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ที่  IVL004/03/2012 
  21 มีนาคม 2555 
  
เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2555 

เรียน  ทานผูถือหุน  

บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) 

 

 ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) ไดมีมติใหเรียกประชุม
สามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ หองแอทธินี คริสตัล ฮอลล โรงแรม
พลาซา แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขท่ี 61 ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระ
ดังตอไปนี้ 
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 22 

 กันยายน 2554 
 

วัตถุประสงคและเหตุผล บริษัทไดจัดประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2554  เม่ือวันที่ 22 กันยายน 2554 และได
จัดทํารายงานการประชุม สงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย
ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด รวมท้ังไดเผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัทดวยแลว 
โดยมีสําเนารายงานการประชุมปรากฎตามเอกสารแนบ 1 

 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2554 

เม่ือวันที่ 22 กันยายน 2554 ซึ่งคณะกรรมการเห็นวาไดมีการบันทึกรายงานไวอยางถูกตอง
แลว 

 
การลงมต ิ วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซ่ึงมา
 ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2554   
 
วัตถุประสงคและเหตุผล เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2554 และเพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท 

ขอ 30 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฎไวในรายงานประจําป 2554 ตามเอกสารแนบ 2 ใน
รูปแบบแผนซีดี  

 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2554 ใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ 
 
 
 
 



                                                                                                                              บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) 

 

หนา 2 

 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับป 2554 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2554 

 

วัตถุประสงคและเหตุผล เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 112 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด คณะกรรมการ 
กําหนดใหมีการจัดทํางบดุลและงบกําไรขาดทุน ณ. วันส้ินสุดรอบปบัญชีของบริษัท  เพื่อ
นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพื่อพิจารณาอนุมัติ สําหรับงบ
การเงินและงบการเงินรวมของบริษัท สําหรับปสิ้นสุด ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่
แสดงไวในรายงานประจําป 2554 ไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต สอบ
ทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท 

 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2554 ซึ่งไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต และสอบทานโดย
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
การลงมต ิ วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซ่ึงมา
 ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายและการจายเงินปนผล

 สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2554 
 
วัตถุประสงคและเหตุผล เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท ขอ 37 ซึ่งกําหนดใหบริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิ

ประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองในอัตราไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หัก
ดวยยอดเงินขาดทุนสะสมที่ยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะไมนอยกวารอยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน 

 
สําหรับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทนั้น บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลใน
อัตราไมตํ่ากวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสํารองตามกฎหมาย 
ทั้งนี ้ คณะกรรมการบริษัทเปนผูมีอํานาจอนุมัติในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการ
จายเงินปนผล โดยคํานึงถึงปจจัยตางๆ เพื ่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผู ถือหุ น 
ไดแก เงินสํารองเพื่อจายชําระหนี้เงินกูยืม แผนการลงทุนในการขยายกําลังการผลิต ในกรณี
ที่มีการเปล่ียนแปลงของสภาวะการตลาด ซึ่งอาจสงผลกระทบตอกระแสเงินสดในอนาคตของ
บริษัท รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 3  
 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายและการ
จายเงินปนผล ดังนี้ 
(1) จัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายเปนจํานวนเงิน 252,935,672 บาท 
(2) จายเงินปนผลในอัตราหุนละ 1.00 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 4,814,257,245.00  

บาท คิดเปนรอยละ 30.92 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมสําหรับป 2554 ซึ่ง
บริษัทฯ ไดมีการจายเงินปนผลระหวางกาลใหกับผูถือหุนของบริษัทไปแลว ในอัตรา 
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0.50 บาทตอหุน คิดเปนจํานวนเงิน 2,407,128,622.50 บาท เม่ือวันที่ 5 กันยายน 
2554 ดังนั้น บริษัทฯ จะเสนอจายเงินปนผลในสวนที่เหลืออีกในอัตรา 0.50 บาทตอ
หุน คิดเปนจํานวนเงิน 2,407,128,622.50 บาท 

 
 ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับการอนุมัติของผูถือหุน โดยที่การจายเงินปนจายเงินปนผลในสวนที่

เหลืออีกในอัตรา 0.50 บาทตอหุน คิดเปนจํานวนเงิน 2,407,128,622.50 บาท และ
เสนอใหกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 24  พฤษภาคม 2555 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได
กําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ซึ่งเปนวัน
กําหนดรายชื่อผูถือหุน (Record Date)  และกําหนดใหวันที่ 11  พฤษภาคม 2555 
เปนวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225  ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

 
การลงมต ิ วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซ่ึงมา
 ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 
วัตถุประสงคและเหตุผล เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และขอบังคับของบริษัท ขอ 14 ซึ่ง

กําหนดใหกรรมการพนจากตําแหนงจํานวนหน่ึงในสาม ในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป โดยที่กรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระยินดีรับเปนกรรมการตอไป ไดแก   

 
1. นายวิลเล่ียม เอ็ลวูด ไฮเน็ค กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา  

   พิจารณาคาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ 
2. นายศิริ การเจริญดี  กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณา 

คาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ 
3. นายคณิต สีห   กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณา 

คาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ 
4. นายมาริษ สมารัมภ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5. นายดีลิป กุมาร อากาวาล กรรมการ 
 

ทั้งนี้ ประวัติและประสบการณการทํางานท่ีผานมาของกรรมการที่เสนอใหเลือกต้ัง และ
นิยามกรรมการอิสระ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 4 
 
กรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระยินดีรับเปนกรรมการตอไป โดยเสนอตอคณะ 
กรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหา 
พิจารณาคาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการไดพิจารณาแลว เห็นวากรรรมการทุกทานเปน
ผูมีความสามารถ และประสบการณทํางานท่ีผานมา เปนประโยชนตอบริษัท จึงเห็น 
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สมควรเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแตงต้ังกรรมการท่ีพนจากตําแหนงเปน
กรรมการตอไปอีกวาระหน่ึง 
 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน เลือกต้ัง 
กรรมการทั้ง 5 ทาน คือ นายวิลเล่ียม เอ็ลวูด ไฮเน็ค นายศิริ การเจริญดี นายคณิต สีห 
นายมาริษ สมารัมภ และนายดีลิป กุมาร อากาวาล กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไป
อีกวาระหน่ึง 

 
การลงมติ  วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซ่ึงมา
 ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจายคาตอบแทนใหกับกรรมการประจําป 2555 
 
วัตถุประสงคและเหตุผล เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท ขอ 15 การจายคาตอบแทนกรรมการจะตองไดรับ

การอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน    
 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน อนุมัติการจายคาตอบแทนใหกับกรรมการ เปนจํานวน

เงินไมเกิน 35,000,000 บาท และเห็นควรเสนอใหคณะกรรมการบริษัท เปนผูมีอํานาจใน
การพิจารณาการจัดสรรคาตอบแทน โดยมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 5 

 
การลงมต ิ วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของผูถือหุนและผูรับมอบ
 ฉันทะซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี

 ประจําป 2555 
 
วัตถุประสงคและเหตุผล เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และขอบังคับบริษัท ขอ 30 ซึ่ง

กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี
ประจําป เพื่อเสนออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให
แตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2555 และเสนอแนะตอ

คณะกรรมการใหแตงต้ังนายวินิจ  ศิลามงคล  ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3378 และ/หรือ 
นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4323 และ/หรือ นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ 
ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4068 และ/หรือ  ผูสอบบัญชีอื่น ซึ่งไดรับการแตงต้ังจากบริษัท 
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2555 ทั้งนี้ ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตมีคุณสมบัติตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ซึ่งผูสอบบัญชีมีผลงานเปนที่นาพอใจ และเสนอใหกําหนด
คาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป 2555 เปนจํานวนเงินไมเกิน 7,800,000 บาท 
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 6 
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนแตงต้ังนายวินิจ  ศิลามงคล ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขท่ี 
3378 และ/หรือ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขท่ี 4323 และ/หรือ นาย
เจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4068 และ/หรือ ผูสอบบัญชีอื่นซึ่งไดรับการ
แตงต้ังจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 
2555 และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป 2555 เปนจํานวนเงินไมเกิน 
7,800,000 บาท ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
การลงมต ิ วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียง 
 ลงคะแนน 
 
วาระที่ 8  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 
 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 105 ไดกําหนดวาผูถือหุนสามารถเสนอวาระอ่ืนๆ เพื่อ
พิจารณาในการประชุมผูถือหุนได โดยการเสนอวาระดังกลาว จะตองเสนอโดยผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไมนอยกวาหน่ึง
ในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  

 
 บริษัทฯ ขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวขางตน ในกรณีที่ผู
ถือหุนทานใดที่ไมสามารถเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนได และมีความประสงคที่จะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุม
แทน  กรุณากรอกขอความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะเพียงแบบใดแบบหนึ่ง (แบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค.) 
แบบ ค. ใชสําหรับผูถือหุนที่เปนชาวตางชาติ และแตงต้ังใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน ผูถือหุน
สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะไดที่เว็บไซตของบริษัทที่ www.indoramaventures.com ในหัวขอนักลงทุน  

 
 ทั้งนี้  เพื่อใหการลงทะเบียนเขารวมประชุมผูถือหุนเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วย่ิงขึ้น ขอใหทานผู
ถือหุนและ/หรือผูรับมอบฉันทะ โปรดนําหนังสือที่ระบุชื่อผูถือหุนซ่ึงพิมพบารโคดไวแลว พรอมหลักฐานแสดงตนในการเขา
รวมประชุม มาแสดงตอเจาหนาที่ลงทะเบียนในวันประชุมดวย  

 
 ในกรณีที่ทานผูถือหุน มีขอสงสัยหรือคําถามที่เก่ียวของกับวาระการประชุม สามารถสงคําถามลวงหนา
มายังบริษัทฯ ไดที่ฝายกฎหมายและสํานักเลขานุการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) 75/102 อาคารโอเชี่ยน
ทาวเวอร 2 ชั้น 32 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยผานทางเวบ็ไซตของ
บริษัท ที่  www.indoramaventures.com หรือสงทางโทรสารท่ีหมายเลข 02-665-7090 โดยระบุที่อยูที่บริษัทสามารถ
ติดตอกลับได  

  อนึ่ง บริษัทฯ กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2555 ในวันที่ 12 
มีนาคม 2555 (Record Date) และใหรวบรวมรายช่ือผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 มีนาคม 2555  
 
  นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 
(Record Date)  และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225  ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  โดย 
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วิธีปดสมุดทะเบียน ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2554  
 

ขอแสดงความนับถือ 
บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) 

        
  (นายโซวิค รอย เชาวดูร่ี ) 

  เลขานุการบริษัท     
โดยคําส่ังคณะกรรมการบริษัท 
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เอกสารแนบ 1 
สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2554  
เม่ือวันท่ี 22 กันยายน 2554 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                              บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) 

 

หนา 7 

 

บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที ่1/2554 
วันพฤหัสบดทีี่ 22 กันยายน 2554 เวลา 9.30 น. 

หองแอทธินี คริสตัล บี ชั้น 3 แอทธินี ทาวเวอร โรงแรมพลาซา แอทธินี รอยัล เมอริเดียน  
เลขที่ 61 ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร 10330 

  
 
เร่ิมประชุมเวลา 9.30 น. 
 
 เน่ืองจากนายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธานกรรมการบริษัท ติดภารกิจสําคัญไมสามารถเขารวมประชมุได 
ตามขอบังคับของบริษัทท่ีกําหนดไว ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม ใหรองประธานกรรมการทําหนาท่ี
เปนประธานในท่ีประชุมแทน ดังน้ัน นายระเฑียร ศรีมงคล รองประธานกรรมการ ทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุม 
ประธานฯ ไดแนะนํากรรมการ ผูบริหาร และท่ีปรึกษาทางการเงิน โดยมีรายละเอียดผูเขารวมประชุมดังน้ี 
 
กรรมการบริษทัท่ีเขารวมประชุม  
1. นายระเฑียร ศรีมงคล กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
3. นายมาริษ สมารัมภ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
4. นายดีลิป กุมาร อากาวาล กรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหารกลุมธุรกิจ PET 
5. นายคณิต สีห  กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและกํากับดูแล

กิจการ 
 
กรรมการบริษทัท่ีไมไดเขารวมประชมุ  
1.  นายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธานกรรมการบริษัท 
2. นายอาลก โลเฮีย  รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและกํากับ 
  ดูแลกิจการและประธานเจาหนาท่ีบริหารกลุมบริษัทฯ 
3.  นางสุจิตรา โลเฮีย กรรมการ 
4.  นายอมิต โลเฮีย กรรมการ 
5. นายวิลเล่ียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและ
  กํากับดูแลกิจการ 
6. ดร.ศิริ การเจริญดี กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและกํากับดูแล

กิจการ 
7. นายซาช ิปรากาซ ไคตาน กรรมการและกรรมการผูจัดการกลุมธุรกิจขนสัตว 
8. นายอุเดย พอล ซิงห กิล กรรมการและกรรมการผูจัดการกลุมธุรกิจโพลีเอสเตอร 
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ผูบริหารท่ีเขารวมประชุม  
1. นายราเมซ กมุาร นาซิง ปุระ เจาหนาท่ีบริหารฝายปฏิบัติการกลุมธุรกิจโพลีเอสเตอร  
ท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีเขารวมประชุม 
1. นายวรารัตน ชติุมิต กรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพยบัวหลวง จํากัด (มหาชน) 
 ประธานฯ กลาวตอนรับผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมวิสามัญผูถอืหุนคร้ังท่ี 1/2554 ของบริษัท และแจง
ใหท่ีประชมุทราบวา ขณะน้ีมผูีถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองจํานวน 256 ราย และผูถือหุนท่ีรับมอบฉันทะจํานวน 
836 ราย รวมผูถือหุนจํานวน 1,092 ราย ถือหุนรวมกันท้ังส้ิน 4,211,151,195 หุน คิดเปนรอยละ 87.47 ของจํานวน
หุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด  ครบเปนองคประชุมตามขอบงัคับของบริษัท  ประธานฯ จึงขอเปดการประชุมวิสามัญผู
ถือหุนคร้ังท่ี 1/2554 
  กอนเขาสูวาระการประชุม ประธานฯ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา เพื่อใหการประชุมเปนไปอยาง
โปรงใสและสอดคลองกับแนวทางท่ีดีในการจัดประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียน ประธานฯ ขอเชิญผูเขารวม
ประชุมจํานวน 2 คน รวมเปนสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง และประธานฯ ขอใหผูถือหุนทุกทานอานราย 
ละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงตอท่ีประชุมในแตละระเบียบวาระ โดยมีรายเอียดดังน้ี  
  สําหรับการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนมีสิทธิในการ
ออกเสียงลงคะแนนเทากับจํานวนหุนท่ีตนเองถือ โดยจะนับ 1 หุน เทากับ 1 เสียง และผูถือหุน 1 ราย มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในแตละวาระวา เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเทาน้ัน จะแบงแยก
จํานวนหุนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไมได ยกเวนกรณีผูรับมอบฉันทะจากผูลงทุนตางประเทศ ท่ีไดแตงต้ัง
ผูรับผิดชอบในการดูแลหลักทรัพย (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหลักทรัพย ท้ังน้ีเพื่อเปนการ
อํานวยความสะดวกแกผูถือหุน นอกจากการนําระบบบารโคดมาใชในการลงทะเบียนแลว บริษัทยังใชระบบบารโคด
มาใชในการนับคะแนนเสียง ซึ่งจะชวยใหขั้นตอนในการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเปนไปอยางรวดเร็วย่ิงขึ้น 
และในการลงคะแนนเสียงในทุกๆ วาระ ผูเขารวมประชุมท่ีไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในวาระใด ใหลงคะแนนใน
บัตรลงคะแนนเสียง และมอบแกเจาหนาท่ีของบริษัท เพื่อนําไปตรวจนับคะแนน สวนผูเขารวมประชุมท่ีเห็นดวย หรือ
ผูท่ีไมลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือวาเห็นดวย หรืออนุมัติในวาระน้ันๆ และจะนับคะแนนเสียงตามจํานวน
หุน โดยไมตองลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงอีก สําหรับการรวบรวมผลคะแนนท่ีเห็นดวย จะนําเสียงท่ีไมเห็น
ดวย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม  
 สวนผูถือหุนท่ีไดมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัท เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนผูถือหุน ผลคะแนนเสียงท่ีนับไดจะเปนคะแนนเสียงท่ีไดรวมคะแนนเสียงตามความประสงคของผูมอบฉันทะ
แลว ผลการนับคะแนนเสียงในแตละวาระ จะประกาศใหผูถือหุนทราบและแสดงผลบนจอภาพ 

 
 
ในทุกระเบียบวาระ ถาผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทานใดตองการเสนอขอคิดเห็น หรือเสนอคําถาม 

ขอใหยกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแลว ขอใหแถลงตอท่ีประชุมกอนดวยวา เปนผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะชื่อ
ใด แลวจึงเสนอความคิดเห็นหรือคําถามท่ีตรงกับระเบียบวาระเทาน้ัน หากจะเสนอหรือถามคําถามในเรื่องอื่นๆ 
ขอใหเสนอหรือถามเมื่อประชุมจบระเบียบวาระตางๆ แลว 
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หลังจากน้ัน ประธานฯ กลาวเปดประชุม เพื่อเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาระเบียบวาระตางๆ 
ดังตอไปน้ี  
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 

2554 
ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2554 ซึ่งได

ประชุมเมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2554 โดยสําเนารายงานการประชุมดังกลาวไดจัดสงไปยังผูถือหุนทุกทานแลว พรอม
หนังสือเชิญประชุมผูถือหุน 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมเสนอขอคิดเห็นหรือขอแกไขรายงานการประชมุสามัญผูถือหุน
คร้ังท่ี 1/2554  

เน่ืองจากไมมีผูถือหุนรายใดมีคําถาม หรือเสนอใหแกไขรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 
1/2554 ประธานฯ จึงขอใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ ลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 
  ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

มีผูถือหุนลงคะแนนเสียงอนุมัติ จํานวน 4,212,787,795 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
มีผูไมเห็นดวยจํานวน – เสียง คิดเปนรอยละ –  
งดออกเสียงจํานวน – เสียง คิดเปนรอยละ – 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชมุสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2554 ซึ่งประชุมเมือ่วันท่ี 27 เมษายน 2554 
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายหุนกู 

ประธานฯ แจงใหท่ีประชุมทราบวา เพื่อใหการลงทุน การขยายธุรกิจ การเพิ่มสภาพคลองทาง
การเงิน และการชําระหนี้ของบริษัทใหเปนไปอยางคลองตัว  บริษัทฯ จึงไดเสนอแผนระดมทุนโดยการออกและ
เสนอขายหุนกูโดยมีรายละเอียดดังน้ี 
ประเภทหุนกู หุนกูทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผูถือและ/หรือไมระบุชือ่ผูถือ มีและ/หรือไมมหีลักประกัน 

มีและ/หรือไมมผูีแทนผูถือหุนกู หุนกูดอยสิทธิและ/หรือหุนกูไมดอยสิทธิ ท้ังน้ี ขึ้นอยูกับ
ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุนกูในแตละคร้ัง 

 
 
วงเงิน จํานวนหุนกูท่ีจะออกจะมีมูลคาไมเกิน 25,000 ลานบาท โดยจะออกเสนอขายคร้ัง

 เดียวหรือหลายคราวก็ได 
สกุลเงิน เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือในสกุลเงินอื่น  
อัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยูกับสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุนกูในแตละคร้ัง 
อายุของหุนกู ไมเกิน 15 ป นับจากวันท่ีออกหุนกูในแตละคร้ัง 
การไถถอนกอนกําหนด ผูถือหุนกู และ/หรือบริษัทอาจมีหรือไมมีสิทธิไถถอนหุนกูกอนครบกําหนด ท้ังน้ีขึ้นอยู

 กับเง่ือนไขของหุนกูท่ีออกในแตละคร้ัง  
การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือตางประเทศใหแกประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอ

ขายในวงจาํกัด และ/หรือเสนอขายแกนักลงทุนรายใหญ และ/หรือผูลงทุนสถาบนัใน
ประเทศ และ/หรือผูลงทุนสถาบันในตางประเทศ ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับ
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ตลาดทุน และ/หรือกฏระเบียบอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ และมีผลใชบังคับในขณะท่ีออกและ
เสนอขายหุนกู 

เง่ือนไขพิเศษ ในกรณีท่ีบริษัทไดไถถอนหรือชําระคืนหุนกูท่ีไดออกขางตน บริษัทสามารถออกหุน
กูทดแทน เพิ่มเติมอีกได ภายในเง่ือนไขและวงเงิน (Revolving basis) โดยเมื่อรวมกบั
หุนกูอื่นๆ ท่ีออกคางอยู ตองไมเกินกวาวงเงินสูงสุดท่ีไดรับอนุมัติ 

 นอกจากน้ี คณะกรรมการเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผูถอืหุนอนุมัติใหคณะกรรมการบริษทั และ/
หรือกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจาหนาท่ีบริหารกลุมบริษัทฯ  และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/
หรือกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจาหนาท่ีบริหารกลุมบริษัทฯ มอบหมายใหมีอาํนาจในการกําหนดเง่ือนไข 
และรายละเอียดตางๆ ท่ีเก่ียวของท่ีจําเปน และสมควรกับการออกและเสนอขายหุนกู เชน การกําหนดชื่อหุนกู 
จํานวนท่ีจะเสนอขายหุนกูในแตละคราว ประเภทหุนกู หลักประกัน (ถามี) ราคาเสนอขายตอหนวย อายุของหุนกู 
ระยะเวลาการไถถอน การไถถอนกอนกําหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชําระเงินตน วิธีการจัดสรร รายละเอียดการ
เสนอขาย เปนตน ตลอดจนดําเนินการนําหุนกูดังกลาวไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย หรือตลาดรอง
อื่นๆ ได และใหมอีํานาจในการแตงต้ังท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูจดัจาํหนายหุนกู สถาบันจัดอันดับความนาเชือ่ถือ ผู
ประเมินราคาทรัพยสิน ท่ีปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุนกู ผูแทนผูถือหุนกู หรือท่ีปรึกษาอื่นใดที่เกี่ยวของ หรือ
บุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหุนกู รวมท้ังมีอํานาจลงนามในเอกสารและสัญญาตางๆ ท่ี
เก่ียวของ ตลอดจนติดตอใหขอมูล ดําเนินการย่ืนเอกสารหลักฐานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยหรือหนวยงานอื่นใดท่ีเก่ียวของ และดําเนินการอื่นใดตามท่ีจําเปน และเก่ียวเน่ืองกับการ
ออกหุนกู  

มีผูถือหุนเสนอใหบริษัทฯ พิจารณาการใหสิทธิในการจองซื้อหุนกูแกผูถือหุนเปนลําดับแรก  
ประธานฯ รับทราบขอเสนอของผูถือหุน และจะหารือกับท่ีปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับขอเสนอ

ของผูถือหุนท่ีจะใหบริษัทพิจารณาการใหสิทธิในการจองซื้อหุนกูแกผูถือหุนเปนลําดับแรก 
 
ผูรับมอบฉันทะสอบถามเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการออกหุนกู ระยะเวลา และปญหาสภาพ

คลองของกิจการ  
ประธานฯ ไดชี้แจงวา การออกหุนกูถือเปนเคร่ืองมือที่ชวยในการบริหารจัดการทางดานการเงิน 

และเปนการเพิ่มสภาพคลองใหแกกิจการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการลงทุน การขยายธุรกิจ สภาพคลองทาง
การเงินและการชําระหน้ีของบริษัทเปนไปอยางคลองตัว โดยคํานึงถึงสภาวะทางการตลาดเปนสําคัญ  

ผู ถ ือหุ นสอบถามเกี ่ยวกับผลกระทบของการจัดตั ้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซ ียน  (Asian 
Economic Community)  

นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช กรรมการตรวจสอบ ชี้แจงวาการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(Asian Economic Community) จะทําใหประเทศไทยมีความไดเปรียบในการแขงขัน เนื่องจากประเทศไทยมี
ดุลการคาเกินดุลเกือบทุกประเทศในอาเซียน ยกเวน ประเทศพมา ทั้งนี้ในป 2558 จะไมมีการตั้งกําแพงภาษี ซึ่ง
นาจะเปนประโยชนตอบริษัท เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนทั่วโลก ทําใหบริษัทฯ มีอํานาจในการแขงขันเพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น 



                                                                                                                              บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) 

 

หนา 11 

 

ผูถือหุนไดสอบถามถึงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในสหภาพยุโรป วาประสบปญหาในการ
บริหารงานบางหรือไม 

ประธานฯ ไดชี้แจงวา บริษัทฯ ไมมีปญหาในการดําเนินงานในสหภาพยุโรปแตอยางใด 
ผูถือหุนไดสอบถามเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยจาย และจํานวนเงินท่ีบริษัทฯ มีการจายดอกเบี้ยใน

แตละป โดยท่ีการออกและเสนอขายหุนกูในครั้งนี้ จะสามารถลดจํานวนเงินการจายดอกเบี้ยใหลดลงไดหรือไม 
และอยากทราบถึงกลุมเปาหมายที่บริษัทจะเสนอขายหุนกูในคร้ังน้ี  

ประธานฯ ไดชี้แจงวา อัตราดอกเบี้ยของเงินกูระยะสั้นและเงินกูระยะยาว สกุลเงินไทยและเงิน
สกุลอื่นของบริษัทโดยเฉลี่ยแลวมีอัตราดอกเบี้ยอยูที่รอยละ 3.6 ซึ่งบริษัทฯ มีการจายดอกเบี้ยปละ 2.6 พันลาน
บาท เนื่องจากบริษัทฯ มีรายไดดอกเบี้ยรับบางสวนทําใหบริษัทฯ มีการจายดอกเบี้ยสุทธิเพียง 1.8 พันลานบาท
เทานั้น บริษัทฯ ไดมีการออกและเสนอขายหุนกูในวงเงินไมเกิน 25,000 ลานบาท โดยมีกลุมเปาหมายที่จะเสนอ
ขายภายในประเทศ และ/หรือตางประเทศใหแกประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในวงจํากัด และ/หรือเสนอขายแก
นักลงทุนรายใหญ และ/หรือผูลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือผูลงทุนสถาบันในตางประเทศ 

ผูถือหุนไดสอบถามเกี่ยวกับการที่รัฐบาลมีนโยบายในการลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล จาก
อัตรารอยละ 30 ลดลงเหลือรอยละ 23 ซึ่งผูถือหุนสอบถามวาจํานวนเงินภาษีที่ลดลง บริษัทฯ มีนโยบายที่จะ
จายเงินปนผลเพิ่มขึ้นหรือไม หรือจะเก็บเงินสวนนั้นไวเปนกําไรสะสมของกิจการ 

 
 
ประธานฯ ไดชี้แจงวา บริษัทฯ ยังคงจายเงินปนผลตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท 

กลาวคือ บริษัทฯ จะจายเงินปนผลในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิ 
นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช ไดชี้แจงวา การท่ีรัฐบาลมีนโยบายในการลดอัตราภาษีเงินไดนิติ

บุคคลนั้น รัฐบาลจะยังไมสามารถดําเนินการลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลไดในทันที เน่ืองจากรัฐบาลจะตองมี
การวางแผนภาษี ซึ่งนาจะเปนการลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลไดในปงบประมาณถัดไป 

นายคณิต สีห กรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ ไดกลาวเพิ่มเติมวา 
บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตท่ีสูง โดยมีกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นเทาตัว ซึ่งบริษัทจดทะเบียนสวนใหญท่ีมีอัตราการ
เติบโตในระดับสูงจะไมนิยมจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ซึ่งจะเห็นวาคณะกรรมการบริษัทมีความพยายามท่ีจะ
ใหผลตอบแทนคืนแกผูถือหุนใหไดมากที่สุด โดยบริษัทมีการออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิ (TSR) และบริษัทฯ 
มีการจายเงินปนผลระหวางกาลอีกดวย  

ผูถือหุนไดกลาวถึงการออกและเสนอขายหุนกูของบริษัทจดทะเบียนอื่น ซึ่งอัตราดอกเบี้ยอยูท่ี
รอยละ 6 ผูถือหุนอยากทราบถึงแนวโนมอัตราดอกเบี้ยหุนกูของบริษัท 

ประธานฯ ไดชี้แจงวา อัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ นาจะตํ่ากวารอยละ 6 เน่ืองจากบริษัทมีเครดิต
เรทติ้งที่ดีกวา 

ผูถือหุนไดสอบถามวาการออกและเสนอขายหุนกูมีวงเงินคอนขางสูง ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไม
สามารถขายหุนกูไดตามวงเงินท่ีขออนุมัติ บริษัทฯ จะประสบกับปญหาการขาดสภาพคลองหรือไม และบริษัทฯ 
มีแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาวไดอยางไร 
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 ประธานฯ ไดชี้แจงวา การขอวงเงินไมเกิน 25,000 ลานบาท เปนการขอวงเงินท่ีสูงสุด และ
บริษัทฯ ไมจําเปนตองเสนอขายในคราวเดียว ท้ังน้ี การออกและเสนอขายหุนกู คณะกรรมการบริษัทจะคํานึงถึง
ประโยชนของบริษัทเปนสําคัญ 

นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา การออกและเสนอขายหุนกูเปนเครื่องมือท่ีบริษัท 
ใชเพื่อการบริหารทางการเงิน ซึ่งเปนเครื่องมือหน่ึงท่ีจะชวยใหเกิดความมีเสถียรภาพทางการเงินใหแกกิจการ  

ผูถือหุนไดสอบถามวา การออกและเสนอขายหุนกูในครั้งน้ี มีความเกี่ยวของกับการซ้ือกิจการท่ี 
Wellman International หรือไม 

ประธานฯ ไดชี้แจงวา บริษัทฯ ไดมีการเตรียมเงินทุนไวเรียบรอยแลว ในการเขาซื้อกิจการของ 
Wellman International ดังน้ัน การซื้อกิจการท่ี Wellman International ไมไดเปนสาเหตุที่ทําใหบริษัทฯ ตอง
ออกและเสนอขายหุนกูในครั้งน้ี  

 
 
ผูถือหุนไดเสนอใหบริษัทพิจารณาการเพิ่มทุน ซึ่งนาจะเปนทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนท่ีมี

ตนทุนตํ่ากวาการออกและเสนอขายหุนกู 
ประธานฯ ไดชี้แจงวาการเพิ่มทุนจะทําใหกําไรตอหุนลดลง ดังน้ันการออกและเสนอขายหุนกู

นาจะเปนทางเลือกท่ีจะไมสงผลกระทบตอผลตอบแทนของผูถือหุน 
ผูถือหุนไดสอบถามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุนกูในครั้งน้ี บริษัทฯ จะเสนอขายหุนกูระยะ

ส้ันหรือระยะยาว โดยมีสัดสวนเทาใด และเสนอขายเปนเงินสกุลใด 
ประธานฯ ไดชี้แจงวา บริษัทฯ เสนอขายหุนกูโดยมีอายุไมเกิน 15 ป ซึ่งบริษัทฯ ยังไมได

ตัดสินใจในรายละเอียดวาจะเสนอขายในเงินสกุลอะไรและเสนอขายจํานวนเงินเทาใด ซึ่งบริษัทฯ ตองคํานึงถึง
สภาวะตลาดในขณะนั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกําหนดใหอัตราสวนหน้ีสินตอทุนไมเกิน 1.5 เทา 

นายคณิต สีห ไดชี้แจงเพิ่มเติมวาการขายหุนกูเปนเครื่องมือหนึ่งที่ชวยในการบริหารทาง
การเงิน ในกรณีที่บริษัทฯ ยังไมมีแผนในการขยายกิจการเพิ่มเติม บริษัทฯ จะนําเงินดังกลาวไปชําระคืนเงินกูที่มี
ตนทุนทางการเงินที่สูงกวา ซึ่งไมสงผลกระทบตออัตราสวนหนี้สินตอทุน ยกเวนในกรณีที่บริษัทมีการลงทุน
เพิ่มเติม อาจจะทําใหอัตราสวนหน้ีสินตอทุนเพิ่มขึ้น  

เน่ืองจากไมมีผูถือหุนรายใดซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะลงมติ
และออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 

ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
มีผูถือหุนลงคะแนนเสียงอนุมัติ จํานวน 4,172,552,047 เสียง คิดเปนรอยละ 98.98 
มีผูไมเห็นดวยจํานวน 22,047,822 เสียง คิดเปนรอยละ 0.52  
งดออกเสียงจํานวน 20,967,100 เสียง คิดเปนรอยละ 0.50 

มติที่ประชุม อนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูตามท่ีเสนอ 
วาระที่ 3 พิจารณาเรือ่งอื่นๆ 
 -ไมม-ี 
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 ผูถือหุนสอบถามวา บริษัทฯ มโีครงการท่ีจะลงทุนในกิจการโรงกล่ันนํ้ามันหรือไม 
  นายดีลิป กุมาร อากาวาล กรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหารกลุมธุรกิจ PET ไดชี้แจงวา 
ขณะน้ีบริษัทฯ ยังไมมีโครงการท่ีจะลงทุนในกิจการโรงกล่ันนํ้ามัน 
  ผูถือหุนสอบถามวา บริษัทฯ สามารถบริหารจดัการโดยสามารถปรับวิกฤตใหเปนโอกาสไดอยางไร 
   
  นายดีลิป กุมาร อากาวาล ไดชี้แจงวา บริษัทฯ ไดเร่ิมขยายไปยังธุรกิจ Recycled PET และในป 
2551-2552 บริษัทฯ ไดมีการซื้อกิจการหลายแหงในทวีปยุโรป ภายใตการบริหารงานจากผูบริหารชุดเดิม ซึ่งทําให
บริษัทประสบความสําเร็จอยางมาก เชน ท่ีประเทศเม็กซิโก หรือท่ีประเทศโปแลนด ก็ตาม โดยในขณะน้ี บริษัทฯ มี
สวนแบงตลาดในทวีปยุโรปรอยละ 30 ในทวปีอเมริกาเหนือรอยละ 35 และอื่นๆ อีกรอยละ 35 ซึ่งบริษัทฯ ยังคงเนน
การผลิตท่ีมีตนทุนท่ีตํ่า 
  ผูถือหุนมีความเห็นวาบริษัทฯ มีกลยุทธในการบริหารงานท่ีดี อยากทราบรายละเอียดการบริหาร
ความเสี่ยงของกิจการ 
  นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช ไดชี้แจงวา ความเส่ียงจากปจจัยภายนอก เกิดข้ึนจากประการที่หนึ่ง 
ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า และประการท่ีสอง เกิดจากความเส่ียงจากภาวะอุตสาหกรรม ซึ่งจะเห็นวา
บริษัทฯ ไมไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า และไมมีสินคาประเภทอื่น ท่ีสามารถนํามาใชทดแทน
ผลิตภัณฑของบริษัทฯ  ได เน่ืองจากผลิตภัณฑของบริษัทฯ เปนผลิตภัณฑท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตประจําวัน 
และมีราคาถูก ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสที่จะใหผลิตภัณฑของบริษัทฯ สามารถใชทดแทนสินคาประเภทอื่น 
เชน แกว หรือ กระปองอลูมิเนียม เปนตน 
  ผูถือหุนสอบถามวา ขณะน้ีราคาหุนของบริษัทฯ มีการปรับตัวลดลง บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะซื้อหุน
คืนหรือไม 
  ประธานฯ ชี้แจงวา บริษัทฯ ยังไมมีนโยบายท่ีจะซือ้หุนคืน อีกท้ังการซือ้หุนคืนจะมีผลกระทบตอ
อัตราสวนทางการเงิน ทําใหบริษัทฯ มีความคลองตัวในการบริหารทางการเงินลดลง 
  นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช ไดใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา การที่ราคาหุนของบริษัทฯ ปรับตัวลดลง 
เกิดขึ้นจากหลายๆ ปจจัย ซึ่งบริษัทฯ ยังไมมีความจําเปนท่ีจะตองใชนโยบายการซื้อหุนคืน เพื่อท่ีจะรักษาระดับ
ราคาหุนของบริษัท 
  ผูถือหุนสอบถามวา จากการท่ีสหภาพยุโรปไดเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้น ยอดขายของบริษทัฯ มีการ
ปรับลดลงหรือไม  
  ประธานฯ ชี้แจงวา ยอดขายท้ังในทวีปยุโรปและทวีปอเมริกายังไมไดรับผลกระทบแตอยางใด  
  นายคณิต สีห ไดชี ้แจงเพิ ่มเติมวา ในป 2551 ไดเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ ้นในประเทศสหรัฐ 
อเมริกา ซึ่งบริษัทฯ ไมไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจดังกลาวแตอยางใด 
  ผูถือหุนสอบเกี่ยวกับการท่ีกลุมของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี เขามาเทคโอเวอร บมจ. เสริมสุข จะ
สงผลกระทบตอบริษัทรวมทุนของบริษัทฯ หรือไม  
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  ประธานฯ ชี้แจงวา การท่ีกลุมของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี เขามาเทคโอเวอร บมจ. เสริมสุข น้ัน 
นาจะเปนประโยชนตอบริษัท 

 ผูถือหุนสอบเกี่ยวกับแผนธุรกิจของบริษัทวา ยังคงมีแผนธุรกิจเชนเดิมหรือไม  
ประธานฯ ชี้แจงวา บริษัทฯ ยงัคงมีแผนธุรกิจเชนเดิม กลาวคือ มีการลงทุนในธุรกิจ PET ซึ่งบริษัท

ใหความสําคัญกับตนทุนการผลิตท่ีตํ่า และในขณะน้ีบริษัทฯ ไดมีการขยายการลงทุนไปสูธุรกิจ Recycled PET สวน
ธุรกิจโพลีเอสเตอร บริษัทฯ จะมุงเนนท่ี Specialty Yarn ซึ่งเปนผลิตภัณฑเฉพาะ มีลิขสิทธิ์ และมีกําไรขั้นตน 
(Margin) ท่ีคอนขางสูง  

นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช   ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา     บริษัทฯ มีการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต
โพลีเอสเตอร ทําใหผลิตภัณฑโพลีเอสเตอรของบริษัทฯ มีคุณภาพดี  

กอนปดประชุมผูถือหุน มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มอีก ดังน้ัน ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 
1/2554 ของบริษัท จึงมีผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตนเองจํานวน 307 ราย และผูถือหุนท่ีรับมอบฉันทะจํานวน 
912 ราย รวมผูถือหุนจํานวน 1,219 ราย ถือหุนรวมกันท้ังส้ิน 4,215,566,969 หุน คิดเปนรอยละ 87.56 ของจํานวน
หุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด 

เมื่อไมมีผูถือหุนสอบถามหรือมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอปดการประชุมและกลาว
ขอบคุณผูถือหุนทุกทานท่ีสละเวลามารวมประชุม และใหขอคิดเห็นตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนตอบริษัท 
ปดประชมุเวลา 11.15 น. 
 
 ลงชื่อ      -ระเฑียร ศรีมงคล-        ประธานท่ีประชุม 
      (นายระเฑียร ศรีมงคล) 
 
 
 ลงชื่อ      -โซวคิ รอย เชาวดูร่ี-_     _เลขานุการบริษัท 
      (นายโซวิค รอย เชาวดูร่ี) 
  
     
 ลงชื่อ   -ธมนวรรณ วรพงศจิรกาล-__ผูบันทึกรายงานการประชุม 
             (นางสาวธมนวรรณ วรพงศจิรกาล)  
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เอกสารแนบ 3 
ขอมูลการจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายและการจายเงินปนผล 
สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2554 
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เอกสารแนบ  3 
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายและการจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 

 
การจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย  
 

 นโยบายการจัดสรรเงินทนุสํารองตามกฎหมาย 
 
ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 37 บริษัทและพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัท

ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท  

 
 ทุนสํารองตามกฎหมายที่เสนอใหจัดสรร 
 

บริษัทฯ เสนอใหจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน  252,935,672 บาท จากกําไรสุทธิของบริษัทประจําป
2554 จํานวน 7,156,439,000 บาท ดังนั้นเม่ือจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายขางตนแลว จะทําใหบริษัทมีเงินเงินทุน
สํารองตามกฎหมายจํานวน 481,585,672 บาท คิดเปนรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท  
 
การจายเงนิปนผล 
 
 นโยบายการจายเงินปนผล 
 

บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสํารอง
ตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเปนผูมีอํานาจอนุมัติในการพิจารณาเปล่ียนแปลงการจายเงินปนผล โดยคํานึงถึง
ปจจัยตางๆ เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน ไดแก เงินสํารองเพื่อจายชําระหน้ี เงินกูยืม แผนการลงทุนในการ
ขยายกําลังการผลิต รวมทั้งในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงของสภาวะการตลาด ซึ่งอาจสงผลกระทบตอกระแสเงินสดใน
อนาคตของบริษัท  

 
 การเสนอจายเงินปนผลสําหรับป 2554 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 4/2555 มีมติเห็นชอบใหเสนอการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน
ประจําป 2554  ในอัตราหุนละ 1.00 บาท คิดเปนเงินจํานวน 4,814,257,245 บาท  คิดเปนรอยละ 30.92 ของกําไรสุทธิ
จากงบการเงินรวมของบริษัทประจําป 2554 (เทากับ 15,567,965,299 บาท) และเสนอตอผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
ตอไป 

บริษัทฯ ไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลว ในอัตราหุนละ 0.50 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 2,407,128,622.50 
บาท เม่ือวันที่ 5 กันยายน 2554 โดยการจายเงินปนผลในสวนท่ีเหลือในอัตราหุนละ 0.50 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 
2,407,128,622.50 บาทนั้น จะตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุน โดยจะจายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 
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รายละเอียดการจายเงินปนผลสําหรับป 2554 เปรียบเทียบกับป 2553 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
รายละเอียดการจายเงินปนผล 2554 2553 

การจายเงนิปนผลตอหุนประจําป (บาทตอหุน) 

- การจายเงินปนผลระหวางกาลในระหวางป 

- การจายเงินปนผลในสวนที่เหลือ 

1.00 

0.50 

0.50 

0.66 

- 

0.66 

จํานวนเงินปนผลทั้งหมด 4,814,257,245 3,177,409,781.70 

อัตราการจายเงินปนผลเทียบกับกําไรสุทธิจากงบการเงินรวม 30.92% 30.90% 

จํานวนหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผล 4,814,257,245 4,814,257,245 

 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 (Record Date) 

และใหรวบรวมรายช่ือผูถือหุนตามมาตรา 225  ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุด
ทะเบียน ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555  
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เอกสารแนบ 4 
ประวัติกรรมการท่ีออกตามวาระและเสนอใหแตงต้ังใหม 
และนิยามกรรมการอิสระ 
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เอกสารแนบ  4 
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ   

ประวัติของกรรมการที่ตองออกตามวาระและเสนอใหแตงตั้งใหม 

 
 

ช่ือ : นายวิลเล่ียม เอ็ลวูด ไฮเน็ค 

ประเภทกรรมการ :  กรรมการอิสระ 
ตําแหนง : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาคาตอบแทน

และกํากับดูแลกิจการ 
อายุ :                                   62  ป 
ความสัมพันธทาง         ไมมี 
ครอบครัวระหวาง 
ผูบริหาร : 
 

การศึกษา :                         ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการจัดการ         
มหาวิทยาลัยโยนก ลําปาง  

 

                                    โรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพมหานคร 
 

 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุนที่ 64/2548  
                                               สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

การถือหุนในบริษัท :       1,893,960 หุน เทากับรอยละ 0.04 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง   
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)   
 

วันที่เขาดํารงตาํแหนงกรรมการ : 19 กันยายน 2552 
 

ตําแหนงในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน :  ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร 

    บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล 
 

ตําแหนงในกิจการที่แขงขัน /           ไมมี                    
ธุรกิจที่อาจเกดิความขัดแยง 
ทางผลประโยชน :   
 

ประสบการณทํางาน:          - ประธานกรรมการ บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล และบริษัทยอย 
 - ประธานกรรมการ บมจ. ไมเนอร คอรปอเรช่ัน และบริษัทยอย 
 - ประธานกรรมการ บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป และบริษัทยอย  
 -  กรรมการ บมจ. โรงแรมราชดําริ และบริษัทยอย 
  -  กรรมการ Everest Worldwide Ltd.    
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การเขารวมประชุม:  ประชุมคณะกรรมการบริษัทจํานวน 9 คร้ัง เขารวมประชุม 5 คร้ัง     
  ประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ 
 จํานวน 3 คร้ัง  เขารวมประชุม 3 คร้ัง     
 

ประวัติการกระทําผิดกฎหมาย ไมมี 
ในระยะเวลา 10 ปที่ผานมา : 
 

คุณสมบัติเพ่ิมเติมสําหรับกรรมการอิสระ 
การมีความสัมพันธกับบริษัท หรือบริษัทใหญ หรือบริษัทยอย หรือบริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัท ทั้งในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา ในลักษณะดังตอไปนี้ 
 

ลักษณะความสัมพันธ ใช ไมใช 

1. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา  

2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)   

3. มีความสัมพันธทางธุรกิจ (เชน การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินคา/บริการ/การเชา/ใหเชาอสังหาริมทรัพย/

การรับ/ใหความชวยเหลือทางการเงิน เปนตน) ซึ่งเปนผลใหบริษัทหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตอง

ชําระตออีกฝายหนึ่งต้ังแต 20 ลานบาทขึ้นไป โดยนับรวมภาระหน้ีที่เกิดขึ้นในระหวาง 1 ปกอน

วันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ 

  

4. เปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุม ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจในลักษณะที่กลาวไวใน

ขอ 3. ขางตน 
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ช่ือ:  นายศิริ การเจริญดี 
ประเภทกรรมการ:         กรรมการอิสระ 
ตําแหนง:                         กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาพิจารณาคาตอบแทนและกํากับ

ดูแลกิจการ 
อายุ:                                           64 

ความสัมพันธทาง         ไมมี  
ครอบครัวระหวาง 
ผูบริหาร : 
 

การศึกษา:                            ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) – เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
                                      University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย 
 

                                      ปริญญาโท – เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต University of Sydney      
ประเทศออสเตรเลีย 

 

                                      ปริญญาเอก – ดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร) Monash University 
ประเทศออสเตรเลีย 

 

 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 4/2546  
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 60/2548  
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุนที่ 6/2548  
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

การถือหุนในบริษัท :       ไมมี  
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)   
   

วันที่เขาดํารงตาํแหนงกรรมการ : 27 เมษายน 2553 
 

ตําแหนงในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาพิจารณา
คาตอบแทน 

 บมจ. โพสต พับลิชชิง   
 

รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บมจ. น้ํามันพืชไทย 
 

 รองประธานกรรมการ และคณะกรรมการบริหาร 
 บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา 
 
 



                                                                                                                              บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) 

 

หนา 20 

 

 กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาพิจาณาคาตอบแทน 
 บมจ. โทริเซนไทยเอเยนตซีส 
 

ตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/ ไมมี 
ธุรกิจที่เกิดความขัดแยง  
ทางผลประโยชน : 
 

ประสบการณทํางาน:            -  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาพิจารณาคาตอบแทน 

บมจ. โพสต พับลิชชิง   

                 -  รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ. น้ํามันพืชไทย 

 -  รองประธานกรรมการ และคณะกรรมการ
บริหาร 

บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา 

 -  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาพิจาณาคาตอบแทน 

บมจ. โทริเซนไทยเอเยนตซีส 

 -  กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริหาร และ
ประธานกรรมการสรรหาพิจารณา
คาตอบแทน 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด 

 -  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ธนาคารแหงประเทศไทย 
  -  คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย 
 -  คณะกรรมการกํากับดูแลความเส่ียง ธนาคารแหงประเทศไทย 
 -  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง 

 -  กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการพิจาณาคาตอบแทน และ 
ประธานกรรมการลงทุน 

บริษัท ทริส คอรปอเรช่ัน จํากัด 

 
 

การเขารวมประชุม:  ประชุมคณะกรรมการบริษัทจํานวน 9 คร้ัง เขารวมประชุม 9 คร้ัง     
  ประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ 
 จํานวน 3 คร้ัง  เขารวมประชุม 3 คร้ัง     
 
 

ประวัติการกระทําผิดกฎหมาย ไมมี 
ในระยะเวลา 10 ปที่ผานมา : 
 
 

คุณสมบัติเพ่ิมเติมสําหรับกรรมการอิสระ 
การมีความสัมพันธกับบริษัท หรือบริษัทใหญ หรือบริษัทยอย หรือบริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัท ทั้งในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา ในลักษณะดังตอไปนี้ 
 



                                                                                                                              บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) 

 

หนา 21 

 

ลักษณะความสัมพันธ ใช ไมใช 

1. เปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา  

2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)   

3. มีความสัมพันธทางธุรกิจ (เชน การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินคา/บริการ/การเชา/ใหเชาอสังหาริมทรัพย/

การรับ/ใหความชวยเหลือทางการเงิน เปนตน) ซึ่งเปนผลใหบริษัทหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตอง

ชําระตออีกฝายหนึ่งต้ังแต 20 ลานบาทขึ้นไป โดยนับรวมภาระหน้ีที่เกิดขึ้นในระหวาง 1 ปกอนวันที่

มีความสัมพันธทางธุรกิจ 

  

4. เปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุม ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจในลักษณะที่กลาวไวใน

ขอ 3. ขางตน 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                              บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) 

 

หนา 22 

 

ช่ือ:  นายคณิต สีห 
ประเภทกรรมการ:        กรรมการอิสระ 
ตําแหนง:                        กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาพิจารณาคาตอบแทนและ

กํากับดูแลกิจการ 
อายุ:                              61 
ความสัมพันธทาง         ไมมี  
ครอบครัวระหวาง 
ผูบริหาร : 
 

การศึกษา:                     MBA-Finance & Quantitative Method, University  
                               of New Orleans, USA 1979 

 

                                      ปริญญาตรี (เกียรตินิยมเหรียญทอง)  
                                      วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 

 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) ป 2546  
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

หลักสูตร Global Leadership Development Program International Centre for 
Leadership in Finance (ICLIF) 
 

หลักสูตรผูบริหารระดับสูง วิทยาการตลาดทุน (วตท) รุนที่ 9 
 

การถือหุนในบริษัท :      100,000 หุน เทากับรอยละ 0.00 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง  
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)     
 

วันที่เขาดํารงตาํแหนงกรรมการ : 27 เมษายน 2553 
 

ตําแหนงในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน :  รองประธานกรรมการบริหาร  
    ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 

ตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/           ไมมี                      
ธุรกิจที่อาจเกดิความขัดแยง  
ทางผลประโยชน : 
 

ประสบการณทํางาน:  -  รองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
                      -  กรรมการ บริษัท ทีพีที ปโตรเคมิคอลส จํากัด (มหาชน) 
 -  กรรมการ บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร อินดัสตร้ีส จํากัด (มหาชน) 
 -  กรรมการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแกส จํากัด 
 -  กรรมการ เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอรส จํากัด 
 

 



                                                                                                                              บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) 

 

หนา 23 

 

การเขารวมประชุม :  ประชุมคณะกรรมการบริษัทจํานวน 9 คร้ัง เขารวมประชุม 9 คร้ัง     
  ประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ 
 จํานวน 3 คร้ัง  เขารวมประชุม 2 คร้ัง     
 

ประวัติการกระทําผิดกฎหมาย ไมมี 
ในระยะเวลา 10 ปที่ผานมา : 
 

คุณสมบัติเพ่ิมเติมสําหรับกรรมการอิสระ 
การมีความสัมพันธกับบริษัท หรือบริษัทใหญ หรือบริษัทยอย หรือบริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัท ทั้งในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา ในลักษณะดังตอไปนี้ 
 

ลักษณะความสัมพันธ ใช ไมใช 

1. เปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา  

2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)   

3. มีความสัมพันธทางธุรกิจ (เชน การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินคา/บริการ/การเชา/ใหเชาอสังหาริมทรัพย/

การรับ/ใหความชวยเหลือทางการเงิน เปนตน) ซึ่งเปนผลใหบริษัทหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตอง

ชําระตออีกฝายหนึ่งต้ังแต 20 ลานบาทขึ้นไป โดยนับรวมภาระหน้ีที่เกิดขึ้นในระหวาง 1 ปกอนวันที่

มีความสัมพันธทางธุรกิจ 

  

4. เปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุม ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจในลักษณะที่กลาวไวใน

ขอ 3. ขางตน 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                              บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) 

 

หนา 24 

 

ช่ือ:  นายมาริษ สมารัมภ 
ประเภทกรรมการ:        กรรมการอิสระ 
ตําแหนงปจจุบัน: กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
อายุ:                                          69 

ความสัมพันธทาง         ไมมี  
ครอบครัวระหวาง 
ผูบริหาร : 
 

การศึกษา:                          B.S.B.A. ปริญญาตรีดานการบัญชี University of the East 
ประเทศฟลิปปนส 

 

                                               ประกาศนียบัตรดานการพัฒนาผูบริหาร Harvard Business 
School ประเทศสหรัฐอเมริกา 

                                      

 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุนที่ 33/2546  
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 

    หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุนที่ 3/2547  
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 

   หลักสูตร Quality of Financial Reporting รุนที่ 2/2549  
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 

หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function รุนที่ 3/2551 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 

หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 
รุนที่ 4/2551 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 

หลักสูตร Handling Conflicts of Interest: What the Board Should Do? 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 

การถือหุนในบริษัท :      ไมมี  
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)    
 

วันที่เขาดํารงตาํแหนงกรรมการ : 27 เมษายน 2553 
ตําแหนงในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน :  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
    ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาพิจารณาคาตอบแทน 
และกํากับดูแลกิจการ 
ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 



                                                                                                                              บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) 

 

หนา 25 

 

ตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/           ไมมี                      
ธุรกิจที่อาจเกดิความขัดแยง  
ทางผลประโยชน : 
 

ประสบการณทํางาน: - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
 - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการ

สรรหาพิจารณาคาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ 
ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

 - กรรมการอิสระ  บริษัท มารช พีบี จํากัด 

 - กรรมการ บริษัท พี เอ ซี (สยาม) จํากัด 
 

การเขารวมประชุม :  ประชุมคณะกรรมการบริษัทจํานวน 9 คร้ัง เขารวมประชุม 9 คร้ัง   
 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 7 คร้ัง เขารวมประชุม 7 คร้ัง   

 

ประวัติการกระทําผิดกฎหมาย ไมมี 
ในระยะเวลา 10 ปที่ผานมา : 
 

คุณสมบัติเพ่ิมเติมสําหรับกรรมการอิสระ 
การมีความสัมพันธกับบริษัท หรือบริษัทใหญ หรือบริษัทยอย หรือบริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัท ทั้งในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา ในลักษณะดังตอไปนี้ 
 

ลักษณะความสัมพันธ ใช ไมใช 

1. เปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา  

2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)   

3. มีความสัมพันธทางธุรกิจ (เชน การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินคา/บริการ/การเชา/ใหเชาอสังหาริมทรัพย/

การรับ/ใหความชวยเหลือทางการเงิน เปนตน) ซึ่งเปนผลใหบริษัทหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตอง

ชําระตออีกฝายหนึ่งต้ังแต 20 ลานบาทขึ้นไป โดยนับรวมภาระหน้ีที่เกิดขึ้นในระหวาง 1 ปกอนวันที่

มีความสัมพันธทางธุรกิจ 

  

4. เปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุม ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจในลักษณะที่กลาวไวใน

ขอ 3. ขางตน 

  

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                              บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) 

 

หนา 26 

 

ช่ือ:  นายดีลิป กุมาร อากาวาล 

ประเภทกรรมการ:        กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
ตําแหนงปจจุบัน: กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหารกลุมธุรกิจ PET 
อายุ:                                          54 

ความสัมพันธทาง         ไมมี  
ครอบครัวระหวาง 
ผูบริหาร : 
 

การศึกษา:                          วิทยาศาสตรบัณฑิต University of Udaipur ประเทศอินเดีย              
                                     

                                     Chartered Accountant, The Institute of Chartered 
Accountants of India ประเทศอินเดีย 

 

                                     หลักสูตรเลขานุการบริษัท The Institute of Company 
Secretaries  

                                      

 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุนที่ 65/2550  
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 

การถือหุนในบริษัท :      ไมมี  
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)    
 

วันที่เขาดํารงตาํแหนงกรรมการ : 27 เมษายน 2553 
ตําแหนงในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน :  ไมมี 

 

ตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/           ไมมี                      
ธุรกิจที่อาจเกดิความขัดแยง  
ทางผลประโยชน : 
 

ประสบการณทํางาน: - ประธานกรรมการ Indorama Pet (Nigeria) Ltd. 
 - กรรมการ บริษัท อินโดรามา โพลีเมอรส จํากัด (มหาชน) 
 - กรรมการ  บริษัท เพ็ทฟอรม (ไทยแลนด) จํากัด 
 - กรรมการ บริษัท เอเซีย เพ็ท (ไทยแลนด) จํากัด 
 - กรรมการ บริษัท อินโดรามา ปโตรเคม จํากัด 
 - กรรมการ บริษัท ทีพีที ปโตรเคมิคอลส จํากัด (มหาชน) 
 - กรรมการ Guangdond IVL Pet Polymers Co., Ltd 
 - กรรมการ PT. Indorama Ventures Indonesia 
 - กรรมการ PT. Indorama Polymer Industries Indonesia 
 - กรรมการ UAB Orion Global PET 
 - กรรมการ Indorama Polymers Rotterdam B.V. 
 - กรรมการ Indorama Polymers Workington B.V. 
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 - กรรมการ UAB Indorama Polymers Europe 
 - กรรมการ Indorama Holdings Rotterdam B.V. 
 - กรรมการ UAB Indorama Holdings Europe 
 - กรรมการ IVL Belgium N.V. 
 - กรรมการ UAB Ottana Polimeri Europe 
 - กรรมการ Indorama Polymers Poland Sp. z.o.o. 
 - กรรมการ Indorama Ventures USA Inc. 
 - กรรมการ StarPet Inc. 
 - กรรมการ Auriga Polymers Inc. 
 - กรรมการ AlphaPet Inc. 
 - กรรมการ Indorama Polymers (USA) Inc. 
 - กรรมการ IVL Holding,S. de R.L. de C.V. 
 - กรรมการ Grupo Indorama Ventures, S. de R.L. de C.V. 
 - กรรมการ Indorama Ventures Polymers Mexico, S. de R.L. de C.V. 
 - กรรมการ Indorama Ventures Polycom, S. de R.L. de C.V. 
 - กรรมการ Indorama Ventures Servicios Corporativos, S. de R.L. de 

C.V. 
 - กรรมการ Indorama Pet (Nigeria) Ltd. 
 

การเขารวมประชุม :  ประชุมคณะกรรมการบริษัทจํานวน 9 คร้ัง เขารวมประชุม 7 คร้ัง   
 

ประวัติการกระทําผิดกฎหมาย ไมมี 
ในระยะเวลา 10 ปที่ผานมา : 
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คํานิยามของกรรมการอิสระของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอรส 
 
 บริษัทไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระโดยเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.
4/2552 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม (ฉบับที่ 2)  ดังนี้ 
 

 กรรมการอิสระจะตองมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริษัททั้งหมด และตองมีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
 

(ก) ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่ง (1) ของทุนที่ชําระแลวของบริษัท บริษัทยอย บริษัมรวม หรือบริษัทที่เก่ียวของกัน ซึ่ง
รวมทั้งหุนที่ถือโดยบุคคลที่เก่ียวของกันดวย 

(ข) เปนกรรมการผูมิไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการ บริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทที่เก่ียวของกัน หรือผู
ถือหุนสวนใหญของบริษัท 

(ค) ไมเปนลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาผูไดรับเงินเดือนประจํา จากบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทที่
เก่ียวของกัน หรือผูถือหุนสวนใหญของบริษัท เวนแตจะไดพนจากตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอน
การแตงต้ังเปนกรรมการอิสระ 

(ง) เปนกรรมการผูไมมีสิทธิพิเศษหรือผลประโยชนใดๆ ไมวาโดยตรงหรือโดยออมก็ตาม ในการเงินและการจัดการ
ของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทที่เก่ียวของกัน หรือผูถือหุนสวนใหญของบริษัท 

(จ) มิไดเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทที่เก่ียวของกัน หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนใหญ
ในสํานักงานบัญชีดังกลาว เวนแตจะพนจากตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนการแตงต้ังเปน
กรรมการอิสระ 

(ฉ) มิไดเปนกรรมการที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทที่เก่ียวของกัน ไมวาจะ
โดยตรงหรือโดยออม เวนแตจะพนจากตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนการแตงต้ัง โดยให
หมายความรวมถึงความสัมพันธในลักษณะตอไปนี้ดวย 
 บริการทางวิชาชีพ เชน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผูประเมินราคาทรัพยสิน ที่มี

คาตอบแทนเกินปละ 2,000,000 บาท ตอป 
 ความสัมพันธทางธุรกิจอื่นๆ เชน สัญญาเชา ซื้อขายสินคาหรือบริการ หรือใหความชวยเหลือทาง

การเงินอื่นๆ ที่มีคาตอบแทนเกิน 20,000,000 บาท หรือเกินรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ 
เวนแตในกรณีที่การทําธุรกรรมดังกลาว เปนการจําเปนตอประโยชนของบริษัท หรือเปนธุรกรรมที่ไมอาจ
หลีกเล่ียงได ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกลาวจะตองไดรับอนุมัติเปนเอกฉันทจากที่ประชุมคณะกรรมการ  

(ช) เปนกรรมการผูมิใชบุคคลผูเก่ียวของกันหรือญาติสนิทของผูบริหาร ฝายจัดการหรือผูถือหุนสวนใหญของบริษัท
และบริษัทยอย 

(ซ) เปนกรรมการผูที่มิไดรับการแตงต้ังใหเปนผูแทนเพื่อดูแลรักษาผลประโยชนของกรรมการ ผูถือหุนสวนใหญ หรือ
ผูถือหุนของบริษัทที่เก่ียวของกันกับผูถือหุนสวนใหญของบริษัท 

(ฌ) สามารถปฏิบัติหนาที่ ใหความเห็นหรือรายงานผลของการปฏิบัติงาน ตามหนาที่ซึ่งไดรับมอบหมาย โดย
คณะกรรมการได โดยปลอดและพนจากการควบคุมของฝายจัดการหรือผูถือหุนสวนใหญของบริษัท รวมท้ัง
บุคคลผูเก่ียวของกันหรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาวดวย 
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เอกสารแนบ 5 
ขอมูลคาตอบแทนกรรมการประจําป 2555 
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เอกสารแนบ 5 

 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 
พิจารณาอนุมัติการจายคาตอบแทนใหกับกรรมการประจําป 2555 

 
การจายคาตอบแทนกรรมการประจําป 2554 
 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2554 เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2554 ไดมีการพิจารณาอนุมัติการจาย
คาตอบแทนใหกับกรรมการประจําป 2554 เปนจํานวนเงินไมเกิน 25,000,000 บาท ซึ่งไดมีการจายคาตอบแทนจริงในป 
2554 เปนจํานวนเงิน 24,060,668 บาท ซึ่งเปนการจายคาตอบแทนประจําใหกับกรรมการเปนจํานวนเงิน 5,100,000 
บาท โดยจายใหแกกรรมการอิสระและกรรมการที่ไมใชผูบริหาร และไดมีการจายคาตอบแทนเปนจํานวนเงิน 2,100,000 
บาท ใหแกสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบ และไดมีการจายคาตอบแทนเปนจํานวนเงิน 1,020,000 บาท ใหแก
สมาชิกของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ ในป 2554 สําหรับป 2553 นั้น ไดมีการ
จายเงินโบนัสใหแกกรรมการทุกคน เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 15,840,668 บาท รายละเอียดการจายคาตอบแทนกรรมการ
ประจําป 2554 ไดแสดงรายละเอียดไวในรายงานการกํากับดูแลกิจการในรายงานประจําป 2554 
 
การเสนอจายคาตอบแทนกรรมการประจําป 2555 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 4/2555 เม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ 2555 ไดมีการเสนอการจายคาตอบแทน
ใหกับกรรมการประจําป 2555 โดยคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2555 เพื่อพิจารณาอนุมัติใหมีการเสนอจาย
คาตอบแทนกรรมการท้ังหมด สําหรับป 2555 เปนจํานวนเงินไมเกิน 35,000,000 บาท  

 
จากนโยบายของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ ไดเสนอใหคาตอบแทน

กรรมการ ซึ่งประกอบดวย คาตอบแทนประจํา (retainer fee) และเงินโบนัส สําหรับปที่ผานมา โดยพิจารณาจากการ
เปรียบเทียบขอมูลกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ 

 
คาตอบแทนกรรมการประกอบดวย 
 
คาตอบแทนประจําที่จายเปนรายเดือน 
- จายใหกับสมาชิกของคณะกรรมการ (จายเฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไมใชผูบริหาร) 
- จายใหกับคณะอนุกรรมการ ซึ ่งประกอบดวย คณกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหา

พิจารณาคาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ (จายเฉพาะกรรมการอิสระ) 
**    คาตอบแทนประจําที่เสนอในป 2555 เปนอัตราท่ีไมมีการเปล่ียนแปลงจากปที่ผานมา 
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เงินโบนัส 
 เงินโบนัสสําหรับป 2554 ทั้งหมดจะจายใหแกกรรมการทุกทาน จํานวนเงินโบนัสนั้น คํานวนจากอัตราคงท่ี
ของกําไรสุทธิจากงบการเงินรวมประจําปของบริษัท และจัดสรรใหแกกรรมการทุกทาน ตามกฎเกณฑที่กําหนด   โดย
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ 
 

หลังจากที่ไดรับการอนุมัติจากผูถือหุน คณะกรรมการบริษัทจะจัดสรรคาตอบแทนที่เสนอดังกลาว 
 

สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับหนาที ่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการในแตละชุดนั ้น ไดแสดง
รายละเอียดไวในรายงานการกํากับดูแลกิจการในรายงานประจําป 2554 
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เอกสารแนบ 6 
ขอมูลผูสอบบัญชีและคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2555 
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เอกสารแนบ 6 

 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 
พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2555 

 
ขอมูลในการเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2555 
 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2555 ไดพิจารณาการแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัท โดยมีความเห็น
วาในป 2554 ที่ผานมา บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ผูสอบบัญชีของบริษัทไดปฎิบัติงานอยางเหมาะสม เปน
ที่นาพอใจ จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีรายนี้ ในป 2555 โดย 
กําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี เปนจํานวนเงินไมเกิน 7,800,000 บาท โดยไมรวมคาใชจายอื่นๆ 

 
การเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 4/2555 ไดพิจารณาใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนแตงต้ังผูสอบบัญชี บริษัท 
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2555 ตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ใหมีการเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด โดยมีรายนามผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตดังตอไปนี้   

 

 

ช่ือ   ผูสอบบัญชี
เลขที่ 

สัดสวน 
การถือหุน

จํานวนปที่ลงลายมือช่ือรับรอง 
งบการเงินของบริษัท 

  1. นายวินิจ ศิลามงคล  3378  ไมมี 1 

  2. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล  4323  ไมมี - 

  3. นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ 4068  ไมมี - 

 
โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอํานาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท 

ทั้งนี้ผูสอบบัญชีที่ไดรับการเสนอแตงต้ังทุกรายเปนผูสอบบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยใหความเห็นชอบ และไมมีความสัมพันธหรือมีสวนไดเสียอยางเปนสาระสําคัญกับบริษัท บริษัทยอย ผูบริหาร  
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระ 

 
นอกจากน้ี ผูสอบบัญชีที่สังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และผูสอบบัญชีที่สังกัด KPMG 

International ไดรับการแตงต้ังใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยโดยสวนใหญ 
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การเสนอจายคาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับป 2555 

สําหรับคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2555 ไดกําหนดคาตอบแทนเปนจํานวนเงินไมเกิน 7,800,000 บาท 
โดยไมรวมคาใชจายอื่นๆ 

 
ตารางเปรียบเทียบคาตอบแทนผูสอบบัญชีโดยเปรียบเทียบกับปที่ผานมา 

 
รายละเอียด  ป 2554 (บาท) คาตอบแทนที่เสนอ 

ในป 2555 (บาท) 
เพ่ิมขึ้น 
(รอยละ) 

คาตรวจสอบบัญชีประจําป  
 

6,420,000  7,800,000  21.49 

 

คาตอบแทนผูสอบบัญชีดังกลาว ไดรวมถึงคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส จํานวนสามไตรมาส และคา
ตรวจสอบงบการเงินประจําปของงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมของบริษัท  

 
อัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 21.49 ในป 2555 เม่ือเทียบกับป 2554 สวนใหญเกิดจากจํานวนบริษัทยอย บริษัทที่มี

อํานาจควบคุมรวมและบริษัทรวมที่เพิ่มขึ้น ทําใหระยะเวลา การใชทรัพยากร และปริมาณงานในการประสานงานเพิ่มขึ้น 
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมของกิจการ 

 
สําหรับคาตอบแทนผูสอบบัญชีในป 2554 ของบริษัทฯ และบริษัทยอย บริษัทที่มีอํานาจควบคุมรวม และ

บริษัทรวมเปนจํานวนเงินโดยประมาณ 75 ลานบาท โดยจายใหกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และจาย
ใหกับบริษัทที่สังกัด KPMG International อีกเปนจํานวนเงินโดยประมาณ 72 ลานบาท 

 
สําหรับคาบริการตรวจสอบอื่น (Non-audit fee) ในป 2554 ที่จายใหกับบริษัทที่สังกัด KPMG International 

เปนจํานวนเงินประมาณ 40 ลานบาท นั้น เปนคาบริการตรวจสอบอื่นที่เก่ียวกับการใหคําปรึกษาดานภาษี การทํา Due 
Diligence ที่เก่ียวของกับการซ้ือกิจการ และการใหคําปรึกษาในดานอื่นๆ เปนตน 
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เอกสารแนบ 7 
การแตงต้ังผูรับมอบฉันทะ รายช่ือกรรมการอิสระท่ีไดรับการเสนอช่ือ
ใหเปนผูรับมอบฉันทะในการประชุมผูถือหุน 
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เอกสารแนบ 7 

 
การแตงตั้งผูรบัมอบฉันทะ และรายช่ือกรรมการอิสระที่ไดรับการเสนอช่ือใหเปนผูรับมอบฉันทะในการประชุม
ผูถือหุน 
 

 บริษัทฯ  ไดกําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่  1/2555  ณ  หองแอทธินี  คริสตัล  ฮอลล  โรงแรมพลาซา  
แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขท่ี 61 ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร 10330 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 
14.00 น. เพื่อพิจารณาระเบียบวาระตางๆ รายละเอียดตามที่ไดแสดงไวในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน 
 

 บริษัทฯ ขอเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ตามวันเวลาดังกลาว หากทานไมสามารถเขารวม
ประชุมได ทานสามารถมอบฉันทะใหบุคคลอื่น หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังตอไปนี้ 
 
 

1. นายระเฑียร ศรีมงคล    กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ   

อายุ 52 ป 
อยูบานเลขท่ี 22 ซอยรามคําแหง 14 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก  
เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240   

 

2. นายมาริษ สมารัมภ   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   

    * (โปรดอานรายละเอียดในหมายเหตุ) อายุ 69 ป 
อยูบานเลขท่ี 80 ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ  
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110   

 

3. นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   

อายุ 63 ป 
อยูบานเลขท่ี 254/241 หมูบานสัมมากร ซอย 50/2 ถนนรามคําแหง 112
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 

 

4. นายวิลเล่ียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค  กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและ 
* (โปรดอานรายละเอียดในหมายเหตุ) กํากับดูแลกิจการ   

อายุ 62 ป 
         อยูบานเลขท่ี 99 อาคารเบอรล่ี ยุคเกอร ชั้น 18 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42  

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
 

5. ดร.ศิริ การเจริญดี  กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและกํากับ 
* (โปรดอานรายละเอียดในหมายเหตุ) ดูแลกิจการ   

อายุ 64 ป 
         อยูบานเลขท่ี 44/2 หมู 6 ถนนบางแวก แขวงบางไผ เขตภาษีเจริญ 

กรุงเทพฯ 10160 
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6. นายคณิต สีห กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและกํากับ 
* (โปรดอานรายละเอียดในหมายเหตุ) ดูแลกิจการ   

อายุ 61 ป 
         อยูบานเลขท่ี 120/89 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี แขวงชองนนทรี  

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
 
* หมายเหตุ  นายมาริษ สมารัมภ นายวิลเล่ียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค ดร.ศิริ การเจริญดี และนายคณิต สีห เปนผูมีสวนไดเสีย

ในวาระท่ี 5 เร่ือง “พิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ”  ซึ่งกรรมการทั้งหมดนี้ 
เปนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระในป 2555 และไดรับเสนอใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
ตอไปอีกวาระหน่ึง 
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เอกสารแนบ 8 
หนังสือมอบอํานาจแบบ ข. 
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เอกสารแนบ 8 
 

ติดอากรแสตมป 20 บาท  
 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)                                                 
             
เลขทะเบียนผูถือหุน _______________ 

เขียนที่ ............................................................... 
                                                             วันที่ ........... เดือน......................พ.ศ................... 

 

(1) ขาพเจา ............................................................................................................... สัญชาติ.................................. 
อยูบานเลขท่ี .....................................ถนน ..........................................ตําบล/แขวง................................................... 
อําเภอ/เขต ......................................................... จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย ............................  
 

(2) เปนผูถือหุนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) โดยถือหุนจํานวนทั้งส้ินรวม.................................... หุน 
และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ...............................................เสียง ดังนี้ 
 

             หุนสามัญ...............................หุนและออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ .........................................เสียง ดังนี้                              
                 หุนบุริมสิทธิ.............................หุนและออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ .........................................เสียง ดังนี้                              
                                       

(3) ขอมอบฉันทะให 
  (1) .................................................................................................................. อายุ .................................. ป 
อยูบานเลขท่ี .....................................ถนน ..........................................ตําบล/แขวง................................................... 
อําเภอ/เขต ...................................... จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย ............................หรือ  
 

  (2) ................................................................................................................... อายุ ................................. ป 
อยูบานเลขท่ี .....................................ถนน ...........................................ตําบล/แขวง................................................... 
อําเภอ/เขต ...................................... จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย ............................หรือ  
 

 (3) ................................................................................................................... อายุ ................................ ป 
อยูบานเลขท่ี .....................................ถนน ...........................................ตําบล/แขวง................................................... 
อําเภอ/เขต ...................................... จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย ................................................  
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาใน
การประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2555 ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 26 
เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ หองแอทธินี คริสตัล ฮอลล โรงแรมพลาซา แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขท่ี 61 ถนนวิทยุ 
กรุงเทพมหานคร 10330 หรือจะพึงเล่ือนไปในวันเวลาและสถานท่ีอื่นดวย 
(4)  ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ดังนี้ 
 

 วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่  1/2554 เม่ือวันที่ 22 กันยายน 2554 
 (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

      เห็นดวย                      ไมเห็นดวย         งดออกเสียง
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 วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2554   
 

 วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 

 (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

      เห็นดวย                        ไมเห็นดวย               งดออกเสียง
     

 วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายและการจายเงินปนผลสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2554 

 (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

      เห็นดวย                        ไมเหน็ดวย           งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 

     เลือกต้ังกรรมการทั้งชุด 
      เห็นดวย                        ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 

        เลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
 

5.1  นายวิลเล่ียม เอ็ลวูด ไฮเน็ค 
      เห็นดวย                        ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 

5.2  นายศิริ การเจริญดี    
      เห็นดวย                        ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 

5.3  นายคณิต สีห 
      เห็นดวย                        ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 

5.4  นายมาริษ สมารัมภ 
      เห็นดวย                        ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 

5.5  นายดีลิป กุมาร อากาวาล 
      เห็นดวย                        ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการจายคาตอบแทนใหกับกรรมการประจําป 2555 
 (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

      เห็นดวย                        ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2555 
 (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

      เห็นดวย                        ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 
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 วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถามี) 
 (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

      เห็นดวย                        ไมเห็นดวย           งดออกเสียง 
 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือ
เพิ่มเติมขอเท็จ จริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจา
ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 

 

ลงชื่อ........................................................ผูมอบฉันทะ 
        (.......................................................)  

 
 

ลงชื่อ........................................................ผูรับมอบฉันทะ 
                   (.......................................................) 

 
 

ลงชื่อ........................................................ผูรับมอบฉันทะ 
                   (.......................................................) 

 
 

ลงชื่อ........................................................ผูรับมอบฉันทะ 
                   (.......................................................) 

 
 
 
 
หมายเหต ุ
 

1.  ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถ
แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

2.  วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน)  

ในการประชุมสามัญผูถือหุน  คร้ังที่ 1/2555 ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 26
เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ หองแอทธินี คริสตัล ฮอลล โรงแรมพลาซา แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขท่ี 61 ถนนวิทยุ 
กรุงเทพมหานคร 10330 หรือทีจ่ะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นดวย 

------------------------------------------------------------------------- 

 วาระที่                    เรื่อง            
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 เห็นดวย          ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

 วาระที่                    เรื่อง           
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 เห็นดวย          ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

 วาระที่                    เรื่อง           
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 เห็นดวย          ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

 วาระที่                    เรื่อง           
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 เห็นดวย          ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 
 
ขาพเจาขอรับรองวา รายการในใบประจําตอหนังสือมอบฉันทะถูกตองบริบูรณและเปนความจริงทุกประการ 

 
ลงชื่อ........................................................ผูมอบฉันทะ 
        (.......................................................)  

 
ลงชื่อ........................................................ผูรับมอบฉันทะ 

                   (.......................................................) 

 
ลงชื่อ........................................................ผูรับมอบฉันทะ 

                   (.......................................................) 

 
ลงชื่อ........................................................ผูรับมอบฉันทะ 

                   (.......................................................) 
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เอกสารแนบ 9 
คําช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานเพ่ือเขา
รวมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 
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                                                                                                                      เอกสารแนบ 9  
 

คําช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และแสดงหลักฐานเพ่ือสิทธิในการเขารวมประชุม 
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 

 
วิธีการมอบฉันทะ 
 

บริษัทไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยไดกําหนดไว ซึ่งเปน

แบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมายังผูถือหุน เพื่อใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุม

ไดดวยตนเอง สามารถพิจารณาไดวาจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระรายใดรายหนึ่งตามที่

บริษัทไดเสนอชื่อไว ซึ่งมีรายชื่อกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอช่ือใหผูถือหุนเลือกเพ่ือมอบฉันทะปรากฎตามเอกสารแนบ 7 ผู

ถือหุนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
 

  ทั้งนี้ บริษัทยังไดจัดใหมีหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเปนแบบหนังสือมอบฉันทะท่ัวไปท่ีงายไมซับซอน และ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเปนแบบหนังสือมอบฉันทะ   ที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศ    และแตงต้ัง

ใหคัสโตเดียน    (Custodian)  ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน ผูถือหุนสามารถพิมพเอกสารไดจากเว็บไซตของ

บริษัท www.indoramaventures.com 

 

การลงทะเบียนเขารวมประชุม 
 

บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเขารวมประชุมผูถือหุน กอนเร่ิมการประชุมประมาณ 1 ชั่วโมงกอนการประชุม 

โดยจะเร่ิมเปดรับการลงทะเบียนต้ังแตเวลา 13.00 น. เปนตนไป ณ. หองแอทธินี คริสตัล ฮอลล โรงแรมพลาซา แอทธินี  

รอยัล เมอริเดียน เลขท่ี 61 ถนนวิทยุ กรุงเทพ 10330 ตามที่ไดแนบแผนที่สถานที่จัดประชุมตามเอกสารแนบ 11 มาพรอม

กันนี้ 
 

หลักฐานแสดงตนในการเขารวมประชุม 
 

ผูเขารวมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังตอไปนี้ ณ จุดรับลงทะเบียนกอนเขารวมประชุม  
 

ผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดา 
 

1. กรณีผูถือหุนมารวมประชุมดวยตนเอง 

 ใบลงทะเบียนที่มีบารโคด ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุม 

 บัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนเปนชาวตางชาติ) 
 

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ 

 ใบลงทะเบียนที่มีบารโคด ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุม 

 หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดสงใหพรอมหนังสือเชิญประชุมนี้ พรอมกรอกขอความใหครบถวน 
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 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนเปนชาวตางชาติ) 

ของผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะที่รับรองสําเนาถูกตอง 
 

ผูถือหุนที่เปนนิติบุคคล 
 

1. กรณีกรรมการผูมีอํานาจลงนามมารวมประชุมดวยตนเอง 

 ใบลงทะเบียนที่มีบารโคด ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุม 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว 

ตางชาติ) ที่รับรองสําเนาถูกตอง 

 สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชยที่รับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

 

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ 

 ใบลงทะเบียนที่มีบารโคด ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุม 

 หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดสงใหพรอมหนังสือเชิญประชุมนี้ พรอมกรอกขอความใหครบถวน 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปน

ชาวตางชาติ) ของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและผูรับมอบฉันทะ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย หรือ สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเปนนิติบุคคลจดทะเบียน

ตางประเทศ) ที่รับรองสําเนาถูกตอง 

 

หมายเหตุ   บริษัทจะใชระบบอิเล็คทรอนิกส ในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง 

               สําหรับแตละวาระ/วาระยอย จะจัดใหมีบัตรลงคะแนนเสียงแยกออกจากกัน เม่ือทุกวาระไดมีการอภิปราย

และลงคะแนนเสียงเรียบรอยแลว บัตรลงคะแนนเสียงจะถูกรวบรวม และนับผลการลงคะแนนเสียง ในแตละ

วาระ โดยจะประกาศเม่ือปดการประชุม 

              ขั้นตอนการลงคะแนนเสียงจะอธิบายใหทราบเม่ือเร่ิมการประชุม 
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เอกสารแนบ 10 
ขอบังคับบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 
(เฉพาะสวนท่ีเกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน) 
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เอกสารแนบ  10 

ขอบังคับบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (เฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน) 

ขอ 12 คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน และกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดนั้น ตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะตองเปนผูมี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด 

 
หามมิใหกรรมการประกอบกิจการเขาเปนหุนสวน หรือเขาเปนกรรมการในนิติบุคคลอื่น ที่มีสภาพ
อยางเดียวกัน และดําเนินธุรกิจอันเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท เวนแตจะแจงใหที่ประชุมผูถือหุน
ทราบกอนที่จะมีมติแตงต้ัง 
 
ในการดําเนินกิจการของบริษัท กรรมการตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และ
ขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที ่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชนของบริษัท 
 
ใหกรรมการแจงใหบริษัททราบโดยมิชักชา ในกรณีที่กรรมการมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออม
ในสัญญาใดๆ ที่บริษัททําขึ้นระหวางรอบปบัญชี หรือถือหุน หรือหุนกูในบริษัทและบริษัทในเครือโดย
ระบุจํานวนท้ังหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหวางรอบปบัญชี 

 

ขอ 14 ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่จะ
แบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 

  
                       กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหใชวิธีจับสลาก

กันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตาํแหนง
กรรมการท่ีออกตามวาระน้ันอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได 

 

ขอ 15 กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ทีป่ระชุมผูถือหุนจะพิจารณาอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวา 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม โดยอาจกําหนดคาตอบแทนเปนจํานวน
แนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑ และจะกําหนดไวเปนคราวๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการ
เปล่ียนแปลงก็ได และนอกจากน้ันใหไดรับเบี้ยเล้ียง และสวัสดิการอืน่ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 
 ความในวรรคหนึ่งไมกระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจางของบริษัท ซึ่งไดรับเลือกตั้งเปน

กรรมการในอันที่จะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัท 
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ขอ 25 คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือนนับแตวัน
ส้ินสุดของรอบปบัญชีของบริษัท 

 
การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก 
ประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวน
หุนไดไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุน
นับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะเขาช่ือกันทําหนังสือขอให
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการท่ีขอให
เรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีนี้ใหคณะกรรมการจัดประชุมผูถือหุนภายใน 1 
เดือน นับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

 

ขอ 26 ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุวา
เปนเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ือง
ดังกลาวและจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม และโฆษณาคํา
บอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวา 3 วัน กอนวันประชุม 

 
ในการประชุมผูถือหุนสามารถจัดประชุมได ณ ทองที่อันเปนที่ต้ังสํานักงานใหญของบริษัท หรือจังหวัด
อื่นทั่วราชอาณาจักร 
 

ขอ 27 ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม
ก็ได หนังสือมอบฉันทะจะตองลงวันที่และลายมือชื่อของผูถือหุนที่มอบฉันทะและจะตองเปนไปตาม
แบบที่นายทะเบียนกําหนด 

 
หนังสือมอบฉันทะนี้จะตองมอบใหแกประธานกรรมการ หรือผูที่ประธานกําหนด ณ ที่ประชุมกอนผูรับ
มอบฉันทะเขารวมประชุม 

 
ขอ 28 ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 คน 

หรือไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

 
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนคร้ังใด เม่ือลวงเวลานัดไปแลวถึง 1  ชั่วโมงจํานวนผูถือหุนซ่ึงมา

เขารวมประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือหุน

รองขอ การประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรอง 
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ขอใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม ในการ
ประชุมคร้ังหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 
ในการประชุมผูถือหุน ใหประธานกรรมการน่ังเปนประธานที่ประชุม ถาประธานกรรมการมิไดมาเขา
ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน 
ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหที่ประชุมเลือกต้ังผูถือหุนคนหนึ่งซึ่งได
เขารวมประชุมเปนประธานในที่ประชุม 

 
ขอ 29 ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุนหนึ่งหุนมีเสียงหน่ึงเสียง และมติของที่ประชุมผูถือหุนนั้นใหประกอบดวย

คะแนนเสียงดังตอไปนี้ 
 

(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามี
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 
(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมด 

หรือบางสวนท่ีสําคัญการมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ
การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตัถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 

(ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ  
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุนกู 
(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท 

 

ขอ 30  กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังนี้ 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุมแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัทใน

รอบปที่ผานมา 
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของรอบปบัญชีที่ผานมา 
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารอง 
(4) พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5)   พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
(6) แตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน 
(7) กิจการอื่นๆ 

 

ขอ 37  บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจาํปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป 

หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุน
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จดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงิน

สํารองประเภทอืน่ๆไดตามที่เห็นสมควร 

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

มาตรา 101  ในการเรียกประชุมผูถือหุนนั้น ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา 

ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให

ชัดเจนวาเปนเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของ

คณะกรรมการในเร่ืองดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ดวัน กอนวัน

ประชุม ทั้งนี้ ใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวาสามวันกอนวันประชุมดวย

สถานที่ที่จะใชเปนที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ตองอยูในทองที่อันเปนที่ต้ังสํานักงานใหญของบริษัท หรือ

จังหวัดใกลเคียง เวนแตขอบังคับจะกําหนดไวเปนอยางอื่น 

มาตรา 102   ผูถือหุนมีสิทธิเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน แตจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่น

เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได   ในการนี้ใหนํามาตรา 33 วรรคสอง  วรรคส่ี และวรรคหา 

และมาตรา 34 มาใชบังคับโดยอนุโลมโดยในกรณีการมอบฉันทะใหย่ืนหนังสือมอบฉันทะตอประธาน

กรรมการหรือผูที่ประธานกรรมการกําหนด 

การออกเสียงลงคะแนนในวรรคหนึ่งในสวนท่ีถือวาหุนหนึ่งมีเสียงหนึ่งนั้น มิใหใชบังคับกับกรณีที่บริษัท

ไดออกหุนบุริมสิทธิและกําหนดใหมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอยกวาหุนสามัญ 

มาตรา 103   เวนแตพระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไวเปนอยางอื่น ในการประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุน และผูรับมอบ

ฉันทะจากผูถือหุน (ถามี)  มาประชุมไมนอยกวาย่ีสิบหาคน หรือไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูถือหุน

ทั้งหมดและตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะเปน

องคประชุมในกรณีที ่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งชั ่วโมง

จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง หากวาการ

ประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอตามมาตรา 100 การประชุมเปนอันระงับไป ถาการ

ประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอตามมาตรา 100 ใหนัดประชุมใหม และ

ใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังนี้ไมบังคับ

วาจะตองครบองคประชุม 

มาตรา 105  ประธานในที่ประชุมผูถือหุน มีหนาที่ควบคุมการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทวาดวยการ

ประชุม ในการนี้ต องดําเนินการประชุมใหเป นไปตามลําดับระเบียบวาระท่ีกําหนดไว ในหนังสือนัด

ประชุม เวนแตที่ประชุมจะมีมติใหเปล่ียนลําดับระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม

ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุม 
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 เม่ือที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแลว ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของ

 จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัด

 ประชุมอีกก็ได 

 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตามลําดับระเบียบวาระไมเสร็จตามวรรคหน่ึงหรือพิจารณาเร่ืองที่ผูถือ

  หุ นเสนอไมเสร็จตามวรรคสอง แลวแตกรณี และจําเปนตองเล่ือนการพิจารณา ใหที่ประชุมกําหนด

  สถานที่ วัน และเวลาท่ีจะประชุมคร้ังตอไป และใหคณะกรรมการสงหนังสือนัดประชุมระบุ 

  สถานท่ี วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม ทั้งนี้ให

  โฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวาสามวันกอนวันประชุมดวย  

มาตรา 108   ในการประชุมผูถือหุนคร้ังใด ถาไดมีการนัดประชุม หรือลงมติโดยไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนขอบังคับของ

บริษัท หรือบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ผูถือหุนไมนอยกวาหาคนหรือผูถือหุนซ่ึงมีหุนนับรวมกัน

ไดไมนอยกวาหน่ึงในหาของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะรองขอใหศาลส่ังเพิกถอนมติในการ

 ประชุมคร้ังนั้นก็ได แตตองรองขอตอศาลภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่ที่ประชุมลงมติ  

ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาใหเพิกถอนมติของที่ประชุมผูถือหุนตามวรรคหน่ึง ใหบริษัทแจงไปยังผูถือ

หุนภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด  

 มาตรา 112   คณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดของรอบปบัญชีของบริษัท

  เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพื่อพิจารณาอนุมัติ  

งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนที่จัดทําตามวรรคหนึ่ง หรือจัดทําขึ้นในระหวางรอบปบัญชีเพื่อนําเสนอตอ

  ที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการตองจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชี

  กําไรขาดทุนนั้นใหเสร็จกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน  
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เอกสารแนบ 11 
แผนท่ีสถานท่ีจัดประชุมผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2555 
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เอกสารแนบ 11 
 

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2555 
ณ หองแอทธินี คริสตัล ฮอลล โรงแรมพลาซา แอทธินี รอยัล เมอริเดียน 

61 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330 
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