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ท่ี  IVL001/03/2014 
 11 มีนาคม 2557 
  
เร่ือง  ขอเชญิประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น  

บริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) 

 

 ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2557 ในวนัพฤหสับดีท่ี 24 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอทธินี คริสตลั ฮอลล์ โรงแรม
พลาซ่า แอทธินี รอยลั เมอริเดียน เลขท่ี 61 ถนนวิทย ุกรุงเทพมหานคร 10330 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระ
ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2556 เม่ือวันที่ 29 

 เมษายน 2556 
 

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2556 และได้จดัทํา
รายงานการประชมุ ส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด รวมทัง้ได้เผยแพร่ไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว  

 
ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2556 

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2556 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบนัทึกรายงานไว้อย่างถกูต้อง
แล้ว โดยมีสําเนารายงานการประชมุปรากฎตามเอกสารแนบ 1 

 
การลงมต ิ วาระนีต้้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมา
 ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี 2556   
 
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 30 รายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2556 

จะต้องแจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ 
 
ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2556 ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ

โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฎไว้ในรายงานประจําปี 2556 ตามเอกสารแนบ 2 ในรูปแบบ
แผน่ซีดี  
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วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัตงิบดุลและงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั คณะกรรมการ 
กําหนดให้มีการจดัทํางบดลุและงบกําไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท  เพื่อ
นําเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจําปี เพ่ือพิจารณาอนมุติั สําหรับงบ
การเงินและงบการเงินรวมของบริษัท สําหรับปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามท่ี
แสดงไว้ในรายงานประจําปี 2556 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต สอบ
ทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนมุติัโดยคณะกรรมการบริษัท 

 
ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และสอบทานโดย
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฎไว้ในรายงานประจําปี 2556 ตาม
เอกสารแนบ 2 ในรูปแบบแผน่ซีดี  

 
การลงมต ิ วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมา
 ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2556 และกาํไร

สะสม และการจ่ายเงนิปันผล 
 
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 เห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติัการจดัสรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 
2556 และกําไรสะสม และการจ่ายเงินปันผลดงันี ้
(1) ไม่จัดสรรเงินกําไรไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย เน่ืองจากบริษัทได้จัดสรรครบ

จํานวนร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนแล้ว 
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(2) จ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 2556 และกําไรสะสมให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ในอตัราหุ้นละ 0.28 บาทหรือเทา่กบั  1,347,992,028.60 บาท ซึง่บริษัทจ่ายเงินปัน
ผลระหวา่งกาลไปแล้ว ในอตัราหุ้นละ 0.14 บาท หรือเทา่กบั 673,996,014.30 บาท 
เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2556 

ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัการอนมุติัของผู้ ถือหุ้น สําหรับการจ่ายเงินปันผลในสว่นท่ีเหลือให้แก่
ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.14 บาท หรือเท่ากบั 673,996,014.30 บาท โดยกําหนด
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้กําหนด
รายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2557 (Record Date) 
และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ โดยวิธีการปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2557 

 
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. นางสจิุตรา โลเฮีย กรรมการและประธานกรรมการกํากับดูแลการ

ดําเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
2. นายซาชิ ปรากาซ ไคตาน กรรมการ และกรรมการผู้จดัการธุรกิจขนสตัว์ 
3. นายระเฑียร ศรีมงคล กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร
ความเส่ียงองค์กร 

4. นายวิลเล่ียม เอล็ล์วู๊ด ไฮเน็ค กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา 
พิจารณาคา่ตอบแทนและกํากบัดแูลกิจการ 

5. ดร.ศิริ การเจริญดี กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณา
คา่ตอบแทนและกํากบัดแูลกิจการ 
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กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระยินดีรับเป็นกรรมการต่อไป โดยเสนอต่อคณะ 
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหา 
พิจารณาค่าตอบแทนและกํากบัดแูลกิจการได้พิจารณาจากประสบการณ์ทํางานท่ีผ่านมา
และการอทุิศตนอนัเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุคณะกรรมการ
บริษัทแตง่ตัง้กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 
 

คณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการสรรหา ได้ปรึกษาหารือกนัแล้วเห็นว่า ไม่ควรจํากดัวาระการดํารงตําแหน่งของ
กรรมการอิสระ เน่ืองจากธุรกิจของบริษัทมีลกัษณะท่ีหลากหลาย และตัง้อยู่ในภูมิภาคต่างๆ ซึ่งกรรมการจําเป็นต้องมี
ความรู้และความเข้าใจ และใช้เวลาในการศึกษาธุรกิจ  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ กําหนดให้กรรมการเกษียณอายเุม่ือครบ
กําหนดอาย ุ70 ปี  
 
กรรมการซึง่ได้รับการแตง่ตัง้หรือได้รับการเลือกตัง้กลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งแล้วจะดํารงตําแหน่งต่อไปจนครบกําหนดตาม
วาระ ถงึแม้วา่จะครบกําหนดอาย ุ70 ปี ในระหวา่งท่ีดํารงตําแหน่งแล้วก็ตาม 
 
ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

เลือกตัง้กรรมการทัง้ 5 ท่าน คือ    นางสุจิตรา โลเฮีย   นายซาชิ ปรากาซ ไคตาน  นาย
ระเฑียร ศรีมงคล นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ ด ไฮเน็ค และดร.ศิริ การเจริญดี  กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณา      
ค่าตอบแทนและกํากบัดแูลกิจการ ทัง้นี ้ประวติัของกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ
และ”นิยามกรรมการอิสระ” รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 4 

 
การลงมต ิ วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมา
 ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจาํปี 2557 
   
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 15 การจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับ

การอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  
 
ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนประจําปีให้กับกรรมการ

ประจําปี 2557 ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ
กํากบัดแูลกิจการตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ดงันี ้

1) ค่าตอบแทนประจําของกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร เป็นจํานวน
เงินรวม 5,700,000 บาท 

2) คา่ตอบแทนประจําของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นจํานวนเงินรวม 2,100,000 บาท 
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3) ค่าตอบแทนประจําของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากบัดแูล
กิจการ โดยจ่ายค่าตอบแทนให้เฉพาะกรรมการอิสระเท่านัน้ เป็นจํานวนเงินรวม 
1,020,000 บาท 

4) ค่าตอบแทนประจําของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร โดยจ่ายค่าตอบแทน
ให้เฉพาะกรรมการอิสระเทา่นัน้ เป็นจํานวนเงินรวม 600,000 บาท 

5) โบนัสซึ่งจ่ายให้กับกรรมการทุกคน เป็นจํานวนเงินรวม 6,000,000 บาท โดยมี
รายละเอียดการเสนอจ่ายคา่ตอบแทนให้กบักรรมการปรากฎตามเอกสารแนบ 5 

            
การลงมต ิ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ

ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุ 
 
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

 ประจาํปี 2557 
 
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 ซึ่ง

กําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี
ประจําปี เพ่ือเสนออนมุติัต่อท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร
เสนอให้แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีประจําปี 2557  และ
เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตัง้นายวินิจ  ศิลามงคล  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต

เลขท่ี 3378 หรือ นางสาวอรวรรณ ชณุหกิจไพศาล  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 6105 
หรือ นายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลิศ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4068 หรือ  ผู้สอบบญัชีรับ
อนุญาตรายอ่ืน ซึ่งได้รับการแต่งตัง้จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2557 ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตข้างต้นมีคณุสมบติัตาม
ประกาศของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่ผู้สอบบญัชี
รายนีมี้ผลงานเป็นท่ีน่าพอใจ และเสนอให้กําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจําปี 
2557 เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 7,800,000 บาท  

 
ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้นายวินิจ  ศิลามงคล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 

3378 หรือ นางสาวอรวรรณ ชณุหกิจไพศาล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 6105 หรือ นาย
เจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลศิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4068 หรือ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตรายอ่ืน
ซึ่งได้รับการแต่งตัง้จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทประจําปี 2557 และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจําปี 2557 เป็นจํานวน
เงินไม่เกิน 7,800,000 บาท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 6 

 
การลงมต ิ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และออกเสียง 
 ลงคะแนน 
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วาระที่ 8  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 อย่างน้อย 3 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น คือวนัท่ี  24 
เมษายน 2557 

 
 นอกจากนีข้อให้ท่านผู้ ถือหุ้น โปรดนําหนงัสือท่ีระบช่ืุอผู้ ถือหุ้นซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว พร้อมหลกัฐาน
แสดงตนในการเข้าร่วมประชมุ มาแสดงตอ่เจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย  

 
 ตามเอกสารแนบ 9 คําชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และการแสดงหลกัฐานเพ่ือสิทธิในการ
เข้าร่วมประชมุและการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น  

 
 ในกรณีท่ีท่านผู้ ถือหุ้น มีข้อสงสัยหรือมีคําถามท่ีเก่ียวข้องกับวาระการประชุม สามารถส่งคําถาม
ลว่งหน้ามายงับริษัทฯ ได้ท่ี 

 
 คณุโซวิค รอย เชาว์ดร่ีู  ฝ่ายเลขานกุารบริษัท บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) 75/80-81  
อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 2 ชัน้ 32 ซอยสขุมุวิท 19 (วฒันา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัท ท่ี  www.indoramaventures.com หรือส่งทางโทรสารท่ีหมายเลข 02-665-7090 โดยระบท่ีุอยู่ท่ี
บริษัทสามารถติดตอ่กลบัได้  

   
  ผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์ท่ีจะขอรับรายงานประจําปี 2556 แบบรูปเลม่ สามารถติดต่อได้ท่ี ฝ่ายเลขานกุาร
บริษัท ตามท่ีอยูท่ี่ระบไุว้ด้านบน 

 
  อนึง่ บริษัทฯ กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2557 ในวนัท่ี 10 
มีนาคม 2557 (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 11 มีนาคม 2557  
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  นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2557 (Record 
Date)  และ ให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225  ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  โดยวิธีปิด
สมดุทะเบียน ในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2557 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) 

         

 
 

  (นายโซวิค รอย เชาว์ดร่ีู ) 
  เลขานกุารบริษัท     

โดยคําสัง่คณะกรรมการบริษัท 
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เอกสารแนบ 1 
สาํเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2556  
เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2556 
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บริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2556 
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 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 ผู้บริหารระดบัสูง ผู้สอบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมาย โดยมีรายละเอียด

ผู้ เข้าร่วมประชมุดงันี ้

กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุ  

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

กิจการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่บริษัทฯ 
3. นางสจิุตรา โลเฮีย กรรมการ 
4. นายดีลปิ 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. นายวิลเล่ียม เอล็ล์วู๊ด ไฮเน็ค กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและ 

  กํากบัดแูลกิจการ 
9. นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
10. นายมาริษ สมารัมภ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร 
11. ดร.ศิริ การเจริญดี กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกํากับดูแล

กิจการ 
12. นายคณิต สีห์ กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกํากับดูแล

กิจการ 

กรรมการบริษัทท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุ  

1. นายอมิต โลเฮีย กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
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ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชมุ  
1. นายโกปาล ลาล โมดี ้ กรรมการผู้ จัดการฝ่ายบริหารจัดการเ พ่ือความเป็นเลิศ  (Operational 

Excellence) 
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 เคพีเอม็จี 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 ถือหุ้ นรวมกันทัง้สิน้ 3,719,098,665 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.2518 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท ประธานฯ จงึขอเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2556 

 
ก่อนเข้าสูว่าระการประชมุ ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า เพ่ือให้การประชมุเป็นไปอย่างโปร่งใส

และสอดคล้องกบัแนวทางท่ีดีในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ประธานฯ ขอเชิญผู้ เข้าร่วมประชมุจํานวน 1 
คน ร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียง  

 
หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายระเฑียร ศรีมงคล กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ 

และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ดําเนินการประชมุในภาคภาษาไทย 
 
ก่อนเข้าสูร่ะเบียบวาระประชมุ นายระเฑียร ศรีมงคล ได้ชีแ้จงขัน้ตอนในการประชมุว่า ในการประชมุจะ

ดําเนินการประชมุเรียงตามลําดบัวาระท่ีได้แจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชมุ และในทกุระเบียบวาระ ถ้าผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉนัทะท่านใดต้องการเสนอข้อคิดเห็น หรือเสนอคําถาม ขอให้ยกมือ และเม่ือประธานฯ อนญุาตแล้ว ขอให้แถลงต่อท่ี
ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะช่ือใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคําถามท่ีตรงกบัระเบียบวาระ
เทา่นัน้ หากจะเสนอหรือถามคําถามในเร่ืองอ่ืนๆ ขอให้เสนอหรือถามเม่ือประชมุจบระเบียบวาระตา่ง ๆ แล้ว 
  
 นายระเฑียร ศรีมงคล ได้อธิบายรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียงตอ่ท่ี
ประชมุในแตล่ะระเบียบวาระ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
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  การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสําหรับการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิในการ
ออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจํานวนหุ้นท่ีตนเองถือ โดยจะนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และผู้ ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงทางใดทางหนึ่งเท่านัน้ จะแบ่งแยกจํานวนหุ้นเพ่ือ
แยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ ยกเว้นกรณีผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศท่ีได้แต่งตัง้ผู้ 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  
  
 สําหรับวาระท่ี 5 (การเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ) และวาระท่ี 6 (การแต่งตัง้
กรรมการเข้าใหม่และกําหนดจํานวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท) จะเก็บใบลงคะแนนเสียงทกุใบ ไม่ว่าจะลงคะแนน
เสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ดงันัน้ผู้ เข้าร่วมประชุมทกุท่านจะต้องลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียง 
สว่นคะแนนเสียงในการลงมติอนมุติัในแตล่ะวาระนัน้ ได้แสดงรายละเอียดไว้ในหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 

 
 สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีได้มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน

ผู้ ถือหุ้น ผลคะแนนเสียงท่ีนบัได้จะเป็นคะแนนเสียงท่ีได้รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉนัทะแล้ว ผลการ
นบัคะแนนเสียงในแตล่ะวาระจะประกาศให้ผู้ ถือหุ้นทราบและแสดงผลบนจอภาพ 

 
นายระเฑียร ศรีมงคล ได้แจ้งต่อท่ีประชมุว่า เพ่ือเป็นการสง่เสริมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 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 และเสนอช่ือบคุคลเข้ามายงับริษัทฯ  

 
หลงัจากนัน้ นายระเฑียร ศรีมงคล ได้ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้ 
 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2555 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2555 
นายระเฑียร ศรีมงคล ขอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2555 

ซึ่งได้ประชมุเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2555 โดยสําเนารายงานการประชมุดงักล่าวได้จดัส่งไปยงัผู้ ถือหุ้นทกุท่านแล้ว พร้อม
หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 

 
นายระเฑียร ศรีมงคล ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุเสนอข้อคิดเห็น หรือแก้ไขรายงานการประชมุสามญัผู้

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

 
ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 3,722,657,174 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9997  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไมอ่นมุติั 9,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 154,510 เสียง  
  บตัรเสีย  – ไมมี่ – 
 
หมายเหต:ุ  ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุระหว่างการประชมุเพิ่มขึน้ 3,722,519 หุ้น นบัเป็นจํานวนหุ้นท่ีเข้า

ร่วมประชมุทัง้หมดจํานวน 3,722,821,184 หุ้น 
 
มตทิี่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 26 เมษายน 2555 
 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี 2555  
 
   นายระเฑียร ศรีมงคล สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2555 เพ่ือให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
จดุเดน่ของงบกําไรขาดทนุรวม 

• ปริมาณการผลิตเพิ่มขึน้ร้อยละ 20 จากจํานวน 4.36 ล้านตนัในปี 2554 เพิ่มขึน้เป็น 5.25 ล้านตนัในปี 2555 
• ขายสทุธิเพิ่มขึน้ร้อยละ 13 จากจํานวน 186.1 พนัล้านบาทในปี 2554 เพิ่มขึน้เป็น 210.8 พนัล้านบาทในปี 2555  
• กําไรรวมก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษีเงินได้ คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจําหน่ายลดลงร้อยละ 18 จากจํานวน 17.1 พนั 

ล้านบาทในปี 2554 เป็น 14.1 พนัล้านบาทในปี 2555  
• กําไรก่อนภาษีลดลงร้อยละ 67 จากจํานวน 16.2 พนัล้านบาทในปี 2554  เป็น 5.4 พนัล้านบาทในปี 2555 
• กําไรสทุธิหลงัภาษีและสว่นของผู้ 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 ถือหุ้นสว่นน้อยสําหรับปี 2555 ได้รวมกําไรพิเศษสทุธิจํานวน 1,868 ล้าน

บาท (กําไรตอ่หุ้น 0.39 บาทตอ่หุ้น) ซึง่ประกอบด้วยกําไรจากการตอ่รองราคาซือ้หรือคา่ความนิยมติดลบจาก
การเข้าซือ้กิจการจํานวน 847 ล้านบาท คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการเข้าซือ้กิจการระหวา่งปีจํานวน 387 ล้านบาท 
รายได้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสถานการณ์นํา้ทว่มและรายการพเิศษอ่ืนจํานวน 1,408 ล้านบาท 

• กําไรสทุธิหลงัหกัภาษีและสว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสําหรับปี 2554 ได้รวมกําไรพิเศษสทุธิจํานวน 6,212 ล้าน
บาท (กําไรตอ่หุ้น 1.31 บาทตอ่หุ้น) ซึง่ประกอบด้วยกําไรจากการตอ่รองราคาซือ้หรือคา่ความนิยมติดลบจาก
การเข้าซือ้กิจการจํานวน 8,359 ล้านบาท คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการเข้าซือ้กิจการระหวา่งปีจํานวน 613 ล้านบาท 
คา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสถานการณ์นํา้ทว่มจํานวน 1,534 ล้านบาท 
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จดุเดน่ของงบดลุรวม  
• สนิทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 17 จากจํานวน 145.8 พนัล้านบาทในปี 2554 เพิ่มขึน้เป็น 170.5 พนัล้านบาทในปี 

2555  
• หนีส้ินรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 27 จากจํานวน 87.0 พนัล้านบาทในปี 2554 เพิ่มขึน้เป็น 110.6 พนัล้านบาทในปี 

2555  
• สว่นของผู้ ถือหุ้นรวมเพ่ิมขึน้ร้อยละ 2 จากจํานวน 58.8 พนัล้านบาทในปี 2554 เพิ่มขึน้เป็น 59.9 พนัล้านบาทใน

ปี 2555 
• อตัราสว่นหนีส้นิสทุธิตอ่ทนุ เพิ่มขึน้จาก 0.7 เทา่ ณ สิน้ปี 2554 เป็น 1.3 เทา่ ณ สิน้ปี 2555  

 
จดุเดน่ของงบกระแสเงินสดรวม  

• กระแสเงินสดจากการดําเนินงานเพิ่มขึน้ร้อยละ 44 จากจํานวน 10.2 พนัล้านบาทในปี 2554 เพ่ิมขึน้เป็น 14.6 
พนัล้านบาทในปี 2555 

• กระแสเงินสดใช้ไปสําหรับรายจ่ายฝ่ายทนุและการลงทนุเพิ่มขึน้จากจํานวน 31.5 พนัล้านบาทในปี 2554 เพิ่มขึน้
เป็น 42.9 พนัล้านบาทในปี 2555  

• บริษัทมีสภาพคลอ่งสงูถงึ 26.4 พนัล้านบาท ซึง่ประกอบด้วย วงเงินสนิเช่ือท่ียงัไมไ่ด้เบิกใช้จํานวน 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 ้ทําให้บริษัทบรรลวุตัถปุระสงค์ในการเข้าสู่ตลาดหุ้นกู้  เพิ่มอายเุฉล่ียของหนีส้ิน สามารถกําหนด
อตัราดอกเบีย้คงท่ีในระยะยาว ชําระหนีท่ี้มีต้นทนุทางการเงินสงูและเพ่ือให้มีสภาพคลอ่งเพ่ือใช้เป็นรายจ่ายฝ่าย
ทนุและการลงทนุในอนาคต  
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• บริษัทฯ ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีระดบั A+ โดยทริสเรทติง้ ประเทศไทย และได้รับการยืนยนัใหม่อีก
ครัง้ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2555 
 

นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามวา่ บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอยูใ่น 15 ประเทศ 41 บริษัท ตาม
ภมิูภาคตา่งๆ โดยมีการเติบโตบริเวณทวีปยโุรปและทวีปอเมริกาเหนือ ซึง่ทัง้สองทวีปประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ แต่
บริษัทฯ กลบัมีการเติบโตท่ีแข็งแกร่ง สว่นทวีปเอเชียซึง่เป็นทวีปท่ีมีความแข็งแกร่งด้านเศรษฐกิจแตธุ่รกิจของบริษัทมีผล
ประกอบการไม่ดีเทา่ท่ีควร ทัง้นีเ้ป็นเพราะสาเหตใุด รวมถงึอยากทราบแนวโน้มการดําเนินงานของบริษัทในทวีปเอเชียในปี
นีจ้ะแตกตา่งจากปีท่ีแล้วหรือไม่ อยา่งไร นอกจากนี ้ บริษัทฯ มีแผนธุรกิจและแนวโน้มทางธุรกิจในปีนีเ้ปรียบเทียบกบัปีท่ี
ผา่นมาอยา่งไร 

 
นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่บริษัทฯ ได้ชีแ้จงว่าบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานเติบโตท่ี

ดีในทวีปยโุรปและทวีปอเมริกาเหนือ และมีอตัราการเติบโตคอ่นข้างต่ําในทวีปเอเซีย  
 
ในทางกลบักนัการเติบโตของอตุสาหกรรมโพลีเอสเตอร์ในทวีปยโุรปและทวีปอเมริกาเหนือ มีอตัราการ

เติบโตท่ีต่ําเพียงร้อยละ 2.5 เม่ือเปรียบเทียบกบัอตัราการเติบโตทางด้านทวีปเอเซียมีอตัราการเติบโตถึงร้อยละ 9-10 
สําหรับอัตราการเติบโตโดยเฉล่ียของโพลีเอสเตอร์ทั่วโลก มีอตัราการเติบโตประมาณร้อยละ 7 ซึ่งเป็นการเติบโตท่ี
แข็งแกร่ง  

 
จากการท่ีอัตราการเติบโตในระดับต่ําของทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาเหนือ รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจ

โดยรวมถดถอย ส่งผลกระทบต่อหลายบริษัทในฝ่ังตะวนัตก (ทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาเหนือ) ประสบปัญหาด้านการ
จดัหาแหล่งเงินทนุ ทําให้ไม่มีการซพัพลายเพิ่มเติมเข้าสู่ในตลาด ซึง่บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการท่ีมีสินทรัพย์คณุภาพ 
และสามารถบริหารจดัการต้นทนุได้ต่ํา เม่ือเทียบเคียงกบับริษัทอ่ืนๆ ทําให้บริษัทมีกําไรขัน้ต้น (Margin) ท่ีดี และสง่ผลท่ีดี
ต่อ EBIDA และมีอตัราการเติบโตท่ีดีกว่าด้านทวีปเอเชีย ในทางกลบักนั การเติบโตในอตัราท่ีสงูของเศรษฐกิจในทวีป
เอเชียในปีท่ีผ่านมา สง่ผลให้บริษัทต่างๆ ในภมิูภาคนี ้สามารถเติบโตจากสภาพคลอ่งทางการเงินและสามารถขยายกําลงั
การผลิตเพิ่มมากขึน้ แต่ความต้องการสินค้าในตลาดมีอตัราเพิ่มขึน้เพียงร้อยละ  9 – 10 ทําให้มีกําลงัการผลิตสว่นเพิ่มมี
ปริมาณมากเกินกว่าความต้องการของตลาด และทําให้มีการแข่งขนัในตลาดท่ีสงูเพิ่มขึน้ ทัง้นีเ้ม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2553 
และปี 2554 จะเห็นว่า บริษัทฯ มีอตัรากําไร (Margin) ในธุรกิจ PTA ประมาณ 250 เหรียญสหรัฐต่อตนั ในขณะท่ีปี 2555 
อตัรากําไร (Margin) ลดลงเหลือเพียง 90 เหรียญสหรัฐตอ่ตนั  

 
จากการท่ีมีผลประกอบการท่ีดีในปี 2554 ส่งผลให้ปี 2555 มีกําลงัการผลิตท่ีเพ่ิมขึน้เกินความต้องการ 

อตัรากําไร (Margin) ลดลงในทวีปเอเซีย อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ยงัมีความได้เปรียบเม่ือเทียบกบัคู่แข่งขนั โดยท่ีได้ EBIDA 
ของบริษัทลดลงเพียงร้อยละ 18 เม่ือเปรียบกบับริษัทฯ บางแหง่ในทวีปเอเชีย EBIDA ลดลงถึงร้อยละ 90 เน่ืองจากบริษัทฯ 
มีการลงทนุซึง่กระจายการผลติไปทัว่โลก และบริษัทเน้นผลติสนิค้าท่ีเป็น High Value Add (HVA) หรือสนิค้าชนิดพิเศษ  

 
นายวสนัต์ นาถวิริยกลุ ผู้ ถือหุ้นสอบถามเก่ียวกบัสาเหตท่ีุทําให้กําไรของบริษัทลดลงในปีท่ีผา่นมา 

รวมทัง้บริษัทฯ มีเงินกู้ เพิ่มขึน้นัน้ จะมีการลงทนุเพิ่มขึน้หรือไม ่และจะสง่ผลกระทบตอ่บริษัทในอนาคตอยา่งไร 
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นายระเฑียร ศรีมงคล ชีแ้จงโดยสรุปว่า ตามท่ีนายอาลก โลเฮีย ชีแ้จงถึงสาเหตขุองกําไรท่ีลดลงในทวีป
เอเชียนัน้ สืบเน่ืองจากทวีปเอเซียมีสภาพคลอ่งด้านเงินกู้ 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  สําหรับเงินกู้ ท่ีเพิ่มขึน้นัน้ สว่นหนึง่จะนําไปชําระเงินในกิจการท่ีซือ้ และการขยายกิจการของบริษัทฯ เพิ่มเติม 

 
นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติมถงึแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจของบริษัทฯ ในทวีป

เอเชีย 
 
นายระเฑียร ศรีมงคล แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ บริษัทฯ ได้จดัเตรียมข้อมลูแนวโน้มของธุรกิจของบริษัท ซึง่

นายดีลปิ กมุาร์ อากาวาล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารธุรกิจ PTA PET และ EG/EO จะเป็นผู้รายงานแนวโน้มธุรกิจของ
บริษัทตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  

 
นายดีลิป กมุาร์ อากาวาล ได้นําเสนอภาพรวมและแนวโน้มธุรกิจโพลีเอสเตอร์ของบริษัท โดยอธิบาย

ถึงกลยุทธ์หลักและวิวัฒนาการของบริษัท กล่าวคือ บริษัทฯ ใช้กลยุทธ์การรวมธุรกิจของบริษัทในทวีปเอเชีย ยุโรป 
แอฟริกา และอเมริกาเหนือ ซึง่ประกอบด้วย Feedstock PET เส้นใยและเส้นด้ายสงัเคราะห์ และผลิตภณัฑ์ชนิดพิเศษ ทํา
ให้พืน้ฐานของบริษัทแข็งแกร่งขึน้ โดยในปี 2555 บริษัทมีผลการดําเนินงานท่ีดีกวา่บริษัทหว่งโซ่โพลีเอสเตอร์แบบเบ็ดเสร็จ
อ่ืนๆ ในทวีปเอเชีย ถงึแม้วา่ผลติภณัฑ์โดยทัว่ไปของบริษัทในทวีปเอเซียจะไม่สร้างมลูค่าเพิ่มแก่ผลประกอบการในปี 2555 
เน่ืองจากอตัรากําไรท่ีตกต่ําในทวีปเอเซีย บริษัทฯ ยงัคงได้รับผลประโยชน์จากธุรกิจใหม่ท่ีเข้าซือ้ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา และ
ทําให้ ผลประกอบการของบริษัทอยูใ่นระดบัต้นๆ ในแตล่ะภมิูภาคท่ีบริษัทมีการดําเนินงานอยู ่

 
ห่วงโซ่มูลค่าโพลีเอสเตอร์ ผลติภัณฑ์ข้ันกลางระหว่างอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและสนิค้าอุปโภคบริโภคหมุนเร็ว  

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

 
บริษัทได้เร่ิมธุรกิจในประเทศไทยด้วยการลงทนุเล็กๆ ในจงัหวดัลพบุรี และนครปฐม และในขณะนีไ้ด้

กลายเป็นบริษัทห่วงโซ่มลูค่าโพลีเอสเตอร์แบบเบ็ดเสร็จระดบัโลก ในปี 2551 บริษัทซือ้ธุรกิจ PTA ในทวีปยโุรป และ 
ประเทศไทย และกลายเป็นผู้ผลิตแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งต่อมาในปี 2555 บริษัทได้ซือ้ธุรกิจ EO/EG ในทวีปอเมริกาเหนือ และ
นบัรวมเข้าเป็นกลุม่ MEG ทัง้ PTA และ MEG ซึง่เป็นวตัถดิุบหลกัของบริษัท  
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ปรัชญาของบริษัท คือการเติบโตไปพร้อมกับผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัท อย่างเช่นลูกค้า หรือผู้ จัดหา
วตัถดิุบ ซึง่จะช่วยให้บริษัทเป็นผู้ นําตลาดในหว่งโซม่ลูคา่โพลีเอสเตอร์  

 
แนวโน้มหลักท่ัวโลกที่เอ้ือประโยชน์ให้กับโพลีเอสเตอร์ 

ภาพรวมในอนาคตของธุรกิจเคร่ืองนุ่งห่ม อตุสาหกรรมบรรจุภณัฑ์ และอตุสาหกรรมสิ่งทอ ยงัคงมี
ความต้องการใช้วตัถดิุบโพลีเอสเตอร์เป็นอย่างมาก  ตลอดช่วงระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมานัน้ การเติบโตของความต้องการ
โพลีเอสเตอร์เพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยมีอัตราการเติบโตของความต้องการใช้อยู่ท่ีระดับร้อยละ 8 และแนวโน้มในอีก
ทศวรรษข้างหน้า ก็ยงัคาดการณ์วา่น่าจะยงัคงอยูท่ี่ในระดบัเดิม คือร้อยละ 8 ซึง่ถือเป็นระดบัท่ีสงูกว่าการเจริญเติบโตของ 
GDP ของโลกอยู่หลายเท่าตวั โดยในปี 2593 จะมีประชากร 9 พนัล้านคน ซึง่หมายถึงความต้องการขัน้พืน้ฐานท่ีเพ่ิมมาก
ขึน้ อย่างเช่น อาหาร ท่ีอยู่อาศยั และเคร่ืองนุ่งห่ม ซึ่งผลิตภณัฑ์ของเราเก่ียวข้องโดยตรงกับกลุ่มสินค้าเหล่านี ้และเป็น
โอกาสในการเติบโตอนัย่ิงใหญ่ในผลติภณัฑ์ของบริษัท  

 
โพลีเอสเตอร์เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีได้รับความนิยมเน่ืองจากมีราคาถกูท่ีสดุ และมีประสิทธิภาพดีท่ีสดุ เม่ือ

เปรียบเทียบกบัสนิค้าชนิดอ่ืนในกลุม่ เช่น ฝ้าย แก้ว หรือ อลมิูเนียม นอกจากนี ้ ผลิตภณัฑ์ของบริษัทยงัมีปริมาณคาร์บอน
ฟุตปริน้ท์ต่ําเม่ือเทียบกับสินค้าอ่ืนๆ ในกลุ่ม คาดการณ์ว่าประชากรส่วนใหญ่ท่ีอาศัยอยู่ในเมืองในปี 2593 ต้องการ
คณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ ซึ่งเป็นคนชัน้กลาง จะมีจํานวนเพ่ิมขึน้อย่างมาก ซึ่งจะช่วยเพิ่มความต้องการบรรจภุณัฑ์ของอาหาร
และเคร่ืองด่ืมให้สงูขึน้ และท้ายท่ีสดุปริมาณความต้องการโพลีเอสเตอร์ก็จะเพิ่มสงูขึน้ตามไปด้วย  

 
บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการรีไซเคิล จึงมีการลงทนุในบริษัทรีไซเคิลขนาดใหญ่สดุในทวีปยโุรป และ

มีโรงงานท่ีสามารถผลิตรีไซเคิลในทวีปอเมริกาเหนือ สําหรับประเทศไทยนัน้ โรงงานรีไซเคิลยงัอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง 
การรีไซเคิลจะช่วยให้มีการนําผลติภณัฑ์กลบัมาใช้ใหม ่และลดการพึง่พาวตัถดิุบท่ีมาจากหว่งโซนํ่า้มนัดิบ 

 
การให้บริการลูกค้าช้ันนําระดับโลกที่มีอยู่ท่ัวโลก 

กลุ่มบริษัทผู้ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคหมุนเร็วขนาดใหญ่ คือ ลูกค้าหลักของบริษัท ทัง้ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ PET และเส้นใยและเส้นด้ายสงัเคราะห์ โดยความสมัพนัธ์กบับริษัทเหล่านี ้มีมาเป็นทศวรรษหรือนานกว่า 
บริษัทเร่ิมกิจการร่วมทนุกบัเสริมสขุ (แต่เดิมเป็นผู้ผลิตและจดัหาขวดให้กบัผลิตภณัฑ์เป็ปซ่ี) ในช่วงปลายของยคุ 90 และ
มีความสมัพนัธ์ท่ีดีมากกวา่ 15 ปี บริษัทมีการพฒันาความสมัพนัธ์กบักลุม่ลกูค้าหลกัอยู่เร่ือยมา บริษัทสามารถขยายสว่น
แบ่งกบักลุ่มลกูค้านีไ้ด้อีก เน่ืองจากมีการเติบโตในธุรกิจเดิมและมีการควบรวมและเข้าซือ้กิจการใหม่ การเข้าซือ้กิจการ
และผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษของบริษัทนัน้ มีส่วนช่วยให้บริษัทสามารถขยายฐานผลิตภัณฑ์ให้มีมากขึน้ เพ่ือรองรับความ
ต้องการผลติภณัฑ์ให้สอดคล้องและเหมาะสมกบัความต้องการของกลุม่ลกูค้าของบริษัทกลุม่เดิม บริษัทฯ ให้ความสําคญั
ในเร่ืองความสมัพนัธ์ของลกูค้าเหลา่นี ้ และถือวา่ลกูค้าเป็นผู้ มีสว่นได้เสียท่ีสําคญัของบริษัท  

 
ศูนย์กลางการให้บริการลูกค้าที่กระจายอยู่ท่ัวโลก 

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีฐานการผลิต 41 แห่งตัง้อยู่ใน 15 ประเทศ ครอบคลุม 4 ภูมิภาคทั่วโลก โดยมี
สํานักงานใหญ่อยู่ท่ีกรุงเทพฯ การท่ีบริษัทมีฐานการผลิตอยู่หลายแห่งและมีวฒันธรรมท่ีแตกต่างกันนัน้ ช่วยให้บริษัท
สามารถท่ีจะทําการเปรียบเทียบวิธีปฎิบติัของฐานการผลิตต่างๆ เพ่ือนําไปสูว่ิธีปฎิบติัท่ีดีท่ีสดุและนํามาประยกุต์ใช้ในการ
ปรับปรุงองค์กรตอ่ไป  



                                                                                                                              บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) 

 

หน้า 16 

 

การมีโรงงานอยู่ทั่วโลกเป็นการป้องกันความเส่ียงให้กับธุรกิจของบริษัท ธุรกิจในทวีปเอเชียมีผล
ประกอบการท่ีดีมากในปี 2554 ในขณะท่ีธุรกิจในทวีปยโุรปมีผลประกอบการท่ีแข็งแกร่งในปี 2555  

สินทรัพย์ของบริษัทตัง้อยู่ในพืน้ท่ีตามกลยทุธ์ ทัง้ในตลาดท่ีพฒันาแล้วและตลาดท่ีเกิดขึน้ใหม่ ตลาด
ในฝ่ังตะวันตกมีการรวมกลุ่มและมีวินัยมากกว่า ในขณะท่ีตลาดในทวีปเอเชียมีการกระจายตัวมากกว่าแต่อัตราการ
เจริญเติบโตสงู  

 
ผู้ผลติในอุตสาหกรรมห่วงโซ่โพลีเอสเตอร์ระดับโลก 

ปัจจุบนั บริษัทเป็นผู้ผลิตโพลีเอสเตอร์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก และเป็นผู้ผลิตแบบเบ็ดเสร็จระดบัโลกเพียง
รายเดียวในหว่งโซม่ลูคา่โพลีเอสเตอร์ บริษัทมีฐานของผลติภณัฑ์ชนิดพิเศษท่ีใหญ่ท่ีสดุ  

 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีประสบการณ์สูง 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการ
อิสระ ซึง่กรรมการทกุทา่นมีความชํานาญเฉพาะทางและมีประสบการณ์ท่ีหลากหลายในแตล่ะกลุม่อตุสาหกรรม  

 
ความแขง็แกร่งของผู้บริหารจากท่ัวโลก 

บุคคลากรเป็นจุดแข็งของบริษัท และบริษัทฯ ให้ความสําคัญมากกับพนักงาน ซึ่งพนักงานเป็น
ทรัพยากรหลกัของบริษัท จากการท่ีบริษัทฯ มีความหลากหลายและการกระจายตวัอยู่ทัว่โลก บริษัทจึงมีฝ่ายบริหารใน
ระดบัผู้บริหารอาวโุสจากหลากหลายเชือ้ชาติ ทัง้ไทย จีน องักฤษ อินโดนีเซีย อเมริกนั และอ่ืนๆ บคุลากรทกุคนล้วนมีสว่น
ร่วมในการปฏิบติังานและสร้างความเติบโตให้แก่บริษัท โดยทํางานร่วมกนัอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือให้บรรลวุิสยัทศัน์ของบริษัทท่ี
จะเป็นผู้ นําของโลกในการผลติท่ีมุง่เน้นท่ีบคุคลากรและกระบวนการ  

 
สัดส่วนผลติภัณฑ์ชนิดพเิศษ 

ผู้บริหารของบริษัทมุ่งเน้นการปฏิบติังานอย่างชาญฉลาดมากขึน้ในช่วงระยะเวลา 18 เดือนท่ีผ่านมา 
และมุ่งเน้นการเข้าซือ้เพียงแค่กิจการท่ีสําคญัท่ีจะสร้างมูลค่าในระยะยาว และเพิ่มมลูค่าให้แก่บริษัทฯ สดัส่วนของ
ผลิตภณัฑ์ชนิดพิเศษขยายตวัเพิ่มขึน้จากร้อยละ 9 ของรายได้ในปี 2554 เป็นร้อยละ 19 ของรายได้ในปี 2555 สดัส่วน
รายได้จํานวนร้อยละ 72 ของผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ และผลิตภัณฑ์ในฝ่ังตะวันตก ก่อให้เกิด EBITDA ร้อยละ 88 ในปี 
2555 ผลิตภณัฑ์ในทวีปเอเชียมีผลประกอบการท่ีตกต่ําในปี 2555 เน่ืองจากอปุทานสว่นเกินท่ีเพิ่มขึน้ในประเทศจีน และ
ก่อให้เกิด EBITDA เพียงร้อยละ 12 ในปี 2555  

 
สัดส่วนในระดับภูมภิาค 

ธุรกิจของบริษัทในทวีปอเมริกาเหนือ มีผลประกอบการท่ีแข็งแกร่งในปี 2555 และก่อให้เกิด EBITDA
ร้อยละ 60 ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการเข้าซือ้กิจการ EO/EG ได้อย่างเหมาะสมในเดือนเมษายน 2555 ธุรกิจในฝ่ัง
ตะวนัตกของบริษัทมีสดัส่วนรายได้ร้อยละ 73 และสดัสว่น EBITDA ร้อยละ 83 รายได้ในทวีปเอเชียได้รับผลกระทบอย่าง
หนักในปี 2555 เน่ืองจากอตัรากําไรท่ีตกต่ํา บริษัทยังคงมีผลประกอบการอยู่ในลําดับต้นๆ เม่ือเทียบกับคู่แข่งในทวีป
เอเชีย  

 
สัดส่วนผลติภัณฑ์ 
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ผลิตภณัฑ์ขัน้สดุท้ายของบริษัท คือ PET และเส้นใยและเส้นด้ายสงัเคราะห์ PET ยงัคงเป็นธุรกิจหลกั
ของบริษัท สําหรับธุรกิจ Feedstock ประกอบไปด้วย PTA และ EO/EG ซึง่เป็นวตัถดิุบหลกัของผลติภณัฑ์ขัน้สดุท้าย 

 
ผลการดาํเนินงาน 

การผลิตของบริษัทมีอตัราการเติบโตโดยเฉล่ียต่อปีร้อยละ 8 ตัง้แต่ 2549 จนถึงปี 2555 ซึ่งมาจาก
โครงการท่ีสร้างขึน้ใหม่ สว่นต่อเติมขยายกําลงัการผลิตจากโรงงานเดิม และการเข้าซือ้กิจการ บริษัทฯ จะมีกําลงัการผลิต
อยูท่ี่ 9 ล้านตนัภายในสิน้ปี 2558 โดยรวมถงึกิจการร่วมทนุด้วย กําลงัการผลติของบริษัทมีการเติบโตในทกุภมิูภาคและทกุ
กลุม่ผลติภณัฑ์ 

อตัรากําลงัการผลิตในปี 2555 ลดต่ําลงกว่าค่าเฉล่ียท่ีผ่านมาในอดีต ซึ่งส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจาก
เหตุการณ์นํา้ท่วมอันส่งผลให้โรงงานท่ีลพบุรีไม่สามารถดําเนินการผลิตได้อย่างเต็มกําลัง ขณะนีทุ้กโรงงานท่ีได้รับ
ผลกระทบจากเหตกุารณ์นํา้ทว่มครัง้รุนแรงในประเทศไทยในปี 2554 นัน้ สามารถกลบัมาดําเนินงานตามปกติแล้ว 

 
กระแสเงนิสดจากการดาํเนินงาน กาํไรสุทธิ และการจ่ายเงนิปันผล 

กระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองในแต่ละปี บริษัทฯ สามารถ
สร้างกระแสเงินสดจากการดําเนินงานจํานวน 471 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2555 ซึง่เพิ่มขึน้จาก 334 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 
2554 การจ่ายเงินปันผลของปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 38 ของกําไรสทุธิ ซึง่เพิ่มขึน้จากร้อยละ 30 ของปี 2554  

ผู้บริหารของบริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน ซึ่งไม่เพียงใช้วดัผลกําไรแต่ยงั
สามารถวดัประสทิธิภาพในการบริหารเงินสดและการดําเนินงาน 

 
การดาํเนินงานที่เข้มแขง็ ด้วยกระบวนการสร้างมูลค่าอย่างต่อเน่ือง โดยใช้กลยุทธ์ที่วางไว้เพ่ือนําไปสู่ผลสําเร็จ
ที่เป็นเลศิ 

บริษัทฯ มีกลยทุธ์ท่ีจะยงัคงรักษาความเป็นผู้ นําระดบัโลกในห่วงโซ่มลูค่าโพลีเอสเตอร์ บริษัทฯ มุ่งเน้น
ท่ีลกูค้าและเสริมสร้างความสมัพนัธ์ท่ีแข็งแกร่งในระยะยาวกบัลกูค้าในแต่ละราย บริษัทฯ ยงัคงรักษาการเป็นบริษัทท่ีมี
ต้นทุนต่ําในระดบัต้นๆ ของโลกในแต่ละภูมิภาคท่ีดําเนินธุรกิจ ซึ่งการมีต้นทุนท่ีต่ํานีจ้ะช่วยให้บริษัทสามารถอยู่เหนือ
ต้นทนุเฉล่ียของอตุสาหกรรม  

กลยุทธ์ของบริษัทในการรวมธุรกิจเข้าด้วยกันจะช่วยให้บริษัทมีความได้เปรียบในการจัดหาวตัถุดิบ
และสามารถทํากําไรจากสว่นตา่งได้ดีขึน้ นวตักรรมของบริษัทนัน้ กําลงัอยู่ในช่วงท่ีมีแรงขบัเคล่ือน และยงัคงท่ีจะเพิ่มสว่น
แบ่งตลาดในส่วนของผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ การดําเนินงานทัง้หมดนีจ้ะช่วยให้บริษัทมีรูปแบบธุรกิจท่ียั่งยืน สร้าง
ผลตอบแทนท่ีสงูกวา่ในระยะยาวให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท  

 
ภาพรวมในอนาคต 

ภาพรวมในอนาคตของบริษัทยงัคงเป็นไปในทิศทางท่ีดีมาก ซึ่งสามารถเห็นได้จากการเติบโตในทวีป
อเมริกาเหนือและทวีปเอเชีย ในขณะท่ีทวีปยโุรปมีการชะลอตวั ผู้บริหารของบริษัทยงัคงดําเนินงานตอ่เน่ืองดงันี ้ 

• เพิ่มสดัสว่นยอดขายผลติภณัฑ์ชนิดพิเศษเป็นร้อยละ 25 จากร้อยละ 19 ในปี 2555  
• ทวีปอเมริกาเหนือได้รับประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติท่ีมีต้นทนุต่ํา 
• จดัตัง้โรงงานท่ีมีกําลงัการผลิตอยู่ในลําดบัต้นๆ ของโลก (เช่น Indonesia CP4 ท่ีมีกําลงัการผลิต 

300 พนัตนั) เพ่ือรักษาความได้เปรียบทางด้านต้นทนุและผู้ นําในตลาด  
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• การรวมตวัธุรกิจไปยงัวตัถดิุบอย่างต่อเน่ืองในภมิูภาคหลกัๆ เพ่ือให้สามารถทํากําไรจากส่วนต่าง
ได้ดีขึน้  

• พฒันาอตัรากําลงัการผลติและผลกัดนัโครงการปรับปรุงการดําเนินงาน  
• เพิ่มสดัสว่นผลติภณัฑ์เพ่ือสิง่แวดล้อมผา่นการรีไซเคิลและการวิจยัและพฒันา  

 
  ความสามารถของผู้บริหาร 

• ผู้ นําในการผลติ PET ทัว่โลก  
• ผู้ นําในกลุม่ผลติภณัฑ์อนามยั (Hygiene)  
• ผู้ นําในด้านการวิจยัและพฒันา และผลติภณัฑ์ชนิดพิเศษ  
• ผู้ นําในภมิูภาคเอเชีย (ประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย)  
• ผู้ นําในด้านรีไซเคิล  
• ผู้ นําในด้านการจดัการต้นทนุผา่นการปรับปรุงการดําเนินงาน   
• ผู้ นําการประกอบธุรกิจในหว่งโซม่ลูคา่โพลีเอสเตอร์ท่ีกระจายอยูท่ัว่โลก 

 
นาย Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความเห็นต่อท่ีประชมุว่า ถึงแม้บริษัทฯ มีสถานะทาง

การเงินท่ีเข้มแข็ง และมีอตัราการเติบโตในทางท่ีดี ซึง่เห็นได้จากรายได้ อตัรากําไร (EBITDA) และกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงานท่ีเพิ่มขึน้ แต่เน่ืองจากบริษัทฯ มีเงินกู้ เพ่ิมขึน้ จึงขอให้ผู้บริหารคํานึงถึงการบริหารต้นทนุและให้ความสําคญักบั
กําไรหลงัหกัดอกเบีย้จ่าย นอกเหนือจากการให้ความสําคญักบัอตัรากําไร (EBITDA) 

 
เน่ืองจากไมมี่ผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามเพ่ิมเติม 
 
ท่ีประชมุรับทราบรายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2555 ตามท่ีเสนอ 
 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบดุลและงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
 

นายระเฑียร ศรีมงคล เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติังบดลุและงบกําไรขาดทนุสําหรับปี 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 ได้ชีแ้จงรายละเอียดไว้แล้วในวาระท่ีผา่นมา 
 
นางสาววิภา สวุณิชย์ ผู้ ถือหุ้นสอบถามเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการขายในส่วนของค่าเบีย้ประกันภัยท่ี

เพิ่มขึน้จากปีท่ีแล้ว  



                                                                                                                              บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) 

 

หน้า 19 

 

นายวิกาซ จาลนั ตวัแทนจากฝ่ายกลยทุธ์ วางแผนและนกัลงทนุสมัพนัธ์ ชีแ้จงว่า ในปี 2555 มีการซือ้
กิจการเพิ่มเติม เช่น การซือ้กิจการ Old World และ FiberVisions ทําให้ค่าเบีย้ประกนัเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา อีก
ทัง้อตัราคา่เบีย้ประกนัภยัในเกือบทกุทวีปมีอตัราท่ีคอ่นข้างแพงขึน้ 

 
 เน่ืองจากไมมี่ผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามเพ่ิมเติม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ

ลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้
 
ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

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

บตัรเสีย  – ไมมี่ – 
 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุระหว่างการประชมุเพิ่มขึน้ 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 แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ การจดัสรรเงินทนุสํารองตามกฎหมายนัน้ ตามข้อบงัคบัของ
บริษัท ข้อ 37 และพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 ซึ่งกําหนดให้บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิ
ประจําปีสว่นหนึ่ง ไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกวา่ทนุสํารองนีจ้ะมีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท  

 
ดงันัน้ บริษัทฯ ไมเ่สนอให้มีการจดัสรรเงินกําไรไว้เป็นทนุสํารองตามกฎหมาย 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  

 
การจ่ายเงินปันผลนี ้ เป็นการจ่ายจากสว่นแบง่ของกําไรท่ีได้รับยกเว้นไมต้่องนํารายได้มาคํานวณ เพ่ือ

เสียภาษีเงินได้นิติบคุคล ดงันัน้ การหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายไมส่ามารถเครดิตภาษีเงินปันผลคืนจากกรมสรรพากร อยา่งไรก็ตาม 
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การจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทท่ีถือหุ้นของบริษัทมากกว่าร้อยละ 25 และถือนานเกินกวา่ 6 เดือน 
จะไมถ่กูหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย  

 
อนึ่ง บริษัทฯ ได้กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวันท่ี 14 พฤษภาคม 2556 (Record 

ทะเบียนในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2556  
 
นายวิวฒัน์ คสูกลุ ผู้ รับมอบฉนัทะสอบถามเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ว่าจ่ายจากกําไรสว่น

ใด และผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นบคุคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีคืนในอตัราเทา่ใด   
 
นาย Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้นได้ให้ข้อเสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรพิจารณาจ่ายเงินปันผลจาก

กําไรสะสม ซึง่จะทําให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ไมต้่องรับภาระภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย 
 
นายระเฑียร ศรีมงคล ชีแ้จงว่า เน่ืองจากบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัท 

(Holding Company) ดงันัน้ รายได้ของบริษัทมาจากเงินปันผลของบริษัทย่อย ซึ่งไม่ได้มีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 
เน่ืองจากบริษัทฯ ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยมากกว่าร้อยละ 25 และถือนานเกินกว่า 6 เดือน ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นรายย่อยจึงไม่ได้
รับเครดิตภาษีเงินปันผล และยงัคงต้องถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายร้อยละ 10 ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 
เน่ืองจากไมมี่ผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามเพ่ิมเติม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ

ลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้
 
ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

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

บตัรเสีย  – ไมมี่ – 
 

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

 
มตทิี่ประชุม อนุมัติไม่จัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงาน

ประจาํปี 2555 ตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 

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

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

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

 
นายระเฑียร ศรีมงคล เสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการเลือกตัง้กรรมการทัง้ 5 คน กลบัเข้า

ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทัง้นีป้ระวัติและประสบการณ์ในการทํางานของกรรมการ ทัง้ 5 คน 
รวมทัง้คํานิยามกรรมการอิสระท่ีบริษัทกําหนด รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 4 ในหนงัสือเชิญประชมุ ซึ่งได้จดัส่ง
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว 

 
นายสมสดุ มัน่อนนัทรัพย์  ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่า มีกรรมการจํานวน 3 ท่านท่ีได้รับการเสนอให้แต่งตัง้

กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง มีการเข้าร่วมประชมุกรรมการน้อยกว่าคร่ึงหนึ่งของการประชมุทัง้หมด 
จงึขอเสนอให้บริษัทฯ ควรจดัให้มีการแจ้งตารางการประชมุเป็นการลว่งหน้า และกรรมการควรจดัสรรเวลาเข้าร่วมประชมุ
ด้วย 

 
 นายระเฑียร ศรีมงคล ชีแ้จงว่าเน่ืองจากธุรกิจของบริษัทในปีท่ีผ่านมา มีการจดัประชุมหลายครัง้อนั

เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจด้านโพลีเอสเตอร์ในต่างประเทศ ซึ่งกรรมการบางท่าน มีหน้าท่ีรับผิดชอบจึงต้องเข้าร่วมประชุมเพ่ือ
พฒันาธุรกิจดงักลา่ว ทําให้ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทได้ 

 
มีผู้ ถือหุ้น ได้เสนอแนะว่าขอให้กรรมการท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ประชุมโดยผ่านทาง VDO 

Conference  
 
นาย Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นว่าในทางกฎหมาย การประชมุโดยผ่านทาง VDO 

Conference อาจไมส่ามารถกระทําได้  
 
นายระเฑียร ศรีมงคล ชีแ้จงว่ากรรมการทกุท่านเห็นความสําคญัของการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ 

และในปีนี ้ถ้าไมมี่กรณีท่ีเป็นเหตสุดุวิสยั กรรมการทกุทา่นจะเข้าร่วมประชมุตามกําหนดตารางการประชมุ 
 
เน่ืองจากไมมี่ผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามเพ่ิมเติม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ

ลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้
 
ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบคุคล โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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1. นายศรี ปรากาซ โลเฮีย –  ประธานกรรมการ 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 3,684,051,305 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.3513 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไมอ่นมุติั 100,230,663 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.6486 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 3,152,153 เสียง  

บตัรเสีย  – ไมมี่ – 
 

2. นายอาลก โลเฮีย – รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกํากบัดแูลกิจการ และ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่บริษัทฯ 

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

บตัรเสีย  – ไมมี่ – 
 

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

บตัรเสีย  – ไมมี่ – 
 

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

บตัรเสีย  – ไมมี่ – 
 

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

บตัรเสีย  – ไมมี่ – 
 

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

 
มตทิี่ประชุม อนุมัติการเลือกตัง้กรรมการทัง้ 5 คน กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระ

หน่ึง ตามที่เสนอ 
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วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่และกาํหนดจาํนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท 
 

นายระเฑียร ศรีมงคล แถลงต่อท่ีประชุมว่าเพ่ือให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เพ่ือให้สอดคล้องกบัธุรกิจทัว่โลกของบริษัท ท่ีมีการเติบโตอยา่งรวดเร็ว คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่เพิ่ม 1 คน คือ นายอภิศกัด์ิ ตันติวรวงศ์ และกําหนดจํานวนกรรมการจากเดิม
จํานวน 13 คน เป็นจํานวน 14 คน 

 
เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ ลงมติ

และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้
 
ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 3,783,331,162 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9011 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไม่อนมุติั 3,742,042 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0988  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 363,121 เสียง  

บตัรเสีย  – ไมมี่ – 
 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุระหว่างการประชมุเพิ่มขึน้ 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 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน  17,000,000 บาท นอกจากนี  ้เห ็นควรเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ มีอํานาจในการพิจารณาการจดัสรรค่าตอบแทนให้กบักรรมการ 

 
นางสาววิภา สวุณิชย์ ผู้ ถือหุ้นแนะนําว่าขอให้แสดงรายละเอียดค่าตอบแทนกับกรรมการในรูปแบบ

ตารางเปรียบเทียบระหวา่งปีนีก้บัปีท่ีแล้ว   
 
นายวิวฒัน์ คสูกลุ ผู้ รับมอบฉนัทะแนะนําให้แสดงหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้ชดัเจน 

ไมค่วรแสดงเฉพาะตวัเลขรวม  
 
นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกํากบัดแูลกิจการ

ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ ปีหน้าจะแสดงรายละเอียดตารางเปรียบเทียบตามข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น สําหรับโบนสัท่ีจ่ายให้แก่
กรรมการนัน้ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ บริษัทฯ ใช้
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หลกัเกณฑ์โดยกําหนดอตัราร้อยละ 0.15 ของกําไรสทุธิรวมและจดัสรรให้กบักรรมการ อีกทัง้พิจารณาจํานวนครัง้ท่ีเข้าร่วม
ประชมุ รวมทัง้ตําแหน่งในคณะกรรมการบริษัทและคณะอนกุรรมการชดุยอ่ยอีกด้วย 

 
เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามเพ่ิมเติม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ

ลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้
 
ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

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

บตัรเสีย  – ไมมี่ – 
 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุระหว่างการประชมุเพิ่มขึน้ 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 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั และ
ข้อบงัคบับริษัทข้อ 30 กําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี
เพ่ือเสนออนมุติัต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น   ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตัง้นายวินิจ 
ศิลามงคล  ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขท่ี 3378  หรือ  นางสาวอรวรรณ ชณุหกิจไพศาล  ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขท่ี 6105 หรือ  
นายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลิศ ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขท่ี 4068 หรือ ผู้สอบบญัชีอ่ืนซึ่งได้รับการแต่งตัง้จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมิู
ไชย สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2556 และเป็นผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีมีคุณสมบัติตาม
พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และมีผลงานเป็นท่ีน่าพอใจ โดยกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประจําปี 2556 เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 7,800,000 บาท โดยไมร่วมคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ 

 
นายวิวฒัน์ คสูกลุ ผู้ รับมอบฉนัทะสอบถามว่าค่าสอบบญัชีของบริษัท ใช้หลกัเกณฑ์ใดพิจารณาว่าเป็น

ตวัเลขท่ีเหมาะสม เน่ืองจาก เม่ือเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึ่งดําเนินธุรกิจในลกัษณะ
เดียวกนั คือ  Holding Company ยงัถือวา่อตัราคา่สอบบญัชีของบริษัทเป็นอตัราท่ีสงู 

 
นายระเฑียร ศรีมงคล ชีแ้จงว่า เน่ืองจากบริษัทฯ มีบริษัทย่อยในต่างประเทศจํานวนมาก  ทัง้นีก้าร

จดัทํางบการเงินรวมจงึมีความยุง่ยากมากกวา่บริษัทอ่ืนๆ   
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นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบญัชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมต่อท่ี
ประชุมว่า กลุ่มไอวีแอลมีบริษัทย่อยในหลายประเทศ โดยมาตรฐานการบัญชีในแต่ละประเทศนัน้มีความแตกต่างกัน 
ผู้สอบบญัชีจงึต้องใช้เวลาในการทําความเข้าใจและตรวจสอบรายการท่ีนํามาปรับปรุงเพ่ือให้ได้ข้อมลูทางการเงินท่ีถกูต้อง
เหมาะสม และเพ่ือให้แน่ใจว่างบการเงินรวมได้จัดทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีในประเทศไทย ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีได้ส่ง
ทีมงานไปพบผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยในตา่งประเทศและปรึกษาหารือกบัผู้บริหารอีกด้วย 

 
ผู้สอบบญัชีมีการส่งตวัแทนไปตรวจสอบบญัชีในบริษัทย่อยต่างประเทศ อีกทัง้มาตรฐานการบญัชีใน

ต่างประเทศมีความแตกต่างกนั ซึ่งต้องนํามาปรับใช้กบัมาตรฐานการบญัชีในประเทศไทย เพ่ือให้ได้ข้อมลูทางการเงินท่ี
ถกูต้อง  

 
นางสาววิภา สวุณิชย์ ผู้ ถือหุ้นแนะนําว่า บริษัทฯ ควรสอบถามค่าสอบบญัชีจากผู้สอบบญัชีรายใหญ่

รายอ่ืน เพ่ือสามารถนํามาเปรียบเทียบ อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท  
 
นายระเฑียร ศรีมงคล ชีแ้จงว่า บริษัทฯ ได้ดําเนินการตรวจสอบค่าสอบบญัชี  โดยมีการเปรียบเทียบ

และมีข้อมลูเพียงพอตอ่การตดัสนิใจวา่ คา่ตอบแทนท่ีเสนอจ่ายให้แก่ผู้สอบบญัชีมีความเหมาะสม  
 
นาย Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นต่อท่ีประชมุว่า บริษัทจดทะเบียนสว่นใหญ่ไม่ค่อย

เปล่ียนผู้สอบบญัชี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีบริษัทย่อยในต่างประเทศหลายบริษัท และสกุลเงินของแต่ละบริษัทย่อยมี
ความหลากหลาย อีกทัง้มาตรฐานของการตรวจสอบบญัชีของแต่ละประเทศมีความแตกต่าง ทําให้ค่าตอบแทนผู้สอบ
บญัชีของบริษัทมีอตัราท่ีสงูเกินไปมากนกั  

 
 เน่ืองจากไมมี่ผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามเพ่ิมเติม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ

ลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้
 
ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

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

บตัรเสีย  – ไมมี่ – 
 

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

 
มตทิี่ประชุม อนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2556 ตามที่เสนอ 
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วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
 

นายระเฑียร ศรีมงคล แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เพ่ือให้การลงทนุ การขยายธุรกิจ การเพิ่มสภาพคล่อง
ทางการเงิน และการชําระหนีข้องบริษัทให้เป็นไปอย่างคล่องตวั  บริษัทฯ จึงได้เสนอแผนระดมทนุโดยการออกและเสนอ
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 ท่ีจะออกมีมลูค่าไม่เกิน 25,000 ล้านบาท(สองหม่ืนห้าพนัล้านบาท) โดยจะ
ออกเสนอขายครัง้เดียวหรือหลายคราวก็ได้ และเม่ือรวมกบัมลูค่าของหุ้นกู้ ท่ีได้มีการอนมุติั
ไว้เดิมจํานวน 25,000 ล้านบาทแล้ว (ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2554) 
มลูคา่วงเงินของการออกหุ้นกู้รวมกนั มีมลูคา่ไมเ่กิน 50,000 ล้านบาท 

สกลุเงิน เสนอขายในสกลุบาท และ/หรือ ในสกลุเงินอ่ืน 
อตัราดอกเบีย้ ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะครัง้ 
อายขุองหุ้นกู้  ไม่เกิน 20 ปี นับจากวนัท่ีออกหุ้นกู้ ในแต่ละครัง้ ซึ่งกรณีนีไ้ม่รวมหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเม่ือ

เลิกบริษัท (Perpetual Debentures) สําหรับกรณีท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอน
เม่ือเลกิบริษัท (Perpetual Debentures) จะไมมี่วนัหมดอาย ุ

การไถ่ถอนก่อนกําหนด ผู้ ถือหุ้นกู้  และ/หรือ บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนครบกําหนด ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบั
เง่ือนไขของหุ้นกู้ ท่ีออกในแตล่ะครัง้ 

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

เง่ือนไขพิเศษ ในกรณีท่ีบริษัทได้ไถ่ถอนหรือชําระคืนหุ้นกู้ ท่ีได้ออกไว้แล้วข้างต้น บริษัทฯ สามารถออกหุ้น
กู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ภายใต้เง่ือนไขและวงเงิน (Revolving basis) ท่ีได้ขออนมุติัไว้ ทัง้นี ้
เม่ือรวมกบัหุ้นกู้ อ่ืนๆ จะต้องมีจํานวนเงินสงูสดุไมเ่กินวงเงินท่ีได้รับการอนมุติั 

 
ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่บริษัทฯ  

และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มบริษัทฯ 
มอบหมาย ให้มีอํานาจในการกําหนดเง่ือนไข และรายละเอียดตา่งๆ อนัจําเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุ้น
กู้  เช่น การกําหนดช่ือหุ้นกู้  จํานวนเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละครัง้ ประเภทหุ้นกู้  หลกัประกนั (ถ้ามี) ราคาเสนอขายต่อหน่วย 
ข้อกําหนด อายุของหุ้นกู้  ระยะเวลาการไถ่ถอน สิทธิการไถ่ถอนก่อนครบกําหนด อัตราดอกเบีย้ วิธีการชําระคืนหุ้นกู้  
วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น ตลอดจนดําเนินการขึน้ทะเบียนหุ้นกู้ กบัสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 
หรือ ตลาดรองอ่ืน และมีอํานาจในการแต่งตัง้ ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผู้จดัจําหน่ายหุ้นกู้  หน่วยงานการจดัอนัดบัเครดิต ผู้
ประเมินราคาทรัพย์สนิ ท่ีปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้  ตวัแทนผู้ ถือหุ้นกู้  หรือ ท่ีปรึกษาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือ บคุคลอ่ืน
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ใดท่ีเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้  อีกทัง้มีอํานาจลงนามในเอกสาร และสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจน 
ติดตอ่ ให้ข้อมลู ดําเนินการย่ืนเอกสารต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง และดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีจําเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกหุ้นกู้  

 
นาย Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้นได้ให้ข้อเสนอวา่ การออกหุ้นกู้จะช่วยให้บริษัทฯ มีอตัราดอกเบีย้ท่ี

ต่ํา โดยเสนอให้ออกหุ้นกู้ ในลกัษณะตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ (Hybrid Bond)  
 

  นายเดชา   สนุทรารชนุ ผู้ ถือหุ้นสอบถามเก่ียวกบัเงินจํานวน 25,000 ล้านบาท ว่าบริษัทฯ มีแผนการใช้
เงินอยา่งไร 
 

นายอาลก โลเฮีย ชีแ้จงวา่ บริษัทฯ เหน็วา่สภาวะตลาดในขณะนี ้การออกตราสารหนีร้ะยะยาว มีอตัรา
ดอกเบีย้คอ่นข้างต่ํา  ทัง้นี ้  จากอตัราการเติบโตของบริษัท  จะเหน็วา่ขณะนีเ้ป็นเวลาท่ีเหมาะสมในการออกและเสนอขาย 
หุ้นกู้  ซึง่จะนําเงินท่ีได้รับจากการขายหุ้นกู้  นําไปชําระเงินกู้ระยะสัน้ และเงินกู้ระยะยาว  อีกทัง้ใช้ในการลงทนุขยายบริษัท 
ตามแผนกลยทุธ์ ซึง่คาดวา่จะต้องใช้เงินประมาณ 20,000 ล้านบาทในอีก 2 ปีข้างหน้า ในโครงการ Greenfield ท่ีประเทศ
อินโดนีเซีย โครงการ PET ประเทศสหรัฐอเมริกา อีกทัง้ขยายโรงงาน 2 แหง่ในเมือง Rotterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
รวมทัง้โครงการใหมอ่ื่นๆ 
 

เน่ืองจากไมมี่ผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามเพิ่มเติม นายระเฑียร ศรีมงคล จงึขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ
ลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

 
ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 3,763,137,719 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.3520 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไมอ่นมุติั  24,141,193 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.6373  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 399,521 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0105 

บตัรเสีย  – ไมมี่ – 
 

มตทิี่ประชุม อนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 10 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ 
 

นายเดชา สุนทรารชุน ผู้ ถือหุ้ นสอบถามว่าเน่ืองจากบริษัทมีอัตรากําไรขัน้ต้นในระดับต่ํา (Margin) 
อยากทราบรายละเอียดในการบริหารต้นทนุซึง่เป็นจดุเดน่ของบริษัท  

 
นายดีลปิ กมุาร์ อากาวาล ชีแ้จงวา่ บริษัทฯ มีความสามารถในการบริหารต้นทนุให้ต่ํา เน่ืองจากบริษัทฯ 

มีความสามารถในการแข่งขนั มีสินทรัพย์ท่ีมีคณุภาพ มีการบริหารจดัการต้นทนุในด้านการจดัหาวตัถดิุบ กําลงัการผลิต 
และต้นทนุการผลติ  
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นายเบนยามิน วงษ์ประเสริฐ ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่ผลติภณัฑ์ Oxy Clear และผลติภณัฑ์ Poly Clear 
เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีการจดลขิสทิธ์ิหรือไม ่และมีคู่แข่งในผลติภณัฑ์ดงักลา่วหรือไม ่นอกจากนี ้โทรศพัท์มือถือของซมัซงุ ได้มี
การใช้ผลติภณัฑ์ของบริษัทหรือไม ่

 
นายดีลปิ กมุาร์ อากาวาล ชีแ้จงวา่ ผลิตภณัฑ์ Oxy Clear และผลติภณัฑ์ Poly Clear ได้มีการจด

สทิธิบตัรในอเมริกา และบริษัทได้มีการลงนามในสญัญาระยะยาวสําหรับการผลติในผลติภณัฑ์ดงักลา่ว ซึง่ขณะนี ้บริษัทฯ 
ยงัไมมี่คูแ่ข่งขนัในผลติภณัฑ์ข้างต้น นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัเป็นผู้ผลติฟิล์มเรซิ่นรายใหญ่ ซึง่เป็นสนิค้าชนิดพิเศษท่ีใช้
สําหรับผลติหน้าจอทีวี  

 
  ก่อนปิดการประชมุผู้ ถือหุ้น มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง จํานวน 954 ราย และผู้ ถือหุ้นท่ีรับมอบ
ฉันทะ จํานวน 1,091 ราย รวมผู้ ถือหุ้ นจํานวน 2,045 ราย ถือหุ้ นรวมกันทัง้สิน้ 3,787,678,433 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
78.7663 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอปิดการประชมุและกลา่วขอบคณุ

ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีสละเวลามาร่วมประชมุ และให้ข้อคิดเหน็ตา่งๆ 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)  
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เอกสารแนบ 3 
ข้อมูลการจัดสรรกําไรสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2556 และ
กาํไรสะสมและการจ่ายเงนิปันผล 
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เอกสารแนบ  3 
เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที่ 4 

พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2556 และกาํไรสะสม และการจ่ายเงนิปันผล  
 
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 
 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีและหลงัหกัสํารอง
ตามกฎหมาย ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ มีอํานาจอนมุติัในการพิจารณาเปล่ียนแปลงการจ่ายเงินปันผล โดยคํานึงถึง
ปัจจัยต่างๆ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น ได้แก่ เงินสํารองเพ่ือจ่ายชําระหนี ้เงินกู้ ยืม แผนการลงทุนในการ
ขยายกําลงัการผลิต รวมทัง้ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงของสภาวะการตลาด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดใน
อนาคตของบริษัท  

 
 การเสนอจ่ายเงนิปันผลสาํหรับปี 2556 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2557 มีมติเห็นชอบให้เสนอการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2556 และกําไรสะสมให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท หรือเท่ากับ 1,347,992,028.60 บาท ซึ่งบริษัท
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้ว ในอตัราหุ้นละ 0.14 บาท หรือเทา่กบั 673,996,014.30 บาท เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2556 

 
ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัการอนมุติัของผู้ ถือหุ้น สําหรับการจ่ายเงินปันผลในส่วนท่ีเหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.14 

บาท หรือเทา่กบั 673,996,014.30 บาท โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557  
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รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2556 เปรียบเทียบกบัปี 2555 โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 2556 2555 

การจ่ายเงนิปันผลต่อหุ้นประจาํปี (บาทต่อหุ้น) 

- การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในระหวา่งปี 

- การจ่ายเงินปันผลในสว่นท่ีเหลือ 

0.28 

0.14 

0.14 

0.36 

0.18 

0.18 

จํานวนเงินปันผลทัง้หมด 1,347,992,028.60 1,733,132,608.20 

กําไรสทุธิจากงบการเงินรวมของบริษัท 1,325,866,620.00 4,611,237,753.00 

กําไรสะสมท่ีนํามาจดัสรร 25,013,556,000 29,079,372,000 

อตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบกบักําไรสทุธิจากงบการเงินรวม 101.67 % 37.58 % 

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

 
  ทัง้นี ้บริษัทฯ  ได้กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2557 (Record Date)  และ

ให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  โดยวิธีการปิดสมดุ
ทะเบียนในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2557 
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เอกสารแนบ 4 
ประวัตกิรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้เลือกตัง้ใหม่ 
และนิยามกรรมการอสิระ 
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เอกสารแนบ  4 
เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที่ 5 
พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ   

ประวัตขิองกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอให้เลือกตัง้ใหม่ 

ช่ือ :       นางสจิุตรา โลเฮีย 
 
ประเภทกรรมการ :       กรรมการบริหาร 
 
ตาํแหน่ง :      กรรมการและประธานคณะกรรมการกํากบัดแูล 

การดําเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
 
อายุ :                                        49  ปี 

 
ความสัมพันธ์ทาง             คูส่มรส นายอาลก โลเฮีย 
ครอบครัวระหว่าง        
ผู้บริหาร :  
 
วันที่เข้าดาํรง     19 กนัยายน 2552 
ตาํแหน่งกรรมการ :  

 

การศกึษา :                                 Owner President Management Program, Harvard Business School 

ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลยั Delhi, ประเทศอินเดีย 
      

หลักสูตรการอบรม : หลกัสตูร Capital Market Academy Leadership Program  
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นท่ี 14   ประเทศไทย 

   
ประวัตกิารทาํงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)                                                
 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย      
  ไมมี่ 
 
หน่วยงานอ่ืนๆ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556) 
     

2555 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ - บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จํากดั 
 

2554 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ - บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จํากดั )มหาชน(  
 

2554 – ปัจจบุนั  กรรมการ - IVL Belgium N.V. 
 

2552 – ปัจจบุนั  กรรมการ - บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จํากดั 
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2551 – ปัจจบุนั  กรรมการ - บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดสัตรีส์้ จํากดั )มหาชน(  
 

2551 – ปัจจบุนั  กรรมการ - Indorama Polymers (USA) LLC. 
 

2550 – ปัจจบุนั  กรรมการ - UAB Indorama Holdings Europe 
 

2550 – ปัจจบุนั  กรรมการ - Indorama Polymers Rotterdam B.V. 
 

2550 – ปัจจบุนั  กรรมการ - Indorama Holdings Rotterdam B.V. 
 

2550 – ปัจจบุนั  กรรมการ - Indorama Polymers Workington Ltd.  
 

2550 – ปัจจบุนั  กรรมการ - UAB Indorama Polymers Europe 
 

2550 – ปัจจบุนั  กรรมการ - AlphaPet, Inc. 
  

2547 – ปัจจบุนั  กรรมการ - Canopus International Limited 
 

2547 – ปัจจบุนั  กรรมการ  - บริษัท อินโดรามา โพลีเมอร์ส จํากดั )มหาชน(  
  

2546 – ปัจจบุนั  กรรมการ - Indorama Ventures USA Inc. 
 

2546 – ปัจจบุนั  กรรมการ - UAB Orion Global PET 
 

2544 – ปัจจบุนั  กรรมการ - บริษัท เอเซีย เพท็ )ไทยแลนด์(  จํากดั 
 

2539 – ปัจจบุนั  กรรมการ - บริษัท เพท็ฟอร์ม (ไทยแลนด์) จํากดั 
      

2537 – ปัจจบุนั  กรรมการ - บริษัท อินโดรามา โฮลดิง้ส์ จํากดั 
 

2554 – ปัจจบุนั  Commissioner - PT. Indorama Ventures Indonesia 
   

2554 – ปัจจบุนั  Commissioner  - PT. Indorama Polyester Industries Indonesia 
 

2554 – ปัจจบุนั  Commissioner - PT. Indorama Polychem Indonesia 
 

2554 – ปัจจบุนั  Commissioner  - PT. Indorama Petrochemicals 
 

2554 – ปัจจบุนั  Commissioner - PT. Indorama Polypet Indonesia 
  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไมมี่  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556    
 
การเข้าร่วมประชุม:    ประชมุคณะกรรมการบริษัทจํานวน 6 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 4 ครัง้     
  
ประวัตกิารกระทาํผิดกฎหมาย ไมมี่ 
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : 
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ช่ือ :       นายซาชิ ปรากาซ ไคตาน 
 
ประเภทกรรมการ :       กรรมการบริหาร 
 
ตาํแหน่ง :      กรรมการและกรรมการผู้จดัการธุรกิจขนสตัว์  
 
อายุ :                                        65  ปี 

 
ความสัมพันธ์ทาง             ไมมี่ 
ครอบครัวระหว่าง        
ผู้บริหาร :  
 

วันที่เข้าดาํรง     19 กนัยายน 2552 
ตาํแหน่งกรรมการ : 

 

การศกึษา : ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ St. Xavier College Kolkata ประเทศอินเดีย  
       
หลักสูตรการอบรม : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 88/2011 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย 
   

หลกัสตูร Director Certificate Program (DCP) รุ่นท่ี 165/2012 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย 

 
ประวัตกิารทาํงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)                                                
 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย      
  ไมมี่ 
  
หน่วยงานอ่ืนๆ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556) 
       

2553 – ปัจจบุนั กรรมการ - Indorama Trading AG 
 

2552 – ปัจจบุนั กรรมการ - Beacon Trading (UK) Ltd. 
 

2552 – ปัจจบุนั  กรรมการ - Indorama Trading (UK) Ltd. 
 

2551 – ปัจจบุนั               กรรมการ - บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดสัตรีส์้ จํากดั (มหาชน)   
  

2547 – ปัจจบุนั  กรรมการ - บริษัท อินโดรามา โฮลดิง้ส์ จํากดั 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  จํานวน 120,000 หุ้น (0.00%)   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556   
 



                                                                                                                              บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) 

 

หน้า 34 

 

การเข้าร่วมประชุม:   ประชมุคณะกรรมการบริษัทจํานวน 6 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 5 ครัง้     
   

ประวัตกิารกระทาํผิดกฎหมาย ไมมี่ 
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : 
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ช่ือ :       นายระเฑียร ศรีมงคล 
 
ประเภทกรรมการ :       กรรมการอิสระ 
 
ตาํแหน่ง :      กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท  

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ 
บริหารความเส่ียงองค์กร 

 
อายุ :                                        54  ปี 

 
ความสัมพันธ์ทาง             ไมมี่ 
ครอบครัวระหว่าง        
ผู้บริหาร : 
วันที่เข้าดาํรง     19 กนัยายน 2552 
ตาํแหน่งกรรมการ : 

 

การศกึษา :                                  ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
       

ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา  
 

ปริญญาตรีแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล (ศิริราช)  
  

ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
หลักสูตรการอบรม : ประกาศนียบตัรชัน้สงู  “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สําหรับนกับริหาร

ระดบัสงู” รุ่น 9 สถาบนัพระปกเกล้า  
   

ปริญญาบตัร หลกัสตูร “การป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่นท่ี 51/21)” 
วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรสถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ 

  

หลกัสตูร Capital Market Academy Leadership Program  
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นท่ี 11 ประเทศไทย 

 

หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 8/2001   
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย 
  

หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี19/2008  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย 
 

หลกัสตูร Financial Statements Demystified for Director รุ่นท่ี1/2009 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย 
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ประวัตกิารทาํงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง) 
 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย      

 

ปัจจบุนั กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร - บริษัท บตัรกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
 

ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกํากบัดแูลกิจการ และ 
กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน - บริษัท วนัทวูนั คอนแทคส์ จํากดั (มหาชน) 

   
หน่วยงานอ่ืนๆ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556) 

 

2547 - 2555 อนกุรรมการพิจารณาประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ - ด้านการบริหารจดัการองค์กร 
ชดุท่ี 3 การควบคมุและการตรวจสอบภายใน กระทรวงการคลงั 
 

2544 - 2555 อนกุรรมการจดัทําบนัทกึข้อตกลง และประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
กระทรวงการคลงั 
 

2544 - 2554 รองกรรมการผู้จดัการ - ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) (ธนาคารนครหลวงไทย จํากดั (มหาชน)) 
 

2553 - 2554 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ - บริษัท อินโดรามา โพลีเมอร์ส จํากดั (มหาชน) 
  

2551 - 2553  กรรมการ - บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท   จํานวน 180,000 หุ้น (0.00%)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556   
 
การเข้าร่วมประชุม :  ประชมุคณะกรรมการบริษัทจํานวน 6 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 6 ครัง้     
  ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 5 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 5 ครัง้     
 ประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กรจํานวน 2 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 2 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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ช่ือ :           นายวิลเล่ียม เอล็ล์วู๊ด ไฮเน็ค 
 
ประเภทกรรมการ :           กรรมการอิสระ 
 
ตาํแหน่ง :          กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา 

   พิจารณาคา่ตอบแทนและกํากบัดแูลกิจการ 
 

อายุ :                                            64  ปี 
 

ความสัมพันธ์ทาง                 ไมมี่ 
ครอบครัวระหว่าง        
ผู้บริหาร : 
  

วันที่เข้าดาํรง 19 กนัยายน 2552 
ตาํแหน่งกรรมการ : 

 

การศกึษา :                                  ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยัโยนก ลําปาง  
       

โรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพมหานคร  
 
หลักสูตรการอบรม : หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 64/2005   

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย 
 
ประวัตกิารทาํงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง) 
  
บริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย      

 

ปัจจบุนั ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  - บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 
(มหาชน) 

 
หน่วยงานอ่ืนๆ  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556) 
  ไมมี่ 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท จํานวน 3,009,132 หุ้น (0.06%)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556   

  
การเข้าร่วมประชุม :   ประชมุคณะกรรมการบริษัทจํานวน 6 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 6 ครัง้     
  ประชมุคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและกํากบัดแูลกิจการ จํานวน 3 ครัง้  

 เข้าร่วมประชมุ 3 ครัง้     
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ประวัตกิารกระทาํผิดกฎหมาย ไมมี่ 
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : 
 
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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ช่ือ :       ดร.ศิริ การเจริญดี 
 
ประเภทกรรมการ :       กรรมการอิสระ 
 
ตาํแหน่ง :      กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา 

พิจารณาคา่ตอบแทนและกํากบัดแูลกิจการ 
 

อายุ :                                        66  ปี 
 

ความสัมพันธ์ทาง             ไมมี่ 
ครอบครัวระหว่าง        
ผู้บริหาร : 
 

วันที่เข้าดาํรง     27 เมษายน 2553 
ตาํแหน่งกรรมการ : 

 

การศกึษา :                                  ปริญญาเอก ดษุฎีบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์) Monash University  
ประเทศออสเตรเลีย 

   

ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต University of Sydney  
ประเทศออสเตรเลีย 
 

ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) เศรษฐศาสตรบณัฑิต University of Sydney  
ประเทศออสเตรเลีย 

 
หลักสูตรการอบรม : หลกัสตูร Director Accreditation Program รุ่นท่ี 4/2003 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย 
 

หลกัสตูร Director Certification Program รุ่นท่ี 60/2005 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย 
  

หลกัสตูร Audit Committee Program รุ่นท่ี 6/2005 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย 

      

หลกัสตูรวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 5/2007 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย    
   

หลกัสตูร Advanced Management Program (AMP) รุ่นท่ี 113/1995 
Harvard Business School, 1995    
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ประวัตกิารทาํงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง) 
 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย      
 

ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา 
และพิจารณาคา่ตอบแทน - บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จํากดั (มหาชน) 

 

ปัจจบุนั รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  - บริษัท นํา้มนัพืชไทย จํากดั (มหาชน) 
 

ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ - บริษัท ประสทิธ์ิพฒันา จํากดั (มหาชน) 
 
หน่วยงานอ่ืนๆ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)   
 

2555 – ปัจจบุนั อนกุรรมการพฒันาระบบราชการเก่ียวกบัการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ  
กรรมการพฒันาระบบราชการ 

 

2554 – ปัจจบุนั คณะกรรมการกํากบัการบริหารความเส่ียง - ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 

2552 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ - ธนาคารแหง่ประเทศไทย  
 

2552 – ปัจจบุนั คณะกรรมการนโยบายการเงิน - ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 

2546 – ปัจจบุนั คณะกรรมการจดัทําบนัทกึข้อตกลงและประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) 
สํานกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลงั 

      

2546 – ปัจจบุนั กรรมการ - บริษัท ทริส คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 
 

2542 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการบริหารและประธานกรรมการสรรหา พิจารณา 
คา่ตอบแทนและกํากบัดแูลกิจการ - บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั 

  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไมมี่  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
   
การเข้าร่วมประชุม :  ประชมุคณะกรรมการบริษัทจํานวน 6 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 6 ครัง้     
  ประชมุคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและกํากบัดแูลกิจการ จํานวน 3 ครัง้  

เข้าร่วมประชมุ 2 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 
 
 บริษัทได้กําหนดคณุสมบติัของกรรมการอิสระเข้มกว่าประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ.4/2552 เร่ือง 
การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่(ฉบบัท่ี 2)  ดงันี ้
 

 กรรมการอิสระจะต้องมีจํานวนไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจํานวนกรรมการบริษัททัง้หมด และต้องมีคณุสมบติั
ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
 

(ก) ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละศนูย์จดุเจ็ดห้า (0.75) ของทนุท่ีชําระแล้วของบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ี
เก่ียวข้องกนั ซึง่รวมทัง้หุ้นท่ีถือโดยบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนัด้วย 

(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 
ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2557 
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เอกสารแนบ 5 
เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 6 
พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจาํปี 2557 
 
การเสนอจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2557 

คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนและให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัค่าตอบแทนของกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่

เป็นผู้บริหารในปี 2557 และมีการเสนอการจ่ายโบนสัประจําปีสําหรับกรรมการบริษัททกุคนในปี 2556 ตามข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและกํากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกํากับดูแลกิจการได้เสนอให้มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิ

ประโยชน์อ่ืนตามหลกัเกณฑ์ของการจ่ายค่าตอบแทนโดยเสนอให้แก่กรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหารต่อ

คณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้นดงันี ้

 ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้กับกรรมการควรจ่ายอย่างสมเหตุสมผล โดยพิจารณาจากภาระหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบและ
ขอบเขตการปฏิบติังาน 

 คา่ตอบแทนควรคํานงึถงึผลประโยชน์ของกรรมการและคํานงึถงึผลประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 

 โครงสร้างของคา่ตอบแทนควรจะไมซ่บัซ้อน โปร่งใส และง่ายตอ่ความเข้าใจของผู้ ถือหุ้น 

 การจ่ายค่าตอบแทนสําหรับกรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหารและกรรมการอิสระ เป็นการจ่ายค่าตอบแทนประจําและ
โบนสัประจําปี ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัผลประกอบการของบริษัทในปีท่ีผา่นมา 

 คา่ตอบแทนในสว่นท่ีเพิ่ม จะมีการจ่ายให้แก่กรรมการซึง่ดํารงตําแหน่งในแตล่ะคณะอนกุรรมการ 

การปฏิบติัตามนโยบาย คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกํากับดูแลกิจการจะกําหนดรูปแบบ

คา่ตอบแทนโดยเปรียบเทียบกบับริษัทจดทะเบียนอ่ืน ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้ 

บริษัทฯ ไมมี่นโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนประจําให้แก่กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัท 

 สําหรับค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะอนกุรรมการซึ่งดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ 
และกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร คํานวณโดยประมาณในอตัรา 1.5 เท่าของกรรมการท่านอ่ืนๆ 

 ในการพิจารณาโบนสัท่ีจ่ายให้กบักรรมการทกุคนนัน้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกํากบัดแูล

กิจการ จะประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี โดยคํานึงถึงผลงาน ความรับผิดชอบ ความเช่ียวชาญและการเข้าร่วม

ประชมุ โดยอ้างอิงจากแบบประเมินผลการปฏิบติังานและการประเมินรายบคุคล 

นอกจากนี ้โบนัสประจําปีทัง้หมด คํานวนจากอตัราร้อยละคงท่ีของผลกําไรสุทธิรวมประจําปีของบริษัท โดย

คํานวณจากระบบการเก็บคะแนน (Point System) ตามจํานวนครัง้ท่ีกรรมการแตล่ะคนเข้าร่วมประชมุ 

 

 



                                                                                                                              บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) 

 

หน้า 45 

 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2557 เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2557 ได้มีการเสนอการจ่ายค่าตอบแทน
ให้กบักรรมการประจําปี 2557 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการ 
เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 16 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 
เพ่ือพิจารณาอนมุติัให้มีการเสนอจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทัง้หมด สําหรับปี 2557 ซึ่งประกอบด้วย 

 
1) ค่าตอบแทนประจาํสาํหรับกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

ลาํดับ กรรมการอิสระและกรรมการท่ี   

ไม่เป็นผู้บริหาร 

อนุมัตจิาํนวน 

(บาท) 

จาํนวนที่จ่ายในปี     

2556 (บาท) 

 

จาํนวนที่เสนอ 

จ่ายในปี 2557 

(บาท) 

1 นายศรี ปรากาซ โลเฮีย 75,000 ต่อเดือน 900,000 900,000 

2 นายระเฑียร ศรีมงคล  50,000 ต่อเดือน 600,000 600,000 

3 นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 50,000 ต่อเดือน 600,000 600,000 

4 นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช  50,000 ต่อเดือน 600,000 600,000 

5 นายอมิต โลเฮีย 50,000 ต่อเดือน 600,000 600,000 

6 นายมาริษ สมารัมภ์ 50,000 ต่อเดือน 600,000 600,000 

7 ดร.ศิริ การเจริญดี 50,000 ต่อเดือน 600,000 600,000 

8 นายคณิต สีห์ 50,000 ต่อเดือน 600,000 600,000 

9 นายอภิศกัด์ิ ตนัติวรวงศ์ 50,000 ต่อเดือน 400,000* 600,000 
 ยอดรวม  5,500,000 5,700,000 

*นายอภิศกัด์ิ ตนัติวรวงศ์ ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2556 และได้รับคา่ตอบแทนเป็นระยะเวลา 8 เดือน 

2) ค่าตอบแทนประจาํสาํหรับคณะกรรมการตรวจสอบ 

ลาํดับ กรรมการอิสระ อนุมัตจิาํนวน 

(บาท) 

จาํนวนที่จ่ายในปี     

2556 (บาท) 

 

จาํนวนที่เสนอ 

จ่ายในปี 2557 

(บาท) 

1 นายระเฑียร ศรีมงคล 75,000 ต่อเดือน 900,000 900,000 
2 นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช 50,000 ต่อเดือน 600,000 600,000 
3 นายมาริษ สมารัมภ์ 50,000 ต่อเดือน 600,000 600,000 
 ยอดรวม  2,100,000 2,100,000 
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3) ค่าตอบแทนประจําสําหรับคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกํากับดูแลกิจการโดยจ่าย
ให้แก่กรรมการอิสระเท่านัน้ 

ลาํดับ กรรมการอิสระ อนุมัตจิาํนวน 

(บาท) 

จาํนวนที่จ่ายในปี     

2556 (บาท) 

 

จาํนวนที่เสนอ 

จ่ายในปี 2557 

(บาท) 

1 นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 35,000 ต่อเดือน 420,000 420,000 
2 ดร.ศิริ การเจริญดี 25,000 ต่อเดือน 300,000 300,000 
3 นายคณิต สีห์ 25,000 ต่อเดือน 300,000 300,000 

 ยอดรวม  1,020,000 1,020,000 
 

4) ค่าตอบแทนประจาํสาํหรับคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กรโดยจ่ายให้แก่กรรมการอิสระเท่านัน้ 

ลาํดับ กรรมการอิสระ อนุมัตจิาํนวน 

(บาท) 

จาํนวนที่จ่ายในปี     

2556 (บาท) 

 

จาํนวนที่เสนอ 

จ่ายในปี 2557 

(บาท) 

1 นายระเฑียร ศรีมงคล 25,000 ต่อเดือน 300,000 300,000 
2 นายมาริษ สมารัมภ์ 25,000 ต่อเดือน 300,000 300,000 
 ยอดรวม  600,000 600,000 

 

5) เงินโบนัสจ่ายให้แก่กรรมการทุกท่าน 

ลาํดับ กรรมการ จาํนวนเงินโบนัสที่จ่าย  

ในปี 2556 (บาท) 

จาํนวนเงินโบนัสที่เสนอจ่าย   

ในปี 2557 (บาท) 

1 นายศรี ปรากาซ โลเฮีย 675,000 526,316 
2 นายอาลก โลเฮีย 675,000 631,579 
3 นางสจิุตรา โลเฮีย 540,000 315,789 
4 นายอมิต โลเฮีย 270,000 315,789 
5 นายซาชิ ปรากาซ ไคตาน 540,000 315,789 
6 นายดีลิป กมุาร์ อากาวาล 405,000 421,053 
7 นายอเุดย์ พอล ซิงห์ กิล 270,000 315,789 
8 นายระเฑียร ศรีมงคล 810,000 631,579 
9 นายมาริษ สมารัมภ์ 405,000 421,053 
10 นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช 540,000 421,053 
11 นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 540,000 526,316 
12 ดร.ศิริ การเจริญดี 540,000 421,053 
13 นายคณิต สีห์ 540,000 421,053 
14 นายอภิศกัด์ิ ตนัติวรวงศ์ - 315,789 

 ยอดรวม 6,750,000 6,000,000 
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 ปี 2556 ปี 2557 
ยอดรวมค่าตอบแทนรวมประจาํปี 15,970,000 15,420,000 
ค่าตอบแทนที่ได้อนุมัต/ิและเสนอต่อผู้ถือหุ้น
เพ่ือขออนุมัต ิ

17,000,000 16,000,000 
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เอกสารแนบ 6 
ข้อมูลผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2557 
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เอกสารแนบ 6 
 
เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 7 
พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2557 
 
ข้อมูลในการเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2557 
 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี 2/2557 ได้พิจารณาการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยมีความเหน็
วา่ในปี 2555 ท่ีผา่นมา บริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั ผู้สอบบญัชีของบริษัทได้ปฎิบติังานอยา่งเหมาะสม เป็น
ท่ีน่าพอใจ จงึเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายนี ้ ในปี 2557 โดย 
กําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 7,800,000 บาท โดยไมร่วมคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ 
 
การเสนอแต่งตัง้สาํนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชี 

 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2557 ได้พิจารณาให้เสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี บริษัท 
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และกําหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีประจําปี 2557 ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

ให้มีการเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี บริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั โดยมีรายนามผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตดงัตอ่ไปนี ้  

 

 

ช่ือ  ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต

เลขที่ 

สัดส่วน 
การถือหุ้น จาํนวนปีที่ลงลายมือช่ือรับรอง 

งบการเงนิของบริษัท 

 1. นายวินิจ ศิลามงคล 3378 ไมมี่ 3 

 2. นางสาวอรวรรณ ชณุหกิจไพศาล 6105 ไมมี่ - 

 3. นายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลศิ 4068 ไมมี่ - 
 

โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งมีอํานาจในการตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 
ทัง้นีผู้้สอบบญัชีท่ีได้รับการเสนอแต่งตัง้ทกุรายเป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ให้ความเหน็ชอบ และไมมี่ความสมัพนัธ์หรือมีสว่นได้เสียกบับริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว ในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบตอ่การปฏิบติัหน้าท่ีอยา่งเป็นอิสระ 

 
นอกจากนี ้ผู้ สอบบัญชีท่ีสังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และผู้สอบบัญชีท่ีสังกัด KPMG 

International โดยสว่นใหญ่ได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย 
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การเสนอจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสาํหรับปี 2557 

สําหรับคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2557 ได้กําหนดคา่ตอบแทนเป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 7,800,000 บาท 
โดยไมร่วมคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ 
 
ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีโดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 

รายละเอียด  ปี 2556 (บาท) ค่าตอบแทนที่เสนอ 
ในปี 2557 (บาท) 

เพิ่มขึน้ 
(ร้อยละ) 

 
คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี  
 

 
7,800,000 

 
7,800,000 

 
- 

 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ได้รวมถึงค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส จํานวนสามไตรมาส และ

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปีของงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมของบริษัท  
 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและค่าบริการตรวจสอบอ่ืนๆ 
 
รายละเอียด  ปี 2556 (บาท) ปี 2555 (บาท) 

1.คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ   
   และบริษัทยอ่ย บริษัทท่ีมีอํานาจ  
   ควบคมุร่วม และบริษัทร่วม 

98,000,000 100,000,000 

ก) จ่ายใหก้บับริษัท เคพีเอ็มจี  
ภูมิไชย สอบบญัชี จํากดั และ   
บริษัททีส่งักดั บริษัท เคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบญัชี จํากดั 

ข) จ่ายใหผู้ส้อบบญัชีบริษัทอืน่  

91,000,000 
 
 
 

7,000,000 

97,000,000 
 
 
 

3,000,000 
2.คา่บริการตรวจสอบอ่ืน(Non-audit  
   fee) ท่ีจ่ายให้กบั KPMG    
   International บริษัทท่ีสงักดั  
   บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี  
   จํากดั * 

49,000,000 
 

  

11,000,000 

*ค่าบริการตรวจสอบอื่นซึ่งเก่ียวข้องกับการให้คําปรึกษาด้านภาษี การทํา Due Diligence การซือ้กิจการ การปรับ
โครงสร้างกิจการ และการให้คําปรึกษาในด้านอ่ืนๆ 
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เอกสารแนบ 7 
การแต่งตัง้ผู้รับมอบฉันทะ รายช่ือกรรมการอสิระที่ได้รับการเสนอช่ือ
ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น 
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เอกสารแนบ 7 

 
การแต่งตัง้ผู้รับมอบฉันทะ และรายช่ือกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุม
ผู้ถือหุ้น 
 

 บริษัทฯ  ได้กําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี  1/2557  ณ  ห้องแอทธินี  คริสตลั  ฮอลล์  โรงแรมพลาซา่ แอทธินี 
รอยลั เมอริเดียน เลขท่ี 61 ถนนวิทย ุกรุงเทพมหานคร 10330 ในวนัพฤหสับดีท่ี 24 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. เพ่ือพิจารณา
ระเบียบวาระตา่งๆ รายละเอียดตามท่ีได้แสดงไว้ในหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

 บริษัทฯ ขอเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ตามวนัเวลาดงักล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วม
ประชมุได้ ทา่นสามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืน หรือบคุคลใดบคุคลหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
 
 

1. นายระเฑียร ศรีมงคล    กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ 
    * (โปรดอา่นรายละเอียดในหมายเหต)ุ และกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร 

อาย ุ54 ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี 22 ซอยรามคําแหง 14 ถนนรามคําแหง แขวงหวัหมาก  
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240   

 

2. นายมาริษ สมารัมภ์   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเส่ียง 
     องค์กร  

อาย ุ71 ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี 80 ซอยสขุมุวิท 39 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ  
เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110   
 

3. ดร.ศิริ การเจริญดี  กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 
 * (โปรดอา่นรายละเอียดในหมายเหต)ุ และกํากบัดแูลกิจการ   

อาย ุ66 ปี 
         อยูบ้่านเลขท่ี 44/2 หมู่ 6 ถนนบางแวก แขวงบางไผ ่เขตบางแค 

กรุงเทพฯ 10160 
 

4. นายอภิศกัด์ิ ตนัติวรวงศ์ กรรมการอิสระ  
อาย ุ60 ปี 

         อยูบ้่านเลขท่ี 37-39 ถนนดํารงรักษ์ แขวงมหาศกัด์ิ  
เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย กรุงเทพฯ 10100 

 
* หมายเหต ุ นายระเฑียร ศรีมงคล และ ดร.ศิริ การเจริญดี เป็นผู้ มีสว่นได้เสียในวาระท่ี 5 เร่ือง “พิจารณาอนมุติัเลือกตัง้

กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ” ซึง่เป็นกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระในปี 2557 และได้รับ
เสนอให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 
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เอกสารแนบ 8 
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
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เอกสารแนบ 8 
 

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 1/2557 ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) ซึง่จดัขึน้ในวนัพฤหสับดีท่ี 24 
เมษายน 2557 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  1/2556 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2556 
 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เหน็ด้วย                      ไมเ่หน็ด้วย         งดออกเสียง
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 วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2556  
 

 วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุติังบดลุและงบกําไรขาดทนุสําหรับปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เหน็ด้วย                        ไมเ่หน็ด้วย               งดออกเสียง
     

 วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุติัการจดัสรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2556 และกําไรสะสม และการ
จ่ายเงินปันผล 

 (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  นางสจิุตรา โลเฮีย 
      เหน็ด้วย                        ไมเ่หน็ด้วย           งดออกเสียง 

5.2  นายซาชิ ปรากาซ โลเฮีย 
      เหน็ด้วย                        ไมเ่หน็ด้วย           งดออกเสียง 

5.3  นายระเฑียร ศรีมงคล 
      เหน็ด้วย                        ไมเ่หน็ด้วย           งดออกเสียง 

5.4  นายวิลเล่ียม เอล็ล์วู๊ด ไฮเน็ค 
      เหน็ด้วย                        ไมเ่หน็ด้วย           งดออกเสียง 

5.5  นายศิริ การเจริญดี 
      เหน็ด้วย                        ไมเ่หน็ด้วย           งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุติัการจ่ายคา่ตอบแทนให้กบักรรมการประจําปี 2557 
 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เหน็ด้วย                        ไมเ่หน็ด้วย           งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุติัการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2557 
 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เหน็ด้วย                        ไมเ่หน็ด้วย           งดออกเสียง 
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 วาระท่ี 8 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 
                   (.......................................................) 

 
 
 
 
 
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 1/2557 ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) ในวนัพฤหสับดีท่ี 24 
เมษายน 2557 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 9 
คาํชีแ้จงวธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานเพื่อเข้า
ร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 
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เอกสารแนบ 9  
 

 คาํชีแ้จงวธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และแสดงหลักฐานเพ่ือสทิธิในการเข้าร่วมประชุม 
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
วธีิการมอบฉันทะ 
 

บริษัทได้จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามเอกสารแนบ 8 ซึง่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้

กําหนดไว้ โดยเป็นแบบท่ีกําหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดและชดัเจนมายงัผู้ ถือหุ้น เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่

สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้วา่จะมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืน หรือจะมอบฉนัทะให้กรรมการ

อิสระรายใดรายหนึง่ตามท่ีบริษัทได้เสนอช่ือไว้ ซึง่มีรายช่ือกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้นเลือกเพ่ือมอบฉนัทะ

ปรากฎตามเอกสารแนบ 7 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 » ข้อมลูสําหรับผู้ ถือหุ้น » 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 

11 มาพร้อมกนันี ้
 

หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม 
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุโปรดแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนี ้ณ จดุรับลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชมุ  
 

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 
 

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง 

 ใบลงทะเบียนท่ีมีบาร์โค้ด ซึง่แนบมากบัหนงัสือเชิญประชมุ 

 บตัรประจําตวัประชาชนหรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นเป็นชาวตา่งชาติ) 
 

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ 

 ใบลงทะเบียนท่ีมีบาร์โค้ด ซึง่แนบมากบัหนงัสือเชิญประชมุ 

 หนงัสือมอบฉนัทะท่ีบริษัทจดัสง่ให้พร้อมหนงัสือเชิญประชมุนี ้พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 
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 สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน  สําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นเป็นชาวตา่งชาติ) 

ของผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีรับรองสําเนาถกูต้อง 
 

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 10 
ข้อบังคับบริษัท และพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 
(เฉพาะส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น) 
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เอกสารแนบ  10 

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 11 
แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 
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เอกสารแนบ 11 
 

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 
ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน 

เลขที่ 61 ถนนวทิยุ กรุงเทพฯ 10330 
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