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บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2555 
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. 

ณ หองแอทธินี คริสตัล ฮอลล โรงแรมพลาซาแอทธินี รอยัล เมอริเดียน 
เลขที่ 61 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330 

  

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 

นายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธานกรรมการบริษัท ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม ตามขอบังคับของบริษัท
ที่กําหนดไว ประธานฯ ไดแนะนํากรรมการ ผูบริหารระดับสูง ผูสอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย โดยมีรายละเอียด
ผูเขารวมประชุมดังนี้ 

กรรมการบริษัทที่เขารวมประชุม  

1. นายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธานกรรมการบริษัท 
2. นายอาลก โลเฮีย  รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและกํากับดูแล

กิจการ และประธานเจาหนาที่บริหารกลุมบริษัทฯ 
3. นายอมิต โลเฮีย กรรมการ 
4. นายซาชิ ปรากาซ ไคตาน กรรมการ และกรรมการผูจัดการกลุมธุรกิจขนสัตว 
5. นายดีลิป กุมาร อากาวาล กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหารกลุมธุรกิจ PET 
6. นายระเฑียร ศรีมงคล กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
8. นายมาริษ สมารัมภ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
9. ดร.ศิริ การเจริญดี กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและกํากับดูแล

กิจการ 
10. นายคณิต สีห กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและกํากับดูแล

กิจการ 

กรรมการบริษัทที่ไมไดเขารวมประชุม  

1. นางสุจิตรา โลเฮีย กรรมการ 
2. นายวิลเล่ียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและ

 กํากับดูแลกิจการ 

3. นายอุเดย พอล ซิงห กิล กรรมการ และกรรมการผูจัดการกลุมธุรกิจโพลีเอสเตอร  

ผูบริหารที่เขารวมประชุม  

1. นายโกปาล ลาล โมด้ี เจาหนาที่บริหารฝายปฏิบัติการกลุมธุรกิจ PET   
2. นายวิเวค คอล เจาหนาที่บริหารฝายพาณิชยกลุมธุรกิจโพลีเอสเตอร  
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3. นายราเจส บังกา เจาหนาที่บริหารฝายปฏิบัติการกลุมธุรกิจขนสัตว 
4. นายวิกาซ จาลัน หัวหนาฝายบัญชี 

ผูสอบบัญชีและตัวแทนผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุม 

1. นายวินิจ ศิลามงคล ผูสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 

2. นางสาวอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด  

3. นายบอบ เอลลิส  ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด  

ที่ปรึกษากฎหมายที่เขารวมประชุม  

1.  นางสาวประทุมพร สมบูรณพูนผล ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงศ ชินวัฒน และเพียงพนอ จํากัด 

 ประธานฯ กลาวตอนรับผูถือหุนที่เขารวมประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2555 และแจงใหที่ประชุมทราบ
วา ขณะน้ีมีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง จํานวน 477 ราย และผูถือหุนที่รับมอบฉันทะ จํานวน 1,159 ราย รวมผูถือ
หุนจํานวน 1,636 ราย ถือหุนรวมกันทั้งส้ิน 3,903,034,871 หุน คิดเปนรอยละ 81.07 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมด ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงขอเปดการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2555 

 
กอนเขาสูวาระการประชุม ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา เพื่อใหการประชุมเปนไปอยางโปรงใส

และสอดคลองกับแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียน ประธานฯ ขอเชิญผูเขารวมประชุมจํานวน 2 
คน รวมเปนสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง และประธานฯ ขอใหผูถือหุนทุกทานอานรายละเอียดวิธีการออกเสียง
ลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงตอที่ประชุมในแตละระเบียบวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 
  การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสําหรับการประชุมผูถือหุนนั้น ผูถือหุนมีสิทธิในการ
ออกเสียงลงคะแนนเทากับจํานวนหุนที่ตนเองถือ โดยจะนับ 1 หุน เทากับ 1 เสียง และผูถือหุน 1 ราย มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในแตละวาระวา เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงเพียงทางใดทางหน่ึงเทานั้น จะแบงแยกจํานวนหุนเพื่อ
แยกการลงคะแนนเสียงไมได ยกเวนกรณีผูรับมอบฉันทะจากผูลงทุนตางประเทศท่ีไดแตงต้ังผูรับผิดชอบในการดูแล
หลักทรัพย (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหลักทรัพย ทั้งนี้เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกผูถือหุน 
นอกจากการนําระบบบารโคดมาใชในการลงทะเบียนแลว บริษัทยังใชระบบบารโคดมาใชในการนับคะแนนเสียง ซึ่งจะ
ชวยใหขั้นตอนในการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเปนไปอยางรวดเร็วย่ิงขึ้น และในการลงคะแนนเสียงในทุกๆ วาระ 
ผูเขารวมประชุมที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในวาระใด ใหลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง และมอบแกเจาหนาที่ของ
บริษัท เพื่อนําไปตรวจนับคะแนน สวนผูเขารวมประชุมที่เห็นดวย หรือผูที่ไมลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือวาเห็น
ดวย หรืออนุมัติในวาระน้ันๆ และจะนับคะแนนเสียงตามจํานวนหุน โดยไมตองลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงอีก 
สําหรับการรวบรวมผลคะแนนท่ีเห็นดวย จะนําเสียงที่ไมเห็นดวย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม  

 สําหรับวาระที่ 5 (วาระการเลือกต้ังกรรมการ) จะเก็บใบลงคะแนนเสียงทุกใบ ไมวาจะลงคะแนนเสียง
เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ดังนั้นผูเขารวมประชุมทุกทานจะตองลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง  สวน               
คะแนนเสียงในการลงมติอนุมัติในแตละวาระน้ัน ไดแสดงรายละเอียดไวในหนังสือเชิญประชุมแลว 
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สวนผูถือหุนที่ไดมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัท เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู
ถือหุน ผลคะแนนเสียงที่นับไดจะเปนคะแนนเสียงที่ไดรวมคะแนนเสียงตามความประสงคของผูมอบฉันทะแลว ผลการนับ
คะแนนเสียงในแตละวาระจะประกาศใหผูถือหุนทราบและแสดงผลบนจอภาพ 

ในทุกระเบียบวาระ ถาผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทานใดตองการเสนอขอคิดเห็น หรือเสนอคําถาม 
ขอใหยกมือและเม่ือประธานฯ อนุญาตแลว ขอใหแถลงตอที่ประชุมกอนดวยวา เปนผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะช่ือใด แลว
จึงเสนอความคิดเห็นหรือคําถามท่ีตรงกับระเบียบวาระเทานั้น หากจะเสนอหรือถามคําถามในเร่ืองอื่นๆ ขอใหเสนอหรือ
ถามเม่ือประชุมจบระเบียบวาระตาง ๆ แลว 

หลังจากน้ัน ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายระเฑียร ศรีมงคล กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ 
และประธานกรรมการตรวจสอบ เปนผูดําเนินการประชุม เพื่อเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาตามระเบียบวาระตาง ๆ 
ดังตอไปนี้  

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 

นายระเฑียร ศรีมงคล ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2554 
ซึ่งไดประชุมเม่ือวันที่ 22 กันยายน 2554 โดยสําเนารายงานการประชุมดังกลาวไดจัดสงไปยังผูถือหุนทุกทานแลว พรอม
หนังสือเชิญประชุมผูถือหุน 

นายระเฑียร ศรีมงคล ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมเสนอขอคิดเห็น หรือแกไขรายงานการประชุมวิสามัญผู
ถือหุนคร้ังที่ 1/2554  

เนื่องจากไมมีผูถือหุนรายใดมีคําถาม หรือเสนอใหแกไขรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 
1/2554 นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
  มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 3,922,871,520 เสียง คิดเปนรอยละ 99.58  
  มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย    -    เสียง คิดเปนรอยละ    -  
  มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะงดออกเสียง 16,544,116 เสียง คิดเปนรอยละ 0.42 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 22 กันยายน 2554 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2554  

   นายระเฑียร ศรีมงคล สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2554 เพื่อใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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จุดเดนของงบกําไรขาดทุนรวม 

- ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 37 จากจํานวน 3.18 ลานตันในป 2553 เพิ่มขึ้นเปน 4.38 ลานตันในป 2554  
- ขายสุทธิเพิ่มขึ้นรอยละ 92 จากจํานวน 96.9 พันลานบาทในป 2553 เพิ่มขึ้นเปน 186.1 พันลานบาทในป 2554 
- กําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นรอยละ 37 จากจํานวน 14.8 พันลานบาทในป 2553 เพิ่มขึ้นเปน 20.3 พันลานบาทในป 2554 
- กําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษี คาเส่ือมราคาและคาใชจายตัดจายเพิ่มขึ้นรอยละ 24 จากจํานวน 13.8 พันลานบาทใน

ป 2553 เพิ่มขึ้นเปน 17.0 พันลานบาทในป 2554 
- กําไรกอนภาษีเพิ่มขึ้นรอยละ 41 จากจํานวน 11.5 พันลานบาทในป 2553 เพิ่มขึ้นเปน 16.2 พันลานบาทในป 2554  
- กําไรสุทธิหลังภาษีและสวนของผูถือหุนสวนนอยเพิ่มขึ้นรอยละ 50 จากจํานวน 10.4 พันลานบาทในป 2553 เพิ่มขึ้น

เปน 15.6 พันลานบาทในป 2554  
- กําไรตอหุนเพิ่มขึ้นรอยละ 34 จากจํานวน 2.46 บาทตอหุนในป 2553 เพิ่มขึ้นเปน 3.29 บาทตอหุนในป 2554 
- ผลตอบแทนจากเงินลงทุนรวมเทากับรอยละ 18 ในป 2553 และรอยละ 16 ในป 2554 
- กําไรสุทธิหลังหักภาษีและสวนของผูถือหุนสวนนอย สําหรับป 2554 ไดรวมกําไรพิเศษสุทธิจํานวน 6,510 ลานบาท 

ซึ่งประกอบดวย กําไรจากการตอรองราคาซ้ือ หรือคาความนิยมติดลบจากการเขาซ้ือกิจการจํานวน 8,369 ลานบาท 
รายการคาใชจายท่ีเกิดจากการเขาซ้ือกิจการระหวางป จํานวน 613 ลานบาท รายการขาดทุนจากการดอยคา 
เนื่องจากสถานการณน้ําทวม จํานวน 1,434 ลานบาท และกําไรในสินคาคงเหลือจํานวน 188 ลานบาท  

จุดเดนของงบดุลรวม 

- สินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 87 จากจํานวน 77.9 พันลานบาทในป 2553 เพิ่มขึ้นเปน 145.8 พันลานบาทในป 2554  
- หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 90 จากจํานวน 45.7 พันลานบาทในป 2553 เพิ่มขึ้นเปน 87.0 พันลานบาทในป 2554  
- สวนของผูถือหุนรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 82 จากจํานวน 32.2 พันลานบาทในป 2553 เพิ่มขึ้นเปน 58.8 พันลานบาทในป 

2554 
- อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอทุนลดลงจาก 0.9 เทา ณ ส้ินป 2553 ลดลงเหลือ 0.7 เทา ณ ส้ินป 2554 
- บริษัทมีวงเงินสินเช่ือที่ยังไมไดเบิกใชเปนจํานวนเงิน 44.2 พันลานบาท แสดงใหเห็นวากิจการมีสภาพคลองในอัตราท่ีสูง 

และยังมีสภาพคลองเพิ่มขึ้นจากเงินสดรับจากการออกหุนเพิ่มทุนในไตรมาสที่ 1 ป 2554 และการออกขายหุนกูใน
ไตรมาสที่ 4 ป 2554  

จดุเดนของงบกระแสเงินสดรวม 

- กระแสเงินสดจากการดําเนินงานลดลงจากจํานวน 10.4 พันลานบาทในป 2553 เปน 8.7 พันลานบาทในป 2554 
เนื่องจากกระแสเงินสดใชไปในสวนของเงินทุนหมุนเวียนจากการที่ปริมาณและราคาที่เพิ่มขึ้น  

- กระแสเงินสดใชไปสําหรับการลงทุนเพิ่มขึ้นจากจํานวน 6.5 พันลานบาท ในป 2553 เพิ่มขึ้นเปน 31.5 พันลานบาท 
ในป 2554  

- บริษัทไดรับเงินสุทธิจํานวน 17.2 พันลานบาท จากการออกหุนเพิ่มทุนในเดือนกุมภาพันธ 2554 และการออกหุนกู
จํานวน 7.5 พันลานบาทในเดือนตุลาคม 2554 
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การเพิ่มทุนโดยใหสิทธิผูถือหุนเดิม 

- ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทไดมีมติอนุมัติใหออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได 
(TSR หรือ “ใบแสดงสิทธิ”) ในช่ือ IVL-T1 จํานวน 481,585,672 หนวย โดยไมคิดมูลคาใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน
การถือหุน ในอัตราสวน 9 หุนเดิม ตอ 1 หนวยใบแสดงสิทธิ ใบแสดงสิทธินี้มีอัตราสวนการใชสิทธิที่ 1 หนวยใบแสดง
สิทธิตอ 1 หุน  

- ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ 2554 การออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิไดส้ินสุดลงดวยอัตราการใชสิทธิรอยละ 99.67 ของ
การใชสิทธิทั้งหมด หุนที่ออกใหมจํานวน 479,986,198 หุน ไดเร่ิมการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เม่ือวันที่ 3 มีนาคม 2554 บริษัทไดรับเงินจากการออกการหุนเพิ่มทุนนี้สุทธิจํานวน 17.2 พันลานบาท 

การออกและเสนอขายหุนกู 

- บริษัทฯไดดําเนินการออกหุนกูชนิดไมดอยสิทธิและไมมีหลักทรัพยคํ้าประกันเปนสกุลเงินบาทจํานวน 7,500 ลาน
บาท ในวันที่ 19 ตุลาคม 2554 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1) ชุดอายุ 5 ป จํานวน 2,900 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.70 
2) ชุดอายุ 7 ป จํานวน 1,400 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.04 
3) ชุดอายุ 10 ป จํานวน 3,200 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.35 

- การออกหุนกูนี้ ทําใหบริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงคในการเขาสูตลาดหุนกู เพิ่มอายุเฉล่ียของหน้ีสิน สามารถกําหนด
อัตราดอกเบ้ียคงท่ีในระยะยาว นํามาชําระหน้ีที่มีตนทุนทางการเงินสูง และเพ่ือใหมีสภาพคลองและเพื่อใชเปน
รายจายลงทุนในอนาคต  

- บริษัทฯ ไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือที่ระดับ A+ โดยทริสเรทต้ิง ประเทศไทย 

  ผูถือหุนไดสอบถามเก่ียวกับการเสนอขายหุนกูคร้ังที่สอง วาเสนอขายหุนกูจํานวนเทาใด 

  นายระเฑียร ศรีมงคล ไดชี้แจงวาบริษัทฯ ไดมีการเสนอขายหุนกูในคร้ังที่สอง โดยสามารถเสนอขาย
จํานวน 9.4 พันลานบาท 

  ผูถือหุนไดแนะนําใหบริษัทฯ นําเสนอขอมูลรายงานผลการดําเนินงานโดยใหมีการสรุปในรูปแบบ
ตารางเพื่อใหเขาใจไดงายขึ้นและมีความชัดเจนย่ิงขึ้น 
 
   ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพิ่มเติม 
 

 ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2554 ของคณะกรรมการ  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับป 2554 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 

นายระเฑียร ศรีมงคล เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับป ส้ินสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2554 ซึ่งไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัทแลว 
ตามรายละเอียดที่ปรากฎไวในรายงานประจําป 2554 ซึ่งไดจัดสงไปยังผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนแลว  
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 เนื่องจากไมมีผูถือหุนรายใดซักถาม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะลงมติ
และออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
  มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,067,993,418 เสียง คิดเปนรอยละ 99.31  
  มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย  -  เสียง คิดเปนรอยละ  -  
  มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะงดออกเสียง 28,125,799 เสียง คิดเปนรอยละ 0.69 

มติที่ประชุม อนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับป 2554 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่เสนอ 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานประจําป 2554 

 

นายระเฑียร ศรีมงคล แถลงตอที่ประชุมวา การจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายน้ัน ตามขอบังคับของ
บริษัท ขอ 37 บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่ง ไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป 
หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท  

บริษัทฯ เสนอใหจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 252,935,672 บาท หรือประมาณรอยละ 
3.53 ของกําไรสุทธิประจําป หลังจากท่ีมีการจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายจํานวนเงินดังกลาว บริษัทฯ จะมีเงินทุน
สํารองตามกฎหมายเปนจํานวนเงิน 481,585,672 บาท คิดเปนรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท 

สําหรับการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2554 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอ
ใหจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 1.00 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 4,814,257,245 บาท หรือคิดเปนรอยละ 30.92 ของกําไร
สุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดมีการจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลว ในอัตราหุนละ 0.50 บาท คิด
เปนจํานวนเงิน 2,407,128,622.50 บาท เม่ือวันที่ 5 กันยายน 2554 และจะจายเงินปนผลในสวนที่เหลือในอัตราหุนละ 
0.50 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 2,407,128,622.50 บาท ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555  

อนึ่ง บริษัทฯ ไดกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 (Record 
Date) และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยโดยวิธีปดสมุด
ทะเบียนในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555  

ผูถือหุนสอบถามวาในปหนาจะตองมีการจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายหรือไม หากไมตองจัดสรร
เงินทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติม บริษัทฯ จะพิจารณาการจายเงินปนผลเพิ่มขึ้นหรือไม 

นายระเฑียร ศรีมงคล ชี้แจงวาในปหนาบริษัทฯ ไมตองจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายเพ่ิมเติม 
เนื่องจากบริษัทฯ จะมีเงินทุนสํารองครบตามที่กฎหมายกําหนด คือ รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท และบริษัทฯ 
จะจายเงินปนผลตามนโยบายการจายเงนิปนผลของบริษัท 
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ผูถือหุนไดแนะนําใหบริษัทฯ มีการพิจารณาสัดสวนของหน้ีสินตอทุนใหมีความสมดุลย และใหพิจารณา
การจายเงินปนผลในรูปของเงินสดและในรูปของหุนปนผล 

เนื่องจากไมมีผูถือหุนรายใดซักถามเพิ่มเติม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ
ลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,067,958,918 เสียง คิดเปนรอยละ 99.31  
  มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย  6,388 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00  
  มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะงดออกเสียง 28,153,911 เสียง คิดเปนรอยละ 0.69 

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 
2554 ตามที่เสนอ 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 

นายระเฑียร ศรีมงคล แจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และ
ขอบังคับของบริษัท ขอ 14  ซึ่งกําหนดใหกรรมการพนจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป ซึ่งกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระในปนี้ทุกทานยินดีรับเปนกรรมการตอไปอีกวาระหน่ึง โดยมีรายนาม
กรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระในปนี้ ไดแก   
 

1. นายวิลเล่ียม เอ็ลวูด ไฮเน็ค  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทน
  และกํากับดูแลกิจการ 

2. ดร. ศิริ การเจริญดี  กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและกํากับ
  ดูแลกิจการ 

3. นายคณิต สีห   กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและกํากับ
  ดูแลกิจการ 

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

 

นายระเฑียร ศรีมงคล เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการทั้ง 5 คน กลับเขา
ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตอไปอีกวาระหน่ึง ทั้งนี้ประวัติและประสบการณในการทํางานของกรรมการ ทั้ง 5 คน 
รวมทั้งคํานิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกําหนด รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 4 ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดจัดสง
ใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนแลว 

เนื่องจากไมมีผูถือหุนรายใดซักถาม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะลงมติ
และออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเปนรายบุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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1. นายวิลเล่ียม เอ็ลวูด ไฮเน็ค –  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและกํากับ
     ดูแลกิจการ 

  มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 3,984,398,081 เสียง คิดเปนรอยละ 97.27  
  มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย 65,499,218 เสียง คิดเปนรอยละ 1.60  
  มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะงดออกเสียง 46,257,422 เสียง คิดเปนรอยละ 1.13 

2. ดร. ศิริ การเจริญดี – กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ 
  มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,066,773,010 เสียง คิดเปนรอยละ 99.28  
  มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย 25,800 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00  
  มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะงดออกเสียง 29,355,911 เสียง คิดเปนรอยละ 0.72 

3. นายคณิต สีห – กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ 
  มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,066,824,899 เสียง คิดเปนรอยละ 99.28  
  มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย 25,800 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00  
  มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะงดออกเสียง 29,304,022 เสียง คิดเปนรอยละ 0.72 

4. นายมาริษ สมารัมภ – กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
  มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,066,766,399 เสียง คิดเปนรอยละ 99.28  
  มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย 25,800 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00  
  มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะงดออกเสียง 29,362,522 เสียง คิดเปนรอยละ 0.72 

5. นายดีลิป กุมาร อากาวาล – กรรมการ  
  มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,063,014,245 เสียง คิดเปนรอยละ 99.19  
  มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย 3,780,554 เสียง คิดเปนรอยละ 0.09  
  มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะงดออกเสียง 29,359,922 เสียง คิดเปนรอยละ 0.72 

มติที่ประชุม อนุมัติการเลือกต้ังกรรมการท้ัง 5 คน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตอไปอีกวาระหน่ึง ตามท่ี
  เสนอ 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจายคาตอบแทนใหกับกรรมการประจําป 2555 
 

นายระเฑียร ศรีมงคล แถลงตอที่ประชุมวา ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณา
คาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจาย
คาตอบแทนกรรรมการประจําป 2555 เปนจํานวนเง ินไมเก ิน 35,000,000 บาท  นอกจากนี ้ เห็นควรเสนอให
คณะกรรมการบริษัทเปนผูมีอํานาจในการพิจารณาการจัดสรรคาตอบแทนใหกับกรรมการ 

ผูถือหุนไดแจงตอที่ประชุมวา กรรมการและผูบริหารสวนใหญไมไดถือหุนของบริษัท จึงเสนอให
กรรมการและผูบริหารของบริษัทควรจะมีการถือหุนของบริษัทบาง  ซึ่งจะทําใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ มี
ความผูกพันและใสใจกับกิจการเพิ่มขึ้น 
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ผูถือหุนสอบถามเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ไดแสดงไวในรายงานประจําปวา บริษัทฯ มีการทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกันกับบุตรชายของนายวิลเล่ียม เอ็ลวูด ไฮเน็ค ดังนั้น นายวิลเล่ียม เอ็ลวูด ไฮเน็ค ยังมีคุณสมบัติเปน
กรรมการอิสระหรือไม 

นายระเฑียร ศรีมงคล ชี้แจงวา บริษัทมีการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันกับบุตรชายของนายวิลเล่ียม 
เอ็ลวูด ไฮเน็ค ซึ่งเปนบุตรชายที่บรรลุนิติภาวะแลว จึงไมไดอยูภายใตการควบคุมของนายวิลเล่ียม เอ็ลวูด ไฮเน็ค ดังนั้น
นายวิลเล่ียม เอ็ลวูด ไฮเน็ค ยังคงมีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระของบริษัท 

เนื่องจากไมมีผูถือหุนรายใดซักถามเพิ่มเติม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ
ลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
  มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,048,745,733 เสียง คิดเปนรอยละ 98.84 
  มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย  19,244,077 เสียง คิดเปนรอยละ 0.47  
  มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะงดออกเสียง 28,171,511 เสียง คิดเปนรอยละ 0.69 

มติที่ประชุม อนุมัติการจายคาตอบแทนใหกับกรรมการประจําป 2555 ตามที่เสนอ และอนุมัติใหคณะกรรมการ
  บริษัทเปนผูมีอํานาจในการพิจารณาการจัดสรรคาตอบแทนใหกับกรรมการ 
 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2555 
 

 นายระเฑียร ศรีมงคล แถลงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และ
ขอบังคับบริษัทขอ 30 กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป
เพื่อเสนออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุน   ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทใหแตงต้ังนายวินิจ 
ศิลามงคล  ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3378  และ/หรือ  นายวีระชัย รัตนจรัสกุล  ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4323 และ/หรือ  
นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4068 และ/หรือ ผูสอบบัญชีอื่นซึ่งไดรับการแตงต้ังจากบริษัท เคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2555 ซึ่งเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่มีคุณสมบัติตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และมีผลงานเปนที่นาพอใจ โดยกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี
ประจําป 2555 เปนจํานวนเงินไมเกิน 7,800,000 บาท โดยไมรวมคาใชจายอื่นๆ 

ผูถือหุนสอบถามวาการคัดเลือกผูสอบบัญชี และการพิจารณาคาสอบบัญชี บริษัทฯ ใชหลักเกณฑใดใน
การคัดเลือกและคัดเลือกจากจํานวนผูสอบบัญชีก่ีราย  

 นายระเฑียร ศรีมงคล ชี้แจงวา เนื่องจาก บริษัทฯ มีขนาดใหญและมีบริษัทยอยอยูทั่วโลก บริษัทฯ ใช
ผูสอบบัญชีรายเดียวกันในการตรวจสอบบัญชีของทั้งกลุมบริษัท ดังนั้น การคัดเลือกผูสอบบัญชีของบริษัทจะพิจารณา
จากผูสอบบัญชีรายใหญ ซึ่งปจจุบันมีจํานวน 4 ราย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทไดมีการ
พิจารณาแลว เห็นวา บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัทมาเปนระยะเวลาหลาย
ป  และที่ผานมา ผลงานของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนที่นาพอใจ สามารถใหคําแนะนําในเร่ืองระบบ
ควบคุมภายใน มาตรฐานบัญชีใหมและมาตรฐานบัญชีที่มีการเปล่ียนแปลง อีกทั้งคาสอบบัญชีอยูในระดับที่สมเหตุสมผล  
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 ผูถือหุนสอบถามวา บริษัทฯ มีการจัดต้ังหนวยงานตรวจสอบภายในหรือไม 

 นายระเฑียร ศรีมงคล ไดแจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ มีการจัดต้ังหนวยงานตรวจสอบภายใน ซึ่ง
ปจจุบัน นายอนิล กุมาร ไอลานี เปนหัวหนาฝายตรวจสอบภายในของบริษัท 

 เนื่องจากไมมีผูถือหุนรายใดซักถามเพิ่มเติม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ
ลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
  มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 4,066,987,623 เสียง คิดเปนรอยละ 99.28 
  มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย  14,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00  
  มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะงดออกเสียง 29,286,211 เสียง คิดเปนรอยละ 0.72 

มติที่ประชุม อนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2555 ตามที่เสนอ 

วาระที่ 8  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ 

   - ไมมี - 

ผูถือหุนสอบถามเก่ียวกับภาวะธุรกิจของบริษัทในปจจุบันและแนวโนมธุรกิจของบริษัทในอนาคต 

นายอาลก โลเฮีย ประธานเจาหนาที่บริหารกลุมบริษัทฯ ไดรายงานภาวะธุรกิจของบริษัทดังนี้  

 บริษัทฯ มีความแตกตางจากบริษัทในกลุมปโตรเคมีอื่น เนื่องจากบริษัทในกลุมปโตรเคมีอื่น ไดรับ
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าในสหรัฐอเมริกา ยุโรป หรือจากภูมิภาคอื่นๆ  เนื่องจากความตองการของผูบริโภคและ
การใชจายในภาคครัวเรือนลดลง  ผลิตภัณฑของบริษัทเปนผลิตภัณฑพื้นฐานที่มีความจําเปนตอชีวิตประจําวันของ
ผูบริโภคจึงมีความยืดหยุนมากตอสภาพเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑของบริษัทเปนผลิตภัณฑสําหรับผูบริโภค โดยใชวัตถุดิบหลัก 
คือ PTA และ MEG ซึ่งอยูในกลุมเคมีภัณฑ ดังนั้น การดําเนินธุรกิจที่ครบวงจรจะทําใหบริษัทมีความสอดคลองและมี
ความนาเช่ือถือจากลูกคา สงผลใหสวนแบงตลาดในระดับโลกเพิ่มขึ้น  

การที่สวนแบงตลาดของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น ทําใหขนาดของกิจการเพ่ิมขึ้นตามไปดวย โดยบริษัทฯ เร่ิมจาก
การขยายกิจการ PTA และตอมาขยายกิจการ MEG นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการเติบโตในการเพิ่มมูลคาโดยการขยายใน
ตลาดเฉพาะ เชน ผลิตภัณฑดานสุขอนามัย ในสวนของธุรกิจเสนใย เนื่องจากบริษัทฯ ไดมีการซื้อกิจการ FiberVisions ซึ่ง
ทําใหบริษัทฯ เปนผูนําในตลาดนี้ 

ลูกคาหลักของบริษัทฯ  เปนลูกคาที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจัก  โดยเปนผูผลิตสินคาที่มีความจําเปนตอ
การดํารงชีวิตประจําวันของผูบริโภค  นอกจากนี้  บริษัทฯ  ไดมีการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑ  รวมทั้งไดมีการพัฒนา
นวัตกรรมใหมๆ โดยไดรับคําแนะนําจากลูกคาของบริษัท ซึ่งผลิตภัณฑของบริษัทฯ สามารถพบเห็นไดโดยทั่วไป เนื่องจาก
เปนผลิตภัณฑที่มีความจําเปนตอการดํารงชีวิตประวัน  
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บริษัทฯ มีการเติบโตในชวง 5 ปที่ผานมาเปนอยางมาก ปจจุบันบริษัทฯ เปนบริษัทโพลีเอสเตอรที่ใหญ
ที่สุดในโลก ซึ่งถือเปนความสําเร็จของบริษัทไทย โดยที่บริษัทฯ มีสวนแบงตลาดหนึ่งในสามในทวีปอเมริกาเหนือ และรอย
ละ 27 ในทวีปยุโรป ซึ่งทั้งสองทวีปนี้ สามารถสรางผลกําไรใหกับบริษัทเปนอยางมาก ทั้งสองตลาดน้ีสามารถสรางรายได
ใหกับบริษัทฯ มากกวารอยละ 60  

ตามที่ไดกลาวไวขางตน บริษัทฯ มีการเติบโตในชวง 5 ปที่ผานมา ซึ่งผูถือหุนสามารถเห็นกําลังการผลิต
ของบริษัทเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 68 อีกทั้งผูบริหารมีความเขมแข็งในการบริหารการผลิตทั่วโลกภายใตผลกระทบจากพายุ
ไตฝุนและปญหาน้ําทวม บริษัทฯ มีกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นรอยละ 68 ตอป โดยในรอบ 6 ปที่ผานมาบริษัทฯ มีการเติบโต
คิดเปนรอยละ 65 ตอป และมีกําไรกอนดอกเบี้ย ภาษี คาเส่ือมราคาและคาใชจายตัดจายเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 61 ตอป จะ
เห็นไดวาเปนชวงเวลาท่ีบริษัทฯ มีการเติบโตแบบย่ังยืนภายใตสภาวะแวดลอมในโลกที่มีความผันผวนคอนขางมาก 

คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทไดใหความสําคัญตอผูถือหุนของบริษัท จะเห็นไดวาบริษัทฯ มี
การเติบโต รวมทั้งการจายเงินปนผลของบริษัทในชวงป 2552-2554 มีอัตราการเติบถึงรอยละ 300 นอกจากนี้ ผูบริหาร
และบุคคลากรของบริษัทยังใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบริษัทและสรางมูลคาไปยังผูถือหุนของบริษัทโดย
การสรางกลยุทธและการใหบริการแกลูกคา 

โดยสรุปแลว บริษัทฯ จะเสริมสรางความเขมแข็งทางกลยุทธ   รวมทั้งการนําไปปฏิบัติ เพื่อสรางผลกําไร
ตอบแทนไปยังผูถือหุนในระยะยาว ซึ่งบริษัทฯ เช่ือม่ันวา การเปนผูนําในระดับโลก การใหความสําคัญตอลูกคา และการ
เปนผูนําในดานตนทุน จะสงผลใหอัตราผลตอบแทนในการลงทุนมากกวารอยละ 15 

ผูถือหุนสอบถามวา ในอีก 3 ปขางหนา ประเทศไทยจะเปนหนึ่งในสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ซึ่งบริษัทในกลุมอินโดรามา เปนบริษัทฯ ในระดับสากลอยูแลว อยากทราบวิสัยทัศนของผูบริหารที่จะทํา
ใหบริษัทประสบความสําเร็จ 

นายอาลก โลเฮีย ชี้แจงวา บริษัทฯ ประสบความสําเร็จในการเติบโตและขยายกิจการในภูมิภาคเอเซีย 
โดยเร่ิมตนที่ประเทศไทย และตอมาไดเนนขยายกิจการในประเทศอินโดนีเซีย และประเทศจีน   

ผูถือหุนไดเสนอใหผูบริหารพิจารณาแกไขขอบังคับของบริษัท ในสวนของวิธีการออกเสียงลงคะแนน
แบบหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง โดยเสนอใหแกไขเปนแบบ Cumulative Voting ซึ่งวิธีนี้จะทําใหผูถือหุนรายยอยมีโอกาสเพิ่มขึ้น
ในการเสนอหรือใชสิทธิในการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกต้ังกรรมการ 

ผูถือหุนสอบถามเก่ียวกับอัตรากําไรขั้นตนและอัตรากําไรกอนภาษี ดอกเบี้ย คาเส่ือมราคาและ
คาใชจายตัดจายในปนี้ วามีแนวโนมเปนอยางไร เนื่องจากปที่ผานมา อัตรากําไรขั้นตนและอัตรากําไรกอนภาษี ดอกเบี้ย 
คาเส่ือมราคาและคาใชจายตัดจายลดลง 

นายระเฑียร ศรีมงคล ไดชี้แจงวา ในปนี้ บริษัทฯ นาจะมีอัตรากําไรขั้นตนและอัตรากําไรกอนภาษี 
ดอกเบี้ย คาเส่ือมราคาและคาใชจายตัดจายที่ดีขึ้น 

ผูถือหุนไดแจงตอที่ประชุมวา ผูถือหุนที่เขารวมประชุมสวนใหญเปนคนไทย จึงขอเสนอใหบริษัทฯ ควร
จะจัดใหมี Ear Phone เพื่ออํานวยความสะดวกในการแปลจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย  



- 12 - 
 

ผูถือหุนสอบถามเก่ียวกับมาตรการการปองกันภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในมลรัฐเท็กซัส ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และท่ีจังหวัดลพบุรี ประเทศไทย 

นายระเฑียร ศรีมงคล ไดชี้แจงวาบริษัทฯ ไดมีการทําประกันภัยครอบคลุมความเส่ียงไวทั้งหมด 

ผูถือหุนสอบถามวา  การที่บริษัทฯ ไดขยายกิจการโดยเขาไปลงทุนในธุรกิจ MEG อยากทราบวาบริษัทฯ 
จะสามารถรับรูรายไดเม่ือไหร และ MEG จะทําใหกําไรของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเปนสัดสวนเทาไหร  

นายระเฑียร ศรีมงคล ชี้แจงวา การกอสรางโรงงานผลิต MEG ตองใชเวลากอสรางประมาณ 4-5 ป 
วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตโพลีเอสเตอร คือ PTA และ MEG อีกทั้งบริษัทฯ คาดวายังไมมีผูผลิต MEG รายใหม 
นอกจากน้ี บริษัทฯ เห็นวาธุรกิจโพลีเอสเตอรมีการเติบโตเพิ่มขึ้น ทําใหบริษัทฯ ตัดสินใจซื้อกิจการ MEG ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัทฯ จะรับรูรายไดจากธุรกิจ MEG ในไตรมาสที่ 2 ของปนี้ และบริษัทฯ คาดวาธุรกิจ MEG จะสามารถ
สรางผลกําไรใหกับบริษัทเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ภายใตการบริหารงานของเจาของเดิม ในป 2554 ธุรกิจ Old World มีกําไร
กอนดอกเบี้ย ภาษี คาเส่ือมและคาใชจายตัดจาย คิดเปนจํานวนเงินประมาณ 150 ลานเหรียญสหรัฐ  

ผูถือหุนสอบถามวา บริษัทฯ ไดมีการทําวิจัยและการพัฒนาสําหรับการออกผลิตภัณฑใหมๆ หรือไม 
และบริษัทฯ มีมาตรการใดที่จะดูแลรักษาส่ิงแวดลอม 

นายอาลก โลเฮีย ชี้แจงวา บริษัทฯ ไดมีการลงทุนในโครงการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล และธุรกิจเสนใย
โพลีเอสเตอร จากการท่ีบริษัทฯ ไดมีการซื้อกิจการ Wellman ในเดือนพฤศจิกายน 2554 นั้น ทําใหบริษัทฯ เปนผูผลิตเม็ด
พลาสติกรีไซเคิลรายใหญที่สุดในยุโรป นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดมีการลงทุนในโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่
สหรัฐอเมริกา และไดรับการอนุมัติการลงทุนในโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลในประเทศไทย ที่จังหวัดนครปฐมและ
จังหวัดระยอง การลงทุนในกิจการรีไซเคิลนี้ จะเปนการชวยลดและเปนการนําของเสียกลับไปใชไดใหม อีกทั้งยังชวยให
ส่ิงแวดลอมดีขึ้นสําหรับเด็ก 

ผูถือหุนสอบถามวาบริษัทฯ มีการทํา Road Show หรือไม 

นายระเฑียร ศรีมงคล ชี้แจงวา บริษัทฯ มีการจัดทํา Road Show และมีการประชุมเพื่อนําเสนอขอมูล
ของบริษัทตอนักลงทุนเปนประจํา 

 ผูถือหุนสอบถามวาปจจุบันบริษัทฯ เปนผูผลิตอันดับหนึ่งในสวนของธุรกิจ PET อยากทราบวาบริษัท 
สามารถผูกขาดดานราคาไดหรือไม  

นายระเฑียร ศรีมงคล ชี้แจงวา ถึงแมวาบริษัทฯ จะเปนผูผลิตอันดับหน่ึงในธุรกิจ PET ก็ตาม บริษัทฯ 
ยังคงตองขายสินคาในราคาที่อางอิงกับราคาวัตถุดิบ ซึ่งปจจุบันบริษัทฯ มีสวนแบงตลาดในทวีปอเมริกาเหนือประมาณ
รอยละ 33 และทวีปยุโรปประมาณรอยละ 27 ซึ่งบริษัทฯ นับวาเปนผูผลิตรายใหญของทั้ง 2 ทวีปนี้แลว ในอนาคตบริษัทฯ 
คงจะตองขยายธุรกิจในภูมิภาคเอเซียเพิ่มขึ้น 

ผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและวิธีการพิจารณาในการเสนอจายคาตอบแทนใหกับกรรมการ 
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ดร. ศิริ การเจริญดี กรรมการสรรหา  พิจารณาคาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ ไดชี้แจงวา 
องคประกอบของคาตอบแทนกรรมการประกอบดวย 2 องคประกอบหลัก คือ  

1. คาตอบแทนประจํา (Retainer Fee) ซึ่งจายใหเฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 
โดยเสนอจายในอัตราเดิม ดังนั้นภาระคาใชจายจะเปนจํานวนเทาเดิมเชนเดียวกันกับปที่แลว โดยอัตราท่ีเสนอจายเปน
อัตราท่ีเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่น 

2. เงินบําเหน็จ (Bonus) ซึ่งจายใหกับกรรมการทุกคน บริษัทฯ มีนโยบายในการพิจารณาเสนอจายเงิน
บําเหน็จโดยอางอิงจากอัตราคงที่ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมของบริษัท ในคร้ังน้ีบริษัทฯ ไดพิจารณาใหจายในอัตรา
รอยละ 1.5 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินรวม ซึ่งเปนอัตราเดียวกันกับที่จายในปที่แลว และการจัดสรรเงินบําเหน็จนั้น จะ
จัดสรรตามหลักเกณฑของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ 

ผูถือหุนสอบถามวา ที่ผานมาบริษัทฯ มีการเติบโตคอนขางมากโดยใชกลยุทธในการเขาซ้ือกิจการ ใน
อนาคต บริษัทฯ ยังคงใชกลยุทธการเขาซ้ือกิจการหรือไม  

นายอาลก โลเฮีย ชี้แจงวา ในรอบ 3 ปที่ผานมา บริษัทฯ มีการเติบโตโดยใชกลยุทธในการเขาซ้ือกิจการ 
ในไตรมาสที่ 1 ของป 2555 นี้  บริษัทฯ ไดดําเนินการซ้ือกิจการ 2 แหงเปนที่เรียบรอยแลว   ซึ่งใชเงินลงทุนประมาณ 1,000 
ลานเหรียญสหรัฐ และในป 2555 บริษัทฯ ไมมีแผนที่จะซ้ือกิจการเพิ่มเติม โดยในปนี้ ผูบริหารจะใหความสําคัญตอกิจการ
ที่ซื้อมา อยางไรก็ตาม บริษัทฯ จะมีการขยายกําลังการผลิตในสวนของ PET และ PTA ที่ประเทศเนเธอรแลนด และขยาย
กิจการเสนใยโพลีเอสเตอรในประเทศอินโดนีเซีย นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังอยูในระหวางการศึกษาความเปนไปไดของ
โครงการท่ีจะขยายกําลังการผลิตในสวนของ MEG ที่สหรัฐอเมริกา ธุรกิจ PTA/PET ในตะวันออกกลาง และธุรกิจ 
PTA/PET โพลีเอสเตอรในประเทศอินเดีย  

ผูถือหุนสอบถามวาในประเทศไทยมีการสรางโรงงานผลิต MEG หรือไม 

นายระเฑียร ศรีมงคล ชี้แจงวาปจจุบันในประเทศไทยมีโรงงานผลิต MEG เพียงแหงเดียว ซึ่งเปนบริษัท
จดทะเบียน บริษัทฯ นี้ไดมีการขยายกําลังการผลิต 125,000 ตัน ซึ่งไดดําเนินการกอสรางเปนที่เรียบรอยแลว แตยังไม
สามารถเปดดําเนินการได เน่ืองจากยังมีประเด็นดานส่ิงแวดลอม 

ผูถือหุนสอบถามวาจากการท่ีกลุมบริษัทฯ มีบริษัทยอยหลายแหงในตางประเทศ บริษัทฯ มีนโยบาย
การบริหารความเส่ียงในเร่ืองของอัตราแลกเปล่ียนหรือไม อยางไร 

นายระเฑียร ศรีมงคล ชี้แจงวา บริษัทฯ ไมไดรับความเส่ียงมากนัก จากความผันผวนของอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ เนื่องจากรายไดและคาใชจายของบริษัทยอยในตางประเทศสวนใหญเปนเงินสกุลเดียวกัน 
ซึ่งเปนการปองกันความเส่ียงแบบธรรมชาติ (Natural Hedging) 

 กอนปดการประชุมผูถือหุน มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง จํานวน 642 ราย และผูถือหุนที่รับ
มอบฉันทะ จํานวน 1,338 ราย รวมผูถือหุนจํานวน 1,980 ราย ถือหุนรวมกันทั้งส้ิน 4,098,400,566 หุน คิดเปนรอยละ 
85.13 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
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เม่ือไมมีผูถือหุนสอบถามหรือมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอปดการประชุมและกลาวขอบคุณ
ผูถือหุนทุกทานที่สละเวลามารวมประชุม และใหขอคิดเห็นตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอบริษัท 

ปดประชุมเวลา 16.40 น. 

            
 ลงชื่อ          -ศรี ปรากาซ โลเฮีย-            ประธานที่ประชุม 
 (นายศรี ปรากาซ โลเฮีย) 
 
                                                                                                
 ลงชื่อ       - โซวิค รอย เชาวดูร่ี-             เลขานุการบริษัท 
 (นายโซวิค รอย เชาวดูร่ี) 
  
     
 ลงชื่อ       -ธมนวรรณ วรพงศจิรกาล- ผูบันทึกรายงานการประชุม 
             (นางสาวธมนวรรณ วรพงศจิรกาล)  
 
 
 

 


