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ท่ี  IVL001/03/2013 
 11 มีนาคม 2556 
  
เร่ือง  ขอเชญิประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2556 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น  

บริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) 

 

 ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุม
สามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ท่ี 1/2556 ในวันจันทร์ท่ี 29 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรม
พลาซ่า แอทธินี รอยลั เมอริเดียน เลขท่ี 61 ถนนวิทย ุกรุงเทพมหานคร 10330 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระ
ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2555 เม่ือวันที่ 26 

 เมษายน 2555 
 

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2555 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2555 และได้จดัทํา
รายงานการประชมุ ส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด รวมทัง้ได้เผยแพร่ไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว  

 
ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2555 

เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2555 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบนัทึกรายงานไว้อย่างถกูต้อง
แล้ว โดยมีสําเนารายงานการประชมุปรากฎตามเอกสารแนบ 1 

 
การลงมต ิ วาระนีต้้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมา
 ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี 2555   
 
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 30 รายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2555 

จะต้องแจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ 
 
ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2555 ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ

โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฎไว้ในรายงานประจําปี 2555 ตามเอกสารแนบ 2 ในรูปแบบ
แผน่ซีดี  
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วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัตงิบดุลและงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั คณะกรรมการ 
กําหนดให้มีการจดัทํางบดลุและงบกําไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท  เพื่อ
นําเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจําปี เพ่ือพิจารณาอนมุติั สําหรับงบ
การเงินและงบการเงินรวมของบริษัท สําหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ตามท่ี
แสดงไว้ในรายงานประจําปี 2555 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต สอบ
ทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนมุติัโดยคณะกรรมการบริษัท 

 
ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และสอบทานโดย
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฎไว้ในรายงานประจําปี 2555 ตาม
เอกสารแนบ 2 ในรูปแบบแผน่ซีดี  

 
การลงมต ิ วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมา
 ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

 สาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2555 
 
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 37 และพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจํากัด 

พ.ศ.2535 มาตรา 116 ซึง่กําหนดให้บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุ
สํารองในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมท่ี
ยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสํารองนีจ้ะไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  

 
สําหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทนัน้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใน
อัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 30 ของกําไรสุทธิหลงัหักภาษีและหลงัหักสํารองตามกฎหมาย 
ทัง้นี  ้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอํานาจอนุม ัติในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการ
จ่ายเงินปันผล โดยคํานึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ส ูงส ุดแก่ผู้ ถือหุ้น 
ได้แก่ เงินสํารองเพื่อจ่ายชําระหนีเ้งินกู้ ยืม แผนการลงทนุในการขยายกําลงัการผลิต ในกรณี
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงของสภาวะการตลาด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดในอนาคตของ
บริษัท  
 

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายและการ
จ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2555 ดงันี ้
(1) ไมจ่ดัสรรเงินกําไรไว้เป็นทนุสํารองตามกฎหมาย เน่ืองจากบริษัทได้จดัสรรเงินกําไร

ไว้เป็นทนุสํารองครบร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว 
(2) จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้ นละ 0.36 บาท คิดเป็นจํานวนเงิน 1,733,132,608.20  

บาท คิดเป็นร้อยละ 37.58 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมสําหรับปี 2555 ซึ่ง
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บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้กบัผู้ ถือหุ้นของบริษัทไปแล้ว ในอตัรา 
0.18 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจํานวนเงิน 866,566,304.10 บาท เม่ือวันท่ี 6 กันยายน 
2555 ดงันัน้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในส่วนท่ีเหลืออีกในอตัรา 0.18 บาทต่อหุ้น 
คิดเป็นจํานวนเงิน 866,566,304.10 บาท 

 
ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัการอนมุติัของผู้ ถือหุ้น สําหรับการจ่ายเงินปันจ่ายเงินปันผลในส่วนท่ีเหลือ
ในอตัรา 0.18 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจํานวนเงิน 866,566,304.10 บาท โดยเสนอให้จ่ายเงิน
ปันผล ในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2556  ทัง้นี ้ บริษัทฯ  ได้กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับ
เงินปันผลในวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2556  ซึง่เป็นวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) 
และกําหนดให้วนัท่ี 15  พฤษภาคม 2556  เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพ่ือรวบรวม
รายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

 
ท่ีประชุมคณะกรรมการเห็นว่าการจัดสรรเงินปันผลข้างต้นนัน้เป็นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัท รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 3 
 

การลงมต ิ วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมา
 ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 5  พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 14 ซึ่ง

กําหนดให้กรรมการพ้นจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจําปี โดยท่ีกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระยินดีรับเป็นกรรมการต่อไป โดยมี
รายนามดงันี ้  

 
1. นายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธานกรรมการ 
2. นายอาลก โลเฮีย  รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาพิจารณา 

ค่าตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ และประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่บริษัทฯ 

3. นายอมิต โลเฮีย   กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
4. นายอเุดย์ พอล ซิงห์ กิล กรรมการ 
5. นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 

กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระยินดีรับเป็นกรรมการต่อไป โดยเสนอต่อคณะ 
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหา 
พิจารณาค่าตอบแทนและกํากบัดแูลกิจการได้พิจารณาจากประสบการณ์ทํางานท่ีผ่านมา
และการอทุิศตนอนัเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุคณะกรรมการ
บริษัทแตง่ตัง้กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 
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ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

เลือกตัง้ กรรมการทัง้ 5 ท่าน คือ    นายศรี ปรากาซ โลเฮีย   นายอาลก โลเฮีย  นายอมิต 
โลเฮีย นายอุเดย์ พอล ซิงห์ กิล และนายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช  กลับเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณา      
ค่าตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ ทัง้นี  ้ประวัติของกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งและ           
”นิยามกรรมการอิสระ” รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 4 

 
การลงมต ิ วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมา
 ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่และกําหนดจํานวนกรรมการใน

คณะกรรมการบริษัท 
 
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ี

ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการอิสระเข้าใหม่เพิ่ม ได้แก่ นายอภิศักด์ิ 
ตนัติวรวงศ์ ซึง่คณะกรรมการเสนอให้กําหนดจํานวนกรรมการจากเดิม จํานวน 13 คน เป็น 
จํานวน 14 คน   

 
ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่และกําหนดจํานวน

กรรมการในคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 5  

การลงมต ิ วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมา

 ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจาํปี 2556 
 
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 15 การจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับ

การอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  
 
ความเหน็คณะกรรมการ เหน็ควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น อนมุติัการจ่ายค่าตอบแทนประจําปีให้กบักรรมการอิสระ

และกรรมการท่ีไม่เป็นผู้ บริหาร โดยคําเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหาพิจารณา
คา่ตอบแทนและกํากบัดแูลกิจการตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 
17,000,000 บาท และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ มีอํานาจในการ
พิจารณาการจดัสรรคา่ตอบแทนและเงินโบนสัตามท่ีกลา่วมาข้างต้น 

   
 รายละเอียดการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการปรากฎตามเอกสารแนบ 6 
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การลงมต ิ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุ 

 
วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

 ประจาํปี 2556 
 
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 ซึ่ง

กําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี
ประจําปี เพ่ือเสนออนมุติัต่อท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร
เสนอให้แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีประจําปี 2556  และ
เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตัง้นายวินิจ  ศิลามงคล  ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขท่ี 

3378 หรือ นางสาวอรวรรณ ชณุหกิจไพศาล  ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขท่ี 6105 หรือ นาย
เจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลิศ  ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขท่ี 4068 หรือ  ผู้สอบบญัชีอ่ืน ซึ่งได้รับการ
แต่งตัง้จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 
2556 ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตมีคณุสมบติัตามประกาศของสํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่ผู้สอบบญัชีมีผลงานเป็นท่ีน่าพอใจ และเสนอให้
กําหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจําปี 2556 เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 7,800,000 บาท  

 
ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้นายวินิจ  ศิลามงคล ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขท่ี 

3378 หรือ นางสาวอรวรรณ ชณุหกิจไพศาล  ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขท่ี 6105 หรือ นาย
เจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลิศ ผู้สอบบญัชีอนุญาตเลขท่ี 4068 หรือ ผู้สอบบญัชีอ่ืนซึ่งได้รับการ
แต่งตัง้จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 
2556 และกําหนดค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชีประจําปี 2556 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 
7,800,000 บาท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดปรากฎ
ตามเอกสารแนบ 7 

 
การลงมต ิ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และออกเสียง 
 ลงคะแนน 

 
วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเตมิจาํนวนไม่เกนิ 25,000  
 ล้านบาท 
 
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้การลงทนุ การขยายธุรกิจ การเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และการชําระหนีข้อง

บริษัทเป็นไปอย่างคล่องตวั  บริษัทจึงได้เสนอแผนระดมทนุโดยการออกและเสนอขาย 
 หุ้นกู้  
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ความเหน็คณะกรรมการ เหน็ควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามท่ีเสนอ รายละเอียด
ปรากฎตามเอกสารแนบ 8 

 
การลงมต ิ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ

 ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 10  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

ตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั มาตรา 105 ได้กําหนดให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอวาระอ่ืนๆ เพ่ือ
พิจารณาในการประชมุผู้ ถือหุ้นได้ โดยการเสนอวาระดงักลา่ว จะต้องเสนอโดยผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัไม่น้อยกวา่หนึง่
ในสามของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด  

 
 บริษัทฯ ขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วข้างต้น ในกรณีท่ีผู้
ถือหุ้นทา่นใดท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นได้ และมีความประสงค์ท่ีจะมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุ
แทน  กรุณากรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะเพียงแบบใดแบบหนึง่ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.) 
แบบ ค. ใช้สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นชาวตา่งชาติ และแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ผู้ ถือหุ้น
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะได้ท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัทท่ี www.indoramaventures.com ในหวัข้อนกัลงทนุ  

 
 ทัง้นี ้  เพ่ือให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วย่ิงขึน้ ขอให้
ทา่นผู้ ถือหุ้นกรุณาสง่ใบลงคะแนนลว่งหน้ามาท่ี ฝ่ายเลขานกุารบริษัท อยา่งน้อย 3 วนัก่อนการประชมุ วนัท่ี 29 เมษายน 
2556 

 
 นอกจากนีข้อให้ท่านผู้ ถือหุ้น โปรดนําหนงัสือท่ีระบช่ืุอผู้ ถือหุ้นซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว พร้อมหลกัฐาน
แสดงตนในการเข้าร่วมประชมุ มาแสดงตอ่เจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย  

 
 ในกรณีท่ีท่านผู้ ถือหุ้น มีข้อสงสัยหรือมีคําถามท่ีเก่ียวข้องกับวาระการประชุม สามารถส่งคําถาม
ลว่งหน้ามายงับริษัทฯ ได้ท่ี 

 
 คุณโซวิค รอย เชาว์ดูร่ี  ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน) 75/102  
อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 2 ชัน้ 37 ซอยสขุมุวิท 19 (วฒันา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัท ท่ี  www.indoramaventures.com หรือส่งทางโทรสารท่ีหมายเลข 02-665-7090 โดยระบท่ีุอยู่ท่ี
บริษัทสามารถติดตอ่กลบัได้  

   
  ผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์ท่ีจะขอรับรายงานประจําปี 2555 แบบรูปเลม่ สามารถติดต่อได้ท่ี ฝ่ายเลขานกุาร
บริษัท ตามท่ีอยูท่ี่ระบไุว้ด้านบน 
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  อนึง่ บริษัทฯ กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2556 ในวนัท่ี 11 
มีนาคม 2556 (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 12 มีนาคม 2556  
 
  นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2556 
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บริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) 

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

ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี รอยัล เมอริเดียน 
เลขที่ 61 ถนนวทิยุ กรุงเทพฯ 10330 

  

เร่ิมประชมุเวลา 14.00 น. 

นายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธานกรรมการบริษัท ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชมุ ตามข้อบงัคบัของบริษัท
ท่ีกําหนดไว้ ประธานฯ ได้แนะนํากรรมการ ผู้บริหารระดับสงู ผู้สอบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมาย โดยมีรายละเอียด
ผู้ เข้าร่วมประชมุดงันี ้

กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุ  

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

กิจการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่บริษัทฯ 
3. นายอมิต โลเฮีย กรรมการ 
4. นายซาชิ ปรากาซ ไคตาน กรรมการ และกรรมการผู้จดัการกลุม่ธุรกิจขนสตัว์ 
5. นายดีลปิ กมุาร์ อากาวาล กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่ธุรกิจ PET 
6. นายระเฑียร ศรีมงคล กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
8. นายมาริษ สมารัมภ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
9. ดร.ศิริ การเจริญดี กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกํากับดูแล

กิจการ 
10. นายคณิต สีห์ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกํากับดูแล

กิจการ 

กรรมการบริษัทท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุ  

1. นางสจิุตรา โลเฮีย กรรมการ 
2. นายวิลเล่ียม เอล็ล์วู๊ด ไฮเน็ค กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและ

 กํากบัดแูลกิจการ 

3. นายอเุดย์ พอล ซิงห์ กิล กรรมการ และกรรมการผู้จดัการกลุม่ธุรกิจโพลีเอสเตอร์  

ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชมุ  

1. นายโกปาล ลาล โมดี ้ เจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายปฏิบติัการกลุม่ธุรกิจ PET   
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2. นายวิเวค คอล เจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายพาณิชย์กลุม่ธุรกิจโพลีเอสเตอร์  
3. นายราเจส บงักา เจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายปฏิบติัการกลุม่ธุรกิจขนสตัว์ 
4. นายวิกาซ จาลนั หวัหน้าฝ่ายบญัชี 

ผู้สอบบญัชีและตวัแทนผู้สอบบญัชีท่ีเข้าร่วมประชมุ 

1. นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 

2. นางสาวอรวรรณ ชณุหกิจไพศาล ตวัแทนจากบริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั  

3. นายบ๊อบ เอลลิส  ตวัแทนจากบริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย ท่ีปรึกษาธุรกิจ จํากดั  

ท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเข้าร่วมประชมุ  

1.  นางสาวประทมุพร สมบรูณ์พนูผล ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงศ์ ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จํากดั 

 ประธานฯ กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2555 และแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ
ว่า ขณะนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง จํานวน 477 ราย และผู้ ถือหุ้นท่ีรับมอบฉนัทะ จํานวน 1,159 ราย รวมผู้ ถือ
หุ้นจํานวน 1,636 ราย ถือหุ้นรวมกันทัง้สิน้ 3,903,034,871 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.07 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท ประธานฯ จงึขอเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2555 

 
ก่อนเข้าสูว่าระการประชมุ ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า เพ่ือให้การประชมุเป็นไปอย่างโปร่งใส

และสอดคล้องกบัแนวทางท่ีดีในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ประธานฯ ขอเชิญผู้ เข้าร่วมประชมุจํานวน 2 
คน ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง และประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นทุกท่านอ่านรายละเอียดวิธีการออกเสียง
ลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียงตอ่ท่ีประชมุในแตล่ะระเบียบวาระ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
 
  การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสําหรับการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิในการ
ออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจํานวนหุ้นท่ีตนเองถือ โดยจะนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และผู้ ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงทางใดทางหนึ่งเท่านัน้ จะแบ่งแยกจํานวนหุ้นเพ่ือ
แยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ ยกเว้นกรณีผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ลงทุนต่างประเทศท่ีได้แต่งตัง้ผู้ รับผิดชอบในการดูแล
หลกัทรัพย์ (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้น 
นอกจากการนําระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนแล้ว บริษัทยงัใช้ระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนบัคะแนนเสียง ซึ่งจะ
ช่วยให้ขัน้ตอนในการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วย่ิงขึน้ และในการลงคะแนนเสียงในทุกๆ วาระ 
ผู้ เข้าร่วมประชมุท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ให้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียง และมอบแก่เจ้าหน้าท่ีของ
บริษัท เพ่ือนําไปตรวจนบัคะแนน สว่นผู้ เข้าร่วมประชมุท่ีเห็นด้วย หรือผู้ ท่ีไม่ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียง จะถือว่าเห็น
ด้วย หรืออนมุติัในวาระนัน้ๆ และจะนบัคะแนนเสียงตามจํานวนหุ้น โดยไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียงอีก 
สําหรับการรวบรวมผลคะแนนท่ีเห็นด้วย จะนําเสียงท่ีไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจํานวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ  
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 สําหรับวาระท่ี 5 (วาระการเลือกตัง้กรรมการ) จะเก็บใบลงคะแนนเสียงทกุใบ ไมว่า่จะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ดังนัน้ผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง  ส่วน               
คะแนนเสียงในการลงมติอนมุติัในแตล่ะวาระนัน้ ได้แสดงรายละเอียดไว้ในหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 

สว่นผู้ ถือหุ้นท่ีได้มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้
ถือหุ้น ผลคะแนนเสียงท่ีนบัได้จะเป็นคะแนนเสียงท่ีได้รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉนัทะแล้ว ผลการนบั
คะแนนเสียงในแตล่ะวาระจะประกาศให้ผู้ ถือหุ้นทราบและแสดงผลบนจอภาพ 

ในทกุระเบียบวาระ ถ้าผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดต้องการเสนอข้อคิดเห็น หรือเสนอคําถาม 
ขอให้ยกมือและเม่ือประธานฯ อนญุาตแล้ว ขอให้แถลงต่อท่ีประชมุก่อนด้วยว่า เป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะช่ือใด แล้ว
จึงเสนอความคิดเห็นหรือคําถามท่ีตรงกบัระเบียบวาระเท่านัน้ หากจะเสนอหรือถามคําถามในเร่ืองอ่ืนๆ ขอให้เสนอหรือ
ถามเม่ือประชมุจบระเบียบวาระตา่ง ๆ แล้ว 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายระเฑียร ศรีมงคล กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ 
และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ดําเนินการประชมุ เพ่ือเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ 
ดงัตอ่ไปนี ้ 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2554 เม่ือวันที่ 22 กันยายน 2554 

นายระเฑียร ศรีมงคล ขอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2554 
ซึง่ได้ประชมุเม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2554 โดยสําเนารายงานการประชมุดงักล่าวได้จดัส่งไปยงัผู้ ถือหุ้นทกุท่านแล้ว พร้อม
หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 

นายระเฑียร ศรีมงคล ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุเสนอข้อคิดเห็น หรือแก้ไขรายงานการประชมุวิสามญัผู้
ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2554  

เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดมีคําถาม หรือเสนอให้แก้ไขรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 
1/2554 นายระเฑียร ศรีมงคล จงึขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 3,922,871,520 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.58  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไมเ่หน็ด้วย    -    เสียง คิดเป็นร้อยละ    -  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 16,544,116 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.42 

มตทิี่ประชุม รับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2554 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2554 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี 2554  
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   นายระเฑียร ศรีมงคล สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2554 เพ่ือให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

จดุเดน่ของงบกําไรขาดทนุรวม 

- ปริมาณการผลิตเพิ่มขึน้ร้อยละ 37 จากจํานวน 3.18 ล้านตนัในปี 2553 เพิ่มขึน้เป็น 4.38 ล้านตนัในปี 2554  
- ขายสทุธิเพิ่มขึน้ร้อยละ 92 จากจํานวน 96.9 พนัล้านบาทในปี 2553 เพิ่มขึน้เป็น 186.1 พนัล้านบาทในปี 2554 
- กําไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้ร้อยละ 37 จากจํานวน 14.8 พนัล้านบาทในปี 2553 เพิ่มขึน้เป็น 20.3 พนัล้านบาทในปี 2554 
- กําไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษี คา่เส่ือมราคาและคา่ใช้จ่ายตดัจ่ายเพิ่มขึน้ร้อยละ 24 จากจํานวน 13.8 พนัล้านบาทใน

ปี 2553 เพิ่มขึน้เป็น 17.0 พนัล้านบาทในปี 2554 
- กําไรก่อนภาษีเพิ่มขึน้ร้อยละ 41 จากจํานวน 11.5 พนัล้านบาทในปี 2553 เพิ่มขึน้เป็น 16.2 พนัล้านบาทในปี 2554  
- กําไรสทุธิหลงัภาษีและสว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเพิ่มขึน้ร้อยละ 50 จากจํานวน 10.4 พนัล้านบาทในปี 2553 เพิ่มขึน้

เป็น 15.6 พนัล้านบาทในปี 2554  
- กําไรตอ่หุ้นเพิ่มขึน้ร้อยละ 34 จากจํานวน 2.46 บาทตอ่หุ้นในปี 2553 เพิ่มขึน้เป็น 3.29 บาทตอ่หุ้นในปี 2554 
- ผลตอบแทนจากเงินลงทนุรวมเทา่กบัร้อยละ 18 ในปี 2553 และร้อยละ 16 ในปี 2554 
- กําไรสทุธิหลงัหกัภาษีและสว่นของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย สําหรับปี 2554 ได้รวมกําไรพิเศษสทุธิจํานวน 6,510 ล้านบาท 

ซึง่ประกอบด้วย กําไรจากการต่อรองราคาซือ้ หรือค่าความนิยมติดลบจากการเข้าซือ้กิจการจํานวน 8,369 ล้านบาท 
รายการค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการเข้าซือ้กิจการระหว่างปี จํานวน 613 ล้านบาท รายการขาดทุนจากการด้อยค่า 
เน่ืองจากสถานการณ์นํา้ทว่ม จํานวน 1,434 ล้านบาท และกําไรในสนิค้าคงเหลือจํานวน 188 ล้านบาท  

จดุเดน่ของงบดลุรวม 

- สนิทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 87 จากจํานวน 77.9 พนัล้านบาทในปี 2553 เพิ่มขึน้เป็น 145.8 พนัล้านบาทในปี 2554  
- หนีส้นิรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 90 จากจํานวน 45.7 พนัล้านบาทในปี 2553 เพิ่มขึน้เป็น 87.0 พนัล้านบาทในปี 2554  
- ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 82 จากจํานวน 32.2 พนัล้านบาทในปี 2553 เพิ่มขึน้เป็น 58.8 พนัล้านบาทในปี 

2554 
- อตัราสว่นหนีส้นิสทุธิตอ่ทนุลดลงจาก 0.9 เทา่ ณ สิน้ปี 2553 ลดลงเหลือ 0.7 เทา่ ณ สิน้ปี 2554 
- บริษัทมีวงเงินสนิเช่ือท่ียงัไมไ่ด้เบิกใช้เป็นจํานวนเงิน 44.2 พนัล้านบาท แสดงให้เหน็วา่กิจการมีสภาพคลอ่งในอตัราท่ีสงู 

และยงัมีสภาพคล่องเพิ่มขึน้จากเงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทนุในไตรมาสท่ี 1 ปี 2554 และการออกขายหุ้นกู้ ในไตร
มาสท่ี 4 ปี 2554  

จดุเดน่ของงบกระแสเงินสดรวม 

- กระแสเงินสดจากการดําเนินงานลดลงจากจํานวน 10.4 พนัล้านบาทในปี 2553 เป็น 8.7 พนัล้านบาทในปี 2554 
เน่ืองจากกระแสเงินสดใช้ไปในสว่นของเงินทนุหมนุเวียนจากการท่ีปริมาณและราคาท่ีเพิ่มขึน้  

- กระแสเงินสดใช้ไปสําหรับการลงทนุเพิ่มขึน้จากจํานวน 6.5 พนัล้านบาท ในปี 2553 เพิ่มขึน้เป็น 31.5 พนัล้านบาท 
ในปี 2554  
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- บริษัทได้รับเงินสทุธิจํานวน 17.2 พนัล้านบาท จากการออกหุ้นเพิ่มทนุในเดือนกมุภาพนัธ์ 2554 และการออกหุ้นกู้
จํานวน 7.5 พนัล้านบาทในเดือนตลุาคม 2554 

 
การเพิ่มทนุโดยให้สทิธิผู้ ถือหุ้นเดิม 

- ท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนมุติัให้ออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสิทธิได้ 
(TSR หรือ “ใบแสดงสทิธิ”) ในช่ือ IVL-T1 จํานวน 481,585,672 หน่วย โดยไมคิ่ดมลูค่าให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น
การถือหุ้น ในอตัราสว่น 9 หุ้นเดิม ตอ่ 1 หน่วยใบแสดงสทิธิ ใบแสดงสิทธินีมี้อตัราสว่นการใช้สิทธิท่ี 1 หน่วยใบแสดง
สทิธิตอ่ 1 หุ้น  

- ณ วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2554 การออกและเสนอขายใบแสดงสทิธิได้สิน้สดุลงด้วยอตัราการใช้สิทธิร้อยละ 99.67 ของ
การใช้สิทธิทัง้หมด หุ้นท่ีออกใหม่จํานวน 479,986,198 หุ้น ได้เร่ิมการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2554 บริษัทได้รับเงินจากการออกการหุ้นเพิ่มทนุนีส้ทุธิจํานวน 17.2 พนัล้านบาท 

การออกและเสนอขายหุ้นกู้  

- บริษัทฯได้ดําเนินการออกหุ้นกู้ ชนิดไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัทรัพย์คํา้ประกนัเป็นสกุลเงินบาทจํานวน 7,500 ล้าน
บาท ในวนัท่ี 19 ตลุาคม 2554 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
1) ชดุอาย ุ5 ปี จํานวน 2,900 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.70 
2) ชดุอาย ุ7 ปี จํานวน 1,400 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.04 
3) ชดุอาย ุ10 ปี จํานวน 3,200 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.35 

- การออกหุ้นกู้ นี ้ทําให้บริษัทฯ บรรลวุตัถุประสงค์ในการเข้าสู่ตลาดหุ้นกู้  เพิ่มอายุเฉล่ียของหนีส้ิน สามารถกําหนด
อัตราดอกเบีย้คงท่ีในระยะยาว นํามาชําระหนีท่ี้มีต้นทุนทางการเงินสูง และเพ่ือให้มีสภาพคล่องและเพ่ือใช้เป็น
รายจ่ายลงทนุในอนาคต  

- บริษัทฯ ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีระดบั A+ โดยทริสเรทติง้ ประเทศไทย 

  ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นกู้ครัง้ท่ีสอง วา่เสนอขายหุ้นกู้ จํานวนเทา่ใด 

  นายระเฑียร ศรีมงคล ได้ชีแ้จงว่าบริษัทฯ ได้มีการเสนอขายหุ้นกู้ ในครัง้ท่ีสอง โดยสามารถเสนอขาย
จํานวน 9.4 พนัล้านบาท 

  ผู้ ถือหุ้นได้แนะนําให้บริษัทฯ นําเสนอข้อมูลรายงานผลการดําเนินงานโดยให้มีการสรุปในรูปแบบ
ตารางเพ่ือให้เข้าใจได้ง่ายขึน้และมีความชดัเจนย่ิงขึน้ 
 
   ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามเพิ่มเติม 
 

 ท่ีประชมุรับทราบรายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2554 ของคณะกรรมการ  

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบดุลและงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี 2554 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 
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นายระเฑียร ศรีมงคล เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติังบดลุและงบกําไรขาดทนุสําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทแล้ว 
ตามรายละเอียดท่ีปรากฎไว้ในรายงานประจําปี 2554 ซึง่ได้จดัสง่ไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว  

 
 เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงมติ

และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 4,067,993,418 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.31  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไมเ่หน็ด้วย  -  เสียง คิดเป็นร้อยละ  -  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 28,125,799 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.69 

มตทิี่ประชุม อนมุติังบดลุและงบกําไรขาดทนุสําหรับปี 2554 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ตามท่ีเสนอ 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการ
ดาํเนินงานประจาํปี 2554 

 

นายระเฑียร ศรีมงคล แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ การจดัสรรเงินทนุสํารองตามกฎหมายนัน้ ตามข้อบงัคบัของ
บริษัท ข้อ 37 บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี 
หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสํารองนีจ้ะมีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท  

บริษัทฯ เสนอให้จดัสรรเงินทนุสํารองตามกฎหมายจํานวน 252,935,672 บาท หรือประมาณร้อยละ 
3.53 ของกําไรสทุธิประจําปี หลงัจากท่ีมีการจดัสรรเงินทนุสํารองตามกฎหมายจํานวนเงินดงักล่าว บริษัทฯ จะมีเงินทุน
สํารองตามกฎหมายเป็นจํานวนเงิน 481,585,672 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท 

สําหรับการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2554 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอ
ให้จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นจํานวนเงิน 4,814,257,245 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.92 ของกําไร
สทุธิจากงบการเงินรวมของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท คิด
เป็นจํานวนเงิน 2,407,128,622.50 บาท เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2554 และจะจ่ายเงินปันผลในส่วนท่ีเหลือในอตัราหุ้นละ 
0.50 บาท คิดเป็นจํานวนเงิน 2,407,128,622.50 บาท ในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2555  

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวันท่ี 10 พฤษภาคม 2555 (Record 
Date) และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์โดยวิธีปิดสมดุ
ทะเบียนในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2555  

ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่าในปีหน้าจะต้องมีการจดัสรรเงินทนุสํารองตามกฎหมายหรือไม่ หากไม่ต้องจดัสรร
เงินทนุสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติม บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึน้หรือไม ่
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นายระเฑียร ศรีมงคล ชีแ้จงว่าในปีหน้าบริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายเพ่ิมเติม 
เน่ืองจากบริษัทฯ จะมีเงินทนุสํารองครบตามท่ีกฎหมายกําหนด คือ ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท และบริษัทฯ 
จะจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

ผู้ ถือหุ้นได้แนะนําให้บริษัทฯ มีการพิจารณาสดัสว่นของหนีส้นิตอ่ทนุให้มีความสมดลุย์ และให้พิจารณา
การจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดและในรูปของหุ้นปันผล 

เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามเพิ่มเติม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ
ลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 4,067,958,918 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.31  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไมเ่หน็ด้วย  6,388 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 28,153,911 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.69 

มตทิี่ประชุม อนมุติัการจดัสรรเงินทนุสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 
2554 ตามท่ีเสนอ 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 

นายระเฑียร ศรีมงคล แจ้งต่อท่ีประชมุว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั และ
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14  ซึ่งกําหนดให้กรรมการพ้นจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจําปี ซึ่งกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระในปีนีทุ้กท่านยินดีรับเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนาม
กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระในปีนี ้ได้แก่   
 

1. นายวิลเล่ียม เอล็วู๊ด ไฮเน็ค  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
  และกํากบัดแูลกิจการ 

2. ดร. ศิริ การเจริญดี  กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกํากบั
  ดแูลกิจการ 

3. นายคณิต สีห์   กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกํากบั
  ดแูลกิจการ 

4. นายมาริษ สมารัมภ์  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5. นายดีลปิ กมุาร์ อากาวาล กรรมการ  

 

นายระเฑียร ศรีมงคล เสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการเลือกตัง้กรรมการทัง้ 5 คน กลบัเข้า
ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทัง้นีป้ระวัติและประสบการณ์ในการทํางานของกรรมการ ทัง้ 5 คน 
รวมทัง้คํานิยามกรรมการอิสระท่ีบริษัทกําหนด รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 4 ในหนงัสือเชิญประชมุ ซึง่ได้จดัส่ง
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว 
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เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงมติ
และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบคุคล โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. นายวิลเล่ียม เอ็ลวู๊ด ไฮเน็ค –  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกํากบั
     ดแูลกิจการ 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 3,984,398,081 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.27  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไมเ่หน็ด้วย 65,499,218 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.60  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 46,257,422 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.13 

2. ดร. ศิริ การเจริญดี – กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและกํากบัดแูลกิจการ 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 4,066,773,010 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.28  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไมเ่หน็ด้วย 25,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 29,355,911 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.72 

3. นายคณิต สีห์ – กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและกํากบัดแูลกิจการ 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 4,066,824,899 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.28  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไมเ่หน็ด้วย 25,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 29,304,022 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.72 

4. นายมาริษ สมารัมภ์ – กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 4,066,766,399 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.28  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไมเ่หน็ด้วย 25,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 29,362,522 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.72 

5. นายดีลปิ กมุาร์ อากาวาล – กรรมการ  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 4,063,014,245 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.19  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไมเ่หน็ด้วย 3,780,554 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.09  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 29,359,922 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.72 

มตทิี่ประชุม อนมุติัการเลือกตัง้กรรมการทัง้ 5 คน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามท่ี
  เสนอ 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจาํปี 2555 
 

นายระเฑียร ศรีมงคล แถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนมุตัิการจ่าย
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ค่าตอบแทนกรรรมการประจําปี 2555 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 35,000,000 บาท  นอกจากนี  ้เห็นควรเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ มีอํานาจในการพิจารณาการจดัสรรค่าตอบแทนให้กบักรรมการ 

ผู้ถือหุ้นได้แจ้งต่อที่ประชมุว่า กรรมการและผู้บริหารส่วนใหญ่ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท จึงเสนอให้
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทควรจะมีการถือหุ้นของบริษัทบ้าง  ซึ่งจะทําให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มี
ความผกูพนัและใส่ใจกบักิจการเพิ่มขึน้ 

ผู้ ถือหุ้นสอบถามเก่ียวกบัรายการที่เกี่ยวโยงกนัที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจําปีว่า บริษัทฯ มีการทํา
รายการที่เก่ียวโยงกนักบับตุรชายของนายวิลเล่ียม เอ็ลวู๊ด ไฮเน็ค ดงันัน้ นายวิลเล่ียม เอ็ลวู๊ด ไฮเน็ค ยงัมีคณุสมบติัเป็น
กรรมการอิสระหรือไม ่

นายระเฑียร ศรีมงคล ชีแ้จงว่า บริษัทมีการทํารายการที่เกี่ยวโยงกนักบับตุรชายของนายวิลเล่ียม 
เอ็ลวู๊ด ไฮเน็ค ซึ่งเป็นบุตรชายท่ีบรรลนิุติภาวะแล้ว จึงไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคมุของนายวิลเล่ียม เอ็ลวู๊ด ไฮเน็ค ดงันัน้
นายวิลเล่ียม เอล็วู๊ด ไฮเน็ค ยงัคงมีคณุสมบติัเป็นกรรมการอิสระของบริษัท 

เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามเพิ่มเติม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ
ลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 4,048,745,733 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.84 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไมเ่หน็ด้วย  19,244,077 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.47  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 28,171,511 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.69 

มตทิี่ประชุม อนมุติัการจ่ายค่าตอบแทนให้กบักรรมการประจําปี 2555 ตามท่ีเสนอ และอนมุติัให้คณะกรรมการ
  บริษัทเป็นผู้ มีอํานาจในการพิจารณาการจดัสรรค่าตอบแทนให้กบักรรมการ 
 
วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2555 
 

 นายระเฑียร ศรีมงคล แถลงตอ่ท่ีประชมุว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั และ
ข้อบงัคบับริษัทข้อ 30 กําหนดให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี
เพ่ือเสนออนมุติัต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น   ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตัง้นายวินิจ 
ศิลามงคล  ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขท่ี 3378  และ/หรือ  นายวีระชยั รัตนจรัสกลุ  ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขท่ี 4323 และ/หรือ  
นายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลศิ ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขท่ี 4068 และ/หรือ ผู้สอบบญัชีอ่ืนซึง่ได้รับการแต่งตัง้จากบริษัท เคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2555 ซึ่งเป็นผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีมีคุณสมบัติตาม
พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และมีผลงานเป็นท่ีน่าพอใจ โดยกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประจําปี 2555 เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 7,800,000 บาท โดยไมร่วมคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ 
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ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่การคดัเลือกผู้สอบบญัชี และการพิจารณาคา่สอบบญัชี บริษัทฯ ใช้หลกัเกณฑ์ใดใน
การคดัเลือกและคดัเลือกจากจํานวนผู้สอบบญัชีก่ีราย  

 นายระเฑียร ศรีมงคล ชีแ้จงว่า เน่ืองจาก บริษัทฯ มีขนาดใหญ่และมีบริษัทย่อยอยู่ทัว่โลก บริษัทฯ ใช้
ผู้สอบบญัชีรายเดียวกันในการตรวจสอบบญัชีของทัง้กลุ่มบริษัท ดงันัน้ การคดัเลือกผู้สอบบญัชีของบริษัทจะพิจารณา
จากผู้ สอบบัญชีรายใหญ่ ซึ่งปัจจุบันมีจํานวน 4 ราย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้มีการ
พิจารณาแล้ว เห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทมาเป็นระยะเวลาหลาย
ปี  และท่ีผ่านมา ผลงานของบริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นท่ีน่าพอใจ สามารถให้คําแนะนําในเร่ืองระบบ
ควบคมุภายใน มาตรฐานบญัชีใหมแ่ละมาตรฐานบญัชีท่ีมีการเปล่ียนแปลง อีกทัง้คา่สอบบญัชีอยูใ่นระดบัท่ีสมเหตสุมผล  

 ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่ บริษัทฯ มีการจดัตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือไม ่

 นายระเฑียร ศรีมงคล ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ มีการจัดตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่ง
ปัจจบุนั นายอนิล กมุาร์ ไอลานี เป็นหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท 

 เน่ืองจากไมมี่ผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามเพิ่มเติม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ
ลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 4,066,987,623 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.28 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไมเ่หน็ด้วย  14,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 29,286,211 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.72 

มตทิี่ประชุม อนมุติัการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2555 ตามท่ีเสนอ 

วาระที่ 8  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ 

   - ไมมี่ - 

ผู้ ถือหุ้นสอบถามเก่ียวกบัภาวะธุรกิจของบริษัทในปัจจบุนัและแนวโน้มธุรกิจของบริษัทในอนาคต 

นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่บริษัทฯ ได้รายงานภาวะธุรกิจของบริษัทดงันี ้ 

 บริษัทฯ มีความแตกต่างจากบริษัทในกลุ่มปิโตรเคมีอ่ืน เน่ืองจากบริษัทในกลุ่มปิโตรเคมีอ่ืน ได้รับ
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ําในสหรัฐอเมริกา ยโุรป หรือจากภมิูภาคอ่ืนๆ  เน่ืองจากความต้องการของผู้บริโภคและ
การใช้จ่ายในภาคครัวเรือนลดลง  ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์พืน้ฐานท่ีมีความจําเป็นต่อชีวิตประจําวันของ
ผู้บริโภคจงึมีความยืดหยุน่มากตอ่สภาพเศรษฐกิจ ผลติภณัฑ์ของบริษัทเป็นผลิตภณัฑ์สําหรับผู้บริโภค โดยใช้วตัถดิุบหลกั 
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คือ PTA และ MEG ซึ่งอยู่ในกลุ่มเคมีภัณฑ์ ดังนัน้ การดําเนินธุรกิจท่ีครบวงจรจะทําให้บริษัทมีความสอดคล้องและมี
ความน่าเช่ือถือจากลกูค้า สง่ผลให้สว่นแบง่ตลาดในระดบัโลกเพิ่มขึน้  

การท่ีสว่นแบง่ตลาดของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ ทําให้ขนาดของกิจการเพ่ิมขึน้ตามไปด้วย โดยบริษัทฯ เร่ิมจาก
การขยายกิจการ PTA และตอ่มาขยายกิจการ MEG นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีการเติบโตในการเพิ่มมลูคา่โดยการขยายใน
ตลาดเฉพาะ เช่น ผลติภณัฑ์ด้านสขุอนามยั ในสว่นของธุรกิจเส้นใย เน่ืองจากบริษัทฯ ได้มีการซือ้กิจการ FiberVisions ซึง่
ทําให้บริษัทฯ เป็นผู้ นําในตลาดนี ้

ลกูค้าหลกัของบริษัทฯ  เป็นลกูค้าท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกั  โดยเป็นผู้ผลิตสินค้าท่ีมีความจําเป็นต่อ
การดํารงชีวิตประจําวนัของผู้บริโภค  นอกจากนี ้ บริษัทฯ  ได้มีการสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัผลิตภณัฑ์  รวมทัง้ได้มีการพฒันา
นวตักรรมใหม่ๆ  โดยได้รับคําแนะนําจากลกูค้าของบริษัท ซึง่ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ สามารถพบเห็นได้โดยทัว่ไป เน่ืองจาก
เป็นผลติภณัฑ์ท่ีมีความจําเป็นตอ่การดํารงชีวิตประวนั  

บริษัทฯ มีการเติบโตในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาเป็นอย่างมาก ปัจจบุนับริษัทฯ เป็นบริษัทโพลีเอสเตอร์ท่ีใหญ่
ท่ีสดุในโลก ซึง่ถือเป็นความสําเร็จของบริษัทไทย โดยท่ีบริษัทฯ มีสว่นแบ่งตลาดหนึ่งในสามในทวีปอเมริกาเหนือ และร้อย
ละ 27 ในทวีปยโุรป ซึ่งทัง้สองทวีปนี ้สามารถสร้างผลกําไรให้กบับริษัทเป็นอย่างมาก ทัง้สองตลาดนีส้ามารถสร้างรายได้
ให้กบับริษัทฯ มากกวา่ร้อยละ 60  

ตามท่ีได้กลา่วไว้ข้างต้น บริษัทฯ มีการเติบโตในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา ซึง่ผู้ ถือหุ้นสามารถเห็นกําลงัการผลิต
ของบริษัทเพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 68 อีกทัง้ผู้บริหารมีความเข้มแข็งในการบริหารการผลิตทั่วโลกภายใต้ผลกระทบจากพายุ
ไต้ฝุ่ นและปัญหานํา้ท่วม บริษัทฯ มีกําลงัการผลิตท่ีเพิ่มขึน้ร้อยละ 68 ต่อปี โดยในรอบ 6 ปีท่ีผ่านมาบริษัทฯ มีการเติบโต
คิดเป็นร้อยละ 65 ต่อปี และมีกําไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าใช้จ่ายตดัจ่ายเพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 61 ต่อปี จะ
เหน็ได้วา่เป็นช่วงเวลาท่ีบริษัทฯ มีการเติบโตแบบยัง่ยืนภายใต้สภาวะแวดล้อมในโลกท่ีมีความผนัผวนคอ่นข้างมาก 

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ให้ความสําคญัต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัท จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มี
การเติบโต รวมทัง้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทในช่วงปี 2552-2554 มีอตัราการเติบถึงร้อยละ 300 นอกจากนี ้ผู้บริหาร
และบคุคลากรของบริษัทยงัให้ความสําคญักบัการพฒันาศกัยภาพของบริษัทและสร้างมลูค่าไปยงัผู้ ถือหุ้นของบริษัทโดย
การสร้างกลยทุธ์และการให้บริการแก่ลกูค้า 

โดยสรุปแล้ว บริษัทฯ จะเสริมสร้างความเข้มแข็งทางกลยทุธ์   รวมทัง้การนําไปปฏิบติั เพ่ือสร้างผลกําไร
ตอบแทนไปยงัผู้ ถือหุ้นในระยะยาว ซึ่งบริษัทฯ เช่ือมัน่ว่า การเป็นผู้ นําในระดบัโลก การให้ความสําคญัต่อลกูค้า และการ
เป็นผู้ นําในด้านต้นทนุ จะสง่ผลให้อตัราผลตอบแทนในการลงทนุมากกวา่ร้อยละ 15 

ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่า ในอีก 3 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะเป็นหนึ่งในสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ซึง่บริษัทในกลุม่อินโดรามา เป็นบริษัทฯ ในระดบัสากลอยู่แล้ว อยากทราบวิสยัทศัน์ของผู้บริหารท่ีจะทํา
ให้บริษัทประสบความสําเร็จ 
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นายอาลก โลเฮีย ชีแ้จงว่า บริษัทฯ ประสบความสําเร็จในการเติบโตและขยายกิจการในภมิูภาคเอเซีย 
โดยเร่ิมต้นท่ีประเทศไทย และตอ่มาได้เน้นขยายกิจการในประเทศอินโดนีเซีย และประเทศจีน   

ผู้ ถือหุ้นได้เสนอให้ผู้บริหารพิจารณาแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ในส่วนของวิธีการออกเสียงลงคะแนน
แบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยเสนอให้แก้ไขเป็นแบบ Cumulative Voting ซึง่วิธีนีจ้ะทําให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยมีโอกาสเพิ่มขึน้
ในการเสนอหรือใช้สทิธิในการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตัง้กรรมการ 

ผู้ ถือหุ้ นสอบถามเก่ียวกับอัตรากําไรขัน้ต้นและอัตรากําไรก่อนภาษี ดอกเบีย้ ค่าเส่ือมราคาและ
ค่าใช้จ่ายตดัจ่ายในปีนี ้ว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร เน่ืองจากปีท่ีผ่านมา อตัรากําไรขัน้ต้นและอตัรากําไรก่อนภาษี ดอกเบีย้ 
คา่เส่ือมราคาและคา่ใช้จ่ายตดัจ่ายลดลง 

นายระเฑียร ศรีมงคล ได้ชีแ้จงว่า ในปีนี ้บริษัทฯ น่าจะมีอัตรากําไรขัน้ต้นและอัตรากําไรก่อนภาษี 
ดอกเบีย้ คา่เส่ือมราคาและคา่ใช้จ่ายตดัจ่ายท่ีดีขึน้ 

ผู้ ถือหุ้นได้แจ้งต่อท่ีประชมุว่า ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุส่วนใหญ่เป็นคนไทย จึงขอเสนอให้บริษัทฯ ควร
จะจดัให้มี Ear Phone เพ่ืออํานวยความสะดวกในการแปลจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย  

ผู้ ถือหุ้นสอบถามเก่ียวกบัมาตรการการป้องกนัภยัพิบติัทางธรรมชาติท่ีเกิดขึน้ในมลรัฐเท็กซสั ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และท่ีจงัหวดัลพบรีุ ประเทศไทย 

นายระเฑียร ศรีมงคล ได้ชีแ้จงวา่บริษัทฯ ได้มีการทําประกนัภยัครอบคลมุความเส่ียงไว้ทัง้หมด 

ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่  การท่ีบริษัทฯ ได้ขยายกิจการโดยเข้าไปลงทนุในธุรกิจ MEG อยากทราบว่าบริษัทฯ 
จะสามารถรับรู้รายได้เม่ือไหร่ และ MEG จะทําให้กําไรของบริษัทฯ เพิ่มขึน้เป็นสดัสว่นเทา่ไหร่  

นายระเฑียร ศรีมงคล ชีแ้จงว่า การก่อสร้างโรงงานผลิต MEG ต้องใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 4-5 ปี 
วตัถุดิบหลกัท่ีใช้ในการผลิตโพลีเอสเตอร์ คือ PTA และ MEG อีกทัง้บริษัทฯ คาดว่ายังไม่มีผู้ผลิต MEG รายใหม ่
นอกจากนี ้บริษัทฯ เห็นว่าธุรกิจโพลีเอสเตอร์มีการเติบโตเพิ่มขึน้ ทําให้บริษัทฯ ตดัสินใจซือ้กิจการ MEG ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึง่บริษัทฯ จะรับรู้รายได้จากธุรกิจ MEG ในไตรมาสท่ี 2 ของปีนี ้และบริษัทฯ คาดว่าธุรกิจ MEG จะสามารถ
สร้างผลกําไรให้กบับริษัทเพิ่มขึน้ นอกจากนี ้ภายใต้การบริหารงานของเจ้าของเดิม ในปี 2554 ธุรกิจ Old World มีกําไร
ก่อนดอกเบีย้ ภาษี คา่เส่ือมและคา่ใช้จ่ายตดัจ่าย คิดเป็นจํานวนเงินประมาณ 150 ล้านเหรียญสหรัฐ  

ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทฯ ได้มีการทําวิจัยและการพฒันาสําหรับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือไม ่
และบริษัทฯ มีมาตรการใดท่ีจะดแูลรักษาสิง่แวดล้อม 

นายอาลก โลเฮีย ชีแ้จงวา่ บริษัทฯ ได้มีการลงทนุในโครงการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล และธุรกิจเส้นใย
โพลีเอสเตอร์ จากการท่ีบริษัทฯ ได้มีการซือ้กิจการ Wellman ในเดือนพฤศจิกายน 2554 นัน้ ทําให้บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเม็ด
พลาสติกรีไซเคิลรายใหญ่ท่ีสุดในยุโรป นอกจากนี  ้บริษัทฯ ยังได้มีการลงทุนในโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลท่ี
สหรัฐอเมริกา และได้รับการอนุมติัการลงทุนในโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลในประเทศไทย ท่ีจงัหวดันครปฐมและ
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จงัหวดัระยอง การลงทนุในกิจการรีไซเคิลนี ้จะเป็นการช่วยลดและเป็นการนําของเสียกลบัไปใช้ได้ใหม่ อีกทัง้ยงัช่วยให้
สิง่แวดล้อมดีขึน้สําหรับเดก็ 

ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่บริษัทฯ มีการทํา Road Show หรือไม ่

นายระเฑียร ศรีมงคล ชีแ้จงว่า บริษัทฯ มีการจดัทํา Road Show และมีการประชมุเพ่ือนําเสนอข้อมลู
ของบริษัทตอ่นกัลงทนุเป็นประจํา 

 ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่าปัจจบุนับริษัทฯ เป็นผู้ผลิตอนัดบัหนึ่งในส่วนของธุรกิจ PET อยากทราบว่าบริษัท 
สามารถผกูขาดด้านราคาได้หรือไม ่ 

นายระเฑียร ศรีมงคล ชีแ้จงว่า ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะเป็นผู้ผลิตอนัดบัหนึ่งในธุรกิจ PET ก็ตาม บริษัทฯ 
ยงัคงต้องขายสินค้าในราคาท่ีอ้างอิงกบัราคาวตัถดิุบ ซึ่งปัจจบุนับริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดในทวีปอเมริกาเหนือประมาณ
ร้อยละ 33 และทวีปยโุรปประมาณร้อยละ 27 ซึง่บริษัทฯ นบัว่าเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของทัง้ 2 ทวีปนีแ้ล้ว ในอนาคตบริษัทฯ 
คงจะต้องขยายธุรกิจในภมิูภาคเอเซียเพิ่มขึน้ 

ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและวิธีการพิจารณาในการเสนอจ่ายคา่ตอบแทนให้กบักรรมการ 

ดร. ศิริ การเจริญดี กรรมการสรรหา  พิจารณาค่าตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ ได้ชีแ้จงว่า 
องค์ประกอบของคา่ตอบแทนกรรมการประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลกั คือ  

1. ค่าตอบแทนประจํา (Retainer Fee) ซึง่จ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 
โดยเสนอจ่ายในอตัราเดิม ดงันัน้ภาระค่าใช้จ่ายจะเป็นจํานวนเท่าเดิมเช่นเดียวกนักบัปีท่ีแล้ว โดยอตัราท่ีเสนอจ่ายเป็น
อตัราท่ีเทียบเคียงกบับริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

2. เงินบําเหน็จ (Bonus) ซึง่จ่ายให้กบักรรมการทกุคน บริษัทฯ มีนโยบายในการพิจารณาเสนอจ่ายเงิน
บําเหน็จโดยอ้างอิงจากอตัราคงท่ีของกําไรสทุธิของงบการเงินรวมของบริษัท ในครัง้นีบ้ริษัทฯ ได้พิจารณาให้จ่ายในอตัรา
ร้อยละ 1.5 ของกําไรสทุธิจากงบการเงินรวม ซึ่งเป็นอตัราเดียวกนักบัท่ีจ่ายในปีท่ีแล้ว และการจดัสรรเงินบําเหน็จนัน้ จะ
จดัสรรตามหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและกํากบัดแูลกิจการ 

ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่า ท่ีผ่านมาบริษัทฯ มีการเติบโตค่อนข้างมากโดยใช้กลยทุธ์ในการเข้าซือ้กิจการ ใน
อนาคต บริษัทฯ ยงัคงใช้กลยทุธ์การเข้าซือ้กิจการหรือไม ่ 

นายอาลก โลเฮีย ชีแ้จงว่า ในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีการเติบโตโดยใช้กลยทุธ์ในการเข้าซือ้กิจการ 
ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2555 นี ้ บริษัทฯ ได้ดําเนินการซือ้กิจการ 2 แหง่เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   ซึง่ใช้เงินลงทนุประมาณ 1,000 
ล้านเหรียญสหรัฐ และในปี 2555 บริษัทฯ ไม่มีแผนท่ีจะซือ้กิจการเพิ่มเติม โดยในปีนี ้ผู้บริหารจะให้ความสําคญัต่อกิจการ
ท่ีซือ้มา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะมีการขยายกําลงัการผลิตในสว่นของ PET และ PTA ท่ีประเทศเนเธอร์แลนด์ และขยาย
กิจการเส้นใยโพลีเอสเตอร์ในประเทศอินโดนีเซีย นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของ
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โครงการท่ีจะขยายกําลงัการผลิตในส่วนของ MEG ท่ีสหรัฐอเมริกา ธุรกิจ PTA/PET ในตะวนัออกกลาง และธุรกิจ 
PTA/PET โพลีเอสเตอร์ในประเทศอินเดีย  

ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่ในประเทศไทยมีการสร้างโรงงานผลติ MEG หรือไม ่

นายระเฑียร ศรีมงคล ชีแ้จงว่าปัจจบุนัในประเทศไทยมีโรงงานผลิต MEG เพียงแห่งเดียว ซึง่เป็นบริษัท
จดทะเบียน บริษัทฯ นีไ้ด้มีการขยายกําลงัการผลิต 125,000 ตนั ซึ่งได้ดําเนินการก่อสร้างเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว แต่ยงัไม่
สามารถเปิดดําเนินการได้ เน่ืองจากยงัมีประเดน็ด้านสิง่แวดล้อม 

ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่าจากการท่ีกลุ่มบริษัทฯ มีบริษัทย่อยหลายแห่งในต่างประเทศ บริษัทฯ มีนโยบาย
การบริหารความเส่ียงในเร่ืองของอตัราแลกเปล่ียนหรือไม ่อยา่งไร 

นายระเฑียร ศรีมงคล ชีแ้จงว่า บริษัทฯ ไม่ได้รับความเส่ียงมากนัก จากความผันผวนของอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ เน่ืองจากรายได้และคา่ใช้จ่ายของบริษัทยอ่ยในตา่งประเทศสว่นใหญ่เป็นเงินสกลุเดียวกนั 
ซึง่เป็นการป้องกนัความเส่ียงแบบธรรมชาติ (Natural Hedging) 

 ก่อนปิดการประชุมผู้ ถือหุ้น มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จํานวน 642 ราย และผู้ ถือหุ้นท่ีรับ
มอบฉันทะ จํานวน 1,338 ราย รวมผู้ ถือหุ้นจํานวน 1,980 ราย ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 4,098,400,566 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
85.13 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอปิดการประชมุและกลา่วขอบคณุ
ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีสละเวลามาร่วมประชมุ และให้ข้อคิดเหน็ตา่ง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 

ปิดประชมุเวลา 16.40 น. 

            
 ลงช่ือ          -ศรี ปรากาซ โลเฮีย-            ประธานท่ีประชมุ 
 (นายศรี ปรากาซ โลเฮีย) 
 
                                                                                                
 ลงช่ือ       - โซวิค รอย เชาว์ดูร่ี-             เลขานกุารบริษัท 
 (นายโซวิค รอย เชาว์ดร่ีู) 
  
     
 ลงช่ือ       -ธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล- ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 
             (นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล)  
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เอกสารแนบ 3 
ข้อมูลการจัดสรรเงนิทุนสาํรองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผล 
สาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2555 
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เอกสารแนบ  3 
เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที่ 4 

พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิทุนสาํรองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 
2555 
 
การจัดสรรเงนิทุนสาํรองตามกฎหมาย  
 

 นโยบายการจัดสรรเงนิทุนสาํรองตามกฎหมาย 
 
ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 37 บริษัทและพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัท

ต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุสํารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุ
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสํารองนีจ้ะมีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท  

 
 ทุนสาํรองตามกฎหมายที่เสนอให้จัดสรร 
 

บริษัทฯ ได้จดัสรรเงินทนุสํารองครบตามกฎหมายตามทนุจดทะเบียนของบริษัท จํานวน  481,585,672 บาท 
ซึ่งเท่ากบัร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัทแล้ว ดงันัน้บริษัทจึงไม่ต้องจดัสรรเงินกําไรไว้เป็นทนุสํารองตาม
กฎหมาย  
 
การจ่ายเงนิปันผล 
 
 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต่ํากวา่ร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีและหลงัหกัสํารอง
ตามกฎหมาย ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ มีอํานาจอนมุติัในการพิจารณาเปล่ียนแปลงการจ่ายเงินปันผล โดยคํานงึถงึ
ปัจจยัตา่งๆ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น ได้แก่ เงินสํารองเพ่ือจ่ายชําระหนี ้ เงินกู้ ยืม แผนการลงทนุในการ
ขยายกําลงัการผลติ รวมทัง้ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงของสภาวะการตลาด ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่กระแสเงินสดใน
อนาคตของบริษัท  

 
 การเสนอจ่ายเงนิปันผลสาํหรับปี 2555 

 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2556 มีมติเหน็ชอบให้เสนอการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2555 ในอตัราหุ้นละ 0.36 บาท คิดเป็นเงินจํานวน 1,733,132,608.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.58 ของกําไรสทุธิ
จากงบการเงินรวมของบริษัทประจําปี 2555  (จํานวน 4,611,237,753 บาท)และเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนมุติั
ตอ่ไป 

บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้ว ในอตัราหุ้นละ 0.18 บาท คิดเป็นจํานวนเงิน 866,566,304.10 บาท 
เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2555 และจะจ่ายเงินปันผลในสว่นท่ีเหลือในอตัราหุ้นละ 0.18 บาท โดยจะจ่ายในวนัท่ี 23 
พฤษภาคม 2556 เม่ือได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  

 



                                                                                                                              บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) 

 

หน้า 23 

 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2555 เปรียบเทียบกบัปี 2554 โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 2555 2554 

การจ่ายเงนิปันผลต่อหุ้นประจาํปี (บาทต่อหุ้น) 

- การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในระหวา่งปี 

- การจ่ายเงินปันผลในสว่นท่ีเหลือ 

0.36 

0.18 

0.18 

1.00 

0.50 

0.50 

จํานวนเงินปันผลทัง้หมด 1,733,132,608.20 4,814,257,245.00 

กําไรสทุธิจากงบการเงินรวมของบริษัท 4,611,237,753 15,567,965,299 

อตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบกบักําไรสทุธิจากงบการเงินรวม 37.58% 30.92% 

จํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล 4,814,257,245 4,814,257,245 

 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2556 (Record Date) 

และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225  ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยวิธีปิดสมดุ
ทะเบียน ในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2556  
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เอกสารแนบ 4 
ประวัตกิรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้เลือกตัง้ใหม่ 
และนิยามกรรมการอสิระ 
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เอกสารแนบ  4 
เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที่ 5 
พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ   

ประวัตขิองกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอให้เลือกตัง้ใหม่ 

 
 

ช่ือ : นายศรี ปรากาซ โลฮีย 

ประเภทกรรมการ :  กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
ตาํแหน่ง : ประธานกรรมการ 
อายุ :                                   60  ปี 

ความสัมพันธ์ทาง         พ่ีชาย นายอาลก โลเฮีย 

ครอบครัวระหว่าง       บิดา นายอมิต โลเฮีย 
ผู้บริหาร : 
 

การศกึษา :                         ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลยั Delhi   
                                     ประเทศอินเดีย      

 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไมมี่  
                                               
การถือหุ้นในบริษัท :       ไมมี่   
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)   
 

วันที่เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 19 กนัยายน 2552 
 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน :  ไมมี่ 
 

ตาํแหน่งในกจิการที่แข่งขัน /           ไมมี่                    
ธุรกจิที่อาจเกดิความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ :   
 

ประสบการณ์ทาํงาน:         - ประธานกรรมการ Indorama Eleme Petrochemicals Company 
Limited 

 - ประธานกรรมการ Indorama Corporation Pte.Ltd 
 - กรรมการ Indorama Petro Limited 
 - กรรมการ Indorama Group Holdings Limited 
  - กรรมการ Indorama Eleme Fertilizer & Chemicals Limited 
 - กรรมการ Indorama Services UK Limited 
 - President 

Commissioner 
PT. Indorama Synthetics Tbk 

 - President 
Commissioner 

PT. Indorama Ventures Indonesia 
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 - President 
Commissioner 

PT. Indorama Polyester Industries Indonesia 

 - President 
Commissioner 

PT. Indorama Polychem Indonesia 

 - President 
Commissioner 

PT. Indorama Polypet Indonesia 

 - President 
Commissioner 

PT. Indorama Petrochemicals 

 
 
การเข้าร่วมประชุม:  ประชมุคณะกรรมการบริษัทจํานวน 7 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 4 ครัง้     
  
ประวัตกิารกระทาํผิดกฎหมาย ไมมี่ 
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : 
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ช่ือ:  นายอาลก โลเฮีย 
ประเภทกรรมการ:         กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท 
ตาํแหน่ง:                         รองประธานกรรมการ  

กรรมการสรรหาพิจารณาคา่ตอบแทนและกํากบัดแูลกิจการ และ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่บริษัทฯ 

อายุ:                                          54 ปี 

ความสัมพันธ์ทาง          คูส่มรส นางสจิุตรา โลเฮีย  

ครอบครัวระหว่าง        น้องชาย นายศรี ปรากาซ โลเฮีย 
ผู้บริหาร : 
 

การศกึษา:                             ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ คณะบริหารธุรกิจ                           
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ  
ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลยั Delhi ประเทศอินเดีย 

 

 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 65/2550  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

การถือหุ้นในบริษัท :       จํานวน 10 หุ้น หรือร้อยละ 0.00 (ถือหุ้นโดยบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 10 หุ้น) 
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)   
   

วันที่เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 19 กนัยายน 2552 
 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน : ไมมี่ 
 

ตาํแหน่งในกจิการที่แข่งขัน/ ไมมี่ 
ธุรกจิที่เกดิความขัดแย้ง  
ทางผลประโยชน์ : 
 

ประสบการณ์ทาํงาน:            - ประธานกรรมการ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส  

                 - ประธานกรรมการ บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดสัตรีส์้  
 - ประธานกรรมการ บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จํากดั  

 - ประธานกรรมการ บริษัท เอเซีย เพ็ท (ไทยแลนด์) จํากดั  

 - ประธานกรรมการ บริษัท อินโดรามา โฮลดิง้ส์ จํากดั  

 - ประธานกรรมการ UAB Indorama Holdings Europe  
  - ประธานกรรมการ Indorama Polymers Rotterdam B.V.  

 - ประธานกรรมการ Indorama Holdings Rotterdam B.V.  
 - ประธานกรรมการ Indorama Polymers Workington Ltd.  

 - ประธานกรรมการ UAB Indorama Polymers Europe  
 - ประธานกรรมการ Indorama Ventures USA Inc.  
 - ประธานกรรมการ Indorama Polymers USA Inc.  
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 - ประธานกรรมการ AlphaPet, Inc.  
 - ประธานกรรมการ UAB Orion Global PET  
 - ประธานกรรมการ IVL Belgium N.V.  
 - ประธานกรรมการ Indorama Ventures Performance Fibers 

Holdings USA LLC 
 

 - กรรมการ บมจ. ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์  
 - กรรมการ บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จํากดั  
 - กรรมการ Canopus International Limited  
 - กรรมการ บริษัท เพท็ฟอร์ม (ไทยแลนด์) จํากดั  
 - กรรมการ Indorama Ventures OGL Holding LP  
 - กรรมการ Indorama Ventures Logistic LLC  
 - กรรมการ Indorama Ventures (Oxide & Glycols) 

LLC 
 

 - Managing Director FiberVisions Holdings LLC  
 - Commissioner PT. Indorama Ventures Indonesia  
 - Commissioner PT. Indorama Polyester Industries 

Indonesia 
 

 - Commissioner PT. Indorama Polychem Indonesia  
 - Commissioner PT. Indorama Petrochemicals  
 - Commissioner PT. Indorama Polypet Indonesia  
 
 

การเข้าร่วมประชุม:  ประชมุคณะกรรมการบริษัทจํานวน 7 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 7 ครัง้     
  ประชมุคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคา่ตอบแทนและกํากบัดแูลกิจการ 
 จํานวน 2 ครัง้  เข้าร่วมประชมุ 2 ครัง้     
 
 

ประวัตกิารกระทาํผิดกฎหมาย ไมมี่ 
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                              บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) 

 

หน้า 28 

 

ช่ือ:  นายอมิต โลเฮีย 

ประเภทกรรมการ:        กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
ตาํแหน่ง:                        กรรมการ 
อายุ:                              38 ปี 
ความสัมพันธ์ทาง         บตุรชาย นายศรี ปรากาซ โลเฮีย  
ครอบครัวระหว่าง 
ผู้บริหาร : 
การศกึษา:                     ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์และการเงิน  
                               Wharton School of Business ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไมมี่  

การถือหุ้นในบริษัท :      ไมมี่ 

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)     

วันที่เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 19 กนัยายน 2552 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน :  ไมมี่  

ตาํแหน่งในกจิการที่แข่งขัน/           ไมมี่                      

ธุรกจิที่อาจเกดิความขัดแย้ง  

ทางผลประโยชน์ : 

ประสบการณ์ทาํงาน: - President Director PT. Indorama Synthetics Tbk 
                      - กรรมการ Isin International Pte. Ltd. 
 - กรรมการ Indorama Eleme Petrochemicals Company Limited 
 - กรรมการ Indorama Petro Ltd. 
 - กรรมการ Indorama Group Holdings Ltd. 
 - กรรมการ UIB Insurance Brokers (India) Private Ltd 
 - กรรมการ Indorama Commerce DMCC, Dubai 
 - กรรมการ Indorama Eleme Fertilizer & Chemicals Limited 
 - Managing Director Indorama Corporation Pte. Ltd. 
 - Commissioner PT. Indorama Ventures Indonesia 
 - Commissioner PT. Indorama Polyester Industries Indonesia 
 - Commissioner PT. Indorama Polychem Indonesia 
 - Commissioner PT. Indorama Polypet Indonesia 
 - Commissioner PT. Indorama Petrochemicals  

การเข้าร่วมประชุม :  ประชมุคณะกรรมการบริษัทจํานวน 7 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 3 ครัง้     

ประวัตกิารกระทาํผิดกฎหมาย ไมมี่ 

ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : 
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ช่ือ:  นายอเุดย์ พอล ซิงห์ กิล 

ประเภทกรรมการ:        กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
ตาํแหน่งปัจจุบัน: กรรมการและกรรมการผู้จดัการธุรกิจโพลีเอสเตอร์ 
อายุ:                                          59 ปี 

ความสัมพันธ์ทาง         ไมมี่  
ครอบครัวระหว่าง 
ผู้บริหาร : 
 

การศกึษา:                     Marketing Management BSc. (Hons.) – MBA, College of 
Basic Sciences PAU, Punjab ประเทศอินเดีย 

 

                                     International Trade, Fulbright Scholar, University of   
California ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
                                      

 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : อบรมหลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 95/2555  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 

การถือหุ้นในบริษัท :      ไมมี่  
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)    
 

วันที่เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 27 เมษายน 2554 
ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน :  ไมมี่ 

 

ตาํแหน่งในกจิการที่แข่งขัน/           ไมมี่                      
ธุรกจิที่อาจเกดิความขัดแย้ง  
ทางผลประโยชน์ : 
 

ประสบการณ์ทาํงาน: - President Director  PT. Indorama Polychem Indonesia  
 - President Director PT. Indorama Ventures Indonesia  
 - President Director PT. Indorama Polyester Industries Indonesia  
 - กรรมการ KP Equity Partners Inc.  
 - กรรมการ บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดสัตรีส์้  
 - กรรมการ Wellman International Limited  
 - กรรมการ FiberVision Corporation  
 - กรรมการ MJR Recycling B.V.  
 - กรรมการผู้จดัการ Indorama Ventures Recycling Netherland B.V.  
 - ผู้จดัการ Indorama Ventures Performance Fibers Holdings USA 

LLC 
 

 - ผู้จดัการ SPG/FV Investor LLC  
 - ผู้จดัการ FiberVisions Holdings LLC  
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การเข้าร่วมประชุม :  ประชมุคณะกรรมการบริษัทจํานวน 7 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 4 ครัง้   
 

ประวัตกิารกระทาํผิดกฎหมาย ไมมี่ 
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : 
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ช่ือ:  นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช 

ประเภทกรรมการ:        กรรมการอิสระ 
ตาํแหน่งปัจจุบัน: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
อายุ:                                          64 ปี 

ความสัมพันธ์ทาง         ไมมี่  
ครอบครัวระหว่าง 
ผู้บริหาร : 
 

การศกึษา:                          M.A. (Economics), California State University, Northridge, 

           ประเทศสหรัฐอเมริกา 

                                     เศรษฐศาสตรบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

                                      

 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบตัร นกับริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 12 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย 
 
หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 39  
วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ประเทศไทย           
      
หลกัสตูร Director Accreditation Program รุ่นท่ี 20/2547                           

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย 

หลกัสตูร Financial for Non-Financial Director รุ่นท่ี 13/2547                   
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย 
 
หลกัสตูร Audit Committee Program รุ่นท่ี 14/2549 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย 
 

    หลกัสตูร Director Certification Program รุ่นท่ี 71/2549   

    สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย 

หลกัสตูร Role of the Chairman Program รุ่นท่ี 20/2551 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย 
  
หลกัสตูร Current Issue Seminar รุ่นท่ี 1/2551   

 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย 
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หลกัสตูร Director Forum รุ่นท่ี 1/2552 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย 
 
หลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 
รุ่นท่ี 9/2553 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย 
 
หลกัสตูร Advanced Audit Committee Programs รุ่นท่ี 3/2553  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย 
 
หลกัสตูร Financial Institutions Governance Program  
รุ่นท่ี 2/2554 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย 
 
หลกัสตูร Certificate, Senior Executive Development Program              

สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นท่ี 11 ประเทศไทย 

การถือหุ้นในบริษัท :      ถือหุ้นโดยคูส่มรส 134,944 หุ้นหรือร้อยละ 0.00  
 

วันที่เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 19 กนัยายน 2552 
ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน :  ประธานคณะกรรมการบริษัท 
 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในกจิการที่แข่งขัน/           ไมมี่                      
ธุรกจิที่อาจเกดิความขัดแย้ง  
ทางผลประโยชน์ : 
 

- ตาํแหน่งงานภาคเอกชน  ประธานคณะกรรมการบริษัท 
     ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 

- ตาํแหน่งงานภาครัฐ   กรรมการ 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
กรรมการ  
กรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร) 

 
 

การเข้าร่วมประชุม :  ประชมุคณะกรรมการบริษัทจํานวน 7 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 7 ครัง้   
 ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 6 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 6 ครัง้   

 

ประวัตกิารกระทาํผิดกฎหมาย ไมมี่ 
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : 
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คุณสมบัตเิพิ่มเตมิสาํหรับกรรมการอสิระ 
การมีความสมัพนัธ์กบับริษัท หรือบริษัทใหญ่ หรือบริษัทยอ่ย หรือบริษัทร่วม หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุ
ของบริษัท ทัง้ในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา ในลกัษณะดงัต่อไปนี ้
 

ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา  

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)   

3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้/ขายวตัถดิุบ/สนิค้า/บริการ/การเช่า/ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์/

การรับ/ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น) ซึง่เป็นผลให้บริษัทหรือคูส่ญัญามีภาระหนีท่ี้ต้อง

ชําระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ตัง้แต ่20 ล้านบาทขึน้ไป โดยนบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ี

มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ 

  

4. เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอํานาจควบคมุ ของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจในลกัษณะท่ีกลา่วไว้ใน

ข้อ 3. ข้างต้น 
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คาํนิยามของกรรมการอสิระของ บมจ. อนิโดรามา เวนเจอร์ส 
 
 บริษัทได้กําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระโดยเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ.
4/2552 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่(ฉบบัท่ี 2)  ดงันี ้
 

 กรรมการอิสระจะต้องมีจํานวนไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจํานวนกรรมการบริษัททัง้หมด และต้องมีคณุสมบติั
ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
 

(ก) ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึง่ (1) ของทนุท่ีชําระแล้วของบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั ซึง่
รวมทัง้หุ้นท่ีถือโดยบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนัด้วย 

(ข) เป็นกรรมการผู้ มิได้มีสว่นร่วมในการบริหารจดัการ บริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั หรือผู้
ถือหุ้นสว่นใหญ่ของบริษัท 

(ค) ไมเ่ป็นลกูจ้าง พนกังาน หรือท่ีปรึกษาผู้ได้รับเงินเดือนประจํา จากบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ี
เก่ียวข้องกนั หรือผู้ ถือหุ้นสว่นใหญ่ของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากตําแหน่งดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อน
การแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

(ง) เป็นกรรมการผู้ไมมี่สทิธิพิเศษหรือผลประโยชน์ใดๆ ไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม ในการเงินและการจดัการ
ของบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั หรือผู้ ถือหุ้นสว่นใหญ่ของบริษัท 

(จ) มิได้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั หรือเป็นหุ้นสว่นหรือผู้ ถือหุ้นใหญ่
ในสํานกังานบญัชีดงักลา่ว เว้นแตจ่ะพ้นจากตําแหน่งดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนการแตง่ตัง้เป็น
กรรมการอิสระ 

(ฉ) มิได้เป็นกรรมการท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั ไมว่า่จะ
โดยตรงหรือโดยอ้อม เว้นแตจ่ะพ้นจากตําแหน่งดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนการแตง่ตัง้ โดยให้
หมายความรวมถงึความสมัพนัธ์ในลกัษณะตอ่ไปนีด้้วย 
 บริการทางวิชาชีพ เช่น ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ท่ีมี

คา่ตอบแทนเกินปีละ 2,000,000 บาท ตอ่ปี 
 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจอ่ืนๆ เช่น สญัญาเช่า ซือ้ขายสินค้าหรือบริการ หรือให้ความช่วยเหลือทาง

การเงินอ่ืนๆ ท่ีมีคา่ตอบแทนเกิน 20,000,000 บาท หรือเกินร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ 
เว้นแตใ่นกรณีท่ีการทําธุรกรรมดงักลา่ว เป็นการจําเป็นตอ่ประโยชน์ของบริษัท หรือเป็นธุรกรรมท่ีไมอ่าจ
หลีกเล่ียงได้ ทัง้นี ้ธุรกรรมดงักลา่วจะต้องได้รับอนมุติัเป็นเอกฉนัท์จากท่ีประชมุคณะกรรมการ  

(ช) เป็นกรรมการผู้ มิใช่บคุคลผู้ เก่ียวข้องกนัหรือญาติสนิทของผู้บริหาร ฝ่ายจดัการหรือผู้ ถือหุ้นสว่นใหญ่ของบริษัท
และบริษัทยอ่ย 

(ซ) เป็นกรรมการผู้ ท่ีมิได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นผู้แทนเพ่ือดแูลรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ ถือหุ้นสว่นใหญ่ หรือ
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนักบัผู้ ถือหุ้นสว่นใหญ่ของบริษัท 

(ฌ) สามารถปฏิบติัหน้าท่ี ให้ความเหน็หรือรายงานผลของการปฏิบติังาน ตามหน้าท่ีซึง่ได้รับมอบหมาย โดย
คณะกรรมการได้ โดยปลอดและพ้นจากการควบคมุของฝ่ายจดัการหรือผู้ ถือหุ้นสว่นใหญ่ของบริษัท รวมทัง้
บคุคลผู้ เก่ียวข้องกนัหรือญาติสนิทของบคุคลดงักลา่วด้วย 
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เอกสารแนบ 5 
การแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่และกาํหนดจาํนวนกรรมการใน

คณะกรรมการบริษัท 
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                                                                                                                                                   เอกสารแนบ 5  

เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที่ 6 

พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่ และกาํหนดจาํนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท 

ปัจจุบนัคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการ จํานวน 13  คน ดงันี ้

         ช่ือ                                                    ตําแหน่ง 
1. นายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธานกรรมการ 

2. นายอาลก โลเฮีย รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและ
กํากบัดแูลกิจการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ 

3. นางสจิุตรา โลเฮีย กรรมการ 
4. นายอมิต โลเฮีย กรรมการ 

5. นายซาชิ ปรากาซ ไคตาน กรรมการ 
6. นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล กรรมการ 
7. นายอเุดย์ พอล ซิงห์ กิล กรรมการ 

8. นายระเฑียร ศรีมงคล กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 

9. นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

10. นายมาริษ สมารัมภ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

11. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและ
กํากบัดแูลกิจการ 

12. ดร. ศิริ การเจริญดี กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกํากบั
ดแูลกิจการ 

13. นายคณิต สีห์ กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกํากบั
ดแูลกิจการ 

 
 
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติ   

(ก) บุคคลซึ่งได้รับการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระใหม่ของบริษัท  

      ช่ือ                                             ตําแหน่ง 

1. นายอภิศกัดิ์ ตนัติวรวงศ์     กรรมการอิสระ 
 
(ข) จาํนวนกรรมการของคณะกรรมการบริษัท มีการเปล่ียนแปลง จากเดมิจาํนวน 13 ท่าน เป็นจาํนวน 14 ท่าน 
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ประวัติกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระใหม่ 

ช่ือ-นามสกุล: นายอภิศกัด์ิ ตนัติวรวงศ์ 

ประเภทกรรมการ:  กรรมการอิสระ 

วันเกดิ:  28 สงิหาคม 2496 

อายุ:   60 ปี 

ความสัมพันธ์ทาง:    ไมมี่ 

ครอบครัวระหว่าง 

ผู้บริหาร 

การถือหุ้นในบริษัท: ไมมี่ 

การศกึษา:   ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทนเนสซ่ี ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
ประวัตกิารทาํงาน: 
 
-   8 พ.ย. 2547 - 8 พ.ย. 2555    กรรมการผู้จดัการ ธนาคาร กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

 
-   5 ก.ค. 2544 - 7 พ.ย. 2547     กรรมการผู้จดัการใหญ่ ธนาคาร นครหลวงไทย จํากดั (มหาชน) 
     
-   1 เม.ย.2544 - 4 ก.ค.2544  รองผู้จดัการทัว่ไป บรรษัทเงินทนุอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 
-   1 พ.ค. 2543 - 31 มี.ค. 2544  ผู้ช่วยผู้จดัการทัว่ไปอาวโุส บรรษัทเงินทนุอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 
-   1 ม.ค. 2543 - 30 เม.ย. 2543      ผู้ช่วยผู้จดัการทัว่ไป บรรษัทเงินทนุอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 
-   1 ม.ค. 2542 - 31 ธ.ค. 2542     ผู้ช่วยผู้จดัการทัว่ไป บรรษัทเงินทนุอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

              ปฏิบติังานภายนอกในตําแหน่ง กรรมการและผู้จดัการทัว่ไป  
     บริษัทบริหารสนิทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากดั 

 
-   1 พ.ค. 2540 - 31 ธ.ค.2541     ผู้ช่วยผู้จดัการทัว่ไป บรรษัทเงินทนุอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

              ปฏิบติังานภายนอกในตําแหน่ง รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  ธนาคารกรุงเทพ  
    พาณิชยการ จํากดั (มหาชน) 
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-   1 พ.ค. 2538 - 30 เม.ย. 2540   ผู้ช่วยผู้จดัการทัว่ไป บรรษัทเงินทนุอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
              ปฏิบติังานภายนอกในตําแหน่ง กรรมการและผู้จดัการ บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์
     ไอเอฟซีที ไฟแนนซ์ จํากดั (มหาชน) 
 

-   1 มิ.ย. 2537-30 เม.ย.2538  ผู้จดัการฝ่ายอาวโุส บรรษัทเงินทนุอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
                                                ปฏิบติังานภายนอกในตําแหน่ง กรรมการและผู้จดัการ บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์  
      ไอเอฟซีที ไฟแนนซ์ จํากดั (มหาชน)      
 
-   1 พ.ค. 2533 - 31 พ.ค. 2537   ผู้จดัการฝ่ายสนิเช่ือโครงการ 1 บรรษัทเงินทนุอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย  
 
-   1 ก.พ. 2522    เร่ิมทํางานในตําแหน่ง ผู้วิเคราะห์โครงการ ฝ่ายโครงการ    

บรรษัทเงินทนุอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
 
ตาํแหน่งปัจจุบัน:       -  กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

        บริษัท ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน) 
- รองประธานคณะกรรมการการลงทนุ  
บริษัทเครือเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั 

 
รางวัลที่ได้รับ: -  นกัการธนาคารแหง่ปี 2550 (Banker of The Year 2550) 
    จากนิตยสารดอกเบีย้ 

- วิศวจฬุาดีเดน่ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
(ครัง้ท่ี 9 พ.ศ. 2548) 

-  นกัการธนาคารแหง่ปี 2547 (Banker of The Year 2547)  
จากนิตยสารดอกเบีย้ 

 
การอบรมหลักสูตร:                                -  หลกัสตูรป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นท่ี 16 
                                                                          ปี 2546 

-  หลกัสตูร Director Certification Program รุ่นท่ี 18/2543  
    สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) ประเทศไทย 



                                                                                                                               บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 6 
ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2556 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                              บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) 

 

หน้า 38 

 

เอกสารแนบ 6 

 
เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 7 
พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจาํปี 2556 

 
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2555 
 

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2555 เปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนกรรมการท่ีอนมุตัิจาก
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2555 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2555 ได้แสดงรายละเอียดไว้ดงันี ้

 
ค่าตอบแทนกรรมการท่ีอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2555 35 ล้านบาท 

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2555 มีดงันี:้ 

ก. ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร

สําหรับสมาชิกของคณะกรรมการ 

 

 

5.100 ล้านบาท 

ข. ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะกรรมการอิสระสําหรับสมาชิกของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

2.100 ล้านบาท 

ค. ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะกรรมการอิสระสําหรับสมาชิกของคณะกรรมการ 

สรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกํากบัดแูลกิจการ 

1.020 ล้านบาท 

ค่าตอบแทนรายเดือนทัง้หมดสาํหรับปี 2555 8.220 ล้านบาท 

 

เงนิโบนัสสาํหรับปี 2554 ที่จ่ายให้กับกรรมการทุกท่าน 

 

23.352 ล้านบาท 

 

ค่าตอบแทนกรรมการท่ีจ่ายทัง้หมด 

 

31.572 ล้านบาท 

(รายละเอียดได้แสดงไว้ในรายงานประจําปี 2555 ในหวัข้อรายงานการกํากบัดแูลกิจการ) 
 
การเสนอจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2556 
 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2556 เม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2556 ได้มีการเสนอการจ่ายค่าตอบแทน
ให้กบักรรมการประจําปี 2556 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการ 
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2556 เพื่อพิจารณาอนมุตัิให้มีการเสนอจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการทัง้หมด สําหรับปี 2556 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 17,000,000 บาท  

 



                                                                                                                              บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) 

 

หน้า 39 

 

ตามนโยบายของคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกํากบัดแูลกิจการนัน้ คณะกรรมการสรรหา

พิจารณาค่าตอบแทนและกํากบัดแูลกิจการได้เสนอให้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทน

ประจําและโบนสัประจําปีโดยได้เปรียบเทียบกบับริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ซึ่งคํานวณจากอตัราร้อยละของผลกําไรสทุธิ 

สําหรับค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการและประธานคณะอนกุรรมการคํานวณโดยประมาณในอตัรา 1.5 เท่า 

ของสมาชิกอื่นๆ นอกจากนีโ้บนสัประจําปีทัง้หมดคํานวณในอตัราร้อยละคงที่จากผลกําไรสทุธิรวมประจําปีของบริษัท 

โดยคํานวณจากระบบการเก็บคะแนน ตามจํานวนครัง้ท่ีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชมุ  

ค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2556 ประกอบด้วย 
 
ค่าตอบแทนประจาํที่ จ่ายเป็นรายเดือน 
 
- จ่ายให้กบัสมาชิกของคณะกรรมการ (โดยจ่ายเฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร)ใน

ปี 2556 ได้มีการแต่งตัง้กรรมการอิสระเข้าใหม่เพื่อเป็นสมาชิกของคณะกรรมการ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการ
อนมุติัของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

- จ่ายให้กบัคณะอนกุรรมการ ซึ ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทนและกํากบัดแูลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งได้ตัง้ขึน้ใหม่ (โดย
จ่ายให้แก่กรรมการอิสระในคณะอนกุรรมการท่ีกล่าวมาข้างต้น) 

 
- ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2555 จ่ายในอตัราเดียวกนักบัในปี 2556 
 
เงนิโบนัส 
 

 เงินโบนสัสําหรับปี 2555 จะจ่ายให้แก่กรรมการทกุท่าน จํานวนเงินโบนสันัน้ คํานวณตามเกณฑ์ที่กําหนด
จากอตัราคงท่ีของกําไรสทุธิจากงบการเงินรวมประจําปีของบริษัท และจดัสรรให้แก่กรรมการทกุท่าน ซึ่งเป็นหลกัเกณฑ์
ของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกํากบัดแูลกิจการ 
 
 เงินโบนสัสําหรับในปีนีใ้ช้หลกัเกณฑ์การคํานวณเดียวกนักบัในปีท่ีแล้ว 
 

หลงัจากที่ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอํานาจในการพิจารณาจดัสรร
ค่าตอบแทนท่ีเสนอดงักล่าว 
 

สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกบัหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนกุรรมการในแต่ละชดุนัน้ ได้แสดง
รายละเอียดไว้ในรายงานการกํากบัดแูลกิจการในรายงานประจําปี 2555 
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เอกสารแนบ 7 
ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 
2556 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                              บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) 

 

หน้า 40 

 

เอกสารแนบ 7 
 
เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 8 
พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2556 
 
ข้อมูลในการเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2556 
 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี 1/2556 ได้พิจารณาการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยมีความเหน็
วา่ในปี 2555 ท่ีผา่นมา บริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั ผู้สอบบญัชีของบริษัทได้ปฎิบติังานอยา่งเหมาะสม เป็น
ท่ีน่าพอใจ จงึเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายนี ้ ในปี 2556 โดย 
กําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 7,800,000 บาท โดยไมร่วมคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ 
 
การเสนอแต่งตัง้สาํนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชี 

 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2556 ได้พิจารณาให้เสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี บริษัท 
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และกําหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีประจําปี 2556 ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

ให้มีการเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี บริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั โดยมีรายนามผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตดงัตอ่ไปนี ้  

 

 
ช่ือ  ผู้สอบบัญชี

เลขที่ 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
จาํนวนปีที่ลงลายมือช่ือรับรอง 

งบการเงนิของบริษัท 

 1. นายวินิจ ศิลามงคล 3378 ไมมี่ 2 

 2. นางสาวอรวรรณ ชณุหกิจไพศาล 6105 ไมมี่ - 

 3. นายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลศิ 4068 ไมมี่ - 
 

โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งมีอํานาจในการตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 
ทัง้นีผู้้ สอบบัญชีท่ีได้รับการเสนอแต่งตัง้ทุกรายเป็นผู้ สอบบัญชีท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีส่วนได้เสียอย่างเป็นสาระสําคญักบับริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร  
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว ในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบตอ่การปฏิบติัหน้าท่ีอยา่งเป็นอิสระ 

 
นอกจากนี ้ผู้ สอบบัญชีท่ีสังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และผู้สอบบัญชีท่ีสังกัด KPMG 

International ได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยโดยสว่นใหญ่ 
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การเสนอจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสาํหรับปี 2556 

สําหรับคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2556 ได้กําหนดคา่ตอบแทนเป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 7,800,000 บาท 
โดยไมร่วมคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ 
 
ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีโดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 

รายละเอียด  ปี 2555 (บาท) ค่าตอบแทนที่เสนอ 
ในปี 2556 (บาท) 

เพิ่มขึน้ 
(ร้อยละ) 

 
คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี  
 

 
7,800,000 

 
7,800,000 

 
0.00 

 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ได้รวมถึงค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส จํานวนสามครัง้ และค่า

ตรวจสอบงบการเงินประจําปีของงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมของบริษัท  
 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและค่าบริการตรวจสอบอ่ืนๆ 
 
สําหรับค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีในปี 2555 ของบริษัทฯและบริษัทย่อย บริษัทท่ีมีอํานาจควบคุมร่วม และ

บริษัทร่วม เป็นจํานวนเงินโดยประมาณ 100 ล้านบาท (75 ล้านบาท ในปีท่ีแล้ว) โดยจ่ายให้กบับริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย 
สอบบญัชี จํากดั และจ่ายให้กบับริษัทท่ีสงักดั KPMG International เป็นจํานวนเงินโดยประมาณ 97 ล้านบาท (72 ล้าน
บาท ในปีท่ีแล้ว) 

 
คา่สอบบญัชีนีเ้พิ่มขึน้ อนัเน่ืองมาจากการเข้าซือ้กิจการแหง่ใหม ่ภายใต้การบริหารของบริษัทในปี 2555 
 
สําหรับคา่บริการตรวจสอบอ่ืน (Non-audit fee) ในปี 2555 ท่ีจ่ายให้กบับริษัทท่ีสงักดั KPMG International 

เป็นจํานวนเงินประมาณ 11 ล้านบาท (40 ล้านบาท ในปีท่ีแล้ว) ซึง่เป็นคา่บริการตรวจสอบอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการให้
คําปรึกษาด้านภาษี การทํา Due Diligence ท่ีเก่ียวข้องกบัการซือ้กิจการ และการให้คําปรึกษาในด้านอ่ืนๆ เป็นต้น 
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เอกสารแนบ 8 
ข้อมูลการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเตมิจาํนวนไม่เกนิ 25,000 ล้าน
บาท 
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เอกสารแนบ 8 

 
เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 9 
พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเตมิจาํนวนไม่เกนิ 25,000 ล้านบาท 

 
ข้อมูลในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
 

เพ่ือให้การลงทนุ การขยายธุรกิจ การเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และการชําระหนีข้องบริษัทเป็นไปอย่าง
คล่องตวั  บริษัทจึงได้เสนอแผนระดมทนุโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

ประเภทหุ้นกู้  หุ้นกู้ทกุประเภท ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ และ/หรือไม่ระบช่ืุอผู้ ถือ มี และ/หรือ ไม่
มีหลกั ประกนั มี และ/หรือ ไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ และ/หรือ 
หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะครัง้ 

วงเงิน จํานวนหุ้ นกู้ ท่ีจะออกมีมูลค่าไม่เกิน 25,000 ล้านบาท(สองหม่ืนห้า
พนัล้านบาท) โดยจะออกเสนอขายครัง้เดียวหรือหลายคราวก็ได้ และเม่ือ
รวมกับมูลค่าของหุ้นกู้ ท่ีได้มีการอนุมติัไว้เดิมจํานวน 25,000 ล้านบาท
แล้ว (ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554) มลูค่าวงเงินของ
การออกหุ้นกู้รวมกนั มีมลูคา่ไมเ่กิน 50,000 ล้านบาท 

สกลุเงิน เสนอขายในสกลุบาท และ/หรือ ในสกลุเงินอ่ืน 
อตัราดอกเบีย้ ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะครัง้ 
อายขุองหุ้นกู้  ไม่เกิน 20 ปี นับจากวันท่ีออกหุ้นกู้ ในแต่ละครัง้ ซึ่งกรณีนีไ้ม่รวมหุ้ นกู้

ประเภทไถ่ถอนเม่ือเลิกบริษัท (Perpetual Debentures) สําหรับกรณีท่ี
ออกและเสนอขายหุ้ นกู้ ประเภทไถ่ถอนเม่ือเลิกบริษัท  (Perpetual 
Debentures) จะไมมี่วนัหมดอาย ุ

การไถ่ถอนก่อนกําหนด ผู้ ถือหุ้ นกู้  และ/หรือ บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้ นกู้ ก่อนครบ
กําหนด ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขของหุ้นกู้ ท่ีออกในแตล่ะครัง้ 

การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศให้แก่ผู้ลงทนุทัว่ไป และ/
หรือ เสนอขายแก่นกัลงทนุโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ เสนอขายแก่นกั
ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุน
สถาบนัใน ต่างประเทศ ตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 
และ/หรือ กฏระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องและมีผลใช้บงัคบัในขณะท่ีออกและ
เสนอขายหุ้นกู้  

เง่ือนไขพิเศษ ในกรณีท่ีบริษัทได้ไถ่ถอนหรือชําระคืนหุ้นกู้ ท่ีได้ออกไว้แล้วข้างต้น บริษัทฯ 
สามารถออกหุ้ นกู้ ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ภายใต้เง่ือนไขและวงเงิน 
(Revolving basis) ท่ีได้ขออนมุติัไว้ ทัง้นี ้เม่ือรวมกบัหุ้นกู้ อ่ืนๆ จะต้องมี
จํานวนเงินสงูสดุไมเ่กินวงเงินท่ีได้รับการอนมุติั 
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ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่บริษัทฯ  และ/หรือ
บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มบริษัทฯ 
มอบหมาย ให้มีอํานาจในการกําหนดเง่ือนไข และรายละเอียดต่างๆ อนัจําเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้  เช่น การกําหนดช่ือหุ้นกู้  จํานวนเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละครัง้ ประเภทหุ้นกู้  หลกัประกัน (ถ้ามี) 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย ข้อกําหนด อายขุองหุ้นกู้  ระยะเวลาการไถ่ถอน สิทธิการไถ่ถอนก่อนครบกําหนด อตัรา
ดอกเบีย้ วิธีการชําระคืนหุ้นกู้  วิธีการจดัสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น ตลอดจนดําเนินการขึน้ทะเบียน
หุ้นกู้กบัสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย หรือ ตลาดรองอ่ืน และมีอํานาจในการแต่งตัง้ ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผู้จดั
จําหน่ายหุ้นกู้  หน่วยงานการจัดอนัดบัเครดิต ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ท่ีปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้  
ตวัแทนผู้ ถือหุ้นกู้  หรือ ท่ีปรึกษาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือ บคุคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  อีกทัง้
มีอํานาจลงนามในเอกสาร และสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจน ติดต่อ ให้ข้อมลู ดําเนินการย่ืนเอกสารต่อ
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และดําเนินการอ่ืนใด
ตามท่ีจําเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกหุ้นกู้  
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เอกสารแนบ 9 
การแต่งตัง้ผู้รับมอบฉันทะ รายช่ือกรรมการอสิระที่ได้รับการเสนอช่ือ
ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น 
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เอกสารแนบ 9 

 
การแต่งตัง้ผู้รับมอบฉันทะ และรายช่ือกรรมการอสิระที่ได้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุม
ผู้ถือหุ้น 
 

 บริษัทฯ  ได้กําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี  1/2556  ณ  ห้องแอทธินี  คริสตลั  ฮอลล์  โรงแรมพลาซา่  
แอทธินี รอยลั เมอริเดียน เลขท่ี 61 ถนนวิทย ุกรุงเทพมหานคร 10330 ในวนัจนัทร์ท่ี 29 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. 
เพ่ือพิจารณาระเบียบวาระตา่งๆ รายละเอียดตามท่ีได้แสดงไว้ในหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

 บริษัทฯ ขอเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ตามวนัเวลาดงักลา่ว หากทา่นไมส่ามารถเข้าร่วม
ประชมุได้ ทา่นสามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืน หรือบคุคลใดบคุคลหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
 
 

1. นายระเฑียร ศรีมงคล    กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ   

อาย ุ53 ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี 22 ซอยรามคําแหง 14 ถนนรามคําแหง แขวงหวัหมาก  
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240   

 

2. นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   

* (โปรดอา่นรายละเอียดในหมายเหต)ุ อาย ุ64 ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี 254/241 หมูบ้่านสมัมากร ซอย 50/2 ถนนรามคําแหง 112
แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรุงเทพฯ 10240 

 

3. ดร.ศิริ การเจริญดี  กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 
และกํากบัดแูลกิจการ   
อาย ุ65 ปี 

         อยูบ้่านเลขท่ี 44/2 หมู่ 6 ถนนบางแวก แขวงบางไผ ่เขตบางแค 
กรุงเทพฯ 10160 
 

4. นายคณิต สีห์ กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 
และกํากบัดแูลกิจการ   

อาย ุ62 ปี 
         อยูบ้่านเลขท่ี 120/89 ซอยนาคสวุรรณ ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี  

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
 
* หมายเหต ุ นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช เป็นผู้ มีสว่นได้เสียในวาระท่ี 5 เร่ือง “พิจารณาอนมุติัเลือกตัง้กรรมการแทน

กรรมการท่ีออกตามวาระ”  ซึง่เป็นกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระในปี 2556 และได้รับเสนอให้กลบั
เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 
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เอกสารแนบ 10 
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                              บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) 

 

หน้า 45 

 

เอกสารแนบ 10 
 

ติดอากรแสตมป์ 20 บาท  
 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)                                               
             
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น _______________ 

เขียนท่ี ............................................................... 
                                                             วนัท่ี ........... เดือน......................พ.ศ................... 

 

(1) ข้าพเจ้า ............................................................................................................... สญัชาติ.................................. 
อยูบ้่านเลขท่ี .....................................ถนน ..........................................ตําบล/แขวง................................................... 
อําเภอ/เขต ......................................................... จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย์ ............................  
 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม.................................... หุ้น 
และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั ...............................................เสียง ดงันี ้
 

             หุ้นสามญั...............................หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั .........................................เสียง ดงันี ้                             
                 หุ้นบริุมสทิธิ.............................หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั .........................................เสียง ดงันี ้                             
                                       

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
  (1) .................................................................................................................. อาย ุ.................................. ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี .....................................ถนน ..........................................ตําบล/แขวง................................................... 
อําเภอ/เขต ...................................... จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย์ ............................หรือ  
 

  (2) ................................................................................................................... อาย ุ................................. ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี .....................................ถนน ...........................................ตําบล/แขวง................................................... 
อําเภอ/เขต ...................................... จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย์ ............................หรือ  
 

 (3) ................................................................................................................... อาย ุ................................ ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี .....................................ถนน ...........................................ตําบล/แขวง................................................... 
อําเภอ/เขต ...................................... จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย์ ................................................  
 

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2556 ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) ซึง่จดัขึน้ในวนัจนัทร์ท่ี 29 
เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอทธินี คริสตลั ฮอลล์ โรงแรมพลาซา่ แอทธินี รอยลั เมอริเดียน เลขท่ี 61 ถนนวิทย ุ
กรุงเทพมหานคร 10330 หรือจะพงึเล่ือนไปในวนัเวลาและสถานท่ีอ่ืนด้วย 
(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นีด้งันี ้
 

 วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี  1/2555 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2555 
 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เหน็ด้วย                      ไมเ่หน็ด้วย         งดออกเสียง
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 วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2555  
 

 วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุติังบดลุและงบกําไรขาดทนุสําหรับปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เหน็ด้วย                        ไมเ่หน็ด้วย               งดออกเสียง
     

 วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุติัการจดัสรรเงินทนุสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2555 

 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เหน็ด้วย                        ไมเ่หน็ด้วย           งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุติัเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 

     เลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
      เหน็ด้วย                        ไมเ่หน็ด้วย           งดออกเสียง 

        เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 

5.1  นายศรี ปรากาซ โลเฮีย 
      เหน็ด้วย                        ไมเ่หน็ด้วย           งดออกเสียง 

5.2  นายอาลก โลเฮีย 
      เหน็ด้วย                        ไมเ่หน็ด้วย           งดออกเสียง 

5.3  นายอมิต โลเฮีย 
      เหน็ด้วย                        ไมเ่หน็ด้วย           งดออกเสียง 

5.4  นายอเุดย์ พอล ซิงห์ กิล 
      เหน็ด้วย                        ไมเ่หน็ด้วย           งดออกเสียง 

5.5  นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช 
      เหน็ด้วย                        ไมเ่หน็ด้วย           งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุติัการแตง่ตัง้กรรมการเข้าใหมแ่ละกําหนดจํานวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท 
 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เหน็ด้วย                        ไมเ่หน็ด้วย           งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุติัการจ่ายคา่ตอบแทนให้กบักรรมการประจําปี 2556 
 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
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      เหน็ด้วย                        ไมเ่หน็ด้วย           งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุติัการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2556 
 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เหน็ด้วย                        ไมเ่หน็ด้วย           งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี 9 พิจารณาอนมุติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิ่มเติมจํานวนไมเ่กิน 25,000 ล้านบาท 
 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เหน็ด้วย                        ไมเ่หน็ด้วย           งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี 10 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เหน็ด้วย                        ไมเ่หน็ด้วย           งดออกเสียง 
 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ ให้ถือวา่การ
ลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ี
ประชมุ มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเทจ็ จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 

 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามท่ีข้าพเจ้า
ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 
ลงช่ือ........................................................ผู้มอบฉนัทะ 
        (.......................................................)  

 
 

ลงช่ือ........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                   (.......................................................) 

 
 

ลงช่ือ........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                   (.......................................................) 

 
 

ลงช่ือ........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                   (.......................................................) 
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หมายเหตุ 
 

1.  ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2.  วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน)  

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2556 ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) ในวนัจนัทร์ท่ี 29 เมษายน 
2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอทธินี คริสตลั ฮอลล์ โรงแรมพลาซา่ แอทธินี รอยลั เมอริเดียน เลขท่ี 61 ถนนวิทย ุ
กรุงเทพมหานคร 10330 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

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

 วาระที่                    เร่ือง            
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 เหน็ด้วย          ไมเ่หน็ด้วย       งดออกเสียง 

 วาระที่                    เร่ือง           
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 เหน็ด้วย          ไมเ่หน็ด้วย       งดออกเสียง 

 วาระที่                    เร่ือง           
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 เหน็ด้วย          ไมเ่หน็ด้วย       งดออกเสียง 

 วาระที่                    เร่ือง           
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 เหน็ด้วย          ไมเ่หน็ด้วย       งดออกเสียง 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจําตอ่หนงัสือมอบฉนัทะถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 

 
ลงช่ือ........................................................ผู้มอบฉนัทะ 
        (.......................................................)  

 
ลงช่ือ........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

 
ลงช่ือ........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

 
ลงช่ือ........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                   (.......................................................) 
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เอกสารแนบ 11 
คาํชีแ้จงวธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานเพื่อเข้า
ร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 
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เอกสารแนบ 11  
 

คาํชีแ้จงวธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และแสดงหลักฐานเพ่ือสทิธิในการเข้าร่วมประชุม 
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
วธีิการมอบฉันทะ 
 

บริษัทได้จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามเอกสารแนบ 10 ซึง่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้

กําหนดไว้ โดยเป็นแบบท่ีกําหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดและชดัเจนมายงัผู้ ถือหุ้น เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่

สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้วา่จะมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืน หรือจะมอบฉนัทะให้กรรมการ

อิสระรายใดรายหนึง่ตามท่ีบริษัทได้เสนอช่ือไว้ ซึง่มีรายช่ือกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้นเลือกเพ่ือมอบฉนัทะ

ปรากฎตามเอกสารแนบ 9 ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคน เพ่ือแยกการลงคะแนนเสียง

ได้ 

 ทัง้นี ้บริษัทยงัได้จดัให้มีหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปท่ีง่ายไม่ซบัซ้อน และ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศ  และแต่งตัง้

ให้คสัโตเดียน    (Custodian)  ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ผู้ ถือหุ้นสามารถพิมพ์เอกสารได้จากเว็บไซต์ของ

บริษัท www.indoramaventures.com ภายใต้หวัข้อ”นกัลงทนุสมัพนัธ์”-การประชมุผู้ ถือหุ้น 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 

บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น ก่อนเร่ิมการประชมุประมาณ 1 ชัว่โมงคร่ึงก่อนการ

ประชมุ โดยจะเร่ิมเปิดรับการลงทะเบียนตัง้แต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ณ. ห้องแอทธินี คริสตลั ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า 

แอทธินี  รอยลั เมอริเดียน เลขท่ี 61 ถนนวิทย ุกรุงเทพ 10330 ตามท่ีได้แนบแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุตามเอกสารแนบ 

13 มาพร้อมกนันี ้
 

หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม 
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุโปรดแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนี ้ณ จดุรับลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชมุ  
 

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 
 

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง 

 ใบลงทะเบียนท่ีมีบาร์โค้ด ซึง่แนบมากบัหนงัสือเชิญประชมุ 

 บตัรประจําตวัประชาชนหรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นเป็นชาวตา่งชาติ) 
 

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ 

 ใบลงทะเบียนท่ีมีบาร์โค้ด ซึง่แนบมากบัหนงัสือเชิญประชมุ 

 หนงัสือมอบฉนัทะท่ีบริษัทจดัสง่ให้พร้อมหนงัสือเชิญประชมุนี ้พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 

 สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน  สําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นเป็นชาวตา่งชาติ) 

ของผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีรับรองสําเนาถกูต้อง 
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ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิตบุิคคล 
 

1. กรณีกรรมการผู้มีอาํนาจลงนามมาร่วมประชุมด้วยตนเอง 

 ใบลงทะเบียนท่ีมีบาร์โค้ด ซึง่แนบมากบัหนงัสือเชิญประชมุ 

 สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ท่ีรับรองสําเนาถกูต้อง 

 สําเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ท่ีรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล 

 

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ 

 ใบลงทะเบียนท่ีมีบาร์โค้ด ซึง่แนบมากบัหนงัสือเชิญประชมุ 

 หนงัสือมอบฉนัทะท่ีบริษัทจดัสง่ให้พร้อมหนงัสือเชิญประชมุนี ้พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 

 สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง  

(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคลและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

 สําเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือ สําเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล (กรณีเป็นนิติบคุคลจดทะเบียน

ตา่งประเทศ) ท่ีรับรองสําเนาถกูต้อง 

 

หมายเหต ุ  บริษัทจะใช้ระบบอิเล็คทรอนิกส์ ในการลงทะเบียนและการนบัคะแนนเสียง สําหรับแต่ละวาระ/วาระย่อยจะ

จดัให้มีบตัรลงคะแนนเสียงแยกออกจากกนั เมื่อทุกวาระได้มีการอภิปรายและลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว 

บตัรลงคะแนนเสียงจะถูกรวบรวม และแจ้งผลการนบัคะแนนเสียง ส่วนขัน้ตอนการลงคะแนนเสียงจะอธิบาย

ใหท้ราบเมือ่เร่ิมการประชมุ 
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เอกสารแนบ 12 
ข้อบังคับบริษัท และพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 
(เฉพาะส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น) 
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เอกสารแนบ  12 

ข้อบังคับบริษัทและพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (เฉพาะส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น) 

ข้อ 12 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทัง้หมดนัน้ ต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้ มี
คณุสมบติัตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 
ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่น ที่มีสภาพ
อย่างเดียวกนั และดําเนินธุรกิจอนัเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
ทราบก่อนท่ีจะมีมติแตง่ตัง้ 
 
ในการดําเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และ
ข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัท 
 
ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชกัช้า ในกรณีท่ีกรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
ในสญัญาใดๆ ท่ีบริษัททําขึน้ระหว่างรอบปีบญัชี หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้ ในบริษัทและบริษัทในเครือโดย
ระบจํุานวนทัง้หมดท่ีเพิ่มขึน้หรือลดลงในระหวา่งรอบปีบญัชี 

 

ข้อ 14 ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะ
แบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 

  
                       กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบัสลาก

กนัวา่ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง
กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกูเลือกเข้ามาดํารงตําแหนง่ใหมก็่ได้ 

 

ข้อ 15 กรรมการมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บําเหน็จ โบนสั หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไมน้่อย
กวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ โดยอาจกําหนดคา่ตอบแทนเป็นจํานวน
แน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการ
เปล่ียนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้ง และสวสัดิการอ่ืนๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 
 ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตัง้เป็น

กรรมการในอนัท่ีจะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 
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ข้อ 25 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายใน 4 เดือนนบัแตว่นั
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

 
การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลา่วแล้ว ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียก 
ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแตจ่ะเหน็สมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจํานวน
หุ้นได้ไมน้่อยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 25 คน ซึง่มีหุ้น
นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่ 1 ใน 10 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัทําหนงัสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบเุหตผุลในการท่ีขอให้
เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีนีใ้ห้คณะกรรมการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 
เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

 

ข้อ 26 ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสือนดัประชมุ ระบสุถานท่ี วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบวุา่
เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนมุติั หรือเพ่ือพิจารณา รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเร่ือง
ดงักลา่วและจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาคํา
บอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ไมน้่อยกวา่ 3 วนั ก่อนวนัประชมุ 

 
ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามารถจดัประชมุได้ ณ ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดั
อ่ืนทัว่ราชอาณาจกัร 
 

ข้อ 27 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชมุและออกเสียงแทนตนในการประชมุ
ก็ได้ หนงัสือมอบฉนัทะจะต้องลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะและจะต้องเป็นไปตาม
แบบท่ีนายทะเบียนกําหนด 

 
หนงัสือมอบฉนัทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ ท่ีประธานกําหนด ณ ท่ีประชมุก่อนผู้ รับ
มอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 

 
ข้อ 28 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไมน้่อยกวา่ 25 คน 

หรือไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของ
จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชมุ 

 
ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือลว่งเวลานดัไปแล้วถงึ 1  ชัว่โมงจํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มา

เข้าร่วมประชมุไมค่รบองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้น

ร้องขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้อง 
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ขอให้นดัประชมุใหม ่และให้สง่หนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ ในการ
ประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 
 
ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนัง่เป็นประธานท่ีประชมุ ถ้าประธานกรรมการมิได้มาเข้า
ประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน 
ถ้าไมมี่รองประธานกรรมการหรือมีแตไ่มอ่าจปฏิบติัหน้าท่ีได้ ก็ให้ท่ีประชมุเลือกตัง้ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งซึง่ได้
เข้าร่วมประชมุเป็นประธานในท่ีประชมุ 

 
ข้อ 29 ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วย

คะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 
 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่
มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การทํา แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมด 

หรือบางส่วนท่ีสําคญัการมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ
การรวมกิจการกบับคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั  
(จ) การเพิ่มหรือลดทนุของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้ 
(ฉ) การควบหรือเลกิบริษัท 

 

ข้อ 30  กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามีดงันี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุแสดงถงึผลการดําเนินการของบริษัทใน

รอบปีท่ีผา่นมา 
(2) พิจารณาและอนมุติังบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินกําไร และจดัสรรเงินไว้เป็นทนุสํารอง 
(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5)   พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
(6) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทน 
(7) กิจการอ่ืนๆ 

 
ข้อ 37  บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุสํารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี 

หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุ
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จดทะเบียนของบริษัท ทัง้นี ้ คณะกรรมการอาจเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการจดัสรรเงิน

สํารองประเภทอ่ืนๆได้ตามท่ีเหน็สมควร 

พระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 

มาตรา 101  ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสือนดัประชมุ ระบสุถานท่ี วนั เวลา 

ระเบียบวาระการประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้

ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนมุติั หรือเพ่ือพิจารณา แล้วแตก่รณี รวมทัง้ความเหน็ของ

คณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไมน้่อยกวา่เจ็ดวนั ก่อนวนั

ประชมุ ทัง้นี ้ให้โฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ไมน้่อยกวา่สามวนัก่อนวนัประชมุด้วย 

สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชมุตามวรรคหนึง่ ต้องอยูใ่นท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ของบริษัท หรือ

จงัหวดัใกล้เคียง เว้นแตข้่อบงัคบัจะกําหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืน 

มาตรา 102   ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น แตจ่ะมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืน

เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้   ในการนีใ้ห้นํามาตรา 33 วรรคสอง  วรรคส่ี และวรรคห้า 

และมาตรา 34 มาใช้บงัคบัโดยอนโุลมโดยในกรณีการมอบฉนัทะให้ย่ืนหนงัสือมอบฉนัทะตอ่ประธาน

กรรมการหรือผู้ ท่ีประธานกรรมการกําหนด 

การออกเสียงลงคะแนนในวรรคหนึง่ในสว่นท่ีถือวา่หุ้นหนึง่มีเสียงหนึง่นัน้ มิให้ใช้บงัคบักบักรณีท่ีบริษัท

ได้ออกหุ้นบริุมสิทธิและกําหนดให้มีสทิธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกวา่หุ้นสามญั 

มาตรา 103   เว้นแต่พระราชบญัญัตินีจ้ะบญัญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน ในการประชุมผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบ

ฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี)  มาประชมุไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหุ้น

ทัง้หมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จึงจะเป็น

องค์ประชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่งชัว่โมงจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่ง

มาเข้าร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้

ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอตามมาตรา 100 การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่

เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอตามมาตรา 100 ให้นดัประชมุใหม่ และให้สง่หนงัสือนดัประชมุ

ไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บังคับว่าจะต้องครบองค์

ประชมุ 

มาตรา 105  ประธานในท่ีประชุมผู้  ถือหุ้  น มีหน าท่ีควบคมุการประชุมให เป็ นไปตามข้ อบงัคบัของบริษัทว่ าด้ วยการ

ประชุม ในการนีต้้ องดําเนินการประชุมให้ เป็ นไปตามลําดับระเบียบวาระท่ีกําหนดไว้ ในหนังสือนัด
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ประชมุ เว้ นแต่ ท่ีประชุมจะมีมติให เปล่ียนลําดบัระเบียบวาระด้ วยคะแนนเสียงไม่ น้ อยกว่ าสองในสาม

ของจํานวนผ ูถือหุ้  นซึง่มาประชมุ 

 เม่ือท่ีประชมุพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ ว ผู้  ถือหุ้  นซึง่มีหุ้  นนบัรวมกนัได้ ไม่ น้ อยกว่ าหนึ่งในสามของ

 จํานวนหุ้  นท่ีจําหน ายได้ ทัง้หมด จะขอให้ ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไว ในหนงัสือนดั

 ประชมุอีกก็ได้  

 ในกรณีท่ีท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตามลําดบัระเบียบวาระไม ่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเร่ืองท่ีผู้  ถือ

  หุ้  นเสนอไม่ เสร็จตามวรรคสอง แล้ วแต่ กรณี และจําเป็ นต้ องเล่ือนการพิจารณา ให้ ท่ีประชุมกําหนด

  สถานท่ี วนั และเวลาท่ีจะประชมุครัง้ต ่อไป และให้ คณะกรรมการส ่งหนงัสือนดัประชมุระบ ุ

  สถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชมุไปยงัผู้  ถือหุ้  นไม่ น้ อยกว่ าเจ็ดวนัก่ อนวนัประชมุ ทัง้นีใ้ห้ 

  โฆษณาคําบอกกล ่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ ไม ่น้ อยกว ่าสามวนัก่ อนวนัประชมุด้ วย  

มาตรา 108   ในการประชมุผู้  ถือหุ้  นครัง้ใด ถ้ าได้ มีการนดัประชมุ หรือลงมติโดยไม่ ปฏิบติัตามหรือฝ่ าฝื นข้ อบงัคบัของ

บริษัท หรือบทบญัญัติแห่ งพระราชบญัญัตินี ้ผู้  ถือหุ้  นไม่ น้ อยกว่ าห าคนหรือผู้  ถือหุ้  นซึ่งมีหุ้  นนบัรวมกนั

ได้ ไม่ น้ อยกว่ าหนึ่งในห้ าของจํานวนหุ้  นท่ีจําหน ายได้ ทัง้หมด จะร้ องขอให ศาลสัง่เพิกถอนมติในการ

 ประชมุครัง้นัน้ก็ได้  แต ่ต้ องร้ องขอต ่อศาลภายในหนึง่เดือนนบัแต วนัท่ีท่ีประชมุลงมติ  

ในกรณีท่ีศาลมีคําพิพากษาให้ เพิกถอนมติของท่ีประชมุผู้  ถือหุ้  นตามวรรคหนึ่ง ให้ บริษัทแจ้ งไปยงัผู้  ถือ

หุ้นภายในหนึง่เดือนนบัแต ่วนัท่ีศาลมีคําพิพากษาถงึท่ีสดุ  

 มาตรา 112   คณะกรรมการต้ องจดัให้ มีการทํางบดลุ และบญัชีกําไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปี บญัชีของบริษัท

  เสนอต ่อท่ีประชมุผู้  ถือหุ้  นในการประชมุสามญัประจําปี  เพ่ือพิจารณาอนมุติั  

งบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุท่ีจดัทําตามวรรคหนึ่ง หรือจดัทําขึน้ในระหว างรอบปี บญัชีเพ่ือนําเสนอต่ อ

  ท่ีประชุมผู้  ถือหุ้  นเพ่ือพิจารณาอนมุติั คณะกรรมการต้ องจัดให ผู้  สอบบญัชีตรวจสอบงบดลุและบญัชี

  กําไรขาดทนุนัน้ให้ เสร็จก่ อนนําเสนอต ่อท่ีประชมุผู้  ถือหุ้  น  

มาตรา 116   บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุทธิ

ประจําปีหกัด้วยยอดเงินสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ

ทนุจดทะเบียน เว้นตบ่ริษัทจะมีข้อบงัคบัหรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให้ต้องมีทนุสํารองมากกวา่นัน้ 
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เอกสารแนบ 13 
 

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2556 
ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน 
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