโรคเอดส์ (HIV)
• นโยบายด้ านสุขอนามัยและความปลอดภัย
• พระราชบัญญัติการให้ สนิ บนของสหราชอาณาจักรอังกฤษ 2553
• นโยบายคุ้มครองและให้ ความเป็ นธรรมกับพนักงานที่ร้องเรี ยน
• นโยบายการต่อต้ านการทุจริ ต
ซึง่ นโยบายดังกล่าวข้ างต้ น ได้ มีการส่งต่อให้ ทราบเป็ นการภายใน ในกลุม่ บริ ษัทฯ ทัว่ โลก อีกทังได้
้ นานโยบายเหล่านี ้แสดงไว้ บน
เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ด้ วย
การเริ่ มต้ นในการจัดทาโครงการรณรงค์เพื่อสร้ างความตระหนักในการกากับดูแลกิจการ (CGPAC) นัน้ เป็ นการพัฒนาและ
ปรับปรุ ง เพื่อสานความสัมพันธ์ ระหว่างบริ ษัทและผู้ มีส่วนได้ เสีย ซึ่งฝ่ ายบริ หารจะต้ องเสริ มสร้ างรากฐานให้ พนักงานทุกคน
ตระหนักและเข้ าใจในนโยบายที่เกี่ยวข้ องกับผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัทอย่างสม่าเสมอ และจัดให้ มีการปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง และใน
เชิงสร้ างสรรค์ โดยดาเนินการจัดการฝึ กอบรมการสัมมนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงตรวจสอบให้ มีการปฏิบตั ิอีกด้ วย
นโยบายต่างๆ จะได้ รับการทบทวนเป็ นประจาทุกปี และมีการปรับปรุงแก้ ไขได้ ตามที่เห็นสมควร
บริ ษัทฯ ได้ จดั ทารายงานความยัง่ ยืน เป็ นประจาทุกปี ซึ่งสามารถเรี ยกดูข้อมูลรายงานได้ จากเว็บไซต์ ของบริ ษัทภายใต้ หวั ข้ อ
ข้ อมูลองค์กร
 ผูถ้ ือหุน้
บริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน) และบริ ษัท ย่อยมุ่งมัน่ ที่จะดาเนินธุรกิจในลักษณะที่โปร่ งใส และมีประสิทธิภาพ
รวมทังสร้
้ างวิสยั ทัศน์เพื่อนาไปสูก่ ารเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น บริ ษัทฯ จึงแสวงหาธุรกิจและโครงการใหม่ๆ ที่เพิ่ม
มูลค่าสูงสุดแก่ผ้ ถู ือหุ้นเท่านัน้
 ลูกค้า
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บริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อยมุง่ มัน่ ที่จะรักษาและสร้ างความสัมพันธ์ ที่มนั่ คงและความภักดีต่อ
ลูกค้ า อีกทังมี
้ ความมุ่งมัน่ ที่จะสร้ างความพึงพอใจให้ แก่ลกู ค้ า ด้ วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและการให้ บริ การเพื่อให้ ตรงกับ
ความต้ องการของลูกค้ าให้ มากที่สุด ด้ วยราคาที่เหมาะสมและมีมาตรฐานในการให้ บริ การที่ดีเยี่ยม รวมถึงการให้ ข้อมูลที่
ถูกต้ อง ครบถ้ วนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการดาเนินงานของบริ ษัท
บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดช่องทางการติดต่อสือ่ สารและรับฟั งความความคิดเห็นของลูกค้ าอย่างต่อเนื่อง
 บุคลากร
บุค ลากรทัง้ หมดของบริ ษั ท อิ น โดรามา เวนเจอร์ ส จ ากั ด (มหาชน) และบริ ษั ท ย่อ ยถื อ เป็ นทรั พ ยากรอัน มี คุณ ค่ า และมี
ความสาคัญยิ่งต่อการเติบโตและอัตรากาไรของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย บริ ษัทมุ่งมัน่ ที่จะสร้ างสภาพแวดล้ อมที่ดีในการทางาน
ต่อบุคลากรของบริ ษัท ให้ ความสาคัญในเรื่ องความปลอดภัย รวมทังการจ่
้
ายค่าตอบแทนที่เป็ นธรรม และเท่าเทียมกันสามารถ
เทียบเคียงกับองค์กรอื่นที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกัน
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญต่อการพัฒนาด้ านทักษะความรู้ และศักยภาพของพนักงาน และมุ่งมัน่ ที่จะสร้ างสภาพแวดล้ อมการ
ทางานที่ดี มีความหลากหลาย เพื่อกระตุ้นให้ การทางานของพนักงานมีประสิทธิภาพและเป็ นที่นา่ พึงพอใจ และดารงไว้ ให้ อยูก่ บั
องค์กรตลอดไป
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ จดั ให้ มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และจัดให้ มีโครงการพัฒนาด้ านทักษะ เพื่อให้ พนักงานสามารถ
พัฒนาศักยภาพและกระตุ้นความสามารถที่มีอยู่ให้ พร้ อมสาหรับการทางาน นอกจากนี ้ พนักงานทังหมดยั
้
งได้ รับการฝึ กอบรม
ในเรื่ องสิง่ แวดล้ อม รวมถึงการเข้ าร่วมทากิจกรรมด้ านการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมกับชุมชนหรื อท้ องถิ่น
ในฐานะที่บริ ษัทมีการดาเนินธุรกิจทัว่ โลก โรงงานแต่ละแห่ง ใช้ นโยบายที่แตกต่างกันในด้ านสวัสดิการของพนักงาน เพื่อให้
สอดคล้ องกับกฎหมายและกฎระเบียบของท้ องถิ่นนันๆ
้
บริ ษัทฯ ได้ มีการรวบรวมนโยบายเกี่ ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานในทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยจะปฏิบัติตาม
กฎหมายท้ องถิ่นและกฏระเบียบของแต่ละโรงงาน
บริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน) เชื่อมัน่ ว่าพนักงานทุกคนคือรากฐานแห่งความสาเร็ จและมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง อันเป็ นกุญแจสาคัญของการทาธุรกิจที่ยงั่ ยืน พนักงานจะได้ รับการพัฒนาด้ วยความเข้ าใจในสภาวะแวดล้ อมและ
ผลกระทบที่แตกต่างกัน
รายละเอี ยดของค่าตอบแทนและกิ จกรรมด้านการฝึ กอบรมของบริ ษัท อิ นโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน) จะแสดงอยู่ใน
หัวข้อ “บุคลากร” โดยจะอยู่ส่วนท้ายของรายงานนี ้
 หุน้ ส่วนทางธุรกิ จ
บริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน) และบริ ษัท ย่อย ได้ สร้ างความสัมพันธ์ ที่ยงั่ ยืน แบบพึ่งพาอาศัย ซึ่งกันและกันกับ
หุ้นส่วนทางธุรกิจทุกราย บนพื ้นฐานของการได้ รับผลประโยชน์ร่วมกันและดาเนินการตามหลักจริ ยธรรมทางธุรกิจที่ดี บริ ษัทฯ
จะร่วมงานกับหุ้นส่วนทางธุรกิจด้ วยความยุติธรรม ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อสังคม บริ ษัทฯ มัน่ ใจว่าผู้บริ โภคจะเชื่อมัน่ ในความ
ปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท หุ้นส่วนทางธุรกิจต้ องจัดหาสินค้ าและบริ การที่ได้ มาตรฐานตรงตามมาตรฐาน
ด้ านคุณภาพและความปลอดภัยตามที่ได้ ตกลงกันไว้
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บริ ษัทฯ ได้ กาหนดมาตรฐานในนโยบายของบริ ษัท โดยคาดหวังให้ ค่คู ้ าทางธุรกิจดาเนินการตามมาตรฐานกฎระเบียบด้ าน
สิง่ แวดล้ อม ซึ่งถือเป็ นการสร้ างพันธะสัญญาร่ วมกันในการใช้ ทรัพยากรต่างๆ ด้ วยความรับผิดชอบ กาจัดและลดปริ มาณขยะ
ลดปริ มาณการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก นาเสนอผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์อินทรี ย์และผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับ
สิ่ง แวดล้ อ ม ตามความต้ องการของตลาดและความชื่ น ชอบของลูก ค้ า และพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกที่ เป็ นมิ ต รกับ
สิง่ แวดล้ อม ชุมชน และความต้ องการทางธุรกิจ
หุ้นส่วนทางธุรกิจจะต้ องปฏิบตั ิโดยนาหลักการด้ านความปลอดภัย คุณภาพสินค้ า แรงงาน สิทธิมนุษยชน สังคมและกฎหมาย
และสอดคล้ องกับนโยบายของบริ ษัท และมัน่ ใจได้ ว่าประเด็นต่างๆ เหล่านี ้ มีการจัดการเป็ นอย่างดีในการจัดหาสินค้ าและ
บริ การต่างๆ ให้ กบั บริ ษัท
บริ ษัทฯ ได้ กาหนดหลักเกณฑ์ด้านจริ ยธรรมของตนเองและคาดหวังว่าหุ้นส่วนทางธุรกิจจะดาเนิน การตามหลักศีลธรรมและ
ถูกต้ องตามกฎหมาย และการจัดการที่ดีในเรื่ องของข้ อมูลการแข่งขัน กรรมสิทธิ์ของข้ อมูล รวมไปถึงทรัพย์สินทางปั ญญาอื่นๆ
และปฏิบตั ิตามกฎหมายในเรื่ องการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็ นธรรม การแข่งขันทางการค้ าและการทาการตลาดอย่างถูกต้ อง
 ทรัพย์สินทางปั ญญา
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของทรัพย์สินทางปั ญญาและห้ ามไม่ให้ มีการใช้ ซอฟแวร์ ผิดกฎหมายและการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปั ญญาอย่างเคร่งครัด
 เจ้าหนี ้
บริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อยจะให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน เกี่ยวกับความคืบหน้ าของบริ ษัทแก่
เจ้ าหนี ้และเป็ นไปด้ วยความราบรื่ นและเพื่อให้ สอดคล้ องกับพันธกรณี
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มีความต้ องการที่จะเห็นเจ้ าหนี ้ของบริ ษัทยึดมัน่ ในหลักการให้ มีการดาเนินธุรกิจที่สอดคล้ องกับนโยบายของ
บริ ษัท เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการผลิตและการจัดส่งสินค้ าและบริ การต่างๆ จะเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องในแต่ละธุรกิจที่บริ ษัทมี
การดาเนินธุรกิจ
 ชุมชน สิ่ งแวดล้อม และสังคม
บริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน) และบริ ษัท ย่อยใส่ใจและห่วงใยเกี่ยวกับความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้ อม
และคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คนที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท และสอดคล้ องกับระเบียบข้ อบังคับต่างๆ ตามทีก่ ฎหมาย
กาหนด บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยสนับสนุนให้ มีสว่ นร่ วมในกิจกรรมต่างๆ อันเป็ นการสนับสนุน สิ่งแวดล้ อม สังคมและส่งเสริ ม
วัฒนธรรมอันดีที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของบริ ษัท บริ ษัทฯ และบริ ษัท ย่อยส่งเสริ มให้ มีการกาจัดของเสียด้ วยวิธีการที่จะ
เกิดผลกระทบต่อสังคม สิง่ แวดล้ อมและชุมชนให้ น้อยที่สดุ บริ ษัทฯ มุง่ เน้ นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน โดยมิใช่เพียงแค่พฒ
ั นาในองค์กรเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงทุกคนในชุมชนโดยรวม บริ ษัทต้ องการสร้ างความมัน่ ใจในเรื่ อง
ดังต่อไปนี ้:
• บริ ษัทจัดหาสินค้ าที่มคี ณ
ุ ภาพด้ วยการบริ การทีด่ ีเยี่ยมให้ กบั ลูกค้ าของบริ ษัท
• บริ ษัทสร้ างมูลค่าให้ กบั นักลงทุน
• บริ ษัทมีสภาพแวดล้ อมที่ดีและเหมาะสมในการทางาน
• บริ ษัทเป็ นเพื่อนบ้ านและมิตรที่ดขี องชุมชน
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• บริ ษัทลดปั ญหาสิง่ แวดล้ อม อันเป็ นผลกระทบจากการดาเนินธุรกิจ
บริ ษัทฯ สัญญาว่าจะดาเนินงานภายใต้ กฎหมายสิ่งแวดล้ อม และกฎระเบียบที่เกี่ ยวข้ องกับธุรกิจในแต่ละภูมิภาค ด้ วยการ
วิเคราะห์เป็ นระยะๆ และจัดให้ มีการตรวจสอบจากบุคคลภายนอกในแต่ละโรงงาน
 คู่แข่งขัน
บริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน) และบริ ษัท ย่อย จะดาเนินการให้ เป็ นไปตามกฎระเบียบ ข้ อบังคับ โดยเคารพใน
บริ ษัทคูแ่ ข่งและจะปฏิบตั ิตามกรอบการแข่งขันทางการค้ าที่สจุ ริ ตเช่นเดียวกันกับการเดินหน้ าไปสูก่ ารพัฒนาทางการตลาดและ
การเจริ ญเติบโตเพื่อประโยชน์ของอุตสาหกรรมโดยรวม
 นโยบายการแจ้งเบาะแส
บริ ษัทฯ ได้ จัดทานโยบายการแจ้ งเบาะแสเพื่อเปิ ดโอกาสให้ พนักงานขององค์ ก รมีบทบาทในการเปิ ดเผยการกระทาที่ผิด
จรรยาบรรณ (ไม่ว่าจะขัดต่อกฎหมายหรื อไม่ก็ตาม) ให้ แก่คณะกรรมการแจ้ งเบาะแส (Whistle Blower Committee) โดยไม่
จาเป็ นต้ องรายงานผ่านผู้บงั คับบัญชาในสายงานและไม่ต้องเปิ ดเผยตัว ผู้แจ้ งเบาะแส ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้ มีการแจ้ งให้ ทราบ
แก่พนักงานทุกคนทัว่ ทุกภูมิภาคในโลกและสามารถเรี ยกดูนโยบายนี ้ได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน) มีนโยบายการเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท ในด้ านการเงินและไม่ใช่
ด้ านการเงิน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรื อการตัดสินใจใดๆ ในการลงทุนและมีผลต่อราคาหุ้นของบริ ษัท
โดยจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้ อง ครบถ้ วนทันเวลา และมีความโปร่ งใส โดยผ่านช่องทางที่ง่ายต่อการเข้ าถึงอย่าง
เท่าเทียมกันและเชื่อถือได้ เพื่อสอดคล้ องกับกฎระเบียบข้ อบังคับของคณะกรรมการ ก.ล.ต./ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ช่องทางการสือ่ สารของบริ ษัทมีหลายทาง ได้ แก่ รายงานประจาปี แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) คาอธิบายและ
บทวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ ข่าวประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมนักวิเคราะห์ และ
เว็บไซต์ของบริ ษัท
ผู้บริ หารที่สามารถให้ ข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษัท คือ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่มบริ ษัทฯ (Group CEO) ฝ่ ายเลขานุการบริ ษัท ฝ่ าย
นักลงทุนสัมพันธ์และสือ่ สารองค์กร ซึง่ เป็ นการให้ ข้อมูลในโอกาสที่แตกต่างกัน ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ความสนใจของนักลงทุนในแต่ละ
กลุม่ โดยอาจจะเป็ นการประชุม เช่น การประชุมผู้ถือหุ้น เจ้ าหนี ้ นักวิเคราะห์ การประชุมรายไตรมาสกับนักวิเคราะห์โดยเป็ น
การหารื อด้ านผลประกอบการ การจัดทา Road Show และอื่นๆ เป็ นต้ น
กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการ ได้ มีการกาหนดนโยบายการสรรหา กรรมการ
บริ ษัท นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท ทังนี
้ ้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับ
ดูแลกิจการ และฝ่ ายบริ หารจะเป็ นผู้รับไปปฏิบตั ิ
สาระสาคัญของนโยบายและเกณฑ์การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ กล่าวไว้ แล้ วในหัวข้ อการเลือกตังกรรมการกลั
้
บเข้ า
ดารงตาแหน่งต่อไปอีกวาระ การแต่งตังกรรมการใหม่
้
การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท
สาหรับนโยบายและหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริ หาร จะได้ กล่าวต่อไปในหัวข้ อค่าตอบแทน ซึ่งเป็ นหัวข้ อถัด
จากผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัท
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บริ ษั ทฯ เปิ ดโอกาสให้ แ ก่บุค คลภายนอกในการแจ้ งเรื่ องราวร้ องทุกข์ มายัง คณะกรรมการบริ ษัท โดยการส่ง อีเมล์ มายัง
independentdirectors@indorama.net
พนั ก งานของบริ ษั ท สามารถแจ้ งเรื่ องราวร้ องทุ ก ข์ ม ายั ง คณะอนุ ก รรมการแจ้ งเบาะแส โดยการส่ ง อี เ มล์ มายั ง
ethics@indorama.net
ช่องทางการสือ่ สารได้ มีการแจ้ งรายละเอียดไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัท
นโยบายและกฎบัตรของบริ ษัทจะมีการทบทวนโดยคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจาทุกปี โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เมื่อ
วันที่ 12 มกราคม 2557 ได้ พิจารณาแก้ ไขและอนุมตั ิในเรื่ องดังต่อไปนี ้
• กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัท
• กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ
• จรรยาบรรณสาหรับพนักงาน
• นโยบายการแจ้ งเบาะแส
บริ ษัทฯ มีการแจ้ งเพื่อทราบให้ แก่พนักงานทุกภูมิภาคทัว่ โลก และได้ มีการนาข้ อมูลขึ ้นไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทแล้ ว
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับเว็บไซต์ของบริ ษัทเป็ นอย่างยิ่ง ซึง่ จัดให้ มีทงรู
ั ้ ปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีการตรวจสอบ
อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าข้ อมูลทังหมดได้
้
รับการปรับปรุงให้ เป็ นข้ อมูลล่าสุด
เพื่อความเข้ าใจที่ชดั เจนในอุตสาหกรรมของบริ ษัท รายงานประจาปี 2555 ได้ เพิ่มหัวข้ อคาอธิบายธุรกิจของบริ ษัท ตาแหน่งของ
บริ ษัทในอุตสาหกรรม และแสดงข้ อมูลคูแ่ ข่งหลักของบริ ษัทในระดับโลกอีกด้ วย
ในปี 2556 และในปี อื่นๆ ที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ ไม่เคยปฏิบตั ิการใดๆ อันเป็ นการละเมิดต่อกฎระเบียบด้ านการเปิ ดเผยข้ อมูลของ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้ อมูลที่มีการปรับปรุงเป็ นประจาในเว็บไซต์ของบริษัท มีดงั ต่อไปนี ้
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ คุณค่า รายงานทางการเงิน รายงานบทวิเคราะห์ ข่าวประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ รายงานประจาปี โครงสร้ างองค์กร
คณะกรรมการและผู้บริ หาร โครงสร้ างผู้ถือหุ้นและรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 56-1 โดยแสดง
ข้ อมูลเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจ สถานะทางการเงิน ความเสีย่ ง ข้ อพิพาททางกฎหมาย โครงสร้ างเงินทุน รวมถึงข้ อมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับการถือหุ้น บริ ษัทจัดให้ มีปฏิทินโดยแจ้ งเรื่ องหรื อเหตุการณ์ที่สาคัญของบริ ษัท เพื่อให้ นกั ลงทุนหรื อผู้ถือหุ้นที่
สนใจสามารถเข้ าร่วมกิจกรรมได้
บริ ษัทฯ มีการแต่งตังฝ่้ าย/บุคคลากรให้ ดแู ลการสร้ างความสัมพันธ์กบั นักลงทุน เพื่อเปิ ดเผยข้ อมูลที่จาเป็ นให้ กบั นักลงทุนใน
เรื่ องที่เกี่ยวกับการรายงานงบการเงินและเรื่ องอื่นๆ โดยบริ ษัทฯ ได้ จดั ทาแผนประจาปี ของฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อให้ ผ้ บู ริ หารที่
รับผิดชอบในเรื่ องดังกล่าวได้ เข้ าร่วมในกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ อาทิ การเข้ าเยี่ยมชมโรงงาน ทังนี
้ ้ กิจกรรมดังกล่าวถูกจัดขึ ้น
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น นักลงทุนและนักวิเคราะห์ เป็ นต้ น รวมถึงการประชุมเพื่อพบปะนักลงทุนจะมีการดาเนินการเป็ น
ประจาอีกด้ วย
ผู้ ที่ ส นใจสามารถติ ด ต่ อ ฝ่ ายนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ ของบริ ษั ทได้ ที่ ห มายเลข 0 -2661-6661 ต่ อ 680 หรื ออี เ มล์
richard.j@indorama.net และสามารถหาข้ อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของบริ ษัท
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ได้ มีการเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ซึง่ บริษัทฯ มีการ
ดาเนินการที่สอดคล้ องตามมาตรฐานทางบัญชีทเี่ ป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป และวิธีปฏิบตั ิที่ใช้ มีความเหมาะสมและสอดคล้ องกับ
ลักษณะของธุรกิจ นอกจากนี ้ ยังระบุวา่ ข้ อมูลที่นาเสนอในรายงานทางการเงินทังหมดนั
้
น้ ถูกต้ อง ครบถ้ วน และเพียงพอ โดย
ประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ บริ ษัทฯ เป็ นผู้ลงนามในรายงานนี ้
การถือหุ้นของกรรมการ ผู้บริ หาร รวมถึงคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 30
มิถนุ ายน 2557 มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ชื่อ-สกุล

จานวนหุ้นที่ถือ
จานวนหุ้นที่ จานวนหุ้นที่ถือ
ปี 2556
จานวนหุ้นที่ซอื ้
ขาย
ณ 30 มิ.ย. 2557
10
10
120,000
120,000
180,000
180,000

นายศรีปรากาซ โลเฮีย
นายอาลก โลเฮีย
นางสุจิตรา โลเฮีย
นายอมิต โลเฮีย
นายซาชิ ปรากาซ ไคตาน
นายดีลปิ กุมาร์ อากาวาล
นายอุเดย์ พอล ซิงห์ กิล
นายระเฑียร ศรีมงคล
นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
(ถือครองโดยคูส่ มรส)
134,944
134,944
นายมาริษ สมารัมภ์
นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค
3,009,132
100,000
3,109,132
ดร. ศิริ การเจริญดี
นายคณิต สีห์
100,000
100,000
นายเปรม จันดรา กุปต้ า
นายสัตยานารายัน โมต้ า
25,249
25,249
นายซันเจย์ อาฮูจา
นายมาโนช กุมาร์ ชาร์ มา
หมายเหตุ ณ วันที ่ 30 มิ ถนุ ายน 2557 การถื อหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมของครอบครัวโลเฮี ย และผู้ทีเ่ กี ย่ วข้องรวมทัง้ สิ้ น 3,196,038,396 หุ้น คิ ดเป็ น
ร้อยละ 66.39 ของหุ้นทีอ่ อกทัง้ หมด

ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. ความรับผิ ดชอบและหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน) ได้ มีการกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิ จ คุณค่า แผนงาน กลยุทธ์
นโยบายหลักและงบประมาณและมีความมุง่ มัน่ ที่จะบริ หารงานอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้
ถือหุ้น ทังนี
้ ้ มีการกาหนดแผนงานและงบประมาณของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยโดยละเอียด ซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทได้ ตรวจสอบ
การบริ หารงานและการดาเนินงานให้ เป็ นไปตามแผนธุรกิจและเพื่อให้ บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ อีกทังคณะกรรมการบริ
้
ษัทยัง
วางระบบการควบคุมภายใน และขันตอนการตรวจสอบที
้
่ครอบคลุมถึงการบริ หารความเสี่ยงอีกด้ วย รายจ่ายฝ่ ายทุนหลักๆ
ทังหมดต้
้
องได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท โดยละเอียดมีการนาเสนอโดยหัวหน้ าของแต่ละส่วนธุรกิจ
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ในช่วงต้ นปี คณะกรรมการบริษัทได้ จดั ให้ มีการประชุมแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจประจาปี โดยจะมีการทบทวนวิสยั ทัศน์และ
พันธกิจในการประชุมแผนกลยุทธ์อีกด้ วยซึง่ นาเสนอโดยฝ่ ายบริ หาร
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและการประชุมอย่างไม่เป็ นทางการหลายครัง้ ซึ่งมี การร่ วมประชุมกับประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หารกลุ่ม บริ ษัท ฯ และผู้บริ หารอาวุโส เกี่ ย วกับเรื่ อ งผลการประการของบริ ษั ท เป้ าหมายด้ านกลยุท ธ์ แ ละแนวโน้ ม ของ
อุตสาหกรรม โดยการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการบริ ษัทได้ แสดงข้ อคิดเห็นรวมทังให้
้ ข้อเสนอแนะ ทังนี
้ ้การนาเสนอข้ อมูลโดย
ฝ่ ายบริ หารนัน้ เป็ นข้ อมูลที่มาจากการประชุมคณะกรรมการบริ หารในแต่ละส่วนธุรกิจที่จดั ขึ ้นเพื่อพิจารณาผลการดาเนินงาน
ของแต่ละภาคส่วนธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดให้ หวั หน้ าของแต่ละธุรกิจ อธิ บายรายละเอียดถึงสาเหตุที่ทาให้ ธุรกิจต่ากว่าเป้าหมาย และให้
อธิบายแผนการปรับปรุงผลการดาเนินงาน และคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีการติดตามให้ มีการปฏิบตั ิตามแผนการดาเนินงานใน
การประชุมครัง้ ถัดไป
คณะกรรมการบริ ษัทโดยการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ ายกากับดูแล ได้ ดาเนินการ
ตรวจสอบความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้น โดยมีแนวทางการปฏิบตั ิภายในของบริ ษัทในเรื่ องของการดาเนินการใน
กรณีที่มีรายการที่เกี่ยวโยงกันเกิดขึ ้น โดยจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและคณะกรรมการ ก.ล.ต เพื่อเป็ นการหลีกเลี่ยงความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ สาหรับรายละเอียดของรายงานที่เกี่ยวโยง
กันได้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลรายการที่เกี่ยวโยงไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (56-1) และรายงานประจาปี แล้ ว กรรมการผู้
มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องที่อาจเกี่ยวข้ องกับความขัดแย้ งกันของผลประโยชน์ ต้ องงดออกเสียงในวาระตามที่กาหนดไว้ นอกจากนี ้
บริ ษัทฯ มีนโยบายกาหนดให้ พนักงานทุกระดับ ห้ ามนาข้ อมูลภายในไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตนเพราะการตัดสินใจทางธุรกิจจะ
เป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ดาเนินการประเมินประสิทธิภาพและความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทเป็ นประจาทุกปี
โดยการตรวจสอบแบบประเมินความมีประสิทธิภาพและความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
2. โครงสร้างคณะกรรมการบริ ษัท
ณ 30 มิถนุ ายน 2557 คณะกรรมการบริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน) ประกอบด้ วยกรรมการจานวน 14 ท่าน โดย
ที่ มี ก รรมการบริ ห ารจ านวน 5 ท่ า น กรรมการที่ ไ ม่ เ ป็ นผู้บ ริ ห ารจ านวน 2 ท่ า น และกรรมการอิ ส ระจ านวน 7 ท่ า น ซึ่ ง
คณะกรรมการมีความหลากหลายด้ านสัญชาติ เพศ อายุ และทักษะ
โครงสร้ างของคณะกรรมการบริ ษัท มีขนาดที่เหมาะสม รวมถึงจานวนกรรมการบริ หาร กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร และกรรมการ
อิสระ ซึง่ ประกอบด้ วยบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติ โดยพิจารณาในแง่ของความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถในการ
ถ่วงดุลอานาจ และมีความสามารถในการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ ในอนาคตบริ ษัทจะยังคงรักษามาตรฐานให้ มีความ
หลากหลายด้ านคุณสมบัติของกรรมการรวมถึงการสรรหากรรมการใหม่ด้วย
บทบาทของกรรมการบริษัทได้ กาหนดไว้ อย่างชัดเจนในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท
เพื่อเป็ นการถ่วงดุลอานาจ ตาแหน่งประธานกรรมการและตาแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ บริ ษัทฯ จะไม่ใช่บคุ คลคน
เดียวกัน โดยที่ประธานกรรมการบริ ษัทมาจากกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร
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ทัง้ นี ้ บริ ษัท ได้ เปิ ดเผยข้ อ มูลประวัติ กรรมการ ซึ่ง ประกอบด้ วย ชื่ อ กรรมการ ประวัติโดยย่อ คุณสมบัติ คุณวุฒิการศึกษา
ประสบการณ์ และการถือหุ้นในบริ ษัท เพื่อแสดงให้ เห็นถึงความรู้ ความสามารถ คุณวุฒิและประสบการณ์ของคณะกรรมการ
บริ ษัทผ่านรายงานประจาปี และเว็บไซต์ของบริ ษัท และยังระบุด้วยว่ากรรมการท่านใดเป็ นกรรมการอิสระ กรรมการบริ หาร
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร และเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่
ประวัติการดารงตาแหน่งการเป็ นกรรมการในบริ ษัทอื่นๆ ได้ มกี ารแสดงรายละเอียดไว้ ในประวัติกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังเลขานุ
้
การบริ ษัท ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติตามที่กาหนดไว้ ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 และกฎระเบีย บของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่ง เลขานุก ารบริ ษัท มีหน้ าที่ รับ ผิด ชอบดูแลในเรื่ อ งของการประชุม ของ
คณะกรรมการบริ ษัทและผู้ถือหุ้น และให้ คาแนะนาด้ านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้ องทราบและปฏิบตั ิ
หน้ าที่ในการช่วยเหลือดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริ ษัท อีกทังเลขานุ
้
การบริ ษัทยังมีหน้ าที่ดแู ลและส่งเสริ มกิจกรรมต่างๆ
ของคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อให้ แน่ใจว่ากิจกรรมได้ ดาเนินการโดยสอดคล้ องตามมติของคณะกรรมการบริ ษัทและมติที่ประชุมผู้
ถือหุ้น
3. กฎบัตร
บริ ษัทจัดให้ มีกฎบัตรดังต่อไปนี ้
• กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัท
• กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
• กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ
• กฎบัตรคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งองค์กร
กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัทและกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ ได้ มีการพิจารณา
แก้ ไขในปี 2556 ซึง่ อนุมตั ิโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557
กฎบัตรทังหมดได้
้
ถกู นาขึ ้นบนเว็บไซต์ของบริ ษัท โดยแสดงไว้ ในหัวข้ อการกากับดูแลกิจการ
4. การดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทอืน่ ๆ
กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีการกาหนดในเรื่ องของการดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทอื่นของกรรมการ บริ หาร กรรมการ
ที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หาร และกรรมการอิสระ รายละเอียดปรากฏอยูใ่ นหัวข้ อ “การเลือกตังและการแต่
้
งตังกรรมการ”
้
ซึ่งได้ แสดงไว้ ใน
ตอนต้ นของรายงานฉบับนี ้
5. การครบกาหนดออกตามวาระของกรรมการ
กรรมการจานวนหนึง่ ในสามจะครบกาหนดออกตามวาระ โดยหมุนเวียนกันไปในรอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ตามที่
ระบุไว้ ในข้ อบังคับบริ ษัท กรรมการที่ออกไปแล้ วนันอาจได้
้
รับเลือกตังใหม่
้ กลับเข้ ามาดารงตาแหน่งได้ โดยการลงคะแนนเสียง ซึ่ง
เป็ นการลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล บริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลประวัติของกรรมการที่ครบกาหนดวาระในหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้นโดยที่กรรมการได้ ยินยอมให้ มีการเลือกตังกลั
้ บเข้ าดารงตาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึง่
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการได้ พิจารณาแล้ วมีมติเห็นชอบที่จะไม่จากั ดจานวนวาระการ
ดารงตาแหน่งของกรรมการอิ สระ ด้ วยเหตุผลที่ว่าธุรกิ จของบริ ษัทมีค วามซับซ้ อ น มี ทาเลที่ตงั ้ ที่หลากหลาย และมี ความ
เจริ ญเติบโตเพิ่มมากขึ ้น ซึ่งต้ องอาศัยความรู้ ความเข้ าใจอย่างถี่ถ้วน และอาศัยการเรี ยนรู้ ที่ยาวนาน จึงพิจารณาที่จะยังไม่
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จากัดจานวนปี ของวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการในขณะนี ้ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ มีการกาหนดการเกษี ยณอายุโดย
กาหนดที่อายุ 70 ปี สาหรับกรรมการทุกคน
สาหรับกรรมการที่ได้ รับการแต่งตัง้ หรื อเลือกตังกลั
้ บเข้ ามาใหม่จะดารงตาแหน่งจนครบวาระ ถึงแม้ ว่าอายุจะเกิ น 70 ปี ใน
ระหว่างช่วงที่ดารงตาแหน่งแล้ วก็ตาม
6. การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน
คณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการได้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเอง สาหรับปี 2556 ผลการปฏิบตั ิงานได้
น าไปสรุ ป และหารื อ ในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท เมื่ อ เดื อ นกุ ม ภาพัน ธ์ 2557 ปรากฏว่ า คณะกรรมการบริ ษั ท และ
คณะอนุกรรมการได้ ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ซึง่ ปรากฎว่าผลการปฏิบตั ิจดั อยูใ่ นช่วงคะแนนดีมาก สาหรับปี 2556
นอกจากนี ้ ประธานกรรมการบริ ษัทได้ ดาเนินการโดยผ่านการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ
กากับดูแลกิจการ จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการบริ ษัททุกท่าน เป็ นรายบุคคลอีกด้ วย
7. การปฏิ บตั ิ หน้าที ่
ในงวด 6 เดือน ปี 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั การประชุม คณะกรรมการทังสิ
้ ้น 3 ครัง้ โดยทัว่ ไปแล้ วบริ ษัทจะ
เสนอให้ มีการประชุมอย่างน้ อย 5 ครัง้ ต่อปี โดยปกติจะจัดประชุมทุกๆ 3 เดือน โดยจะจัดให้ มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมหากเห็น
ว่ามีความจาเป็ น เช่น มีการทบทวนผลการดาเนินงาน งบการเงิน แผนการดาเนินงาน หรื อเรื่ องอื่นๆ เป็ นต้ น ก่อนสิ ้นปี กรรมการ
ทุกคนจะได้ รับตารางการประชุมของปี ถัดไป ซึ่งได้ กาหนดวันประชุมไว้ ล่วงหน้ า เพื่อให้ มนั่ ใจว่ากรรมการทุกท่านจะเข้ าร่ วม
ประชุมได้ มากที่สดุ
กรรมการอิสระทุกท่านได้ มีเข้ าร่ วมประชุมกันเองโดยที่ไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุมด้ วย เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อ
ทบทวนและหารื อเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริ ษัทและเรื่ องอื่นๆ หลังจากนันกรรมการอิ
้
สระก็จะพบกับประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หารกลุม่ บริ ษัทฯ เพื่อแจ้ งถึงผลของการหารื อของที่ประชุมกรรมการอิสระ ซึ่งการประชุมกรรมการอิสระจะจัดขึ ้นเป็ นประจา
ทุกปี
ประธานกรรมการ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ บริ ษัทฯ และเลขานุการบริ ษัท จะเป็ นผู้กาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ
โดยมีเลขานุการบริ ษัททาหน้ าที่สง่ หนังสือเชิญประชุมพร้ อมกับวาระและเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการประชุม โดยจัด ส่งเอกสารไป
ให้ กรรมการทุกท่านเป็ นการล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้ อมูล
ประธานกรรมการอนุญาตให้ กรรมการแต่ละท่านเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการ โดยมีฝ่ายจัดการทาหน้ าที่ตอบ
ข้ อซักถามในทุกประเด็นคาถาม ทังนี
้ ้หากกรรมการท่านใดต้ องการข้ อมูลเพิ่มเติมสามารถขอข้ อมูลดังกล่าวจากเจ้ าหน้ าที่ของ
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องได้
ในการประชุมแต่ละครัง้ ได้ มีการจัดเตรี ยมบันทึกการประชุม ซึ่งประกอบด้ วย วันที่ประชุม เวลาเริ่ มต้ นและสิ ้นสุดการประชุม
รายชื่อของกรรมการที่เข้ าร่วมและไม่ได้ เข้ าร่วมการประชุม สรุปข้ อมูลนาเสนอในแต่ละประเด็นต่อคณะกรรมการบริ ษัท สรุ ปการ
อภิปรายและข้ อสังเกตของกรรมการ รวมถึงผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ บนั ทึกรายงานการประชุม โดยจัดทารายการประชุมภายใน
14 วัน และนาส่งรายงานการประชุมต่อกรรมการบริ ษัท
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สรุปรายงานการประชุมของบริ ษัทย่อยได้ มีการจัดทาขึ ้นโดยเป็ นส่วนหนึ่งของเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทในแต่ ละ
ไตรมาส โดยจัดเตรี ยมให้ คณะกรรมการในรูปแบบซีดี เพื่อให้ กรรมการได้ รับ ทราบข้ อมูลกิจการดาเนินงานของบริ ษัท ย่อยอย่าง
ครบถ้ วน
รายละเอียดการเข้ าร่วมการประชุมของคณะกรรมการบริ ษัทในงวด 6 เดือน ปี 2557
ชื่อ – สกุล
จานวนครัง้ ที่เข้ าร่ วม / จานวนการประชุมทัง้ หมด
1. นายศรี ปรากาซ โลเฮีย
3/3
2. นายอาลก โลเฮีย
2/3
3. นางสุจิตรา โลเฮีย
2/3
4. นายอมิต โลเฮีย
3/3
5. นายซาชิ ปรากาซ ไคตาน
3/3
6. นายดีลปิ กุมาร์ อากาวาล
3/3
7. นายอุเดย์ พอล ซิงห์ กิล
3/3
8. นายระเฑียร ศรี มงคล
3/3
9. นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
3/3
10. นายมาริ ษ สมารัมภ์
3/3
11. นายวิลเลีย่ ม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค
1/3
12. ดร.ศิริ การเจริ ญดี
3/3
13. นายคณิต สีห์
3/3
14. นายอภิศกั ดิ์ ตันติวรวงศ์*
1/3
8. การวัดประสิ ทธิ ภาพการทางานของกรรมการบริ หารและฝ่ ายจัดการ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ บริ ษัทฯ และกรรมการบริ หารท่านอื่นๆ จะมีการใช้ เครื่ องมือชี ้วัดประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน (KPI)
ซึ่งกาหนดโดยคณะกรรมการตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการ โดยใช้
รู ปแบบ Balanced Scorecard ในช่วงสิ ้นปี ผลการปฏิบัติงานจะถูกนามาคานวณค่าตอบแทนโดยคณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการ
สาหรับผู้บริ หารระดับสูง คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการ จะพิจารณาและอนุมตั ิโครงสร้ าง
ค่าตอบแทนจากผลการประเมินการปฏิบตั ิงานประจาปี และให้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนประจาปี
รวมทังเงิ
้ นเดือนโบนัสและผลตอบแทนอื่น โดยที่ระดับผู้จดั การทุกสายงานจะดาเนินการตามหลักการเดียวกัน
รายละเอียดได้กล่าวไว้ในหัวข้อ "ค่าตอบแทนกรรมการบริ หารและฝ่ ายจัดการ"
9. ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร รวมทังโบนั
้ สของกรรมการได้ รับการพิจารณาจากผลงานที่ได้ รับ
มอบหมายและความรับผิดชอบ ค่าตอบแทนดังกล่าวเสนอโดยคณะกรรมการบริ ษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการ และจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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สาหรับค่าตอบแทนประจาปี 2557 ที่จดั สรรให้ กับกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุ ม
สามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 16,000,000 บาท โดยจัดสรรให้ แก่กรรมการ
บริ ษัท
ทังนี
้ ้ ค่าตอบแทนที่จ่ายจริ งในงวด 6 เดือน ปี 2557 รวมเป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้น 10,710,000 บาท ซึง่ อยูภ่ ายใต้ งบประมาณที่ได้ รับ
อนุมตั ิคือ จานวนเงิน 16,000,000 บาท รายละเอียดของค่าตอบแทนที่จ่ายมีดงั นี ้:
ค่าตอบแทนทีจ่ ่ายในฐานะกรรมการบริ ษัท
ลาดับ

กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่ ได้ เป็ น
ผู้บริหาร
นายศรี ปรากาซ โลเฮีย
นายระเฑียร ศรีมงคล
นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค
นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
นายอมิต โลเฮีย
นายมาริษ สมารัมภ์
ดร.ศิริ การเจริญดี
นายคณิต สีห์
นายอภิศกั ดิ์ ตันติวรวงศ์
รวม

1
2
3
4
5
6
7
8
9

จานวนเงินที่อนุมัติ (บาท)

จานวนเงินที่จ่ายจริง (บาท)

75,000 ต่อเดือน
50,000 ต่อเดือน
50,000 ต่อเดือน
50,000 ต่อเดือน
50,000 ต่อเดือน
50,000 ต่อเดือน
50,000 ต่อเดือน
50,000 ต่อเดือน
50,000 ต่อเดือน

450,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
2,850,000

จานวนเงินที่อนุมัติ (บาท)
75,000 ต่อเดือน
50,000 ต่อเดือน
50,000 ต่อเดือน

จานวนเงินที่จ่ายจริง (บาท)
450,000
300,000
300,000
1,050,000

ค่าตอบแทนทีจ่ ่ายในฐานะกรรมการตรวจสอบ
ลาดับ
1
2
3

กรรมการ
นายระเฑียร ศรีมงคล
นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
นายมาริษ สมารัมภ์
รวม

ค่าตอบแทนทีจ่ ่ายในฐานะกรรมการสรรหา พิ จารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิ จการ
ลาดับ
1
2
3

กรรมการ
นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค
ดร.ศิริ การเจริญดี
นายคณิต สีห์
รวม

จานวนเงินที่อนุมัติ (บาท)
35,000 ต่อเดือน
25,000 ต่อเดือน
25,000 ต่อเดือน

จานวนเงินที่จ่ายจริง (บาท)
210,000
150,000
150,000
510,000

ค่าตอบแทนทีจ่ ่ายในฐานะกรรมการบริ หารความเสีย่ งองค์กร
ลาดับ
1
2

กรรมการ
นายระเฑียร ศรีมงคล
นายมาริษ สมารัมภ์
รวม
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จานวนเงินที่อนุมัติ (บาท)
25,000 ต่อเดือน
25,000 ต่อเดือน

จานวนเงินที่จ่ายจริง (บาท)
150,000
150,000
300,000
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โบนัสทีจ่ ่ายในปี 2556 ให้กบั กรรมการบริ ษัท
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

กรรมการ
นายศรี ปรากาซ โลเฮีย
นายอาลก โลเฮีย
นางสุจิตรา โลเฮีย
นายอมิต โลเฮีย
นายซาชิ ปรากาซ ไคตาน
นายดีลปิ กุมาร์ อากาวาล
นายอุเดย์ พอล ซิงห์ กิล
นายระเฑียร ศรีมงคล
นายมาริษ สมารัมภ์
นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค
ดร.ศิริ การเจริญดี
นายคณิต สีห์
นายอภิศกั ดิ์ ตันติวรวงศ์
รวม

จานวนเงินที่อนุมัติ (บาท)
526,400
631,600
315,800
315,800
315,800
421,000
315,800
631,600
421,000
421,000
526,400
421,000
421,000
315,800
6,000,000

กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริ หารในคณะกรรมการบริ ษัทจะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนประจาในฐานะกรรมการบริ ษัท
10. ค่าตอบแทนกรรมการบริ หารและฝ่ ายจัดการ
หลักเกณฑ์สาคัญในการกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการ มีดงั นี ้
 พิจารณาและอนุมตั ิการประเมินผลการปฏิบตั ิงานและโครงสร้ างค่าตอบแทนสาหรับกรรมการบริ หารของบริ ษัทประจาปี
โดยที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการที่เป็ น
ผู้บริ หาร และอนุมตั ิค่าตอบแทนประจาปี รวมทัง้ เงินเดือน โบนัส และสิทธิประโยชน์อื่นของกรรมการที่เป็ นบริ หาร โดย
คานึงถึงข้ อเสนอแนะนาของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ บริ ษัทฯ นอกจากนี ้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกากับดูแลกิจการจะมีการติดต่อสื่อสารกับ ผู้นาของบริ ษัท รวมไปถึงการมีสว่ นร่ วมในกิจกรรมการพัฒนาความเป็ น
ผู้นาของบริ ษัท ทบทวนข้ อมูลที่ได้ จากการสารวจจากพนักงาน และมีการทบทวนขันตอนการประเมิ
้
นความเป็ นผู้นา
ประจาปี
 พิจารณาและอนุมตั ิเป้าหมายขององค์กรและวัตถุประสงค์ (KPI) ประจาปี โดยนาไปใช้ เพื่อการพิจารณาค่าตอบแทน
สาหรับประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ บริ ษัทฯ โดยให้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการ
ประเมินผลอย่างน้ อยหนึง่ ครัง้ ต่อปี ผลการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ บริ ษัทฯ จะพิจารณาจากเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ที่ได้ ตงไว้
ั ้ โดยนาผลการประเมินนี ้เป็ นหลักการพื ้นฐานในการพิจารณาค่าตอบแทนประจาปี ของประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ บริ ษัท โดยรวมถึงเงินเดือน โบนัสและสิทธิประโยชน์อื่น (ถ้ ามี)
 พิ จ ารณาและอนุมัติ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านประจ าปี และโครงสร้ างค่า ตอบแทนของผู้บ ริ ห ารระดับ สูง โดย
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการจะอนุมตั ิหรื ออาจมอบหมายให้ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนประจาปี ของผู้บริ หารระดับสูง โดยรวมถึงเงินเดือน โบนัสและและสิทธิประโยชน์อื่น (ถ้ ามี)
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ฐานเงิ น เดื อ นของประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารกลุ่ม บริ ษัท ฯ และกรรมการที่เ ป็ นผู้บริ ห ารขึน้ อยู่กับ ขอบเขตของความ
รับผิดชอบของการปฏิบตั ิงานและช่วงระยะเวลาของการปฏิบตั ิงาน
 โบนัสประจาปี และอัตราร้ อยละที่มีการเปลีย่ นแปลงจากการจ่ายโบนัสปี ก่อนของผู้บริ หารระดับสูงจะถูกกาหนดหลังจากที่
มีการประเมินผลการดาเนินงานของบริ ษัทโดยรวม ผลการดาเนินงานของบริ ษัทหรื อหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายให้ มีการ
ปฏิบตั ิงานหรื อความเป็ นผู้นาของผู้บริ หารระดับสูง โดยมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานในแต่ละฝ่ ายงานโดยเทียบกับ
ความคาดหวังหรื อเป้าหมายของบริ ษัทซึ่งได้ จัดทาขึ ้นในช่วงต้ นปี การจ่ายโบนัสนันจะจ่
้
ายตามอัตราส่วนของผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี
 การจ่ายค่าตอบแทนหรื อสิทธิประโยชน์อื่นจะจ่ายตามนโยบายของคูม่ ือของฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคลโดยมีการทบทวน
เป็ นคราวๆ ไป
ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ กบั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทในงวด 6 เดือน ปี 2557 เป็ นจานวนเงินประมาณ 44 ล้ านบาท ผู้บริ หารของบริ ษัท
ประกอบด้ วยประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ บริ ษัทฯ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ ธุรกิจ PET และ Feedstock กรรมการผู้จดั การ
ธุรกิจ PTA กรรมการผู้จัดการธุรกิจ EO และ EG กรรมการผู้จดั การธุรกิจโพลีเอสเตอร์ กรรมการผู้จดั การธุรกิจขนสัตว์ และ
หัวหน้ าฝ่ ายการเงินและหัวหน้ าฝ่ ายบัญชี
ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในรู ปแบบหุน้
11. แผนการสืบทอดตาแหน่ง
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการได้ จัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งสาหรั บ ตาแหน่งประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ บริ ษัทฯ และผู้บริ หารหลักที่สาคัญโดยมีการหารื อกับคณะกรรมการบริ ษัท
สาหรับตาแหน่งพนักงานอื่นๆ ทังหมด
้
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลได้ ทางานร่ วมกับผู้บงั คับบัญชาตามสายงานในการจัดทาแผนการ
สืบทอดตาแหน่ง
เพื่อให้ แน่ใจว่าแผนการสืบทอดตาแหน่งมีประสิทธิภาพฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะพัฒนาบุคคลากรของบริ ษัทโดยจัดให้ มี
การฝึ กอบรมให้ แก่พนักงานซึง่ มีขนตอนด
ั้
าเนินการทีร่ วดเร็ วและเชื่อมัน่ ว่าเป็ นการเพิ่มศักยภาพให้ แก่พนักงาน
12. การประชุมแผนกลยุทธ์
บริ ษัทฯ จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการทุกปี เพื่อ พิจารณาอนุมตั ิแผนกลยุทธ์ ของบริ ษัทและแผนธุรกิจประจาปี ซึ่งจะช่วยให้
ผู้บริ หารระดับสูงได้ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริ ษัทได้ อย่างอิสระ เกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของบริ ษัท โดยจัด
ให้ มีการประชุมแผนกลยุทธ์ปี 2557 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2557
13. การพัฒนาทางวิ ชาชี พของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
กรรมการใหม่ที่ได้ รับการแต่งตังในระหว่
้
างปี จะได้ รับแฟ้ มเอกสารการปฐมนิเทศกรรมการซึ่ งมีข้อมูลครบถ้ วนที่เกี่ยวข้ องกับ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ซึง่ เป็ นเครื่ องมือในการช่วยให้ กรรมการได้ ศกึ ษาและทาความคุ้นเคยกับธุรกิจของบริ ษัท การปฎิบตั ิงาน
และขันตอนการด
้
าเนินงานต่างๆ ของบริ ษัทได้ เป็ นอย่างดี รวมถึง สิทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ทังนี
้ ้มีการ
ประชุมปฐมนิเทศกรรมการได้ มีฝ่ายผู้บริ หารเข้ าร่วมประชุมชี ้แจงธุรกิจของบริ ษัทให้ แก่กรรมการใหม่อีกด้ วย
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นอกจากนี ้ ยังสนับสนุนให้ คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ ายบริ หาร เลขานุการบริ ษัท และฝ่ ายตรวจสอบ
ภายใน เข้ าร่วมการสัมมนา การฝึ กอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่จะช่วยปรับปรุงและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางานให้ แก่บริ ษัท
ต่อไป
ทังนี
้ ้ ในปี 2557 บริ ษัทฯ ได้ สง่ เสริ มให้ กรรมการบริ ษัทเข้ าร่ วมโครงการฝึ กอบรมต่างๆ ซึ่งรวมถึงการเข้ าร่ วมอบรมของกรรมการ
บริ ษัท 1 ท่าน ได้ แก่
• นางสุจิตรา โลเฮีย Director Accreditation Program รุ่นที่ 108/2557 ซึง่ จัดโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD)
รายละเอียดของหลักสูตรต่างๆ ที่กรรมการได้ เข้ าร่วมอบรม แสดงอยูใ่ นประวัติของกรรมการแล้ ว
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการได้ พิจารณาและเสนอชี่อกรรมการและฝ่ ายจัดการที่ควรจะเข้ า
ร่วมหลักสูตรกรรมการในปี 2557 โดยจะแสดงรายละเอียดผู้เข้ าร่วมอบรมไว้ ในรายงานประจาปี ในปี ถัดไป
นโยบายของบริษัท ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีจริยธรรม และการเปิ ดเผยข้ อมูล เป็ นสิ่งที่แสดงให้ เห็นถึงการปฏิบัติ
ตามหลักการกากับดูแลกิจการ
พนักงานของบริษัท
บริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน) เชื่อมัน่ ว่าด้ วยรากฐานของพนักงานที่มีความสามารถ และมีความหลากหลายจะ
ช่วยขับเคลื่อนให้ เกิดการสร้ างสรรค์ ซึ่งเป็ นจุดศูนย์กลางให้ แก่องค์กรของเรา พนักงานมีบทบาทหน้ าที่ที่หลากหลาย มีความ
เชี่ยวชาญด้ านการผลิตและการบารุ งรักษา ตลอดจนการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ตังแต่
้ ระดับพนักงานไปจนถึงระดับผู้จดั การ
และระดับอื่นๆ ก็มีความเชี่ยวชาญ เช่น ด้ านการตลาด การขาย การขนส่ง พิธีการศุลกากร ภาษี และการค้ า การเงินและบัญชี
เป็ นต้ น
วิธีการของเรา
บริ ษัทฯ เชื่ อมัน่ ว่าปรัชญานาทางของบริ ษัทมีพลังจูงใจ ดลบันดาลใจและเป็ นการกระตุ้นพนักงานในทุกๆ วัน ด้ วยคาว่า
“บุคลากรสาคัญที่สดุ ” ซึง่ เป็ นสิง่ ที่มีคณ
ุ ค่าของไอวีแอล กลยุทธ์ ด้านทรัพยากรบุคคลจะช่วยเพิ่มศักยภาพที่มาจากทัว่ ทุกสาขา
ธุรกิจของบริ ษัททัว่ โลก ด้ วยการทาให้ ผ้ นู าสามารถตัดสินใจได้ อย่างดีเยี่ยม และส่งผลให้ ธุรกิจของไอวีแอลเจริ ญเติบโตขึ ้น การ
ปฏิบตั ิงานของฝ่ ายทรัพยากรบุคคลจะช่วยสนับสนุนเป้าหมายด้ านความเจริ ญเติบโต เสมือนเป็ นคู่คิดให้ แก่ผ้ นู า เพื่อ เป็ นการ
ประกันว่าบริ ษัทได้ พฒ
ั นาองค์กรให้ รองรับกับธุรกิจทุกภาคส่วน และรับประกันว่ามีการดาเนินงานและการปฏิบตั ิงานที่ดีเลิศ มี
การวางแผน การกาหนดขนาดและต้ นทุนแรงงานของบริ ษัททัว่ โลก
พนักงานของบริ ษัทได้ ถกู จัดวางตาแหน่งอย่างดี เพื่อจัดการกับความเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้น ซึง่ ลักษณะของธุรกิจไอวีแอลมีความ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ลูกค้ ามักปรับเปลี่ยนสิ่งที่คาดหวังอยู่เสมอ และบริ ษัทฯ มัน่ ใจว่าพนักงานทังหมดของบริ
้
ษัททุกระดับ
สามารถตัดสินใจได้ อย่างรวดเร็ ว ด้ วยความชาญฉลาด ซึ่งเป็ นสิ่งที่สาคัญอย่างมากต่อความสาเร็ จของบริ ษัทฯ การเพิ่มขีด
ความสามารถของพนักงานโดยเปิ ดโอกาสให้ มีการถามคาถามมีการทดสอบ การเรี ยนรู้ และการคิดทบทวนความต้ องการของ
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็ นสิ่งที่สาคัญเป็ นอันดับแรกและได้ รับการสนับสนุนจากผู้นาซึ่งเป็ นผู้ฝึกอบรม อีกทังเป็
้ นผู้สร้ างแรง
บันดาลใจอีกด้ วย
อัตราพนักงานประจาทั่วโลก
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บริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษัททีป่ ระกอบธุรกิจด้ านการลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทในเครื อ ณ วันที่
1 สิงหาคม 2557 จานวนพนักงานประจาทังหมดที
้
่ทางานภายใต้ บริ ษัทย่อยต่างๆ ของบริ ษัทมีจานวนทังสิ
้ ้น 10,659 คน
ประเภทธุรกิจ

ณวันที่ 1 สิงหาคม 2557
2,933
6,066
465
838
357
10,659(2)

(1)

PET
เส้ นใยและเส้ นด้ าย
ขนสัตว์
วัตถุดิบ(1)
ไม่มีการดาเนินธุรกิจ
รวมพนักงานประจา
หมายเหตุ (1) รวมธุรกิ จ packaging ธุรกิ จ PTA และ EG/EO (2) ไม่รวมพนักงานชัว่ คราว

สัดส่ วนพนักงาน แยกตามประเภทธุรกิจ
3%
4%

8%
PET

28%

Fiber & Yarn
Wool
Feedstock
Non- Operating Business

57%

จานวนพนักงานประจา 10,659 คน จาแนกตามภูมิภาคใน 4 ทวีป
26
1699
Asia
2917

6017

Europe
North America
Africa

อัตราพนักงานของบริษัททั่วโลก
จานวนพนักงานของบริษัทโดยรวมถึงพนักงานประจา พนักงานชัว่ คราว และพนักงานจัดจ้ างภายนอก พนักงานของบริ ษัทมี
จานวนรวมทังสิ
้ ้น 12,214 คน โดยกระจายตามภูมิภาคต่างๆ ดังนี ้
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1%
15%
Asia
26%

Europe

58%

North America
Africa

จัดหมวดหมู่พนักงานตามภูมภิ าค
8000

6017

6000
2917

4000
2000

1068

Permanent

1699
319

80

26 88

Temporary & Outsourced

0
Asia

Europe

North
America

Africa

รู ปแบบกลุ่มพนักงานชั่วคราวและจัดจ้ างภายนอก
Feedstock
Wool
8%
4%

PET
28%

Non- Operating
Business
3%

Fiber & Yarn
57%

การสรรหา การจัดการ และการพัฒนาความสามารถของบุคคลากร
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ไอวีแอลพยายามสรรหาพนักงานที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม ในการสร้ างทีมงานนันจะมุ
้ ง่ เน้ นที่จะสามารถตอบสนองความต้ องการ
ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทในอนาคต และตอบสนองที่จะรองรับแผนการเติบโตของบริ ษัทอีกด้ วย ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลดาเนิน
กิ จกรรมในการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ก ารรั บสมัครพนัก งานอย่า งทั่ว ถึง โดยกาหนดคุณสมบัติ ของผู้ส มัครที่มีค วาม
เหมาะสมและมีความหลากหลาย
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงคุณค่าในการพัฒนาทักษะและความรู้ขององค์กรแก่พนักงาน โดยจัดให้ มีการฝึ กอบรมอย่างเป็ นระบบ และ
ไม่ใช่เป็ นเพียงการอบรมเพียงครัง้ เดียวเท่านัน้ ทังนี
้ ้ ยังคานึงถึงช่วงเวลาก่อนการฝึ กอบรมและหลังการฝึ กอบรมซึง่ มี ความสาคัญ
ต่อการฝึ กอบรมด้ วย
บริ ษัทฯ มุง่ เน้ นในประเด็นทีจ่ ะช่วยให้ ผลการดาเนินงานของบริษัทมีความยัง่ ยืน กลยุทธ์ของบริ ษัทจะเน้ นด้ านความสามารถใน
การวางแผนงานที่ได้ รับมอบหมาย การฝึ กและการให้ คาปรึกษาของผู้จดั การ การเรี ยนรู้ในการ ทางานแบบทีม อีกทังบริ
้ ษัทฯ ยัง
มีการวางแผนในการทางานเพื่อสร้ างความมัน่ ใจในความเป็ นผู้นาที่ประสบความสาเร็ จ โดยพัฒนาผู้นารุ่นต่อไป ให้ เติบโตขึ ้น
ใหม่และมีความสามารถที่หลากหลาย
การฝึ กอบรม
ไอวีแอลเชื่อว่าการสร้ างความสมดุลของการฝึ กอบรมให้ มีความหลากหลาย จากด้ านเทคนิคนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิในระดับองค์กรจะ
นาไปสูก่ ารปฏิบตั ิในระดับพนักงานในแต่ละบุคคล การฝึ กอบรมการปฏิบตั ิงานโดยใช้ การเรี ยนรู้จากทางอิเลคทรอนิคส์จากสถิติ
ของการฝึ กอบรมในปี 2556 ซึง่ ครอบคลุมไปทุกพื ้นที่ของไอวีแอล
โครงการฝึ กอบรมจะออกแบบบนพื ้นฐานของความต้ องการขององค์กร การนาไปใช้ ประโยชน์ได้ จ ริ ง ตามแต่ละบุคคล ซึ่ง
แผนงานนี ้มุง่ เน้ นไปยังหน่วยงาน 10 กลุม่ ดังนี ้
เนือ้ หาในการอบรม
เทคนิค
คุณภาพระบบ
ความปลอดภัย
สุขอนามัย
การจัดการ
สิ่งแวดล้ อม
การเงิน
การปฏิบตั ิการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทัง้ สิน้

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

จานวนครั ง้ ในการอบรม
186
52
136
26
90
36
28
36
30
8
628

จานวนผู้เข้ าร่ วมอบรม
4,146
4,474
3,680
1,784
1,778
656
198
332
158
50
17,256

จานวนชั่วโมงที่อบรม
8,387
7,849
6,480
4,861
4,637
1,446
1,216
579
394
86
35,935

แผนงานระดับองค์กรซึง่ เกี่ยวข้ องกับระบบคุณภาพ ความรับผิดชอบต่อสังคม ความปลอดภัยด้ านอาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้ อม
แผนงานระดับปฏิบตั งิ านจะถูกจัดกลุม่ ในแผนงานทางเทคนิคและการปฏิบตั ิงาน ส่วนความต้ องการในระดับบุคคลของฝึ กอบรม
จะเกี่ยวข้ องกับการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

จานวนชั่วโมงและผู้เข้ าร่ วมอบอรมในปี 2556
No. of participants

8,387
4,146

7,849
4,474

6,480
3,680

4,861
1,784

Training Hours

4,637
1,778

1,446
656

1,216
198

332 579

158 394

50 86

การพัฒนาในแต่ละบุคคลจะมุง่ เน้ นการฝึ กอบรมทางด้ านเทคนิคสูงสุดร้ อยละ 30 ด้ านความปลอดภัยของแต่ละบุคคลร้ อยละ
22 ด้ านการเสริ มสร้ างทักษะการบริ หารบุคคลร้ อยละ 14
มุ่งเน้ นการพัฒนาพนักงาน
จานวนกลุ่ม 598|ผู้เข้ าร่ วม 17,098|จานวนชั่วโมง 35,541
IT
Health
1%
4%
Functional
6%
Financial
4%
Environment
6%

Quality System
8%

Other
74%

Managerial
14%

Safety
22%

Technical
30%

CSR
5%

บทบาทหน้ าที่ของผู้จัดการในการสร้ างแรงบันดาลใจแก่ พนักงานในแต่ ละบุคคลและทีมงาน
ไอวีแอลมุง่ มัน่ ให้ บคุ คลากรซึง่ รวมถึงผู้บริ หารและหัวหน้ างานเป็ นแรงผลักดันในการเติบโตของบริ ษัท โดยที่บริ ษัทลงทุนในการ
สร้ างผู้นาด้ วยการให้ โอกาสในการเรี ยนรู้และการพัฒนา เช่น การให้ ความรู้แก่ผ้ จู ดั การในการเพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน
และความสามารถพิเศษ ซึ่งไม่ได้ ทาให้ การทางานเพิ่มขึ ้นมากไปกว่าเดิม แต่การมีส่วนร่ วมของพนักงานจะเป็ นการเพิ่มทาง
ช่วยเหลือในการทางานให้ ผลของการทางานออกมาได้ ดีกว่าเดิม
ผู้บริ หารอาวุโสมีหลักในการจัดการเพื่อความเป็ นเลิศอยู่ 4 ประการ ความเป็ นผู้นา การสอน การขับเคลื่อน และการสร้ างแรง
บันดาลใจ จากหลักการดังกล่าข้ างต้ น จะใช้ วิธีการให้ มีการเข้ าถึงในศักยภาพของพนักงานในแต่ละบุคคล โดยรวมถึงผู้จดั การ
ซึง่ จะเป็ นแบบอย่างในการสร้ างแรงบันดาลใจให้ แก่ทีมงาน การดารงชีวิต และสภาพแวดล้ อมที่ดีจะช่วยส่งเสริ มให้ เกิดความคิด
สร้ างสรรค์ให้ เกิดแนวความคิดและการทางาน
ไอวีแอลจัดให้ ผ้ นู ามีการวางแผนงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานในแต่ละบุคคล มีการสร้ างกลยุทธ์ และมีการจัดการ
อย่างมีประสิทธิ ภาพของทีมงาน การแสดงความยินดีและการมอบรางวัลแก่บุคคลากรที่มีประสิทธิ ภาพในการทางาน การ
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

มุง่ เน้ นสูค่ วามเป็ นเลิศขององค์กร ตลอดจนการรับฟั งความคิดเห็นจากทีมงาน การสนับสนุนกระบวนการพัฒนาเครื่ องมือใหม่ๆ
เพื่อเสนอแนะต่อผู้จดั การในเรื่ องที่ต้องการให้ มีการนาไปปรับปรุง
การวางแผนสืบทอดตาแหน่ ง
บริ ษัทฯ มีการทบทวนแผนพัฒนาด้ านบุคคลากรที่มีความโดดเด่น ซึง่ จะเป็ นสิ่งที่สาคัญในการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งและช่วย
ให้ ผ้ นู าสามารถไตร่ ตรองถึงทางเลือกในการจัดวางตาแหน่งบุคคลให้ เหมาะสมกับงานและสถานที่ทางาน ในการวางแผน
ดังกล่าวนันผู
้ ้ นาจะต้ องมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่เพื่อพัฒนาการดาเนินงาน ศักยภาพ ความหลากหลายและความ
ต่อเนื่องของทีมทางาน เพื่อให้ แน่ใจว่าสามารถใช้ ทกั ษะของตนเอง ได้ รับผลตอบแทนที่สงู สุดจากการลงทุน และด้ วยความเข้ าใจ
ในอาชีพที่ทาอยู่ จะเป็ นการสร้ างความแข็งแกร่งให้ กบั ทักษะที่หลากหลายที่มีอยูท่ วั่ ทุกภูมิภาค ด้ วยประสบการณ์ที่มีและทักษะ
ความเป็ นผู้นาจะมีสว่ นทาให้ ไอวีแอลประสบความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์และสร้ างความตระหนักในศักยภาพของบุคคลากร

รางวัลและสิทธิประโยชน์
บริ ษัทฯ ยกย่องและยินดีกับพนักงานที่ประสบความสาเร็ จ ด้ วยการมอบสิทธิ ประโยชน์และรางวัลที่มีคุณค่า ไอวีแอลเสนอ
ค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันได้ ซงึ่ รวมไปถึงสิทธิประโยชน์ อัซงึ่ เป็ นโอกาสให้ แก่พนักงานในการทางานได้ อย่างมัน่ คง และมัน่ ใจ
ในเรื่ องของสุขภาพที่มาจากสภาพแวดล้ อมที่สมบูรณ์ และสามารถสร้ างบรรยากาศที่ดีให้ กับการทางาน ซึ่งบริ ษัทที่อยู่ใ น
ต่างประเทศอาจมีสภาพภูมิประเทศที่แตกต่างกัน แต่บริ ษัทได้ จดั ให้ มีความคุ้มครองด้ านสุขภาพที่หลากหลาย วันหยุด เงินออม
หลังเกษี ยณ และอื่นๆ โดยสิทธิประโยชน์ที่จดั ให้ มีนนจะขึ
ั้
้นอยูก่ บั ตาแหน่ง สถานที่และอายุการทางาน โดยที่สิทธิประโยชน์ของ
บริ ษัททัง้ 42 แห่งครอบคลุมไปถึง
• ประกันสุขภาพ
• ประกันชีวติ และอุบตั ิเหตุ
• ประกันทุพพลภาพ
• เงินออมหลังเกษี ยณที่บริษัทจ่ายให้
• วันลาพักร้ อนและวันหยุด
สิทธิ ประโยชน์ มีความหลากหลายมากกว่า 140 ประเภท ซึ่งแตกต่างกันและสามารถนาไปปรั บใช้ ได้ ตามสถานที่ทางานที่
แตกต่างกัน ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ความต้ องการในแต่ละสถานที่แต่ละแห่ง
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ทวั่ ไปที่พบได้ มากในทุกสถานที่มีดงั นี ้
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

Annual Bonus
Maternity Leave
Housing Fund
School Fee
Life Insurance
Basic AD&D
Living Expenses

Compensation & Benefits

Christmas Bonus
Paternity Leave
Rent of Company Owned Accommodation
School Transportation
Health & Disability Insurance
STD Disability Insurance
Utility Expenses

Leave encashment
Leave Travel
Consultancy Charges
Medical Reimbursement
Dental Insurance
Pension
Workers Compensation

วัฒนธรรม
ไอวีแอลมีวตั ถุประสงค์ที่จะเปิ ดรับและสร้ างสรรค์วฒ
ั นธรรมขององค์กร เพื่อให้ เกิความหลากหลาย ซึ่งรวมไปถึงแรงบรรดาลใจ
ในการสร้ างสรรค์ด้านความคิดและก่อให้ เกิดการสร้ างนวัตกรรมใหม่ โดยทุกหน่วยงานจะรวมกันเป็ นหนึ่งเดียว อย่างไรก็ตาม
การสร้ างความเป็ นเลิศในการดาเนินงานและนวัตกรรม (Operation Excellence and Innovation) จะช่วยสร้ างวัฒนธรรมใน
การประหยัดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อีกด้ วย
โรงงานที่มีการผลิตทัง้ 15 ประเทศและพนักงานที่มีมากกว่า 17 ประเทศนันน
้ าไปสูแ่ บบแผนของการเรี ยนรู้ ของแต่ละบุคคลได้
อย่างดี และเป็ นการสนับสนุนให้ มีการปรับตัวกับความแตกต่างทางด้ านวัฒนธรรมและวิธีปฏิบตั ิ ดังนัน้ การให้ ความสาคัญกับ
พนักงานที่เป็ นชาวต่างชาติให้ มีความรู้ในภาษาท้ องถิ่น จะช่วยให้ พวกเขาเหล่านัน้ สามารถผสมผสานเข้ ากับวัฒนธรรมท้ องถิ่น
ได้ ง่ายขึ ้น และเพื่อเป็ นการกระตุ้นให้ เกิดการเรี ยนรู้ด้านภาษาท้ องถิ่น จะมีการกาหนดไว้ ในข้ อตกลงของค่าตอบแทนด้ วย บริ ษัท
ตระหนักดีว่าไม่มีเพียงวิธีการใดวิธีการเดียวที่จะทาให้ เกิ ดความสาเร็ จได้ ทัง้ นีจ้ ะต้ องเกิ ดจากหลายองค์ ประกอบ ในการ
สร้ างสรรค์ให้ เกิดผลการดาเนินงานที่ดีขึ ้น มีความหลากหลายขึ ้น และรวมถึงการทางานเป็ นทีม องค์ประกอบของการทางาน
เป็ นทีม ผู้จัดการที่มีความโดดเด่น และวัฒนธรรมของการทางานเป็ นทีมจะช่วยให้ เกิดความสาเร็ จ การใช้ นวัตกรรมในการ
ทางานจะเป็ นการสร้ างความสมดุลระหว่างความต้ องการกับการให้ โดยใช้ วิธีการให้ ความรู้ และสร้ างความตระหนัก ด้ วย
หลักการพื ้นฐานนี ้ ไม่ได้ ทาให้ ไอวีแอลเป็ นองค์กรที่ดีเท่านัน้ แต่ยงั ทาให้ ไอวีแอลเป็ นองค์กรที่มีความสามารถและช่วยพัฒนาโลก
อีกด้ วย ความแตกต่างด้ านเพศมีสว่ นสาคัญ ซึง่ บริ ษัทมีอตั ราส่วนแรงงานเพศหญิงประมาณร้ อยละ 25
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คุณลักษณะทางเพศ

ชาย 6,850
75 %

หญิง 2,323
25 %

สุขภาพ และ ความปลอดภัย
บริ ษัทฯ ส่งเสริ มและจัดให้ มีการรักษาสุขภาพ ความปลอดภัย และสิง่ แวดล้ อมในการทางานของพนักงาน โดยมอบหลักประกัน
สุขภาพ ความเป็ นอยู่ รวมถึงผลประโยชน์ของพนักงาน โดยประเมินถึงความปลอดภัยและความเสีย่ ง และมีการติดตามไปยังทุก
หน่วยงานทัว่ โลก บริ ษัทจัดให้ มีการอบรมในด้ านความปลอดภัยให้ แก่พนักงานโดยคานึงถึงลักษณะงานในแต่ละประเภท และ
ความเสีย่ งจากการทางาน
บริ ษัทฯ มีการติดตามและบันทึกการประเมินผลของการเสียโอกาสของเวลา ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและมาตรฐาน
บริ ษัทฯ ใช้ มาตรการซึ่งประกอบไปด้ วยการกระจายระบบออกจากส่วนกลาง การผลิตภายใน และสถานที่ที่มีพนักงานอยู่เป็ น
จานวนมาก บริ ษัทฯ ได้ ทาการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานทังภายในและภายนอก
้
โดยใช้ ระยะเวลาช่วงหนึ่งถึงสามปี บน
พื ้นฐานของการดาเนินงานและความเสีย่ ง การกาหนดจุดเสี่ยงและสถานที่ที่มีพนักงานอยู่เป็ นจานวนมาก บริ ษั ทจะตรวจสอบ
ให้ มีการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย สุขภาพและสิง่ แวดล้ อม

179

การกากับดูแลกิจการ

ส่วนที่ 3 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

10. ความรับผิดชอบต่ อสังคม
แนวทางการดาเนินงานด้ านความรั บผิดชอบต่ อสังคม
1. เป้ าหมายและวิ สยั ทัศน์
อินโดรามา เวนเจอร์ ส มุง่ มัน่ ในการเป็ นหนึง่ ในผู้ผลิตในห่วงโซ่โพลีเอสเตอร์ ชนน
ั ้ าระดับโลกที่มงุ่ เน้ นผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียและ
กระบวนการดาเนินงาน อันเป็ นผลให้ เราเป็ นหนึง่ ในบริ ษัทเคมีที่ได้ รับการชื่นชมมากที่สดุ ในโลก
2. การดาเนิ นธุรกิ จอย่างยัง่ ยืน
ด้ วยวิสยั ทัศน์ที่จะก้ าวสูก่ ารเป็ นหนึ่งในบริ ษัทเคมีที่น่าชื่นชมมากที่สดุ ในโลก เรามุ่งพัฒนาธุรกิจให้ มีความสมดุลระหว่าง
การเติบโตทางธุรกิจและรายได้ การพัฒนาความเจริ ญก้ าวหน้ าทางสังคมและการรักษาความสมดุลของสภาพแวดล้ อม ซึง่
เป็ นองค์ประกอบหลักในการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
3. นโยบายด้านความรับผิ ดชอบต่อสังคม
ไอวีแอลประกอบกิจการภายใต้ ขอบเขตของกฎหมาย และส่งเสริ มการเป็ นบริ ษัททีม่ ีรากฐานองค์กรทางด้ านจริ ยธรรม โดย
บริ ษัทฯจะร่วมมือกับผู้ทมี่ ีสว่ นเกี่ยวข้ องเพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ ได้ มกี ารจ้ างงานอย่างเป็ นธรรม และเป็ นไปตามมาตราฐานสากล
ซึง่ ให้ ความเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนและกฎหมายแรงงานทัว่ ไป
ไอวีแอลดาเนินธุรกิจตามหลักจริ ยธรรมและจะปฎิบตั ิตอ่ ผู้ที่มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกกลุม่ ด้ วยความเคารพ บริ ษัทฯปฎิบตั ิตาม
หลักกฎหมาย และข้ อกาหนดต่างๆ อีกทังจะธ
้ ารงไว้ ซึ่งการสานเสวนาที่เปิ ดเผยโปร่ งใส โดยให้ อานาจแก่องค์ กรที่ไม่
แสวงหาผลกาไร เพื่อที่จะสนันสนุนและคงไว้ ซงึ่ ภาพลักษณ์ที่ดีของบริ ษัทฯ ทังในแง่
้
ของการดาเนินธุรกิจและในแง่ของการ
มีปฏิสมั พันธ์กบั ชุมชน
ในฐานะที่เป็ นผู้นาในอุตสาหกรรม ไอวีแอลมุง่ ที่จะลดและจากัดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมและชุมชนข้ างเคียงโดยการหา
วิธีการเพื่อที่จะลดของเสียจากอุตสาหกรรม โดยการใช้ ซ ้า การรี ไซเคิลและสนับสนุนการใช้ พลังงานอย่างคุ้มค่า
4. เสาหลัก 7 ประการเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
บริ ษัทฯ มีการดาเนินงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม ครอบคลุมการดาเนินงานทังในกระบวนการทางธุ
้
รกิจ (CSR in
process) และนอกเหนือกระบวนการดาเนินงานทางธุรกิจ (CSR after process) เพื่อสร้ างดุลยภาพระหว่างเศรษฐกิจ
สิง่ แวดล้ อม และสังคม โดยยึดตามเสาหลัก 7 ประการ ได้ แก่
(1) การรี ไซเคิล
(2) การลดของเสีย
(3) การลดการใช้ ทรัพยากร
(4) การใช้ พลังงานทดแทน
(5) การพัฒนาบุคลากร
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(6) การเชื่อมโยงผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
(7) การพัฒนาชุมชนท้ องถิ่น
5. โครงสร้างการบริ หารจัดการเพือ่ ความยัง่ ยืน
คณะกรรมการกากับดูแลความรับผิ ดชอบต่อสังคม
ไอวีแอลได้ จดั ตังคณะกรรมการกลางในการก
้
ากับดูแลการดาเนินงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม ประจาอยูท่ ี่สานักงาน
ใหญ่ กรุ งเทพฯ เพื่อดูแลการจัดทาและการสื่อสารนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ตรวจติดตามผลและประเมินผล
กระทบของนโยบายต่อชุมชนและสิ่งแวดล้ อมอย่างสม่าเสมอ สานักงานแต่ละแห่งหรื อโรงงานมีหน้ าที่ในการสร้ างสรรค์
กิจกรรมต่างๆสาหรับพนักงานและชุมชนที่สอดคล้ องกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษัทฯ กลุม่ ผู้ทางานใน
ท้ องที่จะถูกแต่งตังเพื
้ ่อประสานงานกับพนักงาน ชุมชน และเจ้ าหน้ าที่ท้องถิ่น กิจกรรมทุกกิจกรรมจะถูกติดตามผลเพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพและผลตอบรับ ข้ อมูลของกิจกรรมและผลทางสถิติที่เกี่ยวข้ องจะถูกจัดเก็บและส่งกลับที่สานักงาน
ใหญ่เพื่อทาการประเมินผลงาน
สานักงานใหญ่จะเป็ นผู้ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม และทาหน้ าที่ช่วยเหลือคณะผู้ทางานใน
ท้ องที่ให้ เรี ยนรู้จากประสบการณ์ของแต่ละกลุม่ ผู้ทางานอื่นๆ รวมถึงกาหนดเกณฑ์มาตรฐานร่วมในการทางานของทุกกลุม่
ความรับผิ ดชอบ
ความรั บผิดชอบเป็ นหน้ าที่ของผู้บังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานและพนักงานที่จะต้ องรั บผิ ดชอบต่อนโยบายความ
รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่า นโยบายและการดาเนินงานด้ านความรั บผิดชอบต่อสังคมได้ นามาปฏิบัติใช้
ตลอดจนพนักงานทุกคนได้ รับทราบถึงสาระสาคัญของนโยบาย และรู้จกั การดาเนินงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริ ษัทฯ
การรายงานและผลการดาเนินงานด้ านความรั บผิดชอบต่ อสังคม
1. มาตรฐานการเปิ ดเผยข้อมูลทีใ่ ช้
เราเชื่ อมั่นว่า การรายงานข้ อมูลที่มีความโปร่ งใส จะนาไปสู่ความยั่งยืนของบริ ษัท ในระยะยาว การสื่อสารที่ชัดเจน
ประกอบกับข้ อมูลที่เที่ยงตรง จะทาให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียเกิดความเข้ าใจในธุรกิจ ประเด็นท้ าทายด้ านความยัง่ ยืนและแนว
ทางการตอบสนองต่อความท้ าทายเหล่านัน้
บริ ษัทฯ มีการเปิ ดเผยการดาเนินงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมในรายงานประจาปี ฉบับนี ้ โดยอ้ างอิงจากหลักการ 8
ข้ อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สอดคล้ องกันกับรายงานประจาปี บริ ษัทฯ มีการจัดทารายงานความยัง่ ยืน โดยใช้
วิธีการรายงานตามกรอบการรายงานสากล Global Reporting Initiatives Guideline (GRI) version 3.1
รายงานความยัง่ ยืน ได้ ถกู เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริ ษัท www.indoramaventures.com ในหัวข้ อความรับผิดชอบต่อสังคม

181

ความรับผิดชอบต่อสังคม

| ส่ วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

2. การดาเนิ นงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทีส่ อดคล้องกับหลักการ 8 ข้อ
1. การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
การดาเนินงานตามมาตรฐานสูงสุดถือเป็ นรากฐานที่อยู่ในวัฒนธรรมของไอวีแอล อินโดรามา เวนเจอร์ สเชื่อมัน่ ในการ
ประกอบธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม เราให้ คามัน่ ในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบด้ วยจริ ยธรรมและความซื่อสัตย์สงู สุด
ในขณะเดียวกันเราคาดหวังว่า พันธมิตรทางธุรกิจของเราจะประกอบกิจการมาตราฐานจริ ยธรรมเดียวกัน
1.1 การแข่งขันทีเ่ ป็ นธรรม
เราดาเนินธุรกิจด้ วยความเป็ นอิสระ ยุติธรรม ถูกต้ องตามกฎหมาย และอยู่ภายใต้ สภาพแวดล้ อมของการให้ ความเคารพ
ซึง่ กันและกัน เราเคารพคูแ่ ข่งและสนับสนุนการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมและสุจริ ต ตลอดจนปฏิบตั ิตามกฎหมายป้องกันการ
ผูกขาดทางการค้ าและกฎหมายการแข่งขันในแต่ละประเทศที่เราดาเนินธุรกิจ เราให้ เกียรติทกุ คนโดยไม่จากัดเชื ้อชาติ สีผิว
เพศ ศาสนา อายุ แหล่งกาเนิด หรื อสถานะอื่นใดตามที่กฎหมายให้ ความคุ้มครอง
1.2 การเคารพสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินของคู่คา้
เราเชื่ อมั่นในความสาคัญของการเคารพสิทธิ์ ความเป็ นส่วนตัวและความลับของคู่ค้า นโยบายเกี่ยวกับทรั พย์ สินทาง
ปั ญญาของเรา ไม่เพียงแต่ครอบคลุมทรั พย์ สินของบริ ษัท แต่ยังรวมถึงทรั พย์ สินของผู้อื่น เราไม่ละเมิดทรั พย์สินทาง
ปั ญญาของคูค่ ้ า ซึง่ รวมถึงลิขสิทธิ์ สิทธิบตั ร เครื่ องหมายการค้ าหรื อความลับทางการค้ า
1.3 การส่งเสริ มความรับผิ ดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิ จ
เราต้ องการให้ ผ้ จู ดั หาสินค้ าหรื อวัตถุดิบของเรา ยึดมัน่ ในมาตราฐานการดาเนินธุรกิจที่สอดคล้ องกับเราในเรื่ องจริ ยธรรม
การปฏิบตั ิต่อแรงงาน สุขภาพและความปลอดภัย สิทธิ มนุษยชนและการรักษาสิ่งแวดล้ อม บริ ษัทฯ มีการสื่อสารเรื่ อง
จรรยาบรรณทางธุรกิจและแบ่งปั นวิธีปฏิบตั ิที่ดีที่สดุ กับพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เพื่อปรับปรุ งการดาเนินงานด้ านสังคม
และสิ่งแวดล้ อมตลอดทังห่
้ วงโซ่ธุรกิจ ในการคัดเลือกผู้จดั หาสินค้ าหรื อวัตถุดิบ เราไม่เพียงแต่พิจารณาในด้ านคุณภาพ
และราคาของสินค้ าและบริ การเท่านัน้ เรายังพิจารณาการดาเนินงานและความมุง่ มัน่ ด้ านสังคม จริ ยธรรมและสิง่ แวดล้ อม
ด้ วยเช่นกัน
เราคาดหวังให้ ผ้ จู ดั หาสินค้ าหรื อวัตถุดิบของเรา
- สร้ างและรักษาความสัมพันธ์ บนพื ้นฐานของความยุติธรรม ความเชื่อถือ ความเคารพในสิทธิ์ของแต่ละฝ่ าย
- จัดหาสภาพแวดล้ อมในการทางานที่ปลอดภัยและยุติธรรม เช่นเดียวกับที่เราปฏิบตั ิ
- ให้ คามัน
่ ในการไม่คกุ คาม ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่ใช่แรงงานเด็ก
- ปฏิบตั ิตามข้ อบังคับทางสิง่ แวดล้ อม สุขอนามัยและความปลอดภัย
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2. การต่ อต้ านการทุจริตและให้ สินบน
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา คณะกรรมการได้ มอบหมายให้ ผ้ บู ริ หารดาเนินการให้ บริ ษัทฯ เข้ าร่ วมในแนวร่ วม
ปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต (CAC) โดยการลงนามในคาประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้ านการทุจริ ต
อีกทังคณะกรรมการได้
้
มอบหมายให้ ผ้ บู ริ หารดาเนินการให้ บริ ษัทเข้ าร่ วมในการตรวจรับรองการเป็ นสมาชิกของแนวร่ วม
ปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ตในเดือนพฤศจิกายน 2556 สาหรับการจัดทาแบบประเมินตนเองในการ
ตรวจรั บรองการเป็ นสมาชิ กของแนวร่ ว มปฏิ บัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อ ต้ า นทุจ ริ ต อยู่ระหว่า งการน าเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาสอบทานข้ อมูลโดยเสนอให้ มีการดาเนินการให้ เสร็ จในช่วงต้ นปี 2557 เพื่อแสดงให้
เห็นว่าบริ ษัทมีความรับผิดชอบในเรื่ องของการต่อต้ านการคอร์ รัปชั่นและการให้ สินบน คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ อนุมตั ิ
นโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตของบริ ษัทในการประชุมเดือนมกราคม 2557
วัตถุประสงค์ของนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ต คือ เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจว่าบริษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีระบบและขันตอนใน
้
การป้องกันการให้ สนิ บนและการทุจริ ตที่เหมาะสม
บริ ษัทฯ มีขนตอนการปฏิ
ั้
บตั ิเป็ นการภายใน สาหรับการรายงานการกระทาที่ผิดจรรยาบรรณหรื อการทุจริ ต ในกรณีที่มี
บุคคลใดๆ ทราบถึงประเด็นหรื อการปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ องกับการละเมิดนโยบายซึ่งอาจจะเกิดขึ ้น หรื อเกิดขึ ้นแล้ ว บุคคลนัน้
จะต้ อ งรายงานเรื่ อ งดัง กล่า วไปยัง บัง คับ บัญ ชาตามสายงาน หรื อ คณะอนุก รรมการแจ้ ง เบาะแส (Whistleblower
Committee) หรื อฝ่ ายกากับการดูแลการปฏิบตั ิ (Compliance) หรื อทางอีเมล์ ethics@indorama.net

บุคคลใดที่

รายงานผ่านช่องทางข้ างต้ นจะเก็บไว้ เป็ นความลับ จะไม่มีการเปิ ดเผยชื่อผู้รายงานนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตได้ มีการ
สือ่ สารให้ กบั กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานได้ รับทราบและสามารถเรี ยกดูนโยบายนี ้ได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ภายใต้
หัวข้ อการกากับดูแลกิจการ
3. สิทธิมนุษยชน
3.1 การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
บริ ษัทฯ ยึดมั่นในความรั บผิ ดชอบด้ านสิทธิ มนุษ ยชน เรามีการนาปฏิญญาสากลว่าด้ วยสิทธิ มนุษยชน และกติกาที่
เกี่ยวข้ องอีกสองฉบับ กติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิทางแพ่งและสิทธิทางการเมือง และกติการะหว่างประเทศว่าด้ วย
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมมาปฏิบตั ิใช้ ในการดาเนินธุรกิจทัว่ โลก ในฐานะที่เราเป็ นบริ ษัทระดับโลกที่มีการ
ดาเนินธุรกิจในประเทศต่างๆ กว่า 15 ประเทศใน 4 ภูมิภาคทัว่ โลก ทาให้ เรามีบริ บททางธุรกิจที่หลากหลายแตกต่างกันไป
ดังนันเราจึ
้
งต้ องยึดมัน่ และรับผิดชอบด้ านสิทธิมนุษยชนในทุกบริ บท
3.2 นโยบายด้านสิ ทธิ มนุษยชนและแนวปฏิ บตั ิ
นโยบายด้ านสิทธิมนุษยชนของไอวีแอล ครอบคลุมในเรื่ อง
-
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เราปฏิบตั ิตอ่ พนักงานทุกคนด้ วยความยุตธิ รรม ซื่อสัตย์ พนักงานทังหมดจะถู
้
กจ้ างงานภายใต้
ข้ อกาหนดและเงื่อนไขการจ้ างงานที่สอดคล้ องกับกฎหมายหรื อแนวปฏิบตั ิในท้ องถิ่น และได้ รับ
การฝึ กอบรมทักษะการทางานทีเ่ หมาะสม
-

การฝึ กอบรมพนักงาน
เราให้ การฝึ กอบรมทีจ่ าเป็ นแก่พนักงาน เพื่อให้ การนานโยบายนี ้ไปใช้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้นผ่าน
การปฐมนิเทศพนักงานใหม่และการสือ่ สารของฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

-

กฎหมายและแนวทางปฏิบัติ
เรายึดมัน่ ในการปรับปรุงและปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง

-

สิทธิในการเข้ าถึง
พนักงานทุกคนมีสทิ ธิเท่าเทียมกันในการเข้ าถึงอาคารสถานที่และบริ การ

-

เวลาการทางาน
ชัว่ โมงการทางานเป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิของอุตสาหกรรมและมาตรฐานระดับประเทศ

-

การสรรหาบุคลากร
การสรรหาบุคลากร การเลือ่ นตาแหน่งและการฝึ กอบรมจะต้ องดาเนินไปอย่างยุติธรรม เท่าเทียม
และเสมอภาคกัน

-

-

แรงงานเด็ก
เราไม่มกี ารจ้ างแรงงานเด็กในทุกรูปแบบ
ประเด็นเกี่ยวกับระเบียบวินัย
เราไม่มกี ารลงโทษทางร่างการหรือบังคับข่มเหงทุกรูปแบบ

รายละเอียดเพิ่มเติ มเกีย่ วกับแนวทางด้านสิ ทธิ มนุษยชน ถูกแสดงไว้ในหน้าเว็บไซต์
http://www.indoramaventures.com/EN/corporateGovernance/pdf/Human_Rights_Policy_EN.pdf
นโยบายด้ านสิทธิมนุษยชนของเรามีผลบังคับใช้ กบั พนักงานทุกคนและโรงงานของเราทุกแห่งทัว่ โลก ซึ่งผ่านการอนุมตั ิ
และประกาศใช้ โดยคณะกรรมการบริ ษัท พนักงานทุกคนต้ องลงนามในเอกสารว่ารับรู้ ในเรื่ องนโยบายและจรรยาบรรณ
พนักงานใหม่จะต้ องผ่านการฝึ กอบรมด้ านสิทธิมนุษยชนในการปฐมนิเทศ โรงงานของเราบางแห่งมีการจัดการฝึ กอบรม
ด้ วยระบบออนไลน์ เพื่อสือ่ สารนโยบายไปยังพนักงาน เรายังวางแผนการฝึ กอบรมเพื่อทบทวนและจะเริ่ มปฏิบตั ิในปี 2557
นอกจากนีเ้ ราวางแผนในการสื่อสารแนวปฏิบัติของเราด้ านสิทธิ มนุษยชนและจรรยบรรณไปยังภายนอกองค์กรผ่าน
นิตยสารที่บริ ษัทฯ จัดทาขึ ้นเป็ นประจาทุก 3 เดือน
ในการจัดตังบริ
้ ษัทใหม่หรื อการซื ้อกิจการ เราต้ องมัน่ ใจว่า มีการสือ่ สารด้ านนโยบายและจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม เรา
มีการนานโยบายไปใช้ และบูรณาการเข้ าไปในระบบเมื่อเสร็ จสิ ้นกระบวนการเข้ าซื ้อกิจการ รวมถึงชี ้แจงเพื่อให้ ผ้ บู ริ หารเกิด
ความเข้ าใจ
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เราจัดทานโยบายคุ้มครองและให้ ความเป็ นธรรมกับพนักงานที่ร้องเรี ยน พนักงานสามารถหยิบยกประเด็นเรื่ องส่วนตัวหรื อ
เรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับงาน โดยมีหวั หน้ าแผนกทรัพยากรบุคคลระหว่างประเทศ เลขานุการบริ ษัทและหัวหน้ าแผนกตรวจสอบ
ภายในเป็ นผู้รายงานไปยังคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ (NC&CG) โดยตรงเกี่ยวกับ
ประเด็นที่มีการร้ องเรี ยน รวมถึงสิทธิมนุษยชนและการสอบสวน
รายละเอียดเกี ่ยวกับขัน้ ตอนการร้องเรี ยน ถูกแสดงไว้ในนโยบายคุม้ ครองและให้ความเป็ นธรรมกับพนักงานทีร่ ้องเรี ยนบน
เว็บไซต์
http://www.indoramaventures.com/EN/corporateGovernance/corporateGovernance_Documents_OtherPolicies
Whistleblower.php
ในปี 2556 บริ ษัทฯ ไม่มีเรื่ องร้ องเรี ยนใดๆ
4. การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
ไอวีแอลมุง่ มัน่ ในการการปฏิบตั ติ อ่ พนักงานอย่างเป็ นธรรมและยึดมัน่ ในหลักการความเคารพนับถือ บริ ษัทฯ ได้ มีการระบุ
แนวทางในการปฏิบตั ิที่เป็ นมาตราฐานในเรื่ องการปฏิบตั ิตอ่ พนักงานอย่างเป็ นธรรมและความเคารพให้ เกียรติซงึ่ กันและ
กันไว้ ในนโยบายด้ านสิทธิมนุษยชนและนโยบายการจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ บริ ษัทย่อยทัว่ โลกมีแนวทางปฏิบตั ิตอ่
แรงงานที่สอดคล้ องและเสมอภาคกัน
4.1 การสรรหาบุคลากรและการดึงดูดคนเก่ง
บริ ษัทฯ มีการจัดทาและนานโยบายการจัดการทรัพยากรบุคคลไปใช้ จูงใจเพื่อดึงดูดและรักษาคนเก่ง รวมถึงการพัฒนา
และเลือ่ นตาแหน่งพนักงาน เรามีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตั ิด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลเป็ นประจาทุกปี เพื่อ
ปรับปรับปรุงนโยบายให้ ตรงกับความจาเป็ นทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงของตลาดงานในปั จจุบนั ในด้ านความยัง่ ยืน
ขององค์กรในระยะยาว บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญต่อการประเมินผลการปฏิบตั ิงานและศักยภาพของพนักงาน เพื่อการ
พัฒนาในอนาคต ทังในระดั
้
บผู้บริ หารและพนักงานทัว่ ไป
สวัสดิการและผลประโยชน์ ที่บริ ษัทฯ มอบให้ แก่พนักงานทัง้ พนักงานชาวต่างชาติและพนักงานท้ องถิ่ นเป็ นไปตาม
มาตราฐานสากล ซึ่งเท่าเทียมหรื อดีกว่าบริ ษัทฯอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ฝ่ ายบริ หารเชื่อว่า การให้ รางวัลและ
ผลตอบแทน ตลอดจนการใช้ ระบบเลื่อนระดับหรื อเลื่อนตาแหน่งงานที่เ ร็ วกว่ากับคนเก่ง จะช่วยพัฒนาบุคลากรที่มี
ศักยภาพโดดเด่นในองค์ กร บริ ษัทฯ มีการจัดการฝึ กอบรมพนักงานด้ านเทคนิคหรื อผู้ชานาญการเฉพาะด้ านอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อส่งเสริ มให้ พนักงานมีความรู้เท่าทันความก้ าวหน้ าของการพัฒนาที่เกี่ยวข้ องกับสายงาน
รายละเอี ยดเกี ่ยวกับการสรรหา การจัดการ และการพัฒนาความสามารถของบุคลากร ถูกแสดงไว้ในเอกสารการกากับ
ดูแลกิ จการทีด่ ีภายใต้หวั ข้อบุคลากรของบริ ษัทและการฝึ กอบรม
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4.2 ค่าตอบแทนและผลประโยชน์
บริ ษัทฯ อยู่ในอุตสาหกรรมที่ มีการแข่งขัน สูง ดังนัน้ การดึงดูดและรั กษาพนัก งานที่มี คุณภาพจึงเป็ นเรื่ อ งสาคัญ
ค่าตอบแทนควรอยู่ในระดับมาตราฐานและสามารถเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อดึงดูดให้ เกิด
ความน่าสนใจในการร่วมงานกับองค์กร นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังให้ ผลตอบแทนเพิ่มเติมแก่พนักงานต่างชาติ ครอบคลุมถึง
ครอบครัวของพนักงานต่างชาติ
รายละเอียดเกี ่ยวกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่างๆ สามารถอ่านเพิ่ มเติ มได้ในเอกสารกากับการดูแลกิ จการทีด่ ี
ภายใต้หวั ข้อบุคลากรของบริ ษัท การฝึ กอบรมและผลตอบแทน
4.3 การฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร
การเติบโตของพนักงานเป็ นปั จจัยสาคัญต่อความสาเร็ จและความยัง่ ยืนของไอวีแอล ในฐานะบริ ษัทชันน
้ าระดับโลกและ
เป็ นบริ ษัทที่มีการเติบโต รวมทังมี
้ แผนที่จะสร้ างและเข้ าซื ้อทรัพย์สินและธุรกิจทัว่ โลกในอุตสาหกรรมห่วงโซ่โพลีเอสเตอร์
เราจึงต้ องพัฒนาให้ บคุ ลากรของเรามีคณ
ุ ภาพและมุ่งมัน่ สู่ความเป็ นสากล บริ ษัทฯ ใช้ ระบบบริ หารผลการปฏิบตั ิงาน
(Performance Management System) ในการค้ นหาพนักงานที่มีผลการปฏิบตั ิงานและมีศกั ยภาพในการทางานสูง เพื่อ
ส่งเสริ มการพัฒนาความก้ าวหน้ าในอาชีพต่อไป พนักงานกลุม่ นี ้จะได้ รับโอกาสในการทางานในหน่วยงานอื่น ๆ ภายใน
บริ ษัท ทังในและต่
้
างประเทศในช่วงระยะเวลาสันๆ
้ และจะถูกย้ ายไปยังหน่วยงานนันในภายหลั
้
ง การโอนย้ ายหน่วยงาน
ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของความก้ าวหน้ าในสายอาชีพ ซึง่ ช่วยให้ พนักงานได้ เพิ่มพูนความรู้และทักษะ เพื่อก้ าวสูต่ าแหน่งที่สงู ขึ ้น
ต่อไป
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลมีการวางแผนกลยุทธ์การบริ หารบุคลากรที่สอดคล้ องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจเป็ นประจาทุกปี โดยจะต้ อง
มีการนาเสนอแผนและผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท ทังนี
้ ้กลยุทธ์ การบริ หารบุคลากรจะต้ องรองรับการเติบโต
ของธุรกิจ มีการจัดสรรบุคลากรอย่างเหมาะสมเพื่อให้ เกิดประสิทธิ ภาพสูงสุด มีการบูรณาการธุรกิจและภาคส่วนการ
ทางานเข้ าด้ วยกัน ตลอดจนมีการพัฒนาบุคลากรให้ เหมาะสมกับความต้ องการของธุรกิจ เช่น การเตรี ยมความพร้ อมด้ าน
บุคลากรที่เหมาะสมสาหรับการขยายหน่วยงานใหม่ การปรับโครงสร้ างขององค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การประเมิน
พนักงานที่มีศกั ยภาพเพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการสืบทอดตาแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นต้ น
บริ ษัทฯ จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นประจาทุกปี โดยแบ่งเป็ น 2 ขันตอน
้
คือ การกระเมินตนเองและการ
ประเมินโดยผู้บังคับบัญชาที่ขึน้ ตรง เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถูกประเมินและผู้ประเมินได้ แลกเปลี่ยนพูดคุยเกี่ ยวกับผลการ
ปฏิบตั ิงานและสิ่งที่คาดหวังสาหรับการทางานในปี ต่อไป พนักงานแต่ละคนจะถูกกาหนดหัวข้ อการฝึ กอบรมตามผลการ
ประเมินการปฏิบตั ิงาน
รายละเอียดเกี ่ยวกับการฝึ กอบรมและตัวเลขทีเ่ กีย่ วข้อง ได้ถูกแสดงไว้ในเอกสารการกากับการดูแลกิ จการทีด่ ีภายใต้หวั ข้อ
บุคลากรและการฝึ กอบรม
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4.4 สุขภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
ไอวีแอลมุง่ มัน่ ในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ผู้รับเหมา บุคคลภายนอกที่เข้ าไปเยี่ยมชมโรงงานและ
บุคคลอื่นที่เกี่ ยวข้ องกับการทางานและกิจกรรมของบริ ษัทฯ โรงงานของเราทุกแห่งมีการเชื่อมโยงนโยบายด้ านความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยเข้ ากับกระบวนการดาเนินธุรกิจในทุกๆด้ าน โดยจัดทาโครงการครอบคลุมตังแต่
้ การป้องกัน
อุบตั ิเหตุไปจนถึงการดูแลรักษาสุขภาพ
บริ ษัทฯ มุง่ มัน่ ต่อการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับต่างๆอันเกี่ยวข้ องกับด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในทุก
ประเทศที่เรามีการดาเนินงาน
ไอวีแอลมีนโยบายด้ านสุขอนามัยและความปลอดภัยส่วนกลาง เพื่อดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับสุขอนามัยและความ
ปลอดภัยทังหมด
้
แต่ละโรงงานมีการแต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Site Hygiene and Safety
Officer) ทาหน้ าที่ตรวจสอบการนานโยบายไปใช้ และติดตามการจัดการด้ านความปลอดภัยอย่างสม่าเสมอ รวมทัง้
ควบคุมดูแลผู้รับเหมาให้ ปฏิบตั ิตามนโยบายด้ านสุขอนามัยและความปลอดภัย แต่ละโรงงานจะมีการวิเคราะห์เชิงลึกใน
เรื่ องอุบตั ิเหตุร้ายแรง หัวหน้ าโรงงานมีหน้ าที่กากับดูแลให้ พนักงานทุกคนสามารถเข้ าถึงนโยบายด้ านสุขอนามัยและความ
ปลอดภัย พนักงานทุกคนมีหน้ าที่ปฏิบตั ิงานตามเป้าหมายอุบตั ิเหตุและการบาดเจ็บจากการทางานเป็ นศูนย์
โรงงานของเราทุกแห่งมุง่ มัน่ ในการปฏิบตั ิงานตามข้ อกาหนดมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
OHSAS 18001 หรื อ มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า ปั จจุบนั มีโรงงาน 7 แห่งที่ได้ รับการรับรองตามมาตรฐาน OHSAS 18001
นอกจากนี ้ไอวีแอลได้ กาหนดให้ ทกุ โรงงานมีการประเมินความเสีย่ งด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อระบุขนตอน
ั้
การปฏิบตั ิงานที่ควรมีการควบคุมหรื อตรวจสอบเพิ่มเติม โดยมีการตรวจสอบการประเมินความเสี่ยงเป็ นประจาทุกปี หรื อ
เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงระบบภายในโรงงานใหม่ที่อาจส่งผลกระทบ ทาให้ เกิดความเสีย่ ง เช่น การติดตังเครื
้ ่ องจักรใหม่
บริ ษัทฯ มีการว่าจ้ างผู้รับเหมาเพื่อปฏิบตั ิงานบางส่วนที่โรงงาน ซึ่งผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วงเหล่านี ้จะต้ องปฏิบตั ิตาม
นโยบายด้ านสุขอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่ งครัด อินโดรามา ปิ โตรเคมริ เริ่ มโครงการสร้ างแรงจูงใจ เพื่อส่งเสริ ม
ให้ ผ้ รู ับเหมาที่ปฏิบตั ิงานภายในโรงงานตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย รวมทังลดอุ
้ บตั ิเหตุภายในโรงงาน
4.5 ความหลากหลายและโอกาสแห่งความเท่าเทียม
ปั จจุบนั อินโดรามา เวนเจอร์ ส มีความหลากหลายทางด้ านวัฒนธรรมและเชื ้อชาติมากยิ่งขึ ้น เรามุง่ มัน่ ต่อการปฏิบตั ิตอ่ ทุก
คนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่วา่ จะเป็ นในกระบวนการคัดเลือกพนักงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเลื่อนขันหรื
้ อ
ตาแหน่ง การฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร การปฏิบตั ิงานในทุกส่วนของบริ ษัท ไม่มีการแบ่งแยกหรื อเลือกปฏิบตั ิไม่ว่าจะ
ด้ วยเหตุผลด้ านอายุ เชื ้อชาติ สีผิว ศาสนา สัญชาติ แหล่งกาเนิด รสนิยมทางเพศ ความทุพพลภาพ ผู้ติดเชื ้อเอดส์ ความ
คิดเห็นทางการเมืองหรื อสถานภาพอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับสิทธิมนุษยชน
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บริ ษัทฯ มีนโยบายเฉพาะด้ านโรคเอดส์และให้ คามัน่ ในการสร้ างสภาพแวดล้ อมในการทางานที่ปราศจากการแบ่งแยกหรื อ
เลือกปฏิบตั ิตอ่ ผู้ติดเชื ้อเอดส์ โดยบริ ษัทย่อยทุกแห่งทัว่ โลกและพนักงานทุกคนมีหน้ าที่นานโยบายนี ้ไปปฏิบตั ิ พนักงานผู้
ติดเชือ้ เอชไอวีหรื อผู้ป่วยโรคเอดส์จะได้ รับการปฏิบตั ิเช่นเดียวกับพนักงานคนอื่นๆ รวมทังผลประโยชน์
้
ต่างๆ เช่น การ
ประกันชีวิตและสุขภาพ ประโยชน์ทดแทนกรณีทพุ พลภาพและวันลา การเลือกปฏิบตั ิหรื อคุกคามผู้ติดเชื ้อเอดส์ ไม่ว่าจะ
ทางตรงหรื อทางอ้ อม ถือเป็ นการทาผิดวินยั และมีผลต่อการสิ ้นสุดการจ้ างงาน
5. ความรั บผิดชอบต่ อลูกค้ า
บริ ษัทฯ

ให้ ความสาคัญกับลูกค้ าและมีการกาหนดความพึงพอใจของลูกค้ าเป็ นหนึง่ ในเป้าหมายและพันธกิจของบริษัท

เรามุง่ มัน่ ในการดาเนินงานเพื่อบรรลุความพึงพอใจและความเชื่อมัน่ ของลูกค้ าเพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ยงั่ ยืน
บริ ษัทฯ มุง่ มัน่ ในการดาเนินงานอย่างเป็ นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบตั ิและให้ บริ การลูกค้ าอย่างมืออาชีพและซื่อสัตย์
สุจริ ต บริ ษัทฯ มุง่ เน้ นการทาความเข้ าใจความต้ องการของลูกค้ าและบริ บทของธุรกิจที่แตกต่างกัน เราส่งมอบผลิตภัณฑ์
และบริ การที่สอดคล้ องกับความต้ องการของลูกค้ าทังในปั
้ จจุบนั และความต้ องการระยะยาวในอนาคต

รวมทังเป็
้ น

พันธมิตรทางธุรกิจทีด่ ีที่สดุ สาหรับลูกค้ าของเรา
5.1 คุณภาพและความปลอดภัยของผลิ ตภัณฑ์
บริ ษัทฯ มุ่งพัฒนาและนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยและมีมาตรฐานสูง เรามีการปรับปรุ งกระบวนการผลิตและ
ผลิตภัณฑ์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดและวิธีการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศของอุตสาหกรรม บริ ษัทฯ มีการนา
มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ จากองค์กรชัน้ นามาใช้ เพื่อสร้ างความมั่นใจในด้ านคุณภาพและความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์ เช่น AIB Food Safety Compliance การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ Oeko-Tex® Standard 100 มาตรฐาน
ฮาลาล มาตรฐาน GMP เป็ นต้ น
นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังได้ ประยุกต์ใช้ มาตรฐานการควบคุมคุณภาพสากล เช่น ISO 9001:2008 เพื่อปรับปรุงคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง ให้ ลกู ค้ าเกิดความมัน่ ใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริ การ สร้ างความพึงพอใจสูงสุด
ในด้ านของผลิตภัณฑ์ เรามีการนาเสนอผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ ชนิดพิเศษสถรรนะสูงให้ แก่ลกู ค้ า เพื่อใช้ ในผลิตภัณฑ์ประเภท
สิ่งทอเพื่อที่อยู่อาศัย การขนส่ง ยานยนต์ สินค้ าอุปโภคบริ โภคและสินค้ าอุตสาหกรรม ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและลด
ความเสียหายแก่บคุ คลและทรัพย์สนิ
เส้ นใยโพลีเอสเตอร์ ป้องกันการลุกลามของไฟของเราถูกนาไปใช้ อย่างกว้ างขวางในผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความปลอดภัย
สอดคล้ องกับข้ อบังคับและมาตรฐานที่กาหนดไว้ ทวั่ โลก ที่ Trevira เรามีการผลิตเส้ นใยเส้ นด้ ายที่มีคุณสมบัติความ
ปลอดภัยในตัวเส้ นใย แตกต่างจากสิ่งทอทัว่ ไปที่เพียงแค่เคลือบพื ้นผิว Trevira CS เป็ นเส้ นใยที่มีคณ
ุ สมบัติป้องกันการ
ลุกลามของไฟภายในตัวเส้ นใย ดังนันจึ
้ งมีความปลอดภัยในระยะยาว และด้ วยคุณสมบัติที่อยู่ภายในเส้ นใย จึงไม่ต้องมี
การใส่สารเคมีใดๆ ที่ช่วยป้องกันการลุกลามของไฟเพิ่มเติม ทาให้ เส้ นใย Trevira CS เป็ นเส้ นใยที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
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และระบบนิเวศน์ นอกจากนี ้จากผลการทดสอบการเผาไหม้ พบว่า สิ่งทอที่ใช้ เส้ นใย Trevira CS เกิดควันเพียงเล็กน้ อย
เมื่อเผาไหม้ เปรี ยบทียบกับเส้ นใยป้องกันการลุกลามของไฟโดยทัว่ ไป
ในอเมริ กาเหนือ เรามีการพัฒนาเม็ดพลาสติก PET รู ปแบบใหม่ที่สามารถอัดเป่ าขึน้ รู ป (Extrusion blow-molding)
สาหรับบรรจุภณ
ั ฑ์ขนาดใหญ่ ให้ ความแข็งแรงแต่โปร่งใส ซึง่ ตอบโจทย์ลกู ค้ าที่ต้องการนาเสนอความสดใหม่ของน ้าผลไม้
ที่อยูด่ ้ านในและต้ องการผลิตภัณฑ์ทีมีความยัง่ ยืน โดยสามารถนามารี ไซเคิลได้ 100% ขวดขนาดใหญ่ทีสามารถเป่ าขึ ้นรูป
ให้ ตวั ขวดกับหูจบั เป็ นชิ ้นเดียวกัน จะมีความปลอดภัยสูงกว่าและให้ ความสะดวกในการจับมากกว่าขวดที่มีหจู บั แยกชิ ้น
ปั จ จุบัน บริ ษั ท เป๊ ปซี่ โค มี ก ารน าเม็ ด พลาสติ ก EBM ของเราไปใช้ ใ นการผลิต ขวดขนาดใหญ่ เ พื่ อ บรรจุน า้ ผลไม้
TropicanaTM ซึง่ ได้ รับรางวัลด้ านออกแบบและพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์
5.2 การแสดงฉลากผลิ ตภัณฑ์และเอกสารข้อมูลความปลอดภัย
เอกสารข้ อมูลความปลอดภัยและฉลากผลิตภัณฑ์เป็ นแหล่งข้ อมู ลที่สาคัญเกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย
บริ ษัทฯ มีการให้ ข้อมูลด้ านสุขภาพ ความปลอดภัยและสิง่ แวดล้ อมบนฉลากผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ แม้ วา่ จะมีหรื อไม่มี
กฎข้ อบังคับทางกฎหมายก็ตาม ข้ อมูลสาคัญที่ถกู แสดงไว้ เช่น ชื่อสารเคมี ส่วนประกอบ ข้ อควรระวัง การปฐมพยาบาล
เบื ้องต้ น การปฏิบตั ิเมื่อเกิดไฟไหม้ คุณสมบัติทางกายภาพและชีวภาพ ความเสถี ยรและความไวต่อการเกิดปฏิกริ ยา
ข้ อมูลด้ านพิษวิทยา มาตรการการกาจัด ข้ อมูลสาหรับการขนส่งและข้ อมูลเกี่ยวกับกฎข้ อบังคับ
5.3 การสือ่ สารกับลูกค้า
เราเชื่อมัน่ ว่าความไว้ ใจและความภักดีของลูกค้ าส่วนหนึง่ เป็ นผลมาจากการติดต่อปฏิสมั พันธ์อย่างสม่าเสมอ เรามีการ
สือ่ สารกับลูกค้ าเป็ นประจาหลากหลายช่องทาง ไม่วา่ จะเป็ นการติดต่อโดยตรงผ่านพนักงานฝ่ ายขายและการตลาด การ
ประชุม การสัมมนา อีเมล เว็บไซต์ สิง่ พิมพ์ และสือ่ บนสังคมออนไลน์ นอกจากนี ้ผู้บริ หารของเรายังมีการเยี่ยมเยียนลูกค้ า
เป็ นประจา เพื่อติดตามความพึงพอใจ
ในการสื่อสารกับลูกค้ า เราเคารพความคิดเห็นของลูกค้ าและตอบสนองต่อเรื่ องร้ องเรี ยน คาร้ องขอและข้ อซักถามอย่าง
ทันที โดยฝ่ ายขายมีหน้ าที่รับเรื่ องร้ องเรี ยนและรายงานผู้บงั คับบัญชาและนาเสนอผู้บริ หารเพื่อพิจารณา ให้ คาแนะนาและ
ดาเนินการอย่างเหมาะสม ฝ่ ายบริ หารจะตัดสินใจแก้ ปัญหาโดยการกาหนดแผนงานระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว
เพื่อดาเนินการต่อไป
ลูกค้ าสามารถเป็ นแหล่งที่มาของความคิดสร้ างสรรค์ใหม่ๆได้ บริ ษัทฯ รับฟั งและตอบสนองต่อความคิดเห็นและข้ อมูล
ย้ อนกลับของลูกค้ า เพื่อปรับปรุงคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เราทางานร่ วมกับลูกค้ าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
ตรงกับความต้ องการของลูกค้ า เช่น ขวดพลาสติกที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มาจากพืช (PlantBottle) ของบริ ษัทโคคา โคล่า
ไอวีแอลให้ ความสาคัญในเรื่ องความไว้ วางใจ ความซื่อสัตย์และการสือ่ สารอย่างตรงไปตรงมา เรานาเสนอข้ อมูลที่ถกู ต้ อง
เพียงพอและเป็ นประโยชน์ตอ่ ลูกค้ าของเรา รวมถึงการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาใหม่ๆ เรามุง่ เน้ นการให้ ข้อมูลที่ไม่ชกั นา
ลูกค้ าไปในทางที่ผิด เช่น การให้ ข้อมูลที่ไม่ถกู ต้ องหรื อข้ อมูลที่เกินจริ ง
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5.4 ความเป็ นส่วนตัวของลูกค้า
ไอวีแอลเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้ าและเก็บรักษาข้ อมูลของลูกค้ าให้ ถูกต้ องและเป็ นความลับ โดยที่จะไม่มีการ
เปิ ดเผยข้ อมูลใดๆแก่ผ้ อู ื่น เรามีการจัดทานโยบายเกี่ยวกับการดูแลลูกค้ าเพื่อชี ้แจงถึงวิธีปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าอย่างเหมาะสม
6. ความรั บผิดชอบด้ านสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญเกี่ยวกับประเด็นด้ านสิ่งแวดล้ อมและแสดงความมุ่งมัน่ ในด้ านสิ่งแวดล้ อมในทุกพื ้นที่ที่เราดาเนิน
ธุรกิจ เรามีนโยบายด้ านสิง่ แวดล้ อมโดยมีจดุ ประสงค์หลักเพื่อบริ หารจัดการผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อมที่อาจเกิดจากการ
ดาเนินงาน
พนักงานของเรามีหน้ าที่รับผิดชอบและมีบทบาทอย่างเต็มที่ในการนานโยบายด้ านสิ่งแวดล้ อมไปปฎิบัติ เราจัดการ
ฝึ กอบรมที่จาเป็ นให้ แก่พนักงานเพื่อให้ สามารถนานโยบายนี ้ไปปฎิบตั ิให้ สอดคล้ องกับข้ อกาหนดและให้ เกิดผลสาเร็ จ
เราดาเนินธุรกิจทัว่ โลกโดยมีการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนด กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องด้ านสิง่ แวดล้ อม เรามีระบบการ
บริ หารสิ่งแวดล้ อมตามมาตราฐาน เช่น การนา ISO 14001 มาใช้ และปรับปรุ งผลการดาเนินงานด้ านสิ่งแวดล้ อมอย่าง
ต่อเนื่องของโรงงานทุกแห่งทัว่ โลก
6.1 ความรับผิ ดชอบด้านการใช้ทรัพยากร
บริ ษัทฯ มีต้นทุนแปรสภาพโดยเฉลี่ยร้ อยละ 50-60 ที่เกี่ยวข้ องกับสาธารณูปโภค พลังงานและ สารเคมี ดังนันการใช้
้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพย่อมส่งผลเชิงบวกต่อกาไรของบริ ษัท
เรามีการควบคุมอย่างเคร่งครัดและดาเนินการเพื่อลดการใช้ ทรัพยากรอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยกาหนดให้ โรงงานของเราทุก
แห่งต้ องมีการรายงานตัวชี ้วัดประสิทธิภาพด้ านสิง่ แวดล้ อมเป็ นประจาทุกปี ตามกรอบการรายงานสากลหรื อ GRI บริ ษัทฯ
มีการดาเนินโครงการด้ านสิ่งแวดล้ อมหลากหลายรู ปแบบ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้ ทรัพยากร ซึ่งเกี่ยวข้ องกับการลด
การใช้ วตั ถุดิบ พลังงาน น ้า และของเสียในกระบวนการผลิต
- วัตถุดิบ
เรามีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ วตั ถุดิบอย่างคุ้มค่า โครงการวิจยั และพัฒนาของบริ ษัทฯ จึงมุ่งเน้ นที่การปรับปรุ ง
การใช้ ทรัพยากรและวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีน ้าหนักเบา เส้ นใยทดแทนที่
ผลิตจากพืช ตลอดจนการรี ไซเคิล
โรงงาน Wellman มีกระบวนการที่เรี ยกว่า Close Loop SystemTM ที่สามารถนาเส้ นโพลีเอสเตอร์ กลับมาใช้ ได้ ทงหมด
ั้
100
% ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเส้ นใยของ Wellman จึงสามารถนากลับมาใช้ เป็ นวัตถุดิบอีกครัง้ เพื่อนาไปผลิตเป็ นเส้ นใยใหม่
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- พลังงาน
เราพยายามอย่างต่อเนื่องในการลดการใช้ พลังงานจากการดาเนินงาน เรามีการวัดการใช้ พลังงานเพื่อลดของเสียและ
ค้ นหาวิธีการปรั บปรุ งการดาเนินงาน เรามีการปรั บเปลี่ยนอุปกรณ์ หรื อเครื่ องจักรที่ไม่มีประสิทธิ ภาพด้ วยอุปกรณ์ ที่มี
ประสิทธิภาพสูงกว่า เพื่อลดการใช้ พลังงานและบารุงรักษาอย่างสม่าเสมอเพื่อให้ สามารถทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
เราใช้ เทคโนโลยีที่ดีที่สดุ และปรับปรุงโรงงานเพื่อลดการใช้ พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางาน ตัวอย่างเช่น
การเปลี่ยนจากกระบวนการพอลิเมอจากสถานะของแข็ง (SSP) เป็ นเทคโนโลยี Melt-to-Resin ซึ่งสามารถผลิตเม็ด
พลาสติกได้ ในขันตอนเดี
้
ยว ซึง่ ช่วยลดค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงาน เนื่องจากเวลาการผลิตที่ลดลง
เราลงทุนในโครงการผลิตพลังงานภายในโรงงานจากแหล่งพลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม การ
เพิ่ ม ความหลากหลายของแหล่ง พลัง งาน ท าให้ เ ราสามารถลดความต้ อ งการการใช้ พ ลัง งานและลดผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้ อม
นอกจากนี ้ เรายังนาวิธีการทัว่ ๆไปมาใช้ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ เช่น การติดตังหลอดไฟที
้
่มีประสิทธิภาพ และการใช้ การ
ประชุมทางวิดีโอแทนการเดินทางไปติดต่อธุรกิจ
ปั จจุบนั โรงงานของเรา 5 แห่งได้ รับการรับรองมาตรฐาน ISO 50001 ด้ านระบบจัดการด้ านพลังงาน ซึ่งแสดงให้ เห็นความ
มุง่ มัน่ อย่างต่อเนื่องสูค่ วามเป็ นเลิศด้ านการจัดการด้ านสิง่ แวดล้ อม
- น้า
บริ ษัทฯ ตระหนักว่า น ้าเป็ นทรัพยากรที่จากัดและต้ องมีการจัดการอย่างเหมาะสม เรามีการควบคุมความต้ องการและ
ปริ มาณการใช้ น ้าอย่างเคร่ งครัดในกระบวนการผลิตทุกขันตอน
้
เพื่อปรับปรุ งการใช้ น ้าให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น เรามี
การดาเนินการโครงการหลายโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ น ้า เช่น การลดปริ มาณการใช้ น ้าดิบในหน่วยรี ดน ้า
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ด้ วยการนาน ้าเสียจากโรงงานผ่านการบาบัดน ้าเพื่อนากลับมาใช้ ใหม่ การเปลีย่ นริ งเมนยูนิต เพื่อป้องกันการรั่วไหลของน ้า
ในท่อ
คุณภาพน ้ามีความสาคัญและเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับความสะอาดและสุขภาพของชุมชน น ้าที่ผ่านกระบวนการผลิตของ
เราจะถูกบาบัดเพื่อให้ เป็ นไปตามคุณภาพน ้าเป็ นไปตามมาตรฐาน ไมว่าจะด้ วยวิธีการบาบัดน ้าเสียภายในโรงงานหรื อ
ส่งไปยังหน่วยบาบัดภายนอกโรงงาน
- ของเสียในกระบวนการผลิต
การลดของเสียในกระบวนการผลิตเป็ นส่วนสาคัญในการลดค่าใช้ จ่ายของเรา เรามีการตรวจสอบกระบวนการผลิตและ
และบารุงรักษาเชิงป้องกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเกิดของเสียในกระบวนการผลิต การปรับปรุงกระบวนการผลิต ทา
ให้ เราสามารถที่จะระบุขนตอนที
ั้
่มีการใช้ พลังงานหรื อวัตถุดิบมากเกินความจาเป็ น การสูญเสียในกระบวนการผลิต รวมถึง
การเกิดของเสียในขันตอนการตรวจสอบ
้
นอกเหนือจากการป้องกันของเสีย เรามีการนาของเสียกลับมาใช้ ประโยชน์ใหม่ เช่น การนาความร้ อนทิ ้งจากอากาศที่
หมุนเวียนแล้ วกลับมาใช้ ใหม่ การแปรรูปเศษฝุ่ น PET ภายในโรงงาน การรี ไซเคิลตะกอนกลับไปยังกระบวนการผลิต การ
กาจัดไกลคอลออกจากน ้าเสีย นอกจากนี ้เรายังลงทุนด้ านการรี ไซเคิลและการเพิ่มการใช้ วตั ถุดิบรี ไซเคิลในกระบวนการ
ผลิตของเรามากยิ่งขึ ้น
การลดของเสียที่เราได้ ดาเนินการไป ยังรวมถึงการนาบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ใช้ แล้ วนามาใช้ ใหม่ การนากระดาษ ตลับหมึกพิมพ์ ของ
เสียในครัว และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ แล้ วกลับมาใช้ ซ ้า
สาหรับรายละเอียดเพิ่ มเติ มเกี ่ยวกับการดาเนิ นงานและข้อมูลตัวเลข สามารถดูได้จากรายงานความยัง่ ยืนปี 2556
6.2 การป้ องกันมลพิ ษ
เรามีการนาระบบการจัดการมลพิษมาใช้ และมีการดาเนินโครงการเพื่อลดปริ มาณการปลดปล่อยสารจากการดาเนินงาน
เรามีโครงการบาบัดน ้าเสียและบริ หารจัดการของเสียนอกเหนือจากการควบคุมมลพิษทางอากาศ
เราจัดตังระบบการบริ
้
หารจัดการก๊ าซเรื อนกระจก เพื่อลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกตามแนวทางมาตราฐาน ISO 140641 และใช้ พลังงานมลพิษต่าและพลังงานทดแทนภายในโรงงานเท่าที่จะเป็ นไปได้ เพื่อลดการปล่อยของเสียทางอากาศ การ
ขนส่งมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อคุณภาพของอากาศ เรามีการดาเนินการเพื่อลดผลกระทบด้ านการขนส่ง เช่น
เปลีย่ นรถบริ ษัทจากการใช้ ดีเซลมาเป็ น CNG และลดการเดินทางทางธุรกิจเพื่อลดมลพิษ
เราให้ คามัน่ ในการลดการใช้ น ้าด้ วยการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและนาน ้ากลับมาใช้ ในกระบวนการมากที่สดุ เท่าที่
จะเป็ นไปได้ เรามีการบริ หารจัดการน ้าเสียอย่างมีประสิทธิภาพและควบคุมให้ ได้ คณ
ุ ภาพตามที่มาตรฐานกาหนด เพื่อลด
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ผลกระทบต่อแหล่งน ้าภายในท้ องถิ่น เช่น การปรับสภาพคาร์ บอนไดออกไซด์เพื่อลดปริ มาณซัลเฟตในน ้าเสีย การลดความ
ต้ องการออกซิเจนทางชีวเคมีหรื อการลดปริ มาณออกซิเจนที่จลุ นิ ทรี ย์ใช้ ในการย่อยสลายสารอินทรี ย์ในน ้าเสีย และการตัง้
ค่าระดับการปล่อยน ้าฝนเพื่อตรวจสอบค่าก่อนที่จะปล่อยออกไป นอกจากนี ้เราแสวงหาทางเลือกใหม่ๆ ในการบาบัดน ้า
เสีย เพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมาย กฎระเบียบและมาตรฐาน
เรามีการเก็บข้ อมูลของสารเคมีทใี่ ช้ ในกระบวนการและแสดงต่อหน่วยงานควบคุมทีเ่ กี่ยวข้ อง
6.3 การปกป้ องฟื ้ นฟูความหลากหลายทางชี วภาพ
นโยบายด้ านสิ่งแวดล้ อมของเรามุ่งส่งเสริ มให้ เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ เราทางานร่ วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
และผู้ที่ได้ รับผลกระทบอื่นๆ เพื่อป้องกันแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติผ่านมาตรการการควบคุมมลพิษที่มีประสิทธิภาพ
และแผนการจัดการเพื่อการอนุรักษ์ หรื อส่งเสริ มความหลากหลายทางชีวภาพ
เมื่อเราจัดตังโรงงานแห่
้
งใหม่เราจะปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้
รวมถึงแนวทางในการปฏิบตั ิใน
ท้ องถิ่นนัน้ เมื่อเราสร้ างโรงงาน เรามุง่ ส่งเสริ มความหลากหลายทางชีวภาพ และเข้ าไปมีสว่ นร่วมในเครื อข่ายหรื อแผนงาน
ด้ านความหลากหลายทางชีวภาพในท้ องถิ่น สาหรับโรงงานที่ดาเนินงานอยู่แล้ ว เรามีการส่งเสริ มความหลากหลายทาง
ชีวภาพและพัฒนาแผนการดาเนินงาน รวมทังร่้ วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนผู้ที่ได้ รับผลกระทบทังในระดั
้
บ
ท้ องถิ่นและระดับประเทศ เราแสวงหาวิธีการที่เป็ นไปได้ ในการสนับสนุนการพัฒนาโครงการหรื อแนวคิดริ เริ่ มที่เกี่ยวข้ อง
7. การพัฒนาสังคมและชุมชน
อินโดรามา เวนเจอร์ ส ให้ คามัน่ ในการส่งเสริ มความเข้ มแข็งของชุมชนท้ องถิ่นและมีสว่ นร่วมในการทาประโยชน์ตอ่ ชุมชนที่
เราเข้ าไปดาเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืนในระยะยาว เราเข้ าไปมีบทบาทสาคัญในชุมชนท้ องถิ่นโดยการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน
การสร้ างงานในท้ องถิ่นและการพัฒนาสังคม
7.1 การสร้างงานและการพัฒนาทักษะให้กบั ชุมชน
การสร้ างงานเป็ นหนึง่ ในองค์ประกอบสาคัญที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจท้ องถิ่น บริ ษัทฯ มุ่งเน้ นการจ้ างงานในท้ องถิ่นเมื่อเรา
จัดตังหรื
้ อขยายธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจท้ องถิ่น ณ สิ ้นปี 2556 บริ ษัทฯ มีพนักงานทัว่
โลกกว่า 9,000คน โดยมีสดั ส่วนของพนักงานในท้ องถิ่นสูงกว่าพนักงานนอกท้ องถิ่น
นอกเหนือจากการจ้ างงาน เราทางานร่ วมกันกับชุมชนท้ องถิ่นในการให้ ความรู้ และฝึ กอบรมในประเด็นที่ชุมชนให้ ความ
สนใจ เช่น กลุม่ บริ ษัท PET ที่ลพบุรีได้ เชิญวิทยากรจากสานักงานประมงจังหวัดเข้ ามาให้ ความรู้ ชาวบ้ านในการเลี ้ยงปลา
ดุก บริ ษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี ส้ ์ (นครปฐม) จัดการอบรมการสานตระกร้ าและการทาดอกไม้ จนั ให้ ชาวบ้ าน
เพื่อสร้ างรายได้ และให้ สามารถเลี ้ยงตัวเองได้ อย่างยัง่ ยืน
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บริ ษัทฯ มีกิจกรรมที่เข้ าไปมีส่วนร่ วมในการพัฒนาอาชีพ โรงงานของเราหลายแห่งได้ จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานให้ กับ
โรงเรี ยนในท้ องถิ่น เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ มีประสบการณ์ ในสภาพแวดล้ อมการทางานจริ งและให้ คาแนะนาด้ านอาชีพใน
อนาคต เราได้ ให้ ความรู้ แก่นกั ศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อสนับสนุนการศึกษาของพวกเขาและรับเชิ ญเป็ นวิทยาก รตาม
มหาวิทยาลัยต่างๆอีกด้ วย
เพื่อเพิ่มการสร้ างงานในท้ องถิ่น เรามีการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริ การหลากหลายชนิดจากธุรกิจในท้ องถิ่น รวมทังพื
้ ้นที่
ใกล้ เคียงกับโรงงานของเรา การซื ้อสินค้ าและบริ การในท้ องถิ่นจะช่วยส่งเสริ มการเติบโตของธุรกิจในท้ องถิ่นและสร้ าง
ความแข็งแรงให้ แก่ชมุ ชน
7.2 การมี ส่วนร่วมกับชุมชน
บริ ษัทฯ มีสว่ นร่วมในโครงการพัฒนาชุมชนหลากหลายรู ปแบบ เพื่อส่งเสริ มความเป็ นอยู่ที่ดีและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน การมีสว่ นร่ วมกับชุมชนของเราามุ่งเน้ นกิจกรรมในหัวข้ อหลัก 6 หัวข้ อ ได้ แก่ การบริ จาคเพื่อการกุศล การ
ส่งเสริ มและสนับสนุนด้ านศิลปะและวัฒนธรรม ด้ านสิ่งแวดล้ อม การศึกษา สุขภาพและความเป็ นอยู่ที่ดีของคนในชุมชน
และจิตอาสาพนักงาน
การบริ จาคเพื่อการกุศลของบริ ษัทฯ มีจดุ มุง่ หมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ซึง่ แต่ละโรงงานจะมีเงินทุนของ
ตัวเองเพื่อให้ การสนับสนุนองค์กรการกุศลท้ องถิ่นที่สอดคล้ องกับแนวทางการดาเนินงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม
ของบริ ษัทฯ เรายังสนับสนุนกิจกรรมในท้ องถิ่นหลายอย่างเพื่อส่งเสริ มศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามอีกด้ วย
เรามีการบูรณาการด้ านสิ่งแวดล้ อมเข้ ากับการดาเนินธุรกิจทั่วโลก เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้ อ มที่ดีในชุมชน โครงการที่
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การส่งเสริ มการนา PET และเส้ นใยเส้ นด้ ายโพลีเอสเตอร์ ใช้ ซ ้าและการรี ไซเคิล รวมถึงการทา
ความสะอาดชุมชน
บริ ษัทฯ สนันสนุนกิจกรรมเพื่อยกระดับมาตราฐานการศึกษาในท้ องถิ่นและมีสว่ นร่วมในการสร้ างพลเมืองที่ดใี ห้ กบั ชุม ชน
เราให้ การสนับสนุนด้ านการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยการให้ ทนุ การศึกษา การฝึ กงานที่บริษัท การเป็ นวิทยากรรับเชิญและ
การฝึ กอบรมด้ านอาชีพ
ในด้ านสุขภาพและความเป็ นอยู่ เรามีการสนับสนุนหลากหลายรู ปแบบ ตังแต่
้ การฝึ กอบรมด้ านสุขภาพ ไปจนถึงการ
ปรับปรุ งและพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่อการให้ บริ การด้ านสุขภาพ นอกจากนี ้พนักงานของเรายังมีสว่ นร่ วมในการเป็ น
อาสาสมัครเพื่อพัฒนาชุมชน
เรามีการเปิ ดบ้ านต้ อนรับคนที่อาศัยชุมชนเข้ าเยี่ยมชมโรงงานและจัดกิจกรรมสานเสวนา เพื่อให้ คนในชุมชนได้ ซกั ถามและ
แสดงความคิดเห็น โดยข้ อซักถามและประเด็นต่างๆ จะถูกบันทึกไว้ และจัดการโดยโรงงานแต่ละแห่งโดยตรง
ข้อมูลเกี ่ยวกับกิ จกรรมความรับผิ ดชอบต่อสังคมด้านการมี ส่วนร่ วมกับชุมชน ถูกแสดงไว้ในรายงานความอย่างยัง่ ยืนปี 2556
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8. ความรั บผิดชอบต่ อสังคมและการเผยแพร่ นวัตกรรม
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับความสามารถด้ านนวัตกรรม การเข้ าซื ้อกิจการที่มีการวิจยั และพัฒนา
ช่วยให้ บริ ษัทฯ สามารถพัฒนานวัตกรรมแบบก้ าวกระโดด ซึ่งโดยปกติใช้ เวลาหลายปี ในการพัฒนา นวัตกรรมทาให้ เรา
สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อมและยัง่ ยืนมากขึ ้น และช่วยส่งเสริ มความยัง่ ยืนทางสังคม
8.1 ความรับผิ ดชอบต่อสังคมอย่างสร้างสรรค์
โพลีเอสเตอร์ เป็ นวัสดุที่สามารถนากลับมารี ไซเคิลได้ จึงวัสดุที่มีความยัง่ ยืน บริ ษัทฯได้ เข้ าซื ้อกิจการโรงงาน Wellman
International ซึง่ เป็ นผู้ดาเนินธุรกิจรี ไซเคิลขวด PET ที่ใหญ่ที่สดุ ในยุโรปและเป็ นผู้ผลิตเส้ นใยโพลีเอสเตอร์ และผลิตภัณฑ์รี
ไซเคิลเพ็ท (rPET) ชันน
้ า การประสานความร่ วมมือในครัง้ นี ้ ทาให้ บริ ษัทฯ สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีการรี ไซเคิลมายัง
เอเชียในโรงงานของเราที่จงั หวัดนครปฐม โดยโครงการนี ้จะเก็บรวบรวมผลิตภัณฑ์ขวด PET ใช้ แล้ ว นารี ไซเคิลเพื่อผลิต
เป็ นเม็ดพลาสติกคุณภาพสูงสาหรับบรรจุภนั ฑ์ประเภทเครื่ องดื่ม เส้ นด้ ายสาหรับสิ่งทอเกรดพรี เมี่ยม เส้ นใยสีสาหรับยาน
ยนต์และผลิตภันฑ์นนั วูเว่น
อินโดรามา เวนเจอร์ ส เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ECORAMATM เส้ นใยรี ไซเคิล 100% ที่ผลิตจากพลาสติกรี ไซเคิล (PCR)
ผลิตภัณฑ์นี ้ได้ รับรางวัลฉลากเขียวจากสถาบันสิง่ แวดล้ อมไทย
โรงงาน Trevira มีการผลิตเส้ นใย PLA ( IngeoTM ) ซึ่งเป็ นเส้ นใยที่ผลิตจากสารประกอบที่มาจากพืชและสามารถย่อย
สลายทางชีวภาพได้ ผลิตภัณฑ์นี ้ถูกนาไปใช้ ในหลากหลายรู ปแบบ เช่น ทิชชู่เปี ยก ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยและผ้ านันวู
เว่นสาหรับผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค เป็ นต้ น
Eco-core เป็ นผลิตภัณฑ์เส้ นใยจากโรงงาน Wellman International ผลิตจากขวดพลาสติกรี ไซเคิล ซึ่งในแต่ละปี จะมีขวด
2.2 ล้ านขวดที่ถกู นามารี ไซเคิลเพื่อผลิตเป็ นเส้ นใย Eco-core
8.2 การสร้างคุณค่าทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ร่วมกับลูกค้า
นวัตกรรมของอินโดรามา เวนเจอร์ ส ถูกพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ าและสร้ างโอกาสทางการค้ าใหม่ๆ
ให้ กบั ลูกค้ าด้ วยวัสดุที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น เราไม่เพียงแค่ผลิตสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพดีที่สดุ ให้ กบั ลูกค้ า เรายังนาเสนอโซลูชนั่
เพื่อตอบสนองประเด็นท้ าทายด้ านความยัง่ ยืนอย่างมีประสิทธิภาพด้ านต้ นทุน เราเชื่อว่า ลูกค้ าย่อมต้ องการทาธุรกิจกับคู่
ค้ าที่มีระบบการบริ หารจัดการห่วงโซ่อปุ ทานอย่างยัง่ ยืนด้ วยเช่นกัน
เราได้ ทางานร่ วมกับ โคคา โคล่า ในการพัฒนาโพลิเมอร์ ที่ใช้ วตั ถุดิบที่มาจากพืช ซึ่งปั จจุบนั เม็ดพลาสติกนี ้ ถูกนาไปใช้
ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ประเภทเครื่ องดื่มที่สามารถนามารี ไซเคิลได้ ทงหมด
ั้
สะดวกสบาย น ้าหนักเบาและผลิตจากวัสดุธรรมชาติ
จากพืช เรี ยกว่า “PlantBottle"
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PepsiCo กาลังเผชิญความท้ าทายในการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ขนาดใหญ่จาก PET ที่มีความแข็งแรงเพียงพอและมีหจู บั เป็ นชิ ้น
เดียวกับขวด เพื่อความสะดวกในการใช้ งาน เราได้ พฒ
ั นาการอัดเป่ าขึ ้นรู ป (Extrusion blow-molding) สาหรับพลาสติก
PET ที่ให้ ความใส มีหจู ับในตัวและสามารถรี ไซเคิลได้ ทงหมด
ั้
ผลิตภัณฑ์ Polyclear® EBM PET ถูกนาไปใช้ ผลิตเป็ น
เหยือกบรรจุน ้าผลไม้ TropicanaTM ของบริ ษัทเป๊ ปซี่ โค และได้ รับการยอมรับจากสมาคมผู้บริ โภคพลาสติกรี ไซเคิลว่า มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์และสูงกว่ามาตราฐานตามระเบียบของ APR PET Critical Guidance Document protocol
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการ บริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน) ได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท ดูแล
กระบวนการจัดทารายงานทางการเงิน ทังของบริ
้
ษัทฯ และบริ ษัทย่อย เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป
และเป็ นไปตามกฎข้ อบังคับของสานัก งานคณะกรรมการกากับ หลัก ทรั พย์ แ ละตลาดหลักทรั พ ย์ (กลต.) และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมทังข้
้ อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ หน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ ร วมถึ ง การสอบทานผลการด าเนิ น งานให้ เ ป็ นไปตามหลักการก ากับดูแลกิ จการ รวมทัง้ ค านึง ถึ ง ความเหมาะสม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และกระบวนการตรวจสอบ การคัดเลือกผู้สอบบัญชี ตลอดจน
การให้ ความเห็นต่อผู้สอบบัญชีภายนอก และหน้ าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
บริ ษัทฯ ได้ จดั ตังแผนกตรวจสอบภายใน
้
ซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ แผนกตรวจสอบภายในมีหน้ าที่
รับผิดชอบในการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย โดยแผนกตรวจสอบ
ภายในมี ห น้ า ที่ ร ายงานสิ่ ง ที่ ต รวจพบ ตลอดจนให้ ค าเสนอแนะแก่ ฝ่ ายบริ ห ารและคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบจะทาการสอบทานสิ่งที่แผนกตรวจสอบภายในตรวจพบอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่า
ข้ อเสนอแนะได้ นามาปฏิบตั ิโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้แผนกตรวจสอบภายในได้ สอบทานระบบควบคุมภายในสาหรับ
ธุรกิจที่หลากหลายของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย (โดยรวมถึงบริ ษัทย่อยในต่างประเทศ) โดยวัตถุประสงค์ของการสอบทาน
ระบบควบคุมภายในดังกล่าว เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจว่าบริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และให้ ความ
เชื่อมัน่ ได้ วา่ บริ ษัทจะสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษัทได้
ในการประชุมคณะกรรมการ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2557 โดยมีกรรมการ
ตรวจสอบทุกท่านเข้ าร่ วมประชุม ได้ พิจารณาให้ ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของการประเมินระดับความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยสาหรั บปี 2556 โดยพบว่ามีการควบคุมภายในที่เหมาะสม โดย
ข้ อสรุปของการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีดงั ต่อไปนี ้
การควบคุมภายในองค์ กร
บริ ษัทฯ ได้ กาหนดวิสยั ทัศน์และพันธกิจ โดยได้ มีการแจ้ งให้ พนักงานทังหมดได้
้
รับทราบ เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับพนักงาน
ในการทีจ่ ะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของทุกหน่วยงาน
บริ ษัทฯ ได้ กาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ให้ กบั ทุกหน่วยงานเป็ นประจาทุกปี และมีกระบวนการติดตามความสาเร็ จ
ของวัตถุประสงค์ ดังกล่าว รวมถึงมีการสอบทานเป็ นครั ง้ คราว บริ ษัทฯ ส่งเสริ มให้ มีการทางานเป็ นทีมและเชื่ อมัน่ ใน
ประสิทธิภาพของการทางานเป็ นทีมซึง่ จะทาให้ ได้ ผลตอบแทนที่มากกว่ารายบุคคล พนักงานทุกคนได้ รับการพิจารณาให้
ได้ รับผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมโดยประเมินจากผลการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษัท โดยบริ ษัทฯมีนโยบายในการ
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พิจารณาให้ โบนัสและค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็ นระบบ ทัง้ นีบ้ ริ ษัทฯได้ เริ่ มมีการนาระบบการประเมินผลงาน
ประจาปี (PMS) มาใช้ กบั พนักงานทุกคน
บริ ษัทฯกาหนดให้ มีโครงสร้ างองค์กรที่ดี ซึ่งได้ ระบุถึงหน้ าที่และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในหน้ าที่หลักและหน้ าที่
อื่นๆ บริ ษัทฯมีแผนกตรวจสอบภายในที่ขึน้ ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ โดยผังองค์กรได้ มีระบุโครงสร้ าง
การรายงานของแผนกตรวจสอบภายในที่ขึ ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ การฝึ กอบรมตามความต้ องการและการ
หมุนเวียนพนักงานโดยความสมัครใจ เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการพัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถให้ กบั พนักงาน
บริ ษัทฯมีนโยบายในการหาผู้บริ หารมาสืบทอดตาแหน่งที่สาคัญ ซึ่งได้ กาหนดไว้ ใน Balance Score Card ของกลุ่ม
ผู้บริ หาร (GCEO) และหัวหน้ าของแต่ละส่วนงาน กลุม่ ผู้บริ หารมีแผนบุคลากรทดแทนสาหรับผู้บริ หารระดับสูง รวมถึง
ตาแหน่งผู้บริ หารสูงสุดด้ วย รายนามของผู้บริ หารทดแทนมีการพิจารณาโดยกลุ่มผู้บริ หาร และกรรมการอิสระภายใต้
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกากับกิจการ ซึง่ ได้ มีการกาหนดไว้ ในพันธกิจการกากับดูแลกิจการอีก
ด้ วย บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีข้อกาหนดเกี่ยวกับจริ ยธรรม (Code of Conduct) สาหรับคณะกรรมการ ผู้บริ หาร ตลอดจน
พนักงานทุกระดับ ข้ อกาหนดเกี่ยวกับจริ ยธรรมดังกล่าวได้ มีการประกาศให้ พนักงานทุกคนได้ ลงนามรับทราบ สาหรับ
พนักงานใหม่ ข้ อกาหนดเกี่ยวกับจริ ยธรรม ได้ รวมอยูใ่ นการปฐมนิเทศ ซึ่งต้ องมีการลงนามรับทราบด้ วย สาหรับพนักงาน
ทุกคนจะมีการลงนามรับทราบเพิ่มเติมในกรณีที่ข้อกาหนดเกี่ยวกับจริ ยธรรมมีการปรับปรุ งแก้ ไข ทังนี
้ ้ข้ อกาหนดเกี่ยวกับ
จริ ยธรรมสาหรับพนักงานและกรรมการได้ มีการประกาศไว้ ในเว็บไซท์ของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ สด้ วย
การประเมินความเสี่ยง
บริ ษัท ฯมีค ณะกรรมการบริ หารความเสี่ย ง ซึ่งมี ขนั ้ ตอนในการระบุค วามเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงทางธุ ร กิ จที่ มี
ประสิทธิภาพ โดยหัวหน้ ากลุม่ ในแต่ละธุรกิจ มีฐานะเป็ นสมาชิกของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง มีหน้ าที่ติดตามและ
ดูแลความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ อย่างใกล้ ชิด อีกทังยั
้ งมีฝ่ายบริ หารสอบทานปั จจัยที่อาจก่อให้ เกิดความเสี่ยง ซึ่งปั จจัย
ดังกล่าวได้ รับการพิจารณาอย่างสม่าเสมอ อีกทัง้ บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีมาตรการป้องกันและควบคุมเพื่อลดความความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ ้นได้ บริ ษัทฯมีกฎบัตรการบริ หารความเสีย่ งองค์กรซึง่ ได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงและ
คณะกรรมการบริ ษัท กฎบัตรการบริ หารความเสีย่ งองค์กรให้ ความสาคัญกับการพัฒนา/การสร้ างความตระหนักและรับรู้
“วัฒนธรรมความเสี่ยง” ให้ กบั พนักงานทุกระดับ ของทุกกลุม่ ธุรกิจ และทุกหน่วยงานภายในองค์กร ในการทาให้ การรับรู้
วัฒนธรรมความเสีย่ งเป็ นที่รับทราบ คณะกรรมการได้ มีการให้ ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการวิเคราะห์สาเหตุของความ
เสี่ยง โดยเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ ้นซ ้าๆ และจัดให้ มีการป้องกันความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและไม่ให้ เกิดขึ ้นอีกในอนาคต ความ
เสี่ยงที่มีสาระสาคัญทังหมดได้
้
ถูกบันทึกในรายงานการบริ หารความเสี่ยงของคณะกรรมการหลักทางธุรกิจต่างๆ และ
คณะอนุกรรมการระดับหน่วยงานอื่นๆ รายงานการบริ หารความเสี่ยงได้ ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิ ดขึน้ ผลกระทบ และ
แนวทางการควบคุมเพื่อลดความเสีย่ ง รายงานการบริ หารความเสีย่ งดังกล่าวมีการสอบทานทุกไตรมาสโดยคณะกรรมการ
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หลักและคณะอนุกรรมการทางธุรกิจ นโยบายต่างๆ กระบวนการและระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย
มีระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลเพื่อให้ เชื่อมัน่ ได้ วา่ การทุจริ ตที่อาจเกิดขึ ้นได้ รับการป้องกัน
การควบคุมการปฏิบัติงาน
บริ ษัทฯ มีนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิงานสาหรับการบริ หารงาน การจัดซื ้อ การขายและการตลาด ตลอดจนการจัดทา
รายงานทางการเงินเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ใช้ สาหรับทุกหน่วยงานของบริ ษัท นอกจากนี ้บริ ษัทฯยังมีค่มู ือการปฏิบตั ิงาน
ทางด้ านการบัญชีที่สอดคล้ องกับมาตรฐานการบัญชีไทยและมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ซึ่งถือปฏิบตั ิกบั บริ ษัท
ย่อยทุกแห่งอีกด้ วย นอกจากนี ้ บริ ษัทฯได้ จัดให้ มีค่มู ือการอนุมตั ิรายการทางการเงิน (Financial Authority Manual)
เพื่อให้ มั่นใจได้ ว่ากระบวนการควบคุมภายในมีความเพียงพอและได้ ดาเนินการตรวจสอบโดยฝ่ ายบริ หาร เพื่อให้ การ
ดาเนินงานมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงในการทุจริ ตหรื อการกระทาที่ไม่เหมาะสม คู่มือการอนุมตั ิรายการทางการเงิน
ดังกล่าว ได้ ถกู นาไปใช้ สาหรับบริ ษัทย่อยแห่งใหม่ทกุ แห่งอีกด้ วย บริ ษัทฯจัดให้ มีการแบ่งแยกหน้ าที่ที่เหมาะสมสาหรับการ
อนุมตั ิรายการ การบันทึกบัญชี และการดูแลรักษาสินทรัพย์สาหรับทุกหน่วยงานของบริ ษัท แผนกสารสนเทศไม่มีอานาจ
ในการอนุมตั ิรายการหรื อบันทึกรายการใดๆ ข้ อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริ หาร และบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
กัน อยู่ภายใต้ การดูแลของสานักงานเลขานุการของบริ ษัท สิทธิ์ในการเข้ าถึงข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีการจากัดสิทธิ์ อย่าง
รัดกุม นอกจากนี ้ บริ ษัทฯจัดให้ มีกระบวนการสื่อสารนโยบายการรักษาความปลอดภัยสาหรับข้ อมูลสารสนเทศให้ กับ
พนักงานใหม่ทกุ คน รวมถึงแจ้ งให้ กบั พนักงานทุกคนทราบเป็ นประจาทุกปี
บริ ษัทฯมีนโยบายภายในที่ระบุไว้ อย่างชัดเจนในเรื่ องของรายการระหว่างกัน ว่ารายการใดเป็ นรายการที่เกี่ยวข้ องกัน
บุคคลที่เกี่ ยวข้ องกัน บริ ษัทที่เกี่ ย วข้ องกัน รวมถึงนโยบายที่ใช้ และมาตรการในการปฎิบัติของรายการที่เกี่ ยวข้ องกัน
ทังหมด
้
โดยปฏิบตั ิตามกฎและข้ อบังคับของ กลต. และ ตลท. สาหรับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ ้นใหม่โดยคานึงถึงขนาด
ของรายการ จะเสนอให้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
นอกจากนี ้ทุกๆ ไตรมาส รายงานรายการระหว่างกันได้ มีการนาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัท
รายการระหว่างกันมีส่วนในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริ ษัทฯ บุคคลที่มีอานาจอนุมตั ิรายการไม่มีส่วนได้ เสียในกิจกรรม
เหล่านัน้ และบริ ษัทฯรวมถึงผู้บริ หารของบริ ษัทฯให้ ความตระหนักเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และข้ อบังคับของ กลต. / ตลท. และ
แนวปฏิบตั ิการควบคุมภายในได้ ถกู นามาปฏิบตั ิเพื่อการนี ้ รายการที่เกี่ยวข้ องกันทุกรายการที่นอกเหนือจากที่กาหนดไว้
จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทด้ วย โดยสิ่งแรกที่ รายการระหว่างกันได้ ถูกนามา
พิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทคือ เหตุผลของรายการ ผลประโยชน์ต่อบริ ษัท และกลไก
การขับเคลือ่ นด้ านราคา บริ ษัทฯมีความเชื่อมัน่ ว่าได้ ปฏิบตั ิตามคาแนะนาของ กลต. / ตลท. เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้ องกัน
โดยมัน่ ใจว่ารายการดังกล่าวเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ที่เป็ นธรรม
นโยบายรายการระหว่างกันได้ รับการสอบทานอย่างสม่าเสมอโดยผู้บริ หารและคณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษัทย่อยและ
บริ ษัทร่วมทุกแห่งมีกรรมการร่วมกัน ทาให้ มีความเชื่อมัน่ ว่าได้ ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและวัตถุประสงค์โดยรวมของบริ ษัทฯ
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แล้ ว คณะกรรมการบริ ษัทได้ รับข้ อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินของบริ ษัทย่อยอย่างสม่าเสมอ และรายงานการประชุมของ
บริ ษัทย่อยได้ ถกู นาเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัททุกๆไตรมาส
นโยบายของบริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบข้ อบังคับอย่างเคร่ งครัด การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ต่างๆดังกล่าว
ได้ รับการสอบทานโดยแผนกกฎหมายและแผนกตรวจสอบภายใน รายงานการปฏิบตั ิตามระบบได้ รับการยืนยันและแจ้ ง
ให้ ทราบจากหัวหน้ าหน่วยงานทุกหน่วยงานถึงสถานะการนากฎหมายและกฎระเบียบข้ อบังคับมาบังคับใช้ มีการเก็บ
หลักฐานเอกสารและนาเสนอให้ คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทุกไตรมาส และนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัทเมื่อได้ รับ
การร้ องขอ บริ ษัมีแผนฉุกเฉินสาหรับกรณีที่เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่มีผลกระทบกับระบบสารสนเทศที่จะสามารถนาระบบ
สารสนเทศของบริ ษัทกลับมาเป็ นปกติได้ ในระเวลาที่กาหนด ขณะนี ้ บริ ษัทฯอยู่ในระหว่างการพัฒนาแผนฉุ กเฉินสาหรับ
กรณีที่เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงกับการดาเนินงานของบริ ษัทอย่างมีสาระสาคัญ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าธุรกิจจะสามารถดาเนิน
ต่อไปได้ ภายใต้ ภาวะฉุกเฉิน
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล
บริ ษัทฯ

และผู้บริ หารมีความมัน่ ใจถึงความมีประสิทธิภาพและความเพียงพอของข้ อมูลที่จดั เตรี ยมให้ กบั คณะกรรมการ

บริ ษัทเพื่อการพิจารณา รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริ ษัทมีการจัดเตรี ยมโดยสานักงานเลขานุการของบริ ษัทฯ
รายงานการประชุมครอบคลุมถึงการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกันทังหมดในที
้
่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท

รายงานการ

ประชุมได้ รับการสอบทานจากกรรมการบริ ษัทและลงนามโดยประธานการประชุม บริ ษัทฯมีคมู่ ือการปฏิบตั ิงานด้ านการ
บัญชีซงึ่ เป็ นไปตามมารตรฐานการบัญชีของไทยและมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ซึง่ บริษัทย่อยทุกแห่งได้ ถือปฏิบตั ิ
โดยนโยบายการบัญชีของบริ ษัทได้ รับการสอบทานจากผู้ตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทด้ วย

สานักเลขานุการบริ ษัทและ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ ปฏิบตั ิตาม / ให้ ข้อมูล / ช่วยเหลือกรรมการบริ ษัทตามที่ได้ รับการร้ องขอ บริษัทมี
นโยบายการแจ้ งเบาะแสเพื่อเป็ นช่องทางการในการรับทราบเรื่ องราวร้ องทุกข์จากพนักงานที่ไม่ต้องการเปิ ดเผยตัวตน เว็บ
ไซท์ของบริ ษัทมีช่องทางการติดต่อสือ่ สารที่หลากหลายกับบุคคลภายนอก เช่น ติดต่อกับเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ แผนกบุคคล เป็ นต้ น แผนกกฎหมายและเลขานุการบริ ษัทได้ รับมอบหมายให้ ตดิ ต่อกับหน่วยงาน
ต่างๆของรัฐ

เว็บไซท์ของบริษัทได้ จดั ให้ มชี ่องทางการสือ่ สารโดยตรงระหว่างกรรมการอิสระกับบุคคลภายนอก

โดย

สามารถส่งอีเมลล์มาที่ independentdirectors@indorama.net
ระบบการติดตาม
ผลการด าเนิ น งานและงบประมาณประจ าปี ที่ ตัง้ ไว้ ข องบริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่อ ย ได้ รั บ การพิ จ ารณาและอนุมัติ จ าก
คณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีการสอบทานผลการดาเนินงานรายไตรมาสโดยเปรี ยบเที ยบผลการ
ดาเนินงานกับงบประมาณที่ได้ ตงไว้
ั ้ นอกจากนี ้ งบการเงินรวมรายไตรมาสของบริ ษัทได้ รับการสอบทานและอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมทุกๆไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ สอบทานงบการเงินประจาปี ที่ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี เพื่อให้ ความเห็นและนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิด้วย แผนกตรวจสอบ
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ภายในของบริ ษัทได้ สอบทานระบบควบคุมภายในของบริ ษัทย่อยที่มีการดาเนินธุรกิจที่หลากหลาย โดยให้ เป็ นไปตาม
แผนการตรวจสอบประจาปี ซึง่ อนุมตั ิโดยคณะกรรมการตรวจสอบ แผนกตรวจสอบภายในได้ สอบทานกระบวนการทางาน
ในธุรกิจที่หลากหลายของบริ ษัทย่อย และให้ ความสาคัญเป็ นพิเศษกับการประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพการ
ควบคุมภายใน นอกจากนี ้ ในการประชุมรายไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาข้ อเสนอแนะต่อระบบควบคุม
ภายในของทุกหน่วยงานที่ผ้ ตู รวจสอบบัญชีภายนอกนาเสนอด้ วย ตามผังองค์กรของบริ ษัท แผนกตรวจสอบภายในมีการ
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ อนุมตั ิแผนการตรวจสอบภายในประจาปี สาหรับผู้
ตรวจสอบภายใน ได้ มีการรายงานสิง่ ที่ตรวจพบกับแผนกที่รับการตรวจสอบ รวมถึงผู้บริ หารของหน่วยงานนันๆ
้ โดยมีการ
นาเสนอรายงานการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์ตอ่ ผู้รับการตรวจสอบและผู้บริ หารของหน่วยงานดังกล่าวด้ วย คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ มีการพิจารณาผลการตรวจสอบที่มีสาระสาคัญของแผนกตรวจสอบภายในอย่างสม่าเสมอ แผนกตรวจสอบ
ภายในได้ มีการรายงานข้ อบกพร่องของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงข้ อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุม
ภายในให้ สอดคล้ องกับแผนการปฏิบตั ิงาน และได้ มีการนาเสนอรายงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบปี ละ 2 ครัง้
หัวหน้ างานตวจสอบภายในและหัวหน้ างานการกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
1. หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
บริ ษัทฯมีแผนกตรวจสอบภายใน

คูม่ ือการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในและกฎบัตรการตรวจสอบภายในเป็ นของตนเอง

คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจในการแต่งตัง้ โยกย้ าย และถอดถอนหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีมติแต่งตังนายอนิ
้
ล กุมาร์ ไอลานี เป็ นหัวหน้ างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ แผนกตรวจสอบภายในได้ รับ
มอบหมายให้ ดาเนินการตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯและบริษัทย่อยภายใต้ การควบคุมของหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
2. หัวหน้ างานการกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
บริ ษัทฯ ได้ มีการแต่งตังเลขานุ
้
การบริ ษัท นายโซวิค รอย เชาว์ดรู ี่ ให้ ดารงตาแหน่งหัวหน้ างานการกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
โดยดาเนินการทบทวนและประเมินให้ มกี ารปฏิบตั ิงานในกลุม่ ธุรกิจไอวีแอล และเพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจว่าทุกธุรกิจของไอวี
แอลได้ มีการปฏิบตั ิตามนโยบาย และกฎระเบียบของบริษัท

201

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

| ส่ วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

12. รายการระหว่ างกัน
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 การทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นการทา
รายการระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ซึ่งเป็ นรายการที่เกิดขึ ้นจากการดาเนิน
ธุรกิจปกติ โดยการกาหนดราคาจะเป็ นราคาที่สามารถอ้ างอิงได้ กบั ราคาตลาด หรื อราคาที่เสนอให้ จากลูกค้ าหรื อราคาที่
เรี ยกเก็บจากผู้จดั หา (ซัพพลายเออร์ ) และมีเงื่อนไขที่สามารถเปรี ยบเทียบได้ และสมเหตุสมผล สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
1. รายการธุรกิจปกติ

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
ความสัมพันธ์

บริ ษัท อินโดรามา ปิ โตร
เคม จากัด และ บริ ษัท
ทีพีที ปิ โตรเคมิคอลส์
จากัด (มหาชน)

Indo Rama
Synthetics (India)
Ltd.

Mr. O.P. Lohia เป็ นพี่ชายของนาย
อาลก โลเฮีย ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน
Indo Rama Synthetics (India)
Ltd.

ขาย Purified
Terephthalic
Acid (PTA)

Indo Rama Synthetics
(India) Ltd. เป็ นผู้ผลิต
และจาหน่ายโพลีเอสเตอร์
โดยใช้ PTA เป็ นวัตถุดิบ
หลัก

ราคาซึง่ สามารถ
เทียบเคียงได้ กบั
ราคาตลาด

2,172.47

PT. Indorama Ventures
Indonesia และ
PT. Indorama Polyester
Industries Indonesia

PT. Indorama
Synthetics Tbk.

นายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธาน
กรรมการบริ ษัท อินโดรามา เวน
เจอร์ ส จากัด (มหาชน) เป็ นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ใน PT. Indorama Synthetics
Tbk.

ขาย Polyester
Filament Yarn

PT. Indorama
Synthetics Tbk. เป็ น
ผู้ผลิตและจาหน่าย โพลี
เอสเตอร์ โดยใช้ Polyester
Filament Yarn เป็ น
วัตถุดิบหลัก

ราคาซึง่ สามารถ
เทียบเคียงได้ กบั
ราคาตลาด

49.11

บริ ษัท อินโดรามา
โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี ส้ ์
จากัด (มหาชน)

PT. Indorama
Synthetics Tbk.

นายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธาน
กรรมการบริ ษัท อินโดรามา เวน
เจอร์ ส จากัด (มหาชน) เป็ นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ใน PT. Indorama Synthetics
Tbk.

ขายผลิตภัณฑ์
โพลีเอสเตอร์
ทุกประเภท

บริ ษัท อินโดรามา โพลี
เอสเตอร์ อินดัสตรี ส้ ์
จากัด (มหาชน) ขาย
ผลิตภัณฑ์โพลีเอสเตอร์
ให้ แก่ PT. Indorama
Synthetics Tbk. ซึง่ เป็ น
การขยายปริ มาณการขาย
และอยู่บนพื ้นฐานราคา
ตลาด

ราคาซึง่ สามารถ
เทียบเคียงได้ กบั
ราคาตลาด

294.23

Wellman International
Limited

PT. Indorama
Synthetics Tbk.

นายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธาน
กรรมการบริ ษัท อินโดรามา เวน
เจอร์ ส จากัด (มหาชน) เป็ นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ใน PT. Indorama Synthetics
Tbk.

ซื ้อเม็ดพลาสติก
PET (เกรด
Sub-Standard)

Wellman International
Limited ใช้ เม็ดพลาสติก
PET (เกรด SubStandard) เป็ นวัตถุดิบใน
การผลิต

ราคาซึง่ สามารถ
เทียบเคียงได้ กบั
ราคาตลาด

87.64

PT. Indorama Polypet
Indonesia

PT. Indorama
Synthetics Tbk.

นายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธาน
กรรมการบริ ษัท อินโดรามา เวน
เจอร์ ส จากัด (มหาชน) เป็ นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ใน PT. Indorama Synthetics
Tbk.

ซื ้อ Polyester
waste

PT. Indorama Polypet
Indonesia มีศกั ยภาพใน
การขาย Polyester
Waste และยังสร้ างกาไร
จากส่วนต่างได้ ดี

ราคาซึง่ สามารถ
เทียบเคียงได้ กบั
ราคาตลาด

0.33

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

PT. Indorama
Synthetics Tbk.

นายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธาน
กรรมการบริ ษัท อินโดรามา เวน
เจอร์ ส จากัด (มหาชน) เป็ นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ใน PT. Indorama Synthetics
Tbk.

ซื ้อ ผลิตภัณฑ์
Polyester
Filament และ
ผลิตภัณฑ์เม็ด
พลาสติก

เป็ นการซื ้อเพื่อให้ ขาย
ให้ แก่ลกู ค้ ารตามความ
ต้ องการของลูกค้ าและได้
กาไรจากส่วนต่าง

ราคาซึง่ สามารถ
เทียบเคียงได้ กบั
ราคาตลาด

5.38
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บริษัท/
บริษัทย่ อย

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
ความสัมพันธ์

รายละเอียดความสัมพันธ์

ชนิดรายการ

เหตุผลในการทา
รายการ

กาหนดราคา

มูลค่ า ณ.
30 มิถุนายน
2557
(ล้ านบาท)

FiberVisions A/S

PT. Indorama
Synthetics Tbk.

นายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธาน
กรรมการบริ ษัท อินโดรามา เวน
เจอร์ ส จากัด (มหาชน) เป็ นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ใน PT. Indorama Synthetics
Tbk.

ซื ้อ Polyester
Semi Dull
Chips

เพื่อใช้ เป็ นวัตถุดิบหลัก

ราคาซึง่ สามารถ
เทียบเคียงได้ กบั
ราคาตลาด

17.94

PT. Indorama
Polychem Indonesia

PT. Indorama
Synthetics Tbk.

นายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธาน
กรรมการบริ ษัท อินโดรามา เวน
เจอร์ ส จากัด (มหาชน) เป็ นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ใน PT. Indorama Synthetics
Tbk.

ขาย Polyester
Staple Fiber

ราคาซึง่ สามารถ
เทียบเคียงได้ กบั
ราคาตลาด

178.15

PT. Indorama Polypet
Indonesia

PT. Indorama
Petrochemicals

นายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธาน
กรรมการบริ ษัท อินโดรามา เวน
เจอร์ ส จากัด (มหาชน) เป็ นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ใน PT. Indorama
Petrochemicals

ซื ้อ Purified
Terephthalic
Acid (PTA)

PT. Indorama
Polychem Indonesia
ขาย Polyester Staple
Fiber ให้ แก่ PT.
Indorama Synthetics
Tbk. เพื่อใช้ ผลิต
Polyester Waste
เพื่อใช้ เป็ นวัตถุดิบหลัก

ราคาซึง่ สามารถ
เทียบเคียงได้ กบั
ราคาตลาด

1,270.57

PT. Indorama
Polychem Indonesia

PT. Indorama
Petrochemicals

นายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธาน
กรรมการบริ ษัท อินโดรามา เวน
เจอร์ ส จากัด (มหาชน) เป็ นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ใน PT. Indorama
Petrochemicals

ซื ้อ Purified
Terephthalic
Acid (PTA)

เพื่อใช้ เป็ นวัตถุดิบหลัก

ราคาซึง่ สามารถ
เทียบเคียงได้ กบั
ราคาตลาด

2,519.08

PT. Indorama Ventures
Indonesia

PT. Indorama
Petrochemicals

นายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธาน
กรรมการบริ ษัท อินโดรามา เวน
เจอร์ ส จากัด (มหาชน) เป็ นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ใน PT. Indorama
Petrochemicals

ซื ้อ Purified
Terephthalic
Acid (PTA)

เพื่อใช้ เป็ นวัตถุดิบหลัก

ราคาซึง่ สามารถ
เทียบเคียงได้ กบั
ราคาตลาด

814.01

Guangdong IVL Pet
Polymer Co., Ltd.

PT. Indorama
Petrochemicals

นายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธาน
กรรมการบริ ษัท อินโดรามา เวน
เจอร์ ส จากัด (มหาชน) เป็ นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ใน PT. Indorama
Petrochemicals

ซื ้อ Purified
Terephthalic
Acid (PTA)

เพื่อใช้ เป็ นวัตถุดิบหลัก

ราคาซึง่ สามารถ
เทียบเคียงได้ กบั
ราคาตลาด

273.77
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รายการระหว่างกัน

ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

2. สนับสนุนรายการธุรกิจปกติ
บริษัท/
บริษัทย่ อย

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
ความสัมพันธ์

Indorama Pet (Nigeria)
Limited และ Indorama
Ventures Packaging
(Nigeria) Limited
Indorama Polyester
Industries PCL.

มูลค่ า ณ.
30 มิถุนายน
2557
(ล้ านบาท)

รายละเอียดความสัมพันธ์

ชนิดรายการ

เหตุผลในการทา
รายการ

Indorama Eleme
Petrochemicals
Ltd.

นายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธาน
กรรมการบริ ษัท อินโดรามา เวน
เจอร์ ส จากัด (มหาชน) เป็ นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ใน Indorama Eleme
Petrochemicals Ltd.

ซื ้อพลังงานและ
สาธารณูปโภค
อื่นๆ

เพื่อนามาใช้ ใน
กระบวนการผลิตของ
โรงงาน SSP

ราคาที่จ่าย
สามารถเทียบเคียง
ได้ กบั ราคาตลาด

8.09

PT. Indorama
Synthetics Tbk.

นายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธาน
กรรมการบริ ษัท อินโดรามา เวน
เจอร์ ส จากัด (มหาชน) เป็ นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ใน PT. Indorama Synthetics
Tbk.

ซื ้อเส้ นใย Yarn

เนื่องจากไม่มีผ้ ผู ลิตที่
สามารถแปลง chips ให้
เป็ นเส้ นใย Yarn ได้ ตามที่
ลูกค้ าต้ องการ ดังนั ้น
Indorama Polyester
Industries PCL จึงให้
PT. Indorama
Synthetics Tbk. ผลิตให้
และนาไปขายให้ แก่ลกู ค้ า

ราคาซึง่ สามารถ
เทียบเคียงได้ กบั
ราคาตลาด

8.13

กาหนดราคา

3. รายการเช่ าหรือให้ เช่ าอสังหาริมทรัพย์ ไม่ เกิน 3 ปี และสามารถแสดงได้ ว่ามีเงื่อนไขการค้ าโดยทั่วไป
บริษัท/
บริษัทย่ อย

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
ความสัมพันธ์

รายละเอียดความสัมพันธ์

ชนิดรายการ

เช่าพื ้นที่อาคาร
สานักงานชั ้น28
อาคารโอเชี่ยน
ทาวเวอร์ 2
จาก บริ ษัท
แปซิฟิค รี ซอส
เซส จากัด
บริ ษัท ไครโอวิวา
(ประเทศไทย)
จากัด เช่าพื ้นที่ชั ้น
3 บริ เวณส่วนหน้ า
ของอาคาร
สานักงาน จังหวัด
นครปฐม
PT. Indorama
Polychem
Indonesia ได้
เช่าพื ้นทื่
สานักงาน ใน
ประเทศ
อินโดนีเซีย

บริ ษัท อินโดรามา โพลี
เอสเตอร์ อินดัสตรี ส้ ์
จากัด (มหาชน)

บริ ษัท แปซิฟิค
รี ซอสเซส จากัด

นายอานุช โลเฮีย บุตรชายของนาย
อาลก โลเฮีย เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริ ษัท แปซิฟิค รี ซอสเซส จากัด

บริ ษัท อินโดรามา โพลี
เอสเตอร์ อินดัสตรี ส้ ์
จากัด (มหาชน)

บริ ษัท ไครโอวิวา
(ประเทศไทย)
จากัด

นายอาลก โลเฮีย เป็ นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ในบริ ษัท ไครโอวิวา (ประเทศ
ไทย) จากัด

PT. Indorama
Polychem Indonesia

PT. Irama Unggul

คู่สมรสของนายอมิต โลเฮีย ซึง่ เป็ น
กรรมการในบริ ษัท อินโดรามา เวน
เจอร์ ส จากัด (มหาชน) เป็ นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ใน PT. Irama Unggul
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รายการระหว่างกัน

เหตุผลในการทา
รายการ

กาหนดราคา

มูลค่ า ณ.
30 มิถุนายน
2557
(ล้ านบาท)

การเช่าพื ้นที่สานักงาน
ดังกล่าวเพื่อความสะดวก
ในการดาเนินงาน

ราคาสามารถ
เทียบเคียงได้ กบั
ราคาตลาดในพื ้นที่
บริ เวณเดียวกัน

1.31

การเช่าพื ้นที่สานักงาน
ดังกล่าวเพื่อความสะดวก
ในการดาเนินงาน

ราคาสามารถ
เทียบเคียงได้ กบั
ราคาตลาดในพื ้นที่
บริ เวณเดียวกัน

1.12

การเช่าพื ้นที่สานักงาน
ดังกล่าวเพื่อความสะดวก
ในการดาเนินงาน

ราคาสามารถ
เทียบเคียงได้ กบั
ราคาตลาดในพื ้นที่
บริ เวณเดียวกัน

0.60

ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

บริษัท/
บริษัทย่ อย

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
ความสัมพันธ์

รายละเอียดความสัมพันธ์

ชนิดรายการ

เหตุผลในการทา
รายการ

กาหนดราคา

มูลค่ า ณ.
30 มิถุนายน
2557
(ล้ านบาท)

PT. Indorama Ventures
Indonesia

PT. Indorama
Synthetics Tbk.

นายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธาน
กรรมการบริ ษัท อินโดรามา เวน
เจอร์ ส จากัด (มหาชน) เป็ นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ใน PT. Indorama Synthetics
Tbk.

PT. Indorama
Ventures
Indonesia เช่า
พื ้นที่สานักงาน

การเช่าพื ้นที่สานักงาน
ดังกล่าวเพื่อความสะดวก
ในการดาเนินงาน

ราคาสามารถ
เทียบเคียงได้ กบั
ราคาตลาดในพื ้นที่
บริ เวณเดียวกัน

0.37

บริ ษัท อินโดรามา เวน
เจอร์ ส โกลบอล เซอร์ วิส
เซส จากัด

บริ ษัท แปซิฟิค
รี ซอสเซส จากัด

นายอานุช โลเฮีย บุตรชายของนาย
อาลก โลเฮีย เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริ ษัท แปซิฟิค รี ซอสเซส จากัด

เช่าพื ้นที่อาคาร
สานักงานชั ้น 28
อาคาร โอเชี่ยน
ทาวเวอร์ 2 จาก
บริ ษัท แปซิฟิค
รี ซอสเซส จากัด

การเช่าพื ้นที่สานักงาน
ดังกล่าวเพื่อความสะดวก
ในการดาเนินงาน

ราคาสามารถ
เทียบเคียงได้ กบั
ราคาตลาดในพื ้นที่
บริ เวณเดียวกัน

2.39

4. รายการที่เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์ และการบริการ
บริษัท/
บริษัทย่ อย

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
ความสัมพันธ์

บริ ษัทย่อยที่ดาเนิน
กิจการภายใต้ IVL

เหตุผลในการทา
รายการ

กาหนดราคา

มูลค่ า ณ.
30 มิถุนายน
2557
(ล้ านบาท)

รายละเอียดความสัมพันธ์

ชนิดรายการ

Lohia Global
Holdings Limited

Mr. M.L Lohia ซึง่ เป็ นบิดาของนาย
ศรี ปรากาซ โลเฮีย และนายอาลก
โลเฮีย เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน
Lohia Global Holdings Limited

ชาระค่าสิทธิ์ใน
การใช้ คาว่า
“อินโดรามา”

Lohia Global Holdings
Limited เป็ นเจ้ าของสิทธิ์
(Wordmark) “อินโด
รามา” ซึง่ ได้ อนุญาตให้
IVLและบริ ษัทย่อยใช้ คานี ้

ค่าใช้ สทิ ธิ์คิดเป็ น
เงิน 0.50 ดอลล่าห์
สหรัฐต่อปริ มาณ
การผลิตสุทธิ 1
เมตริ กตัน

50.52

Indorama Pet (Nigeria)
Limited และ Indorama
Ventures Packaging
(Nigeria) Limited

Indorama Eleme
Petrochemicals
Ltd.

นายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธาน
กรรมการบริ ษัท อินโดรามา เวน
เจอร์ ส จากัด (มหาชน) เป็ นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ใน Indorama Eleme
Petrochemicals Ltd.

การเช่าที่ดินที่
ไนจีเรี ย เพื่อใช้
เป็ นที่ตั ้งโรงงาน
ผลิตเม็ดพลาสติก

อัตราค่าเช่าเป็ นไป
ตามราคาตลาด

2.15

Indorama Pet (Nigeria)
Ltd.

Indorama Eleme
Petrochemicals
Ltd.

นายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธาน
กรรมการบริ ษัท อินโดรามา เวน
เจอร์ ส จากัด (มหาชน) เป็ นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ใน Indorama Eleme
Petrochemicals Ltd.

เช่าคลังสินค้ า
ในประเทศ
ไนจีเรี ย

Indorama Eleme
Petrochemicals Ltd.
เป็ นเจ้ าของที่ดินใน
ประเทศไนจีเรี ยให้
Indorama Eleme
Petrochemicals Ltd.
เช่าที่ดินเพื่อใช้ เป็ นที่ตั ้ง
โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก
Indorama Pet (Nigeria)
Ltd. ต้ องมีคลังสินค้ าเพื่อ
ใช้ ในการเก็บสารองสินค้ า

ราคาที่ตกลงกัน

0.29

PT. Indorama
Polychem Indonesia

PT. Indorama
Synthetics Tbk.

นายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธาน
กรรมการบริ ษัท อินโดรามา เวน
เจอร์ ส จากัด (มหาชน) เป็ นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ใน PT. Indorama Synthetics
Tbk.

เช่าที่ดินที่
Purwakarta
ประเทศ
อินโดนีเซีย

ใช้ เป็ นที่ตั ้งโรงงานของ
PT. Indorama
Polychem Indonesia

ค่าเช่าในอัตราคงที่
โดยเทียบเคียงตาม
ราคาตลาดของ
พื ้นที่บริ เวณ
ดังกล่าว

0.44

205

รายการระหว่างกัน

ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

บริษัท/
บริษัทย่ อย

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
ความสัมพันธ์

รายละเอียดความสัมพันธ์

ชนิดรายการ

เหตุผลในการทา
รายการ

กาหนดราคา

มูลค่ า ณ.
30 มิถุนายน
2557
(ล้ านบาท)

Indorama Petrochem
Limited

PT. Indorama
Petrochemicals

นายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธาน
กรรมการบริ ษัท อินโดรามา เวน
เจอร์ ส จากัด (มหาชน) เป็ นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ใน PT. Indorama
Petrochemicals

ให้ บริ การในการ
จัดหาวัตถุดิบ

Indorama Petrochem
Limited ช่วยจัดหาแหล่ง
วัตถุดิบ

ราคาต้ นทุนบวก
อัตรากาไร
(Margin)

17.97

PT. Indorama Polypet
Indonesia

PT. Indorama
Petrochemicals

นายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธาน
กรรมการบริ ษัท อินโดรามา เวน
เจอร์ ส จากัด (มหาชน) เป็ นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ใน PT. Indorama
Petrochemicals

ใช้ บคุ คลากร
ร่ วมกัน

ค่าใช้ จ่ายด้ าน
บุคคลากรเรี ยกเก็บ
ตามค่าใช้ จ่ายจริ ง
ที่เกิดขึ ้นในแต่ละ
โรงงาน

2.06

Indorama Ventures Pcl.

Indorama
Commerce
DMCC, Dubai

นายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธาน
กรรมการบริ ษัท อินโดรามา เวน
เจอร์ ส จากัด (มหาชน) เป็ นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ใน Indorama Commerce
DMCC, Dubai

ใช้ บคุ คลากร
ร่ วมกัน

เนื่องจากโรงงานทั ้งสอง
แห่ง อยู่ในพื ้นที่บริ เวณ
เดียวกัน ทาให้ สามารถใช้
ทรัพยากรบุคคลร่ วมกัน
และบริ การพื ้นฐานอื่นๆ
ร่ วมกันได้
ใช้ บคุ คลากรของ
Indorama Commerce
DMCC, Dubai ในการ
จัดการในโครงการร่ วมทุน
Aromatics

Indorama
Commerce
DMCC, Dubai คิด
ค่าบริ การตามจริ ง

3.39

Vega Aviation Limited เป็ นบริ ษัทที่
ถือหุ้นโดยครอบครัวของนายศรี
ปรากาซ โลเฮีย และนายอาลก
โลเฮีย ซึง่ เป็ นกรรมการบริ ษัท อินโด
รามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

เช่าอากาศยาน
โดยไม่มีลกู เรื อ

เพื่อให้ การติดต่อธุรกิจ
สะดวกรวดเร็ วมากขึ ้นและ
เพื่ออานวยความสะดวก
ให้ แก่ผ้ บู ริ หารระดับสูงใน
การประชุมธุรกิจต่างๆ
ทัว่ โลก

เป็ นไปตามราคา
ตลาด

40.69

บริ ษัทย่อยที่ดาเนิน
กิจการภายใต้ IVL

Vega Aviation
Limited

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่ างกัน
รายการระหว่างกันดังกล่าวได้ รับการพิจารณาและได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบว่ารายการระหว่างกัน
ดังกล่าวเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล และจาเป็ นต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยการเข้ าทารายการดังกล่าวบริ ษัทฯ ได้
พิจารณาถึงประโยชน์สงู สุดที่จะได้ รับเป็ นสาคัญ โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส
และบุคคลที่อาจมีผลประโยชน์ขดั แย้ งกัน
นโยบายและขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่ างกัน
กรณีที่มีรายการระหว่างกันของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อมีสว่ นได้
ส่วนเสีย คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ ยวกับความจาเป็ นในการเข้ าทารายการ ซึ่งข้ อกาหนดและ
เงื่อนไขในรายการดังกล่าวต้ องสอดคล้ องกับราคาตลาดและราคาที่ใช้ ซึ่งสามารถประเมินและเปรี ยบเทียบได้ กบั ราคา
ตลาด ในกรณีที่ไม่มีราคาเปรี ยบเทียบ ราคาที่ใช้ จะต้ องเป็ นราคาที่เหมาะสมและเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่ บมจ. อินโดรามา
เวนเจอร์ ส ตลอดถึงผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่าง
กันที่อาจเกิดขึ ้น บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส จะจัดให้ มีผ้ เู ชี่ยวชาญอิสระเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน
ดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรื อผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี โดย
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

กรรมการผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียจะไม่เข้ าร่วมประชุมและไม่ใช้ สทิ ธิในการออกเสียงเพื่อนอนุมตั ิในรายการดังกล่าว อีกทังจะมี
้
การเปิ ดเผยรายการที่ทาระหว่างกันในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี
นโยบายเกี่ยวกับการเข้ าทารายการระหว่ างกันในอนาคต
ในกรณีที่จะมีการตัดสินใจเข้ าทารายการระหว่างกัน โดยเฉพาะรายการระหว่างกันของบริ ษัทย่อย แต่ละหน่วยงานของ
บริ ษัทย่อยจะต้ องแจ้ งรายละเอียดของรายการที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น เช่น มูลค่าของรายการ ราคา เงื่อนไข และเหตุผลที่ต้องมี
รายการระหว่างกัน โดยแจ้ งต่อเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบ
รายการเบือ้ งต้ น ว่ารายการนัน้ ๆ อยู่ภายใต้ เงื่ อ นไขที่ จะต้ อ งได้ รั บการอนุมัติจ ากผู้บ ริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษัท ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทหรื อไม่ อย่างไร ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ จะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ข้ อบังคับ
ประกาศ คาสัง่ และข้ อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย รวมทังเป็
้ นไปตามระเบี ยบปฏิบตั ิของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ สด้ วย โดยรายการระหว่างกันทุกรายการจะต้ อง
ได้ รับการสอบทานจากฝ่ ายตรวจสอบภายใน
นอกจากนี ้ หากมีการเข้ าทารายการระหว่างกัน บริ ษัทฯ จะจัดให้ คณะกรรมการตรวจสอบให้ ความเห็นเกี่ ยวกับความ
เหมาะสมของรายการดังกล่าว ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยไม่มีความประสงค์ที่จะให้ มีรายการที่เกี่ยวโยงกันเกิดขึ ้นซึ่ง
เกี่ยวข้ องโดยตรงกับกรรมการหรื อผู้บริ หารของบริ ษัท
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยอาจมีรายการระหว่างกันกับกรรมการหรื อผู้บริ หาร ซึง่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ได้ มีการอนุมตั ิในหลักการให้ ฝ่ายจัดการสามารถอนุมตั ิรายการที่สมเหตุสมผล มีความโปร่ งใส และสามารถเทียบเคียงได้
เสมือนทากับบุคคลภายนอกและเป็ นรายการธุรกิจปกติหรื อสนับสนุนธุรกิจปกติซงึ่ ปราศจากความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ในฐานะกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง
นอกจากนี ้ รายการเกี่ยวโยงทุกรายการ ยกเว้ นการให้ หรื อการรับความช่วยเหลือทางด้ านการเงิน ผู้บริ หารสามารถอนุมตั ิ
มูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันได้ ไม่เกิน 50,000 เหรี ยญสหรัฐต่อรายการ และสามารถอนุมตั ิรายการนันๆ
้ ได้ โดยมีมลู ค่า
ไม่ เ กิ น 100,000 เหรี ย ญสหรั ฐ ต่ อ ปี โดยที่ ฝ่ ายตรวจสอบภายในจะต้ อ งรายงานรายการที่ เ กี่ ย วโยงดัง กล่า ว ต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นรายไตรมาส
ในกรณีที่รายการมีมลู ค่าเกินกว่าที่กาหนดไว้ ข้างต้ น ทุกรายการที่เกี่ยวโยงกันจะต้ องดาเนินการขออนุมตั ิตามขันตอนปกติ
้
ที่ได้ กาหนดไว้ ในนโยบายของบริ ษัท ทังนี
้ ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการสอบทานนโยบายของการทารายการที่เกี่ยวโยง
กัน
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ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 3.3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
ตารางสรุ ปงบการเงินรวมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส สาหรั บปี 2554 – ปี 2556
งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หน่ วย:ล้ านบาท

ปี 2554
ปี 2555
(ปรับปรุ ง) ร้ อยละ (ปรับปรุ ง) ร้ อยละ

ปี 2556

ร้ อยละ

สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดหรื อรายการเทียบเท่าเงินสด

12,036.2

8.1

4,374.2

2.5

4,114.4

2.2

5,688.5

3.8

227.6

0.1

262.6

0.1

24,445.7

16.5

25,596.9

14.8

28,827.2

15.2

-

0.2

0.0

0.6

0.0

21,441.4

14.5

24,679.5

14.3

28,939.6

15.3

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

4,220.6

2.8

5,106.1

3.0

6,278.3

3.3

รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน

67,832.4

45.8

59,984.5

34.8

68,422.6

36.2

5,278.6

3.6

5,124.4

3.0

2,887.5

1.5

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

-

-

105.0

0.1

99.0

0.1

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่กิจการทีเ่ กี่ยวข้ อง

-

-

60.8

0.0

98.4

0.1

67,507.1

45.6

86,724.6

50.3

96,213.5

50.9

463.8

0.3

7,485.4

4.3

8,018.7

4.2

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

4,593.3

3.1

10,430.9

6.0

11,245.7

5.9

สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี

1,399.9

0.9

1,100.5

0.6

1,185.1

0.6

เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี ้การค้ า
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บคุ คลหรื อกิจการที่
เกี่ยวข้ องกัน
สินค้ าคงเหลือ

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หน่ วย:ล้ านบาท

ปี 2554
ปี 2555
(ปรับปรุ ง) ร้ อยละ (ปรับปรุ ง) ร้ อยละ

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

1,015.9

รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

80,258.6
148,091.1

รวมสินทรัพย์

0.7

1,457.7

0.8

ปี 2556

ร้ อยละ

871.2

0.5

54.2 112,489.4

65.2 120,619.2

63.8

100.0 172,473.9

100.0 189,041.8

100.0

หนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะ
สันจากสถาบั
้
นการเงิน

13,685.7

9.2

13,371.2

7.8

16,075.4

8.5

17,979.9

12.1

22,305.1

12.9

25,663.2

13.6

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถงึ
กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี

6,440.1

4.3

5,609.1

3.3

3,921.9

2.1

หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงินทีถ่ งึ กาหนด
ชาระภายในหนึง่ ปี

18.4

0.0

41.1

0.0

5.2

0.0

ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย

875.5

0.6

1,016.7

0.6

700.9

0.4

หนี ้สินหมุนเวียนอื่น

4,213.1

2.8

4,932.2

2.9

6,613.9

3.5

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

43,212.7

29.2

47,275.4

27.4

52,980.5

28.0

33,706.3

22.8

39,980.9

23.2

41,463.3

21.9

7,468.7

5.0

21,623.8

12.5

23,795.7

12.6

40.1

0.0

3.3

0.0

4.6

0.0

หนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี

2,884.5

1.9

5,337.5

3.1

6,924.8

3.7

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

773.9

0.5

880.0

0.5

961.8

0.5

1,853.1

1.3

808.2

0.5

1,343.4

0.7

เจ้ าหนี ้การค้ า

หนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุ้นกู้
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หน่ วย:ล้ านบาท

ปี 2554
ปี 2555
(ปรับปรุ ง) ร้ อยละ (ปรับปรุ ง) ร้ อยละ

รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

46,726.5

31.6

68,633.7

รวมหนีส้ ิน

89,939.2

60.7 115,909.2

39.8

ปี 2556

ร้ อยละ

74,493.6

39.4

67.2 127,474.1

67.4

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน

4,815.9

3.3

4,815.9

2.8

4,815.9

2.5

ทุนที่ออกและชาระแล้ ว

4,814.3

3.3

4,814.3

2.8

4,814.3

2.5

29,774.6

20.1

29,774.6

17.3

29,774.6

15.8

1,569.4

1.1

1,322.7

0.8

1,109.4

0.6

สารองการป้องกันความเสีย่ ง

(89.8)

(0.1)

(42.2)

(0.0)

(8.4)

(0.0)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

(752.5)

(0.5)

(1,971.9)

(1.1)

2,499.8

1.3

ส่วนเกินระหว่างราคาทุนสูงกว่าราคาตามบัญชี
ของบริ ษัทย่อยที่ได้ มา

(3,295.0)

(2.2)

(3,295.0)

(1.9)

(3,295.0)

(1.7)

ผลต่างที่เกิดจากรายการภายใต้ การควบคุม
เดียวกัน

(1,235.6)

(0.8)

(1,235.6)

(0.7)

(1,235.6)

(0.7)

1,326.2

0.9

1,739.5

1.0

1,832.7

1.0

25,862.1

17.5

25,131.0

14.6

25,013.6

13.2

57,973.7

39.1

56,237.4

32.6

60,505.5

32.0

ส่วนเกินทุน
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ผลกาไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ ง
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่ วนของบริษัทใหญ่
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หน่ วย:ล้ านบาท
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

ปี 2554
ปี 2555
(ปรับปรุ ง) ร้ อยละ (ปรับปรุ ง) ร้ อยละ

ปี 2556

ร้ อยละ

178.2

0.1

327.3

0.2

1,062.2

0.6

58,151.9

39.3

56,564.7

32.8

61,567.8

32.6

100.0 189,041.8

100.0

148,091.1

100.0 172,473.9

งบกาไรขาดทุน (งบการเงินรวม)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2554
(ปรับปรุ ง)

ร้ อยละ

ปี 2555
(ปรับปรุ ง)

186,119.5

100.0

210,729.0

-

-

751.2

0.4

267.0

0.1

488.1

0.3

272.6

0.1

152.6

0.1

กาไรจากการต่อรองราคาซื ้อ

7,472.8

4.0

147.5

0.1

-

-

ผลกระทบจากน ้าท่วม-สุทธิ

-

-

1,873.0

0.9

1,690.2

0.7

823.8

0.4

949.6

0.5

1,126.3

0.5

194,904.2

104.7

214,723.0

101.9 232,356.6

101.4

165,781.1

89.1

193,483.5

91.8 211,779.0

92.4

9,722.3

5.2

11,817.9

5.6

12,772.1

5.6

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น-สุทธิ

248.9

0.1

-

0.0

-

0.0

ค่าใช้ จา่ ยผลประโยชน์ผ้ บู ริ หาร

127.0

0.1

109.0

0.1

76.1

0.0

หน่ วย:ล้ านบาท

ร้ อยละ

ปี 2556

ร้ อยละ

รายได้
รายได้ จากการขาย
กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นสุทธิ
ดอกเบี ้ยรับ

รายได้ อื่น
รวมรายได้

100.0 229,120.4

100.0

ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หาร

211

ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ

| ส่ วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ร้ อยละ

ปี 2555
(ปรับปรุ ง)

ร้ อยละ

1,644.7

0.9

-

0.0

177,524.1

95.4

205,410.4

ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนใน
กิจการที่ควบคุมร่วมกันสุทธิ

1,166.5

0.6

กาไรก่ อนดอกเบีย้ จ่ ายและภาษีเงินได้

18,546.6

ดอกเบี ้ยจ่าย
กาไรก่ อนภาษีเงินได้

หน่ วย:ล้ านบาท
ขาดทุนจากการด้ อยค่าจาก
สถานการณ์น ้าท่วม

ปี 2554
(ปรับปรุ ง)

ปี 2556

ร้ อยละ
-

0.0

97.5 224,627.2

98.0

(889.1)

(0.4)

(1,108.0)

(0.5)

10.0

8,423.5

4.0

6,621.4

2.9

2,370.2

1.3

3,447.1

1.6

3,811.0

1.7

16,176.4

8.7

4,976.3

2.4

2,810.5

1.2

ภาษี เงินได้

1,195.0

0.6

2,071.8

1.0

1,293.9

0.6

กาไรสาหรับปี

14,981.4

8.0

2,904.5

1.4

1,516.6

0.7

15,081.3

11.4

2,740.1

7.8

1,325.9

2.0

(99.9)

(0.1)

164.4

0.5

190.7

0.3

14,981.4

11.3

2,904.5

8.3

1,516.6

2.3

รวมค่ าใช้ จ่าย

การแบ่ งปั นกาไร
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม
กาไรสาหรับปี
กาไรต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน (บาท)
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0.28

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2554
(ปรับปรุ ง)

ปี 2555
(ปรับปรุ ง)

14,981.4

2,904.5

1,516.6

4,561.7

6,061.1

6,351.1

223.6

658.0

700.5

(488.1)

(272.6)

(152.6)

(7,472.8)

(147.5)

-

-

-

(86.9)

(1,166.5)

889.1

1,108.0

2,370.2

3,447.1

3,811.0

(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ ง

737.6

(139.3)

151.4

ประมาณการหนี ้สูญและค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ-สุทธิ

(32.1)

11.0

14.4

53.3

5.6

69.9

1,674.7

0.2

18.2

128.2

164.1

193.5

กาไรจากการจาหน่ายเศษซากของสินค้ าและที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ที่เสียหายจากสถานการณ์น ้าท่วม

-

(113.8)

-

(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ

(7.1)

(5.0)

6.8

-

14.4

0.1

หน่ วย:ล้ านบาท

ปี 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรสาหรับปี
รายการปรับปรุง
ค่าเสือ่ มราคา
ค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนและสินทรัพย์อื่น
ดอกเบี ้ยรับ
กาไรจากการต่อรองราคาซื ้อ
กาไรจากส่วนได้ เสียทีถ่ ืออยูก่ ่อนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน-สุทธิ
ต้ นทุนทางการเงิน

ประมาณการค่าเผื่อสินค้ าล้ าสมัย-สุทธิ
ขาดทุนจากการด้ อยค่าของเครื่ องจักรและอุปกรณ์
ค่าใช้ จา่ ยผลประโยชน์ของพนักงาน

ตัดจาหน่ายทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

หน่ วย:ล้ านบาท
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนอื่น

ปี 2554
(ปรับปรุ ง)

ปี 2555
(ปรับปรุ ง)

ปี 2556

-

(2.5)

-

1,195.0

2,071.8

1,293.9

16,759.2

15,546.2

14,995.9

ลูกหนี ้การค้ า

(1,278.3)

1,077.8

(2,753.2)

สินค้ าคงเหลือ

(4,970.7)

(1,386.0)

(2,438.4)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

4,088.8

(226.3)

(1,467.8)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

(216.4)

(46.4)

157.1

เจ้ าหนี ้การค้ า

(589.0)

1,793.5

2,724.3

(5,143.8)

(365.2)

(195.8)

หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น

943.2

(145.1)

(121.7)

จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

(3.2)

(104.5)

(24.7)

(191.5)

(640.6)

(496.5)

9,398.2

15,503.4

10,379.1

417.0

309.4

188.1

-

113.8

-

(6,873.1)

(10,871.2)

(6,800.1)

48.9

29.9

9.9

ภาษี เงินได้

การเปลีย่ นแปลงในสิ นทรัพย์และหนีส้ ิ นดาเนิ นงาน

หนี ้สินหมุนเวียนอื่น

จ่ายภาษี เงินได้
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี ้ย
เงินสดรับจากการขายเศษซากของสินค้ าและที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ที่เสียหายจากสถานการณ์น ้าท่วม
ซื ้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ปี 2554
(ปรับปรุ ง)

ปี 2555
(ปรับปรุ ง)

(5,119.7)

5,355.5

(28.9)

-

2.5

0.0

(5.9)

(7.0)

(44.6)

(23,095.6)

(30,891.4)

(288.0)

-

-

351.3

(2,220.1)

(413.8)

(103.9)

9.0

-

-

(36,839.5)

(36,372.3)

(6,716.2)

(2,152.6)

(3,151.6)

(3,839.1)

จ่ายต้ นทุนทางการเงินรอตัดบัญชี

(131.3)

(183.0)

(271.1)

จ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัท

(5,584.5)

(3,273.7)

(1,540.6)

(45.3)

(16.9)

(85.6)

34,611.1

22,349.4

29,289.2

(13,400.2)

(16,580.3)

(29,566.1)

(22.1)

(20.1)

(44.7)

17,223.8

-

-

7,467.7

14,148.0

2,162.3

-

(60.1)

(32.4)

37,966.5

13,211.7

(3,928.0)

หน่ วย:ล้ านบาท
ขายเงินลงทุนอื่น-สุทธิ
ขายเงินลงทุนในตราสารทุนอื่น
ซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินจ่ายสุทธิจากการซื ้อธุรกิจ
เงินรับสุทธิจากส่วนได้ เสียที่ถืออยูก่ ่อนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
เงินจ่ายสุทธิจากการซื ้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทย่อย

ปี 2556

และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
เงินรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบี ้ย

จ่ายเงินปั นผลให้ สว่ นได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสันและระยะยาว
้
ชาระคืนเงินกู้ยืมระยะสันและระยะยาว
้
ชาระหนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้-สุทธิจากต้ นทุนการออกหุ้นกู้
เงินให้ ก้ ยู ืมแก่กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ปี 2554
(ปรับปรุ ง)

ปี 2555
(ปรับปรุ ง)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ

10,525.2

(7,657.1)

(265.0)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม

1,482.6

12,036.2

4,374.2

28.4

(5.0)

5.2

12,036.2

4,374.2

4,114.3

หน่ วย:ล้ านบาท

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ นของเงินตรา

ปี 2556

ต่างประเทศคงเหลือสิ ้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ตารางแสดงอัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2554
(ปรับปรุ ง)

ปี 2555
(ปรับปรุ ง)

ปี 2556

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

1.6

1.3

1.3

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

เท่า

1.0

0.6

0.6

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า

เท่า

0.3

8.4

8.4

ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่

วัน

10.2

43.1

43.1

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ

เท่า

35.2

8.2

7.8

ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลีย่

วัน

9.9

43.8

45.9

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้การค้ า

เท่า

36.5

9.6

8.8

ระยะเวลาชาระหนี ้เฉลีย่

วัน

11.5

37.5

40.8

Cash cycle

วัน

31.3

49.4

48.2

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ปี 2554
(ปรับปรุ ง)

ปี 2555
(ปรับปรุ ง)

ปี 2556

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทากาไร
(Profitability Ratio)
อัตรากาไรขันต้
้ น

ร้ อยละ

10.9

8.2

7.6

อัตรากาไรจากการดาเนินงาน

ร้ อยละ

5.7

2.6

2.0

อัตรากาไรสุทธิ

ร้ อยละ

7.7

1.4

0.7

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)

ร้ อยละ

33.4

4.8

2.3

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

ร้ อยละ

13.3

1.8

0.8

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

ร้ อยละ

12.9

3.6

1.7

เท่า

1.7

1.3

1.3

อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

1.5

2.0

2.1

อัตราส่วนหนี ้ที่ก่อให้ เกิดดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือ
หุ้น

เท่า

1.1

1.4

1.4

อัตราส่วนหนี ้ที่ก่อให้ เกิดดอกเบี ้ยสุทธิตอ่ ส่วนของผู้
ถือหุ้น

เท่า

0.8

1.3

1.3

อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี ้ย

เท่า

4.0

4.5

2.7

เท่า

7.2

4.2

3.7

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
(Efficiency Ratio)

อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
(Financial Policy Ratio)

(เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน)
อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี ้ย
(EBITDA)

ตารางสรุ ปงบการเงินรวมของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส สาหรั บงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2557
217

ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ

| ส่ วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ณ วันที่

หน่ วย:ล้ านบาท

31
31
30
ธันวาคม
มีนาคม ปี
มิถุนายน
ปี 2556 ร้ อยละ
2557
ร้ อยละ ปี 2557 ร้ อยละ

สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดหรื อรายการเทียบเท่าเงินสด

4,114.4

2.2

4,112.9

2.2

3,541.4

1.8

262.6

0.1

380.0

0.2

245.7

0.1

28,827.2

15.2

30,416

16.2

31,970.2

16.5

0.6

0.0

1.2

0.0

2.0

0.0

28,939.6

15.3

27,171

14.5

28,080.9

14.5

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

6,278.3

3.3

6,283.7

3.3

6,203.4

3.2

รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน

68,422.6

36.2

68,366

36.4

70,043.8

36.2

2,887.5

1.5

2,621.6

1.4

1,961.1

1.0

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

99.0

0.1

99

0.1

108.1

0.1

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่กิจการทีเ่ กี่ยวข้ อง

98.4

0.1

113.5

0.1

360.7

0.2

96,213.5

50.9

96,109.8

51.2

99,489.9

51.5

8,018.7

4.2

7,928.3

4.2

7,931.4

4.1

11,245.7

5.9

10,949

5.8

11,593.1

6.0

1,185.1

0.6

1,135.5

0.6

1,178.2

0.6

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

871.2

0.5

561.7

0.3

600.9

0.3

รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

120,619.2

63.8 119,519.6

63.6 123,223.6

63.8

รวมสินทรัพย์

189,041.8

100.0 187,885.7

เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี ้การค้ า
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บคุ คลหรื อกิจการที่
เกี่ยวข้ องกัน
สินค้ าคงเหลือ

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
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193,267

100.0

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ณ วันที่

หน่ วย:ล้ านบาท

31
31
30
ธันวาคม
มีนาคม ปี
มิถุนายน
ปี 2556 ร้ อยละ
2557
ร้ อยละ ปี 2557 ร้ อยละ

หนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะ
สันจากสถาบั
้
นการเงิน

16,075.4

8.5

12,469.8

11,006.5

5.7

25,663.2

13.6

27,094.5

28,779.0

14.9

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถงึ
กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี

3,921.9

2.1

3,649

1.9

3,193.9

1.7

หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงินทีถ่ งึ กาหนด
ชาระภายในหนึง่ ปี

5.2

0.0

5.2

0.0

10.6

0.0

ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย

700.9

0.4

806.8

0.4

869.3

0.4

หนี ้สินหมุนเวียนอื่น

6,613.9

3.5

6,367.9

3.4

6,788.1

3.5

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

52,980.5

28.0

50,396.4

26.8

50,647.5

26.2

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

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

4.6

0.0

18.9

0.0

25.5

0.0

หนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี

6,924.8

3.7

7,165.3

3.8

8,641.3

4.5

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

961.8

0.5

936.5

0.5

1,555.4

0.8

หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น

1,343.4

0.7

1,246.1

0.7

1,236.5

0.6

รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

74,493.6

39.4

76,093.7

40.5

79,501.8

41.1

67.3 130,149.3

67.3

เจ้ าหนี ้การค้ า

6.6
14.4

หนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน

หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

รวมหนีส้ ิน
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ณ วันที่

หน่ วย:ล้ านบาท

31
31
30
ธันวาคม
มีนาคม ปี
มิถุนายน
ปี 2556 ร้ อยละ
2557
ร้ อยละ ปี 2557 ร้ อยละ

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน

4,815.9

2.5

4,815.9

2.6

4,815.9

2.5

ทุนที่ออกและชาระแล้ ว

4,814.3

2.5

4,814.3

2.6

4,814.3

2.5

29,774.6

15.8

29,774.6

15.8

29,774.6

15.4

1,109.4

0.6

1,062.9

0.6

1,016.2

0.5

(8.4)

(0.0)

(6.9)

(0.0)

(14.7)

0.0

2,499.8

1.3

1,874.3

1.0

1,701.9

0.9

ส่วนเกินระหว่างราคาทุนสูงกว่าราคาตามบัญชี
ของบริ ษัทย่อยที่ได้ มา

(3,295.0)

(1.7)

(3,295.0)

(1.8)

(3,290.7)

(1.7)

ผลต่างที่เกิดจากรายการภายใต้ การควบคุม
เดียวกัน

(1,235.6)

(0.7)

(1,235.6)

(0.7)

(1,235.6)

(0.6)

1,832.7

1.0

1,832.7

1.0

1,832.7

0.9

25,013.6

13.2

25,013.6

13.5

26,284.8

13.6

60,505.5

32.0

60,254.5

32.1

60,883.4

31.5

1,062.2

0.6

1,141.1

0.6

2,234.6

1.2

61,567.8

32.6

61,395.6

32.7

63,118.0

32.7

ส่วนเกินทุน
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ผลกาไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ ง
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
สารองการป้องกันความเสีย่ ง
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่ วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ณ วันที่

หน่ วย:ล้ านบาท

31
31
30
ธันวาคม
มีนาคม ปี
มิถุนายน
ปี 2556 ร้ อยละ
2557
ร้ อยละ ปี 2557 ร้ อยละ

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

189,041.8

100.0 187,885.7

100.0

193,267

100.0

งบกาไรขาดทุน (งบการเงินรวม)
ณ วันที่

หน่ วย:ล้ านบาท

31 มีนาคม
ร้ อยละ ปี 2557 ร้ อยละ

ปี 2556

30
มิถุนายน
ปี 2557

ร้ อยละ

รายได้
รายได้ จากการขาย

229,120.4

100.0

61,646.6

100.0

64,029.9

100.0

กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นสุทธิ

267.0

0.1

98.5

0.2

173.7

0.3

ดอกเบี ้ยรับ

152.6

0.1

9.7

0.0

11.3

0.0

กาไรจากการต่อรองราคาซื ้อ

-

-

-

-

-

-

ผลกระทบจากน ้าท่วม-สุทธิ

1,690.2

0.7

140

0.2

-

-

รายได้ อื่น

1,126.3

0.5

351.4

0.6

258.7

0.4

232,356.6

101.4

62,246.3

101.0

66,143.4

103.3

211,779.0

92.4

56,368.1

91.4

57,405.3

89.7

12,772.1

5.6

2,730.7

4.4

2,845.7

4.4

-

0.0

-

0.0

-

0.0

76.1

0.0

17.1

0.0

15.4

0.0

-

0.0

-

0.0

-

0.0

รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น-สุทธิ
ค่าใช้ จา่ ยผลประโยชน์ผ้ บู ริ หาร
ขาดทุนจากการด้ อยค่าจาก
สถานการณ์น ้าท่วม
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ณ วันที่
31 มีนาคม
ร้ อยละ ปี 2557 ร้ อยละ

30
มิถุนายน
ปี 2557

ร้ อยละ

หน่ วย:ล้ านบาท

ปี 2556

รวมค่ าใช้ จ่าย

224,627.2

98.0

61,092.1

99.1

63,834.4

99.7

ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนใน
กิจการที่ควบคุมร่วมกันสุทธิ

(1,108.0)

(0.5)

(235.7)

(0.4)

(204.0)

-0.3

กาไรก่ อนดอกเบีย้ จ่ ายและภาษีเงินได้

6,621.4

2.9

918.4

1.5

2,105.0

3.3

ดอกเบี ้ยจ่าย

3,811.0

1.7

0.0

0

-

0.0

กาไรก่ อนภาษีเงินได้

2,810.5

1.2

918.4

1.5

2,105.0

3.3

ภาษี เงินได้

1,293.9

0.6

474.7

0.8

506.8

0.8

กาไรสาหรับปี

1,516.6

0.7

443.8

0.7

1,598.2

2.4

1,325.9

2.0

368.5

0.6

1,482.8

2.3

190.7

0.3

75.3

0.1

115.4

0.2

1,516.6

2.3

443.8

0.7

1,598.2

2.5

การแบ่ งปั นกาไร
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม
กาไรสาหรับปี
กาไรต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน (บาท)

0.28

0.08

0.3

งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่
หน่ วย:ล้ านบาท
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30มิถุนายน

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรสาหรับปี

1,516.6

443.8

2,042

6,351.1

1729.8

3,577.7

700.5

188.6

385.9

(152.6)

(9.6)

(20.9)

-

-

-

(86.9)

-

-

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน-สุทธิ

1,108.0

235.7

439.7

ต้ นทุนทางการเงิน

3,811.0

865.2

1,783.0

(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ ง

151.4

(24.3)

(154.3)

ประมาณการหนี ้สูญและค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ-สุทธิ

14.4

(1.1)

(1.8)

ประมาณการค่าเผื่อสินค้ าล้ าสมัย-สุทธิ

69.9

(37.4)

17.3

ขาดทุนจากการด้ อยค่าของเครื่ องจักรและอุปกรณ์

18.2

-

-

193.5

52.3

111.1

กาไรจากการจาหน่ายเศษซากของสินค้ าและที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ที่เสียหายจากสถานการณ์น ้าท่วม

-

-

-

(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ

6.8

4.5

12.0

ตัดจาหน่ายทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์

0.1

-

-

รายการปรับปรุง
ค่าเสือ่ มราคา
ค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนและสินทรัพย์อื่น
ดอกเบี ้ยรับ
กาไรจากการต่อรองราคาซื ้อ
กาไรจากส่วนได้ เสียทีถ่ ืออยูก่ ่อนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

ค่าใช้ จา่ ยผลประโยชน์ของพนักงาน

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่ วย:ล้ านบาท
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนอื่น

-

-

-

1,293.9

474.7

981.5

14,995.9

3,922.0

8,769.9

ลูกหนี ้การค้ า

(2,753.2)

(1,630.5)

(490.0)

สินค้ าคงเหลือ

(2,438.4)

1783.9

3,164.0

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(1,467.8)

15.2

137.9

157.1

(27.9)

205.8

เจ้ าหนี ้การค้ า

2,724.3

1,386

1,823.0

หนี ้สินหมุนเวียนอื่น

(195.8)

(612.1)

(293.4)

หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น

(121.7)

2.0

(143.2)

(24.7)

(73)

(75.0)

(496.5)

(14.4)

(160.4)

10,379.1

4,751.1

12,938.7

188.1

10.5

22.7

-

-

-

(6,800.1)

(1,991.7)

(3,889.2)

9.9

32.1

33.6

ภาษี เงินได้

การเปลีย่ นแปลงในสิ นทรัพย์และหนีส้ ิ นดาเนิ นงาน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายภาษี เงินได้
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี ้ย
เงินสดรับจากการขายเศษซากของสินค้ าและที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ที่เสียหายจากสถานการณ์น ้าท่วม
ซื ้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่
หน่ วย:ล้ านบาท
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ขายเงินลงทุนอื่น-สุทธิ

(28.9)

(117.7)

7.6

0.0

0.0

0.0

(44.6)

(7.6)

(57.3)

(288.0)

-

(3,611.2)

351.3

-

-

(103.9)

(43.7)

(43.8)

-

-

-

(6,716.2)

(2,118.2)

(7,537.5)

(3,839.1)

(591.0)

(1,756.2)

จ่ายต้ นทุนทางการเงินรอตัดบัญชี

(271.1)

(5.4)

(23.7)

จ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัท

(1,540.6)

-

(673.9)

(85.6)

(0.9)

(59.1)

29,289.2

451.6

3,666.9

(29,566.1)

(6,151.3)

(10,535.5)

(44.7)

(1.9)

(4.5)

-

-

-

2,162.3

3,691.7

3,691.7

(32.4)

(17.0)

(263.7)

(3,928.0)

(2,624.3)

(5,958.1)

ขายเงินลงทุนในตราสารทุนอื่น
ซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินจ่ายสุทธิจากการซื ้อธุรกิจ
เงินรับสุทธิจากส่วนได้ เสียที่ถืออยูก่ ่อนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
เงินจ่ายสุทธิจากการซื ้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทย่อย
และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
เงินรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบี ้ย

จ่ายเงินปั นผลให้ สว่ นได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสันและระยะยาว
้
ชาระคืนเงินกู้ยืมระยะสันและระยะยาว
้
ชาระหนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้-สุทธิจากต้ นทุนการออกหุ้นกู้
เงินให้ ก้ ยู ืมแก่กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่
หน่ วย:ล้ านบาท
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ปี 2556
ปี 2557
ปี 2557
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ

(265.0)

8.6

(556.9)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม

4,374.2

4,114.4

4,114.4

5.2

(10.0)

(16.1)

4,114.3

4,112.9

3,541.4

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ นของเงินตรา
ต่างประเทศคงเหลือสิ ้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ (MD&A)
ในการอ่านคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายบริ หาร ผู้ลงทุนควรอ่านประกอบกับงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบ
งบการเงิ นที่ระบุไว้ ในส่วนอื่นของเอกสารฉบับ นี ้ คาอธิ บายและการวิ เคราะห์ ของฝ่ ายบริ หารนี ้ มีข้อ ความที่ เป็ นการ
คาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่สะท้ อนความเห็นในปั จจุบนั ของฝ่ ายบริ หารเกี่ ยวกับ
เหตุการณ์ในอนาคตและผลการดาเนินงาน ดังนัน้ ผลการประกอบการที่แท้ จริ งของบริ ษัทฯ อาจแตกต่างจากการประมาณ
การที่ระบุไว้ ในข้ อความที่เป็ นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต เนื่องมาจากปั จจัยต่าง ๆ ดังที่ได้ มีการระบุไว้ ในหัวข้ อ
“ปั จจัยความเสีย่ ง” และที่ได้ ระบุไว้ ในที่อื่น ๆ ในเอกสารฉบับนี ้
บทสรุ ปโดยฝ่ ายบริหาร สาหรั บปี 2556
ปี 2556 บริษัทรั บรู้รายได้ จากการขายสูงที่สุดตั้งแต่ เริ่มดาเนินงาน เท่ ากับ 229 พันล้ านบาท (7.5 พันล้ านเหรี ยญ
สหรั ฐ) เพิ่มขึ้นร้ อยละ 9 เมื่อเทียบกับปี ก่ อน:
รายได้ นี ้เทียบกับ 211 พันล้ านบาท (6.8 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐ) ในปี 2555 ถึงแม้ จะมีการปิ ดโรงงานผลิต Oxide และ
Glycol ในรั ฐ เท็ กซัส สหรั ฐ อเมริ ก าในไตรมาสที่ 2 เป็ นระยะเวลาประมาณ 2 เดื อ นเพื่ อปรั บ เปลี่ยน Catalyst ให้ มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้น ไตรมาสที่ 4 ปี 2556 รายงานรายได้ รวมเท่ากับ 58 พันล้ านบาท (1.8 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐ) เทียบกับ
50 พันล้ านบาท (1.6 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐ) ในไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน โดยเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 14
บริ ษัทรายงานกาไรหลักรวมก่ อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่ าเสื่อมราคา และค่ าตัดจาหน่ าย (Core EBITDA)
เท่ ากับ 15.0 พันล้ านบาท (487 ล้ านเหรียญสหรั ฐ) เพิ่มขึ้นร้ อยละ 4 เมื่อเทียบกับปี ก่ อน แม้ จะมีข้อจากัดดังนี้:
a) อัตรากาไรที่ลดต่าลงตลอดทังปี
้ ของธุรกิจ PTA
b) จานวนการผลิตที่ลดต่าลงเนื่องจากการปิ ดโรงงานผลิต Oxide และ Glycol เพื่อปรับเปลีย่ น Catalyst
c) การสูญเสียการผลิตของโรงงาน PTA ที่ Rotterdam เป็ นระยะเวลา 35 วันเนื่องจากปั ญหาทางเทคนิค (ได้ รับ
ชดเชยจากประกัน)
ผลการดาเนินงานหลักที่สาคัญของบริษัท

(1)

รายได้ จากการขายรวม
PET
เส้ นใยและเส้ นด้ ายโพลีเอสเตอร์ และเส้ นใยจากขน
สัตว์
Feedstock
(2)
กาไรหลักก่ อนหักดอกเบีย้ ภาษีเงินได้
ค่ าเสื่อมราคาและค่ าตัดจาหน่ าย (Core
EBITDA)
PET
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ล้ านเหรียญสหรัฐ
ปี 2556
ปี 2555
(ปรับปรุ ง)
7,456
6,779
4,765
4,292
1,561
2,291

(3)

487
248

ล้ านบาท
ปี 2556
ปี 2555
(ปรับปรุ ง)
229,120
210,729
146,418
133,422

1,359
2,210

47,968
70,391

42,236
68,693

461
208

14,966
7,636

14,334
6,469

| ส่ วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ล้ านเหรียญสหรัฐ
ปี 2556
ปี 2555
(ปรับปรุ ง)
เส้ นใยและเส้ นด้ ายโพลีเอสเตอร์ และเส้ นใยจากขน
สัตว์
Feedstock
ค่าเสือ่ มราคา
กาไรหลักก่ อนหักดอกเบีย้ ภาษีเงินได้ (Core
EBIT)
ดอกเบี ้ยจ่าย
กาไรหลักก่ อนหักภาษีเงินได้
(Core Profit before tax)
ภาษี เงินได้
อัตราภาษี ที่แท้ จริ ง
ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
กาไรหลักก่ อนหักส่ วนแบ่ งกาไรจากกิจการร่ วม
ทุน
และส่ วนของผู้ถอื หุ้นส่ วนน้ อย
(Core Profit before JV and MI)
ส่ วนแบ่ งกาไร(ขาดทุน)จากกิจการร่ วมทุน
ดอกเบีย้ จ่ ายส่ วนของผู้ถอื หุ้นส่ วนน้ อย
กาไรหลักหลังหักภาษีและส่ วนของผู้ถอื หุ้นส่ วน
น้ อย (Core Net Profit after tax & minorities)
(4)
รายจ่ายฝ่ ายทุนเพื่อการขยายกาลังการผลิต
และการลงทุนใหม่
หนี ้สินจากการดาเนินงานสุทธิ
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
อัตราส่ วนหนีส้ นิ จากการดาเนินงานสุทธิต่อทุน
อัตราส่ วนหนีส้ นิ ระยะยาวจากการดาเนินงาน
สุทธิต่อทุน
ผลตอบแทนหลักจากการใช้ เงินลงทุนสุทธิ
(ก่ อนรวมเงินลงทุนในกิจการร่ วมทุน)

ล้ านบาท
ปี 2556
ปี 2555
(ปรับปรุ ง)

95
145
(229)

72
177
(216)

2,910
4,456
(7,051)

2,233
5,500
(6,719)

258
(118)

245
(102)

7,915
(3,627)

7,615
(3,175)

140
(10)
7%
(32)

143
(19)
13%
(48)

4,287
(302)
7%
(991)

4,440
(580)
13%
(1,492)

97
(24)
(6)

76
(29)
(5)

2,994
(741)
(191)

2,368
(889)
(164)

67
224

42
1,357

2,062
6,885

1,315
42,183

2,224
1,876
1.2

2,320
1,847
1.3

72,991
61,568
1.2

71,061
56,565
1.3

0.9

1.0

0.9

1.0

6.4%

6.1%

6.0%

6.2%

ข้ อสังเกต :
(1)
ข้อมูลทางการเงิ นรวมภายหลังการตัดรายการระหว่างกันในบริ ษัทในกลุ่ม (หรื อระหว่างกลุ่มธุรกิ จ)
(2)
กาไรหลักก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี เงินได้ ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย (Core EBITDA) คือ กาไรรวมก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี เงิ นได้ค่า
เสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย (Consolidated EBITDA) หักกาไร(ขาดทุน)จากสิ นค้าคงเหลือ
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)
(3)

Core EBITDA ในปี 2556 รวมเงิ นประกันชดเชยการสูญเสี ยรายได้เนือ่ งจากธุรกิ จหยุดชะงัก จากสถานการณ์ น้าท่วมในจังหวัดลพบุรี
จานวน 5 เหรี ยญสหรัฐต่อตัน (29 ล้านเหรี ยญสหรัฐ)
(4)
รายจ่ายฝ่ ายทุนเพื่อการขยายกาลังการผลิตและการลงทุน ใช้ เกณฑ์เงินสดจากงบกระแสเงินสด
(5)
ไตรมาสทีม่ ีเครื ่องหมาย (ปรับปรุง) คือมีการปรับปรุงตัวเลขตามมาตรฐานการบัญชีไทย

ในปี 2556 บริ ษัทรายงานกาไรหลักก่อนหักส่วนแบ่งขาดทุนจากกิจการร่ วมทุนและส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยเท่ากับ 3.0
พันล้ านบาท (97 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ) เทียบกับ 2.4 พันล้ านบาท (76 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ) ในปี 2555 ทังนี
้ ้เงินลงทุนใน
Trevira จะถือเป็ นเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันจนสิ ้นสุดไตรมาสที่ 3 ของปี 2556 และได้ ถกู พิจารณาเป็ นเงินลงทุน
ในบริ ษัทย่อยรวมอยูใ่ นงบการเงินรวมของบริ ษัทตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม ปี 2556 เป็ นต้ นไปเนื่องจากมีการแก้ ไขสัญญาร่ วม
ค้ ากับผู้ร่ว มค้ า ผลการดาเนิน งานของกิ จการร่ วมค้ า ในปี 2556 เพิ่ มขึน้ จากปี 2555 จ านวน 5 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ
เนื่องมาจากฝ่ ายบริ หารของ Trevira ผลการดาเนินงานของไตรมาสที่ 4 ปี 2556 ได้ รวมรายการด้ อยค่าที่ไม่ใช่เงินสดของ
กิจการร่ วมค้ า Ottana จานวน 11.9 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐ ซึ่งแสดงเป็ นรายการพิเศษในตารางข้ างล่างนี ้ กิจการร่ วมค้ า
Ottana กาลังอยูใ่ นช่วงเจรจาเพื่อแก้ ไขปรับปรุงการดาเนินงาน
เนื่องจากราคาผลิตภัณฑ์ที่ลดต่าลงจากปี ก่อน ส่งผลให้ บริ ษัทมีผลขาดทุนจากสินค้ าคงเหลือเป็ นจานวน 30 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐในปี 2556 เทียบกับกาไรจากสินค้ าคงเหลือจานวน 2 ล้ านเหรี ยญสหรัฐในปี 2555
รายการที่ไม่ ได้ เกิดจากการดาเนินงานปกติ/รายการพิเศษ
ล้ านเหรียญสหรัฐ
ปี 2556
ปี 2555
(ปรับปรุ ง)
กาไรหลักหลังหักภาษีและส่ วนของผู้ถอื หุ้นส่ วน
น้ อย
67
42
บวก: กาไร ขาดทุนจากสินค้ าคงเหลือ
(30)
2
บวก: รายการพิเศษ รายได้ / (ค่ าใช้ จ่าย)
6
43
ค่าใช้ จา่ ยทีเ่ กิดจากการเข้ าซื ้อกิจการ
1
(12)
กาไรจากการต่อรองราคาซื ้อ
3
5
รายได้ (ค่าใช้ จา่ ย)ที่เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์น ้า
ท่วม
26
60
(1)
(13)
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (รวม Ottana)
ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้าง (หนีส้ ิ นและภาษี เงิ น
(10)
ได้)
(3)
การชดเชยหยุดการผลิ ตของโรงงาน Workington
กาไร (ขาดทุน) จากรายการพิเศษอื่น
3
(9)
= กาไรหลังหักภาษีและส่ วนของผู้ถอื หุ้นส่ วน
น้ อย
43
88

ล้ านบาท
ปี 2556
ปี 2555
(ปรับปรุ ง)
2,062
(928)
192
32
87

1,315
76
1,349
(387)
148

791
(385)

1,853
-

(320)
(94)
81

(265)

1,326

2,740

ข้ อสังเกต : การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ ของ Ottana จานวน 12 ล้านเหรี ยญสหรัฐในส่วนของบริ ษทั

229

การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ (MD&A)

| ส่ วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

บริ ษัทยังคงสามารถรักษาส่วนแบ่งการตลาดทัว่ ทังภู
้ มิภาคต่างๆ พร้ อมกับการเติบโตของรายได้ ในปี 2556 ที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ
9 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
*รายได้ป

*รายได้ป

36%

38%

40%

(ปรับปรุง)

Core Ebitda ป

30%

35%

51%
19%

25%

26%
เอเชียและอื่น

ยุ รป

Core Ebitda ป

PET

อเมริกาเหนือ

39%

(ปรับปรุง)

45%

16%

เส้นใยและเส้นด้าย พลีเอสเตอร์ และเส้นใยจากขนสัตว์

Feedstock

*แบ่งตามภูมิภาคของสถานที่ตงลู
ั ้ กค้ า

ในปี 2556 บริ ษัทยังคงมีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องจากหลายปี ก่อน

กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน

600
400

555

420

200

443

441

0
-200
-400

ปี

ปี

ปรั บปรุ ง

ปี

ปรั บปรุ ง

ปี

เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ
กระแสเงินสดจากการดาเนิ นงานก่ อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุ นเวียนสุทธิ

บริ ษัทยังคงมีกาไรหลักของกลุ่มผลิตภัณฑ์ ที่แข็งแกร่ งและเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ (HVA) ซึ่งเป็ นส่วนช่วย
ลดผลกระทบจากอัตรากาไรที่ลดลงของผลิตภัณฑ์ Commodity ในช่วงที่ผ่านมา แผนภาพข้ างล่างแสดงให้ เห็นถึงอัตรา
กาไรหลักของผลิตภัณฑ์ Commodity และผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา โดยคานวณจากการปั น
ส่วนกาลังการผลิตที่เกิดขึ ้นจริ งในแต่ละปี ในปี 2556 บริ ษัทรายงานอัตรากาไรหลักลดลงอยู่ที่ 283 เหรี ยญสหรัฐต่อตัน
เมื่อเทียบกับ 290 เหรี ยญสหรัฐต่อตันในปี ก่อน ทังนี
้ ้กาลังการผลิตที่แท้ จริ งเพิ่มขึ ้นจาก 3.0 ล้ านตันในปี 2552 เป็ น 6.3
ล้ านตัน ในปี 2555 และ 6.8 ล้ านตัน และปี 2556 ในปี 2556 ต้ นทุนการผลิตรวมของบริ ษัทลดลงประมาณ 5 เหรี ยญสหรัฐ
ต่อตันเมื่อเทียบกับปี 2555 เป็ นผลมาจากการปฎิบตั ิตามกลยุทธ์ หนึ่งของบริ ษัทที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดต้ นทุน (กลยุทธ์
ความเป็ นเลิศด้ านการดาเนินงาน) ถึงแม้ ว่าบริ ษัทจะมีจานวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษที่เพิ่มขึน้ ซึ่งโดยปกติ
ต้ นทุนการผลิตจะสูงกว่าผลิตภัณฑ์หลักก็ตาม อัตรากาไรของผลิตภัณฑ์ Commodity ในแถบตะวันตกยังคงลดต่าลงเมื่อ
เทียบกับปี ก่อน อันเนื่องมาจากการแข่งขันที่รุนแรงในแถบนี ้ ทังนี
้ ้จะเห็นได้ วา่ การขยายธุ รกิจในผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษตลอด
ช่วงระยะเวลาสองปี ที่ผ่านมา ช่วยให้ บริ ษัทสามารถที่จะรักษาอัตรากาไรให้ อยู่ในระดับที่ดีได้ ในขณะที่ผ้ ผู ลิตรายอื่นๆที่
ผลิตเฉพาะผลิตภัณฑ์ Commodity มีอตั รากาไรที่ตกต่าลงอย่างมาก นอกจากนี ้บริ ษัทได้ เข้ าซื ้อกิจการของ PHP ใน
ประเทศเยอรมันในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2557 ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่ผลิต Nylon 6.6 เพื่อใช้ ในการผลิตถุงลมนิรภัย (AIRBAG)
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และยางในรถยนต์ (TIRE CORD) ซึ่งนับเป็ นผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ จึงถือเป็ นอีกขันความส
้
าเร็ จ ที่จะช่วยเพิ่มสัดส่วน
ผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษและอัตรากาไรเฉลีย่ ในผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษในระยะเวลาอันใกล้ นี ้
แผนภูมแิ สดงการเติบ ตของกาไรหลักและกาลังการผลิต
เหรี ยญสหรั ฐต่ อตัน

ล้ านตัน
307

320

8.0

290

283

266

280

6.8

246

6.3

240

6.0

5.1

200

7.0

5.0

160

4.0
3.3

120

3.0

3.0

80

2.0

40

1.0

0

0.0

ปี

ปี
Asia Commodity

ปี
West Commodity

ปี
HVA

IVL

(ปรั บปรุ ง)

ปี

กาลัง การผลิตที่เ กิดขน้ จริ ง

ข้ อสัเงเกต: อัตรากาไรหลักคานวณจากการปั นส่วนกาลังการผลิตที่เกิดขึ ้นจริ งในแต่ละปี
HVA หมายถึง ผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษที่มีราคา และ อัตรากาไรสูงกว่าสินค้ าทั่วไป (commodity) ผลิตภัณฑ์ประเภทนี ้ผลิตโดยใช้ กระบวนการผลิตเฉพาะ ยากต่อการเลียนแบบโดยคู่แข่ง
Commodity หมายถึง สินค้ าทัว่ ไป และสินค้ าอย่างอื่นที่ไม่ใช่ส ินค้าชนิดพิเศษ (HVA) สินค้ าโภคภัณฑ์ทผี่ ลิตในเอเชีย คือ
Asia Commodity หมายถึง สินค้ าทัว่ ไปที่ผลิตในเอเชีย
West Commodity หมายถึง สินค้ าทัว่ ไปที่ผลิตขึ ้นนอกทวีปเอเชีย

ผู้บริ หารได้ วางรากฐานไว้ ตงแต่
ั ้ ปี 2555 ต่อเนื่องไปจนถึงปี 2556 เพื่อแผนการเติบโตของธุรกิจในปี 2557 เป็ นต้ นไป
 บริ ษัท Trevira ได้ สร้ างผลกาไรให้ แก่บริ ษัทจากการมุ่งเน้ นกลยุทธ์ ในเรื่ องผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษใหม่และการลด
ต้ นทุน บริ ษัทได้ อานาจในการควบคุม Trevira ซึง่ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2556 ในขณะที่ผ้ รู ่วมทุน Sinterama
ยังคงอยูใ่ นฐานะผู้ร่วมค้ าเชิงกลยุทธ์
 การเข้ าซือ้ กิ จการ FiberVisions ทาให้ บริ ษัทได้ เป็ นผู้นาในธุรกิ จ bicomponent fibers (BICO) และส่ว น
ผลิตภัณฑ์ hygiene ของกลุม่ ผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ แนะนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยนี ้ไปใช้ ในทวีปเอเชีย
บริ ษัทได้ สร้ างโรงงาน BICO เพื่อผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ BICO ขึ ้นที่จงั หวัดระยอง
 การเข้ าซื ้อกิจการ Wellman International เป็ นตัวผลักดันให้ บริ ษัทเป็ นผู้นาด้ านการรี ไซเคิลในทวีปยุโรป ทังนี
้ ้
บริ ษัทจะนาเอาความรู้ที่ได้ มาประยุกต์ใช้ ในโรงงานที่จงั หวัดนครปฐมในส่วนของการรี ไซเคิลที่จะเริ่ มในไตรมาส
แรกของปี 2557
 การเพิ่มประสิทธิภาพของสินทรัพย์ที่โรงงาน PET ในมณฑลกวางตุ้ง ได้ ให้ ประโยชน์กบั บริ ษัทในด้ านของขนาด
และต้ นทุนที่ต่า ถึงแม้ วา่ จะมีสว่ นเกินกาลังการผลิต PET ในประเทศจีน
 แผนการสร้ างความเป็ นเลิศ ด้ านการดาเนินงานเพื่อให้ บริ ษัทสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ ในการลดต้ นทุน ใน
ประเทศโปแลนด์ได้ เริ่ มต้ นขึ ้นซึง่ จะบรรลุวตั ปุ ระสงค์ดงั กล่าวภายในปี 2557
 ผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษมีสดั ส่วนที่เพิ่มขึ ้นจากผลิตภัณฑ์ PET คุณภาพสูง ฟิ ล์ม เส้ นด้ ายชนิด พิเศษ เม็ดพลาสติก
EBM (extrusion blow molding) ที่ผลิตจากโรงงาน PET ในทวีปเอเชีย โรงงานผลิต rPET ( รี ไซเคิล) ในทวีป
อเมริ กาเหนือที่มีความโดดเด่นเฉพาะทาให้ บริ ษัทเป็ นผู้ผลิตที่ได้ รับการยอมรับจากลูกค้ า
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ภาพรวมธุรกิจในปี 2557
ก้ าวต่อไปของบริ ษัทคือการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยมีกลยุทธ์ดงั นี ้
1. เพิ่มปริมาณการผลิต: ในปี 2557 บริ ษัทคาดว่าจะมีปริ มาณการผลิตเพิ่มขึ ้นจากโรงงานผลิต Oxide & Glycols
เพิ่มอัตรากาลังการผลิตในโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก PET ที่มณฑลกวางตุ้ง การเริ่ มดาเนินงานของโรงงานเส้ นใย
และเส้ นด้ ายโพลีเอสเตอร์ CP4 ในประเทศอินโดนีเซีย และมีอตั รากาลังการผลิตที่ดีขึ ้นในโรงงานอื่นๆ กาลังการ
ผลิตเม็ดพลาสติก PET ที่สญ
ู เสียไปจากการหยุดดาเนินงานของโรงงาน Indorama Polymers Workington ในส
หราชอาณาจักรจะถูกทดแทนด้ วยอัตราการผลิตที่สงู ขึ ้นของโรงงานอื่นโดยไม่สญ
ู เสียส่วนแบ่งการตลาด
2. การริ เริ่ มการดาเนินงานที่เป็ นเลิศ คาดว่าจะส่งผลให้ อตั รากาลังการผลิตสูงขึ ้น และต้ นทุนมีประสิทธิภาพมาก
ขึ ้น
3. เพิ่ ม สั ด ส่ ว นการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ช นิ ด พิ เ ศษผ่า นการขยายก าลัง การผลิต และการเข้ า ซื อ้ กิ จ การ พัฒ นา
ความสามารถในการผลิต Bio PET ที่ Rotterdam
4. การเติบโตของผลิตภัณฑ์ รีไซเคิล: บริ ษัทเป็ นผู้ผลิต rPET เพียงผู้เดียวในทวีปอเมริ กาเหนือ และในไม่ช้าจะ
ขยายการผลิตไปยังฐานการผลิตในประเทศเม็กซิโก
5. การเริ่ ม ด าเนิ น งานในตลาดฟิ ลิ ป ปิ นส์ ในปี 2557 ในส่ว นของผลิต ภัณ ฑ์ บ รรจุ ภัณ ฑ์ จะช่ ว ยส่ง เสริ ม
ความสัมพันธ์กบั เจ้ าของตราสินค้ า
6. การควบรวมและเข้ าซื้อกิจการ
ก) ประกาศการเข้ าซือ้ กิจการครัง้ แรกในปี 2557: การเข้ าซื ้อร้ อยละ 80 ของกิจการ PHP Fibers GmbH
(โครงการ Panda) จะช่วยเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ อันได้ แก่ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมและยานยนต์ที่
มีประสิทธิภาพสูง การเป็ นผู้นาในการผลิตถุงลมนิรภัย (AIRBAG) และยางในรถยนต์ (TIRE CORD) ใน
ทวีปยุโรปจะช่วยเพิ่มมูลค่าอย่างมีสาระสาคัญให้ กบั บริษัท อุปทานในตลาดที่มีอยูอ่ ย่างจากัดของ Nylon
6.6 tire cord และอุปสงค์ที่เพิ่มขึ ้นของทังยางในรถยนต์
้
และถุงลมนิรภัย ควบคูไ่ ปกับความพร้ อมของ
วัตถุดิบ ADA (Adipic Acid) จะช่วยรักษาระดับอัตรากาไรของธุรกิจนี ้ในอีก 2-3 ปี ถัดไป นอกจากนี ้ AND
(Adiponitrile) ซึง่ ถือเป็ นหนึง่ ในวัตถุดิบทางอ้ อมของ Nylon 6.6 มีปริ มาณที่จากัดจะสามารถช่วยรักษา
ระดับอุปทานของผลิตภัณฑ์ขนสุ
ั ้ ดท้ ายในตลาดได้ อีกด้ วย
ข) อกาสในการเข้ าซือ้ กิจการอื่นที่สามารถสนับสนุนกลยุทธ์ ของบริษัทในปี 2557 และอยู่ในระหว่ าง
การศกษา ได้ แก่ โครงการ Silk โครงการ Thor และโครงการ Poseidon
7. อัตรากาไร: สภาวะอัตรากาไรที่ตกต่าของอุตสาหกรรม PTA อันเนื่องมาจากอุปทานส่วนเกินตลอดช่วง
ระยะเวลา 2 ปี ที่ผา่ นมาส่งผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อธุรกิจ จึงส่งผลให้ ธุรกิจต้ องมีการปรับเปลีย่ นกล
ยุทธ์เพื่อจัดการกับสินทรัพย์ที่มีต้นทุนสูง นอกจากนี ้บริ ษัทคาดว่าจะเห็นการสนับสนุนอัตรากาไรที่ดีขึ ้นของ PTA
จากกาลังการผลิตใหม่ของ PX จานวน 7 ล้ านตัน ทีจ่ ะเข้ ามาในปี 2557
อัตรากาไรของผลิตภัณฑ์ PET และผลิตภัณฑ์หลักของเส้ นใยและเส้ นด้ ายโพลีเอสเตอร์ คาดว่าจะมีความผัน
ผวนน้ อยลง เนื่องจากในอุตสาหกรรมได้ เปลีย่ นมาใช้ ขวดพลาสติก PET แบบน ้าหนักเบา นอกจากนี ้ความเป็ นไป
ได้ ที่มากขึ ้นในการทดแทนโพลีเอททารี นและโพลีเมอร์ ในรูปแบบต่างๆด้ วย PET เนื่องจากมีต้นทุนต่ากว่า จะทา
ให้ มีการเติบโตต่อไปในอนาคต
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อัตรากาไรของ Ethylene Oxide และ Ethylene Glycol (EO/EG) คาดว่าจะยังคงแข็งแกร่ งเนื่องด้ วยอุปทานที่มี
อยูอ่ ย่างจากัดและต้ นทุนที่ต่าของวัตถุดิบ (Ethylene) ในสหรัฐอเมริ กาอันเป็ นผลมาจากก๊ าซจากชันหิ
้ น (shale
gas) ทังนี
้ ้ผู้ผลิตหลักของ Mono Ethylene Glycol (MEG) มีการวางแผนที่ทาการบารุ งรักษากาลังการผลิตครัง้
ใหญ่ในปี 2557 ซึง่ จะส่งผลให้ อปุ ทานมีจานวนจากัดเพิ่มขึ ้น
ภาพรวมธุรกิจระยะยาว
บริ ษัทตระหนักถึงความสามารถและประโยชน์ของการควบรวมธุรกิจและได้ ดาเนินตามขันตอนเชิ
้
งกลยุทธ์ ต่างๆเพื่อที่จะ
เพิ่มการควบรวมวัตถุดิบ บริ ษัทได้ มีการลงนามสัญญาร่ วมทุน PX กับ Abu Dhabi National Chemicals Company
(“ChemaWEyaat”) เพื่อจัดตังโรงงาน
้
Tacaamol Aromatics ซึ่งจะเริ่ มดาเนินการผลิตในปี 2561 นอกจากนี ้บริ ษัทยังมี
โครงการตังโรงงานผลิ
้
ต PTA แห่งใหม่ (โครงการ Manhattan) ที่มีกาลังการผลิตถึง 1.2 ล้ านตัน ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษา
และจะเริ่ มดาเนินการผลิตในปี 2560
Global Value Chain Spread Forecast – IHS (Jan’14)
Actual

$/MT

Forecast

Avg ’08 - ‘13: $873

2008

2009

2010

PET

Avg ’14F - ’18F: $863

2011

2012

PTA

2013

MEG

2014F

PX

2015F

2016F

2017F

2018F

Integrated spread

Note: Per ton of PET. Global spreads based on simple average of Asia, U.S. and Europe
Source: Industry Data, IHS, IVL Analysis

การเปรียบเทียบผลการดาเนินงานจริงและแนวทางปี 2556 ที่วางไว้
บริ ษัทรายงาน Core EBITDA ในปี 2556 ต่ากว่าแนวทางที่กาหนดไว้ เนื่องจากเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้
- การปิ ดโรงงานผลิต Oxide และ Glycol ในรัฐเท็กซัส สหรั ฐอเมริ กาในไตรมาสที่ 2 นานเกินกว่าที่กาหนดไว้
ส่งผลให้ จานวนการผลิตลดลงและอัตรากาไรที่ต่าลง
- การเสร็ จสิ ้นการขยายโรงงานผลิตภัณฑ์เส้ นใยและเส้ นด้ ายโพลีเอสเตอร์ ในประเทศอินโดนีเซีย เกิดความล่าช้ า
เป็ นระยะเวลา 4 เดือนเมื่อเทียบกับที่ประมาณการณ์ไว้ ตอนต้ น ซึ่งส่งผลให้ จานวนการผลิตลดลง อย่างไรก็ตาม
ค่าใช้ จ่ายที่สงู ขึ ้นส่งผลกระทบเพียงเล็กน้ อย แต่ความล่าช้ าที่เกิดขึ ้นนี ้จะส่งผลกระทบทาให้ เกิดความล่าช้ าต่อ
การขยายผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษของประเทศไทยเช่นกัน
- อัตรากาไรที่ลดต่าลงตลอดทังปี
้ ของธุรกิจ PTA และ
- การสูญเสียการผลิตของโรงงาน PTA ที่ Rotterdam เป็ นระยะเวลา 35 วันเนื่องจากปั ญหาทางเทคนิค (ได้ รับ
ชดเชยจากประกัน)
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ปี 2556

ปริ มาณผลิต (ล้ านตัน)
รายได้ (พันล้ านเหรี ยญสหรัฐ)
CORE EBITDA (ล้ านเหรี ยญสหรัฐ)
(2)
รายจ่ายฝ่ ายทุน (ล้ านเหรี ยญสหรัฐ)
(1)

5.8
7.5
487
285

% เทียบกับแนวทาง 2556
ปรับปรุง
(ไตรมาส 2 MD&A)
(2%)
(4%)
(6%)
(5%)

(1)

แนวทาง 2556
ปรับปรุง
(ไตรมาส 2 MD&A)
~5.9
~7.8
~520
~300

คานวณจากประมาณการของผู้บริหารโดยรวมแผนกลยุทธ์ของปี 2556 และงบประมาณที่ได้ รับการอนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริษัท
(ดูรายละเอียดประกอบในข้ อสังเกต) (2)รายจ่ายฝ่ ายทุนใช้ เกณฑ์คงค้ าง

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจ PET
Core EBITDA ของกลุ่มธุรกิจเม็ดพลาสติก PET เท่ากับ 248 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ในปี 2556 (รวมเงินประกันชดเชยการ
สูญเสียรายได้ เนื่องจากธุรกิจหยุดชะงักจานวน 16.5 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ) หากไม่รวมเงินประกันชดเชยการสูญเสียรายได้
เนื่องจากธุรกิจหยุดชะงักจะเท่ากับ 232 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เพิ่มขึ ้นจาก 208 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ในปี 2555
ในระยะกลางถึงระยะยาวคาดว่าอัตรากาไร PET จะมีความผันผวนน้ อยลงและคงตัวมากขึ ้น เนื่องจากในอุตสาหกรรมได้
เปลีย่ นมาใช้ ขวดพลาสติก PET แบบน ้าหนักเบาเกือบจะครบสมบูรณ์ นอกจากนี ้ความเป็ นไปได้ ที่มากขึ ้นในการทดแทนโพ
ลีเอททารี นและโพลีเมอร์ ในรู ปแบบต่างๆด้ วย PET เนื่องจากมีต้นทุนต่ากว่า จะทาให้ มีการเติบโตใน PET การริ เริ่ มการรี
ไซเคิลในทวีปอเมริ กาเหนือช่วยเอื ้อให้ บริ ษัทอยู่ในตาแหน่งที่ดีในการเป็ นผู้จดั จาหน่ายเม็ดพลาสติก การเข้ าสูธ่ ุรกิจบรรจุ
ภัณฑ์ในตลาดฟิ ลปิ ิ นส์ในปี 2557 นับว่าเป็ นอีกก้ าวหนึง่ ให้ บริ ษัทมีความสัมพันธ์กบั เจ้ าของตราสินค้ า และช่วยเพิ่มสัดส่วน
ผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษในธุรกิจ PET ของบริ ษัท
ธุรกิจเส้ นใยและเส้ นด้ ายโพลีเอสเตอร์ และเส้ นใยจากขนสัตว์
Core EBITDA ของกลุม่ ธุรกิจเส้ นใยและเส้ นด้ ายโพลีเอสเตอร์ และเส้ นใยจากขนสัตว์ สูงถึง 95 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ในปี
2556 (รวมเงินประกันชดเชยการสูญเสียรายได้ เนื่องจากธุรกิจหยุดชะงักจานวน 12.8 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ) หากไม่รวมเงิน
ประกันชดเชยการสูญเสียรายได้ เนื่องจากธุรกิจหยุดชะงักจะเท่ากับ 82 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เพิ่มขึ ้นจาก 72 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
ในปี 2555 โดยเป็ นผลมาจากการที่บริ ษัท Trevira ได้ ถกู รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมของบริ ษัทตังแต่
้ เดือนตุลาคม ปี 2556 ทา
ให้ ผลกาไรของกลุม่ ธุรกิจนี ้เพิ่มขึ ้น
นอกจากนี ้ การเสร็ จสิ ้นการเข้ าซื ้อโรงงาน CP4 (โรงงานที่มีต้นทุนแปลงสภาพต่าที่สดุ ในโลก) ในประเทศอินโดนีเซียในไตร
มาสที่ 4 ปี 2556 จะช่วยเพิ่มผลกาไรให้ กบั กลุม่ ธุรกิจในอนาคต เนื่องจากขนาดและต้ นทุนที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่าคู่แข่ง
โดยโรงงาน CP4 จะเริ่ มการผลิตในไตรมาสที่ 1 ปี 2557
กลุม่ ผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษในกลุม่ ธุรกิจจะเพิ่มขึ ้นเนื่องจากการเข้ าซื ้อกิจการ PHP Fibers GmbH ในสัดส่วนร้ อยละ 80,
ตาแหน่งการเป็ นผู้นาในธุรกิจถุงลมนิรภัย (AIRBAG) และยางในรถยนต์ (TIRE CORD)ในทวีปยุโรปจะช่วยเพิ่มมูลค่า
อย่างมากให้ กบั บริ ษัท
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ธุรกิจ Feedstock
ธุรกิจ Feedstock มี Core EBITDA เท่ากับ 145 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ในปี 2556 เทียบกับ 177 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ในปี 2555
ซึง่ ลดต่าลงเมื่อเทียบปี ต่อปี เนื่องจากอัตรากาไร PTA ที่ลดลงตลอดทังปี
้ ปริ มาณการผลิตที่ต่าลงจากการปิ ดโรงงานผลิต
Oxide และ Glycol ในรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริ กา เป็ นระยะเวลาประมาณ 2 เดือนเพื่อปรับเปลี่ยน Catalyst ในไตรมาสที่ 2
ปี 2556 และการสูญเสียการผลิตของโรงงาน PTA ที่ Rotterdam เป็ นระยะเวลา 35 วันเนื่องจากปั ญหาทางเทคนิค (ได้ รับ
ชดเชยจากประกัน)
บริ ษัทคาดว่าอัตรากาไร EO และ EG จะแข็งแกร่งขึ ้นเนื่องจากการขาดแคลนอุปทานและต้ นทุนเอทธารี นที่ลดต่าลงอย่าง
ต่อเนื่องในสหรัฐอเมริ กา ผู้ผลิต MEG หลักในอุตสาหกรรมได้ วางแผนการซ่อมบารุ งในปี 2557 ทาให้ ผลผลิตมีปริ มาณที่
จากัด ในระยะยาวบริ ษัทได้ เริ่ มเตรี ยมโรงงาน PTA เพื่อเริ่ มการผลิตในปี 2560 และ ทาสัญญากิจการร่ วมทุนกับบริ ษัท
Abu Dhabi National Chemicals (“ChemaWEyaat”) เพื่อพัฒนาโรงงาน Tacaamol Aromatics ซึ่งจะช่วยเพิ่มการควบ
รวมวัตถุดิบ
แบ่ งตามประเภทธุรกิจ – ปริมาณการผลิตและรายได้
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ล้านเหรียญสหรัฐ
2,000

348

ปริมา ผลิต

ล้านตัน
1,600

200

0

0

PET

เส้นใยและเส้นด้าย พลีเอสเตอร์ และเส้นใยจากขนสัตว์

ประเภทธุรกิจ – ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ (เทียบกันปี ต่ อปี )
ล้ านบาท
ปี 2556 ปี 2555
(ปรับปรุ ง)

YoY

Feedstock

ล้ านเหรียญสหรัฐ
ปี 2556 ปี 2555
YoY
(ปรับปรุ ง)

(2)

Core EBITDA ต่ อตัน (เหรียญสหรัฐต่ อ
ตัน)
PET
เส้ นใยและเส้ นด้ ายโพลีเอสเตอร์ และ
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2,728
2,532
2,853

(5)%
4%
12%

(1)

84
86
104
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88
81
92

(4)%
5%
13%

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ล้ านบาท
ปี 2556 ปี 2555
(ปรับปรุ ง)
เส้ นใยจากขนสัตว์
Feedstock
Core EBITDA
PET
เส้ นใยและเส้ นด้ ายโพลีเอสเตอร์ และ
เส้ นใยจากขนสัตว์
Feedstock
EBITDA
PET
เส้ นใยและเส้ นด้ ายโพลีเอสเตอร์ และ
เส้ นใยจากขนสัตว์
Feedstock

YoY

ล้ านเหรียญสหรัฐ
ปี 2556 ปี 2555
YoY
(ปรับปรุ ง)

2,231
14,966
7,636

2,869
14,334
6,469

(22)%
4%
18%

73
487
248

92
461
208

(21)%
6%
19%

2,910
4,456
14,038
6,899

2,233
5,500
14,410
6,444

30%
(19)%
(3)%
7%

95
145
457
225

72
177
464
207

32%
(18)%
(1)%
8%

2,905
4,269

2,184
5,649

33%
(24)%

95
139

70
182

35%
(24)%

ข้ อสังเกต : (1) กาไรหลักก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี เงิ นได้ ค่าเสื ่อมราคา และค่าตัดจาหน่ายต่อตัน (Core EBITDA/tonne) ในปี 2556 รวมเงิ น
ประกันชดเชยการสูญเสี ยรายได้เนือ่ งจากธุรกิ จหยุดชะงัก จากสถานการณ์ น้ าท่วมในจังหวัดลพบุรี จานวน 5 เหรี ยญสหรัฐต่ อตัน (29 ล้าน
เหรี ยญสหรัฐ)
(2)
Core EBITDA ต่อตันของบริ ษัทคานวณจาก Core EBITDA รวมของบริ ษัทหารด้วยจานวนการผลิ ตรวมของบริ ษัท
Core EBITDA ต่อตันของแต่ละกลุ่มผลิ ตภัณฑ์คานวณจาก Core EBITDA ของแต่ละกลุ่มผลิ ตภัณฑ์ หารด้วยจานวนการผลิ ต ของ
แต่ละกลุ่มผลิ ตภัณฑ์

การดาเนินงานในแต่ ละภูมิภาค
ทวีปเอเชีย
Core EBITDA ในทวีปเอเชียเท่ากับ 136 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ในปี 2556 (รวมเงินประกันชดเชยการสูญเสียรายได้ เนื่องจาก
ธุรกิจหยุดชะงักจานวน 29 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ) หากไม่รวมเงินประกันชดเชยการสูญเสียรายได้ เนื่องจากธุรกิจหยุดชะงักจะ
เท่ากับ 107 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับ 76 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ในปี 2555 เป็ นผลมาจากการฟื น้
ตัวของเศรษฐกิจในทวีปเอเชียในปี 2556 เมื่อเทียบกับปี 2555 ตลอดจนความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และการเป็ นผู้นา
ตลาด PET ในประเทศไทย อินโดนีเซีย และจีนในเขต PRD ซึง่ เป็ นสาเหตุให้ มีผลการดาเนินงานสูงขึ ้น โดยมี Core EBITDA
ต่อตันเท่ากับ 52 เหรี ยญสหรัฐในปี 2556 เทียบกับ 33 เหรี ยญสหรัฐ ในปี 2555 หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 55
สาหรั บอุปทาน PX ส่วนเกิ นในปี 2557 จะส่งผลดีต่ออุตสาหรรม PTA และโดยเฉพาะต่อ บริ ษัท เนื่ องจาก PX หรื อ
Paraxylene เป็ นวัตถุดิบในการผลิต PTA จึงทาให้ ต้นทุน PTA ต่าลง นอกจากนี ้ การที่บริ ษัทมีทรัพย์สินในทวีปเอเชีย
รวมทังมี
้ กาลังการผลิตของกิจการร่ วมทุนในประเทศอินโดนีเซีย ทังหมดประมาณ
้
1.8 ล้ านตัน ทาให้ ปริ มาณการผลิต
เพิ่มขึ ้นจากการใช้ อตั รากาลังการผลิตที่เพิ่มขึ ้น อีกทัง้ การเริ่ มดาเนินการผลิตของโรงงาน Polychem ในประเทศอินโดนีเซีย
จะช่วยให้ บริ ษัทมีรายได้ และผลกาไรที่เพิ่มขึ ้นในภูมิภาคนี ้

236

การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ (MD&A)

| ส่ วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ทวีปยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา และอื่นๆ
Core EBITDA ในทวีปยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริ กา และอื่นๆ เท่ากับ 77 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ในปี 2556 ลดต่าลงจาก
101 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ในปี 2555 เป็ นผลมาจากอัตรากาไร PET และ PTA ที่อ่อนตัวลงในภูมิภาคนี ้ และการสูญเสียการ
ผลิตของโรงงาน PTA ที่ Rotterdam เป็ นระยะเวลา 35 วันเนื่องจากปั ญหาทางเทคนิค (ได้ รับชดเชยจากประกัน) การ
สูญเสียการผลิตจากการหยุดดาเนินงานโรงงาน PET ที่ Indorama Polymers Workington ในสหราชอาณาจักรปี 2557
ซึง่ จะได้ รับการชดเชยโดยการใช้ อตั รากาลังการผลิตที่สงู ขึ ้นที่โรงงานอื่นๆในทวีปยุโรป และบริ ษัทคาดว่าจะรักษาสัดส่วน
ทางการตลาดไว้ ได้ ในปี 2557 การดาเนินงานในประเทศไนจีเรี ยจะมีการใช้ อตั รากาลังการผลิตสูง รวมถึงธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์
ในประเทศกานา แผนการสร้ างความเป็ นเลิศในการดาเนินงานในประเทศโปแลนด์ได้ เริ่ มต้ นขึ ้นแล้ ว โดยคาดว่าผลจาก
แผนการดังกล่าวจะส่งผลต่อต้ นทุนโดยรวม จะลดลงเมื่อสิ ้นสุดแผนการดาเนินงานในครึ่ งปี หลังของ 2557 และมีรายจ่าย
ฝ่ ายทุนที่ลดลง
ทวีปอเมริกาเหนือ
ธุรกิจในทวีปอเมริ กาเหนือมีผลการดาเนินงานที่คงที่ โดยมี Core EBITDA เท่ากับ 274 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ในปี 2556
ใกล้ เคียงกับ 284 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ในปี 2555 การปิ ดโรงงานผลิต Oxide และ Glycol เพื่อปรับเปลี่ยน Catalyst เป็ น
ระยะเวลาประมาณ 2 เดือนทาให้ ปริ มาณการผลิตลดลง ในไตรมาสที่จะถึงนีบ้ ริ ษัทจะได้ ประโยชน์จากปริ มาณการผลิตที่
เพิ่มขึ ้นและอัตรากาไร oxide และ glycols ที่คาดว่าจะสูงขึ ้น อัตรากาไร EO และ EG จะแข็งแกร่ งขึ ้นเนื่องจากการขาด
แคลนอุปทานและต้ นทุน เอทธารี นที่ลดต่า ลงอย่างต่อเนื่องในสหรั ฐ อเมริ กา ทาให้ อัตรากาไร Glycols ในประเทศ
สหรัฐอเมริ กาสูงกว่าในทวีปเอเชีย
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

การดาเนินงานในแต่ ละภูมิภาค – รายได้ และปริมาณการผลิต
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การดาเนินงานในแต่ ละภูมิภาค – ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ (เทียบกันปี ต่ อปี )
ล้ านบาท
ล้ านเหรียญสหรัฐ
ปี 2556 ปี 2555
YoY ปี 2556 ปี 2555
(ปรับปรุ ง)
(ปรับปรุ ง)
(1)
Core EBITDA ต่อตัน (เหรี ยญสหรัฐต่อ
ตัน)
2,579
2,728
(5)%
84
88
เอเชีย
1,592
1,039
53%
52
33
(2)
ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริ กาและอื่นๆ
1,685
2,417 (30)%
55
78
อเมริ กาเหนือ
4,749
5,235
(9)%
155
168
Core EBITDA
14,966
14,334
4%
487
461
เอเชีย
4,194
2,356
78%
136
76
(2)
ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริ กาและอื่นๆ
2,353
3,137 (25)%
77
101
อเมริ กาเหนือ
8,419
8,841
(5)%
274
284
EBITDA
14,038
14,410
(3)%
457
464
เอเชีย
3,946
2,453
61%
128
79
(2)
ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริ กาและอื่นๆ
1,832
3,283 (44)%
60
106
อเมริ กาเหนือ
8,259
8,673
(5)%
269
279
ข้ อสังเกต : (1)Core EBITDA ต่อตันของบริ ษัทคานวณจาก Core EBITDA รวมของบริ ษัทหารด้วยจานวนการผลิ ตรวมของบริ ษัท
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YoY

(4)%
55%
(29)%
(8)%
6%
80%
(24)%
(4)%
(1)%
63%
(44)%
(4)%

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

Core EBITDA ต่อตันของแต่ละภูมิภาคคานวณจาก Core EBITDA ของแต่ละภูมิภาคหารด้วยจานวนการผลิ ตของแต่ละภูมิภาค
(2)
EMEA รวมทวีปยุโรป, ตะวันออกกลาง แอฟริ กาและอืน่ ๆ

ความหลากหลายของธุรกิจ
ในปี 2556 ผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษของบริ ษัทเท่ากับร้ อยละ 19 ของปริ มาณการผลิตทังหมด
้
ร้ อยละ 27 ของรายได้ ทงหมด
ั้
และ ร้ อยละ 34 ของ Core EBITDA
ผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษของบริ ษัทยังคงได้ รับการสนับสนุนจากลูกค้ าอย่างต่อเนื่องประกอบกับแผนการเติบโตที่วางไว้ ให้ กบั
ธุรกิจในส่วนนี ้ ทังในแง่
้
ของการเติบโตจากภายในและกลยุทธ์ ทางธุรกิจ การเข้ าซื ้อกิจการ PHP Fibers GmbH (โครงการ
Panda) ร้ อยละ 80 จะช่ ว ยเพิ่ ม สัด ส่ว นผลิ ต ภัณ ฑ์ ช นิ ด พิ เ ศษ อัน ได้ แก่ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมและยานยนต์ ที่ มี
ประสิทธิภาพสูง การเป็ นผู้นาในการผลิตถุงลมนิรภัยและยางในรถยนต์ในทวีปยุโรปจะช่วยเพิ่มมูลค่าอย่างมีสาระสาคัญ
ให้ กบั บริ ษัท อุปทานในตลาดที่มีอยูอ่ ย่างจากัดของ Nylon 6.6 tire cord และอุปสงค์ที่เพิ่มขึ ้นของทัง้ tire cords และถุง
ลมนิรภัย ควบคูไ่ ปกับความพร้ อมของวัตถุดิบ ADA (Adipic Acid) จะช่วยรักษาระดับอัตรากาไรของธุรกิจนี ้ในอีก 2-3 ปี
ถัดไป นอกจากนี ้ AND (Adiponitrile) ซึง่ ถือเป็ นหนึง่ ในวัตถุดิบทางอ้ อมของ Nylon 6.6 มีปริ มาณที่จากัดจะสามารถช่วย
รักษาระดับการผลิตของผลผลิตขันสุ
้ ดท้ ายอีกด้ วย
แผนกลยุทธ์ทางธุรกิจจะทาให้ กาลังการผลิตของผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษเพิ่มขึ ้นเป็ นประมาณร้ อยละ 25 ของกาลังการผลิต
รวมในระยะยาว ซึง่ มาจากการเติบโตจากภายในและความเป็ นผู้นาตลาดในธุรกิจนี ้ ทังนี
้ ้บริ ษัทยังคงมีความกระตือรื อร้ น
เป็ นอย่างยิ่งในการที่จะมุ่งหน้ าไปสูก่ ารเจริ ญเติบโตจากปั จจัยภายนอกเพื่อเป็ นการต่อยอดและสร้ างเสริ มประสิทธิภาพ
ให้ กบั ผลิตภัณฑ์ การที่บริ ษัทเข้ าซื ้อกิจการ PHP ถือเป็ นขันตอนหนึ
้
ง่ ในทิศทางนี ้
ผลิตภัณฑ์ ชนิดพิเศษนีจ้ ะช่วยเพิ่มคุณค่าของตราสินค้ าให้ แก่บริ ษัท เนื่องจากบริ ษัทเป็ นผู้นาตลาดและเป็ นผู้ริเริ่ ม
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้ รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้ าในอุตสาหกรรมสินค้ าอุปโภคบริ โภค
ประเภทผลิตภัณฑ์ – รายได้ และปริมาณการผลิต
ปริมา ผลิต

ล้านตัน

5,255

6,102
2,376

4,361
2,024

4,000
3,186
2,933

6,000
2,140

5,000

1,973

1,675

4,000
3,367

1,725

2,360

2,349

2,331

2,082
1,198

871

60

0

ป

307

82

ป

1,080

3

ป

0

ป

ป

1,335

3,223

1,094

1,000

1,378

3,335

3,000

2,000
1,000

2,105
1,833

3,055
2,000

7,456
6,779

7,000

5,000

3,000

รายได้

ล้านเหรียญสหรัฐ
5,804

6,000

1,093
144

ป

1,509

1,611

211

ป

1,985

738
3

ป

ป

ป

(ปรับปรุง

HVA
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ประเภทผลิตภัณฑ์ – ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ (เทียบกันปี ต่ อปี )
ล้ านบาท
ปี 2556
ปี 2555
(ปรับปรุ ง)
Core EBITDA ต่อตัน (เหรี ยญสหรัฐ
ต่อตัน)
HVA
West Commodity
Asia Commodity
Core EBITDA
HVA
West Commodity
Asia Commodity
EBITDA
HVA
West Commodity
Asia Commodity

YoY

ล้ านเหรียญสหรัฐ
ปี 2556
ปี 2555
YoY
(ปรับปรุ ง)

(1)

2,579
4,747
3,120
1,057
14,966
5,125
7,329
2,512
14,038
5,154
6,619
2,264

2,728 (5)%
4,082 16%
4,005 (22)%
655 61%
14,334
4%
3,556 44%
9,451 (22)%
1,326 89%
14,410 (3)%
3,515 47%
9,470 (30)%
1,424 59%

84
154
102
34
487
167
238
82
457
168
215
74

88
131
129
21
461
114
304
43
464
113
305
46

(4)%
18%
(21)%
63%
6%
46%
(22)%
92%
(1)%
48%
(29)%
61%

ข้ อสังเกต : (1)Core EBITDA ต่อตันของบริ ษัทคานวณจาก Core EBITDA รวมของบริ ษัทหารด้วยจานวนการผลิ ตรวมของบริ ษัท
Core EBITDA ต่อตันของแต่ละประเภทผลิ ตภัณฑ์ คานวณจาก Core EBITDA ของแต่ละประเภทผลิ ตภัณฑ์ ด้วยจานวนการผลิ ตของแต่
ละประเภทผลิ ตภัณฑ์

เปรียบเทียบผลการดาเนินงาน
รายได้ จากการขายสินค้ า
ปี 2555
(ปรับปรุ ง)

ปี 2556
ล้ านบาท
รายได้ จากการขาย
บวกกลับรายการระหว่างกัน
รายได้ จากการขายหลังปรับปรุ ง
PET
เส้ นใยและเส้ นด้ ายสังเคราะห์
Feedstock

229,120.4
35,656.5
264,776.9
146,417.7
47,967.8
70,391.4

210,728.9
33,622.4
244,351.3
133,422.5
42,235.8
68,693.1

ปี 2556
เทียบกับ
ปี 2555 (ปรับปรุ ง)
8.7%
8.4%
9.7%
13.6%
2.5%

รายได้ จากการขายสินค้ าใน ปี 2556 เท่ากับ 229,120.4 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2555 จานวน 18,391.5 ล้ านบาท หรื อ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.7 รายได้ จากทุกกลุม่ ธุรกิจสูงขึ ้นจากปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากทังปริ
้ มาณการผลิตที่เพิ่มขึ ้นจากการ
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ขยายกาลังการผลิต การเข้ าซื ้อกิจการ และการเปลีย่ นสัดส่วนผลิตภัณฑ์โดยเน้ นผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษเพิ่มขึ ้น นอกจากนี ้ปี
2556 ยังเป็ นปี แรกที่มีการดาเนินงานเต็มปี จากกิจการที่เข้ าซื ้อในปี 2555
รายได้ จากกลุม่ ธุรกิจ PET
รายได้ ของกลุม่ ธุรกิจ PET ในปี 5226 เท่ากับ 146,417.7 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้นจากปี 5225 จานวน 12,995.2 ล้ านบาท หรื อ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9.7 โดยมีสาเหตุจากปริ มาณการผลิตที่เพิ่มขึ ้นจากความต้ องการที่เพิ่มขึ ้นทัว่ โลก รวมทังการเข้
้
าซื ้อกิจการ
ใหม่ โดยปริ มาณการผลิตที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 13 จากปี ที่ผ่านมา มีสาเหตุหลักมาจากปี 5226 เป็ นปี แรกที่มีการดาเนินงาน
เต็มปี ของโรงงาน Indorama PET Nigeria และ Polypet ที่เริ่ มเปิ ดดาเนินงานในเดือนกรกฎาคม ปี 2555 และเดือน
สิงหาคม ปี 5222 ตามลาดับ นอกจากนี ้ยังเป็ นปี แรกจากการขยายกาลังการผลิตที่ประเทศจีนในปี 2555
รายได้ จากกลุม่ ธุรกิจเส้ นใยและเส้ นด้ ายสังเคราะห์
รายได้ จากการขายเส้ นใยและเส้ นด้ ายสังเคราะห์ใน ปี 5226 เท่ากับ 47,967.8 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้นจากปี 5225 จานวน
5,732.0 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 13.6 โดยมีสาเหตุมาจากปริ มาณการผลิตที่เพิ่มขึ ้น ปริ มาณการผลิตที่เพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ 16.2 จากปี ที่ผา่ นมา เกิดจากการรวมกิจการ Trevira ในงบการเงินรวม Trevira จะถือเป็ นเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุม
ร่ วมกันจนสิ ้นสุดไตรมาสที่ 3 ของปี 2556 และได้ ถกู พิจารณาเป็ นเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยรวมอยู่ในงบการเงินรวมของ
บริ ษัทตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม ปี 2556 เป็ นต้ นไปเนื่องจากมีการแก้ ไขสัญญาร่วมค้ ากับผู้ร่วมค้ า การเริ่ มดาเนินการผลิตของ
กลุม่ ธุรกิจเส้ นใยจากขนสัตว์บางส่วนที่จงั หวัดลพบุรี ในไตรมาสที่ 3ปี 5222 หลังจากหยุดดาเนินการ เนื่องจากเหตุการณ์
น ้าท่วมตังแต่
้ ไตรมาสที่ 4 ปี 2554 เป็ นส่วนที่ช่วยเพิ่มปริ มาณการผลิต ปริ มาณการผลิตและรายได้ ที่เพิ่ มขึ ้นยังเกิดจากการ
เปลีย่ นแปลงสัดส่วนผลิตภัณฑ์โดยเน้ นผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษเพิ่มขึ ้น
รายได้ จากกลุม่ ธุรกิจ Feedstock
รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์กลุม่ ธุรกิจ Feedstock ในปี 2556 เท่ากับ 70,391.4 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้นจากปี 2555 จานวน
1,698.3 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.5 มีสาเหตุหลักมาจากปริ มาณการผลิตที่เพิ่มขึ ้น โดยปริ มาณการผลิตเพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ 4 จากปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากการดาเนินงานเต็มปี เป็ นปี แรกของโรงงานผลิต Oxide & Glycols ในทวีปอเมริ กาเหนือ แม้
จะมีการหยุดดาเนินงานเพื่อเปลีย่ น Catalyst เป็ นเวลา 2 เดือน แต่ก็มีปริ มาณการผลิตมากกว่าปี 2555 ที่มีการ
ดาเนินการผลิตเพียงแค่ 9 เดือนเนื่องจากบริ ษัทได้ ซื ้อโรงงานผลิต Oxide & Glycols นี ้มาในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2555
บริ ษัทมีการขายกลุม่ ผลิตภัณฑ์ Feedstock ซึง่ เกิดจากการรวมกลุม่ ของผลิตภัณฑ์ Oxide & Glycols และกลุม่ ผลิตภัณฑ์
PTA ให้ แก่ธุรกิจ PET กลุม่ ธุรกิจเส้ นใยและเส้ นด้ ายสังเคราะห์ และเส้ นใยจากขนสัตว์ หรื อที่เรี ยกว่าการบริ โภคภายใน อยู่
ในระดับสูง ทาให้ บริ ษัทยังคงมีอตั ราการผลิตกลุม่ ผลิตภัณฑ์ Feedstock ในระดับสูงได้
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ต้ นทุนขายสินค้ า
ปี 2556
ล้ านบาท
ต้ นทุนขาย
ร้ อยละของรายได้ จากการขาย
บวกกลับรายการระหว่างกัน
ต้ นทุนขายหลังปรับปรุ ง
PET
ร้ อยละของรายได้ ธุรกิจ PET
เส้ นใยและเส้ นด้ ายสังเคราะห์
ร้ อยละของรายได้ ธุรกิจเส้ นใยและเส้ นด้ าย
สังเคราะห์
Feedstock
ร้ อยละของรายได้ ธุรกิจ Feedstock

ปี 2555
(ปรับปรุ ง)

205,205.4
89.6%
35,656.5
240,861.9
133,552.3
91.2%
43,148.3

187,448.4
89.0%
33,622.4
221,070.8
121,569.8
91.1%
38,006.8

90.0%

90.0%

64,161.2
91.1%

61,494.2
89.5%

ปี 2556
เทียบกับ
ปี 2555
(ปรับปรุ ง)
9.5%

9.0%
9.9%
13.5%

4.3%

ต้ นทุนขายสินค้ าในปี 2556 เท่ากับ 205,205.4 ล้ านบาทเพิม่ ขึ ้นจากปี 2555 จานวน 17,757.0 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ 9.5 โดยต้ นทุนขายที่เพิ่มขึ ้นผันแปรไปในทิศทางเดียวกันกับรายได้ จากการขายทีเ่ พิ่มขึ ้น
ต้ นทุนขายสินค้ ากลุม่ ธุรกิจ PET
ต้ นทุนขายสินค้ าของกลุม่ ธุรกิจ PET ในปี 5226 เท่ากับ 133,552.3 ล้ านบาทเพิม่ ขึ ้นจากปี 5225 จานวน 11,982.5 ล้ าน
บาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9.9 เนื่องมาจากการเพิ่มขึ ้นของปริ มาณการผลิต โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขยายกาลังการผลิต
ของโรงงานผลิต PET ประเทศจีน และการเริ่ มดาเนินงานของโรงงาน Polypet ในประเทศอินโดนีเซีย ในปี 2555
นอกจากนี ้ ยังมีการเริ่ มดาเนินงานของโรงงาน IVL Nigeria แต่กระทบต่อต้ นทุนขายเพียงส่วนน้ อย
ต้ นทุนขายสินค้ ากลุม่ ธุรกิจเส้ นใยและเส้ นด้ ายสังเคราะห์
ต้ นทุนขายสินค้ าของกลุม่ ธุรกิจธุรกิจเส้ นใยและเส้ นด้ ายสังเคราะห์ ในปี 5226 เท่ากับ 43,148.3 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี
5225 จานวน 5,141.5 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 13.5 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของปริ มาณการผลิต และ
การเปลีย่ นแปลงของสัดส่วนการผลิต โดยเน้ นที่ผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษเพิ่มขึ ้น ดังที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ นในหัวข้ อรายได้ จาก
การขายสินค้ า
ต้ นทุนขายสินค้ ากลุม่ ธุรกิจ Feedstock
ต้ นทุนขายสินค้ าของกลุม่ ธุรกิจ Feedstock ในปี 5226 เท่ากับ 64,161.2 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 5225 จานวน 2,667.0
ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.3 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของปริ มาณการผลิต ของโรงงานผลิต Oxide &
Glycols ดังที่ได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ นในหัวข้ อรายได้ จากการขายสินค้ า
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กาไรขั้นต้ น
ปี 2556

ปี 2555
(ปรับปรุ ง)

ล้ านบาท
กาไรขัน้ ต้ น
ร้ อยละของรายได้ จากการขาย
บวกกลับรายการระหว่างกัน
กาไรขัน้ ต้ นหลังปรับปรุ ง
PET
ร้ อยละของรายได้ ธุรกิจ PET
เส้ นใยและเส้ นด้ ายสังเคราะห์
ร้ อยละของรายได้ ธุรกิจเส้ นใยและเส้ นด้ าย
สังเคราะห์
Feedstock
ร้ อยละของรายได้ ธุรกิจ Feedstock

23,915.0
10.4%
23,915.0
12,865.4
8.8%
4,819.5

23,280.6
11.0%
23,280.5
11,852.7
8.9%
4,229.0

10.0%

10.0%

6,230.2
8.9%

7,198.9
10.5%

ปี 2556
เทียบกับ
ปี 2555
(ปรับปรุ ง)
2.7%

2.7%
8.5%
14.0%

(13.5)%

กาไรขันต้
้ นในปี 5222 เท่ากับ 23,0.2.9 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 5222 จานวน 236.6 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.2
อัตราก าไรขัน้ ต้ น ของปี 5222 เท่ากับร้ อยละ .9.6 ซึ่งลดลงจากปี ก่อนเล็กน้ อย โดยหลัก มาจากอัต รากาไรของบาง
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งทาให้ กาไรขันต้
้ นเมื่อคิดเป็ นสัดส่วนต่อยอดขายแล้ วลดลงจากปี ก่อน ดังจะเห็นได้ จากแผนภาพอัตรากาไร
หลักใน “หมวดบทสรุปโดยฝ่ ายบริ หาร”
กาไรขันต้
้ นของกลุม่ ธุรกิจ PET
กาไรขันต้
้ นของกลุม่ ธุรกิจ PET ในปี 5226 เท่ากับ 12,865.4 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน 1,012.7 ล้ านบาท จากปี 5225
อัตรากาไรขันต้
้ นในปี 5226 เท่ากับร้ อยละ 8.8 เกือบจะเท่ากับปี ก่อน อัตรากาไรในตลาด PET ในทวีปเอเชียเพิ่มขึน้
ทดแทนกับตลาด PET ฝั่ งตะวันตกที่อ่อนตัวลง ดังจะเห็นได้ จากแผนภาพปริ มาณการผลิตและรายได้ ใน “หมวดประเภท
ธุรกิจและการดาเนินงานในแต่ละภูมิภาค”
กาไรขันต้
้ นของกลุม่ ธุรกิจ เส้ นใยและเส้ นด้ ายสังเคราห์
กาไรขันต้
้ นของกลุม่ ธุรกิจเส้ นใยและเส้ นด้ ายสังเคราห์ ในปี 5226 เท่ากับ 4,819.5 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน 590.5 ล้ าน
บาท จากปี 5225 อัตรากาไรขันต้
้ นในปี 5226 เท่ากับร้ อยละ .9.9เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนเนื่องจากปริ มาณการผลิตผลิตภัณฑ์
ชนิดพิเศษที่เพิ่มขึ ้น และการรวมกิจการ Trevira ประเทศเยอรมันนี เข้ ามารวมอยู่ในงบการเงินรวมตังแต่
้ เดือนตุลาคม ปี
2556 ดังจะเห็นได้ จากแผนภาพปริ มาณการผลิตและรายได้ ใน “หมวดประเภทธุรกิจและการดาเนินงานในแต่ละภูมิภาค”
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กาไรขันต้
้ นของกลุม่ ธุรกิจ Feedstock
กาไรขันต้
้ นของกลุม่ ธุรกิจ Feedstock ในปี 5226 เท่ากับ 6,230.2 ล้ านบาท ลดลงจานวน 968.7 ล้ านบาท จากปี 5225
อัตรากาไรขันต้
้ นในปี 5226 เท่ากับร้ อยละ 8.9 ลดลงจากปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของอัตรากาไร PTA ใน
ทวี ป เอเชี ย และยุโรป ปริ ม าณการผลิต ที่ ล ดลงเนื่ อ งมาจากการปิ ดโรงงานผลิต Oxide และ Glycol ในประเทศ
สหรัฐอเมริ กาในไตรมาสที่ 2 เป็ นระยะเวลาประมาณ 2 เดือนเพื่อปรั บเปลี่ยน Catalyst และ การปิ ดโรงงาน PTA ที่
Rotterdam เป็ นระยะเวลา 35 วันเนื่องจากปั ญหาทางเทคนิค ดังจะเห็นได้ จากแผนภาพปริ มาณการผลิตและรายได้ ใน
“หมวดประเภทธุรกิจและการดาเนินงานในแต่ละภูมิภาค”
กาไรก่ อนดอกเบี้ยจ่ าย ภาษีเงินได้ ค่ าเสื่อมราคาและค่ าตัดจาหน่ าย (EBITDA)
ปี 2556
ล้ านบาท
EBITDA(1)

14,037.6

14,409.8

928.3

(75.9)

14,965.9

14,333.9

ร้ อยละของรายได้ จากการขาย

6.5%

6.8%

หักรายการระหว่างกันและอื่นๆ(3)

35.7

(132.2)

15,001.6

14,201.7

5.6%

7,635.6

6,468.9

18.0%

5.2%

4.8%

2,910.4

2,233.0

6.1%

5.3%

4,455.6

5,499.8

6.3%

8.0%

บวก : ขาดทุน (กาไร) ในสินค้ าคงเหลือ(2)
Core EBITDA

Core EBITDA หลังปรับปรุ ง
PET
ร้ อยละของรายได้ ธุรกิจ PET
เส้ นใยและเส้ นด้ ายสังเคราะห์
ร้ อยละของรายได้ ธุรกิจเส้ นใยและเส้ นด้ ายสังเคราะห์
Feedstock(4)
ร้ อยละของรายได้ ธุรกิจ Feedstock
(1)

(2)

(3)

(4)

ปี 2555
(ปรับปรุ ง)

ปี 2556
เทียบกับ
ปี 2555
(ปรับปรุ ง)
(2.6)%
4.4%

30.3%
(19.0)%

กาไรก่อนหักดอกเบีย้ จ่าย ภาษี เงินได้ ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย (EBITDA) คานวณจากรายได้จากการขาย บวกกาไร(ขาดทุน)
จากอัตราแลกเปลีย่ นสุทธิ บวกรายได้อืน่ หักด้วยต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร (ไม่รวมค่าเสื ่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ผู้บริ หาร และปรับปรุงด้วยรายการพิเศษอืน่
กาไร/ขาดทุนในสิ น ค้าคงเหลื อ คื อ ผลก าไรหรื อขาดทุน จากการปรับ ราคาสิ น ค้า คงเหลื อที ่บ ริ ษั ท ครอบครองอยู่ ทุก เดื อน จากการ
เคลือ่ นไหวของราคาสิ นค้าสาเร็จรู ปและวัตถุดิบตามราคาตลาด
รายการระหว่างกันและอืน่ ๆ รวมถึง รายการปรับปรุงกาไรระหว่างกลุ่มธุรกิ จ และ EBITDA จากบริ ษัทที ่ประกอบธุรกิ จลงทุน (Holding
Company) ของบริ ษัทฯ
ไม่มีการปั นส่วน EBITDA ของกลุ่มธุรกิ จ PTA ให้กบั กลุ่มธุรกิ จ PET และโพลีเอสเตอร์ ตามสัดส่วนการขายให้แต่ละกลุ่มธุรกิ จ
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กาไรหลักก่อนดอกเบี ้ยจ่าย ภาษี เงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย (Core EBITDA) ในปี 2556 เท่ากับ .6,965.9
ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.4 จากปี 2555 ซึง่ เท่ากับ 14,333.9 ล้ านบาท Core EBITDA เท่ากับ EBITDA บวกกลับขาดทุน
(กาไร) ในสินค้ าคงเหลือ
a) อัตรากาไรที่ลดต่าลงตลอดทังปี
้ ของธุรกิจ PTA
b) จานวนการผลิตที่ลดตา่ ลงเนื่องจากการปิ ดโรงงานผลิต Oxide และ Glycol เพื่อปรับเปลีย่ น Catalyst
c) การสูญเสียการผลิตของโรงงาน PTA ที่ Rotterdam เป็ นระยะเวลา 35 วันเนื่องจากปั ญหาทางเทคนิค (ได้ รับ
ชดเชยจากประกัน)
Core EBITDA ของกลุม่ ธุรกิจ PET
Core EBITDA ของกลุม่ ธุรกิจ PET ในปี 5226 เท่ากับ 7,635.6 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 18 จาก 6,468.9 ล้ านบาท ในปี
5225 จากปริ มาณการผลิตที่เพิ่มขึ ้นและการฟื น้ ตัวของอัตรากาไรในทวีปเอเชีย อัตรากาไร Core EBITDA ในปี 5226
เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยเท่ากับร้ อยละ 5.2 เนื่องจากราคาในปี 2556 ต่ากว่าปี ที่แล้ ว และอัตรากาไรที่ฟืน้ ตัวขึน้ ในทวีปเอเชีย
Core EBITDA ของกลุม่ ธุรกิจ เส้ นใยและเส้ นด้ ายสังเคราะห์
Core EBITDA ของกลุม่ ธุรกิจเส้ นใยและเส้ นด้ ายสังเคราห์ ในปี 5226 เท่ากับ 2,910.4 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 30 จาก
2,233.0 ล้ านบาท ในปี 5225 เนื่องมาจากปริ มาณการผลิตที่เพิ่มขึ ้นและกาไรที่เพิ่มขึ ้นจากการรวมกิจการ Trevira เข้ ามา
ในงบการเงินตังแต่
้ เดือนตุลาคม ปี 2556 และการเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษมากขึ ้น อัตรากาไร Core EBITDA ในปี
5226 เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยเท่ากับร้ อยละ 6.1 เนื่องจากเหตุผลดังกล่าว
Core EBITDA ของกลุม่ ธุรกิจ Feedstock
Core EBITDA ของกลุม่ ธุรกิจ Feedstock ในปี 5226 เท่ากับ 4,455.6 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 19 จาก 5,499.8 ล้ านบาท
ในปี 5225 อัตรากาไร Core EBITDA ของ Feedstock ในปี 5226 เท่ากับร้ อยละ 6.3 เทียบกับร้ อยละ 8 ในปี 2555
สาเหตุเกิดจากอัตรากาไร PTA ที่ลดลง ปริ มาณการผลิตที่ลดลงจากการปิ ดโรงงานผลิต Oxide และ Glycol ในประเทศ
สหรัฐอเมริ กาเป็ นระยะเวลาประมาณ 2 เดือนเพื่อปรับเปลี่ยน Catalyst และ การปิ ดโรงงาน PTA ที่ Rotterdam เป็ น
ระยะเวลา 35 วันเนื่องจากปั ญหาทางเทคนิค
รายได้ อ่นื
ปี 2556

ปี 2555
(ปรับปรุ ง)

ล้ านบาท
ดอกเบี ้ยรับ
กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ นสุทธิ
กาไรจากการต่อรองราคาซื ้อ
ผลกระทบจากน ้าท่วม-สุทธิ
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152.6
267.0
0.0
1,690.2

ปี 2556
เทียบกับ
ปี 2555
(ปรับปรุ ง)

272.6
751.2
147.5
1,873.0
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(44.0)%
(64.5)%
n.a.
(9.8)%

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

รายได้ อื่น
รวม

1,126.3
3,236.2

949.6
3,994.0

18.6%
(19.0)%

ดอกเบี ้ยรับ
ดอกเบี ้ยรับในปี 5226 เท่ากับ 152.6 ล้ านบาท ลดลงจานวน 120.0 ล้ านบาท จากปี 5225 หรื อร้ อยละ 44.0 ซึ่งโดยหลัก
มาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 5226 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 5225
กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ นสุทธิ
กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ นสุทธิในปี 5226 เท่ากับ 267.0 ล้ านบาท ลดลงจานวน 484.2 ล้ านบาท จากปี 5225
โดยมาจากค่าเงินบาทและรูเปี ยอินโดนีเซียอ่อนค่าในปี 2556 เทียบกับปี 2555 โดยปกติการอ่อนค่าของเงินบาทจะส่งผลดี
ต่อบริ ษัทในภาพรวม เช่น บริ ษัทมีเงินลงทุนสกุลเงินต่างประเทศ ในต่างประเทศ อย่างไรก็ตามกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ในเงินลงทุนนี ้จะถูกรับรู้ อยู่ในผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินซึ่งอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น ผลต่างจากการแปลงค่างบ
การเงินเพิ่มขึ ้นจาก (1,226) ล้ านบาทในปี 2555 เป็ น 4,803 ล้ านบาทในปี 2556 บันทึกเป็ นกาไรเพิ่มขึ ้น 6,029 ล้ านบาท
เมื่อเทียบปี ต่อปี
กาไรจากการต่อรองราคาซื ้อ
ในระหว่างปี 5226 บริ ษัทฯไม่มีการเข้ าซือ้ กิจการ ในทางกลับกัน ปี 2555 บริ ษัทฯมีการเข้ าซือ้ กิจการหลายแห่ง ซึ่ง
ส่วนเกินจากส่วนได้ เสียของกลุม่ บริ ษัทในสินทรัพย์และหนี ้สินสุทธิที่ระบุได้ ของกิจการที่ซื ้อมาสูงกว่าต้ นทุน (หรื อมูลค่าที่
รับรู้ สูงกว่าสิ่งตอบแทนในการซื อ้ ) ได้ ถูกบันทึกเป็ นกาไรจากการต่อรองราคาซือ้ และรั บรู้ ในงบกาไรขาดทุนรวมตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปเกี่ยวกับการรวมธุรกิจ บริ ษัทฯจะมีการประเมินค่าและรับรู้ มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ และหนี ้สินที่
ได้ มาทุกครัง้ ตามมูลค่ายุติธรรมซึ่งการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมนี ้คานวณจากความแตกต่างระหว่างมูลค่าทางบัญชีและ
มูลค่าที่รับรู้ โดยในปี 2552 บริ ษัทฯ มีกาไรจากการต่อรองราคาซื ้อเท่ากับ 147.5 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้

สินทรัพย์ ท่ ไี ด้ มาที่ระบุได้ และหนีส้ นิ ที่รับมา
สุทธิ

(ล้ านบาท)
กิจการที่ซื้อมาระหว่ างปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
Aurus Packaging Limited

มูลค่ าตาม
บัญชี

256.9

ปรับปรุ งมูลค่ า
ยุติธรรม

31.3

มูลค่ าที่
รับรู้

294.3

กาไรจาก
การ
สิ่งตอบแทน ต่ อรอง
ในการซือ้
ราคาซือ้

294.3

-

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
FiberVisions Holdings LLC, USA
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

Beverage Plastics (Holdings)
Limited, United Kingdom
Old World, USA
PT Indorama Polypet Indonesia,
Indonesia

(60.8)
5,331.6

51.0
13,207.0

(9.8)
18,538.6

2.4*
24,977.2

-

2,017.0

(1,222.1)

794.8

647.3

147.5
147.5

*สัดส่วนการถือครองร้ อยละ 51
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทเห็นว่ากาไรจากการต่อรองราคาซื ้อถือเป็ นรายการพิเศษซึ่งไม่ได้ เกิดจากการดาเนินงานตามปกติ
ของบริ ษัทฯ แต่ถกู รวมอยูใ่ นกาไรสุทธิของบริ ษัทฯ โดยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื ้อกิจการแต่ละแห่ง ถูกแสดงอยู่
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 4 เรื่ องการซื ้อธุรกิจ ส่วนสินทรัพย์สทุ ธิที่ได้ จากการซื ้อกิจการดังกล่าว รวมถึงสินทรัพย์
ที่ไม่มีตวั ตน เช่น สัญญาที่ทากับลูกค้ า ค่าลิขสิทธ์ทางเทคโนโลยี ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่ องหมายการค้ า ได้ ถกู บันทึกในงบ
การเงินด้ วยราคายุติธรรม ซึ่งจะมีการหักค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจาหน่าย หรื อบันทึกการด้ อยค่า (ถ้ ามี) ตามนโยบายการ
บัญชี ซึง่ ถูกแสดงอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 4 เรื่ องนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ผลกระทบจากน ้าท่วมสุทธิ
ผลกระทบจากน ้าท่วมปี 5226 เท่ากับ .,690.2 ล้ านบาท รวมรายได้ เงินประกันจากสถานการณ์ น ้าท่วมอย่างรุ นแรงใน
ประเทศไทย ปี 2554 ซึ่งบันทึกเป็ นผลขาดทุนจากการด้ อยค่า ในปี 5226และ 2555 โดยรายละเอียดแสดงอยู่ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน ข้ อ 39 ผลกระทบจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยของไทย
รายได้ อื่น
รายได้ อื่นในปี 5226 เท่ากับ 1,126.3 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน 176.7 ล้ านบาท จากปี 5225 หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 18.6 โดย
หลักมาจากรายได้ เงินประกันจากการหยุดชะงักของธุรกิจ กาไรที่รับรู้ จากการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน
กิจการ Trevira เพื่อเป็ นบริ ษัทย่อยและรายได้ อื่นๆที่เกิดขึ ้นในปี 2556 โดยรายละเอียดแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ข้ อ 26 รายได้ อื่น
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
บริ ษัทฯ มีสว่ นแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน เท่ากับ 1,108.0 ล้ านบาท และ 889.1 ล้ านบาท ในปี
2556 และ 522 5 ตามลาดับ โดยส่ว นแบ่งขาดทุน จากเงิ นลงทุนในกิ จการที่ค วบคุมร่ วมกันในปี 5226 มาจากผล
ประกอบการจากกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน UAB Ottana Polimeri Europe และPT Indorama Petrochemials ที่ต่ากว่าปี
2555 นอกจากนี ้ยังเกิดจากการตังส
้ ารองการด้ อยค่าของ Ottana จานวน 367.3 ล้ านบาท ซึ่งฝ่ ายบริ หารและผู้ร่วมทุนอยู่
ในระหว่างการเจรจาหาทางปรั บปรุ งผลประกอบการให้ ดีขึ ้น อย่างไรก็ ตาม ตัง้ แต่เดือนตุลาคม ปี 2556 บริ ษัทได้ เข้ า
ควบคุมกิจการ Trevira เป็ นบริ ษัทย่อย เนื่องจากมีการแก้ ไขสัญญาร่ วมค้ ากับผู้ร่วมค้ า โดยรายละเอียดอยู่ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ข้ อ .3 เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ค่ าใช้ จ่าย
ปี 2555
(ปรับปรุ ง)

ปี 2556
ล้ านบาท
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
ค่าใช้ จา่ ยผลประโยชน์ผ้ บู ริ หาร
รวม

8,948.8
3,823.3
76.1
8,948.8

ปี 2556
เทียบกับ
ปี 2555
(ปรับปรุ ง)

8,451.0
3,366.9
109.0
8,451.0

5.9%
13.6%
(30.2)%
5.9%

ค่าใช้ จ่ายในปี 2556 เท่ากับ 8,948.8 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2555 จานวน 497.8 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.9 ซึ่ง
เป็ นผลจากค่าใช้ จ่ายในการขายและค่าใช้ จ่ายในการบริ หารที่เพิ่มขึ ้นจากปริ มาณการผลิตและอัตราเงินเฟ้ อที่เพิ่มขึ ้น
บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่ายผลประโยชน์ผ้ บู ริ หารลดลงเล็กน้ อย สาเหตุหลักมาจากการลดลงอย่างมีสาระสาคัญของเงินสมทบและ
เงินประกันสังคมที่เป็ นค่าใช้ จ่ายตามกฎหมาย โปรดดูรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้ อ 30 ค่าใช้ จ่าย
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ต้ นทุนทางการเงิน
ต้ นทุนทางการเงินในปี 2556 เท่ากับ 3,811.0 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2555 จานวน 363.9 ล้ านบาท โดยต้ นทุนทาง
การเงินเพิ่มขึ ้นเนื่องจากบริ ษัทฯ มีเงินกู้ยืมเพิ่มขึ ้นทังจากเงิ
้
นกู้ยืมระยะสันและเงิ
้
นกู้ยืมระยะยาวเพื่อใช้ รองรับการเติบโต
ของกิจการ จากการเข้ าซื ้อและขยายกิจการ
ภาษีเงินได้
ภาษี เงินได้ ในปี 2556 เท่ากับ 1,293.9 ล้ านบาท ลดลงอย่างมากจากปี 2555 จานวน 777.9 ล้ านบาท ซึ่งการลดลงนี ้
เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับการลดลงของผลประกอบการในปี 2555
กาไรสุทธิ
ปี 2556
ล้ านบาท
กาไรสุทธิ
ร้ อยละของรายได้ รวม
การแบ่งปั นกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวม:
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม
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ปี 2555 (ปรับปรุ ง)

1,516.58
0.7%

2,904.51
1.4%

1,325.87
190.712

2,740.15
164.363
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ปี 2556
เทียบกับ
ปี 2555
(ปรับปรุ ง)
(47.8)%
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(51.6)%
16.0%

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

กาไรสุทธิในปี 5222 เท่ากับ .,516.6 ล้ านบาท ลดลง 1,387.9 ล้ านบาทจากปี ก่อน หรื อลดลงร้ อยละ 47.8 ซึ่งเป็ นผลมา
จากผลประกอบการที่ลดต่าลงตามที่ได้ อธิบายไว้ ข้างต้ น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ EBITDA และ ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน)
จากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน โดยมีสาเหตุหลักมาจากอัตรากาไร PTA ที่ลดต่าลงทัว่ โลกตลอดทังปี
้ กาไรจาก
อัตราแลกเปลีย่ นที่ลดต่าลง และขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันที่เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน ทังนี
้ ้กาไรสุทธิสาหรับ
งวด รวมรายการพิเศษ คือ กาไรจากการต่อรองราคาซื ้อ, รายได้ เงินประกัน, และค่าใช้ จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับการซื ้อ
กิจการ ซึง่ รายการเหล่านี ้ไม่ได้ เกิดขึ ้นเป็ นประจาจากการดาเนินงานตามปกติของกิจการ
ฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์รวม
ณ สิ ้นปี 5226 และ ปี 5225 บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 189,041.8 ล้ านบาท และ 172,473.9 ล้ านบาท ตามลาดับ
การเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9.6 ของสินทรัพย์มีสาเหตุหลักมาจากการเติบโตและการขยายกิจการของบริ ษัทฯ โดยรายละเอียด
สินทรัพย์หลักของบริ ษัทฯ มีดงั นี ้
ลูกหนีก้ ารค้า
ณ สิ ้นปี 5226 และ ปี 5225 บริ ษัทฯ มีลกู หนี ้การค้ าสุทธิเท่ากับ 28,827.2 ล้ านบาท และ 25,596.9 ล้ านบาท ตามลาดับ
คิดเป็ นร้ อยละ 12.2 และ ร้ อยละ 14. 8ของสินทรัพย์รวม บริ ษัทฯมีการกากับดูแลและบริ หารลูกหนี ้ที่ดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ค่า
เผื่อหนี ้สงสัยจะสูญอยูใ่ นระดับต่าเนื่องจากการติดตามอย่างใกล้ ชิดและการจัดเก็บหนี ้ภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยอายุ
ลูกหนี ้การค้ ามีรายละเอียดดังนี ้

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2556
(ล้ านบาท)
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
น้ อยกว่า 3 เดือน
6 - 12 เดือน
สุทธิ
กิจการอื่น
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
น้ อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
249

การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ (MD&A)

1,897.3

1,806.0

45.5
2.8
1,945.6

78.9
1,884.9

22,350.1

20,108.7

4,222.9
225.2

3,401.1
165.2
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
รวม

100.1
191.6
27,089.8
(208.3)
26,881.6
28,827.2

35.9
189.8
23,900.7
(188.8)
23,711.9
25,596.9

สิ นค้าคงเหลือ
ณ สิ ้นปี 2556 และ ปี 2555 บริษัทฯ มีสนิ ค้ าคงเหลือสุทธิเท่ากับ 28,939.6 ล้ านบาท และ 24,679.5 ล้ านบาท ตามลาดับ
คิดเป็ นร้ อยละ 15.3 และ ร้ อยละ 14.3 ของสินทรัพย์รวม ซึง่ การเพิ่มขึ ้นนี ้เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับการขยายกิจการและ
การเติบโตของธุรกิจในปี 2556
ทีด่ ิ น อาคาร และอุปกรณ์
ณ สิ ้นปี 5226 และ ปี 5225 บริ ษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สทุ ธิเท่ากับ 96,213.5 ล้ านบาท และ 86,724.6 ล้ านบาท
ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ 50.9 และ ร้ อยละ 50.3 ของสินทรัพย์รวม โดยการเพิ่มขึ ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็ นผล
จากการขยายกิจการของบริ ษัทฯ ผ่านการลงทุนและการเข้ าซื ้อกิจการ โปรดดูรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้ อ .4 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

หนีส้ ิ นรวม
ณ สิ ้นปี 2556 และ ปี 2555 บริ ษัทฯ มีหนี ้สินรวมเท่ากับ 127,474.1 ล้ านบาท และ 115,909.2 ล้ านบาท ตามลาดับ โดย
หนี ้สินที่เพิ่มขึ ้น มีสาเหตุมาจากการที่บริ ษัทฯ มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ ้น มีการออกหุ้นกู้ รวมถึงเจ้ าหนี ้การค้ า
ของบริ ษัทฯ ที่เพิ่มขึ ้น ซึง่ เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับการเติบโตของปริ มาณการผลิตจากการขยายกาลังการผลิตและการ
เข้ าซื ้อกิจการ
เจ้าหนีก้ ารค้า
ณ สิ ้นปี 2556 และ ปี 2555 บริษัทฯ มีเจ้ าหนี ้การค้ าเท่ากับ 25,663.2 ล้ านบาท และ 22,305.1 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยมี
ระยะเวลาชาระหนี ้เฉลีย่ เท่ากับ 40.8 วัน และ 37.5 วัน ตามลาดับ ซึง่ เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับการเติบโตของปริมาณ
การผลิตจากการขยายกาลังการผลิตและการเข้ าซื ้อกิจการ
หนีส้ ิ นทีม่ ี ภาระดอกเบีย้
ณ สิ ้นปี 5226 และ ปี 5225 บริ ษัทฯ มีหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยเท่ากับ 85,266.1 ล้ านบาท และ 80,629.5 ล้ านบาท
ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ 45.1 และ ร้ อยละ 46.8 ของหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ทังนี
้ ้ รายละเอียดหนี ้สินที่มีภาระ
ดอกเบี ้ยมีดงั นี ้
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555
(ปรับปรุ ง)
(ล้ านบาท)
ส่ วนทีห่ มุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสัน้
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ถงึ กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
ส่ วนทีห่ มุนเวียน

ส่ วนที่ไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุ้นกู้
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม

13,373.0

13,676.9
6,469..

5,609.7
41.1
18.4
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555
(ปรับปรุ ง)
(ล้ านบาท)
19,023.8
20,1 5
39,987.7
3.3
5.3253.8
61,614.8
80,638.6

33,295.9
40.1
2,468.7
41,210.8
61,346.2

อัตราส่วนหนี ้สินจากการดาเนินงานสุทธิตอ่ ทุนของบริษัทฯเท่ากับ 1.2 เท่าใน ปี 2556 ซึง่ ต่ากว่า 1.3 เท่า ณ สิ ้นปี 2555
หลังจากใช้ จ่ายไปในรายจ่ายฝ่ ายทุนและการลงทุน จานวน 224 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ในปี 2556 หนี ้สินจากการดาเนินงาน
สุทธิของบริ ษัทฯลดลงจาก 2,320 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็ น 2,224 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556
ตารางต่อไปนี ้แสดงการเปลีย่ นแปลงของหนี ้สินรวม และหนี ้สินจากการดาเนินงานสุทธิ ในหน่วยล้ านเหรี ยญสหรัฐ
ปี 2555
รายละเอียด
ปี 2556
(ปรับปรุ ง)
หนีส้ นิ รวม
2,598
2,632
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสัน้
490
437
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถงึ กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี (Current portion)
120
184
หุ้นกู้ (Non-current portion)
725
706
เงินกู้ยืมระยะยาว (Non-current portion)
1,264
1,305
เงินสด และเงินสดภายใต้ การบริหาร
133
151
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รายละเอียด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสันและเงิ
้
นให้ ก้ ยู มื
(1)
หนีส้ ินสุทธิ
(2)
หนี ้สินสาหรับโครงการที่ยงั ไม่เริ่มดาเนินงาน (Project Debt)
(3)
หนีส้ ินจากการดาเนินงานสุทธิ
อัตราส่วนหนี ้สินจากการดาเนินงานสุทธิตอ่ ทุน (เท่า)
อัตราส่วนหนี ้สินระยะยาวจากการดาเนินงานสุทธิตอ่ ทุน (เท่า)
หนี ้สินที่มีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่ (%)
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยTRIS (ได้ รับการยืนยันในเดือนตุลาคม ปี 2556)
สภาพคล่ อง (พันล้ านเหรียญสหรัฐ)
วงเงินสินเชื่อทีย่ งั มิได้ เบิกใช้ – พันล้ านเหรี ยญสหรัฐ
อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราความสามารถในการจ่ายดอกเบี ้ย (เท่า)

125
7
2,466
241
2,224
1.2
0.9
37%
A+
0.8
0.7

ปี 2555
(ปรับปรุ ง)
143
8
2,481
161
2,320
1.3
1.0
37%
A+
0.9
0.7

1.3
3.9

1.3
4.5

ปี 2556

ข้ อสังเกต : (1) หนีส้ ิ นสุทธิ หมายถึง หนีส้ ิ นที ่ภาระดอกเบี ้ย หักด้วยเงิ นสด และเงิ นสดภายใต้การบริ หาร
(2)
หนีส้ ิ นของโครงการลงทุนที ่ยงั ไม่ก่อให้เกิ ดรายได้และกาไรแก่กิจการ
(3)
หนีส้ ิ นจากการดาเนิ นงานสุทธิ เท่ากับ หนีส้ ิ นสุทธิ หักด้วยหนีส้ ิ นสาหรับโครงการที ่ยงั ไม่เริ่ มดาเนิ นงาน

รูปภาพต่อไปนี ้แสดงสัดส่วนหนี ้สินสุทธิและการชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ในแต่ละปี ในหน่วยล้ านเหรี ยญสหรัฐ

การออกและเสนอขายหุ้นกู้ในสกุลเงินบาท
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 คณะกรรมการบริ ษัทฯได้ อนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้
มูลค่าไม่เกิน 25,000 ล้ านบาท (ในสกุลเงินบาท หรื อสกุลเงินอื่นเทียบเท่า) โดย อายุของหุ้นกู้ไม่เกิน 15 ปี นับจากวันที่
ออกหุ้นกู้ในแต่ละครัง้ บริ ษัทฯได้ เสร็ จสิ ้นการออกหุ้นกู้ชนิดไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักทรัพย์ค ้าประกัน (Unsubordinated
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and unsecured) เป็ นสกุลเงินบาทจานวน 7,500 ล้ านบาทในวันที่ 19 ตุลาคม 2554 ในจานวนทังหมดนี
้
้ 2,900 ล้ านบาท
มีอายุ 5 ปี 1,400 ล้ านบาทมีอายุ 7 ปี และ 3,200 ล้ านบาทมีอายุ 10 ปี รายละเอียดการออกหุ้นกู้มีดงั นี ้
ชุดอายุ 5 ปี จานวน 2,900 ล้ านบาท อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 4.70
ชุดอายุ 7 ปี จานวน 1,400 ล้ านบาท อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 5.04
ชุดอายุ 10 ปี จานวน 3,200 ล้ านบาท อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 5.35
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2555 บริ ษัทประสบความสาเร็ จในการออกหุ้นกู้ครัง้ ที่ 2 จานวน 9,400 ล้ านบาท ในจานวนทังหมดนี
้
้
4,000 ล้ านบาทมีอายุ 5 ปี 1,500 ล้ านบาทมีอายุ 7 ปี และ 3,900 ล้ านบาทมีอายุ 10 ปี รายละเอียดการออกหุ้นกู้มีดงั นี ้
ชุดอายุ 5 ปี จานวน 1,500 ล้ านบาท อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 4.45 ในปี ที่ 1-2
และอัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 5.20 ในปี ที่ 4-5
ชุดอายุ 5 ปี จานวน 2,500 ล้ านบาท อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 4.73
ชุดอายุ 7 ปี จานวน 1,500 ล้ านบาท อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 5.09
ชุดอายุ 10 ปี จานวน 1,250 ล้ านบาท อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 5.10 ในปี ที่ 1-3,
อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 5.60 ในปี ที่ 4-7และอัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 6.00 ในปี ที่ 8-10
ชุดอายุ 10 ปี จานวน 2,650 ล้ านบาท อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 5.52
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 บริษัทประสบความสาเร็ จในการออกหุ้นกู้ครัง้ ที่ 3 จานวน 4,780 ล้ านบาท ในจานวนทังหมด
้
นี ้ 780 ล้ านบาทมีอายุ 6 ปี 880 ล้ านบาทมีอายุ 8 ปี 1,645 ล้ านบาทมีอายุ 10 ปี และ 1,475 ล้ านบาทมีอายุ 12 ปี
รายละเอียดการออกหุ้นกู้มดี งั นี ้
ชุดอายุ 6 ปี จานวน 780 ล้ านบาท อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 4.52
ชุดอายุ 8 ปี จานวน 880 ล้ านบาท อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 4.78
ชุดอายุ 10 ปี จานวน 1,645 ล้ านบาท อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 5.11
ชุดอายุ 12 ปี จานวน 1,475 ล้ านบาท อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 5.28
เมื่อวันที่ 27 มิถนุ ายน 2556 บริ ษัทประสบความสาเร็ จในการออกหุ้นกู้ครัง้ ที่ 4 ซึง่ เป็ นการออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ
และไม่มีหลักประกันแบบเฉพาะเจาะจง จานวน 2,170 ล้ านบาท ในจานวนทังหมดนี
้
้ 550 ล้ านบาทมีอายุ 5 ปี 520 ล้ าน
บาทมีอายุ 7 ปี และ 1,100 ล้ านบาทมีอายุ 10 ปี รายละเอียดการออกหุ้นกู้มีดงั นี ้
ชุดอายุ 5 ปี จานวน 550 ล้ านบาท อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 4.40
ชุดอายุ 7 ปี จานวน 520 ล้ านบาท อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 4.70
ชุดอายุ 10 ปี จานวน 1,100 ล้ านบาท อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 5.10
การออกหุ้นกู้ที่กล่าวไปในด้ านบนนัน้ ได้ บรรลุวตั ถุประสงค์ ของบริ ษัท ในการเข้ าสู่ตลาดหุ้นกู้ เพิ่มอายุเฉลี่ย ของหนี ้สิน
สามารถกาหนดอัตราดอกเบี ้ยคงที่ในระยะยาว นามาชาระหนี ้ที่มีต้นทุนทางการเงินสูง และเพื่อให้ มีสภาพคล่องเพื่อใช้ เป็ น
รายจ่ายฝ่ ายทุนและการลงทุนในอนาคต บริ ษัทฯได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A+ โดย Thai Rating
Information Service “TRIS” ประเทศไทย และได้ รับการยืนยันใหม่อีกครัง้ ในเดือนตุลาคม ปี 2556
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ข้ อตกลงและเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้ที่กล่าวไปในด้ านบนนัน้ อ้ างถึงอัตราส่วนหนี ้สินสุทธิ ต่อทุนไม่ควรเกิน 2:1 และ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 อัตราส่วนหนี ้สินสุทธิ ตอ่ ทุนของบริ ษัทฯ เท่ากับ 1.3 เท่า
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ณ สิ ้นปี 5226 และ ปี 5225 บริ ษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 61,567.8 ล้ านบาท และ 56,564.7 ล้ านบาท ตามลาดับ
ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้นโดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของกาไรสะสม จากผลกาไรหลังจ่ายเงินปั นผล และการเพิ่มขึ ้น
ของผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน เนื่องจากบริ ษัทฯมีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งเป็ น
ผลจากการที่เงินบาทอ่อนตัวลงในปี 2556 จากปี 2555 โปรดดูรายละเอียดใน “แสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือ
หุ้น”
กระแสเงินสด
บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดาเนินงานจานวน 10,379.1 ล้ านบาท ในปี 2556 เปรี ยบเทียบกับ 15,503.4 ล้ านบาทใน
ปี ก่อ น บริ ษัท ฯ ยัง คงมี กระแสเงิ น สดที่แข็ งแกร่ งอย่า งต่อเนื่อง แม้ ว่าอัตราก าไรในปี 2556 จะลดลง ซึ่งมาจากการ
พัฒนาการบริ หารจัดการกระแสเงินสดที่ใช้ ในการดาเนินงาน
เงินสดที่ใช้ ในกิจกรรมลงทุนในปี 2556 เท่ากับ 6,716.2 ล้ านบาท โดยหลักใช้ ไปในการเข้ าซื ้อ Aurus Packaging ใน
ประเทศไนจีเรี ย ส่วนทีเ่ หลือถูกใช้ ไปในการปรับเปลีย่ น catalyst ของโรงงาน Oxide & Glycols การขยายกาลังการผลิต
ของโรงงานผลิตเส้ นใยและเส้ นด้ ายโพลีเอสเตอร์ ในประเทศอินโดนีเซีย และการลงทุนในโครงการที่อยูร่ ะหว่างดาเนินงาน
อื่น รายจ่ายทีใ่ ช้ ในการลงทุนมาจากแหล่งเงินทุนที่หลากหลาย อาทิ เงินกู้ยมื ระยะยาว เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ และ
กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
เงินสดที่ใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2556 เท่ากับ 3,928.0 ล้ านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากการจ่ายดอกเบี ้ยและเงินปั น
ผลระหว่างปี 2556 ในทางกลับกัน บริ ษัทฯมีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 13,211.7 ล้ านบาท จากการ
ออกหุ้นกู้ และเงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมทังระยะสั
้
นและระยะยาว
้
โดยเงินทุนเหล่านี ้ถูกใช้ เพื่อสนับสนุนการเติบโตของ
กิจการ
อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่องของบริ ษัทฯ คานวณจากการหารยอดสินทรัพย์หมุนเวียนด้ วยยอดหนี ้สินหมุนเวียน โดยบริ ษัทฯ มี
อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ สิ ้นปี 5226 เท่ากับ ณ สิ ้นปี 5225 ที่ 1.3 เท่า โดยบริ ษัทมุ่งเน้ นไปที่การบริ หารจัดการและ
ควบคุมดูแลเงินทุนหมุนเวียนอย่างเข้ มงวด
อัตราส่วนผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (Return on Equity Ratio)
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น คานวณจากการหารกาไรสุทธิที่เป็ นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้ วยส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลีย่
ที่เป็ นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดย ณ สิ ้นปี 2556 และ ปี 2555 บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้ อยละ
2.3 และ ร้ อยละ 4.8 ตามลาดับ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ลดลงมีสาเหตุจากอัตรากาไรที่ลดต่าลงอย่างมีนยั สาคัญของ
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ธุรกิจ PTA ดังจะเห็นได้ จากแผนภาพการเติบโตของกาไรหลัก ใน “หมวดบทสรุปโดยฝ่ ายบริ หาร” ของคาอธิบายและการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน (MD&A)
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (Return on Asset Ratio)
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ คานวณจากการหารกาไรสุทธิของบริ ษัทฯ ด้ วยสินทรัพย์รวมเฉลีย่ โดย ณ สิ ้นปี 2556
และ ปี 2555 บริษัทฯ มีอตั ราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์เท่ากับร้ อยละ 0.8 และร้ อยละ 1.8 ตามลาดับ ทังนี
้ ้อัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ลดลงอย่างมาก เนื่องจากอัตรากาไรที่ลดต่าลงอย่างมีนยั สาคัญของธุรกิจ PTA ดังจะเห็นได้ จาก
แผนภาพการเติบโตของกาไรหลัก ใน “หมวดบทสรุปโดยฝ่ ายบริ หาร” ของคาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
และผลการดาเนินงาน (MD&A)
อัตราส่วนหนีส้ ิ นต่อทุน (Debt to Equity Ratio)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน คานวณจากการหารหนี ้สินรวมของบริ ษัทฯ ด้ วยส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริ ษัทฯ โดย ณ สิ ้นปี
2556 และ ปี 2555 บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อทุนเท่ากับ 2.1 เท่า และ 2.0 เท่า ตามลาดับ สาหรับอัตราส่วนหนี ้สินที่มี
ภาระดอกเบี ้ยสุทธิตอ่ ทุน (Net Interest Bearing Debt to Equity Ratio) คานวณจากการหารหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยสุทธิ
จากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ด้ วยส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริ ษัทฯ โดย ณ สิ ้นปี 2556 และ ปี 2555 บริ ษัทฯ มี
อัตราส่วนหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ สุทธิ ต่อทุน เท่ากันที่ 1.3 เท่า บริ ษัทฯมีการระดมเงิ นทุนจากการอ อกหุ้นกู้ในเดือ น
มิถุนายน ปี 2556 รวมทังการเพิ
้
่มขึ ้นของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ซึ่งถูกใช้ ไนการเข้ าซื ้อกิจการ การขยาย
กาลังการผลิต และเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในบริ ษัทฯ

บทสรุ ปโดยฝ่ ายบริหาร สาหรั บงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557

บทสรุป ดยฝ่ ายบริหาร
ตัวเลขทางการเงินที่สาคัญสาหรับคร่ งแรกของปี 2557
รายได้ รวมเพิ่มขึ ้นเป็ น 125.7 พันล้ านบาทในครึ่ งแรกของปี 2557 จาก 112.3 พันล้ านบาทในครึ่ งแรกของปี 2556 โดย
เพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 12 ซึง่ เป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ ้นของปริ มาณการผลิตในทุกกลุม่ ผลิตภัณฑ์ ทังที
้ ่ราคาของผลิตภัณฑ์
ลดต่าลงอันเนื่องมาจากราคาของพาราไซลีนที่ต่าลงในครึ่งแรกของปี 2557 บริ ษัทมีปริ มาณการผลิตรวมทังสิ
้ ้น 3.1 ล้ านตัน
โดยเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8 เมื่อเทียบกับในรอบเดียวกันของปี ก่อน
กาไรหลักรวมก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี เงินได้ ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่าย (Core EBITDA) เพิ่มขึ ้นเป็ น 10.2 พันล้ านใน
ครึ่ งแรกของปี 2557 จาก 7.1 พันล้ านบาทในรอบเดียวกันของปี 2556 โดยเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 44 ซึ่งเป็ นผลจากปริ มาณการ
ผลิตและสัดส่วนกลุม่ ผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ (HVA) ที่เพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้ในครึ่ งแรกของปี 2557 อัตรากาไร PTA ยังคงตัวอยู่ใน
ระดับต่าและได้ ผ่านจุดต่าที่สดุ มาแล้ ว เนื่องจากผู้ผลิตในประเทศจีนมีการจัดการตลาดที่ดีขึ ้น การประกาศเรี ยกเก็บภาษี
ต่อต้ านการทุ่มตลาด (ADD) ในการนาเข้ าผลิตภัณฑ์ PTAในประเทศอินเดียเมื่อไม่นานมานี ้ไม่ได้ สง่ ผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสาคัญต่อโรงงาน IVL ในประเทศไทย โดยต้ องเสียภาษี ต่อต้ านการทุ่มตลาดในอัตรา 27.5 เหรี ยญสหรัฐต่อตันซึ่งต่า
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ที่สดุ เป็ นลาดับที่ 2 ในเอเชีย ขณะที่กิจการร่ วมทุนของบริ ษัทในอินโดนีเซียนัน้ ไม่ต้องเสียภาษี ต่อต้ านการทุ่มตลาดแก่
ประเทศอินเดียและได้ รับประโยชน์จากมาตรการนี ้
กาไรหลักสุทธิเพิ่มขึ ้นเป็ น 2.8 พันล้ านบาทในครึ่ งแรกของปี 2557 เทียบกับ 1.1 พันล้ านบาทในครึ่ งแรกของปี 2556 โดย
เพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 158
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ตารางที่ 1: ผลการดาเนินงานหลักที่สาคัญของบริษัท
ไตรมาส 2
ปี 2557
64,030
38,644
18,313
16,454

(1)

ล้ านบาท
ไตรมาส 1
ปี 2557
61,647
38,357
15,684
16,959

ไตรมาส 2
ปี 2556
56,807
38,704
10,827
16,494

คร่ งแรกของ
ปี 2557
125,676
77,002
33,998
33,413

ล้ านบาท
คร่ งแรกของ
ปี 2556
112,301
75,516
21,433
34,696

YoY%

รายได้ จากการขายรวม
12%
PET
2%
เส้ นใยและเส้ นด้ ายโพลีเอสเตอร์ และเส้ นใยจากขนสัตว์
59%
Feedstock
(4)%
(2)
กาไรหลักก่ อนหักดอกเบีย้ ภาษีเงินได้
ค่ าเสื่อมราคาและค่ าตัดจาหน่ าย (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%
เส้ นใยและเส้ นด้ ายโพลีเอสเตอร์ และเส้ นใยจากขนสัตว์
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%
กาไรหลักก่ อนหักดอกเบีย้ ภาษีเงินได้ (Core EBIT)
3,069
3,149
2,651
6,218
3,704
68%
ดอกเบี ้ยจ่าย
(907)
(856)
(890)
(1,762)
(1,698)
4%
กาไรหลักก่ อนหักภาษีเงินได้ (Core Profit before tax)
2,162
2,293
1,761
4,455
2,005
122%
ภาษีเงินได้
(204)
(107)
(102)
(311)
(179)
74%
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
(303)
(368)
(289)
(670)
(400)
67%
กาไรหลักก่ อนหักส่ วนแบ่ งกาไรจากกิจการร่ วมทุน
และส่ วนได้ เสียที่ไม่ มีอานาจควบคุม
(Core Profit before JV and NCI)
1,655
1,819
1,369
3,474
1,426
144%
ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)จากกิจการร่วมทุน
(204)
(236)
(79)
(440)
(256)
72%
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม (NCI)
(115)
(75)
(52)
(191)
(69)
176%
กาไรหลักสุทธิ (Core Net Profit)
1,336
1,508
1,238
2,844
1,100
158%
(3)
รายจ่ายฝ่ ายทุนเพื่อการขยายกาลังการผลิต
และการลงทุนใหม่
5,518
2,042
2,412
7,560
4,166
81%
หนี ้สินจากการดาเนินงานสุทธิ
72,059
72,798
70,417
72,059
70,417
2%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
63,118
61,396
57,235
63,118
57,235
10%
อัตราส่ วนหนีส้ ินสุทธิต่อทุน
1.14
1.19
1.23
1.14
1.23
(7)%
อัตราส่ วนหนีส้ ินระยะยาวจากการดาเนินงานสุทธิต่อทุน
0.97
0.98
0.96
0.97
0.96
0%
ผลตอบแทนหลักจากการใช้ เงินลงทุนสุทธิ
(ก่ อนรวมเงินลงทุนในกิจการร่ วมทุน)
9.2%
9.6%
8.6%
9.3%
6.0%
55%
ข้ อสังเกต :(1)ข้อมูลทางการเงิ นรวมภายหลังการตัดรายการระหว่างกันในบริ ษัทในกลุ่ม (หรื อระหว่างกลุ่มธุรกิ จ)
(2)
กาไรหลักก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี เงิ นได้ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย (Core EBITDA) คื อ กาไรรวมก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี เงิ นได้ค่าเสือ่ มราคาและ
ค่าตัด
จาหน่าย (Consolidated EBITDA) หักกาไร(ขาดทุน)จากสิ นค้าคงเหลื อ
กาไรหลักก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี เงิ นได้ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย (Core EBITDA)ในครึ่ งแรกของปี 2557 รวมเงิ นประกันชดเชยค่าเสียหายจากเหตุการณ์น้าท่วม
โรงงานในจังหวัดลพบุรีจานวน 140 ล้านบาท
กาไรหลักก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี เงิ นได้ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย (Core EBITDA)ในครึ่ งแรกของปี 2556 รวมเงิ นประกันชดเชยค่าเสียหายจากเหตุการณ์น้าท่วม
โรงงานในจังหวัดลพบุรีจานวน 380 ล้าน
(3)
รายจ่ายฝ่ ายทุนเพือ่ การขยายกาลังการผลิ ตและการลงทุน (รวมผลสุทธิ จากการขายที ่ดิน อาคารและอุปกรณ์และเงิ นลงทุน) ใช้เกณฑ์ เงิ นสดจากงบกระแสเงิ นสด

ตัวเลขทางการเงินที่สาคัญสาหรับไตรมาสที่ 2 ของปี 2557
รายได้ รวมเพิ่มขึ ้นเป็ น 64.0 พันล้ านบาทในไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 จาก 56.8 พันล้ านบาทในไตรมาสที่ 2 ปี 2556 โดย
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 13 จากปริ มาณการผลิตที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ10 ในระหว่างไตรมาส บริ ษัทมีการดาเนินงานที่คงที่และปริ มาณ
การผลิตเพิ่มขึ ้นในธุรกิจ MEG/PEO ของผลิตภัณฑ์ MEG/PEO มีการปิ ดโรงงานเพื่อเปลีย่ น catalyst ในไตรมาสที่ 2 ปี
2556
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Core EBITDA เพิ่มขึ ้นเป็ น 5.1 พันล้ านในไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 จาก 4.3 พันล้ านบาทในไตรมาสที่ 2 ของปี 2556
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 19 จากปริ มาณการผลิตและอัตรากาไรรวมทีเ่ พิ่มขึ ้น กาไรที่เพิ่มขึ ้นของกลุม่ ผลิตภัณฑ์ PEO ในทวีปอเมริ กา
เหนือเป็ นผลมาจากอุปทานที่จากัดและสัดส่วนของกลุม่ ผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ (HVA) ที่พิ่มขึ ้นจากการเข้ าซื ้อกิจการ PHP
Fibers ในไตรมาสนี ้
กาไรหลักสุทธิเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยเป็ น 1.3 พันล้ านบาทในไตรมาสที่2 ของปี 2557 เทียบกับ 1.2 พันล้ านบาทในไตรมาสที่ 2
ของปี 2556 จากการดาเนินการที่มีประสิทธิภาพและกาไรส่วนเพิ่มจากบริ ษัท PHP Fibers, TurkPET และ Trevira แต่ได้
หักล้ างกับบางส่วนของผลขาดทุนจากกิจการร่วมทุนที่เพิ่มขึ ้น
อัตรากาไรหลักของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นเป็ น 332 เหรี ยญสหรัฐต่อตันในครึ่ งแรกของปี 2557 จาก 287 เหรี ยญสหรัฐต่อตันในครึ่ ง
แรกของปี 2556 อัตรากาไรที่เพิ่มขึ ้นมาจากสัดส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ (HVA) ต่อผลิตภัณฑ์ ทงหมดของบริ
ั้
ษัทที่
เพิ่มขึ ้น โดยสัดส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ (HVA) เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 20 ของปริ มาณการผลิตทังหมด
้
ซึ่งสามารถ
บรรเทาผลกระทบจากภาวะอ่อนตัวของอัตรากาไร PTA ในทวีปเอเชีย อย่างไรก็ตามอัตรากาไรของผลิตภัณฑ์ Commodity
ในฝั่ งตะวันตกและโพลิเมอร์ ในทวี ปเอเชียยังคงคงที่ ขณะที่อตั รากาไร PTA ในทวีปเอเชียลดลงเนื่องจากกาลังการผลิต
ส่วนเกินในรอบ 3 ปี ที่ผา่ นมาและได้ ผา่ นจุดต่าที่สดุ มาแล้ ว เนื่องจากผู้ผลิตในประเทศจีนมีการจัดการตลาดที่ดีขึ ้นและคาด
ว่าจะมีการเปลีย่ นแปลงในการคิดราคา

IVL

(HVA)

350

332

304

300

293

287

250

6.7

6.3

200
150

7.1

5.1

100

50
0
HVA

West Commodity

:

Asia Commodity-Polymers

Asia Commodity-PTA

,

IVL

IVL Effective Capacity

HVA หมายถึง ผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษที่มีราคา และ อัตรากาไรสูงกว่าสินค้ าทั่วไป (commodity) ผลิตภัณฑ์ประเภทนี ้ผลิตโดยใช้ กระบวนการผลิตเฉพาะ ยากต่อการเลียนแบบโดยคู่แข่ง
Commodity หมายถึง สินค้ าทัว่ ไป และสินค้ าอย่างอื่นที่ไม่ใช่ส ินค้าชนิดพิเศษ (HVA) สินค้ าโภคภัณฑ์ทผี่ ลิตในเอเชีย คือ
Asia Commodity หมายถึง สินค้ าทัว่ ไปที่ผลิตในเอเชีย
West Commodity หมายถึง สินค้ าทัว่ ไปที่ผลิตขึ ้นนอกทวีปเอเชีย
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ในช่วงครึ่งปี แรกของปี 2557 บริ ษัทรายงานกาไรสุทธิก่อนรานการพิเศษเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 424 เมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยหาก
รวมรายการพิเศษ กาไรสุทธิจะเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 163 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
ตารางที่ 2: รายการที่ไม่ ได้ เกิดจากการดาเนินงานปกติ/รายการพิเศษ
ล้ านบาท

ล้ านบาท

ไตรมาส 2
ปี 2557

ไตรมาส 1
ปี 2557

ไตรมาส 2
ปี 2556

คร่ งแรกของปี
2557

คร่ งแรกของปี
2556

YoY%

กาไรหลักสุทธิ (Core Net Profit)

1,336

1,508

1,238

2,844

1,100

158%

บวก: กาไร ขาดทุนจากสินค้ าคงเหลือ

(127)

(1,084)

(1,126)

(1,211)

(789)

54%

กาไรสุทธิก่อนหักรายการพิเศษ

1,209

424

112

1,632

311

424%

บวก: รายการพิเศษ รายได้ / (ค่ าใช้ จ่าย)

274

(55)

103

219

394

(44)%

ค่าใช้จ่ายจากการเข้าซื ้อกิ จการ และ ค่าใช้จ่ายก่อนเริ่ มดาเนิ นงาน

(22)

31

(22)

31

กาไรจากการต่อรองราคาซื ้อจากการเข้าซื ้อกิ จการและขาดทุน
จากการด้ อยค่า (สุทธิ)
เงินประกันชดเชย (จากเหตุการณ์น ้าท่วมจังหวัดลพบุรี)

403

403
0

รายการพิเศษ รายได้/(ค่าใช้จ่าย) อื ่น

(107)

(55)

368
= กาไรสุทธิ
1,483
กาไรจากการต่อรองราคาซื ้อจากการเข้าซื ้อกิ จการถูกรับรู้เมื ่อการเข้าซื ้อกิ จการเสร็ จสิ้ นเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ไทย

295

72

(162)

68

214

1,851

705

ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 บริษัทบันทึก กาไรจากการต่อรองราคาซื ้อจากการเข้ าซื ้อกิจการ PHP Fibers และ TurkPET
จานวน 1,670 ล้ านบาท และขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ใน Ottana และ Workington จานวน 1,267 ล้ านบาทที่
ปรากฏในรายการพิเศษดังตารางข้ างต้ น ทังนี
้ ้เงินลงทุนในกิจการร่วมทุน Ottana ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 เท่ากับ 168
ล้ านบาท
กระแสเงินสดของบริ ษัทยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็ นไปตามทิศทางเดียวกับผลกาไรในครึ่งแรกของปี 2557 ทังนี
้ ้บริษัท
บริ หารเงินทุนหมุนเวียนผ่านการดาเนินงานทีเ่ ป็ นเลิศ ส่งผลให้ กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานในครึ่งแรกของปี 2557
สูงกว่ากระแสเงินสดของทังปี
้ 2556 โดยบริ ษัทมีกระแสเงินสดไหลเข้ าจากเงินทุนหมุนเวียนจากราคาสินค้ าที่ลดตา่ ลง

328
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ภาพรวมธุรกิจล่ าสุดปี 2557
15 ปริมา การผลิตที่เพิ่มขน้ : บริ ษัทคาดว่าปริ มาณการผลิตจะเพิ่มขึ ้นจาก 5.8 ล้ านตันในปี 2556 เป็ น 6.5 ล้ านตันในปี
2557 จากสาเหตุดงั ต่อไปนี ้
 โรงงานผลิต PET ในประเทศโปแลนด์ได้ เริ่ มการผลิตอีกครัง้ หลังจากหยุดผลิตเป็ นเวลา 6 สัปดาห์ เพื่อ
ปรับปรุงสายการผลิตในไตรมาสที่ 2 ของปี 2557
 การดาเนินงานของโรงงานผลิต EO/EG ในทวีปอเมริ กาเหนือเต็มทังปี
้ หลังจากที่มีการเปลี่ยน catalyst ใน
ไตรมาสที่ 2 ของปี 2556
 เริ่ มการดาเนินงานของโรงงานเส้ นใยและเส้ นด้ ายโพลีเอสเตอร์ Polychem (CP4) ในประเทศอินโดนีเซีย ที่
จะมีอตั รากาลังการผลิตที่สูงขึ ้นในครึ่ งหลังของปี 2557 โดยจะมีสดั ส่วนการผลิตผลิตภัณฑ์ PSF และ
เส้ นด้ ายที่เพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับครึ่งแรกของปี 2557
 ปริ มาณการผลิตที่เพิ่มขึ ้นจากการเข้ าซื ้อกิจการ Artenius TurkPET A.S. และ PHP Fibers GmbH ซึ่งจะ
เริ่ มดาเนินการผลิตอย่างเต็มไตรมาสในไตรมาสที่ 3 ปี 2557
 เริ่ มการผลิตธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์ในประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ในครึ่งหลังของปี 2557
25 การดาเนิ นงานที่เป็ นเลิศ คาดว่าจะส่งผลให้ อตั รากาลังการผลิตสูงขึ ้นและต้ นทุนมีประสิทธิภาพมากขึ ้น ทังนี
้ ้การ
จัดตังส
้ านักงานปฏิบัติการภูมิภาค (ROH) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 สามารถช่วยให้ บริ ษัทมีการดาเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพดีขึ ้นและมีคา่ ใช้ จ่ายที่ลดลง
35 ปริมา การผลิตผลิตภั ฑ์ ชนิดพิเศษ (HVA) ที่เพิ่มขน้ จากการเสร็ จสิ ้นการเข้ าซื ้อกิจการ PHP Fibers อีกทังการ
้
ขยายกาลังการผลิตอื่นๆ
45 การเติบโตของผลิตภั ฑ์ รีไซเคิล: บริ ษัทเป็ นผู้ผลิต rPET ที่สาคัญเพียงผู้เดียวในทวีปอเมริ กาเหนือ ซึ่งได้ มีการขยาย
ฐานของกาลังการผลิตไปยังประเทศเม็กซิโก นอกจากนีบ้ ริ ษัทได้ เริ่ มดาเนิ นการผลิตเม็ดพลาสติกรี ไซเคิล (recycled
resins and flakes) และผลิตภัณฑ์รีไซเคิลอื่นๆที่โรงงานรี ไซเคิลในประเทศไทย ส่งผลให้ บริ ษัทสามารถจัดจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ประเภทนี ้ได้ จากทวีปเอเชียเช่นกัน
55 กิจการร่ วมทุน (JV): บริ ษัทประสบความสาเร็ จในการพลิกฟื น้ กิจการ Trevira (กิจการร่ วมทุนในอดีตจนถึงวันที่ 30
กันยายน 2556)โดยการออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ การลดต้ นทุน วัตถุดิบ และการปรั บเปลี่ยนโครงสร้ าง นอกจากนี ก้ ิ จการ
Polyprima (กิจการร่วมทุนที่บริ ษัทมีสดั ส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 43) กาลังอยูร่ ะหว่างการฟื น้ ฟูสภาพเครื่ องจักรกลให้ กลับมา
อยูใ่ นสภาพที่สามารถใช้ งานได้ ตามความต้ องการที่กาหนดไว้ (retrofit) รวมทังมี
้ การลงทุนในโรงงานผลิตไฟฟ้ า ทังนี
้ ้เพื่อ
ลดต้ นทุนซึง่ จะเริ่ มเห็นผลในปี 2558 ในส่วนกิจการ Ottana (กิจการร่ วมทุนที่บริ ษัทมีสดั ส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 50 ) ยังคง
เป็ นสินทรัพย์ของกิจการที่จดั การได้ ค่อนข้ างยาก โดยบริ ษัทได้ บนั ทึกการด้ อยค่าที่ไม่ใช่เงินสดจานวน 12 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐในไตรมาสที่ 4 ปี 2556 และ 21 ล้ านเหรี ยญสหรัฐในไตรมาสที่ 2 ปี 2557
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65 การควบรวมและเข้ าซือ้ กิจการ
การเข้ าซื ้อร้ อยละ 80 ของกิจการ PHP Fibers GmbH ได้ เสร็ จสิ ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 โดยมีต้นทุนการเข้ าซื ้อสุทธิ
เท่ากับ 63.7 ล้ านยูโร (2.8 พันล้ านบาท สุทธิจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้ มาทังสิ
้ ้น 0.5 ล้ านบาท) การเข้ า
ซื อ้ กิ จ การครั ้ง นี จ้ ะช่ ว ยเพิ่ ม สั ด ส่ ว นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ช นิ ด พิ เ ศษให้ กั บ บริ ษั ท อย่ า งมี ส าระส าคั ญ โดยการเพิ่ ม
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมและยานยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูง ทังนี
้ ้การเป็ นผู้นาในการผลิตถุงลมนิรภัย (airbag) และยางใน
รถยนต์ (tire cord) ในทวีปยุโรปจะช่วยเพิ่มมูลค่าอย่างมีสาระสาคัญให้ กบั บริ ษัท โดยบริ ษัทได้ บนั ทึกกาไรจากการต่อรอง
ราคาซื ้อจากการเข้ าซื ้อกิจการจานวน 1.1 พันล้ านบาท ทังนี
้ ้จะเริ่ มดาเนินการอย่างเต็มไตรมาสในไตรมาสที่ 3 ปี 2557
และดาเนินการผลิตเต็มปี ในปี 2558
การเข้ าซื ้อร้ อยละ 100 ของกิจการ Artenius TurkPET ซึ่งมีกาลังการผลิตผลิตภัณฑ์ PET จานวน 139 กิโลตันในประเทศ
ตุรกีเสร็ จสิ ้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 โดยมีต้นทุนการเข้ าซื ้อสุทธิเท่ากับ 17.2 ล้ านยูโร (768 ล้ านบาทสุทธิจากเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้ มาทังสิ
้ ้นจานวน 2 ล้ านบาท) ส่งผลให้ บริ ษัทมีฐานการผลิตกลุม่ ผลิตภัณฑ์ PET ที่มนั่ คง
ในประเทศตุรกี โดยบริ ษัทได้ บนั ทึกกาไรจากการเข้ าซื ้อกิจการจานวน 0.6 พันล้ านบาท ทังนี
้ ้จะเริ่ มดาเนินการอย่างเต็มไตร
มาสในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 และดาเนินการผลิตเต็มปี ในปี 2558
กิจการที่เข้ าซื ้อทังสองมี
้
ผลกาไรที่ดี ส่งผลให้ บริ ษัทมีกาไรสุทธิที่ดีขึ ้นในไตรมาสที่ 2 ของปี 2557
7. อัตรากาไร: อัตรากาไรของผลิตภัณฑ์ PET และเส้ นใยและเส้ นด้ ายโพลีเอสเตอร์ เพิ่มสูงขึ ้นในช่วงครึ่ งแรกของปี 2557
โดยมีสาเหตุหลักมาจากปั จจัยทางฤดูกาลโดยเฉพาะในทวีปยุโรป
อัตรากาไรของ Ethylene Oxide และ Ethylene Glycol (EO/EG) คาดว่าจะยังคงแข็งแกร่ งเนื่องด้ วยอุปทานที่มีอยู่อย่าง
จากัดและต้ นทุนวัตถุดิบของ Ethylene ที่ต่าในสหรัฐอเมริ กาอันเป็ นผลมาจากปริ มาณของก๊ าซจากชันหิ
้ น (shale gas) ที่มี
อยูเ่ ป็ นจานวนมาก ทังนี
้ ้ผู้ผลิตหลักของ Mono Ethylene Glycol (MEG) มีการวางแผนซ่อมบารุงครัง้ ใหญ่ในครึ่งหลังของปี
2557 ซึง่ จะส่งผลให้ อปุ ทานมีจานวนจากัดเพิ่มขึ ้นในอนาคต นอกจากนี ้ธุรกิจ EOEG ในเท็กซัสของบริ ษัทยังคงแข็งแกร่ ง
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ PEO มีอยูอ่ ย่างจากัด รวมทังอั
้ ตรากาไรของ EOEG เพิ่มขึ ้นจากอุปทานที่มีอยูอ่ ย่างจากัด
สภาวะอัตรากาไรที่ตกต่าของอุตสาหกรรม PTA อันเนื่องมาจากอุปทานส่วนเกินตลอดช่วงระยะเวลา 11 ไตรมาสที่ผา่ นมา
ส่งผลให้ ธุ รกิ จของอุตสาหกรรมนีต้ กต่า รวมทัง้ อัต ราก าไรที่ มีมูลค่าใกล้ เคี ยงกับต้ นทุนผัน แปรท าให้ ธุรกิ จ ต้ องมีการ
ปรับเปลีย่ นกลยุทธ์เพื่อจัดการกับสินทรัพย์ที่มีต้นทุนสูง นอกจากนี ้การที่ผ้ ผู ลิตหลัก PTA ในประเทศจีนมีการจัดการตลาด
ที่ดีขึ ้นทาให้ ปริ มาณสินค้ าคงเหลือของ PTA ลดต่าลงในประเทศจีน ซึ่งเป็ นผลให้ อตุ สาหกรรม PTA ปรับตัวในทิศทางที่ดี
ขึ ้น นอกจากนี ้ผู้ผลิต PTA ในประเทษจีนได้ เริ่ มกาหนดราคา PTA โดยอ้ างอิงกับราคา PX ส่งผลให้ อตั รากาไรในประเทศ
จีนดีขึ ้น ทังนี
้ ้บริ ษัทคาดว่าการจัดการที่ดีขึ ้นนี ้จะเป็ นผลดีตอ่ ผู้ผลิต PTA รายอื่นในทวีปเอเชีย อีกทังก
้ าลังการผลิตใหม่ของ
PX จานวน 14 ล้ านตันโดยประมาณที่จะเข้ ามาระหว่างปี 2557 ถึง 2559 จะช่วยทาให้ อตั รากาไร PTA ดีขึ ้นอีกในอนาคต
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การวางแผนเชิงกลุยุทธ์
บริ ษัทมีแผนธุรกิจที่จะลงทุนในอีกหลายโครงการ (ที่อนุมตั ิแล้ วและอยู่ระหว่างการศึกษา) ซึ่งมีรายจายฝ่ ายทุนและเงิน
ลงทุนประมาณ 5.9 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐ ในระหว่างปี 2557 ถึง 2561 กาลังการผลิตตามแผนจะเพิ่มขึ ้นเป็ น 15 ล้ านตัน
ภายในสิ ้นปี 2561 เมื่อทุกโครงการเสร็ จสิ ้น (ที่อนุมตั ิแล้ วและอยู่ระหว่างการศึกษา) โดยบริ ษัทจะจัดหาเงินทุนเพื่อรองรับ
รายจ่ายฝ่ ายทุนและการลงทุนที่จะเกิดขึ ้นโดยใช้ ผลกาไรจากการดาเนินงาน การกู้ยืมและการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
ทังนี
้ ้บริ ษัทมีเป้าหมายในการรักษาโครงสร้ างเงินทุนด้ วยอัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1 เท่า
การเปลี่ยนแปลงของ Core EBITDA
HVA
Driven
Commodity
Driven

IVL

Commodity

HVA

20.4 THB Bn

16.9 THB Bn
14.3 THB Bn

FY2011
Production (MMt)
Commodity
HVA

4.1
0.3

FY2012

4.4
0.9

15.0 THB Bn

FY2013

4.7
1.1

1H14 x 2

4.9
1.3

คณะกรรมการบริ ษัทมีมติอนุมตั อิ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ์ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทและเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิ์ตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ์ นอกจากนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทยังมีมติเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่
6 สิงหาคม 2557 เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิการเพิ่มทุนและออกใบสาคัญแสดงสิทธิ์ โดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี ้
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ใบสาคัญแสดงสิทธิ
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้ สทิ ธิ
ราคาการใช้ สทิ ธิ
*วันออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
*อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
วิธีการจัดสรร
ระยะเวลาการใช้ สทิ ธิ

IVL W1
3 ปี
1 หน่วยต่อ1หุ้นสามัญ
36 บาทต่อหุ้น
สิงหาคม 2557
3 ปี นับจากวันออกใบสาคัญฯ
0 บาท (ไม่คดิ มูลค่า)
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมในอัตรา 10 หุ้นต่อ 1
หน่วยใบสาคัญฯ
วันทาการสุดท้ ายของทุก 3 เดือน เริ่ มต้ น
จากเดือนตุลาคม 2557 โดยวันกาหนดการ
ใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ายคือ วันทีใ่ บสาคัญฯมี
อายุครบ 3 ปี นับจากวันที่ออก ( ทังหมด
้
13 ครัง้ )

IVL W2
4 ปี
1 หน่วยต่อ1หุ้นสามัญ
43 บาทต่อหุ้น
สิงหาคม 2557
4 ปี นับจากวันออกใบสาคัญฯ
0 บาท (ไม่คดิ มูลค่า)
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมในอัตรา 10 หุ้นต่อ 1
หน่วยใบสาคัญฯ
วันทาการสุดท้ ายของทุก 4 เดือน เริ่ มต้ น
จากเดือนตุลาคม 2560 โดยวันกาหนดการ
ใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ายคือ วันทีใ่ บสาคัญฯมี
อายุครบ 3 ปี นับจากวันที่ออก ( ทังหมด
้
5
ครัง้ )

*ใบสาคัญแสดงสิทธิจะออกและจัดสรรในเดือนสิงหาคม 2557 โดยยังไม่ได้ ระบุวน
ั ที่แน่ชดั

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจ PET
Core EBITDA ของกลุ่มธุรกิจเม็ดพลาสติก PET เท่ากับ 150 ล้ านเหรี ยญสหรัฐในรอบครึ่ งแรกของ ปี 2557 (รวมเงิน
ประกันชดเชยการสูญเสียรายได้ จากเหตุการณ์ น ้าท่วมจังหวัดลพบุรี จานวน 4 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ) เพิ่มขึ ้นจาก 141 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐในรอบครึ่ งแรกของปี 2556 (รวมเงิ นประกันชดเชยการสูญเสียรายได้ จากเหตุการณ์ นา้ ท่วมจังหวัดลพบุรี
จานวน 6 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ) การเพิ่มขึ ้นของ Core EBITDA เป็ นผลจากการเพิ่มขึ ้นของปริ มาณการผลิตและอัตรากาไร
ทังนี
้ ้ปริ มาณการผลิตที่เพิ่มขึ ้นเป็ นผลมาจากอัตรากาลังการผลิตที่สงู ขึ ้น ส่วนอัตรากาไรที่เพิ่มขึ ้นเป็ นผลมาจากอุปสงค์
ในช่วงฤดูร้อน ในช่วงครึ่งหลังของปี 2557 กลุม่ ผลิตภัณฑ์ PET ของบริ ษัทจะยิ่งมีปริ มาณการผลิตเพิ่มขึ ้นซึ่งเป็ นผลมาจาก
การเข้ าซื ้อกิจการ Turkpet ที่แล้ วเสร็ จในเดือนมิถนุ ายน 2557 และการเริ่ มการดาเนินงานอีกครัง้ ของโรงงานผลิต PET ใน
ประเทศโปแลนด์หลังจากที่ปิดเพื่อปรับปรุงสายการผลิต นอกจากนี ้การเติบโตของอุปสงค์ทวั่ โลกของผลิตภัณฑ์ PET ยังคง
แข็งแกร่งทังตั
้ วผลิตภัณพ์และการทดแทนผลิตภัณฑ์อื่น
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ธุรกิจเส้ นใยและเส้ นด้ าย พลีเอสเตอร์ และเส้ นใยจากขนสัตว์
Core EBITDA ของธุรกิจเส้ นใยและเส้ นด้ ายโพลีเอสเตอร์ และเส้ นใยจากขนสัตว์ เพิ่มขึ ้นอย่างมากถึงร้ อยละ 36 เป็ น 65
ล้ านเหรี ยญสหรัฐในครึ่งแรกของ ปี 2557 เทียบกับ 48 ล้ านเหรี ยญสหรัฐในรอบครึ่งแรกของปี 2556 (หากไม่รวมเงินประกัน
ชดเชยการสูญเสียรายได้ จากเหตุการณ์น ้าท่วมจังหวัดลพบุรีจานวน 6.7 ล้ านเหรี ยญสหรัฐในครึ่ งแรกของ ปี 2556 Core
EBITDA จะเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 57 ในครึ่งแรกของปี 2557) การเพิ่มขึ ้นของ Core EBITDA เป็ นผลมาจากการปริ มาณการผลิต
และอัตรากาไรที่สงู ขึ ้น โดยปริ มาณการผลิตที่สงู ขึ ้นมากจากการรวมผลประกอบการของ Trevira ในการจัดทางบการเงิน
รวมและการเสร็ จสิ ้นการเข้ าซื ้อกิจการ PHP Fibers รวมทังการเริ
้
่ มดาเนินการผลิตของโรงงาน CP4 ในประเทศอินโดนีเซีย
ทังนี
้ ้อัตรากาไรที่เพิ่มขึ ้นเป็ นผลมาจากสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ HVA ที่เพิ่มขึ ้น อีกทังการฟื
้
น้ ตัวของโรงงาน Trevira ซึ่งมีผล
ประกอบการที่ดีขึ ้น นอกจากนี ้โรงงาน CP4 ในประเทศอินโดนีเซียที่คอ่ ยๆเริ่ มดาเนินการผลิตหลังจากได้ แก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้น
ช่วงเริ่ มผลิตในครึ่ งแรกของปี 2557 และยังไม่มีผลกาไรมากนัก โดยบริ ษัทคาดว่าโรงงาน CP4 จะมีปริ มาณการผลิตและ
อัตรากาไรในครึ่ งหลังของปี 2557 เพิ่มขึ ้น เช่นเดียวกับการเสร็ จสิ ้นการเข้ าซื ้อกิจการ PHP Fibers ที่จะมีการดาเนินการ
ผลิตเต็มครึ่งหลังของปี 2557
ธุรกิจ Feedstock
Core EBITDA ของธุรกิจ Feedstock เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 110 เป็ น 101 ล้ านเหรี ยญสหรัฐในครึ่ งแรกของปี 2557 เทียบกับ 48
ล้ านเหรี ยญสหรัฐในครึ่งแรกของปี 2556 การเพิ่มขึ ้นของ Core EBITDA มีสาเหตุหลักมาจากปริ มาณการผลิตที่เพิ่มสูงขึ ้น
(ด้ วยการดาเนินงานที่คงที่หลังจากโรงงาน EOEG หยุดการผลิตเพื่อเปลีย่ น Catalyst เป็ นเวลา 2 เดือนในไตรมาสที่ 2 ของ
ปี 2556) และอัตรากาไรที่แข็งแกร่ งของผลิตภัณฑ์ PEO นอกจากนี ้อัตรากาไรที่ดีของผลิตภัณฑ์ MEG และ PEO ในทวีป
อเมริ กาเหนือเกิดจากอุปสงค์ที่กลับมาสูงขึ ้นและประโยชน์จากต้ นทุนเอทิลนี ที่ถกู ลง
ในครึ่ งหลังของปี 2557 บริ ษัทคาดว่าอัตรากาไรของ Ethylene Oxide และ Ethylene Glycol (MEG) จะยังคงแข็งแกร่ ง
จากอุปทานที่มีอยูอ่ ย่างจากัดและต้ นทุนเอทิลนี ที่ยงั คงต่าลงอย่างต่อเนื่องในสหรัฐอเมริ กา ทังนี
้ ้หนึ่งในผู้ผลิต MEG หลัก
ในอุตสาหกรรมได้ วางแผนการซ่อมบารุงในปี 2557 บริ ษัทจึงคาดว่าอุปทานจะยังคงมีอยูอ่ ย่างจากัด
อุปสงค์ของ PTA เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามปริ มาณการผลิตของบริ ษัทลดลง 62 กิโลตันในครึ่ งแรกของปี 2557
จากครึ่งแรกของปี 2556 สาเหตุหลักเกิดจากแผนการพลิกฟื น้ ธุรกิจ PTA ในประเทศไทย ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 อัตรา
กาไรหลักของ PTA ในทวีปเอเชียยังคงคงที่เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ของปี 2557 โดยอัตรากาไร PTA จะมีการปรับตัว
เพิ่มขึ ้นในไตรมาสต่อมาจากการที่ผ้ ผู ลิตหลักของ PTA ในประเทศจีนมีการจัดการตลาดที่ดีขึ ้นและคาดว่าจะมีการจัดการ
สินทรัพย์ที่ราคาสูงอย่างสมเหตุสมผลมากขึ ้น
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แผนภูมิท่ ี 1: แบ่ งตามประเภทธุรกิจ – ปริมา การผลิตและรายได้
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ตารางที่ 3: ประเภทธุรกิจ – ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ (เทียบกันปี ต่ อปี )
ล้ านบาท
คร่ งแรกของ
ปี 2557

คร่ งแรกของปี
2556

YoY%
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2,119
3,287
8,970
3,970
1,901
3,200

2,467
2,845
3,278
1,504
7,077
4,202
1,432
1,437
6,288
3,585
1,297
1,400

33%
12%
18%
115%
44%
16%
48%
129%
43%
11%
47%
129%

101
98
119
99
313
150
65
101
275
122
58
98

83
95
110
50
237
141
48
48
211
120
43
47

22%
3%
8%
97%
32%
6%
36%
110%
31%
2%
34%
110%

(1)

Core EBITDA ต่ อตัน (เหรียญสหรัฐต่ อตัน)
PET
เส้ นใยและเส้ นด้ ายโพลีเอสเตอร์ และเส้ นใยจากขนสัตว์
เส้ นใยจากขนสัตว์
Feedstock
Core EBITDA
PET
เส้ นใยและเส้ นด้ ายโพลีเอสเตอร์ และเส้ นใยจากขนสัตว์
เส้ นใยจากขนสัตว์
Feedstock
EBITDA
PET
เส้ นใยและเส้ นด้ ายโพลีเอสเตอร์ และเส้ นใยจากขนสัตว์
เส้ นใยจากขนสัตว์
Feedstock
ข้ อสังเกต

ล้ านเหรียญสหรัฐ

: ตัง้ แต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2557 บริ ษัทเปลี่ยนวิ ธีการคานวณปริ มาณการผลิ ตของกลุ่มธุรกิ จเส้นใยและเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ และเส้นใยจากขนสัตว์ และได้รวม

ปริ มาณการผลิ ตของกลุ่มธุรกิ จบรรจุภณ
ั ฑ์ ไว้ในกลุ่มธุรกิ จ PET ทัง้ นีผ้ ลกระทบจากการเปลี ่ยนแปลงนีไ้ ม่เป็ นสาระสาคัญ
ในครึ่ งแรกของปี 2557 EBITDA ของ ผลิ ตภัณฑ์ PET รวม เงิ นประกันชดเชยการสูญเสียรายได้จากเหตุการณ์น้าท่วมจานวน 4 ล้านเหรี ยญสหรัฐ
ในครึ่ งแรกของปี 2556 EBITDA ของ ผลิ ตภัณฑ์ PET และเส้ นใยและเส้ นด้ ายโพลีเอสเตอร์ รวม เงิ นประกันชดเชยการสูญเสียรายได้จากเหตุการณ์น้าท่วม
จานวน 6 ล้านเหรี ยญสหรัฐ และ 7 ล้านเหรี ยญสหรัฐตามลาดับ
(1)
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Core EBITDA ต่อตันของบริ ษัทคานวณจาก Core EBITDA รวมของบริ ษัทหารด้วยจานวนการผลิ ตรวมของบริ ษัท
Core EBITDA ต่อตันของแต่ละกลุ่มผลิ ตภัณฑ์คานวณจาก Core EBITDA ของแต่ละกลุ่มผลิ ตภัณฑ์ หารด้วยจานวนการผลิ ต ของ
แต่ละกลุ่มผลิ ตภัณฑ์
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

การดาเนินงานในแต่ ละภูมิภาค
ทวีปเอเชีย
Core EBITDA ในทวีปเอเชีย เพิ่มขึ ้นจาก 70 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ในครึ่ งแรกของปี 2556 (รวมเงินประกันชดเชยการสูญเสีย
รายได้ จากเหตุการณ์น ้าท่วมจังหวัดลพบุรี จานวน 12.7 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ) เป็ น 73 ล้ านเหรี ยญสหรัฐในช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี 2557 (รวมเงินประกันชดเชยการสูญเสียรายได้ จากเหตุการณ์น ้าท่วมจังหวัดลพบุรี จานวน 4 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ)
โดยสาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ ้นของปริ มาณการผลิต รวมทังโครงการ
้
CP4 สาหรับการผลิตเส้ นใยและเส้ นด้ ายโพลิเอ
สเตอร์ ในประเทศอินโดนีเซียซึ่งเริ่ มการผลิตในไตรมาสแรกของปี 2557 สามารถทาการผลิตได้ เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องและ
ด าเนิ น งานอย่า งมี เ สถี ย รภาพ โดยบริ ษั ท คาดว่า จะได้ รั บ ผลก าไรจากโครงการดัง กล่า วตัง้ แต่ค รึ่ ง หลัง ของปี 2557
นอกจากนี ้บริ ษัทมีกาลังการผลิต PTA สูงถึง 1.8 ล้ านตันในทวีปนี ้ (รวมกิจการร่ วมทุน Polyprima ในประเทศอินโดนีเซีย)
การฟื น้ ตัวของอัตรากาไรของ PTA จากการที่ผ้ ผู ลิตในประเทศจีนมีการจัดการตลาดที่ดีขึ ้น และการลดสภาวะกดดันจาก
ต้ นทุนเนื่องจากการมีการเพิ่มขึ ้นของอุปทาน Paraxylene จะช่วยเพิ่มการเติบโตของผลกาไรในภูมิภาคนี ้
ทวีปยุ รป ตะวันออกกลาง แอ ริกา และอื่น
Core EBITDA ในทวีปยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริ กา และอื่นๆเพิ่มขึ ้นเป็ น 79 ล้ านเหรี ยญสหรัฐในครึ่งแรกของปี 2557
เทียบกับ 46 ล้ านเหรี ยญสหรัฐในครึ่งแรกของ ปี 2556 ซึง่ เพิม่ ขึ ้นเป็ นอย่างมากถึงร้ อยละ 71 ทังนี
้ ้ การเพิ่มขึ ้นของ Core
EBITDA มีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ ้นของอัตรากาไร โดย Core EBITDA ต่อตันเพิม่ ขึ ้นเป็ น 104 เหรี ยญสหรัฐต่อตันใน
ครึ่งแรกของปี 2557 จาก 63 เหรี ยญสหรัฐต่อตันในครึ่งแรกของปี 2556 รวมทังผลก
้ าไรจาก Trevira, PHP Fibers และ
TurkPET (ร้ อยละ 22 ของ Core EBITDA ในครึ่งแรกของปี 2557 มาจากทัง้ 3 บริ ษัทนี ้) อย่างไรก็ตามอัตรากาไร PET
ยังคงแข็งแกร่งเนื่องจากการปรับปรุงสต็อกสินค้ าในหลังช่วงฤดูหนาวที่ผา่ นมาและผลจากการที่ Workington หยุด
ดาเนินงานชัว่ คราว สามารถช่วยให้ ตลาดมีการจัดการที่ดีขึ ้น อีกทังอั
้ ตรากาไรของผลิตภัณฑ์เส้ นใยและเส้ นด้ ายโพลิเอ
สเตอร์ เพิ่มขึ ้นจากการที่ Trevira ได้ พลิกฟื น้ กลับมาทาผลกาไร และการเข้ าซื ้อกิจการ PHP Fibersซึง่ ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
ยานยนต์และเส้ นด้ าย นอกจากนี ้การเข้ าซื ้อโรงงานผลิต PET จาก TurkPet ที่แล้ วเสร็ จในเดือนมิถนุ ายน 2557 จะช่วยให้
ปริ มาณการผลิตและรายได้ ของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นในครึ่งหลังของปี 2557 อีกทังธุ
้ รกิจในประเทศไนจีเรี ยคาดว่าจะมีอตั รากาลัง
การผลิตที่สงู ขึ ้นในครึ่งหลังของปี 2557 เนื่องจากการเริ่ มดาเนินธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ประเทศกานาในไตรมาสที่ 2 ปี 2557
นอกจากนี ้บริ ษัทได้ มกี ารเริ่มใช้ แผนการดาเนินงานที่เป็ นเลิศกับการขยายกาลังการผลิตในประเทศโปแลนด์และคาดว่าผล
จากแผนการดังกล่าวจะส่งผลให้ ต้นทุนโดยรวมลดลงพร้ อมกับมีรายจ่ายฝ่ ายทุนที่ลดลง และเริ่ มให้ ผลกาไรในครึ่ งหลังของ
ปี 2557
ทวีปอเมริกาเหนือ
ธุรกิจในทวีปอเมริ กาเหนือมีผลการดาเนินงานที่ดีขึ ้นอย่างมากโดยมี Core EBITDA เท่ากับ 160 ล้ านเหรี ยญสหรัฐในครึ่ ง
แรกของ ปี 2557 เทียบกับ 121 ล้ านเหรี ยญสหรัฐในครึ่งแรกของ ปี 2556 ทังนี
้ ้ เกิดจากปริ มาณการผลิตที่เพิ่มสูงขึ ้นร้ อยละ
13 และ Core EBITDA ต่อตันที่เพิ่มขึ ้นเป็ น 165 เหรี ยญสหรัฐต่อตันในครึ่ งแรกของปี 2557 จาก 140 เหรี ยญสหรัฐต่อตัน
ในครึ่งแรกของปี 2556 ทังนี
้ ้ปริ มาณการผลิตที่เพิ่มขึ ้นส่วนใหญ่มาจากปริ มาณการผลิตที่สงู ขึ ้นของโรงงานผลิต EOEG ใน
รัฐเท็กซัสที่ได้ ทาการเปลีย่ น catalyst ในไตรมาสที่ 2 ปี 2556 นอกจากนี ้อัตรากาไรของ MEG และ PEO ยังอยู่ในระดับที่
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ดีเนื่องจากอุปสงค์ที่กลับมาสูงขึ ้นและต้ นทุนเอทิลีนที่ต่าในทวีปอเมริ กาเหนือ จะเห็นได้ ว่าบริ ษัทมีข้อได้ เปรี ยบอย่างมาก
จากปริ มาณการผลิตที่เพิ่มสูงขึ ้นและอัตรากาไรที่คาดว่าจะเพิ่มขึ ้นจากกลุม่ ธุรกิจ Oxide และ Glycol ในช่วงครึ่งหลังของปี
2557 ทังนี
้ ้อัตรากาไร ของ MEG และ PEO คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ ้นเนื่องจากอุปทานที่ขาดแคลน และต้ นทุนเอทิลีนที่ยงั คงลด
ต่าลงอย่างต่อเนื่องในสหรัฐอเมริ กา ซึง่ ส่งผลให้ อตั รากาไร Glycols ในประเทศสหรัฐอเมริ กาสูงกว่าในทวีปเอเชีย
แผนภูมิท่ ี 2: แบ่ งตามภูมิภาค– ปริมา การผลิตและรายได้
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:

ตารางที่ 4: การดาเนินงานในแต่ ละภูมิภาค – ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ (เทียบกันปี ต่ อปี )
ล้ านบาท
คร่ งแรกของ
ปี 2557
3,292
1,753
3,396
5,370

คร่ งแรกของปี
2556
2,467
1,641
1,891
4,181

Core EBITDA
เอเชีย
(2)
ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริ กา
อเมริ กาเหนือ

10,181
2,390
2,570
5,222

7,077
2,101
1,376
3,600

EBITDA
เอเชีย
(2)
ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริ กา
อเมริ กาเหนือ

8,970
2,070
2,107
4,793

6,288
1,731
1,024
3,533

(1)

Core EBITDA ต่อตัน (เหรี ยญสหรัฐต่อตัน)
เอเชีย
(1)
ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริ กา
อเมริ กาเหนือ

ข้ อสังเกต :
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ล้ านเหรียญสหรัฐ
YoY%
33%
7%
80%
28%
44%
14%
87%
45%
43%
20%
106%
36%

คร่ งแรกของ
ปี 2557
101
54
104
165

คร่ งแรกของปี
2556
83
55
63
140

313
73
79
160

237
70
46
121

275
64
65
147

211
58
34
118

Core EBITDA ต่อตันของบริ ษัทคานวณจาก Core EBITDA รวมของบริ ษัทหารด้วยจานวนการผลิ ตรวมของบริ ษัท
Core EBITDA ต่อตันของแต่ละภูมิภาคคานวณจาก Core EBITDA ของแต่ละภูมิภาคหารด้วยจานวนการผลิ ตของแต่ละภูมิภาค
(1)
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YoY%
22%
(2)%
65%
18%
32%
4%
71%
33%
31%
10%
89%
24%

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)
(2)

EMEA รวมทวี ปยุโรป, ตะวันออกกลาง และแอฟริ กา
ในครึ่ งแรกของปี 2557 EBITDA รวม เงิ นประกันชดเชยการสูญเสียรายได้จากเหตุการณ์น้าท่วมจานวน 4 ล้านเหรี ยญสหรัฐในทวี ปเอเชี ย
ในครึ่ งแรกของปี 2556 EBITDA รวม เงิ นประกันชดเชยการสูญเสียรายได้จากเหตุการณ์น้าท่วมจานวน 13 ล้านเหรี ยญสหรัฐในทวี ปเอเชี ย

ความหลายหลายของธุรกิจ
ผลิตภั ฑ์ ชนิดพิเศษของบริษัทมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยมี Core EBITDA เท่ากับ 124 ล้ านเหรี ยญสหรัฐในครึ่ ง
แรกของปี 2557 เพิ่มขึ ้นจาก 77 ล้ านเหรี ยญสหรัฐในครึ่งแรกของปี 2556 การเพิ่มขึ ้นอย่างมากนี ้เกิดจากปริ มาณการผลิต
ที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 23 จากอัตราการผลิตที่สงู ขึ ้น การรวมผลประกอบการของ Trevira ในการจัดทางบการเงินรวม รวมทัง้
การเข้ าซื ้อกิจการ PHP Fibers ในครึ่งแรกของปี 2557 นอกจากนี ้ Core EBITDA ต่อตันเพิ่มขึ ้นเป็ น 197 เหรี ยญสหรัฐต่อ
ตันในครึ่งแรกของปี 2557 จาก 150 เหรี ยญสหรัฐต่อตันในครึ่งแรกของปี 2556 ทังนี
้ ้การเพิ่มขึ ้นของ Core EBITDA ต่อตัน
เป็ นผลมาจากการบริ หารต้ นทุนที่มี ประสิทธิ ภาพ การพลิ กฟื ้นกลับมาทาผลกาไรของ Trevira และการเพิ่มขึน้ ของ
ผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ าสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ถงุ ลมนิรภัย (airbag) และยางในรถยนต์ (tire cord) จากการเข้ าซื ้อกิจการ PHP
Fibers จะเห็นได้ วา่ ในครึ่งแรกของปี 2557 ผลิตภัณฑ์ HVA มีปริ มาณการผลิตร้ อยละ 20 ของปริ มาณการผลิตรวม
บริษัทมีความคาดหวังที่จะขยายกาลังการผลิตของผลิตภั ฑ์ ชนิดพิเศษเชิงกลยุทธ์ เพิ่มขน้ เป็ นร้ อยละ 25 ของ
กาลังการผลิตรวม ดยประมา ในระยะยาว ซึง่ ส่วนใหญ่มาจากการเข้ าซื ้อกิจการที่เป็ นผู้นาตลาดในธุรกิจนี ้ ทังนี
้ ้บริ ษัท
ยังคงมีความกระตือรื อร้ นเป็ นอย่างยิ่งในการที่จะมุง่ หน้ าไปสูก่ ารเจริ ญเติบโตนี ้เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้ กบั ผลิตภัณฑ์
ของบริ ษัท ผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษนี ้จะช่วยเพิ่มคุณค่าของตราสินค้ าให้ แก่บริ ษัท เนื่องจากบริ ษัทเป็ นผู้นาตลาดและเป็ นผู้
ริ เริ่ มผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้ รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้ าในอุตสาหกรรมสินค้ าอุปโภคบริ โภค
ธุรกิจผลิตภั ฑ์ Commodity ในฝั่ งตะวันตก มี Core EBITDA เพิ่มขึ ้นเป็ น 144 ล้ านเหรี ยญสหรัฐในครึ่ งแรกของปี
2557 จาก 118 ล้ านเหรี ยญสหรัฐในครึ่งแรกของปี 2556 การเพิ่มขึ ้นของ Core EBITDA อย่างมากนี ้เป็ นผลจากอัตรากาไร
ที่เพิ่มขึ ้นเป็ น 119 เหรี ยญสหรัฐต่อตันในครึ่ งแรกของปี 2557 จาก 98 เหรี ยญสหรัฐต่อตันในครึ่ งแรกของปี 2556 ทังนี
้ ้
อัตรากาไรที่เพิ่มขึ ้นมาจากอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ PET ที่เพิ่มขึ ้นตามฤดูกาลและอุปสงค์ที่แข็งแกร่งของธุรกิจ Glycol
ธุรกิจผลิตภั ฑ์ Commodity ในทวีปเอเชีย มี Core EBITDA เพิ่มขึ ้นเป็ น 44 ล้ านเหรี ยญสหรัฐในครึ่ งแรกของปี 2557
จาก 42 ล้ านเหรี ยญสหรัฐในครึ่งแรกของปี 2556 การเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยของ Core EBITDA นี ้เป็ นผลจากปริ มาณการผลิตที่
เพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้อัตรากาไรของ PTA ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์หลักในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ Commodity ในทวีปเอเชียด้ วยกาลังการผลิต
1.8 ล้ านตัน (รวมกิจการร่วมทุน Polyprima ในประเทศอินโดนีเซีย) ยังคงอยูใ่ นระดับต่า
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แผนภูมิท่ ี 3: ประเภทผลิตภั ฑ์ – รายได้ และปริมา การผลิต
1,600
1,200

1,414

568

1,307

526

1,505
1,423 1,446 1,471 1,464

1,587

602
565 589 614 608

1,696 1,646

641

800
400
0

2,000

605 613
633 541 595 607 588 559

HVA

West Commodity

1,972

516
503 514 546 541 518

1,500

469 460

1,000

871 921 880 695 782
845 742

773

500

382

240 264 250 269 297 298 333

214

1,862 1,900 1,877 1,817 1,887

683
444 488 464 451 582 587

0

HVA

Asia Commodity

West Commodity

Asia Commodity

:

ตารางที่ 5: ประเภทผลิตภั ฑ์ – ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ (เทียบกันปี ต่ อปี )
ล้ านบาท
คร่ งแรกของปี 2557
(1)

Core EBITDA ต่อตัน
HVA
West Commodity
Asia Commodity

ล้ านเหรียญสหรัฐ

คร่ งแรกของปี 2556

YoY%

คร่ งแรกของปี 2557

คร่ งแรกของปี 2556

33%
101
43%
197
32%
119
6%
35
44%
Core EBITDA
10,181
7,077
313
HVA
4,042
2,295
76%
124
West Commodity
4,703
3,526
33%
144
Asia Commodity
1,435
1,256
14%
44
43%
EBITDA
8,970
6,288
275
HVA
3,952
2,350
68%
121
West Commodity
3,902
3,052
28%
120
Asia Commodity
1,115
886
26%
34
ข้ อสังเกต : ในครึ่ งแรกของปี 2557 EBITDA รวม เงิ นประกันชดเชยการสูญเสียรายได้จากเหตุการณ์น้าท่วมจานวน 4 ล้านเหรี ยญสหรัฐในกลุ่มผลิ ภณ
ั ฑ์ HVA
ในครึ่ งแรกของปี 2556 EBITDA รวม เงิ นประกันชดเชยการสูญเสียรายได้จากเหตุการณ์น้าท่วมจานวน 4 ล้านเหรี ยญสหรัฐในกลุ่มผลิ ตภัณฑ์ Asia
Commodity และ 9 ล้านเหรี ยญสหรัฐในกลุ่มผลิ ตภัณฑ์ HVA
3,292
6,404
3,861
1,155

2,467
4,465
2,935
1,089

(1)

83
150
98
36
237
77
118
42
211
79
102
30

Core EBITDA ต่อตันของบริ ษัทคานวณจาก Core EBITDA รวมของบริ ษัทหารด้วยจานวนการผลิ ตรวมของบริ ษัท
Core EBITDA ต่อตันของแต่ ละประเภทผลิ ตภัณฑ์ คานวณจาก Core EBITDA ของแต่ละประเภทผลิ ตภัณฑ์ ด้วยจานวนการผลิ ตของแต่ละประเภท
ผลิ ตภัณฑ์
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YoY%
22%
31%
21%
(3)%
32%
61%
22%
5%
31%
54%
17%
15%

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ครงสร้ างทางการเงินและสภาพคล่ อง
หนีส้ ิน

อัตราส่วนหนี ้สินจากการดาเนินงานสุทธิต่อทุนของบริ ษัทในเดือนมิถนุ ายน 2557 เท่ากับ 1.2
เท่า ต่ากว่าอัตราส่วนที่รายงาน ณ สิ ้นปี 2556 ซึ่งเท่ากับ 1.4 เท่า ความสามารถในการชาระหนี ้
(DSCR) ในเดือนมิถนุ ายน 2557 เท่ากับ 2.4 เท่าเพิ่มขึ ้นจากปี 2556 ซึ่งเท่ากับ 1.6 เท่า และอัตรา
ความสามารถในการจ่ายดอกเบี ้ย (Interest Coverage Ratio) ในเดือนมิถนุ ายน 2557 เท่ากับ 5.1
เท่าเพิ่มขึ ้นจากปี 2556 ซึ่งเท่ากับ 3.9 เท่า เป็ นผลมาจากผลประกอบการของบริ ษัทที่ดีขึ ้นในครึ่ งแรก
ของปี 2557 บริ ษัทมีกระแสเงินสดไหลออกเพื่อรายจ่ายฝ่ ายทุนและการลงทุนจานวน 232 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐในช่วงครึ่ งแรกของปี 2557 (เกณฑ์เงินสด) ทังนี
้ ้ หนี ้สินจากการดาเนินงานสุทธิของบริ ษัทลดลง
จาก 2,224 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็ น 2,220 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ณ วันที่ 30
มิถนุ ายน 2557 พร้ อมกับกระแสเงินไหลเข้ าจากการดาเนินงานสุทธิจากเงินลงทุนและต้ นทุนการกู้ยืม
:
กระแสเงินสดที่แข็งแกร่งและระยะเวลาครบกาหนดในการชาระหนี ้ที่ยาวช่วยเพิ่มสภาพคล่องที่ดี
ขึ ้นให้ กบั บริ ษัท ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 บริ ษัทมีสภาพคล่องเท่ากับ 1.2 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐซึ่ง
ประกอบด้ วยเงินสดและเงินสดภายใต้ การบริ หารรวมทังวงเงิ
้ นสินเชื่อที่ยงั มิได้ เบิกใช้ การมีสภาพคล่อง
ที่ดีเช่นนี ้ช่วยตอบสนองความต้ องการเงินทุน หมุนเวียนของบริ ษัททันทีที่ต้องการในกรณีที่มีการเพิ่มขึ ้น
ของราคาอย่างเฉียบพลัน ทังนี
้ ้ยังช่วยให้ บริ ษัทสามารถปิ ดการซื ้อกิจการได้ เร็ วขึ ้นในทุกช่วงเวลาที่
โอกาสเกิดขึ ้น
:

สภาพคล่ อง

ตารางต่อไปนี ้แสดงการเปลีย่ นแปลงของหนี ้สินรวม และหนี ้สินจากการดาเนินงานสุทธิ ในหน่วยล้ านเหรี ยญสหรัฐ
ตารางที่ 6: หนีส้ ินรวมและหนีส้ ินจากการดาเนินงานสุทธิ
ล้ านเหรียญสหรัฐ
หนีส้ ินรวม

คร่ งแรกของปี 2557

ปี 2556
2,535

2,598

339

490

99

120

847

725

เงินกู้ยืมระยะยาว (Non-current portion)

1,250

1,264

เงินสด และเงินสดภายใต้ การบริหาร

124

133

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

109

125

เงินลงทุนระยะสันและเงิ
้
นให้ ก้ ยู ืม

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสัน้
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี (Current portion)
หุ้นกู้ (Non-current portion)

15

7

(1)

2,411

2,466

(2)

หนี ้สินสาหรับโครงการที่ยงั ไม่เริ่ มดาเนินงาน (Project Debt)

191

241

(3)

หนีส้ ินจากการดาเนินงานสุทธิ

2,220

2,224

อัตราส่วนหนี ้สินจากการดาเนินงานสุทธิต่อทุน (เท่า)

1.1

1.2

อัตราส่วนหนี ้สินระยะยาวจากการดาเนินงานสุทธิต่อทุน (เท่า)

1.0

0.9

51%

37%

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยTRIS (ได้ รับการยืนยันในเดือนตุลาคม ปี 2556)

A+

A+

สภาพคล่ อง (พันล้ านเหรียญสหรัฐ)

1.2

0.8

วงเงินสินเชื่อที่ยงั มิได้ เบิกใช้ – พันล้ านเหรี ยญสหรัฐ

1.1

0.7

หนีส้ ินสุทธิ

หนี ้สินที่มีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่ (%)

อัตราส่ วนทางการเงิน
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

1.4

1.3

ความสามารถในการชาระหนี ้ (DSCR) (เท่า)

2.4

1.6

5.1

3.9

อัตราความสามารถในการจ่ายดอกเบี ้ย (Interest Coverage Ratio) (เท่า)
ข้ อสังเกต : (1) หนีส้ ิ นสุทธิ หมายถึง หนีส้ ิ นที ่ภาระดอกเบี ้ย หักด้วยเงิ นสด และเงิ นสดภายใต้การบริ หาร
(2)
หนีส้ ิ นสาหรับโครงการที ่ยงั ไม่เริ่ มดาเนิ นงาน หมายถึง หนีส้ ิ นในโครงการลงทุนที ่ยงั ไม่ก่อให้เกิ ดรายได้และกาไรแก่กิจการ
(3)
หนีส้ ิ นจากการดาเนิ นงานสุทธิ เท่ากับ หนีส้ ิ นสุทธิ หักด้วยหนีส้ ิ นสาหรับโครงการที ่ยงั ไม่เริ่ มดาเนิ นงาน

รูปภาพต่อไปนี ้แสดงสัดส่วนหนี ้สินสุทธิและการชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ในแต่ละปี ในหน่วยล้ านเหรี ยญสหรัฐ
ตารางที่ 7: การชาระคืนเงินกู้ยมื ระยะยาวและหุ้นกู้

:

:
4

24%
:
4.0

12%
4%

10%
15%

:
:

35%
TRIS:
A+ with Stable Outlook

= 4.8

งบกระแสเงินสด
ในครึ่งแรกของ ปี 2557 บริ ษัทมีกระแสเงินไหลเข้ าสุทธิจากการดาเนินงานจานวน 397 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เทียบกับกระแส
เงินไหลเข้ าจากการดาเนินงานจานวน 207 ล้ านเหรี ยญสหรัฐในครึ่งแรกของปี 2556 ซึง่ คิดเป็ นการเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 92 จาก
การเพิ่มขึ ้นของ EBITDA และเงินสดจากเงินทุนหมุนเวียน ทังนี
้ ้ในครึ่ งแรกของ ปี 2557 บริ ษัทมีกระแสเงินสดไหลออก
จานวน 232 ล้ านเหรี ยญสหรัฐสาหรับรายจ่ายฝ่ ายทุนและการลงทุนของการเข้ าซื ้อร้ อยละ 80 ของบริ ษัท PHP Fibers
จานวน 87 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และการเข้ าซื ้อร้ อยละ 100 ของบริ ษัท Artenius ในประเทศตุรกี จานวน 24 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐ (ไม่รวมส่วนที่เป็ นหนี ้สินจานวน 21 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ) นอกจากนี ้ยังมีรายจ่ายฝ่ ายทุนจากการขยายโรงงาน การ
ขยายกาลังการผลิตและแผนการสร้ างความเป็ นเลิศในการดาเนินงาน รายจ่ายฝ่ ายทุนและการลงทุนดังกล่าวได้ รับการ
สนับสนุนโดยการออกหุ้นกู้และกระแสเงินสดจากการดาเนินงาน

271

การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ (MD&A)

| ส่ วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1
49

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ตารางที่ 8: กระแสเงินสดของบริษัท (เทียบกันปี ต่ อปี )
ล้ านบาท

ล้ านเหรียญสหรัฐ

คร่ งแรกของ
ปี 2557

คร่ งแรกของ
ปี 2556

YoY%

คร่ งแรกของ
ปี 2557

คร่ งแรกของ
ปี 2556

YoY%

10,197

7,077

44%

313

237

32%

ภาษีเงินได้
เงินทุนหมุนเวียนสุทธิและอื่นๆ
กระแสเงินสดเข้ าจากกิจกรรมดาเนินงาน

(160)
4,113

(444)
326

(64)%
1,160%

(5)
126

(15)
11

(67)%
1,055%

(ก่ อนกาไรหรื อขาดทุนจากสินค้ าคงเหลือ)

14,150

6,959

103%

435

233

86%

กาไร (ขาดทุน) จากสินค้ าคงเหลือ

(1,211)

(789)

54%

(37)

(26)

41%

กระแสเงินสดเข้ าจากกิจกรรมดาเนินงาน

12,939

6,170

110%

397

207

92%

(1)

(6,862)

(3,441)

99%

(211)

(115)

83%

รายจ่ายฝ่ ายทุนเพื่อการบารุงรักษา

(698)

(623)

12%

(21)

(21)

3%

ค่าใช้ จ่ายทางการเงินสุทธิที่จา่ ยไป

(1,757)

(1,728)

2%

(54)

(58)

(7)%

เงินปั นผลจ่าย

(733)

(870)

(16)%

(23)

(29)

(23)%

(2)

(223)

(595)

(63)%

(34)

21

เพิ่มขน้ (ลดลง)ในหนีส้ ินสุทธิ
(2,666)
ข้ อสังเกต : (1) รวมเงิ นที ่ได้รับจากการขายที ่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และเงิ นลงทุน
(2)
รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี ่ยนของเงิ นตราต่างประเทศสิ้ นงวดและอื ่นๆ

1,087

(55)

(5)

Core EBITDA

รายจ่ายฝ่ ายทุนเพื่อการขยายกาลังการผลิตและการลงทุนใหม่

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนและอื่นๆ

(2)

272

การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ (MD&A)

| ส่ วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1,098%

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 4
ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี ้

บริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 4
ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสาร
บริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Indorama Ventures Public Company
Limited (“ผู้ออกหุ้นกู้”) สานักงานตังอยู
้ ่เลขที่ 75/102 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชัน้ 37 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนอโศก
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 โทรศัพท์ 0-2661-6661 โทรสาร 0-2661-6664-5 มีความประสงค์ที่จะออก
และเสนอขายหุ้นกู้ซงึ่ มีลกั ษณะสาคัญตามที่ระบุไว้ ข้างล่างนี ้
1. รายละเอียดของตราสารหนีท้ ่ เี สนอขาย
1.1 ลักษณะสาคัญของหุ้นกู้ท่ เี สนอขาย
ผู้ออกหุ้นกู้

บริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)
Indorama Ventures Public Company Limited

ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้

“หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ ายทุนไถ่ถอนเมื่อเลิกบริ ษัทซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอน
หุ้นกู้ก่อนกาหนดและมีสิทธิเลื่อนชาระดอกเบี ้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆของบริ ษัทอินโด
รามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2557“

ประเภทของหุ้นกู้

หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ ายทุนชาระคืนเงินต้ นเพียงครัง้ เดียวเมื่อเลิกบริ ษัท หรื อ
เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้ สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกาหนดตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนด
สิทธิ ทงั ้ นีผ้ ้ อู อกหุ้นกู้มีสิทธิ เลื่ อนการชาระดอกเบีย้ พร้ อมกับสะสมดอกเบีย้ จ่ายไป
ชาระในวันใด ๆ ก็ได้ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้โดยไม่จากัดระยะเวลาและจานวนครัง้ ตามดุลย
พินิจของของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว ไม่มีประกันไม่แปลงสภาพและมีผ้ แู ทนผู้ถือ
หุ้นกู้

ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และ
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)

ผู้ร่วมจัดจาหน่ายหุ้นกู้

บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด (มหาชน)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) หรื อผู้ที่ได้ รับแต่งตังโดยชอบให้
้
ทาหน้ าที่เป็ น
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) หรื อผู้ที่ได้ รับแต่งตังโดยชอบให้
้
ทาหน้ าที่เป็ นนาย
ทะเบียนหุ้นกู้แทน

จานวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

ไม่เกิน 15,000,000 หน่วย
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มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย

1,000 (หนึง่ พัน) บาท

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย

ไม่เกิน 15,000,000,000 บาท

ราคาเสนอขายต่อหน่วย

1,000 (หนึง่ พัน) บาท

อายุห้ นุ กู้

ไม่มีกาหนดระยะเวลา (Perpetual)

วันออกหุ้นกู้

31 ตุลาคม 2557

วันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

ไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการหรื อเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้ สิทธิ ไถ่ถอนก่อนกาหนดตามเงื่อนไขที่
กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ

สถานะของหุ้นกู้

หุ้นกู้ที่เสนอขายในครั ง้ นี เ้ ป็ นหุ้นกู้ด้อยสิท ธิ และไม่มีประกัน ของผู้อ อกหุ้นกู้แ ละมี
สถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วยโดยการด้ อยสิทธิ ดงั กล่าวของผู้ถือหุ้นกู้
ตามหุ้นกู้นี ้เป็ นการด้ อยสิทธิในเรื่ องการได้ รับชาระเงินตามหุ้น กู้ต่อเจ้ าหนี ้สามัญและ
เจ้ าหนี ้บุริมสิทธิอื่น ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้สทิ ธิของผู้ถือหุ้นกู้นี ้จะเท่าเทียมกับสิทธิของผู้ถือ
หุ้นบุริมสิทธิ ของผู้ออกหุ้นกู้แต่จะมีสิทธิ ก่อนหน้ าผู้ถือหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้เมื่อ
เกิดกรณีตามที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ

อัตราดอกเบี ้ยของหุ้นกู้

(1)

ตังแต่
้ วนั ออกหุ้นกู้จนถึงวันครบกาหนด 5 (ห้ า) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ (แต่ไม่
นับรวมวันครบกาหนดปี ที่ 5 นับจากวันออกหุ้นกู้) อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 7
ต่อปี

(2)

ตังแต่
้ วนั ครบกาหนด 5 (ห้ า) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้จนถึงวันครบกาหนด 25
(ยี่สิบห้ า) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ (แต่ไม่นบั รวมวันครบกาหนดปี ที่ 25 นับจาก
วันออกหุ้นกู้) อัตราดอกเบี ้ยเท่ากับอัตราร้ อยละต่อปี ซึ่งเป็ นผลรวมของ (ก)
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ
(ค) อัตราร้ อยละ 0.25 ต่อปี

(3)

ตังแต่
้ วันครบกาหนด 25 (ยี่สิบห้ า) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้จนถึงวันครบ
กาหนด 50 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ (แต่ไม่นบั รวมวันครบกาหนดปี ที่ 50 นับ
จากวันออกหุ้นกู้) อัตราดอกเบี ้ยเท่ากับอัตราร้ อยละต่อปี ซึง่ เป็ นผลรวมของ
(ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread
และ (ค) อัตราร้ อยละ 1.0 ต่อปี

(4)

ตัง้ แต่ วั น ครบก าหนด 50 (ห้ าสิ บ ) ปี นั บ จากวั น ออกหุ้ นกู้ เป็ นต้ นไป
อัต ราดอกเบี ย้ เท่ า กั บ อัต ราร้ อยละต่ อ ปี ซึ่ ง เป็ นผลรวมของ (ก) อัต รา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ
(ค) อัตราร้ อยละ 3.0 ต่อปี
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โดยที่ Initial Credit Spread จะเท่ากับร้ อยละ 4.08 ต่อปี และอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี หมายถึง Yield Interpolation ของเส้ นอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุ 5 (ห้ า) ปี ณ สิ ้นสุดวันทาการของสองวันทาการก่อนวันปรับ
อัตราดอกเบี ้ยใดๆ ซึง่ จัดทาโดยสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย
ผู้ออกหุ้นกู้จะทาการปรับอัตราดอกเบี ้ยหุ้นกู้ทุก ๆ 5 (ห้ า) ปี โดย นายทะเบียนหุ้นกู้
และผู้ออกหุ้นกู้จะเป็ นผู้คานวณการปรับอัตราดอกเบี ้ยหุ้นกู้ดงั กล่าวโดยอ้ างอิงจาก
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ในสองวันทาการก่อนวันเริ่ มต้ นของงวด
การปรับดอกเบี ้ยที่เกี่ยวข้ อง และแจ้ งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ทราบโดยวิธีการตามที่ผ้ แู ทนผู้
ถือหุ้นกู้เห็นสมควร
1.2

วิธีการเวลาและสถานที่ในการชาระหนีห้ ้ ุนกู้

วันกาหนดชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระดอกเบี ้ยเป็ นรายไตรมาสในวันที่ 31 มกราคม วันที่ 30 เมษายน
วันที่ 31 กรกฎาคม และวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้น
กู้จะทาการชาระดอกเบี ้ยงวดแรกในวันที่ 31 มกราคม 2558 และจะทาการชาระ
ดอกเบี ้ยหุ้นกู้งวดสุดท้ ายในวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อน
การชาระดอกเบี ้ยพร้ อมกับสะสมดอกเบี ้ยจ่ายไปชาระในวันใด ๆ ก็ได้ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้
โดยไม่จากัดระยะเวลาและจานวนครัง้ ตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว

การคานวณและชาระดอกเบี ้ย

จานวนดอกเบี ้ยที่จะต้ องชาระตามหุ้นกู้สาหรับงวดดอกเบี ้ยใดๆ จะคานวณโดยนา
(ก) ผลคูณของจานวนเงินต้ นของหุ้นกู้ในแต่ละหน่วย ณ วันแรกของงวดดอกเบี ้ยนัน้
กับอัตราดอกเบี ้ยที่มีผลใช้ บงั คับสาหรับงวดนันไปคู
้ ณกับ (ข) จานวนวันสาหรับงวด
ดอกเบี ้ยนันหารด้
้
วย 365 โดยจานวนดอกเบี ้ยจะกาหนดทศนิยมไม่เกินหกตาแหน่ง
(ถ้ าตาแหน่งที่เจ็ดมีคา่ มากกว่าหรื อเท่ากับ 5 (ห้ า) ให้ ทาการปั ดทศนิยมตาแหน่งที่หก
ขึ ้นหนึง่ ตาแหน่ง)

วันชาระเงินต้ น

ชาระคืนเงินต้ นเพียงครัง้ เดียวเมื่อเลิกบริ ษัทหรื อเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้ สิทธิ ไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนกาหนด

วิธีการชาระหนี ้ตามหุ้นกู้

1.

การชาระเงินต้ น

1.1

กรณี ทั่ว ไปผู้อ อกหุ้น กู้จ ะช าระเงิ น ต้ น ตามหุ้น กู้ ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น กู้ผ่า นทาง
นายทะเบียนหุ้นกู้โดย (ก) การออกเช็คขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเฉพาะในนามของ
ผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันทาการที่ต้องชาระเงินโดยให้ นายทะเบียนหุ้นกู้
จัดส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้ าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรื อไปรษณีย์อากาศ
(Air Mail) (ในกรณีที่สง่ ถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ตามที่
อยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ (ข) การโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้
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ในประเทศไทยตามรายละเอียดที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ได้ แจ้ งไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นกู้หรื อที่
ผู้ถือหุ้นกู้ได้ แจ้ งให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ าไม่
น้ อยกว่า 15 (สิบห้ า) วันทาการก่อนวันชาระเงินนันๆหรื
้ อ (ค) วิธีการอื่นใด
ตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่
ต้ องนาใบหุ้นกู้ของตนมาเวนคืนให้ แก่นายทะเบียนหุ้นกู้เพื่อรับชาระคืนเงิน
ต้ น
1.2

กรณีของหุ้นกู้ที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นผู้ถือหุ้นกู้แทนผู้ออกหุ้นกู้จะชาระ
เงิ น ต้ น ตามหุ้น กู้ ผ่า นทางนายทะเบี ย นหุ้น กู้ ให้ แ ก่ บุค คลที่ ศูน ย์ รั บ ฝาก
หลักทรัพย์มีหนังสือแจ้ งมายังผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็ นผู้ทรง
สิทธิในหุ้นกู้จานวนต่างๆที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ ในชื่อของศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์โดย (ก) การออกเช็คขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเฉพาะในนามของผู้
ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันทาการที่ต้องชาระเงิ นโดยให้ นายทะเบียนหุ้นกู้
จัดส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้ าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรื อไปรษณีย์อากาศ
(Air Mail) (ในกรณีที่สง่ ถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ตามที่
อยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ได้ รับแจ้ งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ข)
การโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทยตามรายละเอียด
ที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ได้ แจ้ งไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นกู้หรื อที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ได้ แจ้ งให้ นายทะเบียน
หุ้นกู้ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้ า) วันทาการ
ก่อนวันชาระเงินนันๆหรื
้ อ (ค) วิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้น
กู้และนายทะเบียนหุ้นกู้

2.

การชาระดอกเบี ้ยหรื อเงินจานวนอื่นใด (ถ้ ามี)

2.1

กรณีทวั่ ไปผู้ออกหุ้นกู้จะชาระดอกเบี ้ยหรื อเงินจานวนอื่นใดให้ แก่ผ้ ู ถือหุ้นกู้
ผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้โดย (ก) การออกเช็คขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเฉพาะใน
นามของผู้ถื อ หุ้น กู้ ลงวัน ที่ ต รงกับ วัน ท าการที่ ต้ อ งช าระเงิ น โดยให้ น าย
ทะเบี ย นหุ้น กู้จัด ส่ง เช็ ค ดัง กล่า วล่ว งหน้ า ทางไปรษณี ย์ ลงทะเบี ย นหรื อ
ไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ ในต่างประเทศ)
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ตามที่อยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ (ข) การโอนเงินเข้ าบัญชี
ธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทยตามรายละเอียดที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ได้ แจ้ งไว้
ในใบจองซื ้อหุ้นกู้หรื อที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ได้ แจ้ งให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้ า) วันทาการก่อนวันชาระเงิน
นันๆหรื
้ อ (ค) วิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนาย
ทะเบียนหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องนาใบหุ้นกู้ของตนมาเวนคืนให้ แก่นาย
ทะเบียนหุ้นกู้เพื่อรับชาระดอกเบี ้ยงวดสุดท้ าย

2.2

กรณีของหุ้นกู้ที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นผู้ถือหุ้นกู้แทนผู้ออกหุ้นกู้จะชาระ
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ดอกเบี ้ยหรื อเงินจานวนอื่นใดผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้ให้ แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์มีหนังสือแจ้ งมายังผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็ นผู้ทรงสิทธิ ใน
หุ้น กู้ จ านวนต่ า งๆที่ ล งทะเบี ย นในสมุ ด ทะเบี ย นหุ้ นกู้ ไว้ ในชื่ อ ของศูน ย์ รั บ ฝาก
หลักทรัพย์โดย (ก) การออกเช็คขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่
ตรงกับ วัน ท าการที่ ต้ อ งช าระเงิ น โดยจะให้ น ายทะเบี ย นหุ้น กู้ จัด ส่ง เช็ ค ดัง กล่า ว
ล่วงหน้ าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรื อไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่สง่ ถึงผู้
ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่
ได้ รับแจ้ งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ข) การโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้
ในประเทศไทยตามรายละเอียดที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ได้ แจ้ งไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นกู้หรื อที่ผ้ ถู ือหุ้ นกู้
ได้ แจ้ งให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 (สิบ
ห้ า) วันทาการก่อนวันชาระเงินนันๆ
้ หรื อ (ค) วิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้
ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ หากวันครบกาหนดชาระเงินตามหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้
ไม่ตรงกับวันทาการให้ เลื่อนวันชาระเงิ นไปเป็ นวันทาการถัดไปโดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่
จาต้ องชาระเงินเพิ่มใดๆสาหรับการเลือ่ นวันชาระเงินเว้ นแต่ในกรณีการชาระดอกเบี ้ย
งวดสุดท้ ายซึง่ จะต้ องนาจานวนวันทังหมดที
้
่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันชาระ
ดอกเบี ้ยที่เลือ่ นออกไปมารวมคานวณดอกเบี ้ยด้ วย
การไถ่ถอนหุ้นกู้

หุ้นกู้นี ้เป็ นหุ้นกู้ประเภทด้ อยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ ายทุนชาระคืนเงินต้ นเพียงครัง้ เดียว
โดยการไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ (Perpetual) หรื อเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้ สิทธิไถ่ถอนก่อน
ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิเท่านัน้

การซื ้อคืนหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้มีสทิ ธิซื ้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้รายใดๆในตลาดรองหรื อแหล่งอื่นๆได้ ไม่ว่า
ในเวลาใดๆที่ราคาหรื อเงื่อนไขใดๆ ก็ได้ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทาคาเสนอซื ้อคืนหุ้นกู้เป็ น
การทัว่ ไปผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องทาคาเสนอซื ้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทกุ รายและจะต้ องทา
การซื ้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซงึ่ ประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทกุ รายอย่างเท่าเทียมกันตาม
สัดส่วนที่เสนอขาย

การจดทะเบียนหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะนาหุ้นกู้เข้ าขอจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย (Thai Bond
Market Association) และ/หรื อ ตลาดรองของหุ้นกู้อื่นใดที่ผ้ อู อกหุ้นกู้เห็นควรและจะ
คงให้ ห้ นุ กู้เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทยหรื อศูนย์ซื ้อขาย
อื่นใดที่ผ้ อู อกหุ้นกู้เห็นว่ามีสถานะเท่าเทียมกันตลอดอายุห้ นุ กู้

ตลาดรองของหุ้นกู้

ผู้ลงทุนสามารถซื ้อขายหุ้นกู้ได้ ที่ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อนิติบคุ คลอื่น
ใดที่มีใบอนุญาตค้ าหลักทรัพย์อนั เป็ นตราสารหนี ้หรื อตลาดรองอื่นใด

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้น ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ มีการจัดอันดับความน่าเชื่ อถื อของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับ
กู้ที่เสนอขาย
ความน่าเชื่อถือที่สานักงานก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้ ณ วันออก

5

บริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

หุ้นกู้นี ้ ผู้ออกหุ้นกู้ได้ แต่งตังให้
้ บริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จากัด เป็ นผู้ทาการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่เสนอขายโดยผลการจัดอันดับเผยแพร่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557
หุ้นกู้ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ Aซึง่ อันดับความน่าเชื่อถือนี ้มิได้ จดั ขึ ้นเพื่อเป็ นข้ อแนะนาให้ ผ้ ลู งทุนทาการซื ้อขายหรื อ
ถือหุ้นกู้ที่เสนอขายและอาจมีการเพิกถอนหรื อเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดอายุของหุ้นกู้
(ความหมายของผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือปรากฏตามรายละเอียดท้ ายข้ อ
1.4)
การจัดอันดับของหุ้นกู้ในการนับเป็ น ณ วันออกหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ได้ แต่งตังให้
้ บริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จากัด เป็ นผู้ทาการจัด
เครดิตตราสารทุน (equity credit)
อันดับของหุ้นกู้ในการนับเป็ นเครดิตตราสารทุน (equity credit) โดยผู้ออกหุ้นกู้
สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี ้เป็ นเครดิตตราสารทุน (equity credit) ได้ เท่ากับร้ อยละ 50
ของมูลค่าของหุ้นกู้
สิทธิ ของผู้ถือหุ้นกู้ในการขอให้ ผ้ อู อก -ไม่มีหุ้นกู้ทาการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบ
กาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
สิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ มีโดยเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิธี ก ารที่ ก าหนดไว้ ใ นข้ อ ก าหนดสิทธิ แ ละโปรด
ก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
พิจารณาข้ อ 1.4 สรุปสาระสาคัญของข้ อกาหนดสิทธิในส่วนที่4นี ้
1.3

สรุ ปสาระสาคัญของสัญญาแต่ งตัง้ ผู้แทนผู้ถอื หุ้นกู้

ชื่อสัญญา

สัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้

คูส่ ญ
ั ญา

ระหว่างบริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน) กับ ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
จากัด (มหาชน)

วันที่มีผลบังคับใช้

วันออกหุ้นกู้เป็ นต้ นไป

วัตถุประสงค์

ผู้ออกหุ้นกู้มีความประสงค์ที่จะแต่งตังให้
้ ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) เป็ น
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อทาหน้ าที่ดแู ลรักษาผลประโยชน์ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้

อานาจหน้ าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอานาจและหน้ าที่ในการดาเนินการใดๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้
ทังปวงดั
้
งนี ้
1.

กระทาการในนามของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทงปวง
ั้

2.

ดาเนินการใดๆ ให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามอานาจหน้ าที่ที่ระบุไว้ ใน
ข้ อกาหนดสิทธิรวมทังการเรี
้
ยกค่าเสียหายจากผู้ออกหุ้นกู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วย

3.

ดาเนินการใดๆ อันเป็ นอานาจหน้ าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ ใน
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ข้ อกาหนดสิทธิพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ .ศ. 2535
(รวมถึ ง ที่ มี ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ) (“พ.ร.บ. หลั ก ทรั พ ย์ ”) ประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ทจ. 9/2552 เรื่ องการขออนุญาตและ
การอนุญาตให้ เสนอขายตราสารหนี ้ที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม
พ.ศ. 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม ) (“ประกาศที่ทจ. 9/2552”) และ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 37/2552 เรื่ องคุณสมบัติของ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และการกระทาตามอานาจหน้ าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ฉบับลง
วันที่ 3 สิงหาคมพ.ศ.2552 (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ทจ.
37/2552”) รวมทัง้ กฎหมายระเบี ย บประกาศข้ อ บัง คับ หรื อ ค าสั่ง ของ
หน่วยงานหรื อองค์กรใดๆของทางราชการที่เกี่ยวข้ อง

การแก้ ไขเปลีย่ นแปลงสัญญา

การเปลีย่ นแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

4.

การกระทาของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามสัญญานี ้ให้ ถือว่าเป็ นการกระทาเพื่อ
ประโยชน์ ข องผู้ถื อ หุ้น กู้ และให้ ถื อ เสมื อ นหนึ่ ง ว่ า ผู้ ถื อ หุ้น กู้ กระท าการ
ดังกล่าวด้ วยตนเอง

1.

นอกจากที่ ไ ด้ ก ล่า วในสัญ ญานี แ้ ละ/หรื อ ข้ อ ก าหนดสิท ธิ แ ล้ ว การแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรื อข้ อกาหนดใดๆ ในสัญญานี ้จะทาได้ ก็แต่โดยมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามวิธีการเรี ยกประชุมที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ
เว้ นแต่ เ ป็ นการแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงในเรื่ อ งที่ มิ ใ ช่ ส าระส าคั ญ อัน จะมี
ผลกระทบต่อสิทธิ ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้หรื อในประเด็นซึ่งเป็ นประโยชน์
ต่อผู้ถือหุ้นกู้หรื อไม่ทาให้ สทิ ธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยลงหรื อในประเด็น
ที่เป็ นการแก้ ไขข้ อผิดพลาดที่เห็นโดยชัดแจ้ งคู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายสามารถ
ดาเนินการได้ ตามที่ตกลงเห็นชอบร่ วมกันโดยไม่ต้องได้ รับความยินยอม
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้

2.

ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ย นแปลงข้ อ ก าหนดสิท ธิ ก ฎหมายระเบี ย บประกาศ
ข้ อบัง คับหรื อคาสั่งต่างๆของคณะกรรมการกากับหลักทรั พ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์คณะกรรมการกากับตลาดทุนสานักงาน ก.ล.ต. หน่วยงานหรื อ
องค์ ก รใดๆของทางราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ งอัน มี ผ ลกระทบต่ อ เงื่ อ นไขหรื อ
ข้ อกาหนดใดๆตามสัญญานี ้คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายตกลงที่ จะร่ วมกันแก้ ไข
เปลีย่ นแปลงเงื่อนไขหรื อข้ อกาหนดใดๆตามสัญญานี ้โดยไม่ต้องได้ รับความ
ยิ น ยอมจากที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้น กู้ ทัง้ นี เ้ พื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งหรื อ เป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดสิทธิ กฎหมายระเบียบประกาศข้ อบังคับหรื อคาสัง่ ที่มีการแก้ ไข
ดังกล่าว

ผู้ออกหุ้นกู้จะเปลีย่ นแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ เฉพาะเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
1.

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติในการปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และ
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ไม่ ส ามารถด าเนิ น การแก้ ไขการขาดคุณ สมบัติ ข องผู้แ ทนผู้ถื อ หุ้น กู้ ให้
ถูกต้ องตามข้ อกาหนดสิทธิและ/หรื อเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ พ.ร.บ.
หลักทรัพย์ประกาศที่ ทจ. 37/2552 และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้ องภายใน
60 (หกสิบ) วันนับแต่วนั ที่ขาดคุณสมบัตินนั ้

การสิ ้นสุดของสัญญาและการบอก
เลิกสัญญา

2.

ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น กู้มี ม ติ ใ ห้ เ ปลี่ย นตัว ผู้แ ทนผู้ถื อ หุ้น กู้ห รื อ ผู้ถื อ หุ้น กู้ซึ่ง มี
จานวนรวมกันไม่น้อยกว่าตามที่ระบุไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิได้ แจ้ งให้ ผ้ อู อกหุ้น
กู้เปลีย่ นตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบตั ิหน้ าที่ไม่
เหมาะสมหรื อบกพร่ องต่อหน้ าที่และข้ อกาหนดตามสัญญานี ้โดยเจตนา
หรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรง

3.

เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบตั ิหน้ าที่ฝ่าฝื นข้ อกาหนดของสัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้
ถื อหุ้น กู้หรื อข้ อ กาหนดสิทธิ และการฝ่ าฝื นนัน้ ยัง คงไม่ได้ รั บการแก้ ไขให้
ถูกต้ องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ ) วัน นับจากวันที่ผ้ ูออกหุ้นกู้ได้ มี
หนังสือแจ้ งให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ทาการแก้ ไข

4.

เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บอกเลิกสัญญานี ้โดยการบอกกล่าวเป็ นหนังสือไปยังผู้
ออกหุ้นกู้ลว่ งหน้ าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันพร้ อมทังแจ้
้ งรายชื่อของ
บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่สานักงาน ก.ล.ต. ได้ ประกาศ
ไว้ ให้ แก่ผ้ อู อกหุ้นกู้ทราบเพื่อให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ดาเนินการแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้
รายใหม่ทงนี
ั ้ ้หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ได้
ทันภายในระยะเวลาดังกล่าวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่
ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ให้ แก่ผ้ อู อกหุ้นกู้ต่อไปจนกว่า
จะได้ มีการแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่แล้ ว โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิม
ยังคงได้ รับค่าตอบแทนต่อไปตามสัญญานี ้

1.

คู่ สัญ ญาทัง้ สองฝ่ ายตกลงให้ สัญ ญานี ส้ ิ น้ สุด เมื่ อ มี ก รณี ใ ดกรณี ห นึ่ ง
ดังต่อไปนี ้
(ก)

เมื่ อ ผู้อ อกหุ้น กู้ ได้ ช าระหนี ด้ อกเบี ย้ เงิ น ต้ น และหนี อ้ ื่ น ใดตาม
หุ้นกู้จนครบถ้ วนแล้ วและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ของตน
จนครบถ้ วนตามข้ อก าหนดสิ ท ธิ แ ล้ วหรื อเมื่ อ มี ก ารซื อ้ คื น
หุ้นกู้ทงหมดโดยผู
ั้
้ ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ ยกเลิกหุ้นกู้
นัน้ แล้ ว ทัง้ หมดหรื อ เมื่ อ หนี ต้ ามหุ้น กู้ ระงับ สิ น้ ไปไม่ ว่ า จะโดย
สาเหตุใดจนหมดสิ ้นตามจานวนหุ้นกู้ที่ออกใหม่ในครัง้ นี ้

(ข)

ในกรณี ที่ ผ้ ูอ อกหุ้น กู้ ปฏิ บัติ ผิ ด สัญ ญานี ไ้ ม่ ว่ า ข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง ซึ่ ง
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ แจ้ งเตือนเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้
ทราบและผู้ออกหุ้น กู้ไม่ดาเนิ น การแก้ ไขการปฏิบัติผิด สัญ ญา
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ดังกล่าวให้ ถกู ต้ องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ มีหนังสือแจ้ งเตือนให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ทราบผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้

2.

1.4

(ค)

เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบตั ิหน้ าที่ฝ่าฝื นข้ อกาหนดหรื อเงื่อนไขของ
สัญญานี ้ ข้ อกาหนดสิทธิ และ/หรื อ เอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้อื่น ๆ
พระราชบัญ ญั ติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535
ประกาศที่ ทจ. 9/2552 และประกาศที่ ทจ.37/2552 รวมทัง้
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับหรื อคาสัง่ ของหน่วยงาน
หรื อองค์ กรใด ๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้ อง และการฝ่ าฝื นนัน้
ยังคงไม่ได้ รับการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ)
วันนับจากวันที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ได้ มีหนังสือแจ้ งให้ ผ้ ู แทนผู้ถือหุ้นกู้ทา
การแก้ ไข

(ง)

เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกเป็ นผู้มีหนี ้สินล้ นพ้ นตัวหรื อถูกพิทกั ษ์ ทรัพย์
หรื อถูกเจ้ าพนักงานยึดหรื ออายัดทรัพย์ตามกฎหมายล้ มละลาย
หรื อถูกร้ องขอให้ มีการฟื น้ ฟูกิจการตามกฎหมายล้ มละลาย หรื อ
กระท าการใดๆอัน จะเป็ นเหตุใ ห้ ถูก ฟ้ องล้ ม ละลาย ถูก พิ ทัก ษ์
ทรัพย์หรื อยื่นคาร้ องขอให้ มีการฟื น้ ฟูกิจการ

เมื่อมีกรณีตามข้ อ 1 ข้ างต้ นให้ การสิ ้นสุดของสัญญานี ้มีผลเมื่อได้ มีการ
แต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่แล้ วโดยผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้รายเดิมต้ องส่งมอบ
บรรดาทรัพย์สนิ เอกสารหรื อหลักฐานที่เกี่ยวข้ องทังหมดให้
้
แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้น
กู้ที่ได้ รับการแต่งตังใหม่
้ ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วนั ที่ได้ มี
การแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่

สรุ ปสาระสาคัญของข้ อกาหนดสิทธิ

หน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้

1

หากมีเหตุผิดนัดใด ๆ หรื อผู้ออกหุ้นกู้ถูกฟ้ องเป็ นจาเลยในศาล หรื อถูก
กล่ า วหาว่ า จะต้ อ งเป็ นฝ่ ายรั บ ผิ ด ตามสัญ ญาใด ๆ ในกรณี พิ พ าทที่
อนุ ญ าโตตุ ล าการจะต้ องวิ นิ จ ฉั ย ซึ่ ง หากศาลมี ค าพิ พ ากษาหรื อ
อนุญาโตตุลาการมีคาวินิจฉัยที่ไม่เป็ นคุณกับผู้ออกหุ้นกู้ และเหตุผิดนัด
คดี ค วาม หรื อ กระบวนการอนุ ญ าโตตุ ล าการดัง กล่ า วจะก่ อ ให้ เกิ ด
ผลกระทบอย่างร้ ายแรง ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องแจ้ งให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึง
เหตุผิดนัด คดีความ หรื อกระบวนการอนุญาโตตุลาการดังกล่าวโดยไม่
ชั ก ช้ านั บ แต่ วั น ที่ ผ้ ู ออกหุ้ นกู้ ได้ ทราบถึ ง เหตุ ผิ ด นั ด คดี ค วาม หรื อ
กระบวนการอนุญาโตตุลาการนัน้ รวมทังแจ้
้ งถึงการกระทาใดๆ ที่ผ้ อู อก
หุ้นกู้ได้ ดาเนินการหรื อเสนอที่จะดาเนินการเพื่อแก้ ไขเหตุผิดนัด คดีความ

9
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หรื อกระบวนการอนุญาโตตุลาการดังกล่าวด้ วย

อัตราดอกเบี ้ยและการปรับอัตรา
ดอกเบี ้ย

2

เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอไม่ว่าเมื่อใด ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องส่งมอบเอกสาร
ซึ่งลงนามโดยกรรมการผู้มีอานาจของผู้ออกหุ้นกู้ (หรื อผู้รับมอบอานาจ)
ให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ว่าจากข้ อมูลที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ได้ รับทราบในขณะนันผู
้ ้
ออกหุ้นกู้รับรองว่าไม่มีเหตุผิดนัดหรื อเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็ นเหตุผิดนัด
เกิดขึ ้นและไม่มีคดีความหรื อการอนุญาโตตุลาการที่ผ้ อู อกหุ้นกู้เป็ นจาเลย
หรื อเป็ นผู้ถกู กล่าวหา (ยกเว้ นกรณีที่ได้ แจ้ งให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบแล้ ว
(ถ้ ามี))

3

หากมีกรณีที่จะต้ องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรื อนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้
ออกหุ้น กู้จ ะจัด หาบุค คลเพื่ อ แต่ง ตัง้ ให้ เ ป็ นผู้แ ทนผู้ถื อ หุ้น กู้ หรื อ นาย
ทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้ วแต่กรณี) โดยเร็ วที่สดุ เท่าที่จะสามารถกระทา
ได้ แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องไม่เกิน 60 (หกสิบ) วันนับแต่วนั ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ทราบเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ดงั กล่าว

4

ผู้อ อกหุ้น กู้ จะใช้ ความพยายามอย่ า งดี ที่ สุด ในการประกอบธุ ร กิ จ ให้
เหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและจะปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องรวมตลอดถึง
กฎระเบียบข้ อบังคับและคาสัง่ ต่างๆที่ออกตามกฎหมายและจะปฏิบัติ
ตามข้ อกาหนดสิทธิฉบับนี ้ตลอดอายุของหุ้นกู้

5

ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้โดยสถาบันจัด
อันดับความน่าเชื่อถือที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ตลอด
อายุห้ ุนกู้ซึ่ง อัน ดับ ความน่า เชื่ อถื อ นี ม้ ิ ได้ จัด ขึน้ เพื่ อเป็ นข้ อ แนะน าให้ ผ้ ู
ลงทุนทาการซื ้อขายหรื อถือหุ้นกู้ที่เสนอขายและอาจมีการเพิกถอนหรื อ
เปลีย่ นแปลงโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าว

6

ผู้ออกหุ้นกู้จะนาหุ้นกู้เข้ าขอจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย
(Thai Bond Market Association) และ/หรื อตลาดรองของหุ้นกู้อื่นใดที่ผ้ ู
ออกหุ้นกู้เห็นควรและจะคงให้ ห้ นุ กู้เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในสมาคม
ตลาดตราสารหนี ้ไทยหรื อศูนย์ซื ้อขายอื่นใดที่ผ้ อู อกหุ้นกู้เห็นว่ ามีสถานะ
เท่าเทียมกันตลอดอายุห้ นุ กู้

1

ตังแต่
้ วนั ออกหุ้นกู้จนถึงวันครบกาหนด 5 (ห้ า)ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ (แต่
ไม่นบั รวมวันครบกาหนดปี ที่ 5 นับจากวันออกหุ้นกู้) อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ
7 ต่อปี

2

ตังแต่
้ วนั ครบกาหนด 5 (ห้ า) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้จนถึงวันครบกาหนด
25 (ยี่สิบห้ า) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ (แต่ไม่นบั รวมวันครบกาหนดปี ที่ 25
10
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นับ จากวัน ออกหุ้น กู้) อัต ราดอกเบี ย้ เท่า กับ อัต ราร้ อยละต่ อ ปี ซึ่ง เป็ น
ผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial
Credit Spread และ (ค) อัตราร้ อยละ 0.25 ต่อปี
3

ตังแต่
้ วันครบกาหนด 25 (ยี่สิบห้ า) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้จนถึงวันครบ
กาหนด 50 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ (แต่ไม่นบั รวมวันครบกาหนดปี ที่ 50 นับ
จากวันออกหุ้นกู้) อัตราดอกเบี ้ยเท่ากับอัตราร้ อยละต่อปี ซึ่งเป็ นผลรวม
ของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐ บาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit
Spread และ (ค) อัตราร้ อยละ 1.0 ต่อปี

4

ตังแต่
้ วนั ครบกาหนด50 (ห้ าสิบ) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ เป็ นต้ นไป อัตรา
ดอกเบี ้ยเท่ากับอัตราร้ อยละต่อปี ซึง่ เป็ นผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้ อยละ
3.0 ต่อปี

โดยที่ Initial Credit Spread จะเท่ากับร้ อยละ 4.08 ต่อปี และอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี หมายถึง Yield Interpolation ของเส้ นอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรั ฐบาลที่มีอายุ 5 (ห้ า) ปี ณ สิ ้นสุดวันทาการของสองวันทาการก่อนวัน
ปรับอัตราดอกเบี ้ยใดๆ ซึง่ จัดทาโดยสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย
ผู้ออกหุ้นกู้จะทาการปรับอัตราดอกเบี ้ยหุ้นกู้ทกุ ๆ 5 (ห้ า) ปี โดยนายทะเบียนหุ้นกู้
และผู้ออกหุ้นกู้จะเป็ นผู้คานวณการปรับอัตราดอกเบี ้ยหุ้นกู้ดงั กล่าวโดยอ้ างอิงจาก
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ในสองวันทาการก่อนวันเริ่ มต้ นของงวด
การปรับดอกเบี ้ยที่เกี่ยวข้ อง และแจ้ งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ทราบโดยวิธีการตามที่ผ้ แู ทนผู้
ถือหุ้นกู้เห็นสมควร
การชาระดอกเบี ้ย

ชาระดอกเบี ้ยเป็ นรายไตรมาสในวันที่ 31 มกราคม วันที่ 30 เมษายน วันที่ 31
กรกฎาคมและวันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้โดยผู้ออกหุ้นกู้จะทา
การชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้งวดแรกในวันที่ 31 มกราคม 2558 และจะทาการชาระ
ดอกเบี ้ยหุ้นกู้งวดสุดท้ ายในวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อน
การชาระดอกเบี ้ยพร้ อมกับสะสมดอกเบี ้ยจ่ายไปชาระในวันใด ๆ ก็ได้ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
กู้โดยไม่จากัดระยะเวลาและจานวนครัง้ ตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว

การเลือ่ นการชาระดอกเบี ้ย

1

ผู้ออกหุ้นกู้มีสทิ ธิและดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะเลื่อนการชาระดอกเบี ้ย
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ในวันชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้โดยผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือบอก
กล่าวการเลือ่ นการชาระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 5 (ห้ า)
วันทาการก่ อนวันกาหนดชาระดอกเบีย้ ที่เกี่ ยวข้ องและให้ เรี ยกจานวน
ดอกเบี ้ยที่เลือ่ นการชาระดอกเบี ้ยนันว่
้ า “ดอกเบี ้ยค้ างชาระ” โดยผู้ออกหุ้น
กู้มีสทิ ธิและดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะเลือ่ นการชาระดอกเบี ้ยค้ างชาระ
11
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ออกไปอีกโดยการส่งหนังสือบอกกล่าวตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อนี ้
ทังนี
้ ้ ผู้ออกหุ้นกู้สามารถเลื่อนการชาระดอกเบี ้ยและดอกเบี ้ยค้ างชาระได้
โดยไม่จากัดจานวนครัง้
2

ผู้ออกหุ้นกู้จะสะสมดอกเบี ้ยที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ไม่ได้ ชาระและดอกเบี ้ยค้ างชาระ
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แต่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิได้ รับดอกเบี ้ยหรื อผลตอบแทนอื่นใด
ในดอกเบี ้ยที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ไม่ได้ ชาระและดอกเบี ้ยค้ างชาระสะสมดังกล่าว

3

การเลื่อนการชาระดอกเบี ้ยตามข้ อนี ้ไม่ให้ ถือเป็ นเหตุผิดนัดตามข้ อ 10.
ของข้ อกาหนดสิทธิ

4

ผู้ออกหุ้นกู้มีสทิ ธิที่จะชาระดอกเบี ้ยค้ างชาระ (ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน)
ไม่วา่ ในเวลาใดๆ (โดยไม่จากัดว่าจะต้ องเป็ นวันชาระดอกเบี ้ย) โดยการส่ง
หนังสือบอกกล่าวให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้ า) วันทา
การแต่ไม่เกิน 30 (สามสิบ) วันทาการโดยหนังสือบอกกล่าวนันจะต้
้ องระบุ
จานวนของดอกเบี ้ยค้ างชาระที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ประสงค์จะชาระและวันชาระ
ดอกเบี ้ยค้ างชาระดังกล่าว

ข้ อห้ ามปฏิบตั ิของผู้ออกหุ้นกู้ระหว่าง ตราบเท่าที่ ผ้ ูอ อกหุ้นกู้มีก ารเลื่อ นการชาระดอกเบีย้ หรื อดอกเบีย้ ค้ า งชาระตาม
ข้ อกาหนดสิทธิผ้ อู อกหุ้นกู้จะต้ องไม่กระทาการดังต่อไปนี ้
การเลือ่ นการชาระดอกเบี ้ย
(ก)
ประกาศหรื อจ่ายเงินปั นผล
(ข)
ชาระดอกเบี ้ยหรื อแจกจ่ายทรัพย์สินใดๆแก่ผ้ ถู ือหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้
ที่มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นกู้หรื อผู้ถือหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้น
กู้ที่มีสถานะทางกฎหมายด้ อยกว่าหุ้นกู้และ
(ค)
ไถ่ถอนลดยกเลิกซื ้อหรื อซื ้อคืนซึง่ หลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสถานะทาง
กฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นกู้หรื อหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสถานะทาง
กฎหมายด้ อยกว่าหุ้นกู้โดยมีคา่ ตอบแทน
ในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ฝ่าฝื นข้ อกาหนดในข้ อนี ้ ให้ ถือว่าดอกเบี ้ยค้ างชาระถึงกาหนด
ชาระทันทีในวันที่ผ้ อู อกหุ้นกู้กระทาการฝ่ าฝื นดังกล่าว และผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถ
เลือ่ นการชาระดอกเบี ้ยค้ างชาระนันออกไปได้
้
อีก
หุ้นกู้นี ้เป็ นหุ้นกู้ประเภทด้ อยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ ายทุนชาระคืนเงินต้ นเพียงครัง้ เดียว
การไถ่ถอนหุ้นกู้
โดยการไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ (Perpetual) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้
ในข้ อกาหนดสิทธิเท่านัน้
การไถ่ถอนหุ้นกู้ตามดุลยพินิจของผู้
ออกหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ ที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้ตามแต่จะเห็นสมควรในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้จะใช้
สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ผ้ อู อกหุ้นกู้จะต้ องไถ่ถอนหุ้นกู้ทงหมดในวั
ั้
นครบกาหนด 5 ปี นับจาก
วันออกหุ้นกู้ซงึ่ คือวันที่ 31 ตุลาคมพ.ศ. 2562 (“วันแรกที่สามารถใช้ สิทธิไถ่ ถอน
หุ้นกู้”) หรื อวันชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้แต่ละครัง้ ภายหลังจากวันแรกที่สามารถใช้ สิทธิไถ่
ถอนหุ้นกู้โดยไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ราคาเท่ากับเงินต้ นตามหุ้นกู้ทงจ
ั ้ านวน และผู้ออกหุ้นกู้
12

บริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

จะต้ องชาระดอกเบีย้ ที่ เกิดขึ ้นแล้ วซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีหน้ าที่ต้องชาระแต่ยงั มิได้ ชาระ
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ (ซึ่งรวมถึงดอกเบี ้ยค้ างชาระ (ถ้ ามี) ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 7.4 ของ
ข้ อกาหนดสิทธิ ) จนถึงแต่ไม่รวมวันที่กาหนดว่าจะทาการไถ่ถอนทังนี
้ ้ตามวิธีการที่
ระบุไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ
การไถ่ถอนหุ้นกู้ด้วยเหตุผลทางภาษี

ผู้ออกหุ้นกู้มีสทิ ธิเลือกที่จะทาการไถ่ถอนหุ้นกู้ทงหมดในเวลาใดๆก็
ั้
ได้ หากผู้ออกหุ้น
กู้ได้ พิสจู น์จนเป็ นที่พอใจแก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ว่าผู้ออกหุ้นกู้ไม่หรื อจะไม่สามารถนา
ดอกเบี ้ยที่ชาระให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้มาหักเป็ นค่าใช้ จา่ ยเพื่อประโยชน์ในการคานวณภาษี
เงิ น ได้ นิติ บุค คลในประเทศไทยของผู้อ อกหุ้น กู้ได้ ทงั ้ จ านวนณวัน ออกหุ้น กู้ห รื อ
ภายหลังจากวันออกหุ้นกู้ซงึ่ มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายไทย (หรื อ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง) หน่วยงานทางการเมืองหรื อหน่วยงานที่มีอานาจในการ
จัดเก็บภาษี ที่เกี่ยวข้ องหรื อมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงในการตีความหรื อการ
บังคับใช้ กฎหมายกฎหรื อระเบียบโดยหน่วยงานที่มีอานาจในการออกกฎหมายศาล
หน่วยงานรัฐหรื อหน่วยงานกากับดูแลใดๆ (ซึ่งรวมถึงการประกาศใช้ กฎหมายหรื อ
การเผยแพร่คาพิพากษาหรื อคาตัดสินของหน่วยงานกากับดูแล) ในกรณีดงั กล่าวผู้
ออกหุ้นกู้มีสทิ ธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทงจ
ั ้ านวนที่ราคาเท่ากับเงินต้ นตามหุ้นกู้ทงจ
ั ้ านวน และ
ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องชาระดอกเบี ้ยที่เกิดขึ ้นแล้ วซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีหน้ าที่ต้องชาระแต่ยงั
มิได้ ชาระให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ (ซึง่ รวมถึงดอกเบี ้ยค้ างชาระ (ถ้ ามี) ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 7.4
ของข้ อกาหนดสิทธิ) จนถึงแต่ไม่รวมวันที่กาหนดว่าจะทาการไถ่ถอนทังนี
้ ้ตามวิธีการ
ที่ระบุไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ

การไถ่ถอนหุ้นกู้ด้วยเหตุการณ์
เปลีย่ นแปลงในวิธีการจัดอันดับของ
หุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้อาจใช้ สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทงหมดในเวลาใดๆก็
ั้
ได้ หากผู้ออกหุ้นกู้ได้ พิสจู น์
จนเป็ นที่พอใจแก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้วา่ ได้ มีการเปลีย่ นแปลงในวิธีการจัดอันดับของหุ้น
กู้หรื อการตีความในวิธีการจัดอันดับของหุ้นกู้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ทาให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี ้เป็ นเครดิตตราสารทุน (equity credit) ของ
ผู้ออกหุ้นกู้ได้ น้อยลงกว่าที่ผ้ อู อกหุ้นกู้สามารถนับได้ ก่อนหน้ าการเปลี่ยนแปลงใน
วิธีการจัดอันดับของหุ้นกู้หรื อการตีความในวิธีการจัดอันดับดังกล่าวหรื อไม่สามารถ
นับหุ้นกู้ที่ออกนี ้เป็ นเครดิตตราสารทุน (equity credit) ของผู้ออกหุ้นกู้ได้ เลยไม่ว่า
ด้ วยเหตุผลใดๆโดยไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ราคาเท่ากับเงินต้ นตามหุ้นกู้ทงจ
ั ้ านวน และผู้ออก
หุ้นกู้จะต้ องชาระดอกเบี ้ยที่เกิดขึน้ แล้ วซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีหน้ าที่ต้องชาระแต่ยงั มิได้
ชาระให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ (ซึง่ รวมถึงดอกเบี ้ยค้ างชาระ(ถ้ ามี) ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 7.4 ของ
ข้ อกาหนดสิทธิ ) จนถึงแต่ไม่รวมวันที่กาหนดว่าจะทาการไถ่ถอนทังนี
้ ้ตามวิธีการที่
ระบุไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ
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การไถ่ถอนหุ้นกู้ด้วยเหตุการณ์
เปลีย่ นแปลงในหลักการบัญชี

ผู้ออกหุ้นกู้อาจใช้ สทิ ธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทงหมดในเวลาใดๆ
ั้
ก็ได้ หากผู้ออกหุ้นกู้ได้ พิสจู น์
จนเป็ นที่พอใจแก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ว่าได้ มีการเปลี่ยนแปลงในหลักการบัญชีที่ผ้ อู อก
หุ้นกู้ต้องปฏิบตั ิตามทาให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี ้เป็ นส่วนของผู้ถือหุ้น
ของผู้ออกหุ้นกู้ได้ น้อยลงกว่าณวันออกหุ้นกู้หรื อไม่สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี ้เป็ นส่วน
ของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ได้ เลยไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดๆโดยไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ราคาเท่ากับ
เงินต้ นตามหุ้นกู้ทงจ
ั ้ านวน และผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องชาระดอกเบี ้ยที่เกิดขึ ้นแล้ วซึ่งผู้
ออกหุ้นกู้มีหน้ าที่ต้องชาระแต่ยงั มิได้ ชาระให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ (ซึ่งรวมถึงดอกเบี ้ยค้ าง
ชาระ (ถ้ ามี) ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 7.4 ของข้ อกาหนดสิทธิ ) จนถึงแต่ไม่รวมวันที่
กาหนดว่าจะทาการไถ่ถอนทังนี
้ ้ตามวิธีการที่ระบุไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ

การซื ้อคืนหุ้นกู้โดยผู้ออกหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้มีสทิ ธิซื ้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้รายใดๆ ในตลาดรองหรื อแหล่งอื่นๆ ได้ ไม่
ว่าในเวลาใดๆ ที่ราคาหรื อเงื่อนไขใดๆ ก็ได้ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทาคาเสนอซื อ้ คืนหุ้นกู้
เป็ นการทั่ว ไปผู้ออกหุ้นกู้จ ะต้ องทาคาเสนอซื อ้ คื นหุ้น กู้ต่อผู้ถือ หุ้น กู้ทุก รายและ
จะต้ องทาการซื ้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทกุ รายอย่างเท่า
เทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย

การยกเลิกหุ้นกู้

เมื่อ ผู้อ อกหุ้น กู้ท าการไถ่ถ อนหรื อซื อ้ คื นหุ้น กู้แ ล้ ว ผู้อ อกหุ้น กู้จะต้ อ งยกเลิก หุ้น กู้
ดังกล่าวและจะนาหุ้นกู้ดังกล่าวออกและเสนอขายต่อไปอีกมิได้ โดยผู้ออกหุ้น กู้
จะต้ องแจ้ งให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพื่อดาเนินการยกเลิกหุ้นกู้ดงั กล่าว

ความประสงค์ในการออกหลักทรัพย์
เพื่อทดแทนหุ้นกู้

ในการไถ่ถอนหรื อซื อ้ คืนหุ้นกู้ที่ไม่ใช่การไถ่ถอนหุ้นกู้ตามข้ อ 9.2 9.3 และ 9.4 ของ
ข้ อกาหนดสิทธิ ตราบเท่าที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือยังนับหุ้นกู้ให้ เป็ นเครดิต
ตราสารทุน (equity credit) ผู้ออกหุ้นกู้มีความประสงค์ที่จะ (แต่ไม่ถกู ผูกพันให้ ต้อง
ดาเนินการ) ชาระคืนเงินต้ นของหุ้นกู้ด้วยจานวนเงินที่ได้ จากการออกและเสนอขาย
หลัก ทรั พ ย์ ใดๆ ที่ สถาบัน จัดอันดับ ความน่าเชื่ อถื อ นับให้ เป็ นเครดิ ตตราสารทุน
(equity credit) (หรื ออันดับเครดิตตราสารที่คล้ ายคลึงกันที่สถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือจะใช้ เป็ นครัง้ เป็ นคราว) ที่เท่าเทียมกับหรื อดีกว่าเครดิตตราสารทุน (equity
credit) ของหุ้นกู้ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้มีความประสงค์ที่จะไถ่ถอนหรื อซื ้อคืนได้ รับ ณ วันออก
หุ้นกู้ดงั กล่าว (โดยจะต้ องคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงในกฎเกณฑ์เกี่ยวกับตราสารที่มี
ลักษณะคล้ ายทุนหรื อกฎเกณฑ์ ที่ เกี่ ย วข้ องหรื อการเปลี่ยนแปลงในการตี ความ
กฎเกณฑ์ดงั กล่าวตังแต่
้ วนั ออกหุ้นกู้)
ถ้ าเกิดเหตุการณ์ใดๆ ดังต่อไปนี ้ให้ ถือเป็ นเหตุผิดนัด (“เหตุผิดนัด”) ภายใต้ ห้ นุ กู้
(ก)
ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชาระเงินไม่วา่ เงินต้ นหรื อดอกเบี ้ยหรื อเงินจานวนอื่นใดในวัน
ถึงกาหนดชาระตามเงื่อนไขในข้ อกาหนดสิทธิและการผิดนัดไม่ชาระเงิ น
ดังกล่าวยังคงมีอยูอ่ ย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลา 5 (ห้ า) วันทาการนับจาก
วันถึงกาหนดชาระนันแต่
้ ไม่รวมถึงความล่าช้ าอันเกิดจากการส่งมอบเช็ค

การผิดนัด
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(ข)

ผลของการผิดนัด

หรื อการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหุ้นกู้ซงึ่ พิสจู น์ได้ วา่ ผู้ออกหุ้นกู้ได้
ชาระเงินต้ นและ/หรื อดอกเบี ้ยไปภายในกาหนดชาระแล้ วหรื อเกิดเหตุ
สุดวิสยั หรื อเหตุใดๆอันผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถควบคุมได้ เช่นความล่าช้ า
ของการส่งไปรษณีย์หรื อความผิดพลาดของระบบการชาระเงินเป็ นต้ น
ผู้ออกหุ้นกู้ถกู ศาลมีคาสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์เด็ดขาดหรื อถูกศาลมีคาสัง่ ให้ ฟืน้ ฟู
กิจการหรื อถูกศาลพิพากษาให้ ล้มละลายตามกฎหมายว่าด้ วยล้ มละลาย
หรื อมีการชาระบัญชีเพื่อเลิกกิจการของผู้ออกหุ้นกู้

เมื่อเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึง่ และเหตุผิดนัดดังกล่าวยังคงมีอยูแ่ ละหาก
(ก)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นสมควรหรื อ

(ข)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ รับการร้ องขอเป็ นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้รวมกัน
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 (ยี่สิบห้ า) ของหุ้นกู้ที่ยงั มิได้ ทาการไถ่ถอนทังหมด
้
หรื อ

(ค)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้ อ 11 ของข้ อกาหนด
สิทธิหรื อ

(ง)

เกิดเหตุการณ์ตามข้ อ 10.1(ข) ของข้ อกาหนดสิทธิ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะเรี ยกให้ ห้ นุ กู้ทงหมดถึ
ั้
งกาหนดชาระโดยพลันเป็ นจานวนเท่ากับ
เงินต้ นรวมถึงดอกเบี ้ยที่ค้างชาระตามที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ โดยการส่งคา
บอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงผู้ออกหุ้นกู้เพื่อให้ ทาการชาระเงินทังหมดดั
้
งกล่าว
ข้ า งต้ น ทันที โดยระบุเ หตุผิด นัด ที่ เ กิ ด ขึน้ นัน้ ด้ วยทัง้ นี ใ้ นเวลาใดๆหลังจากการที่
จานวนเงินที่จะต้ องชาระตามหุ้นกู้ถกู เรี ยกให้ ถึงกาหนดชาระโดยพลันตามข้ อ 10.2
ของข้ อกาหนดสิทธิผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องดาเนินการฟ้ องร้ องบังคับคดีเอากับผู้ออก
หุ้นกู้เพื่อบังคับตามเงื่ อนไขของหุ้นกู้โดยมิต้องส่งคาบอกกล่าวใดๆอีกทังนี
้ ต้ ามที่
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นสมควร
ผู้ถื อ หุ้น กู้ แต่ล ะรายจะมี สิท ธิ ฟ้ องร้ องโดยตรงต่ อ ผู้อ อกหุ้น กู้ ก็ ต่อ เมื่ อ หลัง จาก
ระยะเวลา 60 (หกสิบ) วันนับจากวันที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ มีหนังสือแจ้ งไปยังผู้ออก
หุ้นกู้ตามข้ อ 10.2 ของข้ อกาหนดสิทธิ แล้ วยังไม่มีการชาระหนี ้ที่ค้างชาระให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นกู้ และขณะที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ฟ้องคดีนนั ้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยงั มิได้ ดาเนินการฟ้ องร้ องผู้
ออกหุ้นกู้ในหนี ้ที่ค้างชาระ
อานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบ
ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

1

ผู้แ ทนผู้ถื อ หุ้น กู้ไม่ต้ อ งรั บ ผิ ด ต่อ ผู้ถื อ หุ้น กู้ใ นความเสีย หายใดๆที่ เ กิ ด ขึ น้
เนื่องจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนเว้ นแต่บรรดาความเสียหายซึ่งเกิดขึ ้นแก่ผ้ ู
ถือหุ้นกู้จากการที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบตั ิหน้ าที่หรื อละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที่
ด้ วยความจงใจหรื อโดยมิได้ ใช้ ความระมัดระวังตามที่จะพึงคาดหมายได้ จาก
บุคคลที่ประกอบการเป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
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2

นอกเหนือ จากบรรดาอ านาจหน้ า ที่ และความรั บผิ ดชอบตามที่ ระบุไว้ ใ น
สัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้และหน้ าที่ตามที่กฎหมายกาหนดไว้ ผ้ แู ทนผู้ถือ
หุ้นกู้จะมีอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
(ก)

ดาเนิ น การต่า งๆตามที่ ก าหนดไว้ ใ นข้ อ ก าหนดสิท ธิ นี แ้ ละสัญ ญา
แต่ ง ตั ง้ ผู้ แทนผู้ ถื อ หุ้ นกู้ ซึ่ ง ในกรณี ที่ ผ้ ู แทนผู้ ถื อ หุ้ นกู้ มี สิ ท ธิ ใ ช้
ดุลยพินิจของตนตามข้ อกาหนดสิทธิผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้ ดลุ ย
พินิจได้ โดยอิสระโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็ นหลัก

(ข)

ทาความตกลงกับผู้ออกหุ้นกู้ในเรื่ องต่างๆดังต่อไปนี ้โดยไม่ต้องได้ รับ
ความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
(1)

การแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงข้ อ ก าหนดสิ ท ธิ แ ละ/หรื อ สัญ ญาที่
เกี่ยวข้ องกับหุ้นกู้ในประเด็นซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าจะเป็ น
ประโยชน์ ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ นกู้ หรื อ ไม่ ท าให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข อง
ผู้ถือหุ้นกู้ด้อยลง

(2)

การแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงข้ อก าหนดสิ ท ธิ แ ละ/หรื อ สัญ ญาที่
เกี่ยวข้ องกับหุ้นกู้ในประเด็นที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเป็ นการ
แก้ ไขข้ อผิดพลาดที่เห็นได้ โดยชัดแจ้ งหรื อกรณีเป็ นการแก้ ไข
เพื่อให้ เป็ นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้ องทังนี
้ ้การ
แก้ ไขใดๆดังกล่าวจะต้ องไม่มีผลกระทบในทางลบต่อสิทธิข อง
ผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้ เอกสารนันๆ
้ และ

(3)

ผ่อนผันหรื อยกเว้ นไม่ถือว่ากรณีที่เกิดขึ ้นตามข้ อ 10.1 ของ
ข้ อกาหนดสิทธิ ในขณะใดขณะหนึ่งเป็ นเหตุผิดนัดที่จะต้ อ ง
ดาเนินการตามข้ อ 10.2 ของข้ อกาหนดสิทธิ หากผู้แทน
ผู้ถือ หุ้นกู้เห็ นว่า การผ่อ นผัน หรื อ ยกเว้ น ดังกล่า วเป็ นเรื่ องที่
เหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็ นหลัก

(ค)

หากมีกรณีตามข้ อ 12.2(ข)(1) หรื อ (2) หรื อ (3) ของข้ อกาหนดสิทธิ
เกิดขึ ้นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องมีหนังสือแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้ทกุ รายทราบ
โดยไม่ชกั ช้ าซึง่ การกระทาของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะมีผลผูกพันผู้ถือหุ้นกู้
ทุกรายไปจนกว่าจะถูกยกเลิกโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ซงึ่ ได้ จดั ให้
มีขึ ้นจากการร้ องขอของผู้ถือหุ้นกู้ตาม ข้ อ 11.1(ง) ของข้ อกาหนดสิทธิ
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
ได้ จดั ส่งหนังสือแจ้ งดังกล่าว (ถ้ ามี)

(ง)

รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพย์สินใดๆ (ถ้ ามี) ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จะต้ อ งรั บ ไว้ แ ทนผู้ถื อ หุ้น กู้ต ามข้ อ ก าหนดสิท ธิ แ ละ/หรื อ สัญ ญาที่
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เกี่ยวข้ องกับหุ้นกู้

การแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อกาหนดสิทธิ

(จ)

เข้ า ร่ ว มในการประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น กู้ทุก ครั ง้ และเสนอความเห็ น ต่ อ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ว่าควรจะดาเนินการอย่างไรในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ไม่
ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดสิทธิ หรื อในกรณีอื่นๆที่มีหรื ออาจมีผลกระทบ
ต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้อย่างมีนยั สาคัญ

(ฉ)

จัดทารายงานส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้เกี่ยวกับเรื่ องสาคัญที่ได้ ดาเนินการไป
ตามอานาจหน้ าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้ าและ

(ช)

ในกรณี ที่ผ้ ูแทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติและไม่สามารถดาเนินการ
แก้ ไขคุณสมบัติของตนให้ ถกู ต้ องภายใน 60 (หกสิบ) วันนับจากวันที่
ขาดคุณสมบัตินนผู
ั ้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องแจ้ งให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ทราบเป็ น
หนังสือทันทีที่พ้นระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ เสนอตัวบุคคล
ที่จะเข้ ารับทาหน้ าที่เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนตนและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จะต้ องเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้ อ 11.1(ค) ของข้ อกาหนดสิทธิหรื อ
ออกหนังสือขออนุมตั ิเปลี่ยนตัว ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้ อ 13.3(ข) ของ
ข้ อกาหนดสิทธิโดยไม่ชกั ช้ า

3.

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและระมัดระวัง
รั ก ษาผลประโยชน์ ของผู้ถื อหุ้นกู้แ ต่ผ้ ูแ ทนผู้ถื อ หุ้น กู้ไม่ต้อ งรั บ ผิด ชอบต่อ
บุคคลใดๆสาหรับความเสียหายที่เกิ ดขึ ้นจากการปฏิบัติหน้ าที่ของตนโดย
เชื่ อ ถื อ หนัง สือ รั บ รองที่ อ อกโดยกรรมการผู้มี อ านาจของผู้อ อกหุ้น กู้ห รื อ
ความเห็นคาแนะนาหรื อข้ อมูลที่จดั ทาโดยผู้เชี่ยวชาญให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
โดยเฉพาะเจาะจงหากเป็ นการเชื่ อ ถื อ ด้ ว ยความสุจ ริ ต และด้ ว ยความ
ระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายได้ จากบุคคลที่ประกอบการเป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้น
กู้แม้ จะปรากฏในภายหลังว่าหนังสือรับรองความเห็นคาแนะนาหรื อข้ อมูล
ดังกล่าวจะมีข้อบกพร่องหรื อไม่เป็ นความจริ ง

1.

การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดสิทธิ (นอกจากกรณีตามข้ อ 3.2(ข) วรรคสอง
และตามข้ อ 12.2(ข)(1) และ (2) ของข้ อกาหนดสิทธิ ) ต้ องได้ รับความ
เห็น ชอบจากผู้อ อกหุ้นกู้และที่ประชุมผู้ถื อหุ้น กู้แ ต่ทงั ้ นีก้ ารแก้ ไขเพิ่ม เติ ม
ดัง กล่า วจะต้ อ งไม่ขัด หรื อ แย้ ง กับ กฎหมายว่า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ตลอดจนประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 9/2552
และประกาศอื่ น ๆที่ เ ป็ นการเพิ่ ม เติ ม แก้ ไขหรื อใช้ แทนที่ ป ระกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ทจ. 9/2552

2.

ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งข้ อกาหนดสิทธิที่แก้ ไขเพิ่มเติมให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ผ้ แู ทน
ผู้ถือหุ้นกู้และสานักงานก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้ า) วันนับแต่วนั ที่มีการแก้ ไข
เพิ่มเติมข้ อกาหนดสิทธิและจะจัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้เมื่อได้ รับการร้ องขอ
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ผลบังคับของข้ อกาหนดสิทธิและ
กฎหมายทีใ่ ช้ บงั คับ

ข้ อกาหนดสิทธินี ้จะมีผลใช้ บงั คับเริ่ มตังแต่
้ วนั ออกหุ้นกู้ไปจนถึงวันที่มีการชาระเงิน
ตามหุ้นกู้ครบถ้ วนเรี ยบร้ อยแล้ วโดยข้ อกาหนดสิทธิ นี ้จะใช้ บงั คับและตีความตาม
กฎหมายไทยและหากมีข้อความใดๆในข้ อกาหนดสิทธิ นี ้ขัดหรื อแย้ งกับกฎหมาย
หรื อประกาศใดๆที่มีผลใช้ บังคับตามกฎหมายกับหุ้นกู้ให้ ใช้ ข้อความตามกฎหมาย
หรื อประกาศดังกล่าวบังคับกับหุ้นกู้แทนข้ อความของข้ อกาหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่
ขัดหรื อแย้ งกันนัน้
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สัญลักษณ์ ท่ กี าหนดในการจัดอันดับตราสารหนีร้ ะยะยาว
บริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จากัด หรื อทริ สเรทติ ้งใช้ สญ
ั ลักษณ์ตวั อักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี ้ระยะกลางและระยะ
ยาวจานวน 8 อันดับ โดยเริ่ มจาก AAA ซึง่ เป็ นอันดับเครดิตสูงสุดจนถึง D ซึง่ เป็ นอันดับต่าสุดโดยตราสารหนี ้ระยะกลางและ
ยาวมีอายุตงแต่
ั ้ 1 ปี ขึ ้นไปและแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี ้
AAA อันดับเครดิตสูงสุดมีความเสี่ยงต่าที่ สดุ ผู้ออกตราสารหนี ้มีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นใน
เกณฑ์สงู สุดและได้ รับผลกระทบน้ อยมากจากการเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจและสิง่ แวดล้ อมอื่นๆ
AA

มีความเสีย่ งต่ามากผู้ออกตราสารหนี ้มีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์สงู มากแต่อาจ
ได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้ อมอื่นๆมากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ
AAA

A

มีความเสี่ยงในระดับต่าผู้ออกตราสารหนี ้มีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์สงู แต่อาจ
ได้ รับผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจและสิง่ แวดล้ อมอื่นๆมากกว่าอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับสูง
กว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลางผู้ออกตราสารหนี ้มีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์ที่
เพียงพอแต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้ อมอื่นๆมากกว่าและอาจมีผลให้
ความสามารถในการชาระหนี ้ที่ออ่ นแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับสูงกว่า
BB

มีความเสีย่ งในระดับสูงผู้ออกตราสารหนี ้มีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์ต่ากว่าระดับ
ปานกลางและจะได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้ อมอื่นๆค่ อนข้ างชัดเจนซึ่ง
อาจส่งผลให้ มีความสามารถในการชาระหนี ้อยูใ่ นเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B

มีความเสีย่ งในระดับสูงมากผู้ออกตราสารหนี ้มีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์ต่าและ
อาจจะหมดความสามารถหรื อความตัง้ ใจในการชาระหนีไ้ ด้ ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ ทา งธุรกิ จ
เศรษฐกิจและสิง่ แวดล้ อมอื่นๆ

C

มีความเสีย่ งในการผิดนัดชาระหนี ้สูงที่สดุ ผู้ออกตราสารหนี ้ไม่มีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ น
ตามกาหนดอย่างชัดเจนโดยต้ องอาศัยเงื่อนไขที่เอื ้ออานวยทางธุรกิจเศรษฐกิจและสิง่ แวดล้ อมอื่นๆอย่างมากจึงจะ
มีความสามารถในการชาระหนี ้ได้

D

เป็ นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชาระหนีโ้ ดยผู้ออกตราสารหนีไ้ ม่สามารถชาระดอกเบีย้ และคืนเงิ นต้ นได้ ตาม
กาหนด

ที่มา : บริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จากัด
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2.

ข้ อจากัดการโอนตราสารหนีท้ ่ เี สนอขาย

เนื่องจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครัง้ นี ้เป็ นการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ในกรณีทวั่ ไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนที่ทจ. 9/2552 จึงไม่มีข้อจากัดการโอนหุ้นกู้
3.

การจองการจัดจาหน่ ายและการจัดสรร

3.1

วิธีการเสนอขายหุ้นกู้

การเสนอขายหุ้นกู้ในครัง้ นี ้เป็ นการเสนอขายผ่านผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ และผู้ร่วมจัดจาหน่ายหุ้นกู้ซึ่งเป็ นการเสนอ
ขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ในกรณีทวั่ ไปให้ แก่ผ้ ลู งทุนสถาบันและผู้ลงทุนทัว่ ไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ทจ.
9/2552 โดยมีมลู ค่ารวมไม่เกิน 15,000,000,000 บาทเพื่อประโยชน์ตามข้ อนี ้ “ผู้ลงทุนทัว่ ไป” หมายถึงผู้จองซื ้อที่มิใช่ผ้ ลู งทุน
สถาบันตามที่ระบุด้านล่าง
(1)

ธนาคารแห่งประเทศไทย

(2)

ธนาคารพาณิชย์

(3)

ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น

(4)

บริ ษัทเงินทุน

(5)

บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์

(6)

บริ ษัทหลักทรัพย์

(7)

บริ ษัทประกันวินาศภัย

(8)

บริ ษัทประกันชีวิต

(9)

กองทุนรวม

(10)

กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริ ษัทหลักทรัพย์รับจัดการเงินทุนของผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (9) หรื อ (11) ถึง (26) หรื อของผู้
ลงทุนรายใหญ่

(11)

กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ

(12)

กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ

(13)

กองทุนประกันสังคม

(14)

กองทุนการออมแห่งชาติ

(15)

กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

(16)

ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าตามกฎหมายว่าด้ วยสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า

(17)

ผู้ประกอบธุรกิจการซื ้อขายล่วงหน้ าตามกฎหมายว่าด้ วยการซื ้อขายสินค้ าเกษตรล่วงหน้ า

(18)

สถาบันการเงินระหว่างประเทศ

(19)

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
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(20)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(21)

นิติบคุ คลประเภทบรรษัท

(22)

นิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม (1) ถึง (21) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละเจ็ ดสิบห้ าของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียง
ทังหมด
้

(23)

ผู้ลงทุนต่างประเทศซึง่ มีลกั ษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (22)

(24)

ผู้จดั การกองทุนที่มีชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็ นผู้จดั การกองทุนตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการแต่งตังและการปฏิ
้
บัติหน้ าที่ของ
ผู้จดั การกองทุน

(25)

ผู้จัดการลงทุนที่มีชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็ นผู้จัดการลงทุนตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการแต่งตังและการปฏิ
้
บัติหน้ าที่ของ
ผู้จดั การลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า

(26)

ผู้ลงทุนอื่นใดตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด

3.2

ผู้จัดการการจัดจาหน่ ายหุ้นกู้และผู้ร่วมจัดจาหน่ ายหุ้นกู้

(1)

ผู้จัดการการจัดจาหน่ ายหุ้นกู้
ธนาคารกรุ งเทพจากัด (มหาชน)
เลขที่ 333 ถนนสีลม
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ (66) 0-2626-3646, 0-2353-5421
(ยกเว้ นสาขาไมโคร)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษกแขวงจตุจกั ร
เขตจตุจกั รกรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2544-3867,3900,3907,3941,3998
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 35 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2255-2222

(2)

ผู้ร่วมจัดจาหน่ ายหุ้นกู้
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด (มหาชน)
175 ชัน้ 3, 9 และ 11 อาคารสาธรซิตี ้ทาวเวอร์
ถนนสาธรใต้ เขตทุง่ มหาเมฆ เขตสาทรกรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2680-4015
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3.3

เงื่อนไขและค่ าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายหุ้นกู้
ผู้ออกหุ้นกู้ได้ ตกลงมอบหมายให้ ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้และผู้ร่วมจัดจาหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 3.2
เป็ นผู้ดาเนินการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ซงึ่ จะเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนทัว่ ไปตามจานวนและราคาที่ระบุใน
ข้ อ 1 ของส่วนที่ 4 ทังนี
้ ้ เงื่อนไขในการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ให้ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การการจัด
จาหน่ายหุ้นกู้และผู้ร่วมจัดจาหน่ายหุ้นกู้ผ้ อู อกหุ้นกู้ตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ครัง้ นี ้ให้ แก่
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ และผู้ร่วมจัดจาหน่ายหุ้นกู้เป็ นจานวนประมาณ 100,000,000 บาทโดยเมื่อหัก
ค่าตอบแทนผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้และผู้ร่วมจัดจาหน่ายหุ้นกู้แล้ วผู้ออกหุ้นกู้จะได้ รับเงินค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย
เป็ นจานวนประมาณ 14,900,000,000 บาท
หมายเหตุ: ค่าตอบแทนการจัดจาหน่ายหุ้นกู้จะคิดตามมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกจริ ง ดังนัน้ จานวนที่แสดงไว้ จึงเป็ นเพียง
ประมาณการสูงสุดหากสามารถจาหน่ายหุ้นกู้ได้ ครบตามจานวนที่เสนอขาย

3.4

ประมาณการค่ าใช้ จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้
ประมาณการค่าใช้ จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้ (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม)

-

ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้ อมูล

500,000 บาท

-

ค่าธรรมเนียมการนาหุ้นกู้ขึ ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย

-

ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ* โดยประมาณ

103,810,000 บาท

รวมค่าใช้ จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้โดยประมาณ

105,330,000 บาท

1,020,000 บาท

หมายเหตุ : * ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ประกอบด้ วย ค่าตอบแทนการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ค่าธรรมเนียมการแต่ งตัง้ นาย
ทะเบียนหุ้นกู้ ค่าธรรมเนียมการแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ ค่าที่ปรึ กษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมของ
บริ ษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ ค่าจัดพิมพ์ใบจองซื ้อหุ้นกู้ ค่าจัดพิมพ์หนังสือชี ้ชวน เป็ น
ต้ น
ประมาณการจานวนเงินที่บริ ษัทจะได้ รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครัง้ นี ้
จานวนเงินที่บริษัทจะได้ รับจากการเสนอขายหุ้นกู้

15,000,000,000 บาท

หักประมาณการค่าใช้ จา่ ยในการเสนอขายหุ้นกู้

105,330,000 บาท

จานวนเงินที่บริษัทจะได้ รับหลังจากหักค่าใช้ จา่ ย
3.5

14,894,670,000 บาท

วิธีการขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หุ้นกู้
ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื ้อหุ้นกู้สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ้ชวนและใบจองซื ้อหุ้นกู้ได้ ที่สานักงานของผู้จดั การ
การจัดจาหน่ายหุ้นกู้หรื อผู้ร่วมจัดจาหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 3.2 และที่หน่วยงานขายหรื อสาขาของผู้จดั การ
การจัดจาหน่ายหุ้นกู้หรื อผู้ร่วมจัดจาหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริ การรับจองซื ้อภายหลังจากที่แบบแสดงรายการข้ อมูลการ
เสนอขายตราสารหนี ้และร่ างหนังสือชี ้ชวนสาหรับการเสนอขายหุ้นกู้ในครัง้ นี ้มีผลใช้ บงั คับแล้ วแต่ไม่ช้ากว่าวันที่
27 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ระหว่างเวลาทาการของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้หรื อผู้ร่วมจัด
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จาหน่ายหุ้นกู้ทงนี
ั ้ ้ ผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี ้ชวน ซึง่ มีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี ้ชวน
ที่ยื่นต่อสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครัง้ นี ้ได้ ก่อนทาการจองซื ้อหุ้นกู้จากเว็บไซต์
ของสานักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th
3.6

วันและวิธีการจองซือ้ หุ้นกู้และการชาระเงินค่ าจองซือ้ หุ้นกู้

(ก)

ผู้ลงทุนสถาบันที่ประสงค์จะจองซื ้อหุ้นกู้จะต้ องจองซื ้อหุ้นกู้ขนต
ั ้ ่า 100 (หนึ่งร้ อย) หน่วยหรื อ 100,000 (หนึ่งแสน)
บาทและทวีคณ
ู ครัง้ ละ 10 (สิบ) หน่วยหรื อ 10,000 (หนึง่ หมื่น) บาท
สาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปที่ประสงค์จะจองซื ้อหุ้นกู้จะต้ องจองซื ้อหุ้นกู้ขนต
ั ้ ่า 100 (หนึ่งร้ อย) หน่วยหรื อ 100,000 (หนึ่ง
แสน) บาทและทวีคณ
ู ครัง้ ละ 100 (หนึง่ ร้ อย) หน่วยหรื อ 100,000 (หนึง่ แสน) บาท

(ข)

ผู้ที่ประสงค์จะจองซื ้อหุ้นกู้ต้องกรอกรายละเอียดการจองซื ้อหุ้นกู้ในใบจองซื ้อหุ้นกู้ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจน
พร้ อมลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริ ษัท (ถ้ ามี) โดยมีเอกสารประกอบการจองซื ้อดังนี ้
1)

ผู้ลงทุนที่เป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยต้ องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและลงนามรั บรอง
สาเนาถูกต้ องหรื อในกรณีที่ไม่มีบตั รประจาตัวประชาชนให้ แนบสาเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ พร้ อม
แนบส าเนาทะเบี ย นบ้ านที่ มี เ ลขประจ าตั ว ประชาชนพร้ อมทั ง้ ลงนามรั บ รองส าเนาถู ก ต้ อง
ทัง้ นี ้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ ายหุ้นกู้และผู้ร่วมจัดจาหน่ ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะไม่ รับจองซือ้ หุ้น
กู้จากผู้เยาว์

2)

ผู้ลงทุนที่เป็ นบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสญ
ั ชาติไทย ต้ องแนบสาเนาใบต่างด้ าวหรื อสาเนาหนังสือเดินทาง
พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง

3)

ผู้ลงทุนที่เป็ นนิติบคุ คลตามกฎหมายไทยหรื อที่จดทะเบียนในประเทศไทยต้ องแนบสาเนาหนังสือแสดง
ความเป็ นนิติบคุ คลหรื อสาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ฉบับล่าสุด (ที่ออกให้ ไม่เกินหนึ่ง (1) เดือน
หรื อตามที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้หรื อผู้ร่วมจัดจาหน่ายหุ้นกู้กาหนด (แล้ วแต่กรณี) ) พร้ อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลและประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี)
พร้ อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนสาเนาใบต่างด้ าวหรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี )
ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าวพร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง

4)

ผู้ลงทุนที่เป็ นนิติบคุ คลตามกฎหมายต่างประเทศหรื อที่จดทะเบียนในต่างประเทศต้ องแนบสาเนาหนังสือ
แสดงความเป็ นนิติบุคคลหรื อสาเนาหนังสือสาคัญการจัดตังบริ
้ ษัท หนังสือบริ คณห์สนธิ ข้อบังคับและ
หนังสือรับรองฉบับล่าสุด (ที่ออกให้ ไม่เกินหนึ่ง (1) เดือนหรื อตามที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ หรื อผู้
ร่วมจัดจาหน่ายหุ้นกู้กาหนด (แล้ วแต่กรณี)) พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของ
นิติบคุ คลนันและประทั
้
บตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสาเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอานาจ
ลงนามซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง

5)

ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นกู้รายใดไม่มีประวัติการเป็ นลูกค้ าของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ หรื อผู้ร่วมจัด
จาหน่ายหุ้นกู้ผ้ จู องซื ้อหุ้นกู้รายดังกล่าวจะต้ องกรอกข้ อมูลในแบบฟอร์ มการรู้ จักลูกค้ า (Know Your
Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Customer Due Diligence:
CDD)
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6)

(ค)

ในการจองซื ้อหุ้นกู้ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้และผู้ร่วมจัดจาหน่ายหุ้นกู้จะตรวจสอบว่าผู้ลงทุนทัว่ ไปมี
ประวัติการทา Suitability Test แล้ วหรื อไม่หากผู้ลงทุนทัว่ ไปรายใดไม่มีประวัติการทา Suitability Test
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ หรื อผู้ร่วมจัดจาหน่ายหุ้นกู้ รายที่เกี่ ยวข้ องจะจัดให้ ผ้ ูลงทุนดังกล่าวทา
Suitability Test เพื่อประเมินความเสีย่ งของหุ้นกู้ที่เหมาะสมกับผู้ลงทุนโดยผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้
หรื อผู้ร่วมจัดจาหน่ายหุ้นกู้สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจองซื ้อในกรณีที่ผ้ ลู งทุนไม่ยินยอมทา Suitability
Test หรื อในกรณีที่ห้ นุ กู้มีระดับความเสีย่ งสูงกว่าระดับความเสีย่ งที่ผ้ ลู งทุนรับได้ ตาม Suitability Test

ผู้ที่ประสงค์จะจองซื ้อหุ้นกู้ต้องจัดส่งเอกสารตามที่กาหนดข้ างต้ นพร้ อมเงินค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มตามจานวนหุ้นกู้
ที่จองซื ้อไปที่สานักงานของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ หรื อผู้ร่วมจัดจาหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 3.2 หรื อ
หน่วยงานขายหรื อสาขาของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้หรื อผู้ร่วมจัดจาหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริ การรับจองซื ้อดังนี ้
1)

สาหรับผู้ลงทุนสถาบัน
กรณีผ้ จู องซื ้อมีความประสงค์จะชาระเงินค่าจองซื ้อเป็ นเงินสดหรื อเงินโอนผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อและ
ชาระเงิ นค่าจองซื ้อได้ ที่สานักงานใหญ่ของผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้ นกู้ที่มีบริ การรั บจองซือ้ ในวันที่
27 ตุลาคม 2557 ถึง 30 ตุลาคม 2557 ตังแต่
้ เวลา 8.30 น. หรื อเวลาเปิ ดทาการของแต่ละสานักงานดัง
กล่าวถึงเวลา15.30 น. โดยกรณีที่เป็ นเงินโอนผู้จองซื ้อต้ องโอนเงินค่าจองซื ้อเข้ าบัญชีตามที่ระบุไว้
ข้ างล่างนี ้ภายในเวลา 10.00 น. ของวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ผู้จองซื ้อต้ องโอนเงินค่าจองซื ้อเข้ าบัญชี
ตามที่ระบุไว้ ข้างล่างนี ้
“บัญชีจองซื ้อหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ ายทุน บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส ครัง้ ที่ 1/2557”
กรณีผ้ จู องซื ้อมีความประสงค์จะชาระเงินค่าจองซื ้อเป็ นเช็คหรื อดร๊ าฟท์หรื อแคชเชียร์ เช็ ค (หรื อที่เรี ยกว่า
“เช็คธนาคาร”) ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อและชาระเงินค่าจองซื ้อได้ ที่สานักงานใหญ่ของผู้จดั การการจัด
จาหน่ายหุ้นกู้ในวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ตังแต่
้ เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 15.30 น.
โดยเช็คหรื อดร๊ าฟท์หรื อแคชเชียร์ เช็คดังกล่าวต้ องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 31 ตุลาคม 2557 และสามารถเรี ยก
เก็บเงินได้ จากสานักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื ้อเท่านันและขี
้
ดคร่ อมสัง่ จ่ายเข้ าบัญชีตามที่
ระบุไว้ ข้างล่างนี ้
“บัญชีจองซื ้อหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ ายทุน บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส ครัง้ ที่ 1/2557”

2)

สาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไป
กรณีผ้ จู องซื ้อมีความประสงค์จะชาระเงินค่าจองซื ้อเป็ นเงินสด(กรณีจองซื ้อผ่านผู้จดั การการจัดจาหน่าย
หุ้นกู้) หรื อเงินโอนหรื อเงินโอนอัตโนมัติ (เงินโอนอัตโนมัติเฉพาะในกรณีจองซื ้อผ่านผู้ร่วมจัดจาหน่ายหุ้น
กู้) ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อและชาระเงินค่าจองซื ้อได้ ที่สานักงานใหญ่ หรื อสาขาของผู้จัดการการจัด
จาหน่ายหุ้นกู้หรื อสานักงานใหญ่หรื อสาขาของผู้ร่วมจัดจาหน่ายหุ้นกู้ในวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่
30 ตุลาคม 2557 ตังแต่
้ เวลา 8.30 น.ถึงเวลา 15.30 น. โดยผู้จองซื ้อต้ องโอนเงินค่าจองซื ้อเข้ าบัญชี
ตามที่ระบุไว้ ข้างล่างนี ้


ในกรณีจองซื ้อผ่านผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้
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“บัญชีจองซื ้อหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ ายทุน บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส ครัง้ ที่ 1/2557”


ในกรณี จองซื ้อผ่านผู้ร่วมจัดจาหน่ายหุ้นกู้โดยชาระเป็ นเงินโอนหรื อเงินโอนอัตโนมัติ ต้ องโอน
เข้ าบัญชีดงั ต่อไปนี ้
“บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด (มหาชน) เพื่อจองซื ้อหลักทรัพย์”
ธนาคาร

สาขา

ประเภทบัญชี

เลขที่บัญชี

กรุงเทพ

สาทร

กระแสรายวัน

142-306744-4

กสิกรไทย

สีลม

กระแสรายวัน

001-130735-3

ไทยพาณิชย์

ถนนสาทร

กระแสรายวัน

101-301098-5

กรุงไทย

ย่อยสวนพลู

กระแสรายวัน

182-600134-4

กรุงศรี อยุธยา

สวนพลู

กระแสรายวัน

040-003578-9

ยูโอบี

สาทร 2

กระแสรายวัน

817-301328-0

กรณีผ้ จู องซื ้อมีความประสงค์จะชาระเงินค่าจองซื ้อเป็ นเช็คหรื อดร๊ าฟท์หรื อแคชเชียร์ เช็ค (หรื อที่เรี ยกว่า
“เช็คธนาคาร”) ผู้จองซื ้อหุ้นกู้สามารถจองซื ้อและชาระเงินค่าจองซื ้อได้ ที่สานักงานใหญ่หรื อสาขาของ
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริ การรับจองซื ้อ หรื อสานักงานใหญ่หรื อสาขาของผู้ร่วมจัดจาหน่ายหุ้น
กู้วนั ที่ 27 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ตังแต่
้ เวลา 8.30 น. หรื อเวลาเปิ ดทาการของแต่ละ
สาขาดังกล่าวถึงเวลา 15.30 น. หรื อเวลาปิ ดทาการของแต่ละสาขาดังกล่าวและวันที่ 29 ตุลาคม 2557
ตังแต่
้ เวลา 8.30 น.หรื อเวลาเปิ ดทาการของแต่ละสาขาดังกล่าวถึงเวลา12.00 น. หรื อเวลาปิ ดรับเช็คของ
แต่ละสาขาดังกล่าวโดยเช็คหรื อดร๊ าฟท์หรื อแคชเชียร์ เช็คต้ องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 29 ตุลาคม 2557 และ
สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสานักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื ้อเท่านันและขี
้
ดคร่ อมสัง่ จ่ายเข้ า
บัญชีตอ่ ไปนี ้


ในกรณีจองซื ้อผ่านผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้
“บัญชีจองซื ้อหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ ายทุน บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส ครัง้ ที่ 1/2557”



ในกรณีจองซื ้อผ่านผู้ร่วมจัดจาหน่ายหุ้นกู้
“บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด (มหาชน) เพื่อจองซื ้อหลักทรัพย์”

(ง)

การดาเนินการจองซื ้อจะต้ องปฏิบตั ิตามรูปแบบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้หรื อผู้ร่วมจัด
จาหน่ายหุ้นกู้จดั เตรี ยมไว้ ในแต่ละสถานที่

(จ)

ผู้จองซื ้อที่แสดงความจานงในการจองซื ้อและได้ ทาการจองซื ้อหุ้นกู้ดงั กล่าวข้ างต้ นแล้ วจะขอยกเลิกการจองซื ้อ
และขอเงินคืนไม่ได้ (ยกเว้ นกรณีที่ระบุในข้ อ (ช)) แต่อย่างไรก็ตามผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ หรื อผู้ร่วมจัด
จาหน่ายหุ้นกู้มีสทิ ธิยกเลิกการจองซื ้อของผู้จองซื ้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้ วนดังที่ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ น
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(ฉ)

ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้หรื อผู้ร่วมจัดจาหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซื ้อหุ้นกู้ก่อนกาหนดหากมีผ้ ู
จองซื ้อหุ้นกู้เข้ ามาครบตามจานวนที่กาหนดแล้ ว

(ช)

ในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้แจ้ งให้ ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้และผู้ร่วมจัดจาหน่ายหุ้นกู้ทราบ (ภายในเวลาทาการของ
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้และผู้ร่วมจัดจาหน่ายหุ้นกู้) ว่ามีเหตุที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ต้องระงับหรื อหยุดการเสนอขายหุ้น
กู้หรื อไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายให้ แก่ผ้ จู องซื ้อได้ ผ้ จู องซื ้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื ้อภายในวันทาการ
ถัดไปนับจากวันที่ผ้ อู อกหุ้นกู้แจ้ งระงับหรื อหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรื อไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ู
จองซื ้อได้ ดงั กล่าวทังนี
้ ้หากเหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดขึ ้นในวันจองซื ้อหุ้นกู้วนั สุดท้ ายให้ ผ้ จู องซื อ้ ที่ประสงค์จะยกเลิก
การจองซื ้อหุ้นกู้ต้องดาเนินการภายในวันนัน้ (“กาหนดเวลายกเลิกการจองซือ้ หุ้นกู้”)

3.7

การจัดสรรหุ้นกู้และวิธีการจัดสรรหุ้นกู้
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิ ในการที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการจัดสรรหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ ลู งทุนแต่ละ
ประเภทดังกล่าวข้ างต้ นเพื่อให้ การเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภทครัง้ นี ้ประสบความสาเร็ จสูงสุด
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้และผู้ร่วมจัดจาหน่ายหุ้นกู้จะไม่จดั สรรหุ้นกู้ที่เสนอขายให้ แก่ตนเองผู้จดั การการจัด
จาหน่ายหุ้นกู้และผู้ร่วมจัดจาหน่ายหุ้นกู้ที่ร่วมจัดจาหน่ายกรรมการผู้บริ หารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผ้ มู ีอานาจควบคุม
บริ ษัทใหญ่บริ ษัทย่อยของตนเองรวมถึงผู้เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวทังหมดตลอดจนกองทุ
้
นรวมที่มีลกั ษณะที่
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้และผู้ร่วมจัดจาหน่ายหุ้นกู้ถูกห้ ามไม่ให้ จัดสรรหุ้นกู้ให้ ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ทธ. 70/2552 เรื่ องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ลงวันที่ 3 สิงหาคม
2552 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม ) เว้ นแต่เข้ าเงื่อนไขภายใต้ ข้อยกเว้ นของประกาศดังกล่าวนอกจากนี ้ผู้จดั การ
การจัดจาหน่ายหุ้นกู้และผู้ร่วมจัดจาหน่ายหุ้นกู้จะไม่จัดสรรหุ้นกู้ที่เสนอขายให้ แก่กรรมการผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผ้ มู ี
อานาจควบคุมบริ ษัทใหญ่ ของผู้ออกหุ้นกู้รวมถึงผู้ที่เกี่ ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวทัง้ หมดรวมทัง้ กองทุนรวมที่มี
ลัก ษณะที่ ผ้ ูอ อกหุ้น กู้ ถูก ห้ า มไม่ ใ ห้ จั ด สรรหุ้น กู้ ให้ ทัง้ นี เ้ พื่ อ ให้ เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ที่ ก าหนดในประกา ศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ทจ. 29/2551 เรื่ องการจองการจัดจาหน่ายและการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ลง
วันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) เว้ นแต่เป็ นการจัดสรรหุ้นกู้ที่เหลือจากการจองซื ้อของผู้จอง
ซื ้ออื่นทังหมด
้

ก)

วิธีการจัดสรรหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ ลู งทุนสถาบัน
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้จะจัดสรรหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ ลู งทุนสถาบันตามดุลยพินิจของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้
และผู้จัด การการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้มี สิทธิ ที่จะปฏิเ สธการจองซือ้ รายใดๆไม่ว่า ทัง้ หมดหรื อบางส่วนได้ ตามแต่
เห็นสมควร

ข)

วิธีการจัดสรรหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ ลู งทุนทัว่ ไป
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้จะและผู้ร่วมจัดจาหน่ายหุ้นกู้จะจัดสรรหุ้นกู้ให้ กบั ผู้ลงทุนทัว่ ไปโดยการแบ่งจานวน
หุ้นกู้ให้ กับหน่วยงานขายของตนและหน่วยงานขายจะแบ่งจานวนหุ้นกู้ให้ แก่สาขาเพื่อรองรับการจองซื ้อของผู้
ประสงค์จะจองซื ้อต่อไปตามจานวนหุ้นกู้ที่เหมาะสมสาหรับแต่ละหน่วยงานขายแต่ละสาขาโดยผู้จัดการการจัด
จาหน่ายหุ้นกู้และผู้ร่วมจัดจาหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิที่จะยกเว้ นการแบ่งจานวนหุ้นกู้ให้ แก่หน่วยงานขายหรื อสาขาบาง
แห่งได้ ตามที่เห็นสมควรในการนี ้หน่วยงานขายหรื อสาขาแต่ละแห่งของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้ นกู้และผู้ร่วมจัด
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จาหน่ายหุ้นกู้จะจัดสรรหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ ลู งทุนทัว่ ไปที่เป็ นลูกค้ าของตนหรื อผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับตนก่อนผู้
ลงทุนทัว่ ไปอื่นๆตามดุลยพินิจของหน่วยงานขายหรื อสาขาแต่ละแห่งของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ และผู้ร่วม
จัดจาหน่ายหุ้นกู้และหากมีห้ นุ กู้เหลือจากการจัดสรรดังกล่าวหน่วยงานขายหรื อสาขาแต่ละแห่งจึงจะพิจารณา
จัดสรรหุ้นกู้ที่เหลืออยูใ่ ห้ แก่ผ้ ลู งทุนทัว่ ไปอื่นๆโดยใช้ หลักการจัดสรรให้ ผ้ จู องซื ้อที่เข้ ามาจองซื ้อก่อนมีสิทธิได้ รับการ
จัดสรรก่อนโดยข้ อมูลการจองซื ้อหุ้นกู้และจ่ายเงินในลาดับก่อนหรื อหลังนันให้
้ ดลู าดับก่อนหลังจากผู้จองซื ้อที่เข้ า
มาจองซื ้อในแต่ละหน่วยงานขายหรื อแต่ละสาขาของผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ และผู้ร่วมจัดจาหน่ายหุ้นกู้ที่
เกี่ยวข้ อง
ในกรณีที่มีการจองซื ้อเกินจากการจัดสรรของแต่ละหน่วยงานขายหรื อแต่ละสาขาหน่วยงานขายหรื อสาขาดังกล่าว
จะส่งข้ อมูลของผู้จองซื ้อในส่วนที่เกินจากการจัดสรรดังกล่าวไปยังสานักงานใหญ่ของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้
และผู้ร่วมจัดจาหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 3.2 ซึ่งผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้และผู้ร่วมจัดจาหน่ายหุ้นกู้จะ
จัดสรรหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อดังกล่าว (หากยังมีจานวนหุ้นกู้ในส่วนที่ตนรับมาจาหน่ายเหลืออยู่) ตามลาดับก่อนหลัง
ตามข้ อมูลที่สานักงานใหญ่ของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้และผู้ร่วมจัดจาหน่ายหุ้นกู้ได้ รับจากแต่ละหน่วยงาน
ขายหรื อแต่ละสาขาของตนในกรณีที่ไม่สามารถเรี ยงลาดับก่อนหลังของข้ อมูลได้ ผ้ จู ดั การการจัด จาหน่ายหุ้นกู้และ
ผู้ร่วมจัดจาหน่ายหุ้นกู้ มีสิทธิ ที่จะจัดสรรหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อดังกล่าวทัง้ หมดหรื อบางส่วนได้ ตามที่เห็นสมควร
รวมทังมี
้ สทิ ธิปฏิเสธการจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื ้อนันไม่
้ วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนได้
อย่างไรก็ตามผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้และผู้ร่วมจัดจาหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิในการใช้ ดลุ ยพินิจในการทาให้
การจองซื ้อหุ้นกู้ครัง้ นี ้ประสบความสาเร็ จในการขายสูงสุดโดยในกรณีที่หน่วยงานขายใดหรื อสาขาใดมีแนวโน้ มที่
จะมีผ้ ูจองซือ้ เข้ ามาไม่ครบเต็มตามจานวนที่รับมาจาหน่ายหรื อกรณี ที่ผ้ ูจองซือ้ จองซือ้ หุ้นกู้เกิ นกว่าจานวนที่
กาหนดไว้ ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ และผู้ร่วมจัดจาหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิ ที่จะโอนหุ้นกู้ในส่วนที่เหลือของ
หน่วยงานขายหรื อสาขาดังกล่าวตามจานวนที่เหมาะสมส่วนนันให้
้ กบั หน่วยงานขายอื่นหรื อสาขาอื่นเพื่อนาไป
จาหน่ายให้ กบั ผู้ประสงค์จะจองซื ้อต่อไปนอกจากนี ้ในกรณี ที่การจาหน่ายหุ้นกู้ของแต่ละหน่วยงานขายหรื อสาขามี
เศษเหลือน้ อยกว่าจานวนจองซื ้อหุ้นกู้ขนต
ั ้ ่าที่กาหนดผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ และผู้ร่วมจัดจาหน่ายหุ้นกู้จะ
รวบรวมเศษหุ้นกู้สว่ นที่เหลือดังกล่าวเพื่อจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื ้อรายหนึ่งหรื อหลายรายตามที่เห็นสมควรและผู้จอง
ซื ้อหุ้นกู้อนั ดับสุดท้ ายจะได้ รับการจัดสรรเท่ากับจานวนหุ้นกู้ที่เหลือซึง่ อาจจะน้ อยกว่าจานวนที่จองซื ้อหรื อจานวนที่
จองซื ้อขันต
้ ่าที่กาหนด
3.8

การจัดสรรหุ้นกู้ในกรณีท่ มี ีผ้ จู องซือ้ หุ้นกู้เกินกว่ าจานวนหุ้นกู้ท่ เี สนอขายการยกเลิกการจองซือ้ หุ้นกู้และ
การรับจองซือ้ หุ้นกู้เกินกว่ าจานวนหุ้นกู้ท่ เี สนอขาย
วิ ธีการจัดสรรหุน้ กู้ในกรณีทีม่ ี ผจู้ องซื ้อหุน้ กู้เกิ นกว่าจานวนหุน้ กู้ทีเ่ สนอขาย
ในกรณีที่มีผ้ จู องซื ้อเกินกว่าจานวนหุ้นกู้ที่เสนอขายให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ และผู้ร่วม
จัดจาหน่ายหุ้นกู้ตามที่เห็นสมควรโดยผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ และผู้ร่วมจัดจาหน่ายหุ้นกู้อาจทาการจัดสรร
หุ้นกู้ให้ แก่บุคคลใดจานวนมากน้ อยเท่าใดก็ได้ หรื อจะปฏิเสธการจัดสรรให้ แก่บุคคลใดก็ได้ ทงนี
ั ้ ้ตามแต่วิธีการที่
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้และผู้ร่วมจัดจาหน่ายหุ้นกู้เห็นสมควร
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การยกเลิ กการจองซื ้อหุน้ กู้
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ และผู้ร่วมจัดจาหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิ ยกเลิกการจองซือ้ ของผู้จองซื ้อที่ดาเนินการไม่
ครบถ้ วนตามข้ อ 3.6 และ/หรื อในกรณีที่มิได้ รับการชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้ครบถ้ วนจากผู้จองซื ้อณเวลาที่ทาการ
จองซื ้อหุ้นกู้ในกรณีชาระเงินโดยเงินสดหรื อเงินโอนหรื อในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อชาระเงินค่าจองซื ้อเป็ นเช็คหรื อดร๊ าฟหรื อ
แคชเชียร์ เช็คแต่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ และผู้ร่วมจัดจาหน่ายหุ้นกู้ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสานักหัก
บัญชีเดียวกันกับสถานที่จองซื ้อนันๆ
้
ในกรณีที่ผ้ จู ดั จาหน่ายหุ้นกู้เห็นว่ามีเหตุที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ต้องระงับหรื อหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรื อไม่สามารถส่งมอบ
หุ้นกู้ที่เสนอขายให้ แก่ผ้ จู องซื ้อได้ ผ้ จู องซื ้อมีสิทธิ ที่จะยกเลิกการจองซือ้ ได้ ภายในวันทา การถัดไปนับจากวันที่
ผู้จัดจาหน่ายหุ้นกู้แจ้ งระงับหรื อหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรื อไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ูจองซือ้
ดังกล่าวทังนี
้ ้หากเหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดขึ ้นในวันจองซื ้อหุ้นกู้วนั สุดท้ ายให้ ผ้ จู องซื ้อที่ประสงค์จะยกเลิกการจองซื ้อ
หุ้นกู้ต้องดาเนินการยกเลิกการจองซื ้อภายในวันเดียวกันนัน้
การรับจองซื ้อหุน้ กู้เกิ นกว่าจานวนหุน้ กู้ทีเ่ สนอขาย
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้และผู้ร่วมจัดจาหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิในการรับจองซื ้อหุ้นกู้เกินกว่าจานวนหุ้นกู้ที่
เสนอขายเพื่อสารองไว้ สาหรับกรณีที่ไม่สามารถเรี ยกชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้จากผู้จองซื ้อในลาดับที่จะได้ รับการ
จัดสรรหุ้นกู้หรื อในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อที่อยูใ่ นลาดับที่จะได้ รับการจัดสรรหุ้นกู้ไม่ปฏิบตั ิตามวิธีการจองซื ้อและการชาระ
เงินค่าจองซื ้อตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 3.6 ซึ่งผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้และผู้ร่วมจัดจาหน่ายหุ้นกู้จะตัดสิทธิในการ
ได้ รับการจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื ้อรายนันๆและจะจั
้
ดสรรหุ้นกู้ในส่วนที่ตดั ออกให้ แก่ผ้ จู องซื ้อรายถัดไปจนกว่าจะ
ครบตามจานวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย
3.9

วิธีคืนเงินค่ าจองซือ้ หุ้นกู้ในกรณีท่ ไี ม่ ได้ รับการจัดสรร
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ได้ รับการจัดสรรหรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบเต็มตามจานวนที่จองซื ้อผู้ออกหุ้นกู้จะดาเนินการ
ให้ ผ้ จู ัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้และผู้ร่วมจัดจาหน่ายหุ้นกู้สง่ คืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้ในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรร
หรื อในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรเต็มตามจานวนที่จองซื ้อโดยไม่มีดอกเบี ้ยและ/หรื อค่าเสียหายใดๆคืนให้ แก่ผ้ จู อง
ซื ้อหุ้นกู้โดยจัดทาเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นกู้ภายใน 14 (สิบสี)่ วันนับจากวันปิ ดการเสนอขายหุ้นกู้
โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื ้อหุ้นกู้ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นกู้ทงนี
ั ้ ้ในกรณีที่ไม่สามารถคืน
เงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อได้ ภายในระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหุ้นกู้ผ้ จู องซื ้อ
ดังกล่าวจะมีสทิ ธิได้ รับดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้ที่ต้องคืนให้ แก่
ผู้จองซื ้อหุ้นกู้นนนั
ั ้ บจากวันที่พ้นกาหนดระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันดังกล่าวจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้ มีการชาระคืน
ทังนี
้ ้ไม่วา่ ในกรณีใดๆหากได้ มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ ี่ระบุในใบจองซื ้อ
หุ้นกู้โดยถูกต้ องแล้ วให้ ถือว่าผู้จองซือ้ ได้ รับคืนเงิ นค่าจองซื ้อแล้ วโดยถูกต้ องและผู้จองซือ้ จะไม่มีสิทธิ เรี ยกร้ อง
ดอกเบี ้ยและ/ หรื อค่าเสียหายใดๆทังสิ
้ ้น

3.10

วิธีคืนเงินค่ าจองซือ้ หนกู้ในกรณีท่ ีผ้ ูออกหุ้นกู้ระงับหรื อหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรื อไม่ สามารถส่ งมอบ
หุ้นกู้ท่ เี สนอขายได้
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ผู้ออกหุ้นกู้จะดาเนินการให้ ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ และผู้ร่วมจัดจาหน่ายหุ้นกู้สง่ คืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้ใน
กรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ระงับหรื อหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรื อไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายได้ โดยไม่มีดอกเบี ้ยและ/
หรื อค่าเสียหายใดๆคืนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นกู้โดยจัดทาเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นกู้ภายใน 14 (สิบสี่)
วันนับจากวันสิ ้นสุดกาหนดเวลายกเลิกการจองซื ้อหุ้นกู้โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื ้อหุ้นกู้
ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นกู้ทงนี
ั ้ ้ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อได้ ภายในระยะเวลา 14 (สิบ
สี่) วันนับแต่วนั สิ ้นสุดกาหนดเวลายกเลิกการจองซื ้อหุ้นกู้ดงั กล่าวผู้จองซื ้อดังกล่า วมีสิทธิได้ รับดอกเบี ้ยในอัตรา
ร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้ที่ต้องคืนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นกู้นนนั
ั ้ บจากวันที่พ้นกาหนด
ระยะเวลา 14 (สิบสี)่ วันดังกล่าวจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้ มีการชาระคืนทังนี
้ ้ไม่วา่ ในกรณีใดๆหากได้ มีการส่งเช็ค
คืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื ้อหุ้นกู้โดยถูกต้ องแล้ วให้ ถือว่าผู้จองซื ้อ
ได้ รับคืนเงินค่าจองซื ้อแล้ วโดยถูกต้ องและผู้จองซื ้อจะไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ยและ/หรื อค่าเสียหายใดๆทังสิ
้ ้น
3.11

วิธีการส่ งมอบหุ้นกู้
ผู้ออกหุ้นกู้จะมอบหมายให้ นายทะเบียนหุ้นกู้จัดทาใบหุ้นกู้และส่งมอบให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นกู้ตามจานวนที่ได้ รับการ
จัดสรรภายใน 15 (สิบห้ า) วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหุ้นกู้โดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อ
ที่อยูข่ องผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏอยูใ่ นใบจองซื ้อหุ้นกู้หรื อดาเนินการนาหุ้นกู้ที่ได้ รับจัดสรรฝากไว้ กบั “บริ ษัทศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก”ภายใน 7 (เจ็ด) วันทาการนับจากวันปิ ดการเสนอขายหุ้นกู้สาหรับผู้
จองซื ้อหุ้นกู้ที่ได้ แจ้ งความประสงค์ให้ ดาเนินการดังกล่าวไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นกู้

3.12

ภาระภาษีของหุ้นกู้และผลตอบแทนอื่น
สรุปภาระภาษี ที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนในหุ้นกู้นี ้เป็ นเพียงข้ อมูลทัว่ ไปสาหรับผู้ลงทุนเท่านันและมิ
้
ใช่คาแนะนาทาง
ภาษี อากรแต่อย่างใดดังนันผู
้ ้ ลงทุนจึงควรปรึกษาทางภาษี อากรของตนเองถึงภาระภาษี ที่เกี่ยวข้ องในการลงทุนใน
หุ้นกู้ของตนสรุปภาระภาษี อากรนี ้จัดทาขึ ้นโดยอิงกับกฎหมายภาษี อากรที่ใช้ บงั คับอยู่ณวันที่มีการจัดทาเอกสารนี ้
ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงในภายหลังได้
อนึ่งสรุ ปภาระภาษี อากรต่อไปนีม้ ิได้ มีความมุ่งหมายที่จะให้ เป็ นข้ อมูลครบถ้ วนสมบูร ณ์ ถึงภาระภาษี อากรที่
เกี่ยวข้ องกับหุ้นกู้แต่อย่างใด
ภาระภาษี อากรของผู้ลงทุนและอัตราภาษี อากรที่ต้องชาระจะขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่างๆเช่นนักลงทุนเป็ นบุคคลธรรมดา
หรื อเป็ นนิติบคุ คลผู้ลงทุนเป็ นผู้มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทยหรื อเป็ นผู้ที่ถกู ถือว่าประกอบกิจการในประเทศไทยหรื อไม่
หรื อเป็ นผู้ที่มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศที่มีความตกลงเพื่อการเว้ นการเก็ บภาษี ซ้อนกับประเทศไทยหรื อไม่

1)

ภาษีเงินได้
กรณีท่ ผี ้ ลู งทุนเป็ นผู้มีถ่ นิ ที่อยู่ในประเทศไทย
กรณีผ้ ลู งทุนเป็ นบุคคลธรรมดา
(1)

ดอกเบี ้ยและผลตอบแทนสาหรับเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้ซงึ่ ผู้ลงทุนได้ รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ของบริ ษัทจะถูก
หักภาษี ณที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 15
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(2)

ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ผลประโยชน์ที่ได้ จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็ นเงินได้ เกินกว่าที่
ลงทุนจะถูกหักภาษี ณที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 15

อย่างไรก็ตามผู้ลงทุนมีสิทธิที่จะเลือกเสียภาษี ในอัตราดังกล่าวที่ถกู หักภาษี ณที่จ่ายไว้ ตาม (1) หรื อ (2) ข้ างต้ น
โดยไม่ต้อ งน าดอกเบี ย้ และผลตอบแทนสาหรั บเงิ น ค่า จองซื อ้ หุ้นกู้หรื อผลประโยชน์ ที่ได้ รั บจากการโอนหุ้น กู้
(แล้ วแต่กรณี ) ไปรวมกับเงินได้ อื่นเพื่อคานวณภาษี เงินได้ บุคคลธรรมดาซึ่งมีอตั ราภาษี ระหว่างร้ อยละ 5-35
โดยหากผู้ลงทุนเลือกที่จะนาดอกเบี ้ยและผลตอบแทนสาหรับเงินค่าจองซื อ้ หุ้นกู้หรื อประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้
ดังกล่าวไปรวมกับเงินได้ อื่นเพื่อคานวณภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดานนันผู
้ ้ ลงทุนสามารถนาภาษี หกั ณที่จ่ายข้ างต้ น
มาเป็ นเครดิตในการคานวณภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาได้
กรณีผ้ ลู งทุนเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คล
ในกรณีที่ผ้ ลู งทุนเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลซึ่งจดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทยหรื อเป็ นบริ ษัทห้ าง
หุ้นส่วนนิติบคุ คลที่จดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายของต่างประเทศแต่ประกอบกิจการในประเทศไทยหรื อมูลนิธิ
หรื อสมาคมที่ประกอบกิจการซึง่ มีรายได้ แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรื อสมาคมที่กระทรวงการคลังประกาศกาหนดให้ เป็ น
องค์การหรื อสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากรผู้ลงทุนจะมีภาระภาษี ดงั ต่อไปนี ้
(1)

ดอกเบี ้ย
ดอกเบี ย้ ที่ ผ้ ู ลงทุ น ประเภทบริ ษั ท หรื อห้ างหุ้ นส่ ว นนิ ติ บุ ค คลรวมถึ ง ธนาคารบริ ษั ท เงิ น ทุ น
บริ ษัทหลักทรัพย์หรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ได้ รับจะต้ องถูกหักภาษีณที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 1 และต้ องนา
ดอกเบี ้ยไปรวมคานวณเป็ นรายได้ เพื่อเสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลโดยสามารถนาภาษี หกั ณที่จ่ายข้ างต้ นมา
เป็ นเครดิตในการคานวณภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
ดอกเบี ้ยที่ผ้ ลู งทุนประเภทมูลนิธิหรื อสมาคมที่ไม่ใช่องค์การหรื อสถานสาธารณกุศลได้ รับจะต้ องถูกหัก
ภาษี ณที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 10

(2)

ผลตอบแทนสาหรับเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้
ผลตอบแทนสาหรับเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้ไม่ต้องถูกหักภาษี ณที่จ่ายแต่ผ้ ลู งทุนจะต้ องนาผลตอบแทนสาหรับ
เงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้ไปรวมกับรายได้ อื่นของผู้ลงทุนเพื่อคานวณภาษี เงินได้ นิติบคุ คล

(3)

ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้
ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ที่ผ้ ลู งทุนได้ รับไม่ต้องถูกหักภาษี ณที่จ่ายแต่ผ้ ลู งทุนจะต้ องนาผลประโยชน์
จากการโอนหุ้ นกู้ เฉพาะส่ ว นที่ ตี ร าคาเป็ นเงิ น ได้ เกิ น กว่ า ที่ ล งทุ น ไปรวมกั บ รายได้ อื่ น ของ
ผู้ลงทุนเพื่อคานวณภาษี เงินได้ นิติบคุ คล

กรณีท่ ผี ้ ลู งทุนเป็ นผู้ท่ ไี ม่ มีถ่ นิ ที่อยู่ในประเทศไทย
กรณีผ้ ลู งทุนเป็ นบุคคลธรรมดา
ในการพิจารณาว่าบุคคลธรรมดาจะถือว่ามีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยหรื อไม่นนกฎหมายไทยจะไม่
ั้
คานึงถึงสัญชาติ
ของผู้ลงทุนแต่ใช้ หลักเกณฑ์วา่ หากผู้ลงทุนนันอยู
้ ใ่ นประเทศไทยในช่วงระยะเวลาคราวหนึง่ หรื อหลายคราวรวมกัน
ตังแต่
้ 180 วันในปี ปฏิทินเดียวกันให้ ถือว่าเป็ นผู้มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย
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(1)

ดอกเบี ้ยและผลตอบแทนสาหรับเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้
เว้ นแต่ข้อกาหนดและเงื่อนไขในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนที่ทาขึ ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผ้ ลู งทุนมี
ถิ่นที่อยูจ่ ะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นดอกเบี ้ยและผลตอบแทนสาหรับเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้ซึ่งผู้ลงทุนได้ รับจะ
ถูกหักภาษี ณที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 15

(2)

ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้
เว้ นแต่ข้อกาหนดและเงื่อนไขในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนที่ทาขึ ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผ้ ลู งทุ นมี
ถิ่นที่อยูจ่ ะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเงินได้ เกินกว่าที่ลงทุน
จะถูกหักภาษี ณที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 15

กรณีผ้ ลู งทุนเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คล
กรณีที่ผ้ ลู งทุนเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลซึ่งจดทะเบียนจั ดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและมิได้
ประกอบกิจการหรื อถือว่าประกอบการในประเทศไทยหรื อมิได้ มีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทยแต่ได้ รับ
ดอกเบี ้ยและผลตอบแทนสาหรับเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้หรื อผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ซึ่งจ่ายจากหรื อในประเทศ
ไทยผู้ลงทุนจะมีภาระภาษี อากรดังนี ้
(1)

ดอกเบี ้ยและผลตอบแทนสาหรับเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้
เว้ นแต่ข้อกาหนดและเงื่อนไขในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนที่ทาขึ ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผ้ ลู งทุนมี
ถิ่นที่อยู่จะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นดอกเบีย้ และผลตอบแทนสาหรับเงินค่าจองซือ้ หุ้นกู้ที่ผ้ ลู งทุนได้ รับ
จะต้ องถูกหักภาษี ณที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 15

(2)

ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้
เว้ นแต่ข้อกาหนดและเงื่อนไขในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนที่ ทาขึ ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผ้ ลู งทุนมี
ถิ่นที่อยูจ่ ะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็ นเงินได้ เกินกว่าที่
ลงทุนจะต้ องถูกหักภาษี ณที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 15

2)

ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ผู้ลงทุนซึ่งประกอบกิจการในประเทศไทยอาจต้ องเสียภาษี ธุรกิจเฉพาะในอัตราร้ อยละ 0.011 (ซึ่งได้ รวมถึงภาษี
บารุงท้ องถิ่นในอัตราร้ อยละ 10 ของภาษี ธุรกิจเฉพาะแล้ ว) จากยอดดอกเบี ้ยรับและกาไรก่อนหักรายจ่ ายใดๆจาก
การโอนขายหุ้นกู้หากดอกเบี ้ยหรื อผลประโยชน์ที่ได้ รับจากการโอนหุ้นกู้ถือเป็ นรายรับจากการประกอบธุรกิจโดย
ปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ของผู้ลงทุน

3)

อากรแสตมป์
การโอนใบหุ้นกู้จะต้ องเสียอากรแสตมป์ในอัตราร้ อยละ 0.1 ของราคาโอนหุ้นกู้
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ส่ วนที่ 5
การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล

ส่วนที ่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
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ส่ วนที่ 5
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในร่ างหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้แล้ ว และด้ วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการผู้มีอานาจลงนาม
หรื อหัวหน้ าฝ่ ายการเงิน (แล้ วแต่กรณี) ของผู้ออกตราสารหนี ้ ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ น
เท็จ ไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ
ทังนี
้ ้ การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูลข้ างต้ นครอบคลุมถึงข้ อมูลของผู้ออกตราสารหนี ้ตามที่ปรากฏในแหล่ง ข้ อมูลที่
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ ตามที่ระบุไว้ ในร่ างหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้ ในการอ้ างอิงแหล่งข้ อมูลดังกล่าว ข้ าพเจ้ ามีความ
รับผิดชอบต่อความถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมูลที่อ้างอิงนันเช่
้ นเดียวกับการนาข้ อมูลมาแสดงให้ ปรากฏในร่างหนังสือชี ้ชวน
ฉบับนี ้
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
้
นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว ข้ าพเจ้ าได้
มอบหมายให้ นายโซวิค รอย เชาว์ดรู ี่ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี ้ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ
นายโซวิค รอย เชาว์ดูรี่ กากับไว้ ข้ าพเจ้ าจะถื อว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าว
ข้ างต้ น
ชื่อ

ตำแหน่ ง

ลำยมือชื่อ

นายซาชิ ปรากาซ ไคตาน

กรรมการและกรรมการผู้จดั การธุรกิจขนสัตว์

_______________

นายดีลปิ กุมาร์ อากาวาล

กรรมการ กรรมการบริ หารความเสีย่ งองค์กร และ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารธุรกิจ PET และ Feedstock

_______________

หัวหน้ าฝ่ ายการเงิน

_______________

เลขานุการบริ ษัท

_______________

นายซันเจย์ อาฮูจา

ผู้รับมอบอำนำจ
นายโซวิค รอย เชาว์ดรู ี่

ส่วนที่ 5 หน้ า 1
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เอกสารแนบ 1
ข้ อกาหนดสิทธิ

[ร่ าง] ข้ อกาหนดว่ าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถอื หุ้นกู้
สาหรับ
“หุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ มี ีลกั ษณะคล้ ายทุนไถ่ ถอนเมื่อเลิกบริษัทซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสทิ ธิไถ่ ถอนหุ้นกู้ก่อนกาหนด
และมีสิทธิเลื่อนชาระดอกเบีย้ โดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆ
ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2557”
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ ายทุนไถ่ถอนเมื่อเลิกบริ ษัทซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกาหนด และมีสิทธิ
เลือ่ นชาระดอกเบี ้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ของบริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2557 (“หุ้นกู้”) ออก
โดย บริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้”) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี พ.ศ. 2556
ของผู้ออกหุ้นกู้ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ผู้ถือหุ้นกู้จะได้ รับสิทธิตามที่ได้ กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ โดยผู้ออกหุ้นกู้และ
ผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องผูกพันตามข้ อกาหนดสิทธิทกุ ประการ และให้ ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้ รับทราบและเข้ าใจข้ อ กาหนดต่าง ๆ ใน
ข้ อกาหนดสิทธิเป็ นอย่างดีแล้ ว รวมทังได้
้ ให้ ความเห็นชอบในการแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้และรับทราบและเข้ าใจข้ อ กาหนด
ต่าง ๆ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วย ทังนี
้ ้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ มีการเก็บรักษาต้ นฉบับของข้ อ กาหนดสิทธิ ต้ นฉบับ
ของสัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ และต้ นฉบับของสัญญาแต่งตังนายทะเบี
้
ยนหุ้นกู้ไว้ ณ สานักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้
และจะจัดให้ มีการเก็บรักษาสาเนา ข้ อกาหนดสิทธิ สาเนาสัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ และสาเนาสัญญาแต่งตังนาย
้
ทะเบียนหุ้นกู้ไว้ ณ สานักงานของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้ขอตรวจสอบข้ อ กาหนดสิทธิ สัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือ
หุ้นกู้ และสัญญาแต่งตังนายทะเบี
้
ยนหุ้นกู้ได้ ในวันและเวลาทาการของผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ตามแต่กรณี)
1.

คาจากัดความ
คาและข้ อความต่าง ๆ ที่ใช้ อยูใ่ นข้ อกาหนดสิทธิให้ มีความหมายดังต่อไปนี ้
“Initial Credit Spread”

ให้ มีจานวนเท่ากับร้ อยละ 4.08 ต่อปี

“ก.ล.ต.”

หมายถึง คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“ข้ อกาหนดสิทธิ”

หมายถึง ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือ
หุ้นกู้สาหรับหุ้นกู้ฉบับนี ้ (รวมถึงที่มีการแก้ ไข เพิ่มเติม หรื อ
เปลีย่ นแปลง)

“งวดดอกเบีย้ ”

(ก) สาหรับงวดดอกเบี ้ยงวดแรก หมายถึง ระยะเวลาที่เริ่ มตังแต่
้
(โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ จนถึง (แต่ไม่นบั รวม) วันกาหนด
ชาระดอกเบี ้ยถัดไป และ
(ข) สาหรับงวดดอกเบี ้ยงวดถัดไป หมายถึง ระยะเวลาที่เริ่ ม
ตัง้ แต่ (โดยรวมถึ ง ) วัน กาหนดชาระดอกเบี ย้ ของงวด
ดอกเบี ้ยก่อนหน้ านี ้ จนถึง (แต่ไม่นบั รวม) วันชาระดอกเบี ้ย
สาหรับงวดดอกเบี ้ยงวดถัดไป หรื อวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้น

กู้ (แล้ วแต่กรณี)
“งวดการปรับดอกเบีย้ ”

หมายถึง ช่วงเวลาตังแต่
้ (โดยรวมถึง) วันแรกที่สามารถใช้ สิทธิ ไถ่
ถอนหุ้นกู้ จนถึง (แต่ไม่นบั รวม) วันปรับอัตราดอกเบี ้ยถัดไป และ
งวดการปรับดอกเบี ้ยถัดไปภายหลังจากนันจะเริ
้
่ มตังแต่
้ (โดยรวม
ถึง) วันปรับอัตราดอกเบี ้ยใด ๆ จนถึง (แต่ไม่นบั รวม) วันปรับอัตรา
ดอกเบี ้ยถัดไป

“ดอกเบีย้ ค้ างชาระ”

ให้ มีความหมายตามที่ได้ นิยามไว้ ในข้ อ 7.4 (ก)

“นายทะเบียนหุ้นกู้”

หมายถึง ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) หรื อผู้ที่ได้ รับแต่งตังโดย
้
ชอบให้ ท าหน้ า ที่ เ ป็ นนายทะเบี ย นหุ้น กู้ ตัว แทนช าระเงิ น และ
ตัวแทนคานวณอัตราดอกเบี ้ย

“บาท”

หมายถึง สกุลเงินบาทอันเป็ นสกุลเงินโดยชอบด้ วยกฎหมายของ
ประเทศไทย

“ใบหุ้นกู้”

หมายถึง ใบหุ้นกู้ที่ออกตามข้ อ 3.1 ตามแบบที่กาหนดไว้ ใน
เอกสารแนบท้ ายหมายเลข 1

“ประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่ ท.จ. 9/2552”

หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 9/2552
เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายตราสารหนี ้ที่ออก
ใหม่ ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ ไข
เพิ่มเติมหรื อเปลีย่ นแปลง)

“ผลกระทบอย่ างร้ ายแรง”

หมายถึง ผลกระทบอย่างร้ ายแรงต่อกิจการ การดาเนิน ธุรกิ จ
ทรั พย์ สิน หรื อสถานะทางการเงิ นของผู้ออกหุ้ นกู้ ซึ่งเป็ นการ
พิ จ ารณาผลกระทบจากเหตุก ารณ์ ใ ดเหตุก ารณ์ ห นึ่ง หรื อ หลาย
เหตุการณ์รวมกัน และส่งผลกระทบอย่างร้ ายแรงต่อความสามารถ
ของผู้ออกหุ้นกู้ในการชาระเงินใด ๆ ภายใต้ ห้ นุ กู้ที่มีต่อผู้ถือหุ้นกู้
ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ

“ผู้ถอื หุ้นกู้”

หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แต่ละจานวนตามข้ อ 3.3

“ผู้แทนผู้ถอื หุ้นกู้”

หมายถึง ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) หรื อผู้ที่ได้ รับ
แต่งตังโดยชอบให้
้
ทาหน้ าที่เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

“ผู้ออกหุ้นกู้”

หมายถึง บริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)
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“วันชาระดอกเบีย้ หุ้นกู้”

หมายถึง วันที่ 31 มกราคม วันที่ 30 เมษายน วันที่ 31 กรกฎาคม
และวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้
จะท าการชาระดอกเบีย้ หุ้น กู้ง วดแรกในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.
2558 และจะท าการช าระดอกเบี ย้ หุ้น กู้ งวดสุด ท้ า ยในวัน ครบ
กาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

“วันทาการ”

หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์โดยทัว่ ไปเปิ ดทาการในกรุงเทพมหานคร
ซึ่งมิ ใช่ วันเสาร์ หรื อวันอาทิ ตย์ หรื อวันที่ ธนาคารแห่ งประเทศไทย
ประกาศให้ เป็ นวันหยุดทาการของธนาคารพาณิชย์

“วันปิ ดการเสนอขายหุ้นกู้”

หมายถึง วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557

“วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถอื หุ้นกู้”

ให้ มีความหมายตามที่ได้ ให้ คานิยามไว้ ในข้ อ 3.2 (ข)

“วันปรับอัตราดอกเบีย้ ”

หมายถึง วันแรกที่สามารถใช้ สทิ ธิไถ่ถอนหุ้นกู้ และทุก ๆ วันครบ
กาหนด 5 (ห้ า) ปี นับจากวันแรกที่สามารถใช้ สทิ ธิไถ่ถอนหุ้นกู้

“วันแรกที่สามารถใช้ สทิ ธิไถ่ ถอนหุ้น วันครบกาหนด 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ ซึง่ คือวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.
กู้”
2562 ซึง่ ผู้ออกหุ้นกู้มีสทิ ธิที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้ตามข้ อ 9.1
“วันออกหุ้นกู้”

หมายถึง วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

“ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ ”

หมายถึง บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัดหรื อ
บุคคล หรื อนิติบุคคลอื่นที่ดาเนินกิจการรับฝากหลักทรัพย์ได้ ตาม
กฎหมายซึง่ เข้ ารับทาหน้ าที่แทน

“สถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ”

หมายถึง สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้ รับการว่าจ้ างโดยผู้
ออกหุ้นกู้ และจัดสรรเครดิตตราสารทุน (equity credit) ให้ แก่ห้ นุ กู้

“สมุดทะเบียนผู้ถอื หุ้นกู้”

หมายถึ ง สมุด ทะเบี ย นหรื อ แหล่ง ข้ อ มูล ทางทะเบี ย นซึ่ง บัน ทึก
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ หุ้น กู้ แ ละผู้ถื อ หุ้น กู้ เช่ น ชื่ อ และที่ อ ยู่ข อง
ผู้ถื อ หุ้นกู้ การโอน การจานา การอายัด การออกใบหุ้นกู้ใหม่ไว้
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้ อง

“สัญญาแต่ งตัง้ ผู้แทนผู้ถอื หุ้นกู้”

หมายถึง สัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 31 ตุลาคม
พ.ศ. 2557 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรื อสัญญา
แต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่เพื่อทาหน้ าที่แทน (ถ้ ามี)
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“สัญญาแต่ งตัง้ นายทะเบียนหุ้นกู้”

หมายถึง สัญญาแต่งตังนายทะเบี
้
ยนหุ้นกู้ ตัวแทนชาระเงิน และ
ตัวแทนคานวณอัตราดอกเบี ้ย ฉบับลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557
ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ หรื อสัญญาแต่งตังนาย
้
ทะเบียนหุ้นกู้ ตัวแทนชาระเงินและตัวแทนคานวณอัตราดอกเบี ้ย
รายใหม่เพื่อทาหน้ าที่แทน (ถ้ ามี)

“สานักงาน ก.ล.ต.”

หมายถึง สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาด
หลักทรัพย์

“สิทธิในหุ้นกู้”

หมายถึง สิทธิทงปวงในหุ
ั้
้ นกู้อนั รวมถึง (แต่ไม่จากัดเฉพาะ) สิทธิใน
การได้ รับชาระเงินต้ นและดอกเบี ้ย และสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้

“หุ้นกู้”

หมายถึง หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ ายทุนไถ่ถอนเมื่อเลิกบริ ษัท
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกาหนด และมีสิทธิ เลื่อนชาระ
ดอกเบี ้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ของ บริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส
จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2557

“หลักทรัพย์ ของผู้ออกหุ้นกู้ท่ มี สี ถานะ หมายถึง ตราสาร หรื อหลักทรัพย์ใด ๆ (รวมถึงหุ้นบุริมสิทธิ) ซึง่ ออก
ทางกฎหมายเท่ าเทียมกับหุ้นกู้”
หรื อเข้ าทาโดยผู้ออกหุ้นกู้ซึ่ง (1) มีการระบุอย่างชัดแจ้ ง (โดย
ข้ อกาหนดสิทธิหรื อโดยผลของกฎหมาย) ว่ามีสถานะทางกฎหมาย
เท่าเทียมกับหุ้นกู้ และ (2) มีข้อกาหนดว่าผู้ออกหุ้นกู้มีสทิ ธิและดุลย
พินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะกาหนดการชาระผลตอบแทนหรื อการชาระ
เงินอื่นใด
“หลักทรัพย์ ของผู้ออกหุ้นกู้ท่ มี ี
สถานะทางกฎหมายด้ อยกว่ าหุ้นกู้”

หมายถึง ทุนเรื อนหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ไม่วา่ ในลาดับชันใด
้ ๆ ที่ถือเป็ น
ส่วนของผู้ถือหุ้น (แต่ไม่รวมหุ้นบุริมสิทธิ )

“เหตุผิดนัด”

ให้ มีความหมายตามที่นิยามไว้ ในข้ อ 10.1

“อัตราดอกเบีย้ หุ้นกู้”

หมายถึง อัตราดอกเบี ้ยหุ้นกู้ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 7.1

“อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล หมายถึง Yield Interpolation ของเส้ นอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
อายุ 5 ปี ”
รัฐบาลทีม่ ีอายุ 5 (ห้ า) ปี ณ สิ ้นสุดวันทาการของสองวันทาการก่อน
วันปรับอัตราดอกเบี ้ยใด ๆ ซึ่งจัดทาโดยสมาคมตลาดตราสารหนี ้
ไทย (Thai Bond Market Association)
หากภายหลัง สมาคมตลาดตราสารหนี ไ้ ทยมิ ไ ด้ จั ด ท าอั ต รา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลดังกล่าว ให้ ใช้ เส้ นอัตราผลตอบแทน
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พั น ธบั ต รรั ฐ บาลที่ จั ด ท าโดยธนาคารแห่ ง ประเทศไทย หรื อ
หน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้ องอื่น ๆ ซึ่งหากหน่วยงานดังกล่าว
ไม่ได้ จดั ทาหรื อไม่สามารถนามาใช้ อ้างอิงได้ ไม่ว่าด้ วยเหตุใด ๆ ให้
ใช้ อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลตามที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้กาหนด
2.

ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่ าที่ตราไว้ อัตราดอกเบีย้ และอายุของหุ้นกู้

2.1

หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ ายทุน ชาระคืนเงินต้ นเพียงครัง้ เดียวเมื่อเลิกบริ ษัท หรื อเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้ สิทธิไถ่
ถอนหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสทิ ธิเลือ่ นการชาระดอกเบี ้ยพร้ อมกับสะสมดอกเบี ้ยจ่ายไปชาระในวันใด ๆ ก็ได้ ให้ แก่
ผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่จากัดระยะเวลาและจานวนครัง้ ตามดุลยพินิจของของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว ไม่มีประกัน ไม่
แปลงสภาพและมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยหุ้นกู้จะมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วยและมีอตั ราดอกเบี ้ย
ตามที่กาหนดในข้ อ 7.

2.2

ในวันออกหุ้นกู้ มีห้ นุ กู้จานวนทังหมดไม่
้
เกิน 15,000,000 (สิบห้ าล้ านหน่วย) หน่วย มีมลู ค่าที่ตราไว้ หน่วยละ
1,000 (หนึง่ พัน) บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมไม่เกิน 15,000,000,000 (หนึง่ หมื่นห้ าพันล้ าน) บาท

3.

ใบหุ้นกู้ สมุดทะเบียนผู้ถอื หุ้นกู้ และผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้

3.1

ใบหุน้ กู้

3.2

(ก)

ผู้ ออกหุ้ นกู้ จะจั ด การให้ นายทะเบี ย นหุ้ นกู้ ออกและส่ ง มอบใบหุ้ นกู้ ตามแบบที่ ก าหนดไว้ ใน
เอกสารแนบท้ า ยของข้ อ ก าหนดสิ ท ธิ นี ใ้ ห้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น กู้ทุก รายที่ ไ ม่ไ ด้ ฝ ากหุ้น กู้ไ ว้ กับ ศูน ย์ รั บ ฝาก
หลักทรัพย์ภายใน 15 (สิบห้ า) วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหุ้นกู้ โดยการจัดส่งใบหุ้นกู้ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนหรื อไปรษณีย์อากาศ (ในกรณีที่สง่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามชื่อและที่
อยูข่ องผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏในใบจองซื ้อหุ้นกู้ โดยในส่วนของหุ้นกู้ที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ได้ แจ้ งความประสงค์ไว้ ใน
ใบจองซื ้อหุ้นกู้ให้ ดาเนินการนาหุ้นกู้ฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นนั ้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดการให้ นาย
ทะเบียนหุ้นกู้ดาเนินการลงชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นผู้ถื อหุ้นกู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หุ้นกู้ภายใน 7 (เจ็ด) วันทาการ นับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหุ้นกู้

(ข)

ถ้ าผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่ฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ระบบไร้ ใบหุ้นกู้) ประสงค์จะขอรับใบหุ้นกู้ ให้ ผ้ ู
ทรงสิทธิในหุ้นกู้รายดังกล่าวแจ้ งต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะจัดการให้ นายทะเบียนหุ้น
กู้ออกใบหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ ทู รงสิทธิในหุ้นกู้รายดังกล่าวภายใน 15 (สิบห้ า) วัน นับจากวันที่ได้ รับแจ้ งชื่อและ
จานวนหุ้นกู้ของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ดงั กล่าวจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ เมื่อได้ มีการออกใบหุ้นกู้
ดังกล่าวแล้ ว นายทะเบียนหุ้นกู้จะแก้ ไขจานวนรวมของหุ้นกู้ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้
ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยหัก จานวนหุ้นกู้ที่มีการออกใบหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ ูทรงสิทธิ ในหุ้นกู้ราย
ดังกล่าวออก

สมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ กู้และการปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ กู้
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(ก)

ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดการให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ปฏิบตั ิตามสัญญาแต่งตังนายทะเบี
้
ยนหุ้นกู้ ซึง่ รวมถึงหน้ าที่ที่
จะต้ องจัดทาและเก็บรั กษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ จนกว่าหุ้นกู้ทงหมดจะได้
ั้
รับการไถ่ถอน และ
จะต้ องจัดให้ มีสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้อย่างช้ าภายใน 14 (สิบสี)่ วัน นับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหุ้นกู้

(ข)

นายทะเบียนหุ้นกู้จะปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เป็ นเวลา 14 (สิบสี่) วันก่อนหน้ าวันชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้
วันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรื อวันอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ กาหนดไว้ ใน
ข้ อกาหนดสิทธิ หรื อตามที่ผ้ อู อกหุ้นกู้จะได้ แจ้ งแก่นายทะเบียนหุ้นกู้ (ต่อไปนี ้เรี ยกว่า “วันปิ ดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้”) ถ้ าวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวัน ทาการ ให้ เลื่อนไปเป็ นวันทาการ
ถัดไป ซึ่งในกรณีดงั กล่าว จะทาให้ ระยะเวลาระหว่างวันปิ ดสมุดทะเบี ยนผู้ถือหุ้นกู้จนถึงวันชาระเงิน
หรื อวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ฯลฯ ดังกล่าวข้ างต้ นมีระยะเวลาเหลือน้ อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน โดยนาย
ทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ใด ๆ ในวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ดงั กล่าว ทังนี
้ ้ ผู้รับ
โอนหุ้นกู้ภายหลังวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จนถึงวันชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ วันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
วันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรื อวัน อื่นใดดังกล่าวข้ างต้ น จะไม่ได้ รับสิทธิใด ๆ สาหรับการปิ ดสมุดทะเบียนผู้
ถือหุ้นกู้ในครัง้ นัน้ ๆ (เช่น สิทธิในการได้ รับชาระเงินต้ นของหุ้นกู้ ดอกเบี ้ยหุ้นกู้ในงวดนัน้ หรื อ สิทธิใน
การเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครัง้ นัน้ ๆ)
ผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงเวลาและวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้
ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ เป็ นไปตามการเปลีย่ นแปลงของกฎและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
หรื อหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง โดยไม่ต้องได้ รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
ทังนี
้ ้ การแก้ ไขดังกล่าวจะต้ องไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิทธิและผลประโยชน์ใด ๆ ของผู้ถือ
หุ้นกู้ในส่วนที่มีนยั สาคัญ

3.3

สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ กู้
(ก)

ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้กรณีทวั่ ไป
ในกรณีของหุ้นกู้ที่มิได้ ฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สิทธิในหุ้นกู้จะตกได้ แก่บคุ คลที่ปรากฏชื่อเป็ น
เจ้ าของหุ้นกู้ตามจานวนที่ระบุไว้ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ สิ ้นเวลาทาการของนายทะเบียนหุ้นกู้ใน
วันทาการก่อนหน้ าวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เว้ นแต่จะได้ มีการโอนหุ้นกู้ซึ่งสามารถใช้ ยนั กับผู้ออก
หุ้นกู้ได้ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 4.1(ก) เกิดขึ ้นแล้ วก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งการโอนหุ้นกู้
ดังกล่าวย่อมเป็ นผลให้ สทิ ธิในหุ้นกู้จะตกได้ แก่ผ้ รู ับโอนหุ้นกู้

(ข)

ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้กรณีที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นผู้ถือหุ้นกู้แทน
ในกรณีของหุ้นกู้ที่ฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สิทธิในหุ้นกู้จะตกได้ แก่บคุ คลที่มีชื่อขึ ้นทะเบียนใน
ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ ว่าเป็ นเจ้ าของหุ้นกู้ จานวนดังกล่าว ณ สิ ้นเวลาทาการของศูนย์ รับฝาก
หลักทรัพย์ในวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้ รับแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เว้ นแต่จะมีการคัดค้ านโดยชอบด้ วยกฎหมาย
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4.

การโอนหุ้นกู้

4.1

การโอนหุ้นกู้ที่มิได้ ฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี ้
(ก)

แบบการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนหุ้นกู้จะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนหุ้นกู้ ซึ่งเป็ นผู้ที่สมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ระบุชื่อเป็ นเจ้ าของหุ้นกู้ตามจานวนที่จะทาการโอน หรื อผู้รับโอนคนสุดท้ ายโดยมีการ
สลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้ วนจากผู้ที่ปรากฏชื่อดังกล่าวตามที่ กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธินี ้
(แล้ วแต่กรณี) ได้ สง่ มอบใบหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ รู ับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนในด้ านหลังของ
ใบหุ้นกู้ให้ ไว้ ด้วยแล้ ว
ผลของการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้รับโอนกับผู้ออกหุ้นกู้ การโอนหุ้นกู้จะใช้ ยนั กับผู้ออกหุ้นกู้ได้ ก็ตอ่ เมื่อ ผู้รับ
โอนหุ้นกู้อยูร่ ะหว่างลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้โดยนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ รับ คาขอ
ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ พร้ อมทังใบหุ
้ ้ นกู้ที่ผ้ รู ับโอนหุ้นกู้ได้ ลงลายมือชื่อเป็ นผู้รับโอนในด้ านหลังของใบ
หุ้นกู้นนครบถ้
ั้
วนแล้ ว
ผลของการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนหุ้นกู้จะใช้ ยนั กับบุคคลภายนอกได้ ก็
ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เรี ยบร้ อยแล้ ว

(ข)

การขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้จะต้ องกระทา ณ สานักงานของนายทะเบียนหุ้นกู้ในวันและเวลาทาการ
ของนายทะเบียนหุ้นกู้ และจะต้ องทาตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนหุ้นกู้ กาหนด โดยผู้ขอ
ลงทะเบียนจะต้ องส่งมอบใบหุ้นกู้ที่ลงลายมือชื่อแสดงการโอนในด้ านหลังของใบหุ้นกู้ครบถ้ วนตาม
หลักเกณฑ์ในข้ อ 4.1 (ก) พร้ อมทังหลั
้ กฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้ องและความสมบูรณ์ของการ
โอนและการรับโอนหุ้นกู้ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กาหนดให้ แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ด้วย ซึ่งนายทะเบียน
หุ้นกู้จะลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 7 (เจ็ด) วันทาการ
หลังจากวันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้ รับคาขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้พร้ อมทังใบหุ
้ ้ นกู้และหลักฐานอื่น ๆ
ที่จะต้ องส่งมอบครบถ้ วนเรี ยบร้ อยแล้ ว ทังนี
้ ้ เว้ นแต่กรณีการโอนหุ้นกู้ดงั กล่าวจะเป็ นการฝ่ าฝื นต่อ
ข้ อกาหนดสิทธิ บทบัญญัติใด ๆ ของกฎหมาย หรื อคาสัง่ ศาล ซึง่ นายทะเบียนหุ้นกู้จะมีสิทธิปฏิเสธการ
ลงทะเบียนโอนหุ้นกู้ดงั กล่าวได้

4.2

สาหรั บการโอนหุ้นกู้ที่ฝากไว้ กับศูนย์ รั บฝากหลักทรั พย์ นนั ้ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องอื่น ๆ รวมทังศู
้ นย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ อง

4.3

ข้ อจากัดการโอนหุ้นกู้
ไม่มี

5.

สถานะของหุ้นกู้

5.1

สถานะและสิ ทธิ ได้รบั ชาระเงิ นตามหุน้ กู้
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หุ้นกู้ที่เสนอขายในครัง้ นี ้เป็ นหุ้นกู้ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของผู้ออกหุ้นกู้ และมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียม
กันทุกหน่วย โดยการด้ อยสิทธิดงั กล่าวของผู้ถือหุ้นกู้ตามหุ้นกู้นี ้เป็ นการด้ อยสิทธิในเรื่ องการได้ รับ ชาระเงินตาม
หุ้นกู้ตอ่ เจ้ าหนี ้สามัญและเจ้ าหนี ้บุริมสิทธิอื่น ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้นี ้จะเท่าเทียมกับสิทธิของผู้ถือ
หุ้นบุริมสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ แต่จะมีสทิ ธิก่อนหน้ าผู้ถือหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้ เมื่อเกิดกรณีดงั ต่อไปนี ้

5.2

(ก)

ผู้ออกหุ้นกู้ถกู ศาลมีคาสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์เด็ดขาด คาสัง่ ให้ ฟืน้ ฟูกิจการ หรื อถูกศาลพิพากษาให้ ล้มละลาย
ตามกฎหมายว่าด้ วยล้ มละลาย หรื อ

(ข)

มีการชาระบัญชีเพื่อการเลิกกิจการของผู้ออกหุ้นกู้ หรื อ

(ค)

กรณีอื่นใดที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.

การปลดเปลือ้ งภาระการชาระเงิ นตามหุน้ กู้
ในกรณีตามข้ อ 5.1(ก) และ/หรื อ (ข) และ/หรื อ (ค) สิทธิในการรับชาระเงินใด ๆ ภายใต้ ห้ นุ กู้ของผู้ถือหุ้นกู้จะ
จากัดอยู่เพียงเท่า จานวนทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของผู้ออกหุ้นกู้ภายหลังจากการชาระหนี ้ให้ แก่เจ้ าหนี ้สามัญและ
เจ้ าหนี ้บุริมสิทธิอื่น ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสทิ ธิได้ รับชาระหนี ้ก่อน แต่เท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้
และอยูใ่ นลาดับก่อนหน้ าผู้ถือหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้ตามที่กล่าวไว้ ข้างต้ นแล้ วเท่านัน้ หากทรัพย์สนิ ของผู้ออก
หุ้นกู้ที่เหลือจากการชาระหนี ้ดังกล่าวไม่เพียงพอชาระเงินต้ น และ/หรื อดอกเบี ้ย รวมทังค่
้ าเสียหายอื่นใดอันเกิ ด
จากมูลเหตุตามหุ้นกู้ได้ ทงจ
ั ้ านวน ให้ ถือว่าจานวนเงินส่วนที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ยงั ไม่ได้ รับชาระนันเป็
้ นอันระงับไปโดยผู้ถือ
หุ้นกู้ได้ ตกลงปลดเปลื ้องหน้ าที่ในการชาระเงินตามหุ้นกู้ที่ยงั ไม่ได้ ชาระนันให้
้ แก่ผ้ อู อกหุ้นกู้

5.3

การสละสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ กู้
ในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ถกู ศาลมีคาสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์เด็ดขาด คาสัง่ ให้ ฟืน้ ฟูกิจการ หรื อถูกศาลพิพากษาให้ ล้มละลาย
ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง หรื อมีการชาระบัญชีเพื่อเลิกกิจการของผู้ออกหุ้นกู้
และตราบเท่าที่เจ้ าหนี ้สามัญและเจ้ าหนี ้บุริมสิทธิอื่น ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสทิ ธิได้ รับชาระหนี ้ก่อนยังไม่ได้ รับชาระ
หนี ้จากผู้ออกหุ้นกู้ครบถ้ วน และอาจใช้ สิทธิเรี ยกร้ องให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ชาระหนี ้ดังกล่าวได้ ภายในอายุความตาม
กฎหมาย แม้ วา่ ผู้ถือหุ้นกู้จะยังได้ รับชาระเงินจากผู้ออกหุ้นกู้ไม่ครบถ้ วน ผู้ถือหุ้นกู้ตกลงว่าผู้ถือหุ้นกู้ไม่มสี ทิ ธิตาม
ข้ อกาหนดสิทธินี ้ที่จะดาเนินการอย่างใดอย่างหนึง่ หรื อทังหมดดั
้
งต่อไปนี ้
(ก)

รับชาระเงินหรื อรับการแจกจ่ายทรัพย์สินอื่นใดจากผู้ออกหุ้นกู้ หรื อลูกหนี ้ของผู้ออกหุ้นกู้เพื่อเป็ นการ
ชาระเงินอันเกิดจากมูลเหตุของหุ้นกู้นี ้ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้

(ข)

หักกลบลบจานวนเงินใด ๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ควรได้ รับชาระอันเกิดจากมูลเหตุของหุ้นกู้เอากับหนี ้ใด ๆ ที่ผ้ ู
ถือหุ้นกู้มีตอ่ ผู้ออกหุ้นกู้

(ค)

รับจานอง รับจานา หรื อ รับหลักประกันอื่นใด ๆ ไว้ จากผู้ออกหุ้นกู้หรื อบุคคลอื่นใดเพื่อเป็ นประกันการ
ชาระเงินตามหุ้นกู้อนั จะทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้มีสิทธิได้ รับชาระเงินจากทรัพย์สินหรื อหุ้น หรื อตราสาร หรื อ
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สิทธิอย่างใด ๆ ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้เป็ นเจ้ าของ หรื อเป็ นผู้ทรงโดยชอบด้ วยกฎหมายก่อนเจ้ าหนี ้รายอื่นที่มี
ลาดับแห่งสิทธิในการได้ รับชาระหนี ้เหนือกว่าสิทธิในการได้ รับชาระเงินของผู้ถือหุ้นกู้ (ทังนี
้ ้ หากผู้ถือ
หุ้นกู้ได้ รับจานอง จานา หรื อรับหลักประกันใด ๆ ไว้ ผู้ถือหุ้นกู้ต้องยกเลิกการจานอง จานา หรื อสละ
สิทธิยดึ หน่วงหลักประกันที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ได้ รับไว้ จากผู้ออกหุ้นกู้หรื อบุคคลอื่นใด)
(ง)

5.4

ยึดถือเงินหรื อทรัพย์สนิ ใด ๆ ที่ได้ รับชาระ หรื อแจกจ่าย หรื อพึงได้ รับชาระ หรื อแจกจ่ายจากผู้ออกหุ้นกู้
หรื อผู้แทนของผู้ออกหุ้นกู้ หรื อพึงได้ รับชาระตามคาพิพากษา หรื อคาสัง่ ของศาล หรื อคาสัง่ ของ
เจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์ หรื อของผู้ทาแผนหรื อผู้บริ หารแผนไว้ มิได้ ทังนี
้ ้ จนกว่าเจ้ าหนี ้สามัญและ
เจ้ าหนี ้บุริมสิทธิอื่น ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีลาดับแห่งสิทธิในการชาระหนี ้เหนือกว่าสิทธิในการได้ รับชาระ
เงินของผู้ถือหุ้นกู้ดงั ที่กล่าวไว้ ข้างต้ นจะได้ รับชาระหนี ้จนครบถ้ วนแล้ ว

ผลผูกพันผูถ้ ือหุน้ กู้และผูร้ บั โอน
สิทธิ ในการได้ รับชาระเงินของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้ อ กาหนดสิทธิ นี ้มีผลผูกพันผู้ถือหุ้นกู้และผู้รับโอนทุกทอด (ถ้ ามี)
ตลอดอายุของหุ้นกู้นี ้

6.

หน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้

6.1

หากมีเหตุผิดนัดใด ๆ หรื อผู้ออกหุ้นกู้ถูกฟ้ องเป็ นจาเลยในศาล หรื อถูกกล่าวหาว่าจะต้ องเป็ นฝ่ ายรับผิดตาม
สัญญาใด ๆ ในกรณีพิพาทที่อนุญาโตตุลาการจะต้ องวินิจฉัย ซึ่งหากศาลมีคาพิพากษาหรื ออนุญาโตตุลาการมี
คาวินิจฉัยที่ไม่เป็ นคุณกับผู้ออกหุ้นกู้ และเหตุผิดนัด คดีความ หรื อกระบวนการอนุญาโตตุลาการดังกล่าวจะ
ก่อให้ เกิดผลกระทบอย่างร้ ายแรง ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องแจ้ งให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงเหตุผิดนัด คดีความ หรื อ
กระบวนการอนุญาโตตุลาการดังกล่า วโดยไม่ชักช้ านับแต่วนั ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ได้ ทราบถึง เหตุผิดนัด คดีความ หรื อ
กระบวนการอนุญาโตตุลาการนัน้ รวมทัง้ แจ้ งถึง การกระทาใดๆ ที่ผ้ ูออกหุ้นกู้ได้ ดาเนินการหรื อเสนอที่จะ
ดาเนินการเพื่อแก้ ไขเหตุผิดนัด คดีความ หรื อกระบวนการอนุญาโตตุลาการดังกล่าวด้ วย

6.2

เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอไม่วา่ เมื่อใด ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องส่งมอบเอกสารซึง่ ลงนามโดยกรรมการผู้มี อานาจของผู้
ออกหุ้นกู้ (หรื อผู้รับมอบอานาจ) ให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้วา่ จากข้ อมูลที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ได้ รับทราบในขณะนัน้ ผู้ออกหุ้น
กู้รับรองว่าไม่มีเหตุผิด นัด หรื อเหตุก ารณ์ ที่อาจกลายเป็ นเหตุผิด นัดเกิ ดขึน้ และไม่มีคดี ความหรื อการ
อนุญาโตตุลาการที่ผ้ อู อกหุ้นกู้เป็ นจาเลยหรื อเป็ นผู้ถกู กล่าวหา (ยกเว้ นกรณีที่ได้ แจ้ งให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบแล้ ว
(ถ้ ามี))

6.3

หากมีกรณีที่จะต้ องเปลีย่ นตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรื อนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดหาบุคคลเพื่อแต่งตังให้
้ เป็ น
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรื อนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้ วแต่กรณี) โดยเร็ วที่สดุ เท่าที่จะสามารถกระทาได้ แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ อง
ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วันนับแต่วนั ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์ดงั กล่าว

6.4

ผู้ออกหุ้นกู้จะใช้ ความพยายามอย่างดีที่สดุ ในการประกอบธุรกิจให้ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจะปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง รวมตลอดถึงกฎ ระเบียบ
ข้ อบังคับ และคาสัง่ ต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมาย และจะปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดสิทธิฉบับนี ้ตลอดอายุของหุ้นกู้
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6.5

ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้ รับความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ตลอดอายุห้ นุ กู้ ซึง่ อันดับความน่าเชื่อถือนี ้มิได้ จดั ขึ ้นเพื่อเป็ นข้ อแนะนาให้ ผ้ ลู งทุน
ทาการซื ้อ ขาย หรื อถือหุ้นกู้ที่เสนอขาย และอาจมีการเพิกถอนหรื อเปลี่ยนแปลงโดยสถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือดังกล่าว

6.6

ผู้ออกหุ้นกู้จะนาหุ้นกู้เข้ าขอจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย (Thai Bond Market Association) และ/
หรื อตลาดรองของหุ้นกู้อื่นใดที่ผ้ อู อกหุ้นกู้เห็นควร และจะคงให้ ห้ นุ กู้เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในสมาคมตลาด
ตราสารหนี ้ไทยหรื อศูนย์ซื ้อขายอื่นใดที่ผ้ อู อกหุ้นกู้เห็นว่ามีสถานะเท่าเทียมกันตลอดอายุห้ นุ กู้

7.

ดอกเบีย้

7.1

อัตราดอกเบีย้ และวันชาระดอกเบีย้ หุน้ กู้
ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงชาระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้บนจานวนเงินต้ นคงค้ างทังหมดของหุ
้
้ นกู้ตงแต่
ั ้ (โดยรวมถึง) วัน
ออกหุ้นกู้ในอัตราดอกเบี ้ยหุ้นกู้ โดยจะมีการชาระดอกเบี ้ยเป็ นรายไตรมาสในวันชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ เว้ นแต่ผ้ ู
ออกหุ้นกู้เลือ่ นการชาระดอกเบี ้ยตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 7.4
อัตราดอกเบี ้ยบนหุ้นกู้จะเป็ นอัตราดังต่อไปนี ้
(ก)

สาหรับงวดดอกเบี ้ยทุก ๆ งวดตังแต่
้ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้จนถึง (แต่ไม่นบั รวม) วันแรกที่สามารถ
ใช้ สทิ ธิไถ่ถอนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี ้ยบนหุ้นกู้จะเท่ากับอัตราร้ อยละ 7 ต่อปี

(ข)

สาหรับงวดดอกเบี ้ยทุก ๆ งวดตังแต่
้ (โดยรวมถึง) วันแรกที่สามารถใช้ สิทธิ ไถ่ถอนหุ้นกู้ เป็ นต้ นไปให้
อัตราดอกเบี ้ยบนหุ้นกู้เป็ นดังนี ้
ช่ วงเวลา

อัตราดอกเบีย้

1.

ตังแต่
้ วนั แรกที่สามารถใช้ สทิ ธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
จนถึง (แต่ไม่นบั รวม) วันครบกาหนดปี ที่ รัฐบาลอายุ 5 ปี ณ สิ ้นสุดวันทาการของสองวัน
10 นับจากวันออกหุ้นกู้
ทาการก่อนวันแรกที่สามารถใช้ สทิ ธิไถ่ถอนหุ้นกู้
(ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้ อยละ
0.25 ต่อปี

2.

ตังแต่
้ ครบกาหนดปี ที่ 10 นับจากวันออก
หุ้นกู้ จนถึง (แต่ไม่นบั รวม) วันครบ
กาหนดปี ที่ 15 นับจากวันออกหุ้นกู้
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ผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลอายุ 5 ปี ณ สิ ้นสุดวันทาการของสองวัน
ทาการก่อนวันครบกาหนดปี ที่ 10 นับจากวัน
ออกหุ้นกู้ (ข) Initial Credit Spread และ (ค)
อัตราร้ อยละ 0.25 ต่อปี

ช่ วงเวลา

อัตราดอกเบีย้

3.

ตังแต่
้ ครบกาหนดปี ที่ 15 นับจากวันออก
หุ้นกู้ จนถึง (แต่ไม่นบั รวม) วันครบ
กาหนดปี ที่ 20 นับจากวันออกหุ้นกู้

ผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลอายุ 5 ปี ณ สิ ้นสุดวันทาการของสองวัน
ทาการก่อนวันครบกาหนดปี ที่ 15 นับจากวัน
ออกหุ้นกู้ (ข) Initial Credit Spread และ (ค)
อัตราร้ อยละ 0.25 ต่อปี

4.

ตังแต่
้ ครบกาหนดปี ที่ 20 นับจากวันออก
หุ้นกู้ จนถึง (แต่ไม่นบั รวม) วันครบ
กาหนดปี ที่ 25 นับจากวันออกหุ้นกู้

ผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลอายุ 5 ปี ณ สิ ้นสุดวันทาการของสองวัน
ทาการก่อนวันครบกาหนดปี ที่ 20 นับจากวัน
ออกหุ้นกู้ (ข) Initial Credit Spread และ (ค)
อัตราร้ อยละ 0.25 ต่อปี

5.

ตังแต่
้ ครบกาหนดปี ที่ 25 นับจากวันออก
หุ้นกู้ จนถึง (แต่ไม่นบั รวม) วันครบ
กาหนดปี ที่ 30 นับจากวันออกหุ้นกู้

ผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลอายุ 5 ปี ณ สิ ้นสุดวันทาการของสองวัน
ทาการก่อนวันครบกาหนดปี ที่ 25 นับจากวัน
ออกหุ้นกู้ (ข) Initial Credit Spread และ (ค)
อัตราร้ อยละ 1.0 ต่อปี

6.

ตังแต่
้ ครบกาหนดปี ที่ 30 นับจากวันออก
หุ้นกู้ จนถึง (แต่ไม่นบั รวม) วันครบ
กาหนดปี ที่ 35 นับจากวันออกหุ้นกู้

ผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลอายุ 5 ปี ณ สิ ้นสุดวันทาการของสองวัน
ทาการก่อนวันครบกาหนดปี ที่ 30 นับจากวัน
ออกหุ้นกู้ (ข) Initial Credit Spread และ (ค)
อัตราร้ อยละ 1.0 ต่อปี

7.

ตังแต่
้ ครบกาหนดปี ที่ 35 นับจากวันออก
หุ้นกู้ จนถึง (แต่ไม่นบั รวม) วันครบ
กาหนดปี ที่ 40 นับจากวันออกหุ้นกู้

ผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลอายุ 5 ปี ณ สิ ้นสุดวันทาการของสองวัน
ทาการก่อนวันครบกาหนดปี ที่ 35 นับจากวัน
ออกหุ้นกู้ (ข) Initial Credit Spread และ (ค)
อัตราร้ อยละ 1.0 ต่อปี

8.

ตังแต่
้ ครบกาหนดปี ที่ 40 นับจากวันออก
หุ้นกู้ จนถึง (แต่ไม่นบั รวม) วันครบ
กาหนดปี ที่ 45 นับจากวันออกหุ้นกู้

ผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลอายุ 5 ปี ณ สิ ้นสุดวันทาการของสองวัน
ทาการก่อนวันครบกาหนดปี ที่ 40 นับจากวัน
ออกหุ้นกู้ (ข) Initial Credit Spread และ (ค)
อัตราร้ อยละ 1.0 ต่อปี
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ช่ วงเวลา

อัตราดอกเบีย้

9.

ตังแต่
้ ครบกาหนดปี ที่ 45 นับจากวันออก
หุ้นกู้ จนถึง (แต่ไม่นบั รวม) วันครบ
กาหนดปี ที่ 50 นับจากวันออกหุ้นกู้

ผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลอายุ 5 ปี ณ สิ ้นสุดวันทาการของสองวัน
ทาการก่อนวันครบกาหนดปี ที่ 45 นับจากวัน
ออกหุ้นกู้ (ข) Initial Credit Spread และ (ค)
อัตราร้ อยละ 1.0 ต่อปี

10.

วันครบกาหนดปี ที่ 50 นับจากวันออกหุ้น
กู้เป็ นต้ นไป

ผลรวมของ (ก) อัต ราผลตอบแทนพัน ธบัต ร
รัฐบาลอายุ 5 ปี ณ สิ ้นสุดวันทาการของสองวัน
ท าการก่ อ นวัน ครบก าหนดปี ที่ 50 นับ จากวัน
ออกหุ้นกู้ หรื อ ณ สิ ้นสุดวันทาการก่อนวันเริ่ มต้ น
ของงวดการปรับดอกเบี ้ยที่เกี่ยวข้ องตามข้ อ 7.2
(แล้ วแต่กรณี) (ข) Initial Credit Spread และ
(ค) อัตราร้ อยละ 3.0 ต่อปี

ทังนี
้ ้ ในการชาระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้อาจต้ องมีการหักเงินไว้ ณ ที่จ่ายหรื อการหักเงินใด ๆ ที่กาหนดให้ พึงหัก
ไว้ ตามข้ อ 8.5 อนึง่ ในการคานวณดอกเบี ้ยนันจะท
้ าการคานวณบนจานวนเงินต้ นคงค้ างทังหมดของหุ
้
้ นกู้
7.2

การปรับอัตราดอกเบีย้
ผู้ออกหุ้นกู้จะทาการปรับอัตราดอกเบี ้ยหุ้นกู้ทกุ ๆ วันปรับอัตราดอกเบี ้ย
นายทะเบียนหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ จะเป็ นผู้คานวณการปรับอัตราดอกเบีย้ หุ้นกู้ดงั กล่าวโดยอ้ างอิง จากอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ในสองวันทาการก่อนวันเริ่ มต้ นของงวดการปรับดอกเบี ้ยที่ เกี่ยวข้ อง และ
แจ้ งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ทราบโดยวิธีการตามที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นสมควร

7.3

การคานวณดอกเบีย้
จานวนดอกเบี ้ยที่จะต้ องชาระตามหุ้นกู้สาหรับงวดดอกเบี ้ยใด ๆ จะคานวณโดยนา (ก) ผลคูณของจานวนเงินต้ น
ของหุ้นกู้ในแต่ละหน่วย ณ วันแรกของงวดดอกเบี ้ยนันกั
้ บอัตราดอกเบี ้ยที่มีผลใช้ บงั คับสาหรับงวดนันไปคู
้ ณกับ
(ข) จานวนวันสาหรับงวดดอกเบี ้ยนันหารด้
้
วย 365 โดยจานวนดอกเบี ้ยจะกาหนด ทศนิยมไม่เกินหกตาแหน่ง
(ถ้ าตาแหน่งที่เจ็ดมีคา่ มากกว่าหรื อเท่ากับ 5 (ห้ า) ให้ ทาการปั ดทศนิยมตาแหน่งที่หกขึ ้นหนึง่ ตาแหน่ง)

7.4

การเลือ่ นการชาระดอกเบีย้
(ก)

ภายใต้ ข้อ 7.5 ผู้ออกหุ้นกู้มีสทิ ธิและดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะเลือ่ นการชาระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
กู้ในวันชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือบอกกล่าวการเลื่อนการชาระดอกเบี ้ยให้ แก่
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 5 (ห้ า) วันทาการก่อนวันกาหนดชาระดอกเบี ้ยที่เกี่ยวข้ อง และให้ เรี ยก
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จานวนดอกเบี ้ยที่เลื่อนการชาระดอกเบี ้ยนันว่
้ า “ดอกเบีย้ ค้ างชาระ” โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิและดุลย
พินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะเลือ่ นการชาระดอกเบี ้ยค้ างชาระออกไปอีก โดยการส่งหนังสือบอกกล่าวตาม
รายละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อนี ้ ทังนี
้ ้ ผู้ออกหุ้นกู้สามารถเลื่อนการชาระดอกเบี ้ยและดอกเบี ้ยค้ างชาระได้
โดยไม่จากัดจานวนครัง้

7.5

(ข)

ผู้ออกหุ้นกู้จะสะสมดอกเบี ้ยที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ไม่ได้ ชาระและดอกเบี ้ยค้ างชาระให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ แต่ผ้ ถู ือหุ้นกู้
ไม่มีสทิ ธิได้ รับดอกเบี ้ยหรื อผลตอบแทนอื่นใดในดอกเบี ้ยที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ไม่ได้ ชาระและดอกเบี ้ยค้ างชาระ
สะสมดังกล่าว

(ค)

การเลือ่ นการชาระดอกเบี ้ยตามข้ อ 7.4 นี ้ไม่ให้ ถือเป็ นเหตุผิดนัดตามข้ อ 10.

(ง)

ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่จะชาระดอกเบี ้ยค้ างชาระ (ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน) ไม่ว่าในเวลาใด ๆ (โดยไม่
จากัดว่าจะต้ องเป็ นวันชาระดอกเบี ้ย) โดยการส่งหนังสือบอกกล่าวให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 25
(ยี่สบิ ห้ า) วันทาการแต่ไม่เกิน 30 (สามสิบ) วันทาการ โดยหนังสือบอกกล่าวนันจะต้
้ องระบุจานวนของ
ดอกเบี ้ยค้ างชาระที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ประสงค์จะชาระและวันชาระดอกเบี ้ยค้ างชาระดังกล่าว

ข้อห้ามปฏิ บตั ิ ของผูอ้ อกหุน้ กู้ระหว่างการเลือ่ นการชาระดอกเบีย้
ตราบเท่าที่ผ้ อู อกหุ้นกู้มีการเลื่อนการชาระดอกเบี ้ยหรื อดอกเบี ้ยค้ างชาระตามข้ อ 7.4 ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องไม่
กระทาการดังต่อไปนี ้
(ก)

ประกาศหรื อจ่ายเงินปั นผล

(ข)

ชาระดอกเบี ้ยหรื อแจกจ่ายทรัพย์สนิ ใดๆ แก่ผ้ ถู ือหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสถานะทางกฎหมายเท่า
เทียมกับหุ้นกู้ หรื อผู้ถือหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสถานะทางกฎหมายด้ อยกว่าหุ้นกู้ และ

(ค)

ไถ่ถอน ลด ยกเลิก ซื ้อ หรื อ ซื ้อคืนซึง่ หลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้น
กู้ หรื อหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสถานะทางกฎหมายด้ อยกว่าหุ้นกู้โดยมีคา่ ตอบแทน

ในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ฝ่าฝื นข้ อกาหนดในข้ อ 7.5 นี ้ ให้ ถือว่า ดอกเบี ้ยค้ างชาระถึงกาหนดชาระทันทีในวันที่ผ้ อู อก
หุ้นกู้กระทาการฝ่ าฝื นดังกล่าว และผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถเลือ่ นการชาระดอกเบี ้ยค้ างชาระดังกล่าวนันออกไปได้
้
อีก
8.

วิธีการ เวลา และสถานที่สาหรับการชาระเงินตามหุ้นกู้

8.1

การชาระเงินต้ น
(ก)

กรณีทวั่ ไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระเงินต้ นตามหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้ โดย (1) การ
ออกเช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันทาการที่ต้องชาระเงิน โดยให้ นาย
ทะเบียนหุ้นกู้จดั ส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้ าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรื อไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ใน
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กรณีที่สง่ ถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ (2) การโอน
เงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ได้ แจ้ งไว้ ในใบจองซื ้อหุ้น
กู้ หรื อที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ได้ แจ้ งให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 (สิบ
ห้ า) วันทาการก่อนวันชาระเงินนัน้ ๆ หรื อ (3) วิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนาย
ทะเบียนหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องนาใบหุ้นกู้ของตนมาเวนคืนให้ แก่นายทะเบียนหุ้นกู้เพื่อรับ ชาระคืน
เงินต้ น
(ข)

8.2

กรณีของหุ้นกู้ที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระเงินต้ นตามหุ้นกู้ผ่านทาง
นายทะเบียนหุ้นกู้ให้ แก่บคุ คลที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้ งมายังผู้ออกหุ้นกู้ และนายทะเบียน
หุ้นกู้วา่ เป็ นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จานวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ ในชื่อของศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ โดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวัน ทาการที่
ต้ องชาระเงิ น โดยให้ นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งเช็ คดังกล่าวล่วงหน้ าทางไปรษณี ย์ลงทะเบียนหรื อ
ไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่สง่ ถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ตามที่อยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ได้ รับแจ้ งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (2) การโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้ถือ
หุ้นกู้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ได้ แจ้ งไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นกู้หรื อที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ได้ แจ้ งให้
นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้ า) วันทาการก่อนวันชาระ
เงินนัน้ ๆ หรื อ (3) วิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้

การชาระดอกเบีย้ หรื อเงิ นจานวนอืน่ ใด (ถ้ามี )
(ก)

กรณีทวั่ ไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระเงินตามข้ อ 8.2 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้ โดย (1) การ
ออกเช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันทาการที่ต้องชาระเงิน โดยให้ นาย
ทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้ าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรื อไปรษณีย์อากาศ (Air Mail)
(ในกรณีที่สง่ ถึงผู้ถือหุ้นกู้ใน ต่างประเทศ) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ (2) การ
โอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ได้ แจ้ งไว้ ในใบจอง
ซื ้อหุ้นกู้ หรื อที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ได้ แจ้ งให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15
(สิบห้ า) วันทาการก่อนวันชาระเงินนัน้ ๆ หรื อ (3) วิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และ
นายทะเบียนหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องนาใบหุ้นกู้ของตนมาเวนคืนให้ แก่นายทะเบียนหุ้นกู้เพื่อรับ
ชาระดอกเบี ้ยงวดสุดท้ าย

(ข)

กรณีของหุ้นกู้ที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระเงินตามข้ อ 8.2 ผ่านทาง
นายทะเบียนหุ้นกู้ให้ แก่บคุ คลที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้ งมายังผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียน
หุ้นกู้วา่ เป็ นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จานวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ ในชื่อของศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ โดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันทาการที่
ต้ องชาระเงิน โดยจะให้ นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้ าทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรื อ
ไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่สง่ ถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ตามที่อยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ได้ รับแจ้ งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (2) การโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้ถือ
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หุ้นกู้ในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ได้ แจ้ งไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นกู้หรื อที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ได้ แจ้ งให้
นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้ า) วันทาการก่อนวันชาระ
เงินนัน้ ๆ หรื อ (3) วิธีการอื่นใดตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้
8.3

วันครบกาหนดชาระเงิ นต้นหุน้ กู้
ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระคืนเงินต้ นตามหุ้นกู้ทงหมดเพี
ั้
ยงครัง้ เดียว ณ วันไถ่ถอนหุ้นกู้หรื อเมื่อผู้ออกหุ้นกู้เลิกกิจการ

8.4

การเลือ่ นวันชาระเงิ น
หากวันครบกาหนดชาระเงินตามหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวัน ทาการ ให้ เลื่อนวันชาระเงินไปเป็ นวันทาการ
ถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่ต้องชาระเงินเพิ่มใด ๆ สาหรับการเลื่อนวันชาระเงินตามข้ อ 8.4 นี ้ เว้ นแต่ในกรณีการ
ชาระดอกเบี ้ยงวดสุดท้ าย ซึ่งจะต้ องนาจานวนวันทังหมดที
้
่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันชาระดอกเบี ้ยที่
เลือ่ นออกไปมารวมคานวณดอกเบี ้ยด้ วย

8.5

การชาระเงิ นตามบังคับของกฎหมายภาษี
การชาระเงิ นใด ๆ ภายใต้ ห้ ุนกู้ให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ ยวกับภาษี หรื อกฎหมาย หรื อกฎเกณฑ์ อื่นใด
นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่มีสิทธิเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายใด ๆ สาหรับการชาระเงินภายใต้ ข้อกาหนด
สิทธินี ้

9.

การไถ่ ถอนหุ้นกู้และการซือ้ คืนหุ้นกู้
หุ้นกู้นี ้เป็ นหุ้นกู้ประเภทด้ อยสิทธิ ที่มีลกั ษณะคล้ ายทุน ชาระคืนเงินต้ นเพียงครัง้ เดียวโดยการไถ่ถอนเมื่อเลิก
กิจการ (Perpetual) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ ในข้ อ 9. นี ้เท่านัน้

9.1

การไถ่ถอนหุน้ กู้ตามดุลยพิ นิจของผูอ้ อกหุน้ กู้
ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้ตามแต่จะเห็นสมควร ในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้จะใช้ สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้
จะต้ องไถ่ถอนหุ้นกู้ทงหมดในวั
ั้
นครบกาหนด 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ ซึ่งคือวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (“วัน
แรกที่สามารถใช้ สิทธิไถ่ ถอนหุ้นกู้”) หรื อวันชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้แต่ละครัง้ ภายหลังจากวันแรกที่สามารถใช้ สทิ ธิ
ไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ราคาเท่ากับเงินต้ นตามหุ้นกู้ทงจ
ั ้ านวน และผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องชาระดอกเบี ้ยที่
เกิดขึ ้นแล้ วซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีหน้ าที่ต้องชาระแต่ยงั มิได้ ชาระให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ (ซึ่งรวมถึงดอกเบี ้ยค้ างชาระ (ถ้ ามี)
ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 7.4) จนถึงแต่ไม่รวมวันที่กาหนดว่าจะทาการไถ่ถอน โดยผู้ออกหุ้นกู้ต้องส่งหนังสือบอกกล่าว
การไถ่ถอนหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้ลว่ งหน้ าเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ)
วันแต่ไม่เกินกว่า 60 (หกสิบ) วันก่อนวันที่ผ้ อู อกหุ้นกู้จะใช้ สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถเพิกถอน
หนังสือบอกกล่าวการไถ่ถอนหุ้นกู้ และการส่งหนังสือบอกกล่าวดังกล่าวจะทาให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้มีหน้ าที่ที่จะต้ องไถ่
ถอนหุ้นกู้ในวันที่สามารถใช้ สทิ ธิไถ่ถอนหุ้นกู้ และในราคาที่ระบุไว้ ในหนังสือบอกกล่าวดังกล่าว

9.2

การไถ่ถอนหุน้ กู้ดว้ ยเหตุผลทางภาษี
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ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลือกที่จะทาการไถ่ถอนหุ้นกู้ทงหมดในเวลาใด
ั้
ๆ ก็ได้ หากผู้ออกหุ้นกู้ได้ พิสจู น์จนเป็ นที่พอใจ
แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ว่าผู้ออกหุ้นกู้ไม่หรื อจะไม่สามารถนาดอกเบี ้ยที่ชาระให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้มาหักเป็ นค่าใช้ จ่ายเพื่อ
ประโยชน์ในการคานวณภาษี เงินได้ นิติบคุ คลในประเทศไทยของผู้ออกหุ้นกู้ได้ ทงจ
ั ้ านวน ณ วันออกหุ้นกู้หรื อ
ภายหลังจากวันออกหุ้นกู้ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายไทย (หรื อกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง)
หน่วยงานทางการเมือง หรื อหน่วยงานที่มี อานาจในการจัดเก็บภาษี ที่เกี่ยวข้ อง หรื อมีสาเหตุมาจากการ
เปลี่ยนแปลงในการตีความหรื อการบังคับใช้ กฎหมาย กฎ หรื อระเบียบ โดยหน่วยงานที่มีอานาจในการออก
กฎหมาย ศาล หน่วยงานรัฐ หรื อหน่วยงานกากับดูแลใด ๆ (ซึ่งรวมถึงการประกาศใช้ กฎหมาย หรื อการเผยแพร่
คาพิพากษา หรื อคาตัดสินของหน่วยงานกากับดูแล) ในกรณีดงั กล่าว ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทงจ
ั ้ านวนที่
ราคาเท่ากับเงินต้ นตามหุ้นกู้ทงจ
ั ้ านวน และผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องชาระดอกเบี ้ยที่เกิดขึ ้นแล้ วซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีหน้ าที่
ต้ องชาระแต่ยงั มิได้ ชาระให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ (ซึง่ รวมถึง ดอกเบี ้ยค้ างชาระ (ถ้ ามี) ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 7.4) จนถึงแต่ไม่
รวมวันที่กาหนดว่าจะทาการไถ่ถอน โดยผู้ออกหุ้นกู้ต้องส่งหนังสือบอกกล่าวการไถ่ถอนหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้น
กู้ ผู้ถือหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้ลว่ งหน้ าเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันแต่ไม่เกินกว่า 60 (หกสิบ) วัน
ก่อนวันที่ผ้ อู อกหุ้นกู้จะใช้ สทิ ธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถเพิกถอนหนังสือบอกกล่าวการไถ่ถอนหุ้นกู้
ได้
ทังนี
้ ้ ก่อนส่งหนังสือบอกกล่าวแจ้ งการไถ่ถอนตามความในวรรคแรก ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องนาส่งหนังสือซึ่งลงนาม
โดยกรรมการผู้มีอานาจของผู้ออกหุ้นกู้ (หรื อผู้รับมอบอานาจ) ที่ระบุว่ามีเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 9.2 นี ้
เกิดขึ ้น และรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ดงั กล่าว รวมทังหลั
้ กฐานที่แสดงให้ เห็นว่าผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถนา
ดอกเบี ้ยที่ชาระให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้มาหักค่าใช้ จ่ายเพื่อประโยชน์ในการคานวณภาษี ของผู้ออกหุ้นกู้ได้ ตามกฎหมาย
กฎ หรื อ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจพิจารณาว่าหนังสือและหลักฐานดังกล่าวเป็ นหลักฐานอันเป็ นที่สดุ ว่าได้ มีเหตุการณ์ตามที่
ระบุไว้ ในข้ อ 9.2 นี ้เกิดขึ ้นแล้ ว ซึง่ หลักฐานนี ้ถือเป็ นที่สดุ และมีผลผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทกุ ราย ทังนี
้ ้ เมื่อระยะเวลาบอก
กล่าวตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 9.2 นี ้ สิ ้นสุดลง ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้ าที่จะต้ องไถ่ถอนหุ้นกู้ตามวิธีการที่ กาหนดไว้ ในข้ อ
9.2 นี ้
9.3

การไถ่ถอนหุน้ กู้ดว้ ยเหตุการณ์เปลีย่ นแปลงในวิ ธีการจัดอันดับของหุน้ กู้
ผู้ออกหุ้นกู้อาจใช้ สทิ ธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทงหมดในเวลาใด
ั้
ๆ ก็ได้ หากผู้ออกหุ้นกู้ได้ พิสจู น์จนเป็ นที่พอใจแก่ผ้ แู ทนผู้ถื อ
หุ้นกู้วา่ ได้ มีการเปลีย่ นแปลงในวิธีการจัดอันดับของหุ้นกู้หรื อการตีความในวิธีการจัดอันดับของหุ้นกู้โดยสถาบัน
จัดอันดับความน่าเชื่อถือ ทาให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี ้เป็ นเครดิตตราสารทุน (equity credit) ของผู้
ออกหุ้นกู้ได้ น้อยลงกว่าที่ผ้ อู อกหุ้นกู้สามารถนับได้ ก่อนหน้ าการเปลีย่ นแปลงในวิธีการจัดอันดับของหุ้นกู้หรื อการ
ตีความในวิธีการจัดอันดับดังกล่าวหรื อไม่สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี ้เป็ นเครดิตตราสารทุน (equity credit) ของผู้
ออกหุ้นกู้ได้ เลยไม่ว่าด้ วยเหตุผลใด ๆ โดยไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ราคาเท่ากับเงินต้ นตามหุ้นกู้ทงจ
ั ้ านวน และผู้ออกหุ้นกู้
จะต้ องชาระดอกเบี ้ยที่เกิดขึ ้นแล้ วซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีหน้ าที่ต้องชาระแต่ยงั มิได้ ชาระให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้นกู้ (ซึ่งรวมถึง
ดอกเบี ้ยค้ างชาระ (ถ้ ามี) ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 7.4) จนถึงแต่ไม่รวมวันที่กาหนดว่าจะทาการไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้
ต้ องส่งหนังสือบอกกล่าวการไถ่ถอนหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้ลว่ งหน้ าเป็ นเวลา
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ไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันแต่ไม่เกินกว่า 60 (หกสิบ) วันก่อนวันที่ผ้ อู อกหุ้นกู้จะใช้ สทิ ธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ ผู้ออก
หุ้นกู้ไม่สามารถเพิกถอนหนังสือบอกกล่าวการไถ่ถอนหุ้นกู้ได้
ทังนี
้ ้ ก่อนที่ผ้ อู อกหุ้นกู้จะจัดส่งหนังสือบอกกล่าวการไถ่ถอนหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ ในข้ อนี ้ ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งและจัดให้
มีการส่งเอกสารเหล่านี ้ให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
(ก)

หนังสือซึ่งลงนามโดยกรรมการผู้มีอานาจของผู้ออกหุ้นกู้ (หรื อผู้รับมอบอานาจ) ที่ระบุว่ามีเหตุการณ์
ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 9.3 นี ้เกิดขึ ้น รวมทังรายละเอี
้
ยดเกี่ยวกับเหตุการณ์ดงั กล่าว และ

(ข)

ประกาศหรื อหลักฐานใด ๆ ที่ออกโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการ
เปลีย่ นแปลงในวิธีการจัดอันดับของหุ้นกู้หรื อการตีความในวิธีการจัดอันดับของหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจพิจารณาว่าหนังสือและประกาศหรื อหลักฐานดังกล่าวเป็ นหลักฐานอันเป็ นที่สุดว่าได้ มี
เหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 9.3 นี ้เกิดขึ ้นแล้ ว ซึ่งหลักฐานนี ้ถือเป็ นที่สดุ และมีผลผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทกุ ราย ทังนี
้ ้
เมื่อระยะเวลาบอกกล่าวตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 9.3 นี ้ สิ ้นสุดลง ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้ าที่จะต้ องไถ่ถอนหุ้นกู้ตามวิธีการ
ทีก่ าหนดไว้ ในข้ อ 9.3 นี ้
9.4

การไถ่ถอนหุน้ กู้ดว้ ยเหตุการณ์เปลีย่ นแปลงในหลักการบัญชี
ผู้ออกหุ้นกู้อาจใช้ สทิ ธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทงหมดในเวลาใด
ั้
ๆ ก็ได้ หากผู้ออกหุ้นกู้ได้ พิสจู น์จนเป็ นที่พอใจแก่ผ้ แู ทนผู้ถือ
หุ้นกู้วา่ ได้ มีการเปลีย่ นแปลงในหลักการบัญชีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ต้องปฏิบตั ิตามทาให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้สามารถนับหุ้นกู้ที่ออก
นี ้เป็ นส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ได้ น้อยลงกว่า ณ วันออกหุ้นกู้หรื อไม่สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี ้เป็ นส่วนของผู้
ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ได้ เลยไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใด ๆ โดยไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ราคาเท่ากับเงินต้ นตามหุ้นกู้ทงจ
ั ้ านวน และผู้
ออกหุ้นกู้จะต้ องชาระดอกเบี ้ยที่เกิดขึ ้นแล้ วซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีหน้ าที่ต้องชาระแต่ยงั มิได้ ชาระให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ (ซึ่ง
รวมถึงดอกเบี ้ย ค้ างชาระ (ถ้ ามี) ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 7.4) จนถึงแต่ไม่รวมวันที่กาหนดว่าจะทาการไถ่ถอน โดยผู้
ออกหุ้นกู้ต้องส่งหนังสือบอกกล่าวการไถ่ถอนหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ ูแทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้
ล่วงหน้ าเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันแต่ไม่เกินกว่า 60 (หกสิบ) วันก่อนวันที่ผ้ อู อกหุ้นกู้จะใช้ สิทธิไถ่
ถอนหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถเพิกถอนหนังสือบอกกล่าวการไถ่ถอนหุ้นกู้ได้
ทังนี
้ ้ ก่อนที่ผ้ อู อกหุ้นกู้จะจัดส่งหนังสือบอกกล่าวการไถ่ถอนหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ ในข้ อนี ้ ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งและจัดให้
มีการส่งเอกสารเหล่านี ้ให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
(ก)

หนังสือซึ่งลงนามโดยกรรมการผู้มีอานาจของผู้ออกหุ้นกู้ (หรื อผู้รับมอบอานาจ) ที่ระบุว่ามีเหตุการณ์
ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 9.4 นี ้เกิดขึ ้น รวมทังรายละเอี
้
ยดเกี่ยวกับเหตุการณ์ดงั กล่าว และ

(ข)

ประกาศหรื อหลักฐานใด ๆ ที่ออกโดยผู้สอบบัญชี อิสระที่เป็ นที่ยอมรั บโดยทัว่ ไประบุรายละเอียด
เกี่ยวกับการเปลีย่ นแปลงในหลักการบัญชีดงั กล่าว
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ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสทิ ธิอาจพิจารณาว่าหนังสือและประกาศหรื อหลักฐานดังกล่าวเป็ นหลักฐานอันเป็ นที่สดุ ว่าได้ มี
เหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 9.4 นี ้เกิดขึ ้นแล้ ว ซึ่งหลักฐานนี ้ถือเป็ นที่สดุ และมีผลผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทกุ ราย ทังนี
้ ้
เมื่อระยะเวลาบอกกล่าวตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 9.4 นี ้ สิ ้นสุดลง ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้ าที่จะต้ องไถ่ถอนหุ้นกู้ตามวิธีการ
ทีก่ าหนดไว้ ในข้ อ 9.4 นี ้
9.5

การซื ้อคืนหุน้ กู้โดยผูอ้ อกหุน้ กู้
ผู้ออกหุ้นกู้มีสทิ ธิซื ้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้รายใด ๆ ในตลาดรองหรื อแหล่งอื่น ๆ ได้ ไม่วา่ ในเวลาใด ๆ ที่ราคาหรื อ
เงื่อนไขใดๆ ก็ได้ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทาคาเสนอซื ้อคืนหุ้นกู้เป็ นการทัว่ ไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องทาคาเสนอซื ้อคืนหุ้นกู้
ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทกุ ราย และจะต้ องทาการซื ้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซงึ่ ประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทกุ รายอย่างเท่าเทียม
กันตามสัดส่วนที่เสนอขาย

9.6

การยกเลิ กหุน้ กู้
เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ทาการไถ่ถอนหรื อซื ้อคืนหุ้นกู้แล้ ว ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องยกเลิกหุ้นกู้ดงั กล่าว และจะนาหุ้นกู้ดงั กล่าว
ออกและเสนอขายต่อไปอีกมิได้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องแจ้ งให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพื่อ ดาเนินการยกเลิกหุ้นกู้
ดังกล่าว

9.7

ความประสงค์ในการออกหลักทรัพย์เพือ่ ทดแทนหุน้ กู้
ในการไถ่ถอนหรื อซื ้อคืนหุ้นกู้ที่ไม่ใช่การไถ่ถอนหุ้นกู้ตามข้ อ 9.2 9.3 และ 9.4 ตราบเท่าที่สถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือยังนับหุ้นกู้ให้ เป็ นเครดิตตราสารทุน (equity credit) ผู้ออกหุ้นกู้มีความประสงค์ที่จะ (แต่ไม่ถกู ผูกพัน
ให้ ต้องดาเนินการ) ชาระคืนเงินต้ นของหุ้นกู้ด้วยจานวนเงินที่ได้ จากการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ใด ๆ ที่
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือนับให้ เป็ นเครดิตตราสารทุน (equity credit) (หรื ออันดับเครดิตตราสารที่
คล้ ายคลึงกันที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้ เป็ นครัง้ เป็ นคราว) ที่เท่าเทียมกับหรื อดีกว่าเครดิตตราสาร
ทุน (equity credit) ของหุ้นกู้ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้มีความประสงค์ที่จะไถ่ถอนหรื อซื ้อคืนได้ รับ ณ วันออกหุ้นกู้ดงั กล่าว
(โดยจะต้ องคานึงถึงการเปลีย่ นแปลงในกฎเกณฑ์เกี่ยวกับตราสารที่มีลกั ษณะคล้ ายทุนหรื อกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
หรื อการเปลีย่ นแปลงในการตีความกฎเกณฑ์ดงั กล่าวตังแต่
้ วนั ออกหุ้นกู้)

10.

การผิดนัดและผลของการผิดนัด

10.1

ถ้ าเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ดังต่อไปนี ้ ให้ ถือเป็ นเหตุผิดนัด (“เหตุผิดนัด”) ภายใต้ ห้ นุ กู้
(ก)

ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชาระเงินไม่วา่ เงินต้ นหรื อดอกเบี ้ยหรื อเงินจานวนอื่นใดในวันถึงกาหนดชาระตามเงื่อนไข
ในข้ อกาหนดสิทธิ และการผิดนัดไม่ชาระเงินดังกล่าวยังคงมีอยูอ่ ย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลา 5 (ห้ า) วัน
ทาการนับจากวันถึงกาหนดชาระนัน้ แต่ไม่รวมถึงความล่าช้ าอันเกิดจากการส่งมอบเช็คหรื อการโอน
เงินเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งพิสจู น์ได้ ว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้ ชาระเงินต้ น และ/หรื อดอกเบี ้ยภายใน
กาหนดชาระแล้ ว หรื อเกิดเหตุสดุ วิสยั หรื อเหตุใด ๆ อันผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ความ
ล่าช้ าของการส่งไปรษณีย์ หรื อความผิดพลาดของระบบการชาระเงิน เป็ นต้ น
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(ข)

10.2

ผู้อ อกหุ้น กู้ถูก ศาลมี ค าสั่ง พิ ทัก ษ์ ท รั พ ย์ เ ด็ ด ขาด หรื อ ถูก ศาลมี ค าสั่ง ให้ ฟื้น ฟู กิ จ การ หรื อ ถูก ศาล
พิพ ากษาให้ ล้ม ละลายตามกฎหมายว่า ด้ ว ยล้ ม ละลาย หรื อ มี ก ารช าระบัญ ชี เ พื่ อ เลิ ก กิ จ การของ
ผู้ออกหุ้นกู้

เมื่อเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึง่ และเหตุผิดนัดดังกล่าวยังคงมีอยู่ และหาก
(ก)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นสมควร หรื อ

(ข)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ รับการร้ องขอเป็ นหนังสือจากผู้ถือ หุ้น กู้ที่ถื อหุ้นกู้ร วมกัน ไม่น้ อยกว่าร้ อยละ 25
(ยี่สบิ ห้ า) ของหุ้นกู้ที่ยงั มิได้ ทาการไถ่ถอนทังหมด
้
หรื อ

(ค)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้ อ 11. หรื อ

(ง)

เกิดเหตุการณ์ตามข้ อ 10.1(ข)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะเรี ยกให้ ห้ นุ กู้ทงหมดถึ
ั้
งกาหนดชาระโดยพลันเป็ นจานวนเท่ากับเงินต้ น รวมถึ งดอกเบี ้ยที่ค้าง
ชาระตามที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิโดยการส่งคาบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงผู้ออกหุ้นกู้เพื่อให้ ทาการ
ชาระเงินทัง้ หมดดังกล่าวข้ างต้ นทันที โดยระบุเหตุผิดนัดที่เกิ ดขึน้ นัน้ ด้ วย ทัง้ นี ้ ในเวลาใด ๆ หลังจากการที่
จานวนเงินที่จะต้ องชาระตามหุ้นกู้ถูกเรี ยกให้ ถึงกาหนดชาระโดยพลันตามข้ อ 10.2 นี ้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ อง
ดาเนินการฟ้ องร้ องบังคับคดีเอากับผู้ออกหุ้นกู้เพื่อบังคับตามเงื่อนไขของหุ้นกู้ โดยมิต้องส่งคาบอกกล่าวใด ๆ อีก
ทังนี
้ ้ ตามที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นสมควร
10.3

ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิ ฟ้องร้ องโดยตรงต่อผู้ออกหุ้นกู้ ก็ต่อเมื่อหลังจากระยะเวลา 60 (หกสิบ) วันนับจาก
วันที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ มีหนังสือแจ้ งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้ อ 10.2 แล้ วยังไม่มีการชาระหนี ้ที่ค้างชาระให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นกู้ และขณะที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ฟ้องคดีนนั ้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยงั มิได้ ดาเนินการฟ้ องร้ องผู้ออกหุ้นกู้ในหนี ้ที่ค้างชาระ

11.

การประชุมผู้ถอื หุ้นกู้

11.1

ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องเรี ยก
ประชุมผู้ถือหุ้นกู้โดยเร็ วซึ่งจะต้ องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วนั ที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรื อหลายราย
รวมกัน) ซึง่ ถือหุ้นกู้ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 (ยี่สบิ ห้ า) ของหุ้นกู้ที่ยงั มิได้ ไถ่ถอนทังหมดมี
้
คาขอเป็ นหนังสือให้ ผ้ แู ทน
ผู้ถือหุ้นกู้เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรื อนับแต่วนั ที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบหรื อควรจะทราบถึงการเกิดกรณีใดกรณีหนึง่
ดังต่อไปนี ้
(ก)

หากเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 10.1 เว้ นแต่เป็ นกรณีที่มีการผ่อนผันหรื อ
ยกเว้ นให้ แล้ วโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้ อ 12.2 (ข)(3) และในขณะนันผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ยงั มิได้ มีการส่ง
หนังสือแจ้ งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ ให้ ทาการชาระหนี ้ที่ค้างชาระตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อ 10.2 วรรค
สอง

(ข)

หากมีการเสนอขอแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อกาหนดสิทธิในสาระสาคัญตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 14.1
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(ค)

หากมีกรณีที่จะต้ องแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิม เว้ นแต่เป็ นกรณีที่มีการ
ออกหนังสือเพื่อขออนุมตั ิเปลีย่ นตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้ อ 13.3 (ข) หรื อ

(ง)

หากมีเหตุการณ์สาคัญซึง่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรื อผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่วา่ รายเดียวหรื อหลายรายรวมกัน) ซึง่ ถือหุ้น
กู้ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 (ยี่สิบห้ า) ของหุ้นกู้ที่ยงั มิได้ ไถ่ถอนทังหมด
้
(โดยหนังสือถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)
เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้ เสียของผู้ถือหุ้นกู้ หรื อความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการปฏิบตั ิตาม
ข้ อกาหนดสิทธิ

ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้มิได้ เริ่ มดาเนินการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภ ายในระยะเวลาอันสมควร ผู้ถือหุ้นกู้มี
สิทธิดาเนินการเรี ยกและจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เองได้
11.2

มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่เรี ยกประชุม และดาเนินการประชุมโดยชอบมีผลใช้ บงั คับและผูกพันผู้ถือหุ้น
กู้ทกุ รายไม่วา่ จะได้ เข้ าร่วมประชุมหรื อไม่ก็ตาม ส่วนหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นนจะเป็
ั้
นไปตามเอกสาร
หมายเลข 2 แนบท้ ายข้ อกาหนดสิทธิ

11.3

ยกเว้ นกรณีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เมื่อเกิดเหตุผิดนัดตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 10.1 ผู้ถือหุ้นกู้อาจใช้ วิธีการลงมติเป็ นลาย
ลักษณ์ อกั ษรแทนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ โดยมติในลักษณะดั งกล่าวจะต้ องปรากฏว่าผู้ถือหุ้นกู้มีมติ และลง
ลายมือชื่อในมติดงั กล่าวและส่งมอบให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้เป็ นผู้เก็บรักษาไว้ ภายในระยะเวลาที่กาหนดโดยผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องเก็บรักษามติซึ่งลงลายมือชื่อโดยผู้ถือหุ้นกู้ดงั กล่าว โดยถือเป็ นรายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ คะแนนเสียงที่จะต้ องได้ รับเพื่อการอนุมตั ิในแต่ละเรื่ องนันให้
้ เป็ นไปตามรายละเอียดที่ระบุ
ไว้ ในข้ อ 6. ของเอกสารแนบท้ าย 2 ของข้ อกาหนดสิทธินี ้เพียงแต่เปลีย่ นจากการนับคะแนนเสียงจากจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็ นการนับคะแนนเสียงจากจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หุ้นกู้ทกุ ราย

11.4

ผู้ออกหุ้นกู้จะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้ อกาหนดนี ้ ไม่ว่าจะ
เรี ยกประชุมโดยผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ หรื อที่เป็ นการลงมติเป็ นลายลักษณ์อกั ษรตามข้ อ 11.3

12.

อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถอื หุ้นกู้

12.1

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดต่อผู้ถือหุ้นกู้ในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ ้นเนื่องจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ของตน เว้ นแต่
บรรดาความเสียหายซึ่งเกิดขึ ้นแก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้จากการที่ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบตั ิหน้ าที่ หรื อละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที่
ด้ วยความจงใจหรื อโดยมิได้ ใช้ ความระมัดระวังตามที่จะพึงคาดหมายได้ จากบุคคลที่ประกอบการเป็ นผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้

12.2

นอกเหนือจากบรรดาอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ ในสัญญาแต่งตัง้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และ
หน้ าที่ตามที่กฎหมายกาหนดไว้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะมีอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
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(ก)

ดาเนินการต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธินี ้ และสัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งในกรณีที่
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิใช้ ดลุ ยพินิจของตนตามข้ อกาหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้ ดลุ ยพินิจได้
โดยอิสระโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็ นหลัก

(ข)

ทาความตกลงกับผู้ออกหุ้นกู้ในเรื่ องต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้โดยไม่ต้องได้ รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นกู้
(1)

การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดสิ ทธิ และ/หรื อ สัญญาที่เกี่ยวข้ องกับหุ้นกู้ในประเด็นซึ่ง
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้หรื อไม่ทาให้ สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้
ด้ อยลง

(2)

การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดสิทธิ และ/หรื อ สัญญาที่ เกี่ ยวข้ องกับหุ้นกู้ในประเด็น ที่
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่า เป็ นการแก้ ไขข้ อผิดพลาดที่เห็นได้ โดยชัดแจ้ ง หรื อกรณีเป็ นการแก้ ไข
เพื่อให้ เป็ นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ การแก้ ไขใด ๆ ดังกล่าวจะต้ องไม่
มีผลกระทบในทางลบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ภายใต้ เอกสารนัน้ ๆ และ

(3)

ผ่อนผันหรื อยกเว้ นไม่ถือว่ากรณีที่เกิดขึ ้นตามข้ อ 10.1 ในขณะใดขณะหนึ่งเป็ นเหตุผิดนัดที่
จะต้ องดาเนินการตามข้ อ 10.2 หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าการผ่อนผัน หรื อยกเว้ นดังกล่าว
เป็ นเรื่ องที่เหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็ นหลัก

(ค)

หากมีกรณีตามข้ อ 12.2 (ข)(1) หรื อ (2) หรื อ (3) เกิดขึ ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องมีหนังสือแจ้ งให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นกู้ทุกรายทราบโดยไม่ชักช้ า ซึ่งการกระทาของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะมีผลผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายไป
จนกว่า จะถูกยกเลิกโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ซึง่ ได้ จดั ให้ มีขึ ้นจากการร้ องขอของผู้ถือ หุ้นกู้ตามข้ อ
11.1 (ง) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ จัดส่งหนังสือแจ้ ง
ดังกล่าว (ถ้ ามี)

(ง)

รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพย์สินใด ๆ (ถ้ ามี) ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องรับไว้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ตาม
ข้ อกาหนดสิทธิ และ/หรื อ สัญญาที่เกี่ยวข้ องกับหุ้นกู้

(จ)

เข้ าร่ วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทกุ ครัง้ และเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ว่าควรจะดาเนินการ
อย่างไร ในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดสิทธิ หรื อในกรณีอื่น ๆ ที่มีหรื ออาจมีผลกระทบ
ต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้อย่างมีนยั สาคัญ

(ฉ)

จัดทารายงานส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้เกี่ยวกับเรื่ องสาคัญที่ได้ ดาเนินการไปตามอานาจหน้ าที่ของผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้โดยไม่ชกั ช้ า และ

(ช)

ในกรณีที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติ และไม่สามารถดาเนินการแก้ ไขคุณสมบัติของตนให้ ถกู ต้ อง
ภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับจากวันที่ขาดคุณสมบัตินนั ้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องแจ้ งให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ทราบ
เป็ นหนังสือทันทีที่พ้นระยะเวลาดังกล่าว เพื่อให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้เสนอตัวบุคคลที่จะเข้ ารับทาหน้ าที่เป็ น
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ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนตน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้ นกู้ตามข้ อ 11.1 (ค) หรื อออก
หนังสือขออนุมตั ิเปลีย่ นตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้ อ 13.3 (ข) โดยไม่ชกั ช้ า
12.3

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ แต่
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ สาหรับความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนโดย
เชื่ อถื อหนังสือรั บรองที่อ อกโดยกรรมการผู้มี อานาจ (หรื อ ผู้รับ มอบอ านาจ) ของผู้ออกหุ้นกู้ หรื อ ความเห็ น
คาแนะนา หรื อข้ อมูลที่จัดทาโดยผู้เชี่ยวชาญให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้โดยเฉพาะเจาะจง หากเป็ นการเชื่อถือด้ วย
ความสุจริ ต และด้ วยความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายได้ จากบุคคลที่ประกอบการเป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แม้ จะ
ปรากฏในภายหลังว่าหนังสือรับรองความเห็น คาแนะนา หรื อข้ อมูลดังกล่าวจะมีข้อบกพร่ องหรื อไม่เป็ นความ
จริ ง

13.

การแต่ งตัง้ และเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถอื หุ้นกู้

13.1

ผู้ออกหุ้นกู้ได้ แต่งตัง้ ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
และมีความเป็ นอิสระให้ ทาหน้ าที่เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. แล้ ว และให้
ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ทกุ รายยินยอมให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้แต่งตัง้ ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

13.2

กรณีที่จะต้ องทาการเปลีย่ นตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีดงั ต่อไปนี ้

13.3

(ก)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติในการปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และไม่สามารถแก้ ไขการขาด
คุณสมบัติภายใน 60 (หกสิบ) วันนับแต่วนั ที่ขาดคุณสมบัตินนั ้

(ข)

ที่ประชุมผู้ถือ หุ้น กู้มี มติ ให้ เปลี่ย นตัว ผู้แ ทนผู้ถื อหุ้นกู้หรื อผู้ถือ หุ้น กู้ (ไม่ว่า รายเดีย วหรื อ หลายราย
รวมกัน) ซึ่งถือหุ้นกู้ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 (ห้ าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยงั มิได้ ไถ่ถอนได้ แจ้ งให้ ผ้ ูอ อกหุ้นกู้
เปลีย่ นตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบตั ิหน้ าที่ไม่เหมาะสมหรื อบกพร่องต่อหน้ าที่

(ค)

เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบตั ิหน้ าที่ฝ่าฝื นข้ อกาหนดของสัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้หรื อข้ อกาหนดสิทธิ
และการฝ่ าฝื นนันยั
้ งคงไม่ได้ รับการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผ้ ู
ออกหุ้นกู้ได้ มีหนังสือแจ้ งให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ทาการแก้ ไข

(ง)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บอกเลิกการทาหน้ าที่โดยถูกต้ องตามวิธีการที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้

(จ)

เมื่อเกิดเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ทาให้ สญ
ั ญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ระงับไปตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตัง้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

เมื่อเกิดกรณีที่จะต้ องทาการเปลีย่ นตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้หรื อผู้ออกหุ้นกู้ดาเนินการดังต่อไปนี ้
(ก)

เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้ ลงมติอนุมตั ิการเปลีย่ นตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และแต่งตังบุ
้ คคลอื่นที่เสนอโดย
ผู้ออกหุ้นกู้เข้ าทาหน้ าที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้แทน หรื อ
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(ข)

ออกหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และแต่งตัง้ บุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ออกหุ้นกู้เข้ าทา
หน้ าที่ผ้ แู ทนผู้ถื อหุ้นกู้แทนต่อผู้ถือหุ้นกู้ทกุ ราย ซึ่งหากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้หรื อถือหุ้นกู้รวมกันเกิน
กว่าร้ อยละ 10 (สิบ) ของหุ้นกู้ที่ยงั มิได้ ไถ่ถอนทังหมดยื
้
่นหนังสือคัดค้ านภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ)
วันนับจากวันที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ออกหนังสือดังกล่าว ให้ ถือว่าผู้ถือ หุ้นกู้ทงหมดอนุ
ั้
มตั ิการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้เสนอไว้ ในหนังสือแจ้ งนันแล้
้ ว

ทังนี
้ ้ ในระหว่างที่ยงั ไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามข้ อกาหนดสิทธิไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม ผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้รายเดิมจะต้ องรับปฏิบตั ิหน้ าที่เช่นเดิมไปพลางก่อนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้ อกาหนดสิทธิ
13.4

การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นี ้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องขอความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องและใช้ บงั คับอยู่ในขณะนันด้
้ วย ซึ่งเมื่ อผู้ออกหุ้นกู้ได้ ดาเนินการเกี่ยวกับการแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้
ถือหุ้นกู้รายใหม่เรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้ทราบถึงการแต่งตังนั
้ นภายใน
้
30 (สามสิบ) วัน
นับแต่วันที่ได้ มีการแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ พร้ อมทังส่
้ งสาเนาสัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่
ให้ แก่สานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้ า) วันนับแต่วนั แต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่นนั ้ ทังนี
้ ้ ผู้ออกหุ้นกู้ต้อง
จัดการให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมทาการส่งมอบทรัพย์สนิ เอกสาร หรื อหลักฐานที่เกี่ยวข้ องทังหมดให้
้
แก่ผ้ แู ทนผู้
ถือหุ้นกู้ที่ได้ รับแต่งตังใหม่
้ โดยเร็ ว และให้ ความร่ วมมือกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้ รับแต่งตังใหม่
้ อย่างเต็มที่ เพื่อให้
การดาเนินการตามหน้ าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้ รับแต่งตังใหม่
้ เป็ นไปโดยเรี ยบร้ อย อนึ่ง สัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้
ถือหุ้นกู้รายใหม่จะต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับข้ อกาหนดสิทธิ หรื อมีข้อตกลงใด ๆ ที่ทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้มีสิทธิด้อยลงกว่า
สิทธิที่มีอยูภ่ ายใต้ สญ
ั ญาฉบับเดิม

14.

การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดสิทธิ

14.1

การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดสิทธิ (นอกจากกรณีตามข้ อ 3.2 (ข) วรรคสองและตามข้ อ 12.2 (ข)(1) และ (2)) ต้ อง
ได้ รับความเห็นชอบจากผู้ออกหุ้นกู้และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ แต่ทงนี
ั ้ ้ การแก้ ไขเพิ่มเติมดังกล่าว จะต้ องไม่ขดั หรื อ
แย้ งกับกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.
9/2552 และประกาศอื่น ๆ ที่เป็ นการเพิ่มเติม แก้ ไข หรื อใช้ แทนที่ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.
9/2552

14.2

ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งข้ อกาหนดสิทธิ ที่แก้ ไขเพิ่มเติมให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และสานักงาน ก.ล.ต.
ภายใน 15 (สิบห้ า) วันนับแต่วนั ที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดสิทธิ และจะจัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้นกู้เมื่อได้ รับการ
ร้ องขอ

15.

การขอออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่
หากใบหุ้นกู้ฉบับเก่าสูญหาย ฉีกขาดหรื อชารุดด้ วยประการใด ๆ ผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้
มีสิทธิ ยื่นคาขอให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ โดยจะต้ องชาระค่าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายตาม
สมควรตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กาหนด ในการนี ้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้ องออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้
ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วนั ที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้ รับคาขอให้ ออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่และเอกสารอื่น ๆ ตามที่
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นายทะเบียนหุ้นกู้กาหนด และนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้ องลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ว่ามีการยกเลิกใบหุ้น
กู้ฉบับเก่าด้ วย
16.

ผลบังคับของข้ อกาหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้ บังคับ
ข้ อกาหนดสิทธินี ้จะมีผลใช้ บงั คับเริ่ มตังแต่
้ วนั ออกหุ้นกู้ไปจนถึงวันที่มีการชาระเงินตามหุ้นกู้ครบถ้ วนเรี ยบร้ อย
แล้ ว โดยข้ อกาหนดสิทธินี ้จะใช้ บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใด ๆ ในข้ อกาหนดสิทธินี ้
ขัดหรื อแย้ งกับกฎหมาย หรื อประกาศใด ๆ ที่มีผลใช้ บงั คับตามกฎหมายกับหุ้นกู้ ให้ ใช้ ข้อความตามกฎหมาย
หรื อประกาศดังกล่าวบังคับกับหุ้นกู้แทนข้ อความของข้ อกาหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดหรื อแย้ งกันนัน้
ผู้ออกหุ้นกู้
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)
โดย________________________________________
(
)
กรรมการผู้มีอานาจ
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557
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เอกสารหมายเลข 1
แบบของใบหุ้นกู้
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(แบบตัวอย่ างใบหุ้นกู้)
(Form of Debenture Certificate)

ใบหุ ้นกูช้ นิ ดหุ ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิที่มีลกั ษณะคล้ายทุน ชาระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริ ษทั
หรื อเมื่อผูอ้ อกหุ ้นกูใ้ ช้สิทธิไถ่ถอนหุ ้นกูก้ ่อนกาหนดตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิ ทธิ ทั้งนี้ ผูอ้ อก
หุ ้นกูม้ ี สิทธิ เลื่อนการชาระดอกเบี้ยพร้อมกับสะสมดอกเบี้ยจ่ายไปชาระในวันใด ๆ ก็ได้ให้แก่ผถู ้ ื อ
หุ ้นกู้โดยไม่ จากัดระยะเวลาและจานวนครั้ งตามดุ ลยพินิจของของผูอ้ อกหุ ้นกูแ้ ต่เพียงผูเ้ ดี ยว ไม่ มี
ประกัน ไม่แปลงสภาพและมีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้ /
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
ชาระค่าหุ ้นกูเ้ ต็มมูลค่าแล้ว / Fully Paid Up

เลขทะเบียนบริ ษทั / Company Registration No. 0107552000201
จดทะเบียนเมื่อวันที่ / Registered on 25 กันยายน 2552 / 25 September 2009

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)
INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
หุ้นกู้ด้อยสิ ทธิที่มีลกั ษณะคล้ายทุนไถ่ ถอนเมื่อเลิกบริษัทซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ ถอนหุ้นกู้ก่อนกาหนด และมีสิทธิเลือ่ นชาระดอกเบีย้ โดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆ ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 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

วันออกหุ ้นกู้
Issue Date

31 ตุลาคม 2557
31 October 2014

วันไถ่ถอนหุ ้นกู้
Maturity Date

ไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ
Redemption Upon Liquidation

อายุ
Term

ไม่มีกาหนด
Perpetual

มูลค่าที่ตราไว้
Face Value

1,000 บาท ต่อหน่ วย
1,000 Baht/Unit

จานวนที่ออก
Offering Amount

15,000,000
15,000,000

หน่วย
Unit

มูลค่ารวม
Total Amount

15,000,000,000 บาท
15,000,000,000 Baht

อัตราดอกเบี้ยปี ที่ 1 - 5 ร้อยละ 7 ต่อปี / For the first to fifth year, the Interest Rate shall be 7% p.a.
อัตราดอกเบี้ยปี ที่ 6 - 25 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ 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.
อัตราดอกเบี้ยปี ที่ 26 - 50 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ 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. ชาระปี ละสี่ (4) ครั้ง
อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ปีที่ 51 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ 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. Payable quarterly
อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุก ๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ สิ้ นสุ ดวันทาการก่อนวันปรับอัตราดอกเบี้ย / 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.
บริ ษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน) (“ผูอ้ อกหุ ้นกู”้ ) จะดาเนินการไถ่ถอนหุ ้นกูท้ ้ งั หมดเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิ และหน้าที่ของผูอ้ อกหุ ้นกูแ้ ละผูถ้ ือหุ ้นกู้ ฉบับลงวันที่ [] พ.ศ. 2557 (ตามที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตามที่ได้ยนื่ ไว้กบั สานักงาน ก.ล.ต. (ต่อไปนี้เรี ยกว่า
“ข้อกาหนดสิ ทธิ ”) / 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”).
ชื่อผูถ้ ือหุ ้นกู้ / Name of Debentureholder
[]
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นกู้ / Debentureholder Registration No
[]
เลขที่ใบหุ ้นกู้ / Certificate No.
[]
วันที่ออกใบหุ ้นกู้ / Issue Date of the Certificate
[]
ใบหุ ้นกูน้ ้ ีอยูภ่ ายใต้ขอ้ กาหนดสิ ทธิ / This Debenture Certificate is subject to the Terms and Conditions.

จานวนหน่วยหุ ้นกู้ / No. of Debentures

[]

หน่วย/ Units

จานวนเงินต้น / Total Principal Amount

[]

บาท/Baht

หุ ้นกูเ้ ป็ นหุ ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิซ่ ึ งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย โดยการด้อยสิ ทธิดงั กล่าวของผูถ้ ือหุ ้นกูต้ ามหุ ้นกูน้ ้ ีจะเป็ นการด้อยสิ ทธิเฉพาะในเรื่ องการได้รับชาระเงินตามหุ ้นกูต้ ่อเจ้าหนี้บุริมสิ ทธิ เจ้าหนี้สามัญ และเจ้าหนี้ อื่นๆ ของผูอ้ อกหุ ้นกูท้ ี่ มีสิทธิ ได้รับชาระหนี้ ก่อน แต่ก่อนหน้าผูถ้ ือหุ ้น
สามัญของผูอ้ อกหุ ้นกู้ (แต่เท่าเทียมกับผูถ้ ือหุ ้นบุริมสิ ทธิ ของผูอ้ อกหุ ้นกู้ (ถ้ามี)) เมื่อเกิดกรณี ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดสิ ทธิ / 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

เว้นแต่จะได้นิยามไว้เป็ นอย่างอื่นในใบหุ ้นกูน้ ้ ี คานิ ยามที่ใช้ในใบหุ ้นกูน้ ้ ี ให้มีความหมายตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิ ทธิ / 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.
สรุ ปสาระสาคัญของข้อกาหนดสิ ทธิของหุ ้นกู้ / Summary of the Terms and Conditions of the Debentures
1. หุ ้นกูน้ ้ ีเป็ นหุ ้นกูร้ ะบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทด้อยสิ ทธิ ไม่มีประกัน มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้ และผูอ้ อกหุ ้นกูม้ ีสิทธิ ไถ่ถอนหุ ้นกูไ้ ด้ก่อนกาหนด / The Debentures are unsecured and
subordinated debentures with a debentureholders’ representative with the issuer’s right to early redemption in the name-registered certificate.
นายทะเบียนหุ ้นกู้ / Registrar: ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้ / Debentureholders' Representative: ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
2. ระยะเวลาในการคานวณดอกเบี้ยและวิธีการในการชาระดอกเบี้ยและไถ่ถอนหุ ้นกู้ / Interest Calculation Period and Procedures for Interest Payment and Redemption
of the Debentures
2.1 การกาหนดวันชาระดอกเบี้ย มีการกาหนดชาระดอกเบี้ยปี ละสี่ (4) ครั้ง ทุกวันที่ 31 มกราคม 30 เมษายน 31 กรกฎาคม และ 31 ตุลาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้
โดยจะทาการชาระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 31 มกราคม 2558 โดยหากวันชาระดอกเบี้ยไม่ ตรงกับวันทาการจะเลื่ อนวันชาระดอกเบี้ยเป็ นวันทาการถัดไป /
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 ผูอ้ อกหุ ้นกูจ้ ะดาเนินการไถ่ถอนหุ ้นกูท้ ้ งั หมดเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกาหนดสิ ทธิ โดยการชาระเงินต้นทั้งหมดภายใต้หุ้นกูแ้ ละดอกเบี้ย
งวดสุ ดท้าย / 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 ผูอ้ อกหุ ้นกูจ้ ะชาระดอกเบี้ยตามข้อ 2.1 แต่ละงวดและชาระคืนเงินต้นตามข้อ 2.2 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นกูโ้ ดย (ก) การออกเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผูถ้ ือหุ ้น
กูล้ งวันที่ตรงกับวันทาการซึ่ งเป็ นวันครบกาหนดชาระเงินโดยส่ งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามที่อยูข่ องผูถ้ ือหุ ้นกูใ้ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นกู้
(ข) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผูถ้ ือหุ ้นกูใ้ นประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผถู ้ ือหุ ้นกูไ้ ด้แจ้งไว้ในใบจองซื้ อหุ ้นกูห้ รื อที่ผถู ้ ือหุ ้นกูไ้ ด้แจ้งให้นายทะเบียน
หุ ้นกูท้ ราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่ วงหน้าไม่ น้อยกว่า 15 วันทาการ ก่อนวันชาระเงินนั้นๆ หรื อ (ค) วิธีการอื่ นใดที่ได้ตกลงกันระหว่างผูอ้ อกหุ ้นกู้และนาย
ทะเบียนหุ ้นกู้ ทั้งนี้ สาหรับการชาระหนี้ เงินต้นและการชาระดอกเบี้ยงวดสุ ดท้าย ผูถ้ ือหุ ้นกูไ้ ม่ตอ้ งนาใบหุ ้นกูม้ าเวนคืนให้แก่นายทะเบียนหุ ้นกู้ / 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-payeeonly 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. การปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นกู้ / The closure of the Register
ผูอ้ อกหุ ้นกูจ้ ะดาเนินการให้นายทะเบียนหุ ้นกูป้ ิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นกูเ้ ป็ นเวลา 14 (สิ บสี่ ) วันก่อนหน้าวันชาระดอกเบี้ย วันครบกาหนดไถ่ถอนหุ ้นกู้ วันประชุ มผูถ้ ือ
หุ ้นกู้ หรื อวันอื่นใดเพื่อประโยชน์ตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิ ทธิ เพื่อพักการโอนหุ ้นกูใ้ นการกาหนดสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นกู้ ในกรณี ที่วนั ปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นกู้
ดังกล่าวไม่ตรงกับวันทาการ ก็ให้เลื่อนเป็ นวันทาการถัดไป / 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. ข้อกาหนดอื่นๆ เป็ นไปตามข้อกาหนดสิ ทธิ / Other conditions shall be in accordance with the Terms and Conditions.
โปรดอ่าน
Please read

(1) ให้ผขู้ อลงทะเบียนรับโอนหุ้นกูท้ าแบบคาขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นกูท้ ุกครั้งที่ยื่นโอนหุ้นกู้ต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ / 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) เฉพาะผูร้ ับโอนหลักทรัพย์รายแรกจากผูถ้ ือหุ้นกูท้ ี่ปรากฏชื่อที่ดา้ นหน้าของใบหุ้นกู้ ให้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อสาเนาหนังสื อรับรองของกระทรวงพาณิ ชย์
ที่ออกให้ไม่เกิ น 1 ปี พร้ อมกับภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ ีอานาจไปพร้ อมกับใบหุ้นกู้ฉบับนี้ ดว้ ย / 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 affidavit 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) ในกรณี ที่ผรู้ ับโอนหุ้นกู้จะทาการโอนหุ้นกู้ ผูร้ ับโอนหุ้นกู้จะต้องลงลายมือชื่อแบบเดียวกับลายมือชื่อที่เคยลงไว้เมื่อรับโอนหุ้นกู้ ในกรณี เปลี่ยนผูล้ งลายมือชื่อให้แสดง
หลักฐานประกอบการโอนเช่นเดียวกับข้อ (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.

ลงลายมือชื่อผูโ้ อน
Signature of transferor

1 ลงลายมือชื่อผูโ้ อน /
Signature of transferor

ลงลายมือชื่อผูร้ ับโอน (ผูท้ ี่ตอ้ งการลงทะเบียนเป็ นผูถ้ ือหุ้นกูใ้ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ้นกู)้ /
Signature of Transferee (who wishes to have his name entered in the registered book of
Debentureholders)
ชื่อ-สกุล ของผูร้ ับโอน (ตัวบรรจง)Full name of transferee in block letters
ลงลายมือชื่อผูร้ ับโอน / (Signature of transferee)
ตัวบรรจง / (Block letters)

2 ลงลายมือชื่อผูโ้ อน /
Signature of transferor

ลงลายมือชื่อผูร้ ับโอน / (Signature of transferee)
ตัวบรรจง / (Block letters)

3 ลงลายมือชื่อผูโ้ อน /
Signature of transferor

ลงลายมือชื่อผูร้ ับโอน / (Signature of transferee)
ตัวบรรจง / (Block letters)

นายทะเบียนหุ้นกูล้ งลายมือชื่อผูม้ ีอานาจพร้อม
ประทับตราของนายทะเบียนหุ้นกู้ (ถ้ามี) /
Authorised Signature of Registrar with the seal
of Registrars (if any)

เอกสารหมายเลข 2
หลักเกณฑ์ ในการประชุมผู้ถอื หุ้นกู้
1.

การเรียกประชุม
ผู้ออกหุ้นกู้ห รื อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่ง ประสงค์ จ ะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น กู้ แล้ วแต่กรณี จะต้ องดาเนิน การให้ นาย
ทะเบียนหุ้นกู้จดั ส่งหนังสือเรี ยกประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรื อไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (กรณีที่สง่ ถึงผู้
ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ถึงผู้ออกหุ้นกู้ หรื อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ซึ่งมิได้ เป็ นผู้ประสงค์จะเรี ยกประชุม) และผู้ถือหุ้นกู้
ไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน (ไม่นบั วันที่ส่งหนังสือเรี ยกประชุมและวันนัดประชุม) ก่อนวันนัดประชุม หนังสือเรี ยก
ประชุมผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องระบุ วัน เวลา สถานที่สาหรับการประชุม วาระการประชุมและผู้ที่ขอให้ เรี ยกประชุม ทังนี
้ ้
นายทะเบียนหุ้นกู้จะจัดส่งหนังสือเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ทกุ รายตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วนั แรก

2.

ผู้มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม
ผู้มีสทิ ธิเข้ าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่ละครัง้ จะประกอบด้ วยบุคคลต่างๆ ดังต่อไปนี ้
(ก)

ผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

(ข)

ผู้ถือหุ้นกู้อาจแต่งตังให้
้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้รายอื่นหรื อบุคคลใด ๆ (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เข้ าร่ วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่นายทะเบี ยนหุ้นกู้กาหนด และ
จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้นกู้พร้ อมกับหนังสือนัดประชุม) ให้ แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 24 (ยี่สิบสี่)
ชัว่ โมงก่อนเวลานัดประชุม

(ค)

ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรื อบุคคลซึง่ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่ที่ประชุมจะพิจารณาซึง่
ได้ รับการร้ องขอจากผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรื อ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ เข้ าร่วมประชุมเพื่อทาการชี ้แจงและแสดง
ความเห็นต่อที่ประชุม

(ง)

บุคคลใด ๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้ เข้ าร่วมประชุมในฐานะผู้สงั เกตการณ์

3.

องค์ ประชุม

3.1

ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่ องต่าง ๆ นอกจากที่กาหนดไว้ ในข้ อ 6.3 และ 6.4 จะต้ องมีผ้ ู
ถือหุ้นกู้ตงแต่
ั ้ 2 (สอง) รายขึ ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็ นจานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 (ยี่สิบห้ า) ของหุ้นกู้ที่ยงั
ไม่ได้ ไถ่ถอนทังหมดเข้
้
าร่วมประชุมจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถื อหุ้นกู้เป็ นการประชุมครัง้
ใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครัง้ ก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้ เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้ อ 3.1 นี ้ องค์
ประชุมสาหรับการประชุมครัง้ ใหม่ที่เลือ่ นมานี ้ จะต้ องประกอบด้ วยผู้ถือหุ้นกู้ตงแต่
ั ้ 2 (สอง) รายขึ ้นไปไม่วา่ จะถือ
หุ้นกู้รวมกันเป็ นจานวนเท่าใดก็ตามเข้ าร่วมประชุม
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3.2

การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่ องต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 6.3 จะต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นกู้ตงแต่
ั้ 2
(สอง) รายขึ ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็ นจานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 (ห้ าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยงั ไม่ได้ ไถ่ถอนทังหมด
้
เข้ าร่ วมประชุม จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็ นการประชุมครัง้ ใหม่ที่เลื่อนมาจาก
การประชุมครั ง้ ก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้ เนื่องจากขาดองค์ ประชุมตามข้ อ 3.2 นี ้ องค์ประชุมสาหรั บการ
ประชุมครัง้ ใหม่ที่เลือ่ นมานี ้จะต้ องประกอบด้ วยผู้ถือหุ้นกู้ตงแต่
ั ้ 2 (สอง) รายขึ ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็ นจานวนรวมกัน
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 (ยี่สบิ ห้ า) ของหุ้นกู้ที่ยงั ไม่ได้ ไถ่ถอนทังหมดเข้
้
าร่วมประชุม

3.3

การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่ องต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 6.4 จะต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นกู้ตงแต่
ั้ 2
(สอง) รายขึ ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็ นจานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นกู้ที่ยงั ไม่ได้ ไถ่ถอน
ทังหมดเข้
้
าร่วมประชุม จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็ นการประชุมครัง้ ใหม่ที่เลื่อน
มาจากการประชุมครัง้ ก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้ เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้ อ 3.3 นี ้ องค์ประชุมสาหรับ
การประชุมครัง้ ใหม่ที่เลื่อนมานี ้จะต้ องประกอบด้ วยผู้ถือหุ้นกู้ตงแต่
ั ้ 2 (สอง) รายขึ ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็ นจานวน
รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 33 (สามสิบสาม) ของหุ้นกู้ที่ยงั ไม่ได้ ไถ่ถอนทังหมดเข้
้
าร่วมประชุม

4.

ประธานในที่ประชุม
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุมในกรณีที่ผ้ ู
ที่จะทาหน้ าที่ประธานไม่มาประชุมเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 45 (สีส่ บิ ห้ า) นาที ให้ ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือหุ้นกู้
รายหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม

5.

การเลื่อนประชุม

5.1

ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไม่วา่ ครัง้ ใด หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 45 (สีส่ บิ ห้ า) นาทียงั มีผ้ ถู ือหุ้นกู้เข้ า
ร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมอาจสัง่ เลิกประชุมโดย

5.2

(ก)

ในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้หรื อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็ นผู้เรี ยกประชุม ประธานในที่ประชุม อาจเลื่อนการประชุมผู้
ถือหุ้นกู้ไปประชุมในวัน เวลา และสถานที่ซึ่งประธานกาหนด โดยวันนัดประชุมใหม่จะต้ องอยู่ภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกิน 14 (สิบสี)่ วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม ทังนี
้ ้ เว้ นแต่ผ้ อู อก
หุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะตกลงกันให้ ไม่มีการเรี ยกประชุมใหม่ นอกจากนี ้ เรื่ องที่พิจารณาและลงมติ
ในที่ประชุมครัง้ ใหม่ จะต้ องเป็ นเรื่ องเดิมที่อาจพิจารณาได้ โดยชอบในการประชุมครัง้ ก่อนเท่านัน้

(ข)

ในกรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นกู้เป็ นผู้ร้องขอให้ เรี ยกประชุม จะไม่มีการเรี ยกประชุมใหม่ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ
5.1(ก)

(ค)

ในกรณีที่การประชุมซึ่งขาดองค์ประชุมนี ้ เป็ นการประชุมที่ได้ เรี ยกประชุมเนื่องจากการประชุมในครัง้
ก่อนขาดองค์ประชุม จะไม่มีการเรี ยกประชุมใหม่ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 5.1(ก)

นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้ องจัดส่งหนังสือเรี ยกประชุมสาหรับการประชุมครัง้ ใหม่ที่จะจัดขึ ้นเนื่องจากการประชุมครัง้
ก่อนขาดองค์ประชุมให้ แก่ผ้ อู อกหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งได้ เคยจัดส่งหนังสือ
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เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ ในครัง้ ที่ขาดองค์ประชุมนันทุ
้ กรายภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันก่อนวันนัด
ประชุมครัง้ ใหม่ (ไม่นบั วันที่สง่ หนังสือเรี ยกประชุมและวันนัดประชุม) โดยหนังสือเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ จะต้ อง
ระบุวนั เวลา สถานที่สาหรับการประชุม วาระการประชุม และองค์ประชุมที่ต้องการสาหรับการประชุม ครัง้ ใหม่
6.

มติของที่ประชุม

6.1

การลงมติในเรื่ องต่าง ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ให้ ตดั สินโดยการชูมือหรื อลงคะแนนเสียงตามที่ประธานในที่
ประชุมกาหนด ซึง่ ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ โดยให้ ถือว่าหุ้นกู้หนึ่งหน่วยมี
หนึง่ เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี ้ขาด (ทังกรณี
้
การลงมติโดยการชู
มือและลงคะแนนลับ) เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็ นผู้ถือหุ้นกู้ หรื อผู้รับมอบ
ฉันทะ

6.2

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่ องต่าง ๆ นอกจากที่กาหนดไว้ ในข้ อ 6.3 และ 6.4 จะต้ องเป็ นมติโดยคะแนนเสียง
ข้ างมากไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 (ห้ าสิบ) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

6.3

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่ องต่างๆ ต่อไปนี ้ จะต้ องเป็ นมติโดยคะแนนเสียงข้ างมากไม่น้ อยกว่าร้ อยละ 66
(หกสิบหก) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นกู้ซงึ่ เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6.4

(ก)

การแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อกาหนดสิทธิซงึ่ ไม่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ ในข้ อ 6.4

(ข)

การเปลีย่ นตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการแต่งตังบุ
้ คคลใดเป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่ องต่าง ๆ ต่อไปนี ้จะต้ องเป็ นมติโดยคะแนนเสียงข้ างมากไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 (เจ็ด
สิบห้ า) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นกู้ซงึ่ เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(ก)

การชาระหนี ้ตามหุ้นกู้ด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็ นหุ้น หุ้นกู้อื่น หรื อทรัพย์สินอื่นของผู้ออกหุ้นกู้หรื อ
บุคคลใด ๆ

(ข)

การแก้ ไขวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรื อวันครบกาหนดชาระเงินไม่วา่ จานวนใด ๆ ตามหุ้นกู้

(ค)

การลด ยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงแก้ ไขจานวนเงินต้ น และ/หรื อ ดอกเบี ้ย และ/หรื อเงินจานวนอื่นใดที่
ค้ างชาระหรื อที่จะต้ องชาระตามหุ้นกู้

(ง)

การเปลีย่ นแปลงสกุลเงินตราของเงินไม่วา่ จานวนใด ๆ ที่จะต้ องชาระตามหุ้นกู้

(จ)

การแก้ ไขเปลีย่ นแปลงหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประชุม (ข้ อ 3.) และมติ
ของที่ประชุม (ข้ อ 6.)

(ฉ)

การแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อกาหนดสิทธิเพื่อให้ สามารถดาเนินการในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งตามข้ อ (ก) ถึง (จ)
ข้ างต้ น
30

6.5

ผู้ถือหุ้นกู้รายใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใดจะไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ๆ

7.

รายงานการประชุมผู้ถอื หุ้นกู้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จะต้ องจัดทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และให้ ประธานในที่ประชุมครัง้ นันลงนามรั
้
บรอง
ภายใน 14 (สิบสี)่ วันนับจากวันประชุม และเก็บรักษาต้ นฉบับไว้ รวมทังจั
้ ดให้ มีสาเนาเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้ตรวจสอบ
ไว้ ณ สานักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันและเวลาทาการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2
ร่ างสัญญาแต่ งตัง้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

สัญญาแต่ งตัง้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
“หุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ มี ีลักษณะคล้ ายทุนไถ่ ถอนเมื่อเลิกบริษัทซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ
ไถ่ ถอนหุ้นกู้ก่อนกาหนดและมีสิทธิเลื่อนชาระดอกเบีย้ โดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆ
ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2557”
ระหว่ าง

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)
และ

ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สัญญาแต่ งตัง้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
“หุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ มี ีลกั ษณะคล้ ายทุนไถ่ ถอนเมื่อเลิกบริษัทซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสทิ ธิไถ่ ถอนหุ้นกู้ก่อนกาหนดและมี
สิทธิเลื่อนชาระดอกเบีย้ โดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆ ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2557”
สัญญานีท้ าขึน้ ณ สานักงานใหญ่ ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557
ระหว่าง บริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ตงอยู
ั ้ เ่ ลขที่ 75/102 โอเชี่ยน ทาวเวอร์ 2 ชัน้ 37 ซอย
สุขมุ วิท 19 (วัฒนา) ถนนอโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110 (ซึ่งต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า "บริ ษัท"
หรื อ
“ผู้ออกหุ้นกู้”) ฝ่ ายหนึ่ง กับ ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ตงอยู
ั ้ ่เลขที่ 1222 ถนน
พระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร 10120 (ซึ่งต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “ธนาคาร” หรื อ “ผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้”) อีกฝ่ ายหนึง่
ตามที่ บริ ษัทได้ รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานั กงาน
ก.ล.ต.”) ให้ ออกและเสนอขาย “หุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ ีมีลักษณะคล้ ายทุนไถ่ ถอนเมื่อเลิกบริ ษัทซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่
ถอนหุ้นกู้ก่อนกาหนดและมีสิทธิเลื่อนชาระดอกเบีย้ โดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆ ของบริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส
จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2557” (“หุ้นกู้”) จานวนทังหมดไม่
้
เกิน [•] ([•]) หน่วย มีมลู ค่าที่ตราไว้ หน่วยละ 1,000 (หนึ่ง
พัน) บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมไม่เกิน 15,000,000,000 (หนึ่งหมื่นห้ าพันล้ าน) บาท โดยจะทาการเสนอขายแก่ผ้ ลู งทุนทัว่ ไป
และผู้ลงทุนสถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุน ที่ ทจ. 9/2552 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายตราสารหนี ้ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 13 มีนาคม 2552 รวมทังที
้ ่จะได้ แก้ ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้ า (“ประกาศที่ ทจ.
9/2552 ”) และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง ทั ้งนี ้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิ และหน้ าที่ของผู้
ออกหุ้นกู้และผู้ถือ หุ้นกู้ ตามที่กาหนดไว้ ในเอกสารแนบท้ ายของสัญญานี ้ รวมทังที
้ ่จะได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติมต่อไปในภาย
หน้ า (ถ้ ามี) (“ข้ อกาหนดสิทธิ”) และให้ ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของสัญญานี ้
โดยที่ ผ้ ูแ ทนผู้ถื อ หุ้น กู้ได้ ใ ห้ ค ารั บ รองว่า ผู้แ ทนผู้ถื อ หุ้น กู้มี คุณ สมบัติ ค รบถ้ ว นตามที่ ก าหนดไว้ ใ นประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.37/2552 เรื่ อง คุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และการกระทาตามอานาจหน้ าที่ของ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (“ประกาศที่ ทจ.37/2552”) และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง และได้ รับ
อนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องอื่น ๆ ให้ เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ ว
โดยที่ผ้ อู อกหุ้นกู้มีความประสงค์จะแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ ทาหน้ าที่เป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ และโดย
ที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้มีความประสงค์จะทาการเป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดของผู้แทนผู้ถือหุ้น
กู้ตามความที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้ ข้ อกาหนดสิทธิ เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับหุ้นกู้อื่น ๆ พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศที่ ทจ. 9/2552 ประกาศที่ ทจ. 37/2552 และกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ
หรื อคาสัง่ ต่าง ๆ ของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงาน ก.ล.ต.
หน่วยงาน หรื อองค์กรใด ๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้ อง
เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามบทบัญ ญัติ ใ นพระราชบัญ ญัติ หลัก ทรั พ ย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 ประกาศที่
ทจ. 9/2552 และประกาศที่ ทจ.37/2552 และโดยความประสงค์ของคู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
้
าย คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายจึงตกลง
ทาสัญญานี ้ดังต่อไปนี ้

หน้ า 2

ข้ อ 1.

คานิยามศัพท์
คาดังต่อไปนี ้ หากสัญญานี ้มิได้ ระบุความหมายเป็ นอย่างอื่นให้ มีความหมายดังนี ้
"ผู้ถือหุ้นกู้"

:

หมายถึง บุคคล และ/หรื อ นิติบุคคลใด ๆ ที่เป็ นเจ้ าของหุ้นกู้ ไม่ว่าจะ
โดยการจองซื ้อหรื อรับโอนหุ้นกู้ และมีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือ
หุ้นกู้ของบริ ษัท

"ข้ อกาหนดสิทธิ"

:

หมายถึง ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิ และหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือ
หุ้นกู้ ที่แนบท้ ายสัญญานี ้ รวมทังที
้ ่จะได้ แก้ ไขเพิ่มเติมต่อไปในภาย
หน้ า (ถ้ าหากมี) และให้ ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของสัญญานี ้ด้ วย

"สานักงาน ก.ล.ต."

:

หมายถึ ง ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์

"คณะกรรมการ ก.ล.ต." :

หมายถึง คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คาและข้ อความอื่นใดที่ปรากฏตามสัญญานี ้ให้ มีความหมายเช่นเดียวกับที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ

ข้ อ 2.

การแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้โดยความยิน ยอมของผู้ถือ หุ้นกู้ตกลงแต่ง ตัง้ ให้ ผ้ ูแ ทนผู้ถือหุ้นกู้เ ป็ นผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้ และ
ธนาคารตกลงรับทาการเป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อทาหน้ าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้ นกู้ โดยมีอานาจหน้ าที่และ
ความรั บ ผิ ด ตามข้ อ ก าหนดและเงื่ อ นไขที่ ก าหนดไว้ ใ นสัญ ญานี ้ ข้ อ ก าหนดสิท ธิ และเอกสารเกี่ ย วกับ หุ้น กู้ อื่ น ๆ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศที่ ทจ. 9/2552 ประกาศที่ ทจ. 37/2552 และประกาศ
อื่นใดที่เกี่ยวข้ อง โดยที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ในนามของตนเองเพื่อประโยชน์ของผู้ถือ
หุ้นกู้ตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้ ข้ อกาหนดสิทธิ และเอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้อื่น ๆ
ข้ อ 3.

อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดของคูส่ ญ
ั ญา

3.1
ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดตามที่กาหนดไว้ ในสัญญานี ้
ข้ อกาหนดสิทธิ เอกสารที่เกี่ยวกับหุ้นกู้อื่น ๆ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศที่
ทจ. 9/2552 ประกาศที่ ทจ. 37/2552 และตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ หรื อคาสัง่ ต่าง ๆ ของคณะกรรมการ
ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงาน ก.ล.ต. หน่วยงานหรื อองค์กรใด ๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ผู้ออก
หุ้นกู้จะต้ องให้ ความร่วมมือและความช่วยเหลือในการดาเนินการใด ๆ ตามที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัด
เพียงการดาเนินการให้ นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้ งเป็ นหนังสือ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบโดยทันทีในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ได้ สง่ มอบ
เงินสาหรับจ่ายดอกเบี ้ยตามหุ้นกู้ และ/หรื อ เงินต้ น ให้ แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ในจานวนที่เพียงพอสาหรับการจ่ายดอกเบี ้ย
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ตามหุ้นกู้ในแต่ละงวด และ/หรื อ เงินต้ น (แล้ วแต่กรณี) หรื อดาเนินการให้ นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้ งให้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบ
โดยทันทีเมื่อได้ รับการสอบถามจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ในกรณี ที่ มี ก ารแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงข้ อก าหนดสิ ท ธิ เอกสารที่ เ กี่ ย วกั บ หุ้ นกู้ อื่ น ๆ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศที่ ทจ. 9/2552 ประกาศที่ ทจ. 37/2552 และประกาศ
อื่นใดที่เกี่ยวข้ องที่มีผลกระทบต่ออานาจหน้ าที่และความรับผิดของคู่สญ
ั ญา คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายตกลงที่จะร่ วมกันแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรื อข้ อกาหนดใด ๆ ตามสัญญานี ้ เพื่อให้ สอดคล้ องและไม่ขัดกับข้ อกาหนดสิทธิ เอกสารอื่น ๆ
ที่ เ กี่ ย วกับ หุ้น กู้ พระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 ประกาศที่ ทจ. 9/2552 ประกาศที่
ทจ.37/2552 และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้ องตามทีไ่ ด้ มีการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงนันทุ
้ กประการ
3.2
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่จาต้ องรับผิดในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ ้นเนื่องจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ของ
ตน เว้ นแต่บรรดาความเสียหายซึ่งเกิดขึ ้นจากการที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบตั ิหน้ าที่หรื อละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความ
จงใจทาผิด ด้ วยเจตนาทุจริ ต และ/หรื อ โดยมิได้ ใช้ ความระมัดระวังตามที่จะพึงคาดหมายได้ จากบุคคลที่ประกอบการเป็ น
ผู้แทนผู้ถือหุ้น
3.3

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอานาจ และหน้ า ที่ใ นการดาเนิน การใด ๆ เพื่อ ประโยชน์ ข องผู้ถื อ หุ้น กู้

ทัง้ ปวงดังนี ้
(ก)

กระทาการในนามของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทงปวง
ั้

(ข)

ด าเนิ น การใด ๆ ให้ ผ้ ูอ อกหุ้น กู้ ปฏิ บัติ ใ ห้ เ ป็ นไปตามอ านาจหน้ า ที่ ที่ ร ะบุไ ว้ ใ น
ข้ อกาหนดสิทธิ รวมทังการเรี
้
ยกค่าเสียหายจากผู้ออกหุ้นกู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วย

(ค)

ดาเนินการใด ๆ อันเป็ นอานาจหน้ าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ ในข้ อกาหนด
สิทธิ พระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 ประกาศที่
ทจ. 9/2552 และประกาศที่ ทจ. 37/2552 รวมทังกฎหมาย
้
ระเบียบ ประกาศ
ข้ อบังคับ หรื อคาสัง่ ของหน่วยงาน หรื อองค์กรใด ๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้ อง

(ง)

การกระทาของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามสัญญานี ้ ให้ ถือว่าเป็ นการกระทาเพื่อประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้นกู้ และให้ ถือเสมือนหนึง่ ผู้ถือหุ้นกู้กระทาการดังกล่าวด้ วยตนเอง

3.4
ผู้ออกหุ้นกู้ต้องรับผิดต่อผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรื อ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในความเสียหายทังปวงที
้
่เกิดขึ ้น
จากการที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามสัญญานี ้ และ/หรื อ ข้ อกาหนดสิทธิ และ/หรื อ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ
ข้ อบังคับหรื อคาสัง่ ต่าง ๆ ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงาน ก.ล.ต. หน่วยงานหรื อ
องค์กรใด ๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้ อง โดยความจงใจหรื อประมาทเลินเล่อ อย่างร้ ายแรงหรื อไม่ใช้ ความระมัดระวังเยี่ยง
ผู้ประกอบการค้ าพึงกระทา
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ข้ อ 4.

อัตรา และวิธีการจ่ายค่าธรรมเนียมและเงินทดรองจ่าย

4.1
ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงชาระค่าตอบแทนให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อตอบแทนการปฏิบตั ิหน้ าที่ตาม
สัญญานี ้เป็ นรายปี ในอัตราคงที่ร้อยละ 0.00075% (ศูนย์จุดศูนย์ศนู ย์ศนู ย์เจ็ดห้ า ) ต่อปี ของจานวนเงินต้ นที่ยงั เหลือค้ าง
ชาระในหุ้นกู้ (Outstanding Amount) แต่ทงนี
ั ้ ้ ค่าธรรมเนียมขันต
้ ่าต้ องไม่น้อยกว่า 50,000 (ห้ าหมื่น) บาท บวกด้ วย
ภาษี มลู ค่าเพิ่มในอัตราตามที่กฎหมายกาหนด โดยจะชาระค่าตอบแทนให้ ภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันที่ทาสัญญานี ้
สาหรับงวดแรก และสาหรับงวดถัดไปจะชาระภายในวันและเดือนเดียวกับวันที่ ออกหุ้นกู้นี ้ โดยที่การคานวณสาหรับงวด
สุดท้ ายจะนับรวมวันที่ชาระดอกเบี ้ยและเงินต้ น ในกรณีที่วนั ชาระค่าตอบแทนดังกล่าวตรงกับวันหยุดทาการของผู้ออกหุ้น
กู้หรื อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้ เลือ่ นไปชาระค่าตอบแทนในวันทาการแรกถัดไป
การชาระค่า ตอบแทนตามวรรคก่อน ผู้ออกหุ้นกู้ ตกลงชาระค่า ภาษี มูลค่าเพิ่มสาหรั บค่า
ตอบแทนดังกล่าวให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยชาระพร้ อมกับเงินค่าตอบแทน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะออกใบเสร็ จรับเงิ น
ค่าตอบแทนและใบกากับภาษี ให้ แก่ผ้ อู อกหุ้นกู้
อย่างไรก็ ดี ในกรณี ที่ ผ้ ูแทนผู้ถื อหุ้นกู้จะยังคงต้ องปฏิบัติ หน้ าที่ ข องตนต่อไปภายหลังครบ
กาหนดอายุห้ นุ กู้แล้ ว ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องชาระค่าตอบแทนตามอัตราและวิธีการที่กาหนดไว้ ในวรรคแรกให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
ต่อไป
4.2
ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงเป็ นผู้รับผิดชอบบรรดาค่าใช้ จ่าย ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี
อากร ค่าใช้ จ่ายในการเรี ยกประชุมและการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และค่าใช้ จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ ้นจากการดาเนินการตาม
หน้ าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามสัญญานี ้ ซึง่ รวมถึงค่าบริ การในการปรึกษากฎหมาย ค่าทนายความ ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้ จ่ายในการบังคับชาระหนี ้ การฟ้ องร้ องดาเนินคดีและการบังคับคดี ตลอดจน ค่าใช้ จ่ายใด ๆ อันพึงมีและได้ เกิดขึ ้น
จากการปฏิบตั ิตามคาสัง่ และ/หรื อ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ รวมทัง้ ค่าเสียหายใด ๆ และค่าใช้ จ่ายใด ๆ ทีเ่ กิดขึ ้นจาก
การดาเนินการใด ๆ ตามที่จาเป็ นและสมควรเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามสัญญาของ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ เว้ นแต่กรณีพิพาท การฟ้ องคดี หรื อความรับผิดต้ องชาระค่าเสียหายต่าง ๆ
ดังกล่าวข้ างต้ นนันเกิ
้ ดจากการกระทาผิดพลาดโดยจงใจ หรื อ โดยมิได้ ใช้ ความระมัดระวังตามที่จะพึงคาดหมายได้ จาก
บุคคลที่ประกอบการเป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงยินยอมให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้มีสทิ ธิใช้ ดลุ พินิจในการที่จะทด
รองจ่ายเงินดังกล่าวข้ างต้ นแทนผู้ออกหุ้นกู้ไปก่อนโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพียงแต่แจ้ งให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ทราบล่วงหน้ าเท่านัน้ และ
ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงชดใช้ เงินตามจานวนที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ ทดรองจ่ายไปนันคื
้ นให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 (สิบห้ า) วัน
นับแต่วนั ที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้แจ้ งให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร พร้ อมแสดงรายละเอียดตลอดจนหลักฐานในการ
จ่ายเงินทดรองดังกล่าว
4.3
ในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชาระค่าตอบแทน ค่าใช้ จ่าย เงินทดรองจ่ายหรื อเงินอื่นใดตาม
ข้ อ 4.1 และ/หรื อ ข้ อ 4.2 ตามจานวนเงินและภายในกาหนดเวลาที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้แจ้ งให้ ทราบ ผู้ออกหุ้นกู้ต้องรับผิดชดใช้
เงินดังกล่าว พร้ อมดอกเบี ้ยของเงินจานวนดังกล่าวในอัตราสูงสุดสาหรับ กรณี ผิดนัดชาระหนี ้สาหรับเงิ นให้ สินเชื่อเพื่ อ
ประกอบธุรกิจ ประเภทลูกค้ าสินเชื่อทัว่ ไป ตามที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ประกาศกาหนดภายใต้ ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
เรื่ อง หลักเกณฑ์การปฏิบตั ิในเรื่ องดอกเบี ้ย ส่วนลด ค่าบริ การต่าง ๆ และเบี ้ยปรับสาหรับ ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งในขณะทา
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สัญญานี ้เท่ากับร้ อยละ 15 (สิบห้ า) ต่อปี แต่ตอ่ ไปอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้จะประกาศกาหนดเป็ นคราว ๆ
ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรี ยกว่า "อัตราสูงสุ ดผิด เงื่อนไข" นับตัง้ แต่วันที่ผิดนัดชาระเงิ นจานวนดังกล่าว จนกว่าผู้ออกหุ้น กู้
จะชาระเงินคืนแก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ครบถ้ วนสมบูรณ์
4.4
ในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ขอเวลาเพิ่มเติมเนื่องจากมีข้อสงสัยหรื อรายละเอียดของการจ่ายเงิ น
ทดรองจ่ายดังกล่าวไม่ชัดเจน และจาเป็ นต้ องขอคาชี ้แจงหรื อขอรายละเอียดหรื อหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ่ายเงิน
ทดรองจ่ายนัน้ ๆ ให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ชาระคืนเงินทดรองจ่ายให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 (สิบห้ า) วัน นับจากวันที่ผ้ อู อกหุ้นกู้
ได้ รับคาชี ้แจงเพิ่มเติม หรื อรายละเอียด หรื อหลักฐานเพิ่มเติมตามที่ได้ ร้องขอนันจากผู
้
้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ครบถ้ วน
ข้ อ 5.

วันมีผลใช้ บงั คับของสัญญา
สัญญานี ้มีผลบังคับใช้ นบั แต่วนั ออกหุ้นกู้ ซึง่ คือวันที่ [•] พ.ศ. 2557 เป็ นต้ นไป

ข้ อ 6.

การแก้ ไขเปลีย่ นแปลงสัญญา

6.1
นอกจากที่ได้ กล่าวในสัญญานี ้ และ/หรื อ ข้ อกาหนดสิทธิแล้ ว การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
หรื อ ข้ อ ก าหนดใด ๆ ในสัญ ญานี ้จะท าได้ ก็แ ต่โ ดยมติข องที ่ป ระชุม ผู้ ถือ หุ้ น กู้ ต ามที ่ร ะบุใ นข้ อ ก าหนดสิท ธิ ทั ้งนี ้
ในหนังสือนัดประชุมต้ องระบุถึงสาเหตุแห่งการแก้ ไขสัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผลกระทบที่เกิดกับผู้ถือหุ้นกู้อย่าง
ชัดเจน เพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นกู้ เว้ นแต่ กรณีการแก้ ไข เพิ่มเติม ในประเด็นซึง่ เป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือ
หุ้นกู้หรื อไม่ทาให้ สิทธิ ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยลง หรื อ ในประเด็นที่เป็ นการแก้ ไขข้ อผิดพลาดที่เห็นโดยชัดแจ้ ง ผู้ออก
หุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถทาความตกลงเห็นชอบร่วมกันได้ โดยไม่ต้องได้ รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
6.2
ในกรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงข้ อกาหนดสิทธิ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ หรื อคาสัง่
ต่าง ๆ ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงาน ก.ล.ต. หน่วยงานหรื อองค์กรใด ๆ ของทาง
ราชการที่เกี่ยวข้ อง อันมีผลกระทบกระเทือนต่อเงื่อนไขหรื อข้ อกาหนดใด ๆ ตามสัญญานี ้ คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายตกลงที่จะ
ร่ วมกันแก้ ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรื อข้ อกาหนดใด ๆ ตามสัญญานีเ้ พื่อให้ สอดคล้ องหรื อเป็ นไปตามข้ อกาหนดสิทธิ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับหรื อคาสัง่ ที่มีการแก้ ไขดังกล่าว
6.3
ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้ต กลงผูกพันตามสัญญานี ้ รวมทัง้ ตามที่จ ะได้ มี การแก้ ไข
เพิ่มเติมในภายหน้ าตามข้ อ 6.1 และตามข้ อ 6.2 ด้ วย
ข้ อ 7.

การเปลีย่ นแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ผู้ออกหุ้นกู้จะเปลีย่ นแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ เฉพาะเมื่อมีกรณีดงั ต่อไปนี ้

7.1
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถดาเนินการแก้ ไขการขาดคุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ ถกู ต้ อง
ตามข้ อกาหนดสิทธิ และ/หรื อ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่เกี่ยวข้ อง
ภายใน 60 (หกสิบ) วันนับแต่วนั ที่ขาดคุณสมบัตินนั ้
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7.2
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิมีมติให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้เปลีย่ นตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
หรื อผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่วา่ รายเดียวหรื อหลายรายรวมกัน) ซึง่ ถือหุ้นกู้ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 (ห้ าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยงั มิได้ ไถ่ถอนได้
แจ้ งให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบตั ิหน้ าที่ ไม่เหมาะสม หรื อ บกพร่ องต่อหน้ าที่
ตามสัญญานี ้ โดยเจตนาหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรง
7.3
เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ฝ่าฝื นข้ อกาหนดใด ๆ ของสัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรื อข้ อกาหนด
สิทธิ และการฝ่ าฝื นนันยั
้ งคงไม่ได้ รับการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ได้ มี
หนังสือแจ้ งให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ทาการแก้ ไข
7.4
เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยการบอกกล่าวเป็ นหนังสือไป
ยังผู้ออกหุ้นกู้ลว่ งหน้ าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน พร้ อมทังแจ้
้ งรายชื่อของบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่
สานักงาน ก.ล.ต. ได้ ประกาศไว้ ให้ แก่ผ้ อู อกหุ้นกู้ทราบเพื่อให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ดาเนินการแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ ทังนี
้ ้
หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ได้ ทนั ภายในระยะเวลาดังกล่าวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมจะต้ อง
ปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ให้ แก่ผ้ อู อกหุ้นกู้ต่อไปจนกว่าจะได้ มีการแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้
รายใหม่แล้ วโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมยังคงได้ รับค่าตอบแทนต่อไปตามสัญญานี ้
ข้ อ 8.

การสิ ้นสุด และการบอกเลิกสัญญา

ให้ สญ
ั ญานี ้สิ ้นสุดลงเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง่ ดังต่อไปนี ้ และเว้ นแต่สญ
ั ญาสิ ้นสุดลงตามข้ อ
8.1 ให้ การสิ ้นสุดของสัญญานี จ้ ะมีผลต่อเมื่อได้ มีการแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ รายใหม่แล้ ว โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รายเดิม
ต้ องส่งมอบบรรดาทรัพย์สนิ เอกสารหรื อหลักฐานที่เกี่ยวข้ องทั ้งหมดให้ แก่ผ้ ู แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้ แต่งตั ้งใหม่ให้ แล้ วเสร็ จ
ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วนั ที่มีการแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่
8.1
เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้ ชาระหนี ้ดอกเบี ้ย เงินต้ น และหนี ้อื่นใดตามหุ้น กู้จนครบถ้ วนแล้ ว และ
ผู้แ ทนผู้ถือ หุ้น กู้ได้ ป ฏิบ ตั ิห น้ า ที่ข องผู้แ ทนผู้ถือ หุ้น กู้จ นครบถ้ ว นตามข้ อ กาหนดสิท ธิ แ ล้ ว หรื อ เมื่อ มีก ารซื ้อคืน หุ้น กู้
ทังหมดโดยผู
้
้ ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ ยกเลิกหุ้นกู้ทงหมดนั
ั้
นแล้
้ ว หรื อเมื่อหนี ้ตามหุ้นกู้ระงับสิ ้นไป ไม่ว่าจะโดย
สาเหตุใดจนหมดสิ ้นตามจานวนหุ้นกู้ที่ออกในครัง้ นี ้
8.2
ในกรณีที่ผ้ ูออกหุ้นกู้ปฏิบตั ิผิดสัญญานี ้ไม่ว่าข้ อใดข้ อหนึ่งซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ แจ้ งเตือน
เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันแล้ ว และผู้ออกหุ้นกู้ไม่ดาเนินการแก้ ไข
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญานี ้ได้
8.3
เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบตั ิหน้ าที่ฝ่าฝื นข้ อกาหนดหรื อเงื่อนไขของสัญญานี ้ ข้ อกาหนดสิทธิ
และ/หรื อ เอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้อื่น ๆ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศที่ ทจ. 9/2552
และประกาศที่ ทจ.37/2552 รวมทังกฎหมาย
้
ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับหรื อ คาสัง่ ของหน่วยงาน หรื อองค์กรใด ๆ ของ
ทางราชการที่เกี่ยวข้ อง และการฝ่ าฝื นนันยั
้ งคงไม่ได้ รับการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่
ผู้ออกหุ้นกู้ได้ มีหนังสือแจ้ งให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ทาการแก้ ไข
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8.4
เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกเป็ นผู้มีหนี ้สินล้ นพ้ นตัว หรื อถูกพิทกั ษ์ ทรัพย์ หรื อถูกเจ้ าพนักงานยึด
หรื ออายัดทรัพย์ตามกฎหมายล้ มละลาย หรื อ ถูกร้ องขอให้ มีการฟื น้ ฟูกิจการตามกฎหมายล้ มละลาย หรื อ กระทาการใด ๆ
อันจะเป็ นเหตุให้ ถกู ฟ้ องล้ มละลาย ถูกพิทกั ษ์ ทรัพย์ หรื อยื่นคาร้ องขอให้ มีการฟื น้ ฟูกิจการ
นอกจากนี ้ ในกรณีที่สญ
ั ญานี ้สิ ้นสุดลงไม่ว่าด้ วยสาเหตุใดก็ตาม ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงชาระหนี ้ทังปวงที
้
่
ยังคงค้ างชาระอยู่ และค่าเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายใด ๆ (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้จนครบถ้ วนภายในกาหนด 15 (สิบห้ า )
วัน นับแต่ว นั ที่ได้ รับ แจ้ งจากผู้แ ทนผู้ถือหุ้นกู้ เว้ น แต่สญ
ั ญาสิ ้นสุด ลงตามข้ อ 8.2 ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงจะชาระหนี ท้ ี่ถึง
กาหนดชาระแล้ วและยังคงค้ างชาระอยู่พร้ อมด้ วยดอกเบี ้ยในอัตราสูงสุดผิดเงื่อนไขให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
ข้ อ 9.

การส่งหนังสือบอกกล่าว

การติดต่อสื่อสารหรื อการบอกกล่าวใด ๆ ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ ทาเป็ นหนังสือ
และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรื อส่งทางโทรสารและยืนยันโทรสารนันด้
้ วยการส่งเป็ นจดหมายทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
หรื อส่งโดยพนักงานส่งเอกสาร ซึ่งลงนามรับทราบสาเนาโดยคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง โดยส่งไปยังที่อยู่ของคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ าย
หนึง่ ตามที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ข้างล่างนี ้ หรื อที่อยู่ซึ่งได้ มีการเปลี่ยนแปลงและได้ แจ้ งให้ แก่ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งทราบเป็ นหนังสือ
แล้ ว
ผู้ออกหุ้นกู้:
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)
75/102 โอเชี่ยน ทาวเวอร์ 2 ชัน้ 37 ซอยสุขมุ วิท 19 (วัฒนา)
ถนนอโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02 661 6661 โทรสาร 02 665 7090
บุคคลติดต่อ นายโซวิค รอย เชาว์ดรู ี่
ผู้แทนผู้ถอื หุ้นกู้:
ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02- 296-3582 โทรสาร 02-683-1298
บุคคลติดต่อ คุณศรี สนุ นั ท์ ทุติยะโพธิ
ข้ อ 10. ค่าใช้ จ่าย
เว้ นแต่จะได้ มีข้อตกลงไว้ เป็ นอย่างอื่น คูส่ ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายตกลงที่จะรับผิดชอบในค่าใช้ จ่ายในการจัดทา
สัญญานี ้ในส่วนของตน ซึง่ รวมถึงค่าใช้ จ่ายสาหรับที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาอื่น ๆ
ข้ อ 11. การรับรองความถูกต้ องของเอกสาร
หน้ า 8

ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงยอมรับว่า เอกสารใดๆ ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้มอบให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ตามสัญญานี ้หรื อตาม
ข้ อกาหนดสิทธิ มีความถูกต้ องแท้ จริ ง และมีความสมบูรณ์ ครบถ้ วนในสาระสาคัญ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่จาเป็ นต้ อง
รับผิดชอบต่อผู้ออกหุ้นกู้ใ นข้ อความหรื อการกระทาใดๆ ที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ กระทาหรื อละเว้ นไม่กระทาโดยอาศัยข้ อมูล
หรื อรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารต่างๆ ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้มอบให้ ดงั กล่าวข้ างต้ นนัน้
ข้ อ 12. ความไม่สมบูรณ์ของสัญญา
หากบทบัญญัติใด ๆ แห่งสัญญานี ้ ข้ อกาหนดสิทธิ และ/หรื อ เอกสารเกี่ ยวกับหุ้นกู้อื่น ตกเป็ นโมฆะ
โมฆียะ ผิดกฎหมายหรื อพ้ นวิสยั ไม่อาจใช้ บงั คับได้ ไม่วา่ ด้ วยเหตุใด บทบัญญัตินนั ้ ๆ ไม่มีผลทาให้ สว่ นอื่น ๆ ของสัญญานี ้
ต้ องตกเป็ นโมฆะ โมฆียะ ผิดกฎหมายหรื อใช้ บงั คับไม่ได้ ซึง่ คูส่ ญ
ั ญาคงตกลงให้ บทบัญญัติในส่วนอื่นดังกล่าวของสัญญา
นี ้ ยังคงมีผลผูกพันและใช้ บงั คับได้ ในระหว่างคูส่ ญ
ั ญาทุกฝ่ าย
ข้ อ 13. การรักษาความลับ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงที่จะเก็บรักษาข้ อมูล ใบแสดงรายการ หรื อเอกสารอื่นใดที่ผ้ อู อกหุ้นกู้มอบให้ กบั
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ เป็ นความลับ และไม่เปิ ดเผยกับบุคคลใด ๆ ที่ไม่ใช่การปฏิบตั ิ ตามอานาจ หน้ าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตาม
สัญญานี ้ ยกเว้ นเป็ นการเปิ ดเผยโดยคาสัง่ ศาล หรื อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ของหน่วยราชการ หรื อหน่วยงานอื่นใดมีอานาจ
ตามกฎหมาย หรื อตามที่กฎหมายกาหนด ทังนี
้ ้ ให้ ข้อกาหนดและเงื่อนไขนี ้มีผลใช้ บงั คับต่อไปอีก 2 (สอง) ปี ภายหลังจาก
การสิ ้นสุด หรื อการบอกเลิกสัญญาฉบับนี ้
ข้ อ 14. กฎหมายที่ใช้ บงั คับแก่สญ
ั ญา
สัญญานี ้และเอกสารภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ้ สิทธิและข้ อผูกพันต่าง ๆ ของคู่สญ
ั ญาที่มีอยู่ตามสัญญา
ฉบับนี ้ ให้ ใช้ บงั คับและตีความตามกฎหมายไทยในทุก ๆ ประการ

หน้ า 9

สัญญานี ้ทาเป็ น 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้ องตรงกัน คู่สญ
ั ญาทุกฝ่ ายต่างได้ อ่านและเข้ าใจข้ อความตามสัญญานี ้
เป็ นอย่างดีแล้ วเห็นว่าถูกต้ องตามความประสงค์ จึงได้ ลงลายมือชื่อพร้ อมประทับตราสาคัญ (ถ้ าหากมี) ไว้ เป็ นหลักฐานต่อ
หน้ าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้ น
เพื่อและในนามของผู้ออกหุ้นกู้
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

เพื่อและในนามของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)

(นายอาลก โลเฮีย)

([•])

(นายซาชิ ปรากาซ ไคตาน)

(นายโซวิค รอย เชาว์ดรู ี่ )
พยาน

(นางศรี สนุ นั ท์ ทุติยะโพธิ)
พยาน

หน้ า 10

เอกสารแนบท้ าย
ข้ อกาหนดสิทธิ

หน้ า 11

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุมและเลขานุการบริษัทของบมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุมและเลขานุการบริษัทของบมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557
ชื่อ – นามสกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ /ประวัตกิ ารทา
ผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ที่
ผ่ านมา(1)

อายุ
(ปี )

1

62

นายศรี ปรากาซ โลเฮีย
- ประธานกรรมการ
- วันที่ได้ รับแต่งตัง้
19 กันยายน 2552
- ไม่มีประวัตกิ ารทาผิดทาง
กฎหมายในระยะ 5 ปี ที่
ผ่านมา

1

เอกสารแนบ 3

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิ บรม

- ปริ ญญาตรี พาณิชยศาสตร์
Delhi University, ประเทศอินเดีย

จานวนหุ้นที่ถือ
และสัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บมจ. อินโดรามา
เวนเจอร์ ส
(ร้ อยละ)(2)
-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริหาร(3)

- พี่ชายของ นายอาลก โลเฮีย
- บิดาของ นายอมิต โลเฮีย

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

ตาแหน่ ง

ช่ วงเวลา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
President Commissioner

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2552 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั

-

2554 – ปั จจุบนั

- President Commissioner -

2554 – ปั จจุบนั

- President Commissioner -

2554 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั
2549 – ปั จจุบนั
2549 – 2556
2549 – 2555
2546 – 2555

-

President Commissioner
President Commissioner
ประธานกรรมการ
กรรมการ
President Commissioner
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ

-

-

บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส / บริ ษัทลงทุน Holding
Indorama Commerce DMCC
Indorama Eleme Fertilizer & Chemicals Limited
Indorama Services UK Limited
PT. Indorama Ventures Indonesia
/ ธุรกิจโพลีเอสเตอร์
PT. Indorama Polyester Industries Indonesia
/ ธุรกิจโพลีเอสเตอร์
PT. Indorama Polychem Indonesia
/ ธุรกิจโพลีเอสเตอร์
PT. Indorama Polypet Indonesia / ธุรกิจPET
PT. Indorama Petrochemicals / ธุรกิจPTA
Indorama Corporation Pte. Ltd
Indorama Group Holdings Limited
PT. Indorama Synthetics Tbk
Indorama Eleme Petrochemicals Limited
Indorama Petro Limited
Indorama Shebin Texties Co. (S.A.E.)
Indorama Petrochem Limited / ธุรกิจPTA

| รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุมและเลขานุการ

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ /ประวัตกิ ารทา
ผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ที่
ผ่ านมา(1)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิ บรม

จานวนหุ้นที่ถือ
และสัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บมจ. อินโดรามา
เวนเจอร์ ส
(ร้ อยละ)(2)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริหาร(3)

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

ช่ วงเวลา
2541 – 2555
2534 – 2555

2

นายอาลก โลเฮีย
- รองประธานกรรมการ
- ประธานคณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ยงองค์กร
- กรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทนและกากับ
ดูแลกิจการ
- ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กลุม่ บริ ษัทฯ
- (กรรมการผู้มีอานาจ
ลงนามตามหนังสือรับรอง)
- วันที่ได้ รับแต่งตัง้
19 กันยายน 2552
- ไม่มีประวัตกิ ารทาผิดทาง
กฎหมายในระยะ 5 ปี ที่
ผ่านมา

56

- ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
คณะบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ปริ ญญาตรี พาณิชยศาสตร์
Delhi University, ประเทศอินเดีย
- หลักสูตร Director Accreditation Program
รุ่ นที่ 65/2007
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย

10 หุ้น
(0.00%)

- คูส่ มรสของ
นางสุจิตรา โลเฮีย
- น้ องชายของ
นายศรี ปรากาซ โลเฮีย

2552 – ปั จจุบนั

2555 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั

2

เอกสารแนบ 3

ตาแหน่ ง
- กรรมการ
- กรรมการ

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- Indorama Iplik Sanayi ve Ticaret AS
- Isin Lanka (Private) Limited

- รองประธานกรรมการ
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส / บริ ษัทลงทุน Holding
ประธานคณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ยงองค์กร
กรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทนและกากับดูแล
กิจการและประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่
บริษัทฯ
- กรรมการ
- Vega Aviation Limited
- กรรมการ
- บจ. ก้ ามปู พร็ อพเพอร์ ตี ้ / อสังหาริ มทรัพย์
- กรรมการ
- บจ. ไออาร์ ดบั บลิว แอสโซซิเอทส์ / บริ ษัทลงทุน
Holding
- กรรมการ
- Brookgrange Investments Limited
- กรรมการ
- Indorama Ventures Logistics LLC
/ ธุรกิจ EG/EO
- กรรมการ
- Indorama Ventures (Oxide & Glycols) LLC
/ ธุรกิจ EG/EO
- Commissioner
- PT. Indorama Polypet Indonesia / ธุรกิจPET
- ประธานกรรมการ
- บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี ส้ ์
/ ธุรกิจโพลีเอสเตอร์
- กรรมการ
- SAPL Asset Limited
- กรรมการ
- Auctus Holdings Limited
| รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุมและเลขานุการ

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ /ประวัตกิ ารทา
ผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ที่
ผ่ านมา(1)

3

อายุ
(ปี )

เอกสารแนบ 3

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิ บรม

จานวนหุ้นที่ถือ
และสัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บมจ. อินโดรามา
เวนเจอร์ ส
(ร้ อยละ)(2)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริหาร(3)

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

ตาแหน่ ง

ช่ วงเวลา
2554 – ปั จจุบนั

- ประธานกรรมการ

2554 – ปั จจุบนั

- Commissioner

2554 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั

- Commissioner
- Commissioner

2554 – ปั จจุบนั

- Commissioner

2553 – ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั

-

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

2550 – ปั จจุบนั
2550 – ปั จจุบนั
2550 – ปั จจุบนั
2550 – ปั จจุบนั
2550 – ปั จจุบนั
2550 – ปั จจุบนั
2550 – ปั จจุบนั
2547 – ปั จจุบนั

-

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- Indorama Ventures Performance Fibers
Holdings USA LLC / บริษัทลงทุน Holding
- PT Indorama Polychem Indonesia
/ ธุรกิจโพลีเอสเตอร์
- PT Indorama Petrochemicals / ธุรกิจPTA
- PT Indorama Ventures Indonesia
/ ธุรกิจโพลีเอสเตอร์
- PT Indorama Polyester Industries Indonesia
/ ธุรกิจโพลีเอสเตอร์
- IVL Belgium N.V. / บริ ษัทลงทุน Holding
- บจ. อินโดรามา รี ซอสเซส / บริ ษัทลงทุน Holding
- บจ. อินโดรามา ปิ โตรเคม / ธุรกิจPTA
- บมจ. ทีพีที ปิ โตรเคมิคอลส์ / ธุรกิจPTA
- บจ. บีคอน เคมีคอลส์ / บริ ษัทลงทุน Holding
- Indorama Polymers (USA) LLC.
/ บริษัทลงทุน Holding
- บจ. ไครโอวิวา (ประเทศไทย) / ธุรกิจสเต็มเซลล์
- UAB Indorama Holdings Europe / ธุรกิจPTA
- Indorama Polymers Rotterdam B.V. / ธุรกิจPET
- Indorama Holdings Rotterdam B.V. / ธุรกิจPTA
- Indorama Polymers Workington Ltd. / ธุรกิจPET
- UAB Indorama Polymers Europe / ธุรกิจPET
- AlphaPet Inc. / ธุรกิจPET
- Canopus International Limited / บริ ษัทลงทุน

| รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุมและเลขานุการ

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ /ประวัตกิ ารทา
ผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ที่
ผ่ านมา(1)

3

นางสุจิตรา โลเฮีย
- กรรมการ
- (กรรมการผู้มีอานาจ
ลงนามตามหนังสือรับรอง)
- วันที่ได้ รับแต่งตัง้
4

อายุ
(ปี )

50

เอกสารแนบ 3

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิ บรม

- Owner President Management Program
Harvard Business School
- ปริ ญญาตรี พาณิชยศาสตร์
Delhi University, ประเทศอินเดีย
- หลักสูตร Capital Market Academy

จานวนหุ้นที่ถือ
และสัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บมจ. อินโดรามา
เวนเจอร์ ส
(ร้ อยละ)(2)

10 หุ้น
(0.00%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริหาร(3)

- คูส่ มรสของ
นายอาลก โลเฮีย

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

ตาแหน่ ง

ช่ วงเวลา

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2547 – ปั จจุบนั
2546 – ปั จจุบนั

- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการ

-

2546 – ปั จจุบนั
2544 – ปั จจุบนั
2540 – ปั จจุบนั
2539 – ปั จจุบนั
2537 – ปั จจุบนั
2534 – ปั จจุบนั

-

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

-

2530 – ปั จจุบนั
2555 – 2556
2555 – 2556

- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการ
- ผู้จดั การ

-

2547 – 2554
2546 – 2554
2529 – 2554
2528 – 2552

-

กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ

-

2552 - ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั

-

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-

Holding
บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ ส / ธุรกิจPET
Indorama Ventures USA Inc.
/ บริษัทลงทุน Holding
UAB Orion Global PET / ธุรกิจPET
บจ. เอเซีย เพ็ท (ไทยแลนด์) / ธุรกิจPET
V.O.X. Investment Limited / บริษัทลงทุน Holding
บจ. เพ็ทฟอร์ ม (ไทยแลนด์) / ธุรกิจPET
บจ. อินโดรามา โฮลดิ ้งส์ / ธุรกิจขนสัตว์
บจ. ฮาบิแทท เอสเตท ดีเวลลอปเม้ นท์ /
อสังหาริ มทรัพย์
บจ. ออรัส สเปเชียลลิตี ้ / ธุรกิจสารเคมี
SPG/FV Investor LLC / บริษัทลงทุน Holding
FiberVisions Holdings LLC / บริ ษัทลงทุน
Holding
Aviante International Ltd.
Florrie Ltd.
Winforce Trading (HK) Ltd.
Autumn Investment (HK) Ltd.
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส / บริ ษัทลงทุน Holding
Vega Aviation Limited
บจ. ก้ ามปู พร็ อพเพอร์ ตี ้ / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
บจ. ไออาร์ ดบั บลิว แอสโซซิเอทส์ / บริ ษัทลงทุน
Holding

| รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุมและเลขานุการ

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ /ประวัตกิ ารทา
ผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ที่
ผ่ านมา(1)

อายุ
(ปี )

19 กันยายน 2552
- ไม่มีประวัตกิ ารทาผิดทาง
กฎหมายในระยะ 5 ปี ที่
ผ่านมา

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิ บรม

Leadership Program
สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่ นที่ 14
- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่ นที่ 108/2014
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย

จานวนหุ้นที่ถือ
และสัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บมจ. อินโดรามา
เวนเจอร์ ส
(ร้ อยละ)(2)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริหาร(3)

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

2555 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั

5

เอกสารแนบ 3

ตาแหน่ ง

ช่ วงเวลา
-

กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
Commissioner

- Commissioner

2554 – ปั จจุบนั

- Commissioner

2554 – ปั จจุบนั

- Commissioner

2554 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั

-

2551 – ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั

- กรรมการ
- กรรมการ

2550 – ปั จจุบนั
2550 – ปั จจุบนั
2550 – ปั จจุบนั

- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ

Commissioner
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

Brookgrange Investments Limited
บจ. อินโดรามา ปิ โตรเคม / ธุรกิจPTA
Auctus Holdings Limited
SAPL Asset Limited
PT Indorama Polychem Indonesia
/ ธุรกิจโพลีเอสเตอร์

- PT Indorama Petrochemicals / ธุรกิจPTA
- PT Indorama Ventures Indonesia
/ ธุรกิจโพลีเอสเตอร์
- PT Indorama Polyester Industries Indonesia
/ ธุรกิจโพลีเอสเตอร์
- PT Indorama Polypet Indonesia / ธุรกิจPET
- IVL Belgium N.V. / บริ ษัทลงทุน Holding
- บมจ. ทีพีที ปิ โตรเคมิคอลส์ / ธุรกิจPTA
- บจ. อินโดรามา รี ซอสเซส / บริ ษัทลงทุน Holding
- บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี ส้ ์
/ ธุรกิจโพลีเอสเตอร์
- บจ. บีคอน เคมีคอลส์ / บริ ษัทลงทุน Holding
- Indorama Polymers (USA) LLC
/ บริษัทลงทุน Holding
- UAB Indorama Holdings Europe / ธุรกิจPTA
- Indorama Polymers Rotterdam B.V. / ธุรกิจPET
- Indorama Holdings Rotterdam B.V. / ธุรกิจPTA

| รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุมและเลขานุการ

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ /ประวัตกิ ารทา
ผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ที่
ผ่ านมา(1)

4

นายอมิต โลเฮีย
- กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร
- วันที่ได้ รับแต่งตัง้
19 กันยายน 2552
- ไม่มีประวัตกิ ารทาผิดทาง
กฎหมายในระยะ 5 ปี ที่
6

อายุ
(ปี )

40

เอกสารแนบ 3

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิ บรม

- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ และการเงิน
Wharton School of Business
ประเทศสหรัฐอเมริกา

จานวนหุ้นที่ถือ
และสัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บมจ. อินโดรามา
เวนเจอร์ ส
(ร้ อยละ)(2)

-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริหาร(3)

- ลูกชายของ
นายศรี ปรากาซ โลเฮีย

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

ตาแหน่ ง

ช่ วงเวลา
2550 – ปั จจุบนั

- กรรมการ

2550 – ปั จจุบนั
2550 – ปั จจุบนั
2547 – ปั จจุบนั

- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ

2547 – ปั จจุบนั
2546 – ปั จจุบนั
2546 – ปั จจุบนั

- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ

2544 – ปั จจุบนั
2540 – ปั จจุบนั
2539 – ปั จจุบนั
2537 – ปั จจุบนั
2530 – ปั จจุบนั
2547 – 2554
2546 – 2554
2529 – 2554

-

2552 - ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั

- กรรมการ
- กรรมการ
- Commissioner

2554 – ปั จจุบนั

- Commissioner

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- Indorama Polymers Workington Limited
/ ธุรกิจPET
- UAB Indorama Polymers Europe / ธุรกิจPET
- AlphaPet Inc. / ธุรกิจPET
- Canopus International Limited / บริ ษัทลงทุน
Holding
- บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ ส / ธุรกิจPET
- UAB Orion Global PET/ ธุรกิจPET
- Indorama Ventures USA Inc.
/ บริษัทลงทุน Holding
- บจ. เอเซีย เพ็ท (ไทยแลนด์) / ธุรกิจPET
- V.O.X. Investment Limited / บริษัทลงทุน Holding
- บจ. เพ็ทฟอร์ ม (ไทยแลนด์) / ธุรกิจPET
- บจ. อินโดรามา โฮลดิ ้งส์ / ธุรกิจขนสัตว์
- บจ. ออรัส สเปเชียลลิตี ้/ ธุรกิจสารเคมี
- Aviante International Ltd.
- Florrie Ltd.
- Winforce Trading (HK) Ltd.
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส / บริ ษัทลงทุน Holding
Indorama Eleme Fertilizer & Chemicals Limited
PT. Indorama Ventures Indonesia
/ ธุรกิจโพลีเอสเตอร์
PT. Indorama Polyester Industries Indonesia
/ ธุรกิจโพลีเอสเตอร์

| รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุมและเลขานุการ

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ /ประวัตกิ ารทา
ผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ที่
ผ่ านมา(1)

อายุ
(ปี )

ผ่านมา

7

เอกสารแนบ 3

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิ บรม

จานวนหุ้นที่ถือ
และสัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บมจ. อินโดรามา
เวนเจอร์ ส
(ร้ อยละ)(2)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริหาร(3)

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

ตาแหน่ ง

ช่ วงเวลา
2554 – ปั จจุบนั

- Commissioner

2554 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั

-

2552 – ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั

-

2551 – ปั จจุบนั
2549 – ปั จจุบนั

-

2549 – ปั จจุบนั
2547 – ปั จจุบนั
2553 – 2554
2553 – 2554
2552 – 2554
2551 – 2555

- กรรมการ
- กรรมการ
- Member, Supervisory
Board
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ

2551 – 2555
2547 – 2554
2546 – 2555

- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ

Commissioner
Commissioner
กรรมการ
Vice President
Commissioner
กรรมการ
Vice President
Commissioner
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- PT. Indorama Polychem Indonesia
/ ธุรกิจโพลีเอสเตอร์
- PT. Indorama Polypet Indonesia / ธุรกิจPET
- PT. Indorama Petrochemicals / ธุรกิจPTA
- Indorama Commerce DMCC, Dubai
- PT. Indorama Synthetics Tbk
- UIB Insurance Brokers (India) Private Ltd.
- Indorama Corporation Pte. Ltd.
- Indorama Group Holdings Ltd.
- Indorama Eleme Petrochemicals Company
Limited
- Indorama Petro Limited
- Isin International Pte. Ltd
- JV Indorama Kokand Textile LLC
- Indorama Industries Limited
- Indorama International Private Limited
- บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี ส้ ์
/ ธุรกิจโพลีเอสเตอร์
- บมจ. ทีพีที ปิ โตรเคมิคอลส์ / ธุรกิจPTA
- Isin Lanka (Private) Ltd
- บจ. อินโดรามา ปิ โตรเคม / ธุรกิจPTA

| รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุมและเลขานุการ

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ /ประวัตกิ ารทา
ผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ที่
ผ่ านมา(1)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิ บรม

จานวนหุ้นที่ถือ
และสัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บมจ. อินโดรามา
เวนเจอร์ ส
(ร้ อยละ)(2)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริหาร(3)

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

ช่ วงเวลา
2541 – 2554

5

นายดีลปิ กุมาร์ อากาวาล
- กรรมการ
- กรรมการบริ หารความเสี่ยง
องค์กร
- ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กลุม่ ธุรกิจ Feedstock และ
PET
- (กรรมการผู้มีอานาจ
ลงนามตามหนังสือรับรอง)
- วันที่ได้ รับแต่งตัง้
27 เมษายน 2553
- ไม่มีประวัตกิ ารทาผิดทาง
กฎหมายในระยะ 5 ปี ที่
ผ่านมา

8

57

เอกสารแนบ 3

- ปริ ญญาวิทยาศาสตร์
University of Udaipur, ประเทศอินเดีย
- Chartered Accountant,
The Institute of Chartered Accountants
of India, ประเทศอินเดีย
- Cost Accountant
Institute of Cost & Management
Accountants of India, ประเทศอินเดีย
- หลักสูตรเลขานุการบริษัท
The Institute of Company Secretaries
ประเทศอินเดีย
- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่ นที่ 65/2007
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program
(DAP) รุ่ นที่ 182/2013
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-

-

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

- กรรมการ

- Indorama Iplik Sanayi ve Ticaret AS
- บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส / บริ ษัทลงทุน Holding

2557 – ปั จจุบนั

- กรรมการ กรรมการบริ หาร
ความเสี่ยงองค์กรและ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กลุม่ ธุรกิจ Feedstock
และ PET
- กรรมการ

2556 – ปั จจุบนั

- กรรมการ

2556 – ปั จจุบนั

- กรรมการ

2554 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั

- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ

2554 – ปั จจุบนั

- กรรมการ

2554 – ปั จจุบนั

- กรรมการ

2554 – ปั จจุบนั

- กรรมการ

2554 – ปั จจุบนั

- กรรมการ

2553 – ปั จจุบนั

- Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler S.A.S.
/ ธุรกิจPET
- บจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส โกลบอล เซอร์ วิสเซส
/ สานักงานปฎิบตั กิ ารส่วนภูมิภาค
- Indorama Ventures AlphaPet Holdings, Inc /
บริ ษัทลงทุน Holding
- KP Equity Partners Inc / บริ ษัทลงทุน Holding
- PT. Indorama Polypet Indonesia / ธุรกิจPET
- Indorama Ventures Logistics LLC
/ ธุรกิจ EG/EO
- Indorama Ventures (Oxide & Glycols) LLC
/ ธุรกิจ EG/EO
- Guangdong IVL PET Polymer Co., Limited
/ ธุรกิจ PET
- PT. Indorama Ventures Indonesia
/ ธุรกิจโพลีเอสเตอร์
- PT. Indorama Polyester Industries Indonesia
/ ธุรกิจโพลีเอสเตอร์

| รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุมและเลขานุการ

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ /ประวัตกิ ารทา
ผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ที่
ผ่ านมา(1)

9

อายุ
(ปี )

เอกสารแนบ 3

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิ บรม

จานวนหุ้นที่ถือ
และสัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บมจ. อินโดรามา
เวนเจอร์ ส
(ร้ อยละ)(2)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริหาร(3)

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

ตาแหน่ ง

ช่ วงเวลา
2554 – ปั จจุบนั

- กรรมการ

2554 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั

- กรรมการ
- กรรมการ
- President

2554 – ปั จจุบนั

- President

2554 – ปั จจุบนั

- President

2554 – ปั จจุบนั

- President

2554 – ปั จจุบนั

- President

2553 – ปั จจุบนั
2553 – ปั จจุบนั
2553 – ปั จจุบนั
2553 – ปั จจุบนั
2553 – ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั

-

2550 – ปั จจุบนั
2550 – ปั จจุบนั
2550 – ปั จจุบนั

- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- Indorama Ventures Poland Sp. Z o.o.
/ ธุรกิจ PET
- StarPet Inc. / ธุรกิจ PET
- Auriga Polymers Inc. / ธุรกิจ PET
- IVL Holding S. de R.L. de C.V.
/ บริษัทลงทุน Holding
- Grupo Indorama Ventures, S. de R.L. de C.V.
/ บริษัทลงทุน Holding
- Indorama Ventures Polymers Mexico,
S. de R.L. de C.V. / ธุรกิจ PET
- Indorama Ventures Polycom S. de R.L. de C.V.
/ ธุรกิจ PET
- Indorama Ventures Servicios Corporativos,
S. de R.L. de C.V. / ธุรกิจ PET
- Indorama PET (Nigeria) Ltd. / ธุรกิจ PET
- UAB Ottana Polimeri Europe/ ธุรกิจ PET
- IVL Belgium N.V. / บริ ษัทลงทุน Holding
- บจ. อินโดรามา ปิ โตรเคม / ธุรกิจPTA
- บมจ. ทีพีที ปิ โตรเคมิคอลส์ / ธุรกิจPTA
- Indorama Polymers (USA) LLC.
/ บริษัทลงทุน Holding
- Indorama Polymers Rotterdam B.V. / ธุรกิจ PET
- Indorama Polymers Workington Ltd. / ธุรกิจ PET
- Indorama Holdings Rotterdam B.V. / ธุรกิจPTA

| รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุมและเลขานุการ

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ /ประวัตกิ ารทา
ผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ที่
ผ่ านมา(1)

6
-

นายอุเดย์ พอล ซิงห์ กิล
กรรมการ
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
องค์กร
กรรมการผู้จดั การกลุม่ ธุรกิจ
โพลีเอสเตอร์
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
27 เมษายน 2554
ไม่มีประวัตกิ ารทาผิดทาง
กฎหมายในระยะ 5 ปี ที่
ผ่านมา

10

อายุ
(ปี )

61

เอกสารแนบ 3

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิ บรม

- Marketing Management BSc. MBA
PAU Punjab, ประเทศอินเดีย
- International Trade, Fulbright Scholar
University of California ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- หลักสูตร Director Accreditation Program
รุ่ นที่ 95/2012
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program
รุ่ นที่ 182/2013
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย

จานวนหุ้นที่ถือ
และสัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บมจ. อินโดรามา
เวนเจอร์ ส
(ร้ อยละ)(2)

-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริหาร(3)

-

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

ตาแหน่ ง

ช่ วงเวลา
2550 – ปั จจุบนั
2550 – ปั จจุบนั
2550 – ปั จจุบนั
2547 – ปั จจุบนั
2546 – ปั จจุบนั

-

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2546 – ปั จจุบนั
2544 – ปั จจุบนั
2539 – ปั จจุบนั

- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ

2554 – ปั จจุบนั

2556 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั

- กรรมการ กรรมการบริ หาร
ความเสี่ยงองค์กรและ
กรรมการผู้จดั การกลุม่
ธุรกิจโพลีเอสเตอร์
- กรรมการผู้จดั การ
- กรรมการ
- กรรมการ

2554 – ปั จจุบนั

- ประธานกรรมการ

2554 – ปั จจุบนั

- ประธานกรรมการ

2554 – ปั จจุบนั

- ประธานกรรมการ

2554 – ปั จจุบนั

- กรรมการ

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-

AlphaPet Inc. / ธุรกิจ PET
UAB Indorama Holdings Europe/ ธุรกิจPTA
UAB Indorama Polymers Europe/ ธุรกิจ PET
บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ ส / ธุรกิจ PET
Indorama Ventures USA Inc.
/ บริษัทลงทุน Holding
- UAB Orion Global PET/ ธุรกิจ PET
- บจ. เอเซีย เพ็ท (ไทยแลนด์) / ธุรกิจ PET
- บจ. เพ็ทฟอร์ ม (ไทยแลนด์) / ธุรกิจ PET
- บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส / บริ ษัทลงทุน Holding

- Trevira Holding GmbH / บริษัทลงทุน Holding
- FiberVisions Corporation / บริ ษัทลงทุน Holding
- บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี ส้ ์
/ ธุรกิจโพลีเอสเตอร์
- PT. Indorama Polychem Indonesia
/ ธุรกิจโพลีเอสเตอร์
- PT. Indorama Ventures Indonesia
/ ธุรกิจโพลีเอสเตอร์
- PT. Indorama Polyester Industries Indonesia
/ ธุรกิจโพลีเอสเตอร์
- KP Equity Partners Inc. / บริ ษัทลงทุน Holding

| รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุมและเลขานุการ

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ /ประวัตกิ ารทา
ผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ที่
ผ่ านมา(1)

7
-

8

นายซาชิ ปรากาซ ไคตาน
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การกลุม่
ธุรกิจขนสัตว์
(กรรมการผู้มีอานาจ
ลงนามตามหนังสือรับรอง)
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
19 กันยายน 2552
ไม่มีประวัตกิ ารทาผิดทาง
กฎหมายในระยะ 5 ปี ที่
ผ่านมา

นายระเฑียร ศรี มงคล
- กรรมการอิสระ

11

อายุ
(ปี )

66

55

เอกสารแนบ 3

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิ บรม

จานวนหุ้นที่ถือ
และสัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บมจ. อินโดรามา
เวนเจอร์ ส
(ร้ อยละ)(2)

- ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์
St. Xavier College, Kolkata
ประเทศอินเดีย
- หลักสูตร Director Accreditation Program
รุ่ นที่ 88/2011
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certificate Program
รุ่ นที่165/2012
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย

120,000 หุ้น
(0.00%)

- ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

180,000 หุ้น
(0.00%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริหาร(3)

-

-

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

2554 – ปั จจุบนั

- กรรมการผู้จดั การ

2554 – ปั จจุบนั

- ผู้จดั การ

2554 – ปั จจุบนั

- กรรมการ

2554 – ปั จจุบนั
2555 – 2556
2555 – 2556

- กรรมการ
- ผู้จดั การ
- ผู้จดั การ

2552 – ปั จจุบนั
2553 – ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั

- กรรมการ และกรรมการ
ผู้จดั การกลุม่ ธุรกิจขนสัตว์
- กรรมการ
- กรรมการ

2552 – ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั

- กรรมการ
- กรรมการ

2547 – ปั จจุบนั

- กรรมการ

2552 – ปั จจุบนั

- กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- Indorama Ventures Recycling Netherlands B.V.
/ ธุรกิจโพลีเอสเตอร์
- Indorama Ventures Performance Fibers
Holdings USA LLC / บริษัทลงทุน Holding
- Wellman International Limited
/ ธุรกิจโพลีเอสเตอร์
- MJR Recycling B.V. / ธุรกิจโพลีเอสเตอร์
- SPG/FV Investor LLC / บริษัทลงทุน Holding
- FiberVisions Holdings LLC / บริษัทลงทุน
Holding
- บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส / บริ ษัทลงทุน Holding
- Indorama Trading AG / ยังไม่เปิ ดดาเนินการ
- Beacon Trading (UK) Limited
/ บริษัทลงทุน Holding
- Indorama Trading (UK) Limited / ธุรกิจขนสัตว์
- บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี ส้ ์
/ ธุรกิจโพลีเอสเตอร์
- บจ. อินโดรามา โฮลดิ ้งส์ / ธุรกิจขนสัตว์

- บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส / บริ ษัทลงทุน Holding

| รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุมและเลขานุการ

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ /ประวัตกิ ารทา
ผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ที่
ผ่ านมา(1)

อายุ
(ปี )

- รองประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
- กรรมการบริ หารความ
เสีย่ งองค์กร
- วันที่ได้ รับแต่งตัง้
19 กันยายน 2552
- ไม่มีประวัตกิ ารทาผิดทาง
กฎหมายในระยะ 5 ปี ที่
ผ่านมา

12

เอกสารแนบ 3

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิ บรม

- ปริ ญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
- ปริ ญญาตรี แพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราช)
- ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ประกาศนียบัตรชันสู
้ ง หลักสูตร
“การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สาหรับนักบริ หารระดับสูง” รุ่ นที่ 9
สถาบันพระปกเกล้ า
- ปริ ญญาบัตร หลักสูตร“การป้องกัน
ราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน
(ปรอ.รุ่ น 21) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร Capital Market Academy
Leadership Program รุ่ นที่ 11
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Director Certificate Program
รุ่ นที่ 8/2001
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of the Chairman Program
รุ่ นที่ 19/2008
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Financial Statements
Demystified for Director รุ่ นที่ 1/2009
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย

จานวนหุ้นที่ถือ
และสัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บมจ. อินโดรามา
เวนเจอร์ ส
(ร้ อยละ)(2)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริหาร(3)

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

ตาแหน่ ง

ช่ วงเวลา

2556 – ปั จจุบนั

-

2555 – ปั จจุบนั

-

2553 – 2554

-

2551 – 2553
2547 – 2555

-

2544 – 2555

-

2544 – 2554

-

ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริ หารความ
เสี่ยงองค์กร
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกากับดูแลกิจการ
และกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
กรรมการและ ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
อนุกรรมการพิจารณา
ประเมินผลการดาเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ ด้ านการบริ หาร
จัดการองค์กร การควบคุม
และตรวจสอบภายใน
อนุกรรมการจัดทาบันทึก
ข้ อตกลง และประเมินผล
การดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ
รองกรรมการผู้จดั การ

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

- บมจ. วันทูวนั คอนแทคส์ / ธุรกิจสื่อสาร

- บมจ. บัตรกรุ งไทย / ธุรกิจบัตรเครดิต
- บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ ส / ธุรกิจ PET
- บมจ. ทีโอที / ธุรกิจสื่อสาร
- กระทรวงการคลัง / รัฐบาล

- กระทรวงการคลัง / รัฐบาล

- ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
/ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์

| รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุมและเลขานุการ

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ /ประวัตกิ ารทา
ผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ที่
ผ่ านมา(1)

อายุ
(ปี )

9

66

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช*
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- วันที่ได้ รับแต่งตัง้
19 กันยายน 2552
- ไม่มีประวัตกิ ารทาผิดทาง
กฎหมายในระยะ 5 ปี ที่
ผ่านมา
* ได้ ลาออกจากตาแหน่ง
กรรมการ และกรรมการ
ตรวจสอบโดยมีผลตังแต่
้
วันที่ 27 สิงหาคม 2557

13

เอกสารแนบ 3

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิ บรม

- M.A. (Economics),
California State University, Northridge
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร นักบริ หารระดับสูง
รุ่ นที่ 12
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
รุ่ นที่ 39 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร Director Accreditation Program
รุ่ นที่ 20/2004
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Finance for Non-Financial
Director รุ่ นที่ 13/2004
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Audit Committee Program
รุ่ นที่ 14/2006
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program
รุ่ นที่ 71/2006
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of the Chairman Program
รุ่ นที่ 20/2008

จานวนหุ้นที่ถือ
และสัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บมจ. อินโดรามา
เวนเจอร์ ส
(ร้ อยละ)(2)
134,944 หุ้น
(0.00%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริหาร(3)
-

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

ช่ วงเวลา
2552 – ปั จจุบนั

ตาแหน่ ง

2554 – ปั จจุบนั
2553 – ปั จจุบนั

- กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการและ
กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริษัท

2547 – ปั จจุบนั

- กรรมการ

2552 – ปั จจุบนั

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

2556 - ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส / บริ ษัทลงทุน Holding
- บมจ. พี ซี เอส แมชีน กรุ๊ ป โฮลดิ ้งส์ / ธุรกิจวัสดุและ
เครื่ องยนต์
- บจ. อัครา รี ซอร์ สเซส / อุตสาหกรรมเหมืองแร่
- กรรมการพัฒนาระบบราชการ / รัฐบาล
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
/ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์
- สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
/ รัฐบาล
- สภามหาวิทยาลัยบูรพา / สถาบันการศึกษา

| รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุมและเลขานุการ

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ /ประวัตกิ ารทา
ผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ที่
ผ่ านมา(1)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิ บรม

-

-

-

-

-

10

นายมาริ ษ สมารัมภ์
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริ หารความ
เสีย่ งองค์กร
14
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เอกสารแนบ 3

จานวนหุ้นที่ถือ
และสัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บมจ. อินโดรามา
เวนเจอร์ ส
(ร้ อยละ)(2)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริหาร(3)

-

-

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Current Issue Seminar
รุ่ นที่ 1/2008
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Director Forum รุ่ นที่ 1/2009
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Monitoring the System of
Internal Control and Risk Management
รุ่ นที่ 9/2010
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Advance Audit Committee
Program รุ่ นที่ 3/2010
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Financial Institutions Governance
Program รุ่ นที่ 2/2011
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Certificate, Senior Executive
Development Program รุ่ นที่ 11
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

- ประกาศนียบัตรด้ านการพัฒนาผู้บริ หาร
Harvard Business School
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- B.S.B.A ปริ ญญาตรี ด้านการบัญชี
University of the East

2553 – ปั จจุบนั

2556 – ปั จจุบนั

- กรรมการอิสระ
- บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส / บริ ษัทลงทุน Holding
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
องค์กร
- กรรมการอิสระและ
- บจ. อัครา รี ซอร์ สเซส / อุตสาหกรรมเหมืองแร่
| รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุมและเลขานุการ

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ /ประวัตกิ ารทา
ผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ที่
ผ่ านมา(1)

อายุ
(ปี )

- วันที่ได้ รับแต่งตัง้
27 เมษายน 2553
- ไม่มีประวัตกิ ารทาผิดทาง
กฎหมายในระยะ 5 ปี ที่
ผ่านมา

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิ บรม

-

-

-

-

-

-

-

15

เอกสารแนบ 3

ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์
หลักสูตร Director Certification Program
รุ่ นที่ 33/2003
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Audit Committee Program
รุ่ นที่ 3/2004
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Quality of Financial Reporting
Program รุ่ นที่ 2/2006
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Monitoring the Internal Audit
Function รุ่ นที่ 3/2008
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Monitoring the System of
Internal Control and Risk Management
รุ่ นที่ 4/2008
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Handling Conflicts of Interest:
What the Board Should do? (2008)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Board’s Failure and How to
Fix it
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร The Responsibilities and

จานวนหุ้นที่ถือ
และสัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บมจ. อินโดรามา
เวนเจอร์ ส
(ร้ อยละ)(2)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริหาร(3)

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

ช่ วงเวลา

2548 – ปั จจุบนั
2547 – ปั จจุบนั
2546 – ปั จจุบนั
2546 – ปั จจุบนั

2544 – ปั จจุบนั
2551 – 2554
2547 - 2553

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการ
- บจ. พี เอ ซี (สยาม) จากัด / ธุรกิจคลีนิค
- กรรมการ
- บจ. มาร์ ช พีบี จากัด / ธุรกิจตัวแทนและนายหน้ า
ประกัน
- กรรมการอิสระและ
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
/ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์
- กรรมการอิสระ
- บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) / ธุรกิจอุตสาหกรรม
ประธานกรรมการตรวจสอบ
เหล็ก
และกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
- กรรมการและรองประธาน - บจ. เอ็ม.อี.ดี. จากัด / ธุรกิจเกมส์และของเล่น
กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระและ
- บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ ส / ธุรกิจ PET
กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
- บมจ. ทรัพย์ศรี ไทย คลังสินค้ า / ธุรกิจคลังสินค้ า

| รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุมและเลขานุการ

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ /ประวัตกิ ารทา
ผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ที่
ผ่ านมา(1)

11
-

-

12

นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู
ไฮเน็ค
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทนและ
กากับดูแลกิจการ
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
19 กันยายน 2552
ไม่มีประวัตกิ ารทาผิดทาง
กฎหมายในระยะ 5 ปี ที่
ผ่านมา

ดร.ศิริ การเจริ ญดี
- กรรมการอิสระ
- กรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทนและกากับ
ดูแลกิจการ
- วันที่ได้ รับแต่งตัง้

16

อายุ
(ปี )

65

66

เอกสารแนบ 3

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิ บรม

Liabilities of Directors and Executives
under the New SEC ACT (พฤษภาคม
2008)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยโยนก
ลาปาง
- โรงเรี ยนนานาชาติ กรุ งเทพมหานคร
- หลักสูตร Director Certification Program
รุ่ นที่ 64/2005
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ปริ ญญาเอก ดุษฎีบณ
ั ฑิต (เศรษฐศาสตร์ )
Monash University ประเทศออสเตรเลีย
- ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย
- ปริ ญญาตรี (เกียรตินิยม)
เศรษฐศาสตรบัณฑิต University of Sydney

จานวนหุ้นที่ถือ
และสัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บมจ. อินโดรามา
เวนเจอร์ ส
(ร้ อยละ)(2)

3,169,132 หุ้น
(0.06%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริหาร(3)

-

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

ช่ วงเวลา

2552 – ปั จจุบนั

ปั จจุบนั

- กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน
และกากับดูแลกิจการ
- ประธานกรรมการ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
- ประธานกรรมการ

ปั จจุบนั

- ประธานกรรมการ

ปั จจุบนั

- กรรมการ

ปั จจุบนั

- กรรมการ

ปั จจุบนั

-

-

ตาแหน่ ง

2553 – ปั จจุบนั

2555 – ปั จจุบนั

- กรรมการอิสระและ
กรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทนและกากับ
ดูแลกิจการ
- อนุกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการเกี่ยวกับการ

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

- บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส / บริ ษัทลงทุน Holding

- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล และบริษัทย่อย
/ ธุรกิจโรงแรม
- บมจ. ไมเนอร์ คอร์ ปอเรชัน่ และบริ ษัทย่อย
/ ธุรกิจโรงแรม
- บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป และบริษัทย่อย
/ ธุรกิจอาหาร
- บมจ. โรงแรมราชดาริ และบริ ษัทย่อย
/ ธุรกิจโรงแรม
- Everest Worldwide Ltd. / ธุรกิจโรงแรม
- บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส / บริ ษัทลงทุน Holding

- กรรมการพัฒนาระบบราชการ /รัฐบาล

| รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุมและเลขานุการ

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ /ประวัตกิ ารทา
ผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ที่
ผ่ านมา(1)

อายุ
(ปี )

27 เมษายน 2553
- ไม่มีประวัตกิ ารทาผิดทาง
กฎหมายในระยะ 5 ปี ที่
ผ่านมา

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิ บรม

-

-

-

-

-

17

เอกสารแนบ 3

ประเทศออสเตรเลีย
หลักสูตร Director Accreditation Program
รุ่ นที่ 4/2003
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Director Certification Program
รุ่ นที่ 60/2005
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Audit Committee Program
รุ่ นที่ 6/2005
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
รุ่ นที่ 5/2550
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักสูตร Advanced Management
Program รุ่ นที่ 113/2538
Harvard Business School, 1995

จานวนหุ้นที่ถือ
และสัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บมจ. อินโดรามา
เวนเจอร์ ส
(ร้ อยละ)(2)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริหาร(3)

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

ตาแหน่ ง

ช่ วงเวลา

2554 – ปั จจุบนั

-

2552 – ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั

-

2548 – ปั จจุบนั
2546 – ปั จจุบนั

-

2546 – ปั จจุบนั

-

2543 – ปั จจุบนั

-

2543 – ปั จจุบนั

-

2542 – ปั จจุบนั

-

ปรับปรุ งระบบการเงิน
และงบประมาณ
คณะกรรมการกากับการ
บริ หารความเสี่ยง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการนโยบาย
การเงิน
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

- ธนาคารแห่งประเทศไทย/ หน่วยงานของรัฐ
- ธนาคารแห่งประเทศไทย/ หน่วยงานของรัฐ
- ธนาคารแห่งประเทศไทย/ หน่วยงานของรัฐ

- บมจ. ประสิทธิ์พฒ
ั นา จากัด/ ธุรกิจโรงพยาบาล
- บริ ษัท ทริ ส คอร์ ปอเรชัน่ จากัด / ประเมินผลการ
ดาเนินงาน
คณะกรรมการจัดทาบันทึก - สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ข้ อตกลงและประเมินผล
กระทรวงการคลัง / รัฐบาล
การดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ
(รายสาขา)
กรรมการอิสระ
- บมจ. โพสต์ พับลิชชิง จากัด / ธุรกิจสิง่ พิมพ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการและ - บมจ. น ้ามันพืชไทย จากัด / ธุรกิจอาหารและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
เครื่ องดื่ม
กรรมการอิสระ กรรมการ
- บริ ษัท กรุ งเทพประกันชีวิต จากัด / ธุรกิจประกันภัย
บริ หารและประธาน
กรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทนและกากับ

| รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุมและเลขานุการ

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ /ประวัตกิ ารทา
ผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ที่
ผ่ านมา(1)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิ บรม

จานวนหุ้นที่ถือ
และสัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บมจ. อินโดรามา
เวนเจอร์ ส
(ร้ อยละ)(2)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริหาร(3)

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

ช่ วงเวลา

2550 – 2555
13
-

-

14

นายคณิต สีห์
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาพิจารณา
ค่าตอบแทนและกากับ
ดูแลกิจการ
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
27 เมษายน 2553
ไม่มีประวัตกิ ารทาผิดทาง
กฎหมายในระยะ 5 ปี ที่
ผ่านมา

นายอภิศกั ดิ์ ตันติวรวงศ์
- กรรมการอิสระ
- วันที่ได้ รับแต่งตัง้

18

64

61

เอกสารแนบ 3

- MBA, Finance and Quantitative Method
University of New Orleans
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(เกียรตินิยมเหรี ยญทอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Certification Program
ปี 2003
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Global Leadership
Development Program (GLDP)
ปี 2004
- International Centre for Leadership
in Finance (ICLIF)
- หลักสูตร Capital Market Academy
Leadership Program
สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่ นที่ 9
- ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทนเนสซี่
ประเทศสหรัฐอเมริกา

100,000 หุ้น
(0.00%)

-

-

-

2553 – ปั จจุบนั

ตาแหน่ ง
ดูแลกิจการ
- กรรมการอิสระ

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

- บริ ษัท โทริ เซนไทยเอเยนต์ซีส์ จากัด (มหาชน)
/ ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

2543 – ปั จจุบนั

- กรรมการอิสระและ
กรรมการสรรหาพิจารณา
ค่าตอบแทนและกากับ
ดูแลกิจการ
- กรรมการ

- บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส / บริ ษัทลงทุน Holding

2543 – ปั จจุบนั

- กรรมการ

2543 – ปั จจุบนั

- กรรมการ

2542 – ปั จจุบนั

- กรรมการ

2541 – ปั จจุบนั

- ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่

2556 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั

- กรรมการอิสระ
- บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส / บริ ษัทลงทุน Holding
- กรรมการอิสระและประธาน - บมจ. ไทยออยล์ / ธุรกิจน ้ามัน
คณะกรรมการบริ หารความ

- บริ ษัท บางกอกอินดัสเทรี ยลแก๊ ส จากัด
/ ธุรกิจผลิตก๊ าซในอุตสาหกรรม
- บริ ษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จากัด
/ ธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติกขันต้
้ น
- บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี ส้ ์
/ ธุรกิจโพลีเอสเตอร์
- บมจ. ทีพีที ปิ โตรเคมิคอลส์
/ ธุรกิจ PTA
- ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
/ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์

| รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุมและเลขานุการ

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ /ประวัตกิ ารทา
ผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ที่
ผ่ านมา(1)

อายุ
(ปี )

29 เมษายน 2556
- ไม่มีประวัตกิ ารทาผิดทาง
กฎหมายในระยะ 5 ปี ที่
ผ่านมา

15

16

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริหาร(3)

- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Certification Program
รุ่ นที่ 18/2002
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่ วมเอกชน (ปรอ.) รุ่ นที่ 16/2003
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

นายเปรม จันดรา กุปต้ า
- กรรมการผู้จดั การ
กลุม่ ธุรกิจ PTA
- วันที่ได้ รับแต่งตัง้
19 กันยายน 2552
- ไม่มีประวัตกิ ารทาผิดทาง
กฎหมายในระยะ 5 ปี ที่
ผ่านมา

63

นายสัตยานารายัน โมต้ า
- กรรมการผู้จดั การ
กลุม่ ธุรกิจ EG/EO

57

19

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิ บรม

จานวนหุ้นที่ถือ
และสัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บมจ. อินโดรามา
เวนเจอร์ ส
(ร้ อยละ)(2)

เอกสารแนบ 3

- Chemical Engineering,
Harcourt Bulter Technological
Institute, Kanpur ประเทศอินเดีย

- Chartered Accountant,
The Institute of Chartered Accountants
of India, ประเทศอินเดีย

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

ช่ วงเวลา

ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั

-

-

-

เสี่ยง
- กรรมการและกรรมการ
อิสระ
- ประธานกรรมการ
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
- รองประธานคณะกรรมการ
การลงทุน
- กรรมการอิสระ

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

- บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย) / ธุรกิจคอมพิวเตอร์
- บมจ. ควอลิตี ้ เฮ้ าส์ / ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
/ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์
- บริ ษัท เครื อเจริญโภคภัณฑ์ จากัด / ธุรกิจอุปโภค
บริ โภค
- บริ ษัท บางกอกกล๊ าส จากัด / ธุรกิจภาชณะบรรจุ
ภัณฑ์
- ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์

2547 – 2555

- กรรมการผู้จดั การ

2552 – ปั จจุบนั

- กรรมการผู้จดั การ
กลุม่ ธุรกิจ PTA
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ

- บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส / บริ ษัทลงทุน Holding

- กรรมการผู้จดั การ
กลุม่ ธุรกิจ EG/EO
- President

- บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส / บริ ษัทลงทุน Holding

2554 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั

25,249 หุ้น
(0.00%)

ตาแหน่ ง

2552 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั

- PT Indorama Petrochemicals / ธุรกิจ PTA
- บมจ. ทีพีที ปิ โตรเคมิคอลส์ / ธุรกิจ PTA
- บจ. อินโดรามา ปิ โตรเคม / ธุรกิจ PTA

- Indorama Ventures Holdings LP

| รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุมและเลขานุการ

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ /ประวัตกิ ารทา
ผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ที่
ผ่ านมา(1)

อายุ
(ปี )

- วันที่ได้ รับแต่งตัง้
19 กันยายน 2552
- ไม่มีประวัตกิ ารทาผิดทาง
กฎหมายในระยะ 5 ปี ที่
ผ่านมา

17

นายซันเจย์ อาฮูจา
- หัวหน้ าฝ่ ายการเงิน
- วันที่ได้ รับแต่งตัง้
14 สิงหาคม 2555
- ไม่มีประวัตกิ ารทาผิดทาง
กฎหมายในระยะ 5 ปี ที่
20

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิ บรม

จานวนหุ้นที่ถือ
และสัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บมจ. อินโดรามา
เวนเจอร์ ส
(ร้ อยละ)(2)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริหาร(3)

- นิตศิ าสตรบัณฑิต
University of Rajasthan ประเทศอินเดีย
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- Chartered Accountant,
The Institute of Chartered Accountants
of India, ประเทศอินเดีย
- หลักสูตร Director Certification Program
รุ่ นที่ 175/2013
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-

-

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
/ บริษัทลงทุน Holding
Indorama Ventures (Oxide & Glycols) LLC
/ ธุรกิจ EG/EO
Indorama Ventures Logistics LLC
/ ธุรกิจ EG/EO
Indorama Netherlands Cooperatief U.A.
/ บริษัทลงทุน Holding
Indorama Netherlands B.V.
/ บริษัทลงทุน Holding
IVL Poland Sp. Z o.o. / ธุรกิจ PET
IVL Holding S. de R.L. de C.V.
/ บริษัทลงทุน Holding
Indo Polymers Mauritius Limited
/ บริษัทลงทุน Holding
IVL Singapore PTE. Limited
/ บริษัทลงทุน Holding
บมจ. ทีพีที ปิ โตรเคมิคอลส์ / ธุรกิจ PTA
บจ. อินโดรามา ปิ โตรเคม / ธุรกิจ PTA

2555 – ปั จจุบนั

- กรรมการ

-

2555 – ปั จจุบนั

- กรรมการ

-

2554 – 2555

- กรรมการ

-

2554 – 2555

- กรรมการ

-

2554 – 2555
2554 – 2555

- กรรมการ
- กรรมการ

-

2554 – 2555

- กรรมการ

-

2553 – 2555

- กรรมการ

-

2552 – 2555
2552 – 2555

- กรรมการ
- กรรมการ

-

2555 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั

- หัวหน้ าฝ่ ายการเงิน
- กรรมการ

2556 – ปั จจุบนั

- กรรมการ

2556 – ปั จจุบนั

- กรรมการ

- บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส / บริ ษัทลงทุน Holding
- Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler S.A.S
/ธุรกิจ PET
- บจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส โกลบอล เซอร์ วิสเซส
/ สานักงานปฏิบตั กิ ารภูมิภาค
- Indorama Ventures Europe B.V. / บริษัทลงทุน

| รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุมและเลขานุการ

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ /ประวัตกิ ารทา
ผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ที่
ผ่ านมา(1)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตอิ บรม

จานวนหุ้นที่ถือ
และสัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บมจ. อินโดรามา
เวนเจอร์ ส
(ร้ อยละ)(2)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริหาร(3)

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ผ่านมา
2555 – ปั จจุบนั

- กรรมการ

2555 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั

- กรรมการ
- กรรมการ

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
Holding
- Indo Polymers Mauritius Limited
/ บริษัทลงทุน Holding
- IVL Singapore Pte. Ltd. / บริษัทลงทุน Holding
- Guangdong PET Polymer Company Ltd.
/ ธุรกิจ PET

18

นายมาโนช กุมาร์ ชาร์ มา
- หัวหน้ าฝ่ ายการบัญชี
- วันที่ได้ รับแต่งตัง้
14 สิงหาคม 2555
- ไม่มีประวัตกิ ารทาผิดทาง
กฎหมายในระยะ 5 ปี ที่
ผ่านมา

48

- Chartered Accountant,
The Institute of Chartered Accountants
of India, ประเทศอินเดีย

-

-

2555 – ปั จจุบนั

- หัวหน้ าฝ่ ายบัญชี

- บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส / บริ ษัทลงทุน Holding

19

นายโซวิค รอย เชาว์ดรู ี่
- เลขานุการบริษัท
- วันที่ได้ รับแต่งตัง้
15 กุมภาพันธ์ 2553
- ไม่มีประวัตกิ ารทาผิดทาง
กฎหมายในระยะ 5 ปี ที่
ผ่านมา

49

- Chartered Accountant,
The Institute of Chartered Accountants
of India, ประเทศอินเดีย
- Chartered Institute of Management
Accountants London - Intermediate
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ University of
Calcutta ประเทศอินเดีย
- หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่ นที่ 113/2010
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-

-

2553 - ปั จจุบนั

- เลขานุการบริษัท

- บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ ส / บริ ษัทลงทุน Holding

21

เอกสารแนบ 3

| รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุมและเลขานุการ

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

หมายเหตุ :

(1)

ประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุมในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรั พ์และตลาดหลักทรัพ์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสญ
ั ญาซื ้อขา์ล่วงหน้ า พ.ศ. 2546 ทังนี
้ ้เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี ้
(1) การกระทาการโด์ไม่สจุ ริต หรื อประมาทเลินเล่ออ์่างร้ า์แรง
(2) การเปิ ดแผ์ หรื อเผ์แพร่ข้อมูล หรื อข้ อความอันเป็ นเท็จที่อาจทาให้ สาคัญผิด หรื อปกปิ ดข้ อความจริ งที่ควรบอกให้ แจ้ งในสาระสาคัญซึง่ อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรื อผู้ที่เกี่์วข้ อง
(3) การกระทาอันไม่เป็ นธรรมหรื อการเอาเปรี ์บผู้ลงทุนในการซื ้อขา์หลักทรัพ์หรื อสัญญาซื ้อขา์ล่วงหน้ า หรื อมีหรื อเค์มีสว่ นร่วมหรื อสนับสนุนการกระทาดังกล่าว

(2)

รวมการถือครองหุ้นของคูส่ มรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ

(3)

ความสัมพันธทางครอบครัว หมา์ถึง ความสัมพันธทางสา์โลหิต ความสัมพันธโด์การสมรส และความสัมพันธโด์การจดทะเบี์นตามกฎหมา์

22

เอกสารแนบ 3

| รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุมและเลขานุการ

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่ อย

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและบริษัทที่เกี่ยวข้ อง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
รายชื่อบริษัท

บริษัท

รายชื่อ

IVL

บริษัทย่ อย
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) นางสุจิตรา โลเฮีย

/,//

/,//

/,//

/,//

/,//

/,//

X,/,//

X,/,//

/,//

/,//

/,//

4) นายอมิต โลเฮีย

/

5) นายซาชิ ปรากาซ ไคตาน

/,//

/,//

/,//

6) นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล

/,//

/,//

/,//

/,//

/,//

7) นายอุเดย์ พอล ซิงห์ กิล

/,//

8) นายระเฑียร ศรี มงคล

/

9) นายจักรมณฑ์ ผาสุกวานิช

/

10) นายมาริ ษ สมารัมภ์

/

11) นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค

/

12) นายศิริ การเจริ ญดี

/

13) นายคณิต สีห์

/

14) นายอภิศกั ดิ์ ตันติวรวงศ์

/

/,//

/,//

/,//

/,//

X,/,//

/,//

/

/,//

X,/,//

X,/,//

/,//
X,/,//

/,//

/,//

X,/,//

/,//
/,//

/,//

/

/,//

15) นายเปรม จันดรา กุปต้ า

/,//

/,//

/,//

16) นายสัตยานารายัน โมต้ า
/,//

17) นายซันเจย์ อาฮูจา

/,//

/,//

18) นายมาโนช กุมาร์ ชาร์ มา

1

เอกสารแนบ 4

| รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)
บริษัทย่ อย

รายชื่อบริษัท
รายชื่อ

IRHE

IVE

IRPR

IVRBV

MJR

IRHR

IVP

ITAG

Artenius BTUK

ITUK

IRPW IVLUSA

IRPUSA

IVPFH

X,/

IVHLP

IVLOH
LP

IVUSA

X,/,//

X,/,//

/,//

/,//

IVAH

FVC

SPT

Auriga

/,//

/,//

1) นายศรี ปรากาซ โลเฮีย
2) นายอาลก โลเฮีย
/,//

3) นางสุจิตรา โลเฮีย

X,/,//

X,/,//

X,/,//

X,/,//

/,//

/,//

/,//

/,//

/,//

/,//

/,//

4) นายอมิต โลเฮีย
/,//

5) นายซาชิ ปรากาซ ไคตาน
6) นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล

/,//

/,//

/,//
/,//

7) นายอุเดย์ พอล ซิงห์ กิล

/,//

/,//
/,//

/,//

/,//
X,/,//

/

/,//

8) นายระเฑียร ศรี มงคล
9) นายจักรมณฑ์ ผาสุกวานิช
10) นายมาริ ษ สมารัมภ์
11) นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค
12) นายศิริ การเจริ ญดี
13) นายคณิต สีห์
14) นายอภิศกั ดิ์ ตันติวรวงศ์
15) นายเปรม จันดรา กุปต้ า
/,//

16) นายสัตยานารายัน โมต้ า
/,//

17) นายซันเจย์ อาฮูจา

/,//

18) นายมาโนช กุมาร์ ชาร์ มา

2

เอกสารแนบ 4

| รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)
บริษัทย่ อย

รายชื่อบริษัท
Alphapet

IVOG
LLC

IVL
LLC

2) นายอาลก โลเฮีย

X,/,//

X,/,//

X,/,//

3) นางสุจิตรา โลเฮีย

/,//

/,//

/,//

รายชื่อ

IVLMX

GrupoIV

IVPM

IVPolycom

IVSC

X,/,//

X,/,//

X,/,//

X,/,//

X,/,//

IPM

IRPN

1) นายศรี ปรากาซ โลเฮีย

4) นายอมิต โลเฮีย
5) นายซาชิ ปรากาซ ไคตาน
6) นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล

/,//

/,//

7) นายอุเดย์ พอล ซิงห์ กิล
8) นายระเฑียร ศรี มงคล
9) นายจักรมณฑ์ ผาสุกวานิช
10) นายมาริ ษ สมารัมภ์
11) นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค
12) นายศิริ การเจริ ญดี
13) นายคณิต สีห์
14) นายอภิศกั ดิ์ ตันติวรวงศ์
15) นายเปรม จันดรา กุปต้ า
16) นายสัตยานารายัน โมต้ า
/,//

17) นายซันเจย์ อาฮูจา
18) นายมาโนช กุมาร์ ชาร์ มา
หมายเหตุ: X = ประธานกรรมการ

3

เอกสารแนบ 4

/ = กรรมการ

// = กรรมการบริ หาร

| รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)
รายชื่อบริษัทย่ อย
IVGS

Indorama Ventures Global Services Limited

MJR

MJR Recycling B.V.

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.

4

เอกสารแนบ 4

IRPN

Indorama PET (Nigeria) Ltd.

| รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

5
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)
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รายงานการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือหุ้นกู้

บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน)
ครังที
้ ่ 77/2557

1 ตุลาคม 2557

อัน2011
ดับเครดิ ตองค์กร:
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เหตุผล
ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันชุดปจั จุบนั ของ บริษัท
อินโดรามา เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน) ทีร่ ะดับ “A+” พร้อมทัง้ จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิลกั ษณะ
คล้ายทุนในวงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาทของบริษทั ทีร่ ะดับ “A-”
12ตNovember
หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิลกั ษณะคล้ายทุนมีอนั ดับเครดิตต่ากว่าอันดับเครดิ
องค์กรของบริษ2011
ทั อยู่ 2 ระดับ
ทัง้ นี้ เนื่องจากหุน้ กูด้ งั กล่าวมีลกั ษณะการด้อยสิทธิและผูอ้ อกตราสารสามารถเลื่อนนัดการชาระดอกเบี้ย
ของหุ้นกู้ได้ รวมถึงไม่มกี าหนดอายุ ซึ่งเข้าเกณฑ์การจัดอัน ดับเครดิต ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุน (Hybrid
Securities) ของทริสเรทติ้ง โดยผูถ้ อื หุน้ กูด้ งั กล่าวจะได้รบั การชาระดอกเบีย้ และเงินต้นในลาดับต่ากว่าผู้
ถือหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันและเจ้าหนี้สามัญอื่น ๆ ของบริษทั แต่จะมีลาดับสิทธิในการรับชาระ
หนี้เหนือกว่าผูถ้ อื หุน้ สามัญของบริษทั สาหรับหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิลกั ษณะคล้ายทุนนี้ บริษทั สามารถเลื่อนการ
ชาระดอกเบี้ยได้ตามดุลยพินิจ โดยเมื่อบริษัทเลื่อนการชาระดอกเบี้ยดังกล่าวแล้ว บริษทั จะไม่มสี ทิ ธิ
จ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั และดอกเบีย้ ทีค่ า้ งชาระจะถูกสะสมและนามาชาระในภายหลังแต่
จะไม่นามาทบเป็นเงินต้นสาหรับการคิดดอกเบีย้ อีก
จากข้อกาหนดสิทธิและหน้าทีข่ องผู้ออกหุน้ กูแ้ ละผูถ้ อื หุน้ กู้ ทริสเรทติ้งกาหนดให้หุ้นกูด้ อ้ ยสิทธิ
ลักษณะคล้ายทุนของ บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส มีระดับความเป็นทุนปานกลาง (Intermediate Equity
Content) ทัง้ นี้ คาดว่าหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิลกั ษณะคล้ายทุนนี้จะถูกบันทึกจานวนมูลค่าคงค้างให้เป็ นส่วนหนึ่ง
ของส่วนของผู้ถอื หุ้นในงบการเงินทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบแล้วของบริษัท อย่างไรก็ตาม ในการคานวณ
อัตราส่วนทางการเงินของบริษทั ทริสเรทติ้งจะจัดให้ 50% ของเงินต้นคงค้างของหุน้ กูเ้ ป็ นเงินกู้ และให้
50% ของผลตอบแทนทีช่ าระจากหุน้ กูเ้ ป็ นดอกเบี้ย สาหรับระดับความเป็ นทุนปานกลางนี้จะถูกลดให้ม ี
ระดับความเป็ นทุนน้อย (0%, Minimal Equity Content) ในวันครบกาหนด 5 ปีนับจากวันออกหุน้ กู้
เนื่องจากอายุคงเหลือจริง (Remaining Effective Maturity) ณ วันดังกล่าวน้อยกว่า 20 ปีตามเกณฑ์การ
จัดอันดับเครดิตตราสารกึง่ หนี้กง่ึ ทุนของทริสเรทติ้ง แม้ว่าหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิลกั ษณะคล้ายทุนนี้ไม่มกี าหนด
อายุ แต่ทริสเรทติ้งพิจารณาว่าอายุคงเหลือจริงของตราสารจะลดลงเมือ่ มีการปรับอัตราดอกเบี้ย (Step
Up Interest) เพิม่ ขึน้ ตัง้ แต่ 1% จาก Initial Credit Spread ซึ่งในกรณีของหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิลกั ษณะคล้าย
ทุนนี้ กรณีดงั กล่าวจะเกิดขึน้ เมือ่ หุน้ กูค้ รบกาหนด 25 ปีนบั จากวันออก
แม้ว่าหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิลกั ษณะคล้ายทุนนี้จะไม่มกี ารกาหนดเวลาชาระคืนเงินต้น แต่บริษทั ก็มสี ทิ ธิท่ี
จะไถ่ถอนได้ภายหลังจากสิน้ ปีท่ี 5 นับจากวันออกหุน้ กู้ หรือขึน้ อยู่กบั เหตุการณ์ต่าง ๆ ตามทีไ่ ด้ระบุใน
ข้อกาหนดสิทธิ ฯ นอกจากนี้ บริษทั ยังมีสทิ ธิทจ่ี ะซื้อคืนหุน้ กูใ้ นเวลาใดก็ได้ในตลาดรอง ซึ่งหากบริษัท
เลือกทีจ่ ะซื้อคืนหุน้ กูน้ ้ี ส่วนทีเ่ หลือจากการซื้อคืนจะถูกพิจารณาเป็นเงินกูท้ งั ้ จานวน
อันดับเครดิตองค์กรและหุน้ กูข้ องบริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส สะท้อนถึงสถานะทีแ่ ข็งแกร่งของ
บริษทั ในการเป็นผูผ้ ลิตในธุรกิจห่วงโซ่โพลีเอสเตอร์ชนั ้ นาระดับโลก ตลอดจนความได้เปรียบด้านต้นทุน
การผลิตและการผลิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพจากการมีระบบการผลิตทีค่ รบวงจร (Vertical Integration) รวมถึง
การมีฐ านลูก ค้า ที่ก ระจายตัว ทัว่ โลก ในการพิจ ารณาอัน ดับ เครดิต ยัง ค านึ ง ถึง ความสามารถและ
ประสบการณ์ของคณะผูบ้ ริหารรวมทัง้ การเข้าถึงเทคโนโลยีสาคัญของอุตสาหกรรมด้วย อย่างไรก็ตาม
อัน ดับเครดิต ดังกล่าวมีข ้อ จากัดจากลักษณะที่ผ นั ผวนของอุต สาหกรรมปิ โ ตรเคมี ตลอดจนอุ ปทาน
ส่วนเกินจากกาลังการผลิตใหม่ของกรดเทอเรฟธาลลิกบริสุทธิ ์ (Purified Terephthalic Acid – PTA)
และความไม่แน่ นอนของภาวะเศรษฐกิจโลก ในขณะที่การลงทุ นขนาดใหญ่เพื่อ บรรลุเป้าหมายการ
เติบโตของบริษทั ได้ก่อให้เกิดภาระหนี้ในระดับสูงและลดทอนฐานะการเงินของบริษทั

THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PLC

อันดับเครดิ ตตราสารหนี้ :
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน
หุน้ Announcement
กูด้ อ้ ยสิทธิคล้ายทุน no. 111
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:
อันดับเครดิ ตองค์กรในอดีต:
วันที่
อันดับเครดิ ต

09/09/54
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ติ ดต่อ:
เสริมวิทย์ ศรีโยธา
sermwit@trisrating.com
ประวิตร ชัยชานะภัย
pravit@trisrating.com
เรืองวุฒ ิ จารุรงั สีพงค์
ruangwud@trisrating.com
รุง่ ทิพย์ เจริญวิสุทธิวงศ์
rungtip@trisrating.com
WWW.TRISRATING.COM
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Stable

แนวโน้ ม
อันดับเครดิ ต/
เครดิ ตพิ นิจ
Stable

บริษทั ก่อตัง้ เมือ่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2546 โดยกลุ่มตระกูลโลเฮีย (Lohia) ในฐานะเป็ นบริษทั เพื่อการลงทุน บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ั บนั กลุ่มตระกูลโลเฮียมีสดั ส่วนการถือหุน้ ในบริษทั 66.4% บริษทั ลงทุนในกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจห่วงโซ่
ประเทศไทยเมือ่ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 และปจจุ
โพลีเอสเตอร์เป็ นหลัก โดย ณ 30 มิถุนายน 2557 บริษทั มีกาลังการผลิตติดตัง้ รวมทัง้ สิ้น 7.38 ล้านตันต่อปี โดยประมาณ 50% เป็ นกาลังการผลิตของโพลี
เอธิลนี เทอเรฟธาลเลท (Polyethylene Terephthalate – PET) 24% เป็ น PTA 19% เป็ นกาลังการผลิตเทียบเท่าเส้นใยโพลีเอสเตอร์ และอีก 7% เป็ นกาลัง
การผลิตเทียบเท่าโมโนเอธิลลีนไกลคอล (Monoethylene Glycol – MEG) ในธุรกิจห่วงโซ่โพลีเอสเตอร์นัน้ PTA และ MEG ใช้เป็ นวัตถุดบิ สาคัญใน
กระบวนการผลิต PET และเส้นใยโพลีเอสเตอร์
ปจั จุบนั บริษทั มีฐานการผลิตกระจายอยู่ใน 16 ประเทศ ครอบคลุม 4 ทวีป (เอเซีย ยุโรป อเมริกาเหนือ และอาฟริกา) รูปแบบธุรกิจของบริษทั ทีม่ กี ารผลิต
ครบวงจร ตลอดจนการมีฐานการผลิตทีก่ ระจายตัวอยู่ทวโลกน่
ั่
าจะช่วยเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันและบรรเทาความเสีย่ งของภาวะอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
ได้ อย่างไรก็ตาม กาลังการผลิตใหม่จากประเทศจีนและความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโลกนัน้ สร้างความกังวลต่อภาวะการแข่งขันทีร่ ุนแรงซึ่ งส่งผลกดดัน
ต่ออัตรากาไรของบริษทั
สถานะทางการเงินของบริษัทยังคงได้รบั แรงกดดันจากภาวะขาลงของอุตสาหกรรมห่วงโซ่โพลีเอสเตอร์ แต่แนวโน้มคาดว่าจะดีขน้ึ ในระยะปานกลาง
เนื่องจากโรงงานทีม่ ตี น้ ทุนสูงจะปิดตัวลงซึง่ จะช่วยให้อุปสงค์และอุปทานกลับสู่ภาวะสมดุลอีกครัง้ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 บริษทั มีรายได้ 125,676 ล้าน
บาท เพิม่ ขึน้ 12% เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นผลมาจากปริมาณขายทีเ่ พิม่ ขึน้ อัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจาหน่ายต่อรายได้เพิม่ ขึน้ จาก 5.0% ในปี 2556 เป็น 6.2% ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 โดยส่วนหนึ่งสะท้อนอัตรากาไรของ PTA ทีท่ ยอยปรับตัว
ดีขน้ึ และการกลับมาผลิตของโรงงานผลิต MEG หลังจากหยุดซ่อมบารุงในระหว่างปี 2556 ในส่วนของกาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด
จาหน่าย (EBITDA) ต่อตันของการผลิตเพิม่ ขึน้ จาก 79 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันในปี 2556 เป็น 89 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 โดยบริษทั
มีเงินทุนจากการดาเนินงาน 6,852 ล้านบาทในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 ในขณะทีอ่ ตั ราส่วน EBITDA ต่อดอกเบีย้ จ่ายอยู่ท่ี 4.5 เท่า
ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2557 บริษัทมีเงินกู้รวมจานวน 82,280 ล้านบาท ลดลงจาก 85,266 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2556 ในขณะทีอ่ ตั ราส่วนเงินกู้รวมต่อ
โครงสร้างเงินทุนดีขน้ึ จาก 58.1% ณ สิ้นปี 2556 เป็ น 56.6% ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2557 อย่างไรก็ตาม บริษทั ยังคงขยายกาลังการผลิตสาหรับโครงการเดิม
ตามแผนซึง่ รวมถึงการเพิม่ กาลังการผลิต PTA ทีเ่ มืองรอทเทอร์ดมั (Rotterdam) ประเทศเนเธอร์แลนด์ และการปรับปรุงระบบการผลิตโดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ท่ี
มีมลู ค่าสูง (High Value Added, HVA) โดยบริษทั วางงบประมาณสาหรับการลงทุนเหล่านี้ประมาณ 16,600 ล้านบาทในช่วงปี 2557-2560 ซึ่งจะทาให้บริษทั มี
กาลังการผลิตรวมเพิม่ ขึน้ เป็นประมาณ 8 ล้านตัน ณ สิน้ ปี 2559 อย่างไรก็ตาม ประมาณการของทริสเรทติ้งได้เพิม่ งบประมาณสาหรับการซื้อกิจการของบริษทั
อีกประมาณ 58,400 ล้านบาทในช่วงปี 2557-2560 ไว้ดว้ ย โดยงบประมาณนี้ได้รวมการซื้อกิจการ PHP Fibers GmbH (PHP) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 และ
Artenius TurkPET ในเดือนมิถุนายน 2557 ซึง่ ทัง้ 2 รายการนี้มมี ลู ค่าลงทุนรวม 4,063 ล้านบาท ในอนาคตคาดว่าบริษทั จะมีภาระเงินกูเ้ พิม่ มากขึน้ จากการซื้อ
กิจการ สาหรับการออกหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิลกั ษณะคล้ายทุน และการออกใบสาคัญแสดงสิทธิซ้อื หุน้ สามัญเพิม่ ทุน (Warrants) ของบริษทั จานวน 2 ชุดนัน้ หากมีการ
ใช้สทิ ธิ ก็จะช่วยให้โครงสร้างเงินทุนของบริษทั อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้ อย่างไรก็ตาม ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษทั จะมีแผนจัดการภาระหนี้เพือ่ รักษาอัตราส่วนเงินกู้
สุทธิต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในระดับทีต่ ่ากว่า 1.0 เท่าให้เป็ นไปตามนโยบายของบริษทั ส่วนสภาพคล่องนัน้ คาดว่าบริษทั จะมีเงินทุนจากการดาเนินงานมากกว่า
13,000 ล้านบาทในปี 2558 หลังจากทีก่ าลังการผลิตส่วนขยายใหม่ ๆ เริม่ ดาเนินงาน ซึ่งเงินทุนจากการดาเนินงานในระดับดังกล่าวยังคงเพียงพอสาหรับการ
ชาระหนี้ โดยบริษทั มีภาระหนี้ครบกาหนดในปี 2558 จานวน 5,800 ล้านบาท ในปี 2559 จานวน 11,800 ล้านบาท และในปี 2560 อีก 13,000 ล้านบาท โดยที่
บริษทั มีวงเงินกูท้ ย่ี งั ไม่ได้เบิกใช้อกี ประมาณ 20,000 ล้านบาทเพือ่ เสริมสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ สะท้อนถึงความคาดหวังว่าอัตรากาไรของอุตสาหกรรมจะค่อย ๆ ปรับตัวดีขน้ึ จากระดับปจั จุบนั และบริษทั
จะยังคงรักษาความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดทีส่ ม่าเสมอ รวมถึงรักษาสภาพคล่องทีเ่ พียงพอเพื่อรองรับความผันผวนทีเ่ กิดจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ทัง้ นี้ หากภาวะขาลงของอุตสาหกรรมยังคงดาเนินต่อไปก็อาจเป็ นปจั จัยด้านลบต่ออันดับเครดิตของบริษทั
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บริษทั อิ นโดรามา เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน) (IVL)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
อันดับเครดิ ตตราสารหนี้ :
IVL16OA: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 210 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2559
IVL16OB: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 2,690 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2559
IVL173A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2560
IVL174A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2560
IVL174B: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 2,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2560
IVL186A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 550 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2561
IVL18OA: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 98 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2561
IVL18OB: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 1,302 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2561
IVL18DA: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 780 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2561
IVL193A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 800 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2562
IVL194A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2562
IVL206A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 520 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563
IVL20DA: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 880 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563
IVL21OA: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 37 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564
IVL21OB: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 3,163 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564
IVL224A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 1,250.5 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565
IVL224B: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 2,649.5 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565
IVL22DA: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 1,645 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565
IVL236A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 1,100 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566
IVL243A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 1,400 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567
IVL24DA: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 1,475 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567
หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิลกั ษณะคล้ายทุนในวงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
AStable
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ข้อมูลงบการเงิ นและอัตราส่วนทางการเงิ นที่ สาคัญ *
หน่วย: ล ้านบาท

รายได้
ดอกเบีย้ จ่ายรวม
กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดาเนินงาน
เงินทุนจากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายฝา่ ยทุนและการลงทุน
สินทรัพย์รวม
เงินกูร้ วม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงานก่อนค่าเสือ่ มราคา
และค่าตัดจาหน่าย/รายได้ (%)
อัตราส่วนผลตอบแทน/เงินทุนถาวร (%)
อัตราส่วนกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา
และค่าตัดจาหน่าย/ดอกเบีย้ จ่าย (เท่า)
อัตราส่วนเงินทุนจากการดาเนินงาน/เงินกูร้ วม (%)
อัตราส่วนเงินกูร้ วม/โครงสร้างเงินทุน (%)
*
**

ม.ค.-มิ .ย.
2557
125,676
1,783
1,176
6,852
7,544
193,267
82,280
63,118
6.2

---------------------------- ณ วันที่ 31 ธันวาคม -----------------------------2556
2555
2554
2553
2552
229,120
3,986
24
10,389
7,192
189,042
85,266
61,568
5.0

210,729
3,611
(444)
11,571
42,176
172,474
80,630
56,565
5.7

186,096
2,378
9,630
13,891
32,193
145,826
61,346
58,777
8.2

96,858
1,316
8,663
11,206
6,542
77,941
32,068
32,242
12.8

79,994
1,715
4,256
8,471
3,950
74,260
40,101
22,466
13.0

4.9 **
4.5

3.7
3.1

4.1
3.3

13.7
7.3

17.4
11.0

12.4
6.2

15.4 **
56.6

12.2
58.1

14.4
58.8

22.6
51.1

35.0
49.9

21.1
64.1

งบการเงินรวม
ปรับเป็ นอัตราส่วนเต็มปี ด ้วยตัวเลข 12 เดือนย ้อนหลัง

บริ ษทั ทริ สเรทติ้ ง จากัด
โทร. 0-2231-3011 ต่อ 500 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500, www.trisrating.com
© บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด สงวนลิขสิทธิ ์ พ.ศ. 2557 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิ ดเผย ทาสาเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอั นดับ
เครดิต ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อแต่เพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธกี ารใดๆ โดยมิได้รบั อนุญาต การจัดอันดับเครดิตนี้มใิ ช่คาแถลงข้อเท็จจริง หรือคาเสนอแนะให้ซ้อื ขาย หรือ
ถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็ นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสีย่ งหรือความน่ าเชื่อถือของตราสารหนี้นัน้ ๆ หรือของบริษทั นัน้ ๆ โดยเฉพาะ ควา มเห็นทีร่ ะบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มไิ ด้เป็ นคาแนะนา
เกีย่ วกับการลงทุน หรือคาแนะนาในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลทีป่ รากใในรายงานใดๆ ทีจ่ ดั ทา หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด ได้จดั ทาขึ้ นโดยมิได้คานึงถึงความต้องการ
ด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผูร้ บั ข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนัน้ ผูร้ บั ข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด ได้รบั ข้อมูล
ทีใ่ ช้สาหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษทั และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนัน้ บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด จึงไม่ร ั บประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้ วนสมบูรณ์ของข้อมูล
ใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รบั ผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบู รณ์นนั ้ และจะไม่รบั ผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการ
ละเว้นผลทีไ่ ด้รบั หรือการกระทาใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทัง้ นี้ รายละเอียดของวิธกี ารจัดอันดับเครดิตของ บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด 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 forwardlooking 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 forwardlooking 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.

2

Agenda

3

I

Company Overview

II

Financial Highlights

III

Value Accretive Strategy

IV

The Offering

I

4

Company Overview

IVL’s Essential Elements
Delivering Sustainable Shareholder Value

Unique Position

 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
5

Superior Performance

 Track record of value
creation
 Compelling growth and
performance
- ~35% annual increase in
revenue and EBITDA since
2007
 Encouraging First Half 2014

Clear Perspective

 Polyester is the Future
 Clear roadmap for selective
and value accretive growth
- innovation
- diversification
- integration
 Strong commitment to
investment grade rating

Our Value Chain
Bridge Between Upstream Petrochemicals and Consumer Goods
Our Suppliers

Indorama Value Chain

Our Customers

Naphtha, Ethylene

PX, PTA, MEG, Polyester, and HVA

Key End Use Markets

rPET
MEG
Plant
PET Resin

Food &
Beverage

Refinery

Crude Oil / Natural Gas

Polyester
Polymer Plant

PET Film

Personal Care
& Home Care

Polyester Fiber

PTA
Plant

Electronics
Specialty Polymers

PX
Plant
Steam
Cracker

Apparel
Home Textile
Specialty Fiber

Hygiene
Automotive

PP Fibers
PP Fiber

PA 66
Fibers

Automotive
PA66 Fiber

Note: HVA is High Value Added products used in manufacturing of Specialties like Automotive, Hygiene, Personal Care and others
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Global #1 Industry Leader
~70% of Sales from #1 Market Positions
Position
#1

Segment
PET Polymers

#1

PET Packaging

#1

Polyester Fibers

Share

Other Players

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

Thailand

11%

Precision Plastics, Srithai

North America

16%

Nan Ya, Alpek

Europe

29%

Greenfibre, Elana

Thailand

32%

TPC, Kangwal

Indonesia

22%

Asia Pacific, Tifico

#1

Monocomponent PP Fibers

North America, Europe

31%

IFG, Meraklon

#1

Polyamide 6.6 Airbag Fibers

Europe

53%

Invista, Nexis

#1

RPET Flakes

Europe

6%

Freudenberg, STF

#1

RPET Fibers

Europe

16%

Greenfibre, Sion

#1

Purified Ethylene Oxide

North America

30%

Shell, BASF

#1

PET Polymers

#1 PET Producer Globally
Note: *Pearl River Delta
Source: Industry Data, IVL Analysis
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Region

#1

PET Packaging

#1

Fibers

#1

#1 Differentiated Fiber Brand

Recycling

#1

PEO

#1 in Attractive HVA Niches

Distinct and Diversified
High Degree of Stability and Resilience Across Portfolio
Products

Geographies
N.America

HVA

1H14
Revenue
Baht
125.7B

33%

39%
58%

Necessities

9%

Asia

Feedstock

End Markets
Hygiene HVA
Home/Apparel HVA

5%

Industrial & Auto
HVA

9%

Packaging HVA

9%

Chemicals HVA

33%

EMEA

28%

Customers

Home/Apparel
Necessities

7% 7%

1H14
Revenue
Baht
125.7B

51%

3%
9%

Chemicals Feedstock

8

1H14
Revenue
Baht
125.7B

Basic
Chemical

Packaging
Necessities

Other
Customers

68%

1H14
Revenue
Baht
125.7B

32%

Top 20
Customers

Global, Reliable Production Platform
Local Manufacturing Base Serving Captive Markets

Denmark

UK

Lithuania

Netherlands
Poland

Ireland
USA

Germany

France

China

Italy

Turkey
Thailand
Nigeria

Mexico

Philippines
Ghana

HVA

Global Scale
N. America
EMEA
Asia
Note: *Percent of domestic sales
9

Feedstock

8.6
MMt
2.3
2.6
3.8

Necessity

Indonesia

N. America

Multiple Assets
N. America
EMEA
Asia

EMEA

46
assets
8
20
18

Asia

Local Reach
N. America
EMEA
Asia

85
%*
88%
99%
74%

Value Chain Clusters Ensure Competitiveness
Delivering Superior Customer and Shareholder Value
17%*

Europe
Capacity
# of Major Sites

PTA

1.5 MMt
6

PET

Capacity
# of Major Sites

HVA

PET

“Innovation”

Capacity
# of Major Sites
MEG

PET

2.3 MMt
8

HVA

“Shale Energy”

10

HVA

23%*

Thailand
Capacity
# of Major Sites
PTA

PET
Fibers

2.1 MMt
4
HVA

“Innovation”

12%*

Indonesia
Capacity
# of Major Sites
PTA

PET
Fibers

“Market”

~80% of Business Captures Synergies from Integration
Note: *Percent of Capacity

0.6 MMt
3

“Market”

25%*

US
Mexico

6%*

China

1.1 MMt
3
HVA

Industry Leading R&D Platform
Innovations for Sustainable Future
Product Innovation Examples
Flame Retardant
Polyester Fiber

OxyClear Barrier
Resin

Trilobal PP Fiber for
Hygiene

PLA High Tenacity
Industrial Yarn

AURIGA
Worldwide
R&D Centers

R&D
Employees

6

125

Patents

Vitality Index

250+

~21%

Innovation Platform ~ THB 22 billion*
Note: *Fixed and long-term assets
11

Collaborative
Innovation Projects

100+

Diversified, Blue-Chip Customer Base
Top 20 Customers with <35% of Sales

Note: 1H2014 Sales
12

Corporate Governance
Experienced Board Members
Governance Framework

13 Board Members

3 Sub-Committees

6 Independent Directors
7 Executive and Non-Executive Directors

 Audit Committee

Executive Committee

 Enterprise Risk Management
Committee

6

 Nomination, Compensation and
Corporate Governance Committee

Executive Members

Independent Directors

13

Rathian
Srimongkol

Maris
Samaram

President and CEO,
Krungthai Card PCL

Independent Director and
Chairman of Audit
Committee, Siam
Commercial Bank PCL

William
E. Heinecke

Dr. Siri
Ganjarerndee

Founder, Chairman and
CEO, Minor International
PCL and its subsidiaries

Kanit
Si

Director of the Bank of
Thailand Board,
Former Assistant
Governor at Bank of
Thailand

Executive Vice
President, Bangkok
Bank PCL

Apisak
Tantivorawong
Former President
Krung Thai Bank
PCL, Chairman of
Quality Houses PCL

Recent Recognitions Reflect Our Strong Commitment

Forbes
2014 Asia’s Fab 50
Companies

The Stock Exchange
of Thailand
Five-Star Corporate
Governance Rating 2013
14

BCG
2014 BCG Global
Challengers

ICIS
2014 ICIS Top 100
Chemical Companies

Thai Institute of Directors Thai Institute of Directors
Board of the Year Award Audit Committee of the Year
Award 2013
2013

IHS
2014 Chemical Week’s
Billion-Dollar Club

IR Magazine
Top 75 for Investor
Relations in South-East
Asia

II
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Financial Highlights

Financial performance
Growth in Sales, EBITDA & Net Profit
THB in Million
2011

2012

2013

1H14

1H13

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

9,368

1,315

2,062

2,844

1,100

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

0.63

1.26

1.19

1.14

1.23

Consolidated Sales(1)

Core Net Profit(3)
Total Assets

Net Operating Debt to Equity

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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Encouraging First Half 2014 Results
Volume Growth, Profitability Improvement, Reduced Gearing
Volume
MMT

Core EBITDA
THB Billion

+8%

3.1

2.9

10.2
7.1

1H2013

1H2014

Operating Cash Flow
THB Billion

+44%

1H2013

1H2014

Net Operating Debt to Equity

+109%

12.9

1.23

1.14

1H2014

1H2013

1H2014

6.2
1H2013

Note: Net Operating Debt = Debt less Cash & equivalents less Capital deployed in capex not generating revenue
17

Strong Earnings Momentum
Delivered higher Core EBITDA in all segments

+44%

10.2 THB Bn

+76%

+93%
+10%

HVA

Feedstock

Necessities

Industry Leading Results Across the Portfolio
18

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

HVA Portfolio Driving Higher Quality Earnings
Core EBITDA Evolution
(THB Million)

Driven by
Necessity
Portfolio

HVA
Driven
IVL

Necessities

HVA
20,362

16,933
14,334

14,966

8,075
5,132
3,544
1,982

FY2011
Production (MMt)
Necessities
HVA

4.1
0.3

FY2012

4.4
0.9

FY2013

4.7
1.1

Note: 1H14 x 2 is annualized Core EBITDA for first six months performance of 2014 ended on June 30, 2014
19

1H14 x 2

4.9
1.3

III
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Value Accretive Strategy

Clear, Value Accretive Strategy
Decisions Driven by Three Strategic Priorities

Differentiation
 HVA
 R&D
 Sustainability

Diversification
 Market reach
 Customer access

Integration
 Margin enhancement
 Cost advantage
21

Strategic Value Drivers
2014-2018
Key Strategic Priorities

22

#1

Sustainability

#2

Product
Diversification




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

#3

Integration

#4

Geographic
Diversification



Expand access to key developed and developing markets
(Turkey, Africa, India, Middle East)

#5

Operational
Excellence




Relentless focus on operational excellence
Well-defined optimization plan

#6

Asset
Portfolio
Optimization



Continued reinvestment and active asset portfolio
management to stay ahead of the cost curve (e.g. Europe)

Roadmap for Selective and Value Accretive Growth
Feedstock
PX, Ethylene

ABU DHABI
(PX)

Project
MANHATTAN
(PTA)

Project RIVER
(Ethylene + MEG)

Intermediates
PTA, MEG

Downstream
HVA, PET, Fibers

Project CHIP
(HVA)

Project SASA
(HVA + Necessities)

Project LATIN
(HVA + Necessities)

Other HVA
(M&A + Organic)

Greenfield

M&A

Strong Confidence in Our Long-Term Potential
23

Polyester is the Future!
Long Term Growth

24

6-8%
CAGR

New Customers

New Products

‘Green’ Solutions

Underpenetrated
Emerging Markets

Continued Production
Substitution

Lowest Carbon
Footprint

IV
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The Offering

IVL’s Credit Highlights
1

Leading Global Petrochemical Company
2

Number One Leader in Key Petrochemical Products
3

Growth Industry with clear, value-accretive strategy
4

Well Positioning for Global Expansion
5

Strategic Partnership with Global Brands
6

Highly Experienced Management

26

ข้อมูลบริษ ัท
สรุปภาพรวมบริษ ัท
• ก่อตัง้ เมือ
่ วันที่ 21 ก.พ. 2546 จดทะเบียนใน SET
วันที่ 5 ก.พ. 2553
• บริษัทอยูใ่ น SET 50 ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
• เป็ นผู ้ประกอบการระดับโลกในอุตสาหกรรม
Petrochemical โดยผลิตหลายผลิตภัณฑ์ในห่วง
โซเ่ ป็ นอันดับหนึง่
• บริษัทมีโรงงานทัง้ หมด 46 แห่ง ใน 18 ประเทศ
ครอบคลุม 4 ทวีป เข ้าถึงฐานลูกค ้าทัว่ โลกได ้
อย่างทัว่ ถึง
• สว่ นแบ่งการตลาดมากกว่า 1/3 ของตลาดยุโรป
และอเมริกา
• มีแหล่งวัตถุดบ
ิ เป็ นของตัวเอง ได ้เปรียบด ้าน
ิ ธิภาพในการผลิตจาก
ต ้นทุนการผลิตและประสท
ระบบการผลิตครบวงจร (Vertical Integration)
• ผู ้บริหารมีความสามารถและประสบการณ์สงู
• กาลังการผลิตรวม ณ ปั จจุบน
ั 8.6 ล ้านตัน/ปี
• Market Capitalization 128.8 พันล ้านบาท (25
ก.ย. 57) เป็ นอันดับสอง รองจาก PTTGC ใน
หมวด Petrochemical
• รายได ้ย ้อนหลังสามปี เติบโตเฉลีย
่ 7.2%
• กาไรสุทธิ 30 มิ.ย. 57 เท่ากับ 1,598 ล ้านบาท
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ผลิตภ ัณฑ์ของบริษ ัท
ไฟเบอร์

ั
ื้ ผ้าใยสงเคราะห์
เสอ
อุปกรณ์การแพทย์

อุปกรณ์ใชใ้ นรถยนต์

ิ่
เรซน

เครือ
่ งดืม
่

บรรจุภ ัณฑ์ยา

แผ่นฟิ ล์ม

แพ็ คเกจต่างๆ

อุปกรณ์อเิ ล็ คทรอนิก

ฐานลูกค้าของบริษ ัท

อุปกรณ์ทาความสะอาดบ้าน

แผงวงจรแสงอาทิตย์

Company Rating และ Corporate Governance
ั้ าใน SET
Rating เทียบเท่าบริษ ัทชนน
“A” Rating Type Companies

Issuer Rating
“A+”

Issuer Rating
“A”

Issuer Rating
“A-”
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Corporate Governance Rating
จากการจัดทารายงาน Corporate Governance Report of Thai
Listed Companies (CGR) โดยสมาคมสง่ เสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย หรือ Thai Institute of Directors Association (“IOD”) ในปี
2013 บริษัท IVL ได ้รับการจัดอันดับในระดับ Excellent CG Rating
ั ้ นาอืน
เทียบเท่ากับบริษัทชน
่ ๆทีจ
่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตัวอย่างดังนี้

2013
Excellence
CG Rating

ิ ธิทม
หุน
้ กูด
้ อ
้ ยสท
ี่ ล
ี ักษณะคล้ายทุน บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส
ผูอ
้ อกหุน
้ กู ้

: บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน)

ผูจ
้ ัดการการจาหน่ายหุน
้ กู ้

: ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)

ผูร้ ว่ มจ ัดจาหน่ายหุน
้ กู ้

ี พลัส จากัด (มหาชน)
: บริษัทหลักทรัพย์เอเชย

ประเภทของหุน
้ กู ้

ิ ธิทม
: หุ ้นกู ้ด ้อยสท
ี่ ล
ี ักษณะคล ้ายทุน ชาระคืนเงินต ้นเพียงครัง้ เดียวเมือ
่ เลิกบริษัทหรือเมือ
่ ผู ้ออกหุ ้นกู ้ให ้
ิ ธิในการไถ่ถอนหุ ้นกู ้ก่อนกาหนด ตามเงือ
ิ ธิ ทัง้ นี้ ผู ้ออก
สท
่ นไขตามเงือ
่ นไขทีก
่ าหนดไว ้ในข ้อกาหนดสท
ิ ธิเลือ
หุ ้นกู ้มีสท
่ นการชาระดอกเบีย
้ พร ้อมกับสะสมดอกเบีย
้ จ่ายไปชาระในวันใดๆ ก็ได ้ให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นกู ้โดย
ไม่จากัดระยะเวลาและจานวนครัง้ ตามดุลยพินจ
ิ ของผู ้ออกหุ ้นกู ้แต่เพียงผู ้เดียว ไม่มป
ี ระกัน ไม่แปลงสภาพ
และมีผู ้แทนผู ้ถือหุ ้นกู ้

ื่ ถือของบริษ ัท
อ ันด ับความน่าเชอ

: A+ โดยบริษัท ทริสเรทติง้ จากัด

ื่ ถือของหุน
อ ันด ับความน่าเชอ
้ กู ้

: A- โดยบริษัท ทริสเรทติง้ จากัด

การเสนอขาย

ื้ หุน
: ผู ้ลงทุนทั่วไปและผู ้ลงทุนสถาบัน (Public Offering) (ไม่ร ับจองซอ
้ กูจ
้ ากผูเ้ ยาว์)

ื้
ระยะเวลาจองซอ

: คาดว่าจะเป็ นชว่ งปลายเดือนตุลาคม 2557

อายุหน
ุ ้ กู ้

: ไม่มก
ี าหนดระยะเวลา (Perpetual)

ว ันทีค
่ รบกาหนดไถ่ถอน

: ไถ่ถอนเมือ
่ เลิกกิจการ หรือการไถ่ถอนก่อนกาหนด (อธิบายรายละเอียดในหัวข ้อการไถ่ถอนก่อนกาหนด)

ื้ ขนต
จานวนจองซอ
ั้ า
่

ื้ ขัน
: สาหรับผู ้ลงทุนทั่วไป: จานวนซอ
้ ตา่ 100,000 บาท และทวีคณ
ู ครัง้ ละ 100,000 บาท

้
อ ัตราดอกเบีย

: (อธิบายในหน ้า โครงสร ้างดอกเบีย
้ )

้
การจ่ายดอกเบีย

: ผู ้ออกหุ ้นกู ้จะชาระดอกเบีย
้ ทุก 3 เดือน
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ิ ธิทม
หุน
้ กูด
้ อ
้ ยสท
ี่ ล
ี ักษณะคล้ายทุน บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส
้ และ
การเลือ
่ นการชาระดอกเบีย
ข้อห้ามปฏิบ ัติระหว่างการเลือ
่ น
้
การชาระดอกเบีย

ิ ธิเลือ
: ผู ้ออกหุ ้นกู ้มีสท
่ นการชาระดอกเบีย
้ เป็ นวันใดๆ ตามดุลยพินจ
ิ ของผู ้ออกหุ ้นกู ้ โดยตราบเท่าทีผ
่ ู ้ออก
หุ ้นกู ้มีการเลือ
่ นการชาระดอกเบีย
้ หรือมีดอกเบีย
้ ค ้างชาระ ผู ้ออกหุ ้นกู ้จะ
(ก) ไม่ประกาศหรือจ่ายเงินปั นผล และ
ิ ใดๆ ให ้แก่ผู ้ถือหลักทรัพย์ของผู ้ออกหุ ้นกู ้ทีม
(ข) ไม่ชาระดอกเบีย
้ หรือแจกจ่ายทรัพย์สน
่ ส
ี ถานะเท่าเทียม
กับหรือด ้อยกว่าหุ ้นกู ้ และ
ื้ หรือซอ
ื้ คืนซงึ่ หลักทรัพย์ของผู ้ออกหุ ้นกู ้ทีม
(ค) ไม่ไถ่ถอน ลด ยกเลิก ซอ
่ ส
ี ถานะเท่าเทียมกับหรือด ้อย
กว่าหุ ้นกู ้โดยมีคา่ ตอบแทน

การไถ่ถอนก่อนกาหนด

ิ ธิทจ
: ผู ้ออกหุ ้นกู ้มีสท
ี่ ะไถ่ถอนหุ ้นกู ้ (โดยจะทาการไถ่ถอนหุ ้นกู ้ทัง้ หมด) ตามแต่จะเห็นสมควรในกรณี
ดังต่อไปนี้
1. การไถ่ถอนหุ ้นกู ้ตามดุลยพินจ
ิ ของผู ้ออกหุ ้นกู ้ - ณ วันครบรอบ 5 ปี นับแต่วน
ั ทีอ
่ อกหุ ้นกู ้ หรือ ณ วัน
ชาระดอกเบีย
้ ใดๆ หลังจากวันครบรอบ 5 ปี นับแต่วน
ั ออกหุ ้นกู ้
2. การไถ่ถอนหุ ้นกู ้ด ้วยเหตุผลทางภาษี -เมือ
่ ผู ้ออกหุ ้นกู ้ไม่สามารถนาดอกเบีย
้ ทีช
่ าระให ้แก่ผู ้ลงทุนมาหัก
เป็ นค่าใชจ่้ ายเพือ
่ ประโยชน์ในการคานวณภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คลทัง้ จานวน
3. การไถ่ถอนหุ ้นกู ้ด ้วยเหตุการเปลีย
่ นแปลงในวิธก
ี ารจัดอันดับของหุ ้นกู ้ -เมือ
่ มีการเปลีย
่ นแปลงในวิธก
ี าร
ื่ ถือ ทาให ้ผู ้ออกหุ ้นกู ้สามารถนั บหุ ้นกู ้ทีอ
จัดอันดับของหุ ้นกู ้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชอ
่ อกนีเ้ ป็ น
เครดิตตราสารทุนหรือเป็ นสว่ นของผู ้ถือหุ ้น ได ้น ้อยลงหรือไม่สามารถนับได ้เลย
4. การไถ่ถอนหุ ้นกู ้ด ้วยเหตุการณ์เปลีย
่ นแปลงในหลักการทางบัญช ี -เมือ
่ มีการเปลีย
่ นแปลงในหลักการ
ี ท
ทางบัญชท
ี่ าให ้ผู ้ออกหุ ้นกู ้สามารถนั บหุ ้นกู ้ทีอ
่ อกนีเ้ ป็ นสว่ นของผู ้ถือหุ ้นได ้น ้อยลงกว่า ณ วันออกหุ ้น
กู ้ หรือไม่สามารถนับได ้เลย

การบ ันทึกทางบ ัญช ี

ลงเป็ นส่วนของทุน 100% ตลอด
5

ทาง Credit Rating

ิ 50%
นับเป็ นส่วนของหนีส
้ น
นับเป็ นส่วนของทุน 50%

ิ 100%
นับเป็ นส่วนของหนีส
้ น

ิ ธิไถ่ถอนหุ ้นกู ้ตามดุลยพินจ
ผู ้ออกหุ ้นกู ้มีสท
ิ
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เมือ
่ ครบกาหนด 5 ปี
่ ถือจะไม่
บริษัทจัดอันดับความน่าเชือ
พิจารณาหุ ้นกู ้ดังกล่าวเป็ นส่วนของทุนอีก

้
โครงสร้างดอกเบีย
้
อ ัตราดอกเบีย







ปี ท ี่ 1-5: 7.00% (หรือเทียบเท่า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2557 ซงึ่ เท่ากับ 2.92% + 4.08%)
ปี ท ี่ 6-25: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + 4.33%
ปี ท ี่ 26-50: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + 5.08%
ปี ท ี่ 51 เป็ นต ้นไป: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + 7.08%
ิ้ สุดวันทาการของสองวันทาการก่อนวันปรับอัตรา
อัตราดอกเบีย
้ จะปรับทุกๆ 5 ปี โดยอ ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ สน
ดอกเบีย
้

ต ัวอย่างผลตอบแทน
ิ้ วันที่ 2
 สมมติฐานให ้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี คงทีท
่ รี่ ะดับ 2.92% (เท่ากับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล อายุ 5 ปี ณ สน
้
ตุลาคม 2557) เพือ
่ ใชในการคานวณอัตราดอกเบีย
้
อัตราดอกเบี้ย

12.00%
.

%

.

%

10.00%
8.00%

. 5%
.

%

. 5%

. 5%

. 5%

.

%

.

%

.

%

.

%

.

%

3.00%

3.00%

อัตราดอกเบี้ยส่วนเพิ่ม
(คงที่)

1.00%

1.00%

1.00%

1.00%

1.00%

4.08%

4.08%

4.08%

4.08%

4.08%

4.08%

4.08%

4.08%

Initial Spread (คงที่)

2.92%

2.92%

2.92%

2.92%

2.92%

2.92%

2.92%

2.92%

2.92%

16-20

21-25

26-30

31-35

36-40

41-45

46-50

51-55

56
เปนต้นไป

Yield Curve 5 ป
ของวันกาหนดอัตรา
ดอกเบี้ย
(แปรผัน)

0.25%

0.25%

0.25%

0.25%

4.08%

4.08%

4.08%

4.08%

2.92%

2.92%

2.92%

6-10

11-15

6.00%

4.00%
2.00%
0.00%
ปที่ 1-5
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้
โครงสร้างดอกเบีย
ิ ใจไถ่ถอนก่อนกาหนด
้ และต ัดสน
ต ัวอย่างผลตอบแทนกรณีผอ
ู ้ อกหุน
้ กูเ้ ลือ
่ นชาระดอกเบีย

 โดยกาหนดสมมติฐานให ้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี คงทีท
่ รี่ ะดับ 2.92% (เท่ากับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล อายุ 5 ปี
ิ้ วันที่ 2 ตุลาคม 2557) เพือ
้
ณ สน
่ ใชในการค
านวณอัตราดอกเบีย
้ ทัง้ นี้ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) นีเ้ ป็ นเพียงกรณีตัวอย่างเท่านัน
้
ิ ใจไถ่ถอนหุ ้นกู ้ก่อนครบกาหนด
ปี ทผ
ี่ ู ้ออกหุ ้นกู ้ตัดสน
โดยทีผ
่ า่ นมาได ้เลือ
่ นการชาระดอกเบีย
้ ทุกงวด

5 ปี

25 ปี

50 ปี

100 ปี

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR)

6.19% ต่อปี

4.20% ต่อปี

3.19% ต่อปี

2.31% ต่อปี

 แสดงให ้เห็นว่ายิง่ ผู ้ออกหุ ้นกู ้เลือ่ นการชาระดอกเบีย้ และดอกเบีย้ ค ้างชาระสะสมยิง่ นานเท่าใดจะทาให ้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทีผ
่ ู ้ถือหุ ้น
กู ้ได ้รับจนครบกาหนดไถ่ถอนจะยิง่ ลดลงเท่านัน
้
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ตารางเวลาทีส
่ าค ัญ
้
ว ันกาหนดอ ัตราดอกเบีย

: 2 ตุลาคม 2557

ื้ หุน
ว ันจองซอ
้ กู ้

: 4 วันทาการ ประมาณปลายตุลาคม 2557

ื้
ว ันจ่ายชาระค่าจองซอ

: สาหรับผู ้ลงทุนทั่วไป
ื้ หุ ้นกู ้
เงินสด เงินโอน : ภายในวันสุดท ้ายของกาหนดระยะเวลาจองซอ
็ หรือ ดร๊าฟท์ หรือ แคชเชย
ี ร์เชค
็ : ภายใน 12.00 น. ของวันก่อนวันจองซอ
ื้ วันสุดท ้าย
เชค
็ ลงวันทีไ่ ม่เกินวันก่อนวันจองซอ
ื้ วันสุดท ้าย)
(โดยเชค

ว ันออกหุน
้ กู ้

: วันทาการถัดจากวันจองซอ
ื้ วันสุดท ้าย
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 8
สรุ ปความแตกต่ างข้ อกาหนดสิทธิของหุ้นกู้กับ
ข้ อกาหนดมาตรฐานของสานักงาน ก.ล.ต.

เอกสารแนบ 8
สรุ ปข้ อแตกต่ างที่สาคัญระหว่ างตัวอย่ างข้ อกาหนดสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ที่จัดเตรี ยมโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ (“ข้ อกาหนดสิทธิฯ
ตัวอย่ าง”) และข้ อกาหนดสิทธิ ว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ “หุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ ีมีลักษณะคล้ ายทุนไถ่ ถอนเมื่อเลิกบริ ษัทซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ ถอนหุ้นกู้ก่อนกาหนดและมีสิทธิเลื่อน
ชาระดอกเบีย้ โดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆ ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2557” (“ข้ อกาหนดสิทธิของบริษัท”)
หัวข้ อ
1.

ข้ อกาหนดสิทธิฯ ตัวอย่ าง

คำจำกัดควำม (เพิ่มเติม)

2. กำรโอนหุ้นกู้

-ไม่ได้กำหนด-

4.3

[ระบุข้อจำกัดในกำรโอนหุ้นกู้]

ข้ อกาหนดสิทธิของบริ ษัท
เพิ่มเติมคำจำกัดควำมที่เกี่ยวข้ องกับ กำรชำระและกำรปรับอัตรำดอกเบี ้ยหุ้นกู้ เช่น “Initial
Credit Spread” “งวดดอกเบี ้ย” “งวดกำรปรับดอกเบี ้ย” “ดอกเบี ้ยค้ ำงชำระ” “วันปรับอัตรำ
ดอกเบี ้ย” และ “วันแรกที่สำมำรถใช้ สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้” “อัตรำผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบำล
อำยุ 5 ปี ”
4.3 ข้ อจำกัดในกำรโอนหุ้นกู้
ไม่มี

4.4

[ระบุข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้]

4.2(ข) นำยทะเบียนหุ้นกู้จะปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เป็ นเวลำ 14 (สิบสี่) วันก่อนหน้ ำวัน
ชำระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรื อวันอื่นใด
เพื่อวัตถุประสงค์ตำมที่กำหนดไว้ ในข้ อกำหนดสิทธิหรื อตำมที่ผ้ อู อกหุ้นกู้จะได้ แจ้ ง
แก่นำยทะเบียนหุ้น กู้ (ต่อไปนี ้เรี ยกว่ำ “วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้”) ถ้ ำวันปิ ด
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำกำร ให้ เลื่อนไปเป็ นวันทำกำรถัดไป ซึ่งใน
กรณีดังกล่ำ ว จะทำให้ ระยะเวลำระหว่ำงวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จนถึงวัน
ชำระเงินหรื อวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ฯลฯ ดังกล่ำวข้ ำงต้ นมีระยะเวลำเหลือน้ อยกว่ำ
14 (สิบสี่) วัน โดยนำยทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับลงทะเบียนกำรโอนหุ้นกู้ใด ๆ ในวันปิ ด
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่ำว ทังนี
้ ้ ผู้รับโอนหุ้นกู้ภำยหลังวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้
ถือหุ้นกู้จนถึงวันชำระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันประชุมผู้ถือหุ้นกู้
หรื อวัน อื่นใดดังกล่ำวข้ ำงต้ น จะไม่ได้ รับสิทธิใด ๆ สำหรับกำรปิ ดสมุดทะเบียนผู้
ถือหุ้นกู้ในครัง้ นัน้ ๆ (เช่น สิทธิ ในกำรได้ รับชำระเงินต้ นของหุ้นกู้ ดอกเบี ้ยหุ้นกู้ใน
งวดนัน้ หรือ สิทธิในกำรเข้ ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครัง้ นัน้ ๆ)
ผู้ออกหุ้นกู้และนำยทะเบียนหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิ์ ในกำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลงเวลำและ
วันปิ ดสมุด ทะเบีย นผู้ถือ หุ้น กู้ เพื่อให้ เป็ นไปตำมกำรเปลี่ย นแปลงของกฎและ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้ องของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์หรือหน่วยงำนอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง โดย
ไม่ต้องได้ รับควำมยินยอมจำกผู้ออกหุ้นกู้หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ กำรแก้ ไข

หัวข้ อ

3. สถำนะหุ้นกู้

ข้ อกาหนดสิทธิฯ ตัวอย่ าง

5.

สถานะของหุ้นกู้

ข้ อกาหนดสิทธิของบริ ษัท
ดังกล่ำวจะต้ องไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบในทำงลบต่อสิทธิและผลประโยชน์ใด ๆ ของ
ผู้ถือหุ้นกู้ในส่วนที่มีนยั สำคัญ
5.

5.1 หุ้นกู้เป็ นหนีข้ องผู้ออกหุ้น กู้ซึ่งมีสถำนะทำงกฎหมำยเท่ำเทียมกันทุ กหน่ว ย 5.1
และผู้ถือหุ้น กู้จะ [มีสิท ธิ ได้ รับ ชำระหนี ไ้ ม่ด้ อยกว่ำ สิท ธิ ได้ รับ ชำระหนี ข้ อง
เจ้ ำหนี ้สำมัญทังในปั
้ จจุบนั และในอนำคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้ นแต่บรรดำหนีท้ ี่มี
กฎหมำยคุ้มครองให้ ได้ รับชำระหนี ้ก่อน]
5.2 ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอแปลงสภำพ/ อำจถูกบังคับแปลงสภำพสิทธิที่ จะได้ รับชำระ
คืนเงินต้ น และ/หรือดอกเบี ้ย เป็ นหุ้นสำมัญ/บุริมสิทธิที่ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้]

5.2

สถานะของหุ้นกู้
สถำนะและสิ ทธิ ได้รบั ชำระเงิ นตำมหุ้นกู้
หุ้นกู้ที่เสนอขำยในครัง้ นี ้เป็ นหุ้นกู้ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของผู้ออกหุ้นกู้ และมี
สถำนะทำงกฎหมำยเท่ำเทียมกันทุกหน่วย โดยกำรด้ อยสิทธิดงั กล่ำวของผู้ถือ
หุ้นกู้ตำมหุ้นกู้นี ้เป็ นกำรด้ อยสิทธิในเรื่ องกำรได้ รับชำระเงินตำมหุ้นกู้ต่อเจ้ ำหนี ้
สำมัญและเจ้ ำหนี ้บุริมสิทธิอื่น ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้นี ้จะเท่ำเทียม
กับสิทธิของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ แต่จะมีสิทธิก่อนหน้ ำผู้ถือหุ้นสำมัญ
ของผู้ออกหุ้นกู้ เมื่อเกิดกรณีดงั ต่อไปนี ้
(ก)

ผู้ออกหุ้นกู้ถกู ศำลมีคำสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์เด็ดขำด คำสัง่ ให้ ฟืน้ ฟูกิจกำร
หรื อถูกศำลพิพำกษำให้ ล้มละลำยตำมกฎหมำยว่ำด้ วยล้ มละลำย
หรือ

(ข)

มีกำรชำระบัญชีเพื่อกำรเลิกกิจกำรของผู้ออกหุ้นกู้ หรือ

(ค)

กรณีอื่นใดที่ได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต.

กำรปลดเปลื อ้ งภำระกำรชำระเงินตำมหุ้นกู้
ในกรณีตำมข้ อ 5.1(ก) และ/หรื อ (ข) และ/หรื อ (ค) สิทธิในกำรรับชำระเงินใด ๆ
ภำยใต้ ห้ นุ กู้ของผู้ถือหุ้นกู้จะจำกัดอยู่เพียงเท่ำจำนวนทรัพย์สินที่เ หลืออยู่ของผู้
ออกหุ้นกู้ภำยหลังจำกกำรชำระหนี ้ให้ แก่เจ้ ำหนี ้สำมัญและเจ้ ำหนี ้บุริมสิทธิอื่น ๆ
ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสิทธิได้ รับชำระหนี ้ก่อน แต่เท่ำเทียมกับผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของผู้
ออกหุ้นกู้และอยู่ในลำดับก่อนหน้ ำผู้ถือหุ้นสำมัญของผู้ออกหุ้นกู้ตำมที่กล่ำวไว้
ข้ ำงต้ นแล้ วเท่ำนัน้ หำกทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้ที่เหลือจำกกำรชำระหนี ้ดังกล่ำว
ไม่เพียงพอชำระเงินต้ น และ/หรื อดอกเบี ้ย รวมทังค่
้ ำเสียหำยอื่นใดอันเกิดจำก
มูลเหตุตำมหุ้นกู้ได้ ทงจ
ั ้ ำนวน ให้ ถือว่ำจำนวนเงินส่วนที่ผ้ ูถือหุ้นกู้ยังไม่ได้ รับ
ชำระนันเป็
้ นอันระงับไปโดยผู้ถือหุ้นกู้ได้ ตกลงปลดเปลื ้องหน้ ำที่ในกำรชำระเงิน
ตำมหุ้นกู้ที่ยงั ไม่ได้ ชำระนันให้
้ แก่ผ้ อู อกหุ้นกู้

หัวข้ อ

ข้ อกาหนดสิทธิฯ ตัวอย่ าง
5.3

ข้ อกาหนดสิทธิของบริ ษัท
กำรสละสิ ทธิ ของผู้ถือหุ้นกู้
ในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ถกู ศำลมีคำสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์เด็ดขำด คำสัง่ ให้ ฟืน้ ฟูกิจกำร
หรือถูกศำลพิพำกษำให้ ล้มละลำยตำมพระรำชบัญญัติล้ มละลำย หรื อกฎหมำย
อื่นที่เกี่ยวข้ อง หรื อมีกำรชำระบัญชีเพื่อเลิกกิจกำรของผู้ออกหุ้นกู้ และตรำบ
เท่ำที่เจ้ ำหนี ้สำมัญและเจ้ ำหนี ้บุริมสิทธิอื่น ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสิทธิได้ รับชำระ
หนี ้ก่อนยังไม่ได้ รับชำระหนี ้จำกผู้ออกหุ้นกู้ครบถ้ วน และอำจใช้ สิทธิเรียกร้ องให้ ผ้ ู
ออกหุ้นกู้ชำระหนี ้ดังกล่ำวได้ ภำยในอำยุควำมตำมกฎหมำย แม้ ว่ำผู้ถือหุ้นกู้จะ
ยังได้ รับชำระเงินจำกผู้ออกหุ้นกู้ไม่ครบถ้ วน ผู้ถือหุ้นกู้ตกลงว่ำผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิ
ตำมข้ อกำหนดสิทธินี ้ที่จะดำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือทังหมดดั
้
งต่อไปนี ้
(ก)

รับชำระเงินหรื อรั บกำรแจกจ่ำยทรัพย์สินอื่นใดจำกผู้ออกหุ้นกู้ หรื อ
ลูกหนี ้ของผู้ออกหุ้นกู้เพื่อเป็ นกำรชำระเงินอันเกิดจำกมูลเหตุของหุ้น
กู้นี ้ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้

(ข)

หักกลบลบจำนวนเงินใด ๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ควรได้ รับชำระอันเกิดจำก
มูลเหตุของหุ้นกู้เอำกับหนี ้ใด ๆ ที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้มีตอ่ ผู้ออกหุ้นกู้

(ค)

รับจำนอง รับจำนำ หรื อ รับหลักประกันอื่นใด ๆ ไว้ จำกผู้ออกหุ้นกู้
หรื อบุคคลอื่นใดเพื่อเป็ นประกันกำรชำระเงินตำมหุ้นกู้อนั จะทำให้ ผ้ ู
ถือหุ้นกู้มีสิทธิได้ รับชำระเงินจำกทรัพย์สินหรื อหุ้น หรื อตรำสำร หรื อ
สิทธิอย่ำงใด ๆ ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้เป็ นเจ้ ำของ หรื อเป็ นผู้ทรงโดยชอบด้ วย
กฎหมำยก่อนเจ้ ำหนี ้รำยอื่นที่มีลำดับแห่งสิทธิ ในกำรได้ รับชำระหนี ้
เหนือกว่ำสิทธิในกำรได้ รับชำระเงินของผู้ถือหุ้นกู้ (ทังนี
้ ้ หำกผู้ถือหุ้นกู้
ได้ รับจำนอง จำนำ หรื อรับหลักประกันใด ๆ ไว้ ผู้ถือหุ้นกู้ต้องยกเลิก
กำรจำนอง จำนำ หรือสละสิทธิยดึ หน่วงหลักประกันที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ได้ รับ
ไว้ จำกผู้ออกหุ้นกู้หรือบุคคลอื่นใด)

(ง)

ยึดถือเงินหรือทรัพย์สินใด ๆ ที่ได้ รับชำระ หรื อแจกจ่ำย หรื อพึงได้ รับ
ชำระ หรื อแจกจ่ำยจำกผู้ออกหุ้นกู้หรื อผู้แทนของผู้ออกหุ้นกู้ หรื อพึง
ได้ รับ ชำระตำมค ำพิพำกษำ หรื อค ำสั่งของศำล หรื อคำสั่งของ
เจ้ ำพนักงำนพิทกั ษ์ ทรัพย์ หรื อของผู้ทำแผนหรื อผู้บริ หำรแผนไว้ มิได้

หัวข้ อ

ข้ อกาหนดสิทธิฯ ตัวอย่ าง

ข้ อกาหนดสิทธิของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ จนกว่ำเจ้ ำหนี ้สำมัญและเจ้ ำหนี ้บุริมสิทธิอื่น ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ที่
มีลำดับแห่งสิทธิ ในกำรชำระหนี ้เหนือกว่ำสิทธิ ในกำรได้ รับชำระเงิน
ของผู้ถือหุ้นกู้ดงั ที่กล่ำวไว้ ข้ำงต้ นจะได้ รับชำระหนี ้จนครบถ้ วนแล้ ว
5.4

ผลผูกพันผู้ถือหุ้นกู้และผู้รบั โอน
สิทธิในกำรได้ รับชำระเงินของผู้ถือหุ้นกู้ตำมข้ อกำหนดสิทธินี ้มีผลผูกพันผู้ถือหุ้นกู้
และผู้รับโอนทุกทอด (ถ้ ำมี) ตลอดอำยุของหุ้นกู้นี ้

6.
4. หน้ ำที่ของผู้ออกหุ้นกู้ (กรณีมีเหตุผิด 7. หน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้
นัด)
7.1 หำกมีเหตุผิดนัดใด ๆ (ตำมที่กำหนดในข้ อ 12) หรือเหตุกำรณ์ที่อำจกลำยเป็ น 6.1
เหตุผิดนัด (หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่จะกลำยเป็ นเหตุผิดนัด หำกผู้ออกหุ้นกู้ไม่
สำมำรถแก้ ไขเหตุกำรณ์ที่เกิดขึน้ ได้ ภำยในระยะเวลำที่กำหนดไว้ ) หรื อผู้ออก
หุ้นกู้ถกู ฟ้องเป็ นจำเลยในศำล หรื อถูกกล่ำวหำว่ำจะต้ องเป็ นฝ่ ำยรับผิดตำม
สัญ ญำใด ๆ ในกรณี พิพำทที่ อนุญ ำโตตุล ำกำรจะต้ องวิ นิ จฉัย ผู้ออกหุ้น กู้
จะต้ องแจ้ งให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ทรำบโดยไม่ชกั ช้ ำนับแต่วนั ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ได้ ทรำบ
ถึงเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว รวมทังแจ้
้ งถึงกำรกระทำใดๆ ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ได้ ดำเนินกำร
หรือเสนอที่จะดำเนินกำรเพื่อแก้ ไขเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวด้ วย

หน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้

5. หน้ ำที่ของผู้ออกหุ้นกู้ (เพิ่มเติม)

[ระบุข้อกำหนดเกี่ยวกับหน้ ำที่ของผู้ออกหุ้นกู้อื่น ๆ ทังในส่
้ วนที่จะต้ องปฏิบตั ิ 6.3
และงดเว้ นกำรปฏิบตั ิ]

หำกมีกรณีที่จะต้ องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนำยทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะ
จัด หำบุค คลเพื่อแต่งตัง้ ให้ เป็ นผู้แ ทนผู้ถือหุ้น กู้ หรื อนำยทะเบียนหุ้นกู้รำยใหม่
(แล้ วแต่กรณี) โดยเร็ วที่สดุ เท่ำที่จะสำมำรถกระทำได้ แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องไม่เกิน 60 (หก
สิบ) วันนับแต่วนั ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ทรำบเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว

6.4

ผู้ออกหุ้นกู้จะใช้ ควำมพยำยำมอย่ำงดีที่สดุ ในกำรประกอบธุรกิจให้ เหมำะสมและมี
ประสิทธิภำพ และจะปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้ อง รวมตลอดถึงกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ และคำสัง่ ต่ำง ๆ ที่
ออกตำมกฎหมำย และจะปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดสิทธิฉบับนี ้ตลอดอำยุของหุ้นกู้

6.5

ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ มีกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของหุ้นกู้ โดยสถำบันจัดอันดับ

7.6

หำกมีเหตุผิดนัดใด ๆ หรือผู้ออกหุ้นกู้ถกู ฟ้องเป็ นจำเลยในศำล หรื อถูกกล่ำวหำว่ำ
จะต้ องเป็ นฝ่ ำยรับผิดตำมสัญญำใด ๆ ในกรณีพิพำทที่อนุญำโตตุลำกำรจะต้ อง
วินิจฉัย ซึ่งหำกศำลมีคำพิพำกษำหรื ออนุญำโตตุลำกำรมีคำวินิจฉัยที่ไม่เป็ นคุณ
กับผู้ออกหุ้นกู้ และเหตุผิดนัด คดีควำม หรือกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรดังกล่ำว
จะก่อให้ เกิดผลกระทบอย่ำงร้ ำยแรง ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องแจ้ งให้ ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ทรำบ
ถึงเหตุผิดนัด คดีควำม หรือกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรดังกล่ำวโดยไม่ชกั ช้ ำนับ
แต่ วั น ที่ ผ้ ู ออกหุ้ นกู้ ได้ ทรำบถึ ง เหตุ ผิ ด นั ด คดี ค วำม หรื อกระบวนกำร
อนุญำโตตุลำกำรนัน้ รวมทังแจ้
้ งถึงกำรกระทำใดๆ ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ได้ ดำเนินกำรหรื อ
เสนอที่ จ ะด ำเนิ น กำรเพื่ อ แก้ ไขเหตุ ผิ ด นั ด คดี ค วำม หรื อกระบวนกำร
อนุญำโตตุลำกำรดังกล่ำวด้ วย

หัวข้ อ

6. ดอกเบี ้ย

ข้ อกาหนดสิทธิฯ ตัวอย่ าง

ข้ อกาหนดสิทธิของบริ ษัท
ควำมน่ำเชื่อถือที่ได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต. ตลอดอำยุห้ นุ กู้ ซึ่ง
อันดับควำมน่ำเชื่อถือนี ้มิได้ จดั ขึ ้นเพื่อเป็ นข้ อแนะนำให้ ผ้ ลู งทุนทำกำรซื ้อ ขำย หรื อ
ถือหุ้นกู้ที่เสนอขำย และอำจมีกำรเพิกถอนหรื อเปลี่ยนแปลงโดยสถำบันจัดอันดับ
ควำมน่ำเชื่อถือดังกล่ำว
6.6

ผู้ออกหุ้นกู้จะนำหุ้นกู้เข้ ำขอจดทะเบียนในสมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ ทย (Thai
Bond Market Association) และ/หรื อตลำดรองของหุ้นกู้อื่นใดที่ผ้ อู อกหุ้นกู้เห็น
ควร และจะคงให้ ห้ นุ กู้เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในสมำคมตลำดตรำสำรหนี ้ไทย
หรือศูนย์ซื ้อขำยอื่นใดที่ผ้ อู อกหุ้นกู้เห็นว่ำมีสถำนะเท่ำเทียมกันตลอดอำยุห้ นุ กู้

7.

ดอกเบีย้

8

ดอกเบีย้

8.1

[ระบุข้อกำหนดเกี่ยวกับดอกเบี ้ย กำรคำนวณดอกเบี ้ย และวันกำหนด 7.1
ชำระดอกเบี ้ย]

8.2

ในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินต้ นตำมเงื่อนไขในข้ อกำหนดสิทธิ
ดอกเบี ้ยสำหรับเงินต้ นค้ ำงชำระ
นับจำกวันถึงกำหนดชำระจนถึงวันที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ทำกำรชำระหนี ้ครบถ้ วน
ให้ คิดในอัตรำดอกเบี ้ยผิดนัด ทังนี
้ ้ ไม่วำ่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้ มีหนังสือ
แจ้ งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตำมข้ อ 10.2 แล้ วหรือไม่ก็ตำม

อัตรำดอกเบี ย้ และวันชำระดอกเบี ย้ หุ้นกู้
ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงชำระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้บนจำนวนเงินต้ นคงค้ ำงทังหมดของ
้
หุ้น กู้ตงแต่
ั ้ (โดยรวมถึง) วัน ออกหุ้น กู้ในอัตรำดอกเบีย้ หุ้น กู้ โดยจะมีกำรชำระ
ดอกเบี ้ยเป็ นรำยไตรมำสในวันชำระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ เว้ นแต่ผ้ อู อกหุ้นกู้เลื่อนกำร
ชำระดอกเบี ้ยตำมที่กำหนดไว้ ในข้ อ 7.4
อัตรำดอกเบี ้ยบนหุ้นกู้จะเป็ นอัตรำดังต่อไปนี ้
(ก)

สำหรับงวดดอกเบี ้ยทุก ๆ งวดตังแต่
้ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้จนถึง
(แต่ไม่นบั รวม) วันแรกที่สำมำรถใช้ สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ อัตรำดอกเบี ้ยบน
หุ้นกู้จะเท่ำกับอัตรำร้ อยละ 7 ต่อปี

(ข)

สำหรับงวดดอกเบี ้ยทุก ๆ งวดตังแต่
้ (โดยรวมถึง) วันแรกที่สำมำรถใช้
สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้เป็ นต้ นไปให้ อตั รำดอกเบี ้ยบนหุ้นกู้เป็ นดังนี ้
ช่ วงเวลา

1.

อัตราดอกเบีย้

ตังแต่
้ วนั แรกที่สำมำรถใช้ สิทธิไถ่ถอน ผลรวมของ (ก) อัตรำผลตอบแทน
หุ้น กู้ จนถึง (แต่ไ ม่นับ รวม) วัน ครบ พันธบัตรรัฐบำลอำยุ 5 ปี ณ สิ ้นสุดวัน
กำหนดปี ที่ 10 นับจำกวันออกหุ้นกู้
ทำกำรของสองวันทำกำรก่อนวันแรกที่
สำมำรถใช้ สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ (ข) Initial
Credit Spread และ (ค) อัตรำร้ อยละ

หัวข้ อ

ข้ อกาหนดสิทธิฯ ตัวอย่ าง

ข้ อกาหนดสิทธิของบริ ษัท
0.25 ต่อปี
2.

ตังแต่
้ ครบกำหนดปี ที่ 10 นับจำกวัน
ออกหุ้นกู้ จนถึง (แต่ไม่นบั รวม) วัน
ครบกำหนดปี ที่ 15 นับจำกวันออก
หุ้นกู้

ผลรวมของ (ก) อัตรำผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบำลอำยุ 5 ปี ณ สิ ้นสุดวัน
ทำกำรของสองวันทำกำรก่อนวันครบ
กำหนดปี ที่ 10 นับจำกวันออกหุ้นกู้ (ข)
Initial Credit Spread และ (ค) อัตรำ
ร้ อยละ 0.25 ต่อปี

3.

ตังแต่
้ ครบกำหนดปี ที่ 15 นับจำกวัน
ออกหุ้นกู้ จนถึง (แต่ไม่นบั รวม) วัน
ครบกำหนดปี ที่ 20 นับจำกวันออก
หุ้นกู้

ผลรวมของ (ก) อัตรำผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบำลอำยุ 5 ปี ณ สิ ้นสุดวัน
ทำกำรของสองวันทำกำรก่อนวันครบ
กำหนดปี ที่ 15 นับจำกวันออกหุ้นกู้ (ข)
Initial Credit Spread และ (ค) อัตรำ
ร้ อยละ 0.25 ต่อปี

4.

ตังแต่
้ ครบกำหนดปี ที่ 20 นับจำกวัน
ออกหุ้นกู้ จนถึง (แต่ไม่นบั รวม) วัน
ครบกำหนดปี ที่ 25 นับจำกวันออก
หุ้นกู้

ผลรวมของ (ก) อัตรำผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบำลอำยุ 5 ปี ณ สิ ้นสุดวัน
ทำกำรของสองวันทำกำรก่อนวันครบ
กำหนดปี ที่ 20 นับจำกวันออกหุ้นกู้ (ข)
Initial Credit Spread และ (ค) อัตรำ
ร้ อยละ 0.25 ต่อปี

5.

ตังแต่
้ ครบกำหนดปี ที่ 25 นับจำกวัน
ออกหุ้นกู้ จนถึง (แต่ไม่นบั รวม) วัน
ครบกำหนดปี ที่ 30 นับจำกวันออก
หุ้นกู้

ผลรวมของ (ก) อัตรำผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบำลอำยุ 5 ปี ณ สิ ้นสุดวัน
ทำกำรของสองวันทำกำรก่อนวันครบ
กำหนดปี ที่ 25 นับจำกวันออกหุ้นกู้ (ข)
Initial Credit Spread และ (ค) อัตรำ
ร้ อยละ 1.0 ต่อปี

6.

ตังแต่
้ ครบกำหนดปี ที่ 30 นับจำกวัน

ผลรวมของ (ก) อัตรำผลตอบแทน

หัวข้ อ

ข้ อกาหนดสิทธิฯ ตัวอย่ าง

ข้ อกาหนดสิทธิของบริ ษัท
ออกหุ้นกู้ จนถึง (แต่ไม่นบั รวม) วัน
พันธบัตรรัฐบำลอำยุ 5 ปี ณ สิ ้นสุดวัน
ครบกำหนดปี ที่ 35 นับจำกวันออก
ทำกำรของสองวันทำกำรก่อนวันครบ
หุ้นกู้
กำหนดปี ที่ 30 นับจำกวันออกหุ้นกู้ (ข)
Initial Credit Spread และ (ค) อัตรำ
ร้ อยละ 1.0 ต่อปี
7.

ตังแต่
้ ครบกำหนดปี ที่ 35 นับจำกวัน
ออกหุ้นกู้ จนถึง (แต่ไม่นบั รวม) วัน
ครบกำหนดปี ที่ 40 นับจำกวันออก
หุ้นกู้

ผลรวมของ (ก) อัตรำผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบำลอำยุ 5 ปี ณ สิ ้นสุดวัน
ทำกำรของสองวันทำกำรก่อนวันครบ
กำหนดปี ที่ 35 นับจำกวันออกหุ้นกู้ (ข)
Initial Credit Spread และ (ค) อัตรำ
ร้ อยละ 1.0 ต่อปี

8.

ตังแต่
้ ครบกำหนดปี ที่ 40 นับจำกวัน
ออกหุ้นกู้ จนถึง (แต่ไม่นบั รวม) วัน
ครบกำหนดปี ที่ 45 นับจำกวันออก
หุ้นกู้

ผลรวมของ (ก) อัตรำผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบำลอำยุ 5 ปี ณ สิ ้นสุดวัน
ทำกำรของสองวันทำกำรก่อนวันครบ
กำหนดปี ที่ 40 นับจำกวันออกหุ้นกู้ (ข)
Initial Credit Spread และ (ค) อัตรำ
ร้ อยละ 1.0 ต่อปี

9.

ตังแต่
้ ครบกำหนดปี ที่ 45 นับจำกวัน
ออกหุ้นกู้ จนถึง (แต่ไม่นบั รวม) วัน
ครบกำหนดปี ที่ 50 นับจำกวันออก
หุ้นกู้

ผลรวมของ (ก) อัตรำผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบำลอำยุ 5 ปี ณ สิ ้นสุดวัน
ทำกำรของสองวันทำกำรก่อนวันครบ
กำหนดปี ที่ 45 นับจำกวันออกหุ้นกู้ (ข)
Initial Credit Spread และ (ค) อัตรำ
ร้ อยละ 1.0 ต่อปี

10. วันครบกำหนดปี ที่ 50 นับจำกวันออก ผลรวมของ (ก) อั ต รำผลตอบแทน
หุ้นกู้เป็ นต้ นไป
พัน ธบัต รรั ฐบำลอำยุ 5 ปี ณ สิน้ สุด วัน
ท ำกำรของสองวัน ท ำกำรก่อ นวัน ครบ

หัวข้ อ

ข้ อกาหนดสิทธิฯ ตัวอย่ าง

ข้ อกาหนดสิทธิของบริ ษัท
กำหนดปี ที่ 50 นับจำกวันออกหุ้นกู้ หรื อ
ณ สิน้ สุด วัน ท ำกำรก่อนวัน เริ่ มต้ น ของ
งวดกำรปรับดอกเบี ้ยที่เกี่ยวข้ องตำมข้ อ
7.2 (แล้ วแต่กรณี) (ข) Initial Credit
Spread และ (ค) อัตรำร้ อยละ 3.0 ต่อปี
ทังนี
้ ้ ในกำรชำระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้อำจต้ องมีกำรหักเงินไว้ ณ ที่จ่ำยหรื อ
กำรหักเงินใด ๆ ที่กำหนดให้ พงึ หักไว้ ตำมข้ อ 8.5 อนึ่ง ในกำรคำนวณดอกเบี ้ยนัน้
จะทำกำรคำนวณบนจำนวนเงินต้ นคงค้ ำงทังหมดของหุ
้
้ นกู้
7.2

กำรปรับอัตรำดอกเบีย้
ผู้ออกหุ้นกู้จะทำกำรปรับอัตรำดอกเบี ้ยหุ้นกู้ทกุ ๆ วันปรับอัตรำดอกเบี ้ย
นำยทะเบียนหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ จะเป็ นผู้คำนวณกำรปรับอัตรำดอกเบี ้ยหุ้นกู้
ดังกล่ำวโดยอ้ ำงอิงจำกอัตรำผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบำลอำยุ 5 ปี ในสองวันทำ
กำรก่อนวันเริ่ มต้ นของงวดกำรปรับ ดอกเบี ้ยที่เกี่ยวข้ อง และแจ้ งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้
ทรำบโดยวิธีกำรตำมที่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นสมควร

7.3

กำรคำนวณดอกเบีย้
จำนวนดอกเบี ้ยที่จะต้ องชำระตำมหุ้นกู้สำหรับงวดดอกเบี ้ยใด ๆ จะคำนวณโดย
นำ (ก) ผลคูณของจำนวนเงินต้ นของหุ้นกู้ในแต่ละหน่วย ณ วันแรกของงวด
ดอกเบี ้ยนันกั
้ บอัตรำดอกเบี ้ยที่มีผลใช้ บงั คับสำหรับงวดนันไปคู
้ ณกับ (ข) จำนวน
วันสำหรับงวดดอกเบี ้ยนันหำรด้
้
วย 365 โดยจำนวนดอกเบี ้ยจะกำหนด ทศนิยม
ไม่เกินหกตำแหน่ง (ถ้ ำตำแหน่งที่เจ็ดมีค่ำมำกกว่ำหรื อเท่ำกับ 5 (ห้ ำ) ให้ ทำกำร
ปั ดทศนิยมตำแหน่งที่หกขึ ้นหนึ่งตำแหน่ง)

7.4

กำรเลือ่ นกำรชำระดอกเบีย้
(ก)

ภำยใต้ ข้อ 7.5 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิและดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะ
เลื่อนกำรชำระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ในวันชำระดอกเบี ้ยหุ้นกู้ โดยผู้
ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือบอกกล่ำวกำรเลื่อนกำรชำระดอกเบี ้ยให้ แ ก่
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่น้อยกว่ำ 5 (ห้ ำ) วันทำกำรก่อนวันกำหนดชำระ

หัวข้ อ

ข้ อกาหนดสิทธิฯ ตัวอย่ าง

ข้ อกาหนดสิทธิของบริ ษัท
ดอกเบี ้ยที่เกี่ยวข้ อง และให้ เรี ยกจำนวนดอกเบี ้ยที่เลื่อนกำรชำระ
ดอกเบี ้ยนันว่
้ ำ “ดอกเบีย้ ค้ างชาระ” โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิและดุลย
พินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะเลื่อนกำรชำระดอกเบี ้ยค้ ำงชำระออกไปอีก
โดยกำรส่งหนังสือบอกกล่ำวตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อนี ้ ทังนี
้ ้ ผู้
ออกหุ้นกู้สำมำรถเลื่อนกำรชำระดอกเบี ้ยและดอกเบี ้ยค้ ำงชำระได้
โดยไม่จำกัดจำนวนครัง้

7.5

(ข)

ผู้ออกหุ้นกู้จะสะสมดอกเบี ้ยที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ไม่ได้ ชำระและดอกเบี ้ยค้ ำง
ชำระให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น กู้ แต่ผ้ ูถื อ หุ้น กู้ไ ม่มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ดอกเบี ย้ หรื อ
ผลตอบแทนอื่นใดในดอกเบี ้ยที่ผ้ ูออกหุ้นกู้ไม่ได้ ชำระและดอกเบีย้
ค้ ำงชำระสะสมดังกล่ำว

(ค)

กำรเลื่อนกำรชำระดอกเบี ้ยตำมข้ อ 7.4 นี ้ไม่ให้ ถือเป็ นเหตุผิดนัดตำม
ข้ อ 10.

(ง)

ผู้ออกหุ้น กู้มีสิท ธิ ที่ จะชำระดอกเบีย้ ค้ ำงชำระ (ไม่ว่ำ ทังหมดหรื
้
อ
บำงส่วน) ไม่ว่ำในเวลำใด ๆ (โดยไม่จำกัดว่ำจะต้ องเป็ นวันชำระ
ดอกเบี ้ย) โดยกำรส่งหนังสือบอกกล่ำวให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่น้อย
กว่ำ 25 (ยี่สิบห้ ำ) วันทำกำรแต่ไม่เกิน 30 (สำมสิบ) วันทำกำร โดย
หนังสือบอกกล่ำ วนัน้ จะต้ องระบุจำนวนของดอกเบี ้ยค้ ำ งชำระที่ ผ้ ู
ออกหุ้นกู้ประสงค์จะชำระและวันชำระดอกเบี ้ยค้ ำงชำระดังกล่ำว

ข้อห้ำมปฏิ บตั ิ ของผู้ออกหุ้นกู้ระหว่ำงกำรเลือ่ นกำรชำระดอกเบี ย้
ตรำบเท่ำที่ผ้ อู อกหุ้นกู้มีกำรเลื่อนกำรชำระดอกเบี ้ยหรือดอกเบี ้ยค้ ำงชำระตำมข้ อ
7.4 ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องไม่กระทำกำรดังต่อไปนี ้
(ก)

ประกำศหรือจ่ำยเงินปั นผล

(ข)

ชำระดอกเบี ้ยหรือแจกจ่ำยทรัพย์สินใดๆ แก่ผ้ ถู ือหลักทรัพย์ของผู้ออก
หุ้นกู้ที่มีสถำนะทำงกฎหมำยเท่ำเทียมกับหุ้นกู้ หรื อผู้ถือหลักทรัพย์
ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีสถำนะทำงกฎหมำยด้ อยกว่ำหุ้นกู้ และ

(ค)

ไถ่ถอน ลด ยกเลิก ซื ้อ หรื อ ซื ้อคืนซึ่งหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มี

หัวข้ อ

ข้ อกาหนดสิทธิฯ ตัวอย่ าง

ข้ อกาหนดสิทธิของบริ ษัท
สถำนะทำงกฎหมำยเท่ำเทียมกับหุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้
ที่มีสถำนะทำงกฎหมำยด้ อยกว่ำหุ้นกู้โดยมีคำ่ ตอบแทน
ในกรณีที่ผ้ ูออกหุ้นกู้ฝ่ำฝื นข้ อกำหนดในข้ อ 7.5 นี ้ ให้ ถือว่ำดอกเบีย้ ค้ ำ งชำระถึง
กำหนดชำระทันทีในวันที่ผ้ อู อกหุ้นกู้กระทำกำรฝ่ ำฝื นดังกล่ำว และผู้ออกหุ้ นกู้ไม่
สำมำรถเลื่อนกำรชำระดอกเบี ้ยค้ ำงชำระดังกล่ำวนันออกไปได้
้
อีก

7. กำรช ำระคื นเงิน ต้ น กำรไถ่ถอน 10.
หุ้นกู้ และกำรซื ้อคืนหุ้นกู้
10.1

การไถ่ ถอนหุ้นกู้และการซือ้ คืนหุ้นกู้

9.

ผู้ออกหุ้นกู้จะทำกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยกำร
ชำระ[เงินต้ นตำมมูลค่ำหุ้นกู้]

การไถ่ ถอนหุ้นกู้และการซือ้ คืนหุ้นกู้
หุ้นกู้นีเ้ ป็ นหุ้นกู้ประเภทด้ อยสิทธิ ที่มีลักษณะคล้ ำยทุน ชำระคืนเงินต้ นเพียงครัง้
เดียวโดยกำรไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจกำร (Perpetual) ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่
กำหนดไว้ ในข้ อ 9. นี ้เท่ำนัน้

9.1

กำรไถ่ถอนหุ้นกู้ตำมดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้
ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้ตำมแต่จะเห็นสมควร ในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้จะใช้
สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องไถ่ถอนหุ้นกู้ทงหมดในวั
ั้
นครบกำหนด 5 ปี นับ
จำกวันออกหุ้นกู้ ซึง่ คือวันที่ 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562 (“วันแรกที่สามารถใช้ สิทธิไถ่
ถอนหุ้นกู้”) หรื อวันชำระดอกเบี ้ยหุ้นกู้แต่ละครัง้ ภำยหลังจำกวันแรกที่สำมำรถใช้
สิทธิ ไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยไถ่ถอนหุ้นกู้ที่รำคำเท่ำกับเงินต้ นตำมหุ้นกู้ทงจ
ั ้ ำนวน และผู้
ออกหุ้นกู้จะต้ องชำระดอกเบี ้ยที่เกิดขึน้ แล้ วซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีหน้ ำที่ต้องชำระแต่ยัง
มิได้ ชำระให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ (ซึ่งรวมถึงดอกเบี ้ยค้ ำงชำระ (ถ้ ำมี) ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ
7.4) จนถึงแต่ไม่รวมวันที่กำหนดว่ำจะทำกำรไถ่ถอน โดยผู้ออกหุ้นกู้ต้องส่งหนังสือ
บอกกล่ำวกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ และนำยทะเบียนหุ้นกู้
ล่วงหน้ ำเป็ นเวลำไม่น้อยกว่ำ 30 (สำมสิบ) วันแต่ไม่เกินกว่ำ 60 (หกสิบ) วันก่อน
วันที่ผ้ อู อกหุ้นกู้จะใช้ สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สำมำรถเพิกถอนหนังสือ
บอกกล่ำวกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ และกำรส่งหนังสือบอกกล่ำวดังกล่ำวจะทำให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้
มีหน้ ำที่ที่จะต้ องไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่สำมำรถใช้ สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ และในรำคำที่ระบุ
ไว้ ในหนังสือบอกกล่ำวดังกล่ำว

9.2

กำรไถ่ถอนหุ้นกู้ด้วยเหตุผลทำงภำษี
ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลือกที่จะทำกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ทงหมดในเวลำใด
ั้
ๆ ก็ได้ หำกผู้ออก
หุ้นกู้ได้ พิสจู น์ จนเป็ นที่พอใจแก่ผ้ แู ทนผู้ถื อหุ้นกู้ว่ำผู้ออกหุ้นกู้ไม่หรื อจะไม่สำมำรถ
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นำดอกเบี ้ยที่ชำระให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้มำหักเป็ นค่ำใช้ จ่ำยเพื่อประโยชน์ในกำรคำนวณ
ภำษีเงินได้ นิติบคุ คลในประเทศไทยของผู้ออกหุ้นกู้ได้ ทงจ
ั ้ ำนวน ณ วันออกหุ้นกู้หรื อ
ภำยหลังจำกวันออกหุ้นกู้ซงึ่ มีสำเหตุมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงในกฎหมำยไทย (หรื อ
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง) หน่วยงำนทำงกำรเมือง หรื อหน่วยงำนที่มีอำนำจในกำร
จัดเก็บภำษีที่เกี่ยวข้ อง หรือมีสำเหตุมำจำกกำร เปลี่ยนแปลงในกำรตีควำมหรือกำร
บังคับใช้ กฎหมำย กฎ หรื อระเบียบ โดยหน่วยงำนที่มีอำนำจในกำรออกกฎหมำย
ศำล หน่ วยงำนรัฐ หรื อหน่วยงำนกำกับดูแ ลใด ๆ (ซึ่งรวมถึงกำรประกำศใช้
กฎหมำย หรือกำรเผยแพร่คำพิพำกษำ หรื อคำตัดสินของหน่วยงำนกำกับดูแล) ใน
กรณีดงั กล่ำว ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทงจ
ั ้ ำนวนที่รำคำเท่ำกับเงินต้ นตำมหุ้นกู้
ทังจ
้ ำนวน และผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องชำระดอกเบี ้ยที่เกิดขึ ้นแล้ วซึ่งผู้ ออกหุ้นกู้มีหน้ ำที่
ต้ องชำระแต่ยงั มิได้ ชำระให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ (ซึง่ รวมถึง ดอกเบี ้ยค้ ำงชำระ (ถ้ ำมี) ตำมที่
ระบุไว้ ในข้ อ 7.4) จนถึงแต่ไม่รวมวันที่กำหนดว่ำจะทำกำรไถ่ถอน โดยผู้ออกหุ้นกู้
ต้ องส่งหนังสือบอกกล่ำวกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ และนำย
ทะเบียนหุ้นกู้ล่วงหน้ ำเป็ นเวลำไม่น้อยกว่ำ 30 (สำมสิบ) วันแต่ไม่เกินกว่ำ 60 (หก
สิบ) วันก่อนวันที่ผ้ อู อกหุ้นกู้จะใช้ สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สำมำรถเพิก
ถอนหนังสือบอกกล่ำวกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ได้
ทังนี
้ ้ ก่อนส่งหนังสือบอกกล่ำวแจ้ งกำรไถ่ ถอนตำมควำมในวรรคแรก ผู้ออกหุ้นกู้
จะต้ องน ำส่งหนังสือซึ่งลงนำมโดยกรรมกำรผู้มีอำนำจของผู้ออกหุ้นกู้ (หรื อผู้รับ
มอบอำนำจ) ที่ระบุวำ่ มีเหตุกำรณ์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 9.2 นี ้เกิดขึ ้น และรำยละเอียด
เกี่ยวกับเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว รวมทังหลั
้ กฐำนที่แสดงให้ เห็นว่ำผู้ออกหุ้นกู้ไม่สำมำรถ
นำดอกเบี ้ยที่ชำระให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้มำหักค่ำใช้ จ่ำยเพื่อประโยชน์ในกำรคำนวณภำษี
ของผู้ออกหุ้นกู้ได้ ตำมกฎหมำย กฎ หรือ ระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ องให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือ
หุ้นกู้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อำจพิจำรณำว่ำหนังสือและหลักฐำนดังกล่ำวเป็ นหลักฐำนอันเป็ น
ที่สดุ ว่ำได้ มีเหตุกำรณ์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 9.2 นีเ้ กิดขึ ้นแล้ ว ซึ่งหลักฐำนนี ้ถือเป็ น
ที่สดุ และมีผลผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทกุ รำย ทังนี
้ ้ เมื่อระยะเวลำบอกกล่ำวตำมที่กำหนดไว้
ในข้ อ 9.2 นี ้ สิ ้นสุดลง ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้ ำที่จะต้ องไถ่ถอนหุ้นกู้ตำมวิธีกำรที่กำหนดไว้
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ในข้ อ 9.2 นี ้
9.3

กำรไถ่ถอนหุ้นกู้ด้วยเหตุกำรณ์ เปลี ย่ นแปลงในวิ ธีกำรจัดอันดับของหุ้นกู้
ผู้ออกหุ้นกู้อำจใช้ สิทธิ ไถ่ถอนหุ้นกู้ทงหมดในเวลำใด
ั้
ๆ ก็ได้ หำกผู้ออกหุ้นกู้ได้
พิสจู น์จนเป็ นที่พอใจแก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ว่ำได้ มีกำรเปลี่ยนแปลงในวิธีกำรจัดอันดับ
ของหุ้นกู้หรื อกำรตีควำมในวิธีกำรจัดอันดับของหุ้นกู้โดยสถำบันจัดอันดับควำม
น่ำเชื่อถือ ทำให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้สำมำรถนับหุ้นกู้ที่ออกนี ้เป็ นเครดิตตรำสำรทุน (equity
credit) ของผู้ออกหุ้น กู้ได้ น้ อยลงกว่ำ ที่ ผ้ ูออกหุ้นกู้ส ำมำรถนับ ได้ ก่อนหน้ ำ กำร
เปลี่ยนแปลงในวิธีกำรจัดอันดับของหุ้นกู้หรือกำรตีควำมในวิธีกำรจัดอันดับดังกล่ำว
หรือไม่สำมำรถนับหุ้นกู้ที่ออกนี ้เป็ นเครดิตตรำสำรทุน (equity credit) ของผู้ออกหุ้น
กู้ได้ เลยไม่ว่ำด้ วยเหตุผลใด ๆ โดยไถ่ถอนหุ้นกู้ที่รำคำเท่ำกับเงินต้ นตำมหุ้นกู้ทงั ้
จำนวน และผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องชำระดอกเบี ้ยที่เกิดขึน้ แล้ วซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีหน้ ำที่ต้อง
ชำระแต่ยงั มิได้ ชำระให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ (ซึง่ รวมถึง ดอกเบี ้ยค้ ำงชำระ (ถ้ ำมี) ตำมที่ระบุ
ไว้ ในข้ อ 7.4) จนถึงแต่ไม่รวมวันที่กำหนดว่ำจะทำกำรไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้ต้องส่ง
หนังสือบอกกล่ำวกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ และนำยทะเบียน
หุ้นกู้ล่วงหน้ ำเป็ นเวลำไม่น้อยกว่ำ 30 (สำมสิบ) วันแต่ไม่เกินกว่ำ 60 (หกสิบ) วัน
ก่อนวันที่ผ้ ูออกหุ้นกู้จะใช้ สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สำมำรถเพิกถอน
หนังสือบอกกล่ำวกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ได้
ทังนี
้ ้ ก่อนที่ผ้ อู อกหุ้นกู้จะจัดส่งหนังสือบอกกล่ำวกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ
นี ้ ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งและจัดให้ มีกำรส่งเอกสำรเหล่ำนี ้ให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
(ก)

หนังสือซึ่งลงนำมโดยกรรมกำรผู้มีอำนำจของผู้ออกหุ้นกู้ (หรื อผู้รับมอบ
อำนำจ) ที่ระบุว่ำมีเหตุกำรณ์ ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 9.3 นีเ้ กิดขึน้ รวมทัง้
รำยละเอียดเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว และ

(ข)

ประกำศหรือหลักฐำนใด ๆ ที่ออกโดยสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือระบุ
รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงในวิธีกำรจัดอันดับของหุ้นกู้หรื อกำร
ตีควำมในวิธีกำรจัดอันดับของหุ้นกู้

ผู้แ ทนผู้ถือหุ้น กู้ อำจพิจำรณำว่ำ หนังสือและประกำศหรื อหลักฐำนดังกล่ำวเป็ น
หลักฐำนอันเป็ นที่สุดว่ำได้ มีเหตุกำรณ์ ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 9.3 นีเ้ กิดขึน้ แล้ ว ซึ่ง
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หลักฐำนนี ้ถือเป็ นที่สดุ และมีผลผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทกุ รำย ทังนี
้ ้ เมื่อระยะเวลำบอก
กล่ำวตำมที่กำหนดไว้ ในข้ อ 9.3 นี ้ สิ ้นสุดลง ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้ ำที่จะต้ องไถ่ถอนหุ้นกู้
ตำมวิธีกำรที่กำหนดไว้ ในข้ อ 9.3 นี ้
9.4

กำรไถ่ถอนหุ้นกู้ด้วยเหตุกำรณ์ เปลีย่ นแปลงในหลักกำรบัญชี
ผู้ออกหุ้นกู้อำจใช้ สิทธิ ไถ่ถอนหุ้นกู้ทงหมดในเวลำใด
ั้
ๆ ก็ได้ หำกผู้ออกหุ้นกู้ได้
พิสจู น์จนเป็ นที่พอใจแก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้วำ่ ได้ มีกำรเปลี่ยนแปลงในหลักกำรบัญชีที่ผ้ ู
ออกหุ้นกู้ต้องปฏิบตั ิตำมทำให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้สำมำรถนับหุ้นกู้ที่ออกนี ้เป็ นส่วนของผู้ถือ
หุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ได้ น้อยลงกว่ำ ณ วันออกหุ้นกู้หรือไม่สำมำรถนับหุ้นกู้ที่ออกนี ้เป็ น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ได้ เลยไม่วำ่ ด้ วยเหตุผลใด ๆ โดยไถ่ถอนหุ้นกู้ที่รำคำ
เท่ำกับเงินต้ นตำมหุ้นกู้ทงจ
ั ้ ำนวน และผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องชำระดอกเบี ้ยที่เกิดขึ ้นแล้ ว
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีหน้ ำที่ต้องชำระแต่ยงั มิได้ ชำระให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ (ซึ่งรวมถึงดอกเบี ้ย
ค้ ำงชำระ (ถ้ ำมี) ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 7.4) จนถึงแต่ไม่รวมวันที่กำหนดว่ำจะทำกำรไถ่
ถอน โดยผู้ออกหุ้นกู้ต้องส่งหนังสือบอกกล่ำวกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
ผู้ถือหุ้นกู้ และนำยทะเบียนหุ้นกู้ล่วงหน้ ำเป็ นเวลำไม่น้อยกว่ำ 30 (สำมสิบ) วันแต่
ไม่เกินกว่ำ 60 (หกสิบ) วันก่อนวันที่ผ้ อู อกหุ้นกู้จะใช้ สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ ผู้ออกหุ้น
กู้ไม่สำมำรถเพิกถอนหนังสือบอกกล่ำวกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ได้
ทังนี
้ ้ ก่อนที่ผ้ อู อกหุ้นกู้จะจัดส่งหนังสือบอกกล่ำวกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ
นี ้ ผู้ออกหุ้นกู้จะส่งและจัดให้ มีกำรส่งเอกสำรเหล่ำนี ้ให้ แก่ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
(ก)

หนังสือซึ่งลงนำมโดยกรรมกำรผู้มีอำนำจของผู้ออกหุ้นกู้ (หรื อผู้รับมอบ
อำนำจ) ที่ระบุว่ำมีเหตุกำรณ์ ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 9.4 นีเ้ กิดขึน้ รวมทัง้
รำยละเอียดเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว และ

(ข)

ประกำศหรื อหลักฐำนใด ๆ ที่ออกโดยผู้สอบบัญ ชีอิสระที่เป็ นที่ ยอมรั บ
โดยทั่ว ไประบุร ำยละเอี ยดเกี่ ยวกับ กำรเปลี่ ย นแปลงในหลัก กำรบัญ ชี
ดังกล่ำว

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิอำจพิจำรณำว่ำหนังสือและประกำศหรื อหลักฐำนดังกล่ำว
เป็ นหลักฐำนอันเป็ นที่สดุ ว่ำได้ มีเหตุกำรณ์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 9.4 นี ้เกิดขึ ้นแล้ ว ซึ่ง
หลักฐำนนี ้ถือเป็ นที่สดุ และมีผลผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทกุ รำย ทังนี
้ ้ เมื่อระยะเวลำบอก

หัวข้ อ

ข้ อกาหนดสิทธิฯ ตัวอย่ าง

ข้ อกาหนดสิทธิของบริ ษัท
กล่ำวตำมที่กำหนดไว้ ในข้ อ 9.4 นี ้ สิ ้นสุดลง ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้ ำที่จะต้ องไถ่ถอนหุ้นกู้
ตำมวิธีกำรที่กำหนดไว้ ในข้ อ 9.4 นี ้
9.5

กำรซื ้อคื นหุ้นกู้โดยผู้ออกหุ้นกู้
ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื ้อคืนหุ้นกู้จำกผู้ถือหุ้นกู้ร ำยใด ๆ ในตลำดรองหรื อแหล่งอื่น ๆ ได้
ไม่วำ่ ในเวลำใด ๆ ที่รำคำหรือเงื่อนไขใดๆ ก็ได้ แต่หำกผู้ออกหุ้นกู้ทำคำเสนอซื ้อคืน
หุ้นกู้เป็ นกำรทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องทำคำเสนอซื ้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรำย
และจะต้ องทำกำรซื ้อคืนหุ้นกู้จำกผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จ ะขำยคืนหุ้นกู้ทกุ รำยอย่ำง
เท่ำเทียมกันตำมสัดส่วนที่เสนอขำย

9.6

กำรยกเลิ กหุ้นกู้
เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ทำกำรไถ่ถอนหรื อซื ้อคืนหุ้นกู้แล้ ว ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องยกเลิกหุ้นกู้
ดังกล่ำว และจะนำหุ้นกู้ดงั กล่ำวออกและเสนอขำยต่อไปอีกมิได้ โดยผู้ออกหุ้นกู้
จะต้ องแจ้ งให้ นำยทะเบียนหุ้นกู้ทรำบเพื่อดำเนินกำรยกเลิกหุ้นกู้ดงั กล่ำว

9.7

ควำมประสงค์ ในกำรออกหลักทรัพย์ เพือ่ ทดแทนหุ้นกู้
ในกำรไถ่ถอนหรือซื ้อคืนหุ้นกู้ที่ไม่ใช่กำรไถ่ถอนหุ้นกู้ตำมข้ อ 9.2 9.3 และ 9.4 ตรำบ
เท่ำที่สถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือยังนับหุ้นกู้ให้ เป็ นเครดิตตรำสำรทุน (equity
credit) ผู้ออกหุ้นกู้มีควำมประสงค์ที่จะ (แต่ไม่ถกู ผูกพันให้ ต้องดำเนินกำร) ชำระคืน
เงินต้ นของหุ้นกู้ด้วยจำนวนเงินที่ได้ จำกกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ใด ๆ ที่
สถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือนับให้ เป็ นเครดิตตรำสำรทุน (equity credit) (หรื อ
อันดับเครดิตตรำสำรที่คล้ ำยคลึงกันที่สถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือจะใช้ เป็ น
ครัง้ เป็ นครำว) ที่เท่ำเทียมกับหรือดีกว่ำเครดิตตรำสำรทุน (equity credit) ของหุ้นกู้
ที่ผ้ ูออกหุ้นกู้มีควำมประสงค์ที่จะไถ่ถอนหรื อซื ้อคืนได้ รับ ณ วันออกหุ้นกู้ดังกล่ำว
(โดยจะต้ องคำนึ งถึงกำรเปลี่ยนแปลงในกฎเกณฑ์ เกี่ ยวกับ ตรำสำรที่ มีลักษณะ
คล้ ำยทุนหรื อกฎเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้ องหรื อกำรเปลี่ยนแปลงในกำรตีค วำมกฎเกณฑ์
ดังกล่ำวตังแต่
้ วนั ออกหุ้นกู้)

หัวข้ อ
8.กำรผิดนัดและผลของกำรผิดนัด
(กรณีผิดนัดไม่ชำระเงิน)

ข้ อกาหนดสิทธิฯ ตัวอย่ าง
12. การผิดนัดและผลของการผิดนัด

10.

12.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้ถือเป็ นกำรผิดนัดตำมข้ อกำหนดสิทธิ

10.1 ถ้ ำเกิดเหตุกำรณ์ใด ๆ ดังต่อไปนี ้ ให้ ถือเป็ นเหตุผิดนัด (“เหตุผิดนัด”) ภำยใต้ ห้ นุ กู้

(ก)

9.กำรผิดนัดและผลของกำรผิดนัด
(กรณีผิดนัดกรณีอื่นๆ)

ข้ อกาหนดสิทธิของบริ ษัท

หำกผู้ออกหุ้น กู้ผิ ด นัด ไม่ชำระเงิน ไม่ว่ำ เงิน ต้ น หรื อดอกเบีย้ หรื อเงิน
จำนวนอื่นใดในวันถึงกำหนดชำระตำมเงื่อนไขในข้ อกำหนดสิทธิ

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดสิทธิในข้ ออื่น ๆ นอกจำกกำรผิดนัด -ไม่มีไม่ชำระเงิน และเหตุผิดเงื่อนไขเช่นนัน้ ยังคงมีอยู่เป็ นระยะเวลำ 30 วัน
นับจำกวัน ที่ได้ มีกำรส่งหนังสือแจ้ งให้ ผ้ ูออกหุ้นกู้แก้ ไขกำรไม่ป ฏิบัติ
ตำมเงื่อนไขดังกล่ำวไปยังสำนักงำนใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้แล้ วโดยผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่ำร้ อยละ
[•] ของหุ้นกู้ที่ยงั มิได้ ทำกำรไถ่ถอนทังหมด
้
(ค) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนีไ้ ม่ว่ำในมูลหนีใ้ ด ๆ เป็ นจำนวนเงินรวมกัน
เกินกว่ำ [•] บำท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่ำ จำกกำรที่ (1) ผู้
ออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนีด้ ังกล่ำวภำยในกำหนดชำระหนีเ้ ดิมหรื อภำยใน
ระยะเวลำที่เจ้ ำหนี ้ขยำยให้ หรือ (2) หนี ้ดังกล่ำวถูกเจ้ ำหนี ้เรียกให้ ชำระ
คืนก่อนกำหนดตำมสิทธิของเจ้ ำหนี ้ในสัญญำที่เกี่ยวข้ อง
(ง)

หำกผู้ ออกหุ้น กู้ ต้ อ งค ำพิ พ ำกษำเสร็ จ เด็ ด ขำด หรื อ ค ำชี ข้ ำดของ
อนุญำโตตุลำกำร ให้ ชำระเงินครัง้ เดียวหรื อหลำยครัง้ รวมกันเกินกว่ำ
[•] บำท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่ำ

การผิดนัดและผลของการผิดนัด
(ก)

ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระเงินไม่วำ่ เงินต้ นหรื อดอกเบี ้ยหรื อเงินจำนวนอื่นใดในวัน
ถึงกำหนดชำระตำมเงื่อนไขในข้ อกำหนดสิทธิ และกำรผิดนัดไม่ชำระเงิน
ดังกล่ำวยังคงมีอยู่อย่ำงต่อเนื่องเป็ นระยะเวลำ 5 (ห้ ำ) วันทำกำรนับจำก
วันถึงกำหนดชำระนัน้ แต่ไม่รวมถึงควำมล่ำช้ ำอันเกิดจำกกำรส่งมอบเช็ค
หรือกำรโอนเงินเข้ ำบัญชีเงินฝำกของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งพิสจู น์ได้ ว่ำผู้ออกหุ้นกู้ได้
ชำระเงิ น ต้ น และ/หรื อ ดอกเบีย้ ภำยในกำหนดช ำระแล้ ว หรื อ เกิ ด เหตุ
สุดวิสยั หรือเหตุใด ๆ อันผู้ออกหุ้นกู้ไม่สำมำรถควบคุมได้ เช่น ควำมล่ำช้ ำ
ของกำรส่งไปรษณีย์ หรือควำมผิดพลำดของระบบกำรชำระเงิน เป็ นต้ น

หัวข้ อ
10.กำรผิดนัดและผลของกำรผิดนัด
(กรณีฟืน้ ฟูกิจกำร)

ข้ อกาหนดสิทธิฯ ตัวอย่ าง
(จ)

มีกำรเริ่ มดำเนินกำรเพื่อขอฟื ้นฟูกิจกำรของผู้ออกหุ้นกู้หรื อเพื่อขอให้
ผู้ออกหุ้นกู้ล้มละลำยภำยใต้ กฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง หรือได้ มีคำสัง่ หรื อมติ
ใด ๆ โดยชอบตำมกฎหมำยให้ เลิกกิจกำรของผู้ออกหุ้นกู้ หรื อผู้ออก
หุ้นกู้ตกเป็ นผู้มีหนีส้ ินล้ น พ้ นตัวตำมที่กฎหมำยกำหนดหรื อมีกำรยึด/
อำยัดทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้ตำมคำพิพำกษำหรื อคำสัง่ โดยชอบด้ วย
กฎหมำย

ข้ อกาหนดสิทธิของบริ ษัท
(ข)

ผู้ออกหุ้นกู้ถกู ศำลมีคำสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์เด็ดขำด หรือถูกศำลมีคำสัง่ ให้ ฟืน้ ฟู
กิจกำร หรือถูกศำลพิพำกษำให้ ล้มละลำยตำมกฎหมำยว่ำด้ วยล้ มละลำย
หรือมีกำรชำระบัญชีเพื่อเลิกกิจกำรของผู้ออกหุ้นกู้

