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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 และผูถอืหุนท่ีรับมอบฉันทะจํานวน 
836 ราย รวมผูถือหุนจาํนวน 1,092 ราย ถือหุนรวมกันท้ังส้ิน 4,211,151,195 หุน คิดเปนรอยละ 87.47 ของจาํนวน
หุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด  ครบเปนองคประชุมตามขอบงัคับของบริษัท  ประธานฯ จึงขอเปดการประชุมวิสามัญ
ผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2554 

  กอนเขาสูวาระการประชุม ประธานฯ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา เพื่อใหการประชุมเปนไปอยาง
โปรงใสและสอดคลองกับแนวทางท่ีดีในการจัดประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียน ประธานฯ ขอเชิญผูเขารวม
ประชุมจํานวน 2 คน รวมเปนสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง และประธานฯ ขอใหผูถือหุนทุกทานอานราย 
ละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงตอท่ีประชุมในแตละระเบียบวาระ โดยมีรายเอียดดังน้ี  

  สําหรับการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนมีสิทธิใน
การออกเสียงลงคะแนนเทากับจํานวนหุนท่ีตนเองถือ โดยจะนับ 1 หุน เทากับ 1 เสียง และผูถือหุน 1 ราย มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในแตละวาระวา เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหน่ึงเทาน้ัน จะแบงแยก
จํานวนหุนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไมได ยกเวนกรณีผูรับมอบฉันทะจากผูลงทุนตางประเทศ ท่ีไดแตงต้ัง
ผูรับผิดชอบในการดูแลหลักทรัพย (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหลักทรัพย ท้ังน้ีเพื่อเปนการ
อํานวยความสะดวกแกผูถือหุน นอกจากการนําระบบบารโคดมาใชในการลงทะเบียนแลว บริษัทยังใชระบบบารโคด
มาใชในการนับคะแนนเสียง ซึ่งจะชวยใหขั้นตอนในการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเปนไปอยางรวดเร็วย่ิงข้ึน 
และในการลงคะแนนเสียงในทุกๆ วาระ ผูเขารวมประชุมท่ีไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในวาระใด ใหลงคะแนนใน
บัตรลงคะแนนเสียง และมอบแกเจาหนาท่ีของบริษัท เพื่อนําไปตรวจนับคะแนน สวนผูเขารวมประชุมท่ีเห็นดวย 
หรือผูท่ีไมลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือวาเห็นดวย หรืออนุมัติในวาระนั้นๆ และจะนับคะแนนเสียงตาม
จํานวนหุน โดยไมตองลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงอีก สําหรับการรวบรวมผลคะแนนท่ีเห็นดวย จะนําเสียง
ท่ีไมเห็นดวย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม  

 สวนผูถือหุนท่ีไดมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัท เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนผูถือหุน ผลคะแนนเสียงท่ีนับไดจะเปนคะแนนเสียงท่ีไดรวมคะแนนเสียงตามความประสงคของผูมอบฉันทะ
แลว ผลการนับคะแนนเสียงในแตละวาระ จะประกาศใหผูถือหุนทราบและแสดงผลบนจอภาพ 
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ในทุกระเบียบวาระ ถาผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทานใดตองการเสนอขอคิดเห็น หรือเสนอ

คําถาม ขอใหยกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแลว ขอใหแถลงตอท่ีประชุมกอนดวยวา เปนผูถือหุนหรือผูรับมอบ
ฉันทะชื่อใด แลวจึงเสนอความคิดเห็นหรือคําถามท่ีตรงกับระเบียบวาระเทาน้ัน หากจะเสนอหรือถามคําถามในเรื่อง
อื่นๆ ขอใหเสนอหรือถามเมื่อประชุมจบระเบียบวาระตางๆ แลว 

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 ชนิดระบุชือ่ผูถือและ/หรือไมระบุชือ่ผูถือ มีและ/หรือไมมหีลักประกัน 
มีและ/หรือไมมผูีแทนผูถือหุนกู หุนกูดอยสิทธิและ/หรือหุนกูไมดอยสิทธิ ท้ังน้ี ขึ้นอยูกับ
ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุนกูในแตละคร้ัง 
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วงเงิน จํานวนหุนกูท่ีจะออกจะมีมูลคาไมเกิน 25,000 ลานบาท โดยจะออกเสนอขายคร้ัง

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

 กับเง่ือนไขของหุนกูท่ีออกในแตละคร้ัง  
การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือตางประเทศใหแกประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอ

ขายในวงจาํกัด และ/หรือเสนอขายแกนักลงทุนรายใหญ และ/หรือผูลงทุนสถาบนัใน
ประเทศ และ/หรือผูลงทุนสถาบันในตางประเทศ ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับ
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 (ถาม)ี ราคาเสนอขายตอหนวย อายุของหุนกู 
ระยะเวลาการไถถอน การไถถอนกอนกําหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชําระเงินตน วิธีการจัดสรร รายละเอียดการ
เสนอขาย เปนตน ตลอดจนดําเนินการนําหุนกูดังกลาวไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย หรือตลาดรอง
อื่นๆ ได และใหมอีํานาจในการแตงต้ังท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูจัดจาํหนายหุนกู สถาบันจดัอันดับความนาเชือ่ถอื ผู
ประเมินราคาทรัพยสิน ท่ีปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุนกู ผูแทนผูถือหุนกู หรือท่ีปรึกษาอื่นใดที่เกี่ยวของ หรือ
บุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหุนกู รวมท้ังมีอํานาจลงนามในเอกสารและสัญญาตางๆ ท่ี
เก่ียวของ ตลอดจนติดตอใหขอมูล ดําเนินการย่ืนเอกสารหลักฐานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยหรือหนวยงานอื่นใดท่ีเก่ียวของ และดําเนินการอื่นใดตามท่ีจําเปน และเก่ียวเน่ืองกับการ
ออกหุนกู  

มีผูถือหุนเสนอใหบริษัทฯ พิจารณาการใหสิทธิในการจองซื้อหุนกูแกผูถือหุนเปนลําดับแรก  

ประธานฯ รับทราบขอเสนอของผูถือหุน และจะหารือกับท่ีปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับขอเสนอ
ของผูถือหุนท่ีจะใหบริษัทพิจารณาการใหสิทธิในการจองซื้อหุนกูแกผูถือหุนเปนลําดับแรก 
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ผูรับมอบฉันทะสอบถามเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการออกหุนกู ระยะเวลา และปญหาสภาพ

คลองของกิจการ  

ประธานฯ ไดชี้แจงวา การออกหุนกูถือเปนเครื่องมือท่ีชวยในการบริหารจัดการทางดานการเงิน 
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 เน่ืองจากบริษัทฯ มีการลงทุนทั่วโลก ทําใหบริษัทฯ มีอํานาจในการแขงขันเพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น 

ผูถือหุนไดสอบถามถึงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในสหภาพยุโรป วาประสบปญหาในการ
บริหารงานบางหรือไม 

ประธานฯ ไดชี้แจงวา บริษัทฯ ไมมีปญหาในการดําเนินงานในสหภาพยุโรปแตอยางใด 

ผูถือหุนไดสอบถามเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยจาย และจํานวนเงินท่ีบริษัทฯ มีการจายดอกเบี้ยใน
แตละป โดยท่ีการออกและเสนอขายหุนกูในครั้งน้ี จะสามารถลดจํานวนเงินการจายดอกเบี้ยใหลดลงไดหรือไม 
และอยากทราบถึงกลุมเปาหมายที่บริษัทจะเสนอขายหุนกูในคร้ังน้ี  

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

ผูถือหุนไดสอบถามเกี่ยวกับการที่รัฐบาลมีนโยบายในการลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล จาก
อัตรารอยละ 30 ลดลงเหลือรอยละ 23 ซึ่งผูถือหุนสอบถามวาจํานวนเงินภาษีที่ลดลง บริษัทฯ มีนโยบายที่จะ
จายเงินปนผลเพิ่มขึ้นหรือไม หรือจะเก็บเงินสวนนั้นไวเปนกําไรสะสมของกิจการ 
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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 นาจะต่ํากวารอยละ 6 เนื่องจากบริษัทมี
เครดิตเรทติ้งที่ดีกวา 

ผูถือหุนไดสอบถามวาการออกและเสนอขายหุนกูมีวงเงินคอนขางสูง ในกรณีที่บริษัทฯ ไม
สามารถขายหุนกูไดตามวงเงินท่ีขออนุมัติ บริษัทฯ จะประสบกับปญหาการขาดสภาพคลองหรือไม และบริษัทฯ 
มีแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาวไดอยางไร 

 ประธานฯ ไดชี้แจงวา การขอวงเงินไมเกิน 25,000 ลานบาท เปนการขอวงเงินท่ีสูงสุด และ
บริษัทฯ ไมจําเปนตองเสนอขายในคราวเดียว ท้ังน้ี การออกและเสนอขายหุนกู คณะกรรมการบริษัทจะคํานึงถึง
ประโยชนของบริษัทเปนสําคัญ 

นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา การออกและเสนอขายหุนกูเปนเคร่ืองมือท่ีบริษัท 
ใชเพื่อการบริหารทางการเงิน ซึ่งเปนเครื่องมือหน่ึงท่ีจะชวยใหเกิดความมีเสถียรภาพทางการเงินใหแกกิจการ  

ผูถือหุนไดสอบถามวา การออกและเสนอขายหุนกูในครั้งน้ี มีความเกี่ยวของกับการซ้ือกิจการที่ 
Wellman International หรือไม 

ประธานฯ ไดชี้แจงวา บริษัทฯ ไดมีการเตรียมเงินทุนไวเรียบรอยแลว ในการเขาซื้อกิจการของ 
Wellman International ดังน้ัน การซื้อกิจการที่ Wellman International ไมไดเปนสาเหตุที่ทําใหบริษัทฯ ตอง
ออกและเสนอขายหุนกูในครั้งน้ี  
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ผูถือหุนไดเสนอใหบริษัทพิจารณาการเพิ่มทุน ซึ่งนาจะเปนทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนท่ีมี
ตนทุนตํ่ากวาการออกและเสนอขายหุนกู 

ประธานฯ ไดชี้แจงวาการเพิ่มทุนจะทําใหกําไรตอหุนลดลง ดังน้ันการออกและเสนอขายหุนกู
นาจะเปนทางเลือกท่ีจะไมสงผลกระทบตอผลตอบแทนของผูถือหุน 

ผูถือหุนไดสอบถามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุนกูในครั้งน้ี บริษัทฯ จะเสนอขายหุนกู
ระยะสั้นหรือระยะยาว 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-ี 

 ผูถือหุนสอบถามวา บริษัทฯ มโีครงการท่ีจะลงทุนในกิจการโรงกล่ันนํ้ามันหรือไม 

  นายดีลิป กุมาร อากาวาล กรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหารกลุมธุรกิจ PET ไดชี้แจงวา 
ขณะน้ีบริษัทฯ ยังไมมีโครงการท่ีจะลงทุนในกิจการโรงกล่ันนํ้ามัน 

  ผูถือหุนสอบถามวา บริษัทฯ สามารถบริหารจดัการโดยสามารถปรับวิกฤตใหเปนโอกาสไดอยางไร 
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  นายดีลิป กุมาร อากาวาล ไดชี้แจงวา บริษทัฯ 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 ความเสี่ยงจากปจจัยภายนอก เกิดข้ึนจากประการท่ีหน่ึง 
ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า และประการท่ีสอง เกิดจากความเสี่ยงจากภาวะอุตสาหกรรม ซึ่งจะเห็นวา
บริษัทฯ ไมไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า และไมมีสินคาประเภทอื่น ท่ีสามารถนํามาใชทดแทน
ผลิตภัณฑของบริษัทฯ  ได เน่ืองจากผลิตภัณฑของบริษัทฯ เปนผลิตภัณฑท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตประจําวัน 
และมีราคาถูก ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสท่ีจะใหผลิตภัณฑของบริษัทฯ 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 

  ผูถือหุนสอบเก่ียวกับการท่ีกลุมของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี เขามาเทคโอเวอร บมจ. เสริมสุข จะ
สงผลกระทบตอบริษัทรวมทุนของบริษัทฯ หรือไม  
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  ประธานฯ ชี้แจงวา การที่กลุมของนายเจริญ 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)  


