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บริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2556 
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. 

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

  

เร่ิมประชมุเวลา 14.00 น. 

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

กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุ  

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

กิจการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่บริษัทฯ 
3. นางสจิุตรา โลเฮีย กรรมการ 
4. นายดีลิป กมุาร์ อากาวาล กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารธุรกิจ PTA PET และ EG/EO 
5. นายอเุดย์ พอล ซิงห์ กิล กรรมการและกรรมการผู้จดัการธุรกิจโพลีเอสเตอร์  
6. นายซาชิ ปรากาซ ไคตาน กรรมการและกรรมการผู้จดัการธุรกิจขนสตัว์ 
7. นายระเฑียร ศรีมงคล กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและ

กรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร 
8. นายวิลเลี่ยม เอล็ล์วู๊ด ไฮเน็ค กรรมการอสิระและประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและ 

  กํากบัดแูลกิจการ 
9. นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
10. นายมาริษ สมารัมภ์ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร 
11. ดร.ศิริ การเจริญดี กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกํากับดูแล

กิจการ 
12. นายคณิต สีห์ กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกํากับดูแล

กิจการ 

กรรมการบริษัทท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชมุ  
1. นายอมิต โลเฮีย กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 

ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชมุ  

1. นายโกปาล ลาล โมดี ้ กรรมการผู้ จัดการฝ่ายบริหารจัดการเ พ่ือความเป็นเลิศ  (Operational 
Excellence) 
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2. นายสนิุล มาร์วา  ผู้ อํานวยการอาวโุสธุรกิจบรรจภุณัฑ์ 
3. นายซานจีฟ กมุาร บาเตีย ผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่ายทรัพยากรบคุคลกลาง 
4. นายราเจซ บงักา ผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่ายธุรกิจขนสตัว์ 

ผู้สอบบญัชีและตวัแทนผู้สอบบญัชีท่ีเข้าร่วมประชมุ 

1. นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 

2. นางสาวอรวรรณ ชณุหกิจไพศาล ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั  

3. นายบ๊อบ เอลลิส  ตวัแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย ท่ีปรึกษาธุรกิจ จํากดั  

ท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเข้าร่วมประชมุ  

1.  นางสาวฐิติพร เชาวสก ู ตวัแทนจากท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงศ์ ชินวฒัน์ และเพียงพนอ 
จํากดั 

 ประธานฯ กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2556 และแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ
วา่ ขณะนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง จํานวน 744 ราย และผู้ ถือหุ้นท่ีรับมอบฉนัทะ จํานวน 917 ราย รวมผู้ ถือหุ้น
จํานวน 1,661 ราย ถือหุ้นรวมกันทัง้สิน้ 3,719,098,665 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.2518 ของจํานวนหุ้ นท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท ประธานฯ จงึขอเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2556 

 
ก่อนเข้าสู่วาระการประชมุ ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า เพ่ือให้การประชมุเป็นไปอย่างโปร่งใส

และสอดคล้องกบัแนวทางท่ีดีในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ประธานฯ ขอเชิญผู้ เข้าร่วมประชมุจํานวน 1 
คน ร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียง  

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายระเฑียร ศรีมงคล กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ 
และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ดําเนินการประชมุในภาคภาษาไทย 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระประชมุ นายระเฑียร ศรีมงคล ได้ชีแ้จงขัน้ตอนในการประชมุวา่ ในการประชมุจะ
ดําเนินการประชมุเรียงตามลําดบัวาระท่ีได้แจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชมุ และในทกุระเบียบวาระ ถ้าผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉนัทะท่านใดต้องการเสนอข้อคิดเห็น หรือเสนอคําถาม ขอให้ยกมือ และเม่ือประธานฯ อนญุาตแล้ว ขอให้แถลงต่อท่ี
ประชมุก่อนด้วยว่า เป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะช่ือใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคําถามท่ีตรงกับระเบียบวาระ
เท่านัน้ หากจะเสนอหรือถามคําถามในเร่ืองอ่ืนๆ ขอให้เสนอหรือถามเม่ือประชมุจบระเบียบวาระตา่ง ๆ แล้ว 

นายระเฑียร ศรีมงคล ได้อธิบายรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียงต่อท่ี
ประชมุในแตล่ะระเบียบวาระ 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
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หลกัทรัพย์ (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้น 
นอกจากการนําระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนแล้ว บริษัทยงัใช้ระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนบัคะแนนเสียง ซึ่งจะ
ช่วยให้ขัน้ตอนในการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึน้ และในการลงคะแนนเสียงในทุกๆ วาระ 
ผู้ เข้าร่วมประชมุท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ให้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียง และมอบแก่เจ้าหน้าท่ีของ
บริษัท เพ่ือนําไปตรวจนบัคะแนน ส่วนผู้ เข้าร่วมประชมุท่ีเห็นด้วย หรือผู้ ท่ีไม่ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียง จะถือว่าเห็น
ด้วย หรืออนมุติัในวาระนัน้ๆ และจะนบัคะแนนเสียงตามจํานวนหุ้น โดยไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียงอีก 
สําหรับการรวบรวมผลคะแนนท่ีเห็นด้วย จะนําเสียงท่ีไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจํานวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ  

 สําหรับวาระท่ี 5 (การเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ) และวาระท่ี 6 (การแต่งตัง้
กรรมการเข้าใหม่และกําหนดจํานวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท) จะเก็บใบลงคะแนนเสียงทกุใบ ไม่ว่าจะลงคะแนน
เสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ดงันัน้ผู้ เข้าร่วมประชมุทุกท่านจะต้องลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียง 
สว่นคะแนนเสียงในการลงมติอนมุติัในแตล่ะวาระนัน้ ได้แสดงรายละเอียดไว้ในหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 

สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีได้มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน
ผู้ ถือหุ้น ผลคะแนนเสียงท่ีนบัได้จะเป็นคะแนนเสียงท่ีได้รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะแล้ว ผลการ
นบัคะแนนเสียงในแตล่ะวาระจะประกาศให้ผู้ ถือหุ้นทราบและแสดงผลบนจอภาพ 

นายระเฑียร ศรีมงคล ได้แจ้งต่อท่ีประชมุว่า เพ่ือเป็นการส่งเสริมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ได้
เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2556 และเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้
เป็นกรรมการ ซึง่ได้แจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ โดยได้กําหนดระยะเวลาการ
นําเสนอไว้ ตัง้แต่วนัท่ี 15 กนัยายน 2555 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 เม่ือครบกําหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใด
เสนอระเบียบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น และเสนอชื่อบคุคลเข้ามายงับริษัทฯ  

หลงัจากนัน้ นายระเฑียร ศรีมงคล ได้ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้ 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 

นายระเฑียร ศรีมงคล ขอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2555 
ซึ่งได้ประชมุเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2555 โดยสําเนารายงานการประชมุดงักล่าวได้จดัส่งไปยงัผู้ ถือหุ้นทุกท่านแล้ว พร้อม
หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 

นายระเฑียร ศรีมงคล ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุเสนอข้อคิดเห็น หรือแก้ไขรายงานการประชมุสามญัผู้
ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2555  

เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้ นรายใดมีคําถาม หรือเสนอให้แก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ท่ี 
1/2555 นายระเฑียร ศรีมงคล จงึขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 3,722,657,174 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9997  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไม่อนมุตัิ 9,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 154,510 เสียง  
  บตัรเสีย  – ไม่มี – 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุระหว่างการประชมุเพ่ิมขึน้ 3,722,519 หุ้น นบัเป็นจํานวนหุ้นท่ีเข้า
ร่วมประชมุทัง้หมดจํานวน 3,722,821,184 หุ้น 

มตทิี่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 26 เมษายน 2555 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี 2555  

   นายระเฑียร ศรีมงคล สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2555 เพ่ือให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

จดุเด่นของงบกําไรขาดทนุรวม 
• ปริมาณการผลิตเพ่ิมขึน้ร้อยละ 20 จากจํานวน 4.36 ล้านตนัในปี 2554 เพ่ิมขึน้เป็น 5.25 ล้านตนัในปี 2555 
• ขายสทุธิเพ่ิมขึน้ร้อยละ 13 จากจํานวน 186.1 พนัล้านบาทในปี 2554 เพิม่ขึน้เป็น 210.8 พนัล้านบาทในปี 2555  
• กําไรรวมก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษีเงินได้ คา่เส่ือมราคาและค่าตดัจําหน่ายลดลงร้อยละ 18 จากจํานวน 17.1 พนั 

ล้านบาทในปี 2554 เป็น 14.1 พนัล้านบาทในปี 2555  
• กําไรก่อนภาษีลดลงร้อยละ 67 จากจํานวน 16.2 พนัล้านบาทในปี 2554  เป็น 5.4 พนัล้านบาทในปี 2555 
• กําไรสทุธิหลงัภาษีและส่วนของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยลดลงร้อยละ 70 จากจํานวน 15.6 พนัล้านบาทในปี 2554 เป็น 

4.6 พนัล้านบาทในปี 2555  
• กําไรตอ่หุ้นลดลงร้อยละ 71 จากจํานวน 3.28 บาทตอ่หุ้นในปี 2554 เป็น 0.96 บาทตอ่หุ้นในปี 2555  
• กําไรสทุธิหลงัหกัภาษีและสว่นของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสําหรับปี 2555 ได้รวมกําไรพเิศษสทุธิจาํนวน 1,868 ล้าน

บาท (กําไรตอ่หุ้น 0.39 บาทตอ่หุ้น) ซึง่ประกอบด้วยกําไรจากการตอ่รองราคาซือ้หรือค่าความนิยมติดลบจาก
การเข้าซือ้กิจการจํานวน 847 ล้านบาท ค่าใช้จา่ยท่ีเกิดจากการเข้าซือ้กิจการระหวา่งปีจํานวน 387 ล้านบาท 
รายได้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสถานการณ์นํา้ท่วมและรายการพเิศษอ่ืนจํานวน 1,408 ล้านบาท 

• กําไรสทุธิหลงัหกัภาษีและสว่นของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสําหรับปี 2554 ได้รวมกําไรพิเศษสทุธิจํานวน 6,212 ล้าน
บาท (กําไรตอ่หุ้น 1.31 บาทตอ่หุ้น) ซึง่ประกอบด้วยกําไรจากการตอ่รองราคาซือ้หรือค่าความนิยมติดลบจาก
การเข้าซือ้กิจการจํานวน 8,359 ล้านบาท คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการเข้าซือ้กิจการระหวา่งปีจํานวน 613 ล้านบาท 
คา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสถานการณ์นํา้ท่วมจํานวน 1,534 ล้านบาท 

จดุเดน่ของงบดลุรวม  
• สินทรัพย์รวมเพ่ิมขึน้ร้อยละ 17 จากจํานวน 145.8 พนัล้านบาทในปี 2554 เพ่ิมขึน้เป็น 170.5 พนัล้านบาทในปี 

2555  
• หนีส้ินรวมเพ่ิมขึน้ร้อยละ 27 จากจํานวน 87.0 พนัล้านบาทในปี 2554 เพ่ิมขึน้เป็น 110.6 พนัล้านบาทในปี 

2555  
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• สว่นของผู้ ถือหุ้นรวมเพิม่ขึน้ร้อยละ 2 จากจํานวน 58.8 พนัล้านบาทในปี 2554 เพ่ิมขึน้เป็น 59.9 พนัล้านบาทใน
ปี 2555 

• อตัราสว่นหนีส้ินสทุธิตอ่ทนุ เพ่ิมขึน้จาก 0.7 เท่า ณ สิน้ปี 2554 เป็น 1.3 เท่า ณ สิน้ปี 2555  

จดุเด่นของงบกระแสเงินสดรวม  
• กระแสเงินสดจากการดําเนินงานเพ่ิมขึน้ร้อยละ 44 จากจํานวน 10.2 พนัล้านบาทในปี 2554 เพ่ิมขึน้เป็น 14.6 

พนัล้านบาทในปี 2555 
• กระแสเงินสดใช้ไปสําหรับรายจ่ายฝ่ายทนุและการลงทนุเพ่ิมขึน้จากจํานวน 31.5 พนัล้านบาทในปี 2554 เพ่ิมขึน้

เป็น 42.9 พนัล้านบาทในปี 2555  
• บริษัทมีสภาพคล่องสงูถึง 26.4 พนัล้านบาท ซึง่ประกอบด้วย วงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ได้เบิกใช้จํานวน 21.8 พนัล้าน

บาท และเงินสดและเงินสดภายใต้การบริหารจํานวน 4.6 พนัล้านบาท 

การออกและเสนอขายหุ้นกู้   
• บริษัทฯ ได้ดําเนินการเสร็จสิน้ การออกหุ้นกู้สกลุเงินบาทจํานวน 9,400 ล้านบาทในวนัท่ี 9 เมษายน 2555 โดยมี

รายละเอียดดงันี ้
- ชดุอาย ุ5 ปี จํานวน 1,500 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.45 ในปีท่ี 1-3 และอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.20 

ในปีท่ี 4-5 
- ชดุอาย ุ5 ปี จํานวน  2,500 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.73 
- ชดุอาย ุ7 ปี จํานวน 1,500 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.09 
- ชดุอาย ุ10 ปี จํานวน 1,250.50 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.10 ในปีท่ี 1-3 และอตัราดอกเบีย้ร้อยละ   

5.60 ในปีท่ี 4-7และอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6.00 ในปีท่ี 8-10 
- ชดุอาย ุ10 ปี จํานวน 2,649.50 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.52 

• บริษัทฯ ได้ดําเนินการเสร็จสิน้ การออกหุ้นกู้สกลุเงินบาทจํานวน 4,780 ล้านบาทในวนัท่ี 14 ธันวาคม 2555 โดย
มีรายละเอียดดงันี ้
- ชดุอาย ุ6 ปี จํานวน 780 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.52 
- ชดุอาย ุ8 ปี จํานวน 880 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.78 
- ชดุอาย ุ10 ปี จํานวน 1,645 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.11 
- ชดุอาย ุ12 ปี จํานวน 1,475 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.28 

• การออกหุ้นกู้ นี ้ทําให้บริษัทบรรลวุตัถุประสงค์ในการเข้าสู่ตลาดหุ้นกู้  เพิ่มอายุเฉล่ียของหนีส้ิน สามารถกําหนด
อตัราดอกเบีย้คงท่ีในระยะยาว ชําระหนีท่ี้มีต้นทนุทางการเงินสงูและเพ่ือให้มีสภาพคล่องเพ่ือใช้เป็นรายจ่ายฝ่าย
ทนุและการลงทนุในอนาคต  

• บริษัทฯ ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีระดบั A+ โดยทริสเรทติง้ ประเทศไทย และได้รับการยืนยนัใหม่อีก
ครัง้ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2555 

นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามวา่ บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอยู่ใน 15 ประเทศ 41 บริษัท ตาม
ภมิูภาคต่างๆ โดยมีการเติบโตบริเวณทวีปยโุรปและทวีปอเมริกาเหนือ ซึง่ทัง้สองทวีปประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ แต่
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บริษัทฯ กลบัมีการเติบโตท่ีแข็งแกร่ง สว่นทวีปเอเชียซึง่เป็นทวีปท่ีมีความแขง็แกร่งด้านเศรษฐกิจแตธุ่รกิจของบริษัทมีผล
ประกอบการไม่ดีเท่าท่ีควร ทัง้นีเ้ป็นเพราะสาเหตใุด รวมถึงอยากทราบแนวโน้มการดําเนินงานของบริษัทในทวีปเอเชียในปี
นีจ้ะแตกต่างจากปีท่ีแล้วหรือไม่ อย่างไร นอกจากนี ้ บริษัทฯ มีแผนธุรกิจและแนวโน้มทางธุรกิจในปีนีเ้ปรียบเทียบกบัปีท่ี
ผ่านมาอย่างไร 

นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่บริษัทฯ ได้ชีแ้จงว่าบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานเติบโตท่ี
ดีในทวีปยโุรปและทวีปอเมริกาเหนือ และมีอตัราการเติบโตคอ่นข้างตํ่าในทวีปเอเซยี  

ในทางกลบักนัการเติบโตของอตุสาหกรรมโพลีเอสเตอร์ในทวีปยโุรปและทวีปอเมริกาเหนือ มีอตัราการ
เติบโตท่ีต่ําเพียงร้อยละ 2.5 เม่ือเปรียบเทียบกับอตัราการเติบโตทางด้านทวีปเอเซียมีอตัราการเติบโตถึงร้อยละ 9-10 
สําหรับอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยของโพลีเอสเตอร์ทั่วโลก มีอตัราการเติบโตประมาณร้อยละ 7 ซึ่งเป็นการเติบโตท่ี
แขง็แกร่ง  

จากการท่ีอัตราการเติบโตในระดับต่ําของทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาเหนือ รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวมถดถอย ส่งผลกระทบต่อหลายบริษัทในฝ่ังตะวนัตก (ทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาเหนือ) ประสบปัญหาด้านการ
จดัหาแหล่งเงินทนุ ทําให้ไม่มีการซพัพลายเพิ่มเติมเข้าสู่ในตลาด ซึง่บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการท่ีมีสินทรัพย์คณุภาพ 
และสามารถบริหารจดัการต้นทนุได้ต่ํา เม่ือเทียบเคียงกบับริษัทอื่นๆ ทําให้บริษัทมีกําไรขัน้ต้น (Margin) ท่ีดี และส่งผลท่ีดี
ต่อ EBIDA และมีอตัราการเติบโตท่ีดีกว่าด้านทวีปเอเชีย ในทางกลบักัน การเติบโตในอตัราท่ีสูงของเศรษฐกิจในทวีป
เอเชียในปีท่ีผ่านมา สง่ผลให้บริษัทต่างๆ ในภมิูภาคนี ้สามารถเติบโตจากสภาพคล่องทางการเงินและสามารถขยายกําลงั
การผลิตเพิ่มมากขึน้ แต่ความต้องการสินค้าในตลาดมีอตัราเพ่ิมขึน้เพียงร้อยละ  9 – 10 ทําให้มีกําลงัการผลิตส่วนเพิ่มมี
ปริมาณมากเกินกว่าความต้องการของตลาด และทําให้มีการแขง่ขนัในตลาดท่ีสงูเพิ่มขึน้ ทัง้นีเ้ม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2553 
และปี 2554 จะเห็นว่า บริษัทฯ มีอตัรากําไร (Margin) ในธุรกิจ PTA ประมาณ 250 เหรียญสหรัฐต่อตนั ในขณะท่ีปี 2555 
อตัรากําไร (Margin) ลดลงเหลือเพียง 90 เหรียญสหรัฐต่อตนั  

จากการท่ีมีผลประกอบการท่ีดีในปี 2554 ส่งผลให้ปี 2555 มีกําลงัการผลิตท่ีเพ่ิมขึน้เกินความต้องการ 
อตัรากําไร (Margin) ลดลงในทวีปเอเซีย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยงัมีความได้เปรียบเม่ือเทียบกบัคู่แขง่ขนั โดยท่ีได้ EBIDA 
ของบริษัทลดลงเพียงร้อยละ 18 เม่ือเปรียบกบับริษัทฯ บางแห่งในทวีปเอเชีย EBIDA ลดลงถึงร้อยละ 90 เน่ืองจากบริษัทฯ 
มีการลงทนุซึง่กระจายการผลิตไปทัว่โลก และบริษัทเน้นผลิตสินค้าท่ีเป็น High Value Add (HVA) หรือสินค้าชนิดพิเศษ  

นายวสนัต์ นาถวิริยกลุ ผู้ ถือหุ้นสอบถามเก่ียวกบัสาเหตท่ีุทําให้กําไรของบริษัทลดลงในปีท่ีผ่านมา 
รวมทัง้บริษัทฯ มีเงินกู้ เพ่ิมขึน้นัน้ จะมีการลงทนุเพ่ิมขึน้หรือไม่ และจะส่งผลกระทบต่อบริษัทในอนาคตอย่างไร 

นายระเฑียร ศรีมงคล ชีแ้จงโดยสรุปว่า ตามท่ีนายอาลก โลเฮีย ชีแ้จงถึงสาเหตขุองกําไรที่ลดลงในทวีป
เอเชียนัน้ สืบเน่ืองจากทวีปเอเซียมีสภาพคล่องด้านเงินกู้ ในอตัราท่ีสงู อีกทัง้อตัรากําไรขัน้ต้น (Margin) ในธุรกิจ PTA จาก 
250 เหรียญสหรัฐต่อตนัในปี 2554 ลดลงเหลือเพียง 90 เหรียญสหรัฐต่อตนัในปี 2555 ซึง่ในขณะนี ้บริษัทฯ จะเน้นผลิต
สินค้า High Value Add (HVA) หรือสินค้าชนิดพิเศษโดยเฉพาะโพลีเอสเตอร์ โดยในปี 2555 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2554 
บริษัทได้รับผลกระทบจาก EBIDA ท่ีลดลงร้อยละ 18 ซึง่เม่ือเปรียบกบับริษัทฯ บางแห่งในทวีปเอเชีย EBIDA ลดลงถึงร้อย
ละ 90  สําหรับเงนิกู้ ท่ีเพ่ิมขึน้นัน้ ส่วนหนึง่จะนําไปชําระเงินในกิจการท่ีซือ้ และการขยายกิจการของบริษัทฯ เพ่ิมเติม 
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นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามเพ่ิมเติมถึงแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจของบริษัทฯ ในทวีป
เอเชีย 

นายระเฑียร ศรีมงคล แจ้งต่อท่ีประชมุว่า บริษัทฯ ได้จดัเตรียมข้อมลูแนวโน้มของธุรกิจของบริษัท ซึง่
นายดีลิป กมุาร์ อากาวาล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารธุรกิจ PTA PET และ EG/EO จะเป็นผู้ รายงานแนวโน้มธุรกิจของ
บริษัทต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  

นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล ได้นําเสนอภาพรวมและแนวโน้มธุรกิจโพลีเอสเตอร์ของบริษัท โดยอธิบาย
ถึงกลยุทธ์หลักและวิวัฒนาการของบริษัท กล่าวคือ บริษัทฯ ใช้กลยุทธ์การรวมธุรกิจของบริษัทในทวีปเอเชีย ยุโรป 
แอฟริกา และอเมริกาเหนือ ซึง่ประกอบด้วย Feedstock PET เส้นใยและเส้นด้ายสงัเคราะห์ และผลิตภณัฑ์ชนิดพิเศษ ทํา
ให้พืน้ฐานของบริษัทแขง็แกร่งขึน้ โดยในปี 2555 บริษัทมีผลการดําเนินงานท่ีดีกว่าบริษัทห่วงโซ่โพลีเอสเตอร์แบบเบ็ดเสร็จ
อ่ืนๆ ในทวีปเอเชีย ถึงแม้วา่ผลิตภณัฑ์โดยทัว่ไปของบริษัทในทวีปเอเซียจะไม่สร้างมลูค่าเพ่ิมแก่ผลประกอบการในปี 2555 
เน่ืองจากอตัรากําไรท่ีตกตํ่าในทวีปเอเซีย บริษัทฯ ยงัคงได้รับผลประโยชน์จากธุรกิจใหม่ท่ีเข้าซือ้ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
และทําให้ ผลประกอบการของบริษัทอยู่ในระดบัต้นๆ ในแตล่ะภมิูภาคท่ีบริษัทมีการดําเนินงานอยู่ 

 
ห่วงโซ่มูลค่าโพลีเอสเตอร์ ผลติภัณฑ์ข้ันกลางระหว่างอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและสินค้าอุปโภคบริโภคหมุนเร็ว  

ธุรกิจของบริษัทเป็นตัวกลางเช่ือมระหว่างอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและสินค้าอุปโภคบริโภคหมุนเร็ว 
บริษัทฯ ซือ้วตัถดิุบหลกัจาก British Petroleum, PTT group, Exxon, Shell, Sabic, Chevron และอ่ืนๆ ซึง่เป็นผู้บกุเบิกใน
อตุสาหกรรมปิโตรเคมี ผลิตภณัฑ์ของบริษัทได้ขายไปยงับริษัท Coke, Pepsi, Nestle, P&G และอ่ืนๆ ซึง่เป็นผู้บกุเบิกของ
สินค้าอปุโภคบริโภคหมนุเร็ว ผลิตภณัฑ์ของบริษัทถกูนําไปใช้ในสินค้าท่ีสําคญัในชีวิตประจําวนั อย่างเช่น นํา้ด่ืม นํา้อดัลม 
ผลิตภณัฑ์เพ่ือการดแูลบ้านเรือน และอ่ืนๆ เน่ืองจากลกูค้าของบริษัท คือบริษัทท่ีผลิตสินค้าอปุโภคบริโภคหมนุเร็ว บริษัท
จึงมีรายได้จากการขายท่ีแข็งแกร่งอย่างเห็นได้ชดั รายได้มีการเติบโตอย่างสม่ําเสมอในแต่ละปี และในปี 2555 บริษัทมี
รายได้เท่ากบั 6.8 พนัล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนในปี 2556 เราคาดว่าจะมีรายได้ประมาณ 8.1 พนัล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึน้
ร้อยละ 19 จากปี 2555  

บริษัทได้เร่ิมธุรกิจในประเทศไทยด้วยการลงทนุเล็กๆ ในจงัหวดัลพบรีุ และนครปฐม และในขณะนีไ้ด้
กลายเป็นบริษัทห่วงโซ่มลูค่าโพลีเอสเตอร์แบบเบ็ดเสร็จระดบัโลก ในปี 2551 บริษัทซือ้ธุรกิจ PTA ในทวีปยุโรป และ 
ประเทศไทย และกลายเป็นผู้ผลิตแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งต่อมาในปี 2555 บริษัทได้ซือ้ธุรกิจ EO/EG ในทวีปอเมริกาเหนือ และ
นบัรวมเข้าเป็นกลุม่ MEG ทัง้ PTA และ MEG ซึง่เป็นวตัถดิุบหลกัของบริษัท  

ปรัชญาของบริษัท คือการเติบโตไปพร้อมกับผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัท อย่างเช่นลูกค้า หรือผู้ จัดหา
วตัถดิุบ ซึง่จะชว่ยให้บริษัทเป็นผู้ นําตลาดในห่วงโซม่ลูค่าโพลีเอสเตอร์  
 
แนวโน้มหลักทั่วโลกทีเ่อ้ือประโยชน์ให้กับโพลีเอสเตอร์ 

ภาพรวมในอนาคตของธุรกิจเคร่ืองนุ่งห่ม อตุสาหกรรมบรรจุภณัฑ์ และอตุสาหกรรมสิ่งทอ ยงัคงมี
ความต้องการใช้วตัถดิุบโพลีเอสเตอร์เป็นอย่างมาก  ตลอดช่วงระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมานัน้ การเติบโตของความต้องการ
โพลีเอสเตอร์เพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยมีอัตราการเติบโตของความต้องการใช้อยู่ท่ีระดับร้อยละ 8 และแนวโน้มในอีก
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ทศวรรษข้างหน้า ก็ยงัคาดการณ์ว่าน่าจะยงัคงอยู่ท่ีในระดบัเดิม คือร้อยละ 8 ซึ่งถือเป็นระดบัท่ีสงูกว่าการเจริญเติบโตของ 
GDP ของโลกอยู่หลายเท่าตวั โดยในปี 2593 จะมีประชากร 9 พนัล้านคน ซึง่หมายถึงความต้องการขัน้พืน้ฐานท่ีเพ่ิมมาก
ขึน้ อย่างเช่น อาหาร ท่ีอยู่อาศยั และเคร่ืองนุ่งห่ม ซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราเก่ียวข้องโดยตรงกับกลุ่มสินค้าเหล่านี ้และเป็น
โอกาสในการเติบโตอนัย่ิงใหญ่ในผลิตภณัฑ์ของบริษัท  

โพลีเอสเตอร์เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีได้รับความนิยมเน่ืองจากมีราคาถกูท่ีสดุ และมีประสิทธิภาพดีท่ีสดุ เม่ือ
เปรียบเทียบกบัสินค้าชนิดอ่ืนในกลุ่ม เชน่ ฝ้าย แก้ว หรือ อลมิูเนียม นอกจากนี ้ ผลิตภณัฑ์ของบริษัทยงัมีปริมาณคาร์บอน
ฟุตปริน้ท์ต่ําเม่ือเทียบกับสินค้าอ่ืนๆ ในกลุ่ม คาดการณ์ว่าประชากรส่วนใหญ่ท่ีอาศัยอยู่ในเมืองในปี 2593 ต้องการ
คณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ ซึง่เป็นคนชัน้กลาง จะมีจํานวนเพ่ิมขึน้อย่างมาก ซึ่งจะช่วยเพ่ิมความต้องการบรรจุภณัฑ์ของอาหาร
และเคร่ืองด่ืมให้สงูขึน้ และท้ายท่ีสดุปริมาณความต้องการโพลีเอสเตอร์ก็จะเพ่ิมสงูขึน้ตามไปด้วย  

บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการรีไซเคิล จึงมีการลงทนุในบริษัทรีไซเคิลขนาดใหญ่สดุในทวีปยโุรป และ
มีโรงงานท่ีสามารถผลิตรีไซเคิลในทวีปอเมริกาเหนือ สําหรับประเทศไทยนัน้ โรงงานรีไซเคิลยงัอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง 
การรีไซเคิลจะช่วยให้มีการนําผลิตภณัฑ์กลบัมาใช้ใหม่ และลดการพึง่พาวตัถดิุบท่ีมาจากห่วงโซนํ่า้มนัดิบ 
 
การให้บริการลูกค้าช้ันนําระดับโลกทีม่ีอยู่ทั่วโลก 

กลุ่มบริษัทผู้ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคหมุนเร็วขนาดใหญ่ คือ ลูกค้าหลักของบริษัท ทัง้ในกลุ่ม
ผลิตภณัฑ์ PET และเส้นใยและเส้นด้ายสงัเคราะห์ โดยความสมัพนัธ์กับบริษัทเหล่านี ้มีมาเป็นทศวรรษหรือนานกว่า 
บริษัทเร่ิมกิจการร่วมทนุกับเสริมสขุ (แต่เดิมเป็นผู้ผลิตและจดัหาขวดให้กบัผลิตภณัฑ์เป็ปซ่ี) ในช่วงปลายของยคุ 90 และ
มีความสมัพนัธ์ท่ีดีมากกว่า 15 ปี บริษัทมีการพฒันาความสมัพนัธ์กบักลุ่มลกูค้าหลกัอยู่เร่ือยมา บริษัทสามารถขยายส่วน
แบ่งกับกลุ่มลกูค้านีไ้ด้อีก เน่ืองจากมีการเติบโตในธุรกิจเดิมและมีการควบรวมและเข้าซือ้กิจการใหม่ การเข้าซือ้กิจการ
และผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษของบริษัทนัน้ มีส่วนช่วยให้บริษัทสามารถขยายฐานผลิตภัณฑ์ให้มีมากขึน้ เพ่ือรองรับความ
ต้องการผลิตภณัฑ์ให้สอดคล้องและเหมาะสมกบัความต้องการของกลุ่มลกูค้าของบริษัทกลุ่มเดิม บริษัทฯ ให้ความสําคญั
ในเร่ืองความสมัพนัธ์ของลกูค้าเหล่านี ้ และถือวา่ลกูค้าเป็นผู้ มีส่วนได้เสียท่ีสําคญัของบริษัท  

ศูนย์กลางการให้บริการลูกค้าทีก่ระจายอยู่ทั่วโลก 

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีฐานการผลิต 41 แห่งตัง้อยู่ใน 15 ประเทศ ครอบคลุม 4 ภูมิภาคทั่วโลก โดยมี
สํานักงานใหญ่อยู่ท่ีกรุงเทพฯ การท่ีบริษัทมีฐานการผลิตอยู่หลายแห่งและมีวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันนัน้ ช่วยให้บริษัท
สามารถท่ีจะทําการเปรียบเทียบวิธีปฎิบติัของฐานการผลิตต่างๆ เพ่ือนําไปสู่วิธีปฎิบติัท่ีดีท่ีสดุและนํามาประยกุต์ใช้ในการ
ปรับปรุงองค์กรตอ่ไป  

การมีโรงงานอยู่ทั่วโลกเป็นการป้องกันความเสี่ยงให้กับธุรกิจของบริษัท ธุรกิจในทวีปเอเชียมีผล
ประกอบการท่ีดีมากในปี 2554 ในขณะท่ีธุรกิจในทวีปยโุรปมีผลประกอบการท่ีแขง็แกร่งในปี 2555  

สินทรัพย์ของบริษัทตัง้อยู่ในพืน้ท่ีตามกลยทุธ์ ทัง้ในตลาดท่ีพฒันาแล้วและตลาดท่ีเกิดขึน้ใหม่ ตลาด
ในฝ่ังตะวันตกมีการรวมกลุ่มและมีวินัยมากกว่า ในขณะท่ีตลาดในทวีปเอเชียมีการกระจายตัวมากกว่าแต่อัตราการ
เจริญเติบโตสงู  
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ผู้ผลติในอุตสาหกรรมห่วงโซ่โพลีเอสเตอร์ระดับโลก 

ปัจจบุนั บริษัทเป็นผู้ผลิตโพลีเอสเตอร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และเป็นผู้ผลิตแบบเบ็ดเสร็จระดบัโลกเพียง
รายเดียวในห่วงโซม่ลูคา่โพลีเอสเตอร์ บริษัทมีฐานของผลิตภณัฑ์ชนิดพิเศษท่ีใหญ่ท่ีสดุ  

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีประสบการณ์สูง 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการ
อิสระ ซึง่กรรมการทกุท่านมีความชํานาญเฉพาะทางและมีประสบการณ์ท่ีหลากหลายในแตล่ะกลุ่มอตุสาหกรรม  

ความแข็งแกร่งของผู้บริหารจากทั่วโลก 

บุคคลากรเป็นจุดแข็งของบริษัท และบริษัทฯ ให้ความสําคัญมากกับพนักงาน ซึ่งพนักงานเป็น
ทรัพยากรหลกัของบริษัท จากการท่ีบริษัทฯ มีความหลากหลายและการกระจายตวัอยู่ทัว่โลก บริษัทจึงมีฝ่ายบริหารใน
ระดบัผู้บริหารอาวโุสจากหลากหลายเชือ้ชาติ ทัง้ไทย จีน องักฤษ อินโดนีเซีย อเมริกนั และอ่ืนๆ บคุลากรทกุคนล้วนมีส่วน
ร่วมในการปฏิบติังานและสร้างความเติบโตให้แก่บริษัท โดยทํางานร่วมกนัอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้บรรลวิุสยัทศัน์ของบริษัทท่ี
จะเป็นผู้ นําของโลกในการผลิตท่ีมุ่งเน้นท่ีบคุคลากรและกระบวนการ  

สัดส่วนผลติภัณฑ์ชนิดพเิศษ 

ผู้บริหารของบริษัทมุ่งเน้นการปฏิบติังานอย่างชาญฉลาดมากขึน้ในช่วงระยะเวลา 18 เดือนท่ีผ่านมา 
และมุ่งเน้นการเข้าซือ้เพียงแค่กิจการท่ีสําคัญท่ีจะสร้างมูลค่าในระยะยาว และเพ่ิมมูลค่าให้แก่บริษัทฯ สดัส่วนของ
ผลิตภณัฑ์ชนิดพิเศษขยายตวัเพ่ิมขึน้จากร้อยละ 9 ของรายได้ในปี 2554 เป็นร้อยละ 19 ของรายได้ในปี 2555 สดัส่วน
รายได้จํานวนร้อยละ 72 ของผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ และผลิตภัณฑ์ในฝ่ังตะวันตก ก่อให้เกิด EBITDA ร้อยละ 88 ในปี 
2555 ผลิตภณัฑ์ในทวีปเอเชียมีผลประกอบการท่ีตกต่ําในปี 2555 เน่ืองจากอปุทานส่วนเกินท่ีเพ่ิมขึน้ในประเทศจีน และ
ก่อให้เกิด EBITDA เพียงร้อยละ 12 ในปี 2555  

สัดส่วนในระดับภมูภิาค 

ธุรกิจของบริษัทในทวีปอเมริกาเหนือ มีผลประกอบการท่ีแข็งแกร่งในปี 2555 และก่อให้เกิด EBITDA
ร้อยละ 60 ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการเข้าซือ้กิจการ EO/EG ได้อย่างเหมาะสมในเดือนเมษายน 2555 ธุรกิจในฝ่ัง
ตะวนัตกของบริษัทมีสดัส่วนรายได้ร้อยละ 73 และสดัส่วน EBITDA ร้อยละ 83 รายได้ในทวีปเอเชียได้รับผลกระทบอย่าง
หนักในปี 2555 เน่ืองจากอัตรากําไรท่ีตกตํ่า บริษัทยังคงมีผลประกอบการอยู่ในลําดบัต้นๆ เม่ือเทียบกับคู่แข่งในทวีป
เอเชีย  

สัดส่วนผลติภัณฑ์ 

ผลิตภณัฑ์ขัน้สดุท้ายของบริษัท คือ PET และเส้นใยและเส้นด้ายสงัเคราะห์ PET ยงัคงเป็นธุรกิจหลกั
ของบริษัท สําหรับธุรกิจ Feedstock ประกอบไปด้วย PTA และ EO/EG ซึง่เป็นวตัถดิุบหลกัของผลิตภณัฑ์ขัน้สดุท้าย 
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ผลการดาํเนินงาน 

การผลิตของบริษัทมีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 8 ตัง้แต่ 2549 จนถึงปี 2555 ซึ่งมาจาก
โครงการท่ีสร้างขึน้ใหม่ ส่วนต่อเติมขยายกําลงัการผลิตจากโรงงานเดิม และการเข้าซือ้กิจการ บริษัทฯ จะมีกําลงัการผลิต
อยู่ท่ี 9 ล้านตนัภายในสิน้ปี 2558 โดยรวมถึงกิจการร่วมทนุด้วย กําลงัการผลิตของบริษัทมีการเติบโตในทกุภมิูภาคและทกุ
กลุ่มผลิตภณัฑ์ 

อตัรากําลงัการผลิตในปี 2555 ลดต่ําลงกว่าค่าเฉลี่ยท่ีผ่านมาในอดีต ซึ่งส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจาก
เหตุการณ์นํา้ท่วมอันส่งผลให้โรงงานท่ีลพบุรีไม่สามารถดําเนินการผลิตได้อย่างเต็มกําลัง ขณะนีทุ้กโรงงานท่ีได้รับ
ผลกระทบจากเหตกุารณ์นํา้ท่วมครัง้รุนแรงในประเทศไทยในปี 2554 นัน้ สามารถกลบัมาดําเนินงานตามปกติแล้ว 

กระแสเงนิสดจากการดาํเนินงาน กาํไรสุทธิ และการจ่ายเงนิปันผล 

กระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองในแต่ละปี บริษัทฯ สามารถ
สร้างกระแสเงินสดจากการดําเนินงานจํานวน 471 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2555 ซึง่เพ่ิมขึน้จาก 334 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 
2554 การจา่ยเงินปันผลของปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 38 ของกําไรสทุธิ ซึง่เพิม่ขึน้จากร้อยละ 30 ของปี 2554  

ผู้บริหารของบริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน ซึ่งไม่เพียงใช้วดัผลกําไรแต่ยัง
สามารถวดัประสิทธิภาพในการบริหารเงินสดและการดําเนินงาน 

การดาํเนินงานทีเ่ข้มแข็ง ด้วยกระบวนการสร้างมูลค่าอย่างต่อเน่ือง โดยใช้กลยุทธ์ที่วางไว้เพื่อนําไปสู่ผลสาํเร็จ
ทีเ่ป็นเลศิ 

บริษัทฯ มีกลยทุธ์ท่ีจะยงัคงรักษาความเป็นผู้ นําระดบัโลกในห่วงโซ่มลูค่าโพลีเอสเตอร์ บริษัทฯ มุ่งเน้น
ท่ีลกูค้าและเสริมสร้างความสมัพนัธ์ท่ีแข็งแกร่งในระยะยาวกบัลูกค้าในแต่ละราย บริษัทฯ ยงัคงรักษาการเป็นบริษัทท่ีมี
ต้นทุนต่ําในระดับต้นๆ ของโลกในแต่ละภูมิภาคท่ีดําเนินธุรกิจ ซึ่งการมีต้นทุนท่ีต่ํานีจ้ะช่วยให้บริษัทสามารถอยู่เหนือ
ต้นทนุเฉลี่ยของอตุสาหกรรม  

กลยุทธ์ของบริษัทในการรวมธุรกิจเข้าด้วยกันจะช่วยให้บริษัทมีความได้เปรียบในการจัดหาวตัถุดิบ
และสามารถทํากําไรจากสว่นตา่งได้ดีขึน้ นวตักรรมของบริษัทนัน้ กําลงัอยู่ในช่วงท่ีมีแรงขบัเคล่ือน และยงัคงท่ีจะเพ่ิมส่วน
แบ่งตลาดในส่วนของผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ การดําเนินงานทัง้หมดนีจ้ะช่วยให้บริษัทมีรูปแบบธุรกิจท่ียั่งยืน สร้าง
ผลตอบแทนท่ีสงูกวา่ในระยะยาวให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท  

ภาพรวมในอนาคต 

ภาพรวมในอนาคตของบริษัทยงัคงเป็นไปในทิศทางท่ีดีมาก ซึ่งสามารถเห็นได้จากการเติบโตในทวีป
อเมริกาเหนือและทวีปเอเชีย ในขณะท่ีทวีปยโุรปมีการชะลอตวั ผู้บริหารของบริษัทยงัคงดําเนินงานต่อเน่ืองดงันี ้ 

• เพ่ิมสดัสว่นยอดขายผลิตภณัฑ์ชนิดพิเศษเป็นร้อยละ 25 จากร้อยละ 19 ในปี 2555  
• ทวีปอเมริกาเหนือได้รับประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติท่ีมีต้นทนุต่ํา 
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• จดัตัง้โรงงานท่ีมีกําลงัการผลิตอยู่ในลําดบัต้นๆ ของโลก (เช่น Indonesia CP4 ท่ีมีกําลงัการผลิต 
300 พนัตนั) เพ่ือรักษาความได้เปรียบทางด้านต้นทนุและผู้ นําในตลาด  

• การรวมตวัธุรกิจไปยงัวตัถดิุบอย่างต่อเน่ืองในภมิูภาคหลกัๆ เพ่ือให้สามารถทํากําไรจากส่วนต่าง
ได้ดีขึน้  

• พฒันาอตัรากําลงัการผลิตและผลกัดนัโครงการปรับปรุงการดําเนินงาน  
• เพ่ิมสดัสว่นผลิตภณัฑ์เพ่ือส่ิงแวดล้อมผ่านการรีไซเคิลและการวิจยัและพฒันา  

  ความสามารถของผู้บริหาร 

• ผู้ นําในการผลิต PET ทัว่โลก  
• ผู้ นําในกลุ่มผลิตภณัฑ์อนามยั (Hygiene)  
• ผู้ นําในด้านการวิจยัและพฒันา และผลิตภณัฑ์ชนิดพเิศษ  
• ผู้ นําในภมิูภาคเอเชีย (ประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซยี)  
• ผู้ นําในด้านรีไซเคิล  
• ผู้ นําในด้านการจดัการต้นทนุผ่านการปรับปรุงการดําเนินงาน   
• ผู้ นําการประกอบธุรกิจในห่วงโซม่ลูคา่โพลีเอสเตอร์ท่ีกระจายอยู่ทัว่โลก  

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความเห็นต่อท่ีประชมุว่า ถึงแม้บริษัทฯ มีสถานะทาง
การเงินท่ีเข้มแข็ง และมีอตัราการเติบโตในทางท่ีดี ซึง่เห็นได้จากรายได้ อตัรากําไร (EBITDA) และกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงานท่ีเพ่ิมขึน้ แต่เน่ืองจากบริษัทฯ มีเงินกู้ เพิ่มขึน้ จงึขอให้ผู้บริหารคํานึงถึงการบริหารต้นทนุและให้ความสําคญักบั
กําไรหลงัหกัดอกเบีย้จ่าย นอกเหนือจากการให้ความสําคญักบัอตัรากําไร (EBITDA) 

เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามเพ่ิมเติม 
 

ท่ีประชมุรับทราบรายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2555 ตามท่ีเสนอ 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบดุลและงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

นายระเฑียร ศรีมงคล เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุติังบดลุและงบกําไรขาดทนุสําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทแล้ว 
ตามรายละเอียดท่ีปรากฎไว้ในรายงานประจําปี 2555 ซึง่ได้จดัสง่ไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว  

นายวิวฒัน์ คสูกลุ ผู้ รับมอบฉนัทะสอบถามเก่ียวกบักําไรของบริษัทท่ีลดลงในปี 2555 เม่ือเปรียบเทียบ
กบัปี 2554 

นายระเฑียร ศรีมงคล ชีแ้จงว่าผลการดําเนินงานปี 2555 ลดลง เน่ืองจากอตัรากําไรขัน้ต้น (Margin) 
ลดลงจากปี 2554 ทําให้กําไรสทุธิลดลง ซึง่นายอาลก โลเฮีย ได้ชีแ้จงรายละเอียดไว้แล้วในวาระท่ีผ่านมา 
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นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้ ถือหุ้ นสอบถามเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการขายในส่วนของค่าเบีย้ประกันภัยท่ี
เพ่ิมขึน้จากปีท่ีแล้ว  

นายวิกาซ จาลนั ตวัแทนจากฝ่ายกลยุทธ์ วางแผนและนกัลงทนุสมัพนัธ์ ชีแ้จงว่า ในปี 2555 มีการซือ้
กิจการเพ่ิมเติม เช่น การซือ้กิจการ Old World และ FiberVisions ทําให้ค่าเบีย้ประกนัเพ่ิมขึน้เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา อีก
ทัง้อตัราคา่เบีย้ประกนัภยัในเกือบทกุทวีปมีอตัราท่ีค่อนข้างแพงขึน้ 

 เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามเพ่ิมเติม นายระเฑียร ศรีมงคล จงึขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ
ลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 3,786,699,863 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9930  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไม่อนมุตัิ 264,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0069 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 344,792 เสียง  

บตัรเสีย  – ไม่มี – 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุระหว่างการประชมุเพ่ิมขึน้ 64,488,271 หุ้น นบัเป็นจํานวนหุ้นท่ีเข้า
ร่วมประชมุทัง้หมดจํานวน 3,787,309,455 หุ้น 

มตทิี่ประชุม อนุมัตงิบดุลและงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่เสนอ 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการ
ดาํเนินงานประจาํปี 2555 

 

นายระเฑียร ศรีมงคล แถลงตอ่ท่ีประชมุว่า การจดัสรรเงินทนุสํารองตามกฎหมายนัน้ ตามข้อบงัคบัของ
บริษัท ข้อ 37 และพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 ซึ่งกําหนดให้บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิ
ประจําปีสว่นหนึ่ง ไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกวา่ทนุสํารองนีจ้ะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบยีนของบริษัท  

ดงันัน้ บริษัทฯ ไม่เสนอให้มีการจดัสรรเงินกําไรไว้เป็นทนุสํารองตามกฎหมาย เน่ืองจากบริษัทได้จดัสรร
เงินกําไรไว้เป็นทนุสํารองครบร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว 

สําหรับการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2555 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอ
ให้จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.36 บาท คิดเป็นจํานวนเงิน 1,733,132,608.20 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 37.58 ของ
กําไรสทุธิจากงบการเงินรวมของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอตัราหุ้นละ 0.18 บาท 
คิดเป็นจํานวนเงิน 866,566,304.10 บาท เม่ือวนัท่ี 6 กันยายน 2555 ดงันัน้ บริษัทฯจะจ่ายเงินปันผลในส่วนท่ีเหลือใน
อตัราหุ้นละ 0.18 บาท คิดเป็นจํานวนเงิน 866,566,304.10 บาท ในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2556  
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การจ่ายเงินปันผลนี ้ เป็นการจ่ายจากสว่นแบง่ของกําไรท่ีได้รับยกเว้นไม่ต้องนํารายได้มาคํานวณ เพ่ือ
เสียภาษีเงินได้นิติบคุคล ดงันัน้ การหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลคืนจากกรมสรรพากร อย่างไรก็ตาม 
การจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทจดทะเบยีน หรือบริษัทท่ีถือหุ้นของบริษัทมากกวา่ร้อยละ 25 และถือนานเกินกวา่ 6 เดือน 
จะไม่ถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย  

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวันท่ี 14 พฤษภาคม 2556 (Record 
ทะเบยีนในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2556  

นายวิวฒัน์ คสูกลุ ผู้ รับมอบฉนัทะสอบถามเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ว่าจ่ายจากกําไรส่วน
ใด และผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นบคุคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีคืนในอตัราเท่าใด   

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้นได้ให้ข้อเสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรพิจารณาจ่ายเงินปันผลจาก
กําไรสะสม ซึง่จะทําให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อย ไม่ต้องรับภาระภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย 

นายระเฑียร ศรีมงคล ชีแ้จงว่า เน่ืองจากบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัท 
(Holding Company) ดงันัน้ รายได้ของบริษัทมาจากเงินปันผลของบริษัทย่อย ซึง่ไม่ได้มีการเสียภาษีเงินได้นิติบคุคล 
เน่ืองจากบริษัทฯ ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยมากกว่าร้อยละ 25 และถือนานเกินกว่า 6 เดือน ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นรายย่อยจึงไม่ได้
รับเครดิตภาษีเงินปันผล และยงัคงต้องถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายร้อยละ 10 ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามเพ่ิมเติม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ
ลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 3,786,886,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9921  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไม่อนมุตัิ 298,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0078  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 170,021 เสียง 

บตัรเสีย  – ไม่มี – 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุระหว่างการประชมุเพ่ิมขึน้ 45,666 หุ้น นบัเป็นจํานวนหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุทัง้หมดจํานวน 3,787,355,121 หุ้น 

มตทิี่ประชุม อนุมัติไม่จัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงาน
ประจาํปี 2555 ตามที่เสนอ 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 

นายระเฑียร ศรีมงคล แจ้งต่อท่ีประชมุว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั และ
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14  ซึ่งกําหนดให้กรรมการพ้นจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจําปี ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระในปีนีทุ้กท่านยินดีรับเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนาม
กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระในปีนี ้ได้แก่   
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1. นายศรี ปรากาซ โลเฮีย  ประธานกรรมการ 
2. นายอาลก โลเฮีย  รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกํากบั

ดแูลกิจการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มบริษัทฯ 
3. นายอมิต โลเฮีย   กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 
4. นายอเุดย์ พอล ซิงห์ กิล กรรมการ 
5. นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  

 

นายระเฑียร ศรีมงคล เสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการทัง้ 5 คน กลบัเข้า
ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทัง้นีป้ระวัติและประสบการณ์ในการทํางานของกรรมการ ทัง้ 5 คน 
รวมทัง้คํานิยามกรรมการอิสระท่ีบริษัทกําหนด รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 4 ในหนงัสือเชิญประชมุ ซึง่ได้จดัส่ง
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว 

นายสมสดุ มัน่อนนัทรัพย์  ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่า มีกรรมการจํานวน 3 ท่านท่ีได้รับการเสนอให้แต่งตัง้
กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง มีการเข้าร่วมประชมุกรรมการน้อยกว่าคร่ึงหน่ึงของการประชมุทัง้หมด 
จงึขอเสนอให้บริษัทฯ ควรจดัให้มีการแจ้งตารางการประชมุเป็นการล่วงหน้า และกรรมการควรจดัสรรเวลาเข้าร่วมประชมุ
ด้วย 

 นายระเฑียร ศรีมงคล ชีแ้จงว่าเน่ืองจากธุรกิจของบริษัทในปีท่ีผ่านมา มีการจดัประชมุหลายครัง้อนั
เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจด้านโพลีเอสเตอร์ในต่างประเทศ ซึ่งกรรมการบางท่าน มีหน้าท่ีรับผิดชอบจึงต้องเข้าร่วมประชมุเพื่อ
พฒันาธุรกิจดงักลา่ว ทําให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทได้ 

มีผู้ ถือหุ้ น ได้เสนอแนะว่าขอให้กรรมการท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ประชุมโดยผ่านทาง VDO 
Conference  

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นว่าในทางกฎหมาย การประชมุโดยผ่านทาง VDO 
Conference อาจไม่สามารถกระทําได้  

นายระเฑียร ศรีมงคล ชีแ้จงว่ากรรมการทกุท่านเห็นความสําคญัของการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ 
และในปีนี ้ถ้าไม่มีกรณีท่ีเป็นเหตสุดุวิสยั กรรมการทกุท่านจะเข้าร่วมประชมุตามกําหนดตารางการประชมุ 

เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามเพ่ิมเติม นายระเฑียร ศรีมงคล จงึขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ
ลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบคุคล โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. นายศรี ปรากาซ โลเฮีย –  ประธานกรรมการ 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 3,684,051,305 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.3513 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไม่อนมุตัิ 100,230,663 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.6486 
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  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 3,152,153 เสียง  
บตัรเสีย  – ไม่มี – 

2. นายอาลก โลเฮีย – รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกํากับดแูลกิจการ และ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่บริษัทฯ 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 3,769,926,347 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.5818  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไม่อนมุตัิ 15,828,521 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4181  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 1,679,253 เสียง  

บตัรเสีย  – ไม่มี – 

3. นายอมิต โลเฮีย – กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 3,683,578,361 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.3029  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไม่อนมุตัิ 102,100,607 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.6970  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 1,755,153 เสียง  

บตัรเสีย  – ไม่มี – 

4. นายอเุดย์ พอล ซิงห์ กิล– กรรมการ 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 3,685,427,238 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.3501  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไม่อนมุตัิ 100,315,430 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.6498  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 1,691,453 เสียง  

บตัรเสีย  – ไม่มี – 

5. นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช– กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 3,785,597,436 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9960  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไม่อนมุตัิ 148,232 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0039  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 1,688,453 เสียง  

บตัรเสีย  – ไม่มี – 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุระหว่างการประชมุเพ่ิมขึน้ 79,000 หุ้น นบัเป็นจํานวนหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุทัง้หมดจํานวน 3,787,434,121 หุ้น 

มตทิี่ประชุม อนุมัติการเลือกตัง้กรรมการทัง้ 5 คน กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระ
หน่ึง ตามที่เสนอ 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่และกาํหนดจาํนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท 
 

นายระเฑียร ศรีมงคล แถลงต่อท่ีประชุมว่าเพ่ือให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เพ่ือให้สอดคล้องกบัธุรกิจทัว่โลกของบริษัท ท่ีมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่เพิ่ม 1 คน คือ นายอภิศักด์ิ ตนัติวรวงศ์ และกําหนดจํานวนกรรมการจากเดิม
จํานวน 13 คน เป็นจํานวน 14 คน 
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เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ ลงมติ
และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 3,783,331,162 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9011 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไม่อนมุตัิ 3,742,042 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0988  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 363,121 เสียง  

บตัรเสีย  – ไม่มี – 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุระหว่างการประชมุเพ่ิมขึน้ 2,204 หุ้น นบัเป็นจํานวนหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุทัง้หมดจํานวน 3,787,436,325 หุ้น 

มตทิี่ประชุม อนุมัติแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่ และกําหนดจํานวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ตามที่
เสนอ  

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจาํปี 2556 
 

นายระเฑียร ศรีมงคล แถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนมุตัิการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรรมการประจําปี 2556 เป็นจํานวนเง ินไม่เกิน 17,000,000 บาท นอกจากนี  ้เห็นควรเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ มีอํานาจในการพิจารณาการจดัสรรค่าตอบแทนให้กับกรรมการ 

นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้ ถือหุ้ นแนะนําว่าขอให้แสดงรายละเอียดค่าตอบแทนกับกรรมการในรูปแบบ
ตารางเปรียบเทียบระหวา่งปีนีก้บัปีท่ีแล้ว   

นายวิวฒัน์ คูสกุล ผู้ รับมอบฉันทะแนะนําให้แสดงหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้ชดัเจน 
ไม่ควรแสดงเฉพาะตวัเลขรวม  

 
นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกํากบัดแูลกิจการ

ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุว่า ปีหน้าจะแสดงรายละเอียดตารางเปรียบเทียบตามข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น สําหรับโบนสัท่ีจ่ายให้แก่
กรรมการนัน้ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ บริษัทฯ ใช้
หลกัเกณฑ์โดยกําหนดอตัราร้อยละ 0.15 ของกําไรสทุธิรวมและจดัสรรให้กบักรรมการ อกีทัง้พิจารณาจํานวนครัง้ท่ีเข้าร่วม
ประชมุ รวมทัง้ตําแหน่งในคณะกรรมการบริษัทและคณะอนกุรรมการชดุย่อยอีกด้วย 

เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามเพ่ิมเติม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ
ลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 3,786,497,569 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9736 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไม่อนมุตัิ 615,488 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0162  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 380,876 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0100 

บตัรเสีย  – ไม่มี – 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุระหว่างการประชมุเพ่ิมขึน้ 57,608 หุ้น นบัเป็นจํานวนหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุทัง้หมดจํานวน 3,787,493,933 หุ้น 

มตทิี่ประชุม อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจําปี 2556 ตามที่ เสนอ และอนุมัติให้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอาํนาจในการพิจารณาการจัดสรรค่าตอบแทนให้กับกรรมการ 

 
วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2556 
 

 นายระเฑียร ศรีมงคล แถลงตอ่ท่ีประชมุว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั และ
ข้อบงัคบับริษัทข้อ 30 กําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี
เพ่ือเสนออนุมติัต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น   ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตัง้นายวินิจ 
ศิลามงคล  ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขท่ี 3378  หรือ  นางสาวอรวรรณ ชณุหกิจไพศาล  ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขท่ี 6105 หรือ  
นายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลิศ ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขท่ี 4068 หรือ ผู้สอบบญัชีอื่นซึ่งได้รับการแต่งตัง้จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมิู
ไชย สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2556 และเป็นผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีมีคุณสมบัติตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีผลงานเป็นท่ีน่าพอใจ โดยกําหนดค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชี
ประจําปี 2556 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 7,800,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

นายวิวฒัน์ คสูกลุ ผู้ รับมอบฉนัทะสอบถามวา่ค่าสอบบญัชีของบริษัท ใช้หลกัเกณฑ์ใดพิจารณาว่าเป็น
ตวัเลขท่ีเหมาะสม เน่ืองจาก เม่ือเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึ่งดําเนินธุรกิจในลกัษณะ
เดียวกนั คือ  Holding Company ยงัถือวา่อตัราคา่สอบบญัชีของบริษัทเป็นอตัราท่ีสงู 

นายระเฑียร ศรีมงคล ชีแ้จงว่า เน่ืองจากบริษัทฯ มีบริษัทย่อยในต่างประเทศจํานวนมาก  ทัง้นีก้าร
จดัทํางบการเงินรวมจงึมีความยุ่งยากมากกวา่บริษัทอ่ืนๆ   

นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบญัชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั ได้ชีแ้จงเพ่ิมเติมต่อท่ี
ประชุมว่า กลุ่มไอวีแอลมีบริษัทย่อยในหลายประเทศ โดยมาตรฐานการบญัชีในแต่ละประเทศนัน้มีความแตกต่างกัน 
ผู้สอบบญัชีจงึต้องใช้เวลาในการทําความเข้าใจและตรวจสอบรายการท่ีนํามาปรับปรุงเพ่ือให้ได้ข้อมลูทางการเงินท่ีถกูต้อง
เหมาะสม และเพ่ือให้แน่ใจว่างบการเงินรวมได้จัดทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีในประเทศไทย ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีได้ส่ง
ทีมงานไปพบผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศและปรึกษาหารือกบัผู้บริหารอีกด้วย 

ผู้สอบบญัชีมีการส่งตวัแทนไปตรวจสอบบญัชีในบริษัทย่อยต่างประเทศ อีกทัง้มาตรฐานการบญัชีใน
ต่างประเทศมีความแตกต่างกนั ซึ่งต้องนํามาปรับใช้กับมาตรฐานการบญัชีในประเทศไทย เพ่ือให้ได้ข้อมลูทางการเงินท่ี
ถกูต้อง  
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นางสาววิภา สวุณิชย์ ผู้ ถือหุ้นแนะนําว่า บริษัทฯ ควรสอบถามค่าสอบบญัชีจากผู้สอบบญัชีรายใหญ่
รายอ่ืน เพ่ือสามารถนํามาเปรียบเทียบ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท  

นายระเฑียร ศรีมงคล ชีแ้จงว่า บริษัทฯ ได้ดําเนินการตรวจสอบค่าสอบบญัชี  โดยมีการเปรียบเทียบ
และมีข้อมลูเพียงพอต่อการตดัสินใจวา่ คา่ตอบแทนท่ีเสนอจา่ยให้แก่ผู้สอบบญัชีมีความเหมาะสม  

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นต่อท่ีประชมุว่า บริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ไม่ค่อย
เปลี่ยนผู้สอบบญัชี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีบริษัทย่อยในต่างประเทศหลายบริษัท และสกุลเงินของแต่ละบริษัทย่อยมี
ความหลากหลาย อีกทัง้มาตรฐานของการตรวจสอบบญัชีของแต่ละประเทศมีความแตกต่าง ทําให้ค่าตอบแทนผู้สอบ
บญัชีของบริษัทมีอตัราท่ีสงูเกินไปมากนกั  

 เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามเพ่ิมเติม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ
ลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 3,783,384,455 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9704 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไม่อนมุตัิ 1,116,914 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0295  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 3,177,064 เสียง  

บตัรเสีย  – ไม่มี – 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุระหว่างการประชมุเพ่ิมขึน้ 184,500 หุ้น นบัเป็นจํานวนหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุทัง้หมดจํานวน 3,787,678,433 หุ้น 

มตทิี่ประชุม อนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2556 ตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

นายระเฑียร ศรีมงคล แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า เพ่ือให้การลงทนุ การขยายธุรกิจ การเพ่ิมสภาพคล่อง
ทางการเงิน และการชําระหนีข้องบริษัทให้เป็นไปอย่างคล่องตวั  บริษัทฯ จึงได้เสนอแผนระดมทุนโดยการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ประเภทหุ้นกู้  หุ้นกู้ทกุประเภท ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ และ/หรือไม่ระบช่ืุอผู้ ถือ มี และ/หรือ ไม่มีหลกั ประกนั มี 
และ/หรือ ไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับ
ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะครัง้ 

วงเงิน จํานวนหุ้นกู้ ท่ีจะออกมีมูลค่าไม่เกิน 25,000 ล้านบาท(สองหม่ืนห้าพนัล้านบาท) โดยจะ
ออกเสนอขายครัง้เดียวหรือหลายคราวก็ได้ และเม่ือรวมกบัมลูค่าของหุ้นกู้ ท่ีได้มีการอนมุติั
ไว้เดิมจํานวน 25,000 ล้านบาทแล้ว (ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2554) 
มลูค่าวงเงินของการออกหุ้นกู้ รวมกนั มีมลูคา่ไม่เกิน 50,000 ล้านบาท 
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สกลุเงิน เสนอขายในสกลุบาท และ/หรือ ในสกลุเงินอ่ืน 

อตัราดอกเบีย้ ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละครัง้ 

อายขุองหุ้นกู้  ไม่เกิน 20 ปี นับจากวนัท่ีออกหุ้นกู้ ในแต่ละครัง้ ซึ่งกรณีนีไ้ม่รวมหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเม่ือ
เลิกบริษัท (Perpetual Debentures) สําหรับกรณีท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอน
เม่ือเลิกบริษัท (Perpetual Debentures) จะไม่มีวนัหมดอาย ุ

การไถ่ถอนก่อนกําหนด ผู้ ถือหุ้นกู้  และ/หรือ บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนครบกําหนด ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับ
เง่ือนไขของหุ้นกู้ ท่ีออกในแต่ละครัง้ 

การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศให้แก่ผู้ลงทนุทัว่ไป และ/หรือ เสนอขายแก่
นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ เสนอขายแก่นักลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุน
สถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ ลงทุนสถาบันใน ต่างประเทศ ตามประกาศของคณะ 
กรรมการกํากบัตลาดทุน และ/หรือ กฏระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องและมีผลใช้บงัคบัในขณะท่ี
ออกและเสนอขายหุ้นกู้  

เง่ือนไขพิเศษ ในกรณีท่ีบริษัทได้ไถ่ถอนหรือชําระคืนหุ้นกู้ ท่ีได้ออกไว้แล้วข้างต้น บริษัทฯ สามารถออกหุ้น
กู้ทดแทนเพ่ิมเติมอีกได้ ภายใต้เงื่อนไขและวงเงิน (Revolving basis) ท่ีได้ขออนมุติัไว้ ทัง้นี ้
เม่ือรวมกบัหุ้นกู้ อ่ืนๆ จะต้องมีจํานวนเงินสงูสดุไม่เกินวงเงินท่ีได้รับการอนมุติั 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มบริษัทฯ  
และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มบริษัทฯ 
มอบหมาย ให้มีอํานาจในการกําหนดเงื่อนไข และรายละเอียดตา่งๆ อนัจําเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุ้น
กู้  เช่น การกําหนดช่ือหุ้นกู้  จํานวนเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละครัง้ ประเภทหุ้นกู้  หลกัประกนั (ถ้ามี) ราคาเสนอขายต่อหน่วย 
ข้อกําหนด อายุของหุ้นกู้  ระยะเวลาการไถ่ถอน สิทธิการไถ่ถอนก่อนครบกําหนด อัตราดอกเบีย้ วิธีการชําระคืนหุ้ นกู้  
วิธีการจดัสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น ตลอดจนดําเนินการขึน้ทะเบียนหุ้นกู้ กับสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 
หรือ ตลาดรองอ่ืน และมีอํานาจในการแต่งตัง้ ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผู้จดัจําหน่ายหุ้นกู้  หน่วยงานการจดัอนัดบัเครดิต ผู้
ประเมินราคาทรัพย์สิน ท่ีปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้  ตวัแทนผู้ ถือหุ้นกู้  หรือ ท่ีปรึกษาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือ บคุคลอื่น
ใดท่ีเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้  อีกทัง้มีอํานาจลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจน 
ติดตอ่ ให้ข้อมลู ดําเนินการย่ืนเอกสารตอ่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง และดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีจําเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกหุ้นกู้  

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้นได้ให้ข้อเสนอวา่ การออกหุ้นกู้จะชว่ยให้บริษัทฯ มีอตัราดอกเบีย้ท่ี
ต่ํา โดยเสนอให้ออกหุ้นกู้ ในลกัษณะตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ (Hybrid Bond)  

  นายเดชา   สนุทรารชนุ ผู้ ถือหุ้นสอบถามเก่ียวกบัเงินจํานวน 25,000 ล้านบาท ว่าบริษัทฯ มีแผนการใช้
เงินอย่างไร 

นายอาลก โลเฮีย ชีแ้จงวา่ บริษัทฯ เห็นว่าสภาวะตลาดในขณะนี ้การออกตราสารหนีร้ะยะยาว มีอตัรา
ดอกเบีย้คอ่นข้างต่ํา  ทัง้นี ้  จากอตัราการเติบโตของบริษัท  จะเห็นวา่ขณะนีเ้ป็นเวลาท่ีเหมาะสมในการออกและเสนอขาย 
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หุ้นกู้  ซึง่จะนําเงินท่ีได้รับจากการขายหุ้นกู้  นําไปชําระเงินกู้ ระยะสัน้ และเงินกู้ ระยะยาว  อีกทัง้ใช้ในการลงทนุขยายบริษัท 
ตามแผนกลยทุธ์ ซึง่คาดวา่จะต้องใช้เงินประมาณ 20,000 ล้านบาทในอีก 2 ปีข้างหน้า ในโครงการ Greenfield ท่ีประเทศ
อินโดนีเซีย โครงการ PET ประเทศสหรัฐอเมริกา อีกทัง้ขยายโรงงาน 2 แห่งในเมือง Rotterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
รวมทัง้โครงการใหม่อ่ืนๆ 

เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามเพ่ิมเติม นายระเฑียร ศรีมงคล จงึขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ
ลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 3,763,137,719 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.3520 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไม่อนมุตัิ  24,141,193 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.6373  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 399,521 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0105 

บตัรเสีย  – ไม่มี – 

มตทิี่ประชุม อนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามที่เสนอ 

วาระที่ 10 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ 

นายเดชา สุนทรารชุน ผู้ ถือหุ้ นสอบถามว่าเน่ืองจากบริษัทมีอัตรากําไรขัน้ต้นในระดับต่ํา (Margin) 
อยากทราบรายละเอียดในการบริหารต้นทนุซึง่เป็นจดุเดน่ของบริษัท  

นายดีลิป กมุาร์ อากาวาล ชีแ้จงว่า บริษัทฯ มีความสามารถในการบริหารต้นทนุให้ตํ่า เน่ืองจากบริษัทฯ 
มีความสามารถในการแข่งขนั มีสินทรัพย์ท่ีมีคณุภาพ มีการบริหารจดัการต้นทุนในด้านการจดัหาวตัถดิุบ กําลงัการผลิต 
และต้นทนุการผลิต  

นายเบนยามิน วงษ์ประเสริฐ ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่ผลิตภณัฑ์ Oxy Clear และผลิตภณัฑ์ Poly Clear 
เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีการจดลิขสิทธ์ิหรือไม่ และมีคูแ่ขง่ในผลิตภณัฑ์ดงักลา่วหรือไม่ นอกจากนี ้โทรศพัท์มือถือของซมัซงุ ได้มี
การใช้ผลิตภณัฑ์ของบริษัทหรือไม่ 

นายดีลิป กมุาร์ อากาวาล ชีแ้จงว่า ผลิตภณัฑ์ Oxy Clear และผลิตภณัฑ์ Poly Clear ได้มีการจด
สิทธิบตัรในอเมริกา และบริษัทได้มีการลงนามในสญัญาระยะยาวสําหรับการผลิตในผลิตภณัฑ์ดงักล่าว ซึง่ขณะนี ้บริษัทฯ 
ยงัไม่มีคู่แข่งขนัในผลิตภณัฑ์ข้างต้น นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัเป็นผู้ผลิตฟิล์มเรซิ่นรายใหญ่ ซึง่เป็นสินค้าชนิดพิเศษท่ีใช้
สําหรับผลิตหน้าจอทีวี  

  ก่อนปิดการประชมุผู้ ถือหุ้น มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง จํานวน 954 ราย และผู้ ถือหุ้นท่ีรับมอบ
ฉันทะ จํานวน 1,091 ราย รวมผู้ ถือหุ้ นจํานวน 2,045 ราย ถือหุ้นรวมกันทัง้สิน้ 3,787,678,433 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
78.7663 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
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เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอปิดการประชมุและกล่าวขอบคณุ
ผู้ ถือหุ้นทกุท่านท่ีสละเวลามาร่วมประชมุ และให้ข้อคิดเห็นตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 

ปิดประชมุเวลา 16.30 น. 

            
 ลงช่ือ         -ศรี ปรากาซ โลเฮีย- _____   ประธานท่ีประชมุ 
 (นายศรี ปรากาซ โลเฮีย) 
 
                                                                                                
 ลงช่ือ        -โซวิค รอย เชาว์ดูร่ี-             เลขานกุารบริษัท 
 (นายโซวิค รอย เชาว์ดร่ีู) 
  
     
 ลงช่ือ     -ธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล-____ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 
             (นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล)  


