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บริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 
วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 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 ผู้สอบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมาย โดยมีรายละเอียดผู้ เข้าร่วมประชมุดงันี ้

กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุ  

1. นายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธานกรรมการบริษัท 
2. นายอาลก โลเฮีย  รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร 

กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและกํากบัดแูลกิจการ และประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่บริษัทฯ 

3. นางสจิุตรา โลเฮีย กรรมการบริหาร 
4. นายอมิต โลเฮีย กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
5. นายดีลปิ กมุาร์ อากาวาล กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารธุรกิจ Feedstock และ PET 
6. นายอเุดย์ พอล ซิงห์ กิล กรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการธุรกิจโพลีเอสเตอร์  
7. นายซาชิ ปรากาซ ไคตาน กรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการธุรกิจขนสตัว์ 
8. นายระเฑียร ศรีมงคล กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและ

กรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร 
9. นายวิลเล่ียม เอล็ล์วู๊ด ไฮเน็ค กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและ 

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

กิจการ 
13. นายคณิต สีห์ กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกํากับดูแล

กิจการ 
14. นายอภิศกัด์ิ ตนัติวรวงศ์ กรรมการอิสระ 
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ผู้สอบบญัชีท่ีเข้าร่วมประชมุ 

1. นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 

2. นางสาวอรวรรณ ชณุหกิจไพศาล ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั  

ท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเข้าร่วมประชมุ  

1.  นายชาตรี ตระกลูมณีเนตร ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท สํานกังานกฎหมาย แคปปิตอล จํากดั 

  ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุว่า ฝ่ายบริหารในแตล่ะธุรกิจของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประชมุสามญัผู้
ถือหุ้นในครัง้นีด้้วย 

 ประธานฯ กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2557 และแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ
วา่ ขณะนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจํานวน 674 ราย และผู้ ถือหุ้นท่ีรับมอบฉนัทะจํานวน 1,101 ราย รวมผู้ ถือหุ้น
จํานวน 1,775 ราย ถือหุ้นรวมกันทัง้สิน้ 3,806,780,338 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.0731 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท ประธานฯ จงึขอเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2557 

 
ก่อนเข้าสูว่าระการประชมุ ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ เพ่ือให้การประชมุเป็นไปอยา่งโปร่งใส

และสอดคล้องกบัแนวทางท่ีดีในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ประธานฯ ขอเชิญผู้ เข้าร่วมประชมุจํานวน 1 
คน ร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียง ซึง่มีผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุจํานวน 1 คน รับอาสาเป็นสกัขีพยานในการนบั
คะแนนเสียง 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายระเฑียร ศรีมงคล กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ
บริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร เป็นผู้ ดําเนินการประชมุในภาคภาษาไทย 

ก่อนเข้าสูร่ะเบียบวาระประชมุ นายระเฑียร ศรีมงคล ได้ชีแ้จงขัน้ตอนในการประชมุว่า ในการประชมุจะ
ดําเนินการประชมุเรียงตามลําดบัวาระท่ีได้แจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชมุ และในทกุระเบียบวาระ ถ้าผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉนัทะทา่นใดต้องการเสนอข้อคิดเหน็หรือเสนอคําถามขอให้ยกมือ และเม่ือประธานฯ อนญุาตแล้ว ขอให้แถลงต่อท่ีประชมุ
ก่อนด้วยว่าเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะช่ือใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคําถามท่ีตรงกบัระเบียบวาระเท่านัน้ หาก
จะเสนอหรือถามคําถามในเร่ืองอ่ืนๆ ขอให้เสนอหรือถามเม่ือประชมุจบระเบียบวาระตา่ง ๆ แล้ว 

นายระเฑียร ศรีมงคล ได้อธิบายรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียงต่อท่ี
ประชมุในแตล่ะระเบียบวาระ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
 
  การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสําหรับการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิในการ
ออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจํานวนหุ้นท่ีตนเองถือ โดยจะนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และผู้ ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงทางใดทางหนึ่งเท่านัน้ จะแบ่งแยกจํานวนหุ้นเพ่ือ
แยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ ยกเว้นกรณีผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ลงทุนต่างประเทศท่ีได้แต่งตัง้ผู้ รับผิดชอบในการดูแล
หลกัทรัพย์ (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้น 
นอกจากการนําระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนแล้ว บริษัทยงัใช้ระบบบาร์โค้ดในการนบัคะแนนเสียง ซึ่งจะช่วยให้
ขัน้ตอนในการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วย่ิงขึน้ และในการลงคะแนนเสียงในทกุๆ วาระ ผู้ เข้าร่วม
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ประชมุท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ให้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียง และมอบให้แก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัท 
เพ่ือนําไปตรวจนบัคะแนน ส่วนผู้ เข้าร่วมประชุมท่ีเห็นด้วย หรือผู้ ท่ีไม่ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียง จะถือว่าเห็นด้วย 
หรืออนุมัติในวาระนัน้ๆ และจะนับคะแนนเสียงตามจํานวนหุ้น โดยไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงอีก 
สําหรับการรวบรวมผลคะแนนท่ีเห็นด้วย จะนําเสียงท่ีไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจํานวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ  

 สําหรับวาระท่ี 5 การเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทกุใบ 
ไมว่า่จะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ดงันัน้ผู้ เข้าร่วมประชมุทกุท่านจะต้องลงคะแนนเสียงในบตัร
ลงคะแนน สว่นคะแนนเสียงในการลงมติอนมุติัในแตล่ะวาระนัน้ ได้แสดงรายละเอียดไว้ในหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 

สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีได้มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน
ผู้ ถือหุ้น ผลคะแนนเสียงท่ีนบัได้จะเป็นคะแนนเสียงท่ีได้รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉนัทะแล้ว ผลการ
นบัคะแนนเสียงในแตล่ะวาระจะประกาศให้ผู้ ถือหุ้นทราบและจะแสดงผลบนจอภาพ 

นายระเฑียร ศรีมงคล ได้แจ้งต่อท่ีประชมุว่า เพ่ือเป็นการสง่เสริมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ได้
เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2557 และเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้
เป็นกรรมการ ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยได้กําหนด
ระยะเวลาการนําเสนอไว้ตัง้แต่วนัท่ี 16 กนัยายน 2556 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 เม่ือครบกําหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้
ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น และเสนอช่ือบคุคลเข้ามายงับริษัทฯ  

หลงัจากนัน้ นายระเฑียร ศรีมงคล ได้ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้ 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2556 เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2556 

นายระเฑียร ศรีมงคล ขอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2556 
ซึ่งได้ประชมุเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2556 โดยสําเนารายงานการประชมุดงักล่าวได้จดัส่งไปยงัผู้ ถือหุ้นทกุท่านแล้ว พร้อม
หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 

นายระเฑียร ศรีมงคล   ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุเสนอข้อคิดเห็น  หรือแก้ไขรายงานการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2556  

นางสาวเจนจิรา สมบติัเจริญวงศ์ ผู้ ถือหุ้นได้แจ้งว่ารายงานการประชมุหน้าท่ี 12 มีข้อความท่ีพิมพ์ผิด
ในหวัข้อของการออกและเสนอขายหุ้นกู้  

ตวัแทนฝ่ายเลขานกุาร ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า มีการพิมพ์ข้อความผิดพลาด ซึ่งบริษัทฯ ได้ดําเนินการ
แก้ไขข้อความในหน้าดงักลา่วให้ถกูต้องแล้ว และได้สง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นในช่วงของการลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชมุ 

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความเห็นต่อท่ีประชมุว่า บริษัทฯ ควรจะเผยแพร่รายงาน
การประชมุผู้ ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท อีกทัง้ข้อมลูเก่ียวกบัการเข้าร่วมอบรมในหลกัสตูรของสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ของกรรมการ บริษัทฯ ควรจะเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษัทเช่นกนั  
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ตวัแทนฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่าบริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยรายงานการประชมุผู้ ถือ
หุ้นและข้อมลูเก่ียวกบัการเข้าร่วมอบรมในหลกัสตูรของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ของกรรมการไว้
บนเวบ็ไซต์ของบริษัทในแต่ละปี โดยแสดงข้อมลูไว้ในหวัข้อ “นกัลงทนุสมัพนัธ์” ภายใต้หวัข้อย่อย “การประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้น” และ “คณะกรรมการบริษัท”  

เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดมีคําถามเพิ่มเติม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉนัทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 3,807,979,771 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9997  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไมอ่นมุติั 12,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0003  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 1,020,690 เสียง  
  บตัรเสีย  – ไมมี่ – 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุระหว่างการประชมุเพิ่มขึน้ 2,232,123 หุ้น นบัเป็นจํานวนหุ้นท่ีเข้า
ร่วมประชมุทัง้หมดจํานวน 3,809,012,461 หุ้น 

มตทิี่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 29 เมษายน 2556 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี 2556  

   นายระเฑียร ศรีมงคล สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2556 เพ่ือให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

จดุเดน่ของงบกําไรขาดทนุรวม 

• ปริมาณการผลิตเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 จากจํานวน 5.25 ล้านตนัในปี 2555 (ปรับปรุง) เพิ่มขึน้เป็น 5.80 ล้านตนัในปี 
2556  

• ขายสทุธิเพิ่มขึน้ร้อยละ 9 จากจํานวน 210.7 พนัล้านบาทในปี 2555 (ปรับปรุง) เพิ่มขึน้เป็น 229.1 พนัล้านบาท
ในปี 2556  

• กําไรหลกัก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษีเงินได้ คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจําหน่ายเพิ่มขึน้ร้อยละ 4 จากจํานวน 14.3 
พนัล้านบาทในปี 2555 (ปรับปรุง) เป็น 15.0 พนัล้านบาทในปี 2556 

• กําไรหลกัก่อนหกัสว่นแบง่กําไรจากกิจการร่วมทนุและสว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเพิ่มขึน้ร้อยละ 26 จากจํานวน 
2.4 พนัล้านบาทในปี 2555 (ปรับปรุง) เป็น 3.0 พนัล้านบาทในปี 2556  

• กําไรหลกัหลงัหกัภาษีและสว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเพิ่มขึน้ร้อยละ 57 จากจํานวน 1.3 พนัล้านบาทในปี 2555 
(ปรับปรุง)  เป็น 2.1 พนัล้านบาทในปี 2556  

• กําไรหลกัตอ่หุ้นเพิ่มขึน้ร้อยละ 57 จากจํานวน 0.27 บาทตอ่หุ้นในปี 2555 (ปรับปรุง) เป็น 0.43 บาทตอ่หุ้น ในปี 
2556  
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• กําไรตอ่หุ้นลดลงร้อยละ 52 จากจํานวน 0.57 บาทตอ่หุ้นในปี 2555 (ปรับปรุง) เป็น 0.28 บาทตอ่หุ้น ในปี 2556 
• ปี 2556 บริษัทมีกําไรหลกัหลงัหกัภาษีและสว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเทา่กบั 2,062 ล้านบาท และมีกําไรสทุธิ

เทา่กบั 1,326 ล้านบาท เปรียบเทียบกบัปี 2555 (ปรับปรุง) บริษัทมีกําไรหลกัหลงัหกัภาษีและสว่นของผู้ ถือ
หุ้นสว่นน้อยเทา่กบั 1,315 ล้านบาท และมีกําไรสทุธิเทา่กบั 2,740 ล้านบาท ซึง่มีสาเหตหุลกัมาจากรายการ
พิเศษดงันี ้ 

1) ขาดทนุจากสนิค้าคงเหลือจํานวน 928 ล้านบาทในปี 2556 เปรียบเทียบกบักําไรจากสนิค้าคงเหลือจํานวน 
76 ล้านบาทในปี 2555 (ปรับปรุง)   

2) รายได้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสถานการณ์นํา้ทว่มจํานวน 791 ล้านบาท ในปี 2556 และ 1,853 ล้านบาท ในปี 
2555 (ปรับปรุง)   

3) ไมมี่กําไรจากการตอ่รองราคาซือ้หรือคา่ความนิยมติดลบจากการเข้าซือ้กิจการในปี 2556 เปรียบเทียบกบั
กําไรจากการตอ่รองราคาซือ้หรือคา่ความนิยมติดลบจากการเข้าซือ้กิจการจํานวน 148 ล้านบาท ในปี 2555 
(ปรับปรุง)  

4) รายจ่ายพิเศษอ่ืนจํานวน 599 ล้านบาท ในปี 2556 เปรียบเทียบกบัจํานวน 652 ล้านบาท ในปี 2555 
(ปรับปรุง) ซึง่รวมรายการด้อยค่าของสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้าง ค่าชดเชยหยดุการผลิตของ
โรงงาน Workington ในปี 2556 และรายการพิเศษอ่ืน 

จดุเดน่ของงบดลุรวม  

• สว่นของผู้ ถือหุ้นรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 9 จากจํานวน 56.6 พนัล้านบาทในปี 2555 (ปรับปรุง) เพิ่มขึน้เป็น 61.6 
พนัล้านบาทในปี 2556  

• อตัราสว่นหนีส้นิจากการดําเนินงานสทุธิตอ่ทนุลดลงจาก 1.3 เท่า ณ สิน้ปี 2555 (ปรับปรุง) เป็น 1.2 เทา่ ณ สิน้
ปี 2556 

• สนิทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 จากจํานวน 172.5 พนัล้านบาท ในปี 2555 (ปรับปรุง) เพิ่มขึน้เป็น 189.0 
พนัล้านบาท ในปี 2556  

• หนีส้นิรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 จากจํานวน 115.9 พนัล้านบาท ในปี 2555 (ปรับปรุง)  เพิ่มขึน้เป็น 127.5 พนัล้าน
บาท ในปี 2556 

จดุเดน่ของงบกระแสเงินสดรวม  

• ขายสทุธิเพิ่มขึน้ร้อยละ 9 จากจํานวน 210.7 พนัล้านบาทในปี 2555 (ปรับปรุง) เพิ่มขึน้เป็น 229.1 พนัล้านบาท
ในปี 2556  

• กระแสเงินสดจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในเงินทนุหมนุเวียนสทุธิจํานวน 13.5 พนัล้านบาทในปี 
2556 เปรียบเทียบกบัจํานวน 13.8 พนัล้านบาท ในปี 2555 (ปรับปรุง)   

• เน่ืองจากรายได้และปริมาณการขายท่ีเพิ่มขึน้ พร้อมทัง้กระแสเงินไหลออกสทุธิของเงินทนุหมนุเวียนท่ีเพิ่มขึน้ใน
ปี 2556 สง่ผลให้มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานหลงัการเปล่ียนแปลงในเงินทนุหมนุเวียนสทุธิ จํานวน 10.4 
พนัล้านบาท ในปี 2556 เปรียบเทียบกบัจํานวน 15.5 พนัล้านบาท ในปี 2555 (ปรับปรุง)    
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• กระแสเงินสดใช้ไปสําหรับรายจ่ายฝ่ายทนุ และการลงทนุลดลง จากจํานวน 42.2 พนัล้านบาท ในปี 2555 
(ปรับปรุง) ลดลงเป็น 6.9 พนัล้านบาท ในปี 2556  

• บริษัทมีสภาพคล่องสูงถึง 26.2 พันล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย วงเงินสินเช่ือท่ียังไม่ได้เบิกใช้ จํานวน 21.8 
พนัล้านบาท และเงินสดภายใต้การบริหาร จํานวน 4.4 พนัล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556   

การออกและเสนอขายหุ้นกู้   

• บริษัทฯได้ออกหุ้นกู้สกลุเงินบาทซึง่เป็นการออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั โดยออกจําหน่าย
ให้แก่นักลงทนุแบบเฉพาะเจาะจงจํานวน 2,170 ล้านบาท ในวนัท่ี 27 มิถนุายน 2556 การออกหุ้นกู้ครัง้นี ้ถือ
เป็นการออกหุ้นกู้ครัง้ท่ี 4 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

- ชดุอาย ุ5 ปี จํานวน 550 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.40  

- ชดุอาย ุ7 ปี จํานวน 520 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.70  
- ชดุอาย ุ10 ปี จํานวน 1,100 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.10  

• การออกหุ้นกู้ นีบ้รรลวุตัถปุระสงค์ในการเพิ่มอายเุฉล่ียของหนีส้ิน สามารถกําหนดอตัราดอกเบีย้คงท่ีในระยะยาว 
นํามาชําระหนีท่ี้มีต้นทนุทางการเงินสงู และมีสภาพคลอ่งเพ่ือใช้เป็นรายจ่ายฝ่ายทนุและการลงทนุในอนาคต  

• บริษัทฯได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีระดบั A+ โดยทริสเรทติง้ ประเทศไทย และได้รับการยืนยนัใหม่อีก
ครัง้ในเดือนตลุาคม ปี 2556  

นางสาวเจนจิรา สมบัติเจริญวงศ์ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามว่า จากการท่ีบริษัทฯ มีการลงทุนในหลายๆ 
โครงการท่ีผา่นมา แตอ่ตัรากําไรกลบัลดลง อยากทราบถงึแนวทางการบริหารความเส่ียงการลงทนุในธุรกิจของบริษัทฯ  

นายระเฑียร ศรีมงคล ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุว่า ธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจท่ีมีลกัษณะผนัผวนตามวฎัจกัร  
เพราะธุรกิจของบริษัทจดัอยูใ่นประเภทสนิค้าโภคภณัฑ์ โดยในปี 2556 ท่ีผ่านมา สินค้าโภคภณัฑ์มีราคาตกต่ํา โดยเฉพาะ
ราคา PTA ซึ่งคาดว่า ปี 2556 น่าจะเป็นปีท่ีผลการดําเนินงานอยู่ในจดุท่ีต่ําท่ีสดุแล้ว นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้มีการขยาย
ธุรกิจในแนวด่ิง (Vertical Integration) เพ่ือลดความผนัผวนของกําไร นอกจากนี ้นายระเฑียร ศรีมงคลได้ขอให้นายคณิต 
สีห์ ซึง่เป็นผู้ เช่ียวชาญด้านอตุสาหกรรมปิโตรเคมี ให้อธิบายเพิ่มเติมในประเดน็ดงักลา่ว 

นายคณิต สีห์ กรรมการอิสระ ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมวา่ จากการท่ีธุรกิจของบริษัทฯ มีลกัษณะผนัผวน
ตามวฏัจกัรของธุรกิจ ผู้บริหารของบริษัทฯ พยายามลดความเส่ียงโดยการขยายธุรกิจในแนวด่ิง (Vertical Integration) 
โดยในช่วงแรกของการลงทนุของบริษัทฯ นัน้ บริษัทได้ลงทนุในธุรกิจปลายนํา้ (Down Stream) PET และโพลีเอสเตอร์ 
และในช่วงตอ่มา บริษัทฯ ได้เร่ิมมีการขยายการลงทนุในธุรกิจต้นนํา้ (Up Stream) PTA และ MEG ซึง่ได้ผลอยา่ง
ชดัเจน โดยธุรกิจ PTA สร้างกําไรให้บริษัทในช่วงปี 2551-2553 และธุรกิจ MEG สร้างกําไรมากในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา ทํา
ให้ผลประกอบการกําไรของบริษัทมีเสถียรภาพดีขึน้ 

นอกจากนี ้สภาวะเศรษฐกิจในปัจจบุนัก็มีความผนัผวนตามภมิูภาคหลกัๆ ของโลก โดยในช่วงปี 2540 
เกิดวิกฤตต้มยํากุ้งในเอเชีย  อเมริกาและยโุรปท่ีมีเศรษฐกิจดี ช่วยฉดุเศรษฐกิจเอเชียออกจากวิกฤตต้มยํากุ้ง ต่อมาช่วงปี 
2551 ท่ีทวีปอเมริกาและยโุรปประสบวิกฤต Hamburger Crisis เอเชียโดยเฉพาะจีน ช่วยฉดุเศรษฐกิจอเมริกาและยโุรป
ออกจากวิกฤต บริษัทฯ จึงลดความเส่ียงโดยกระจายการลงทนุไปยงัภมิูภาคหลกัๆ ของโลก กล่าวคือ มีการลงทนุในทวีป
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อเมริกาประมาณ 1 ใน 3 ส่วน ลงทนุในทวีปยโุรปประมาณ 1 ใน 3 ส่วน และลงทนุในทวีปเอเชียอีก 1 ใน 3 ส่วน ซึ่งทวีป
อเมริกาและทวีปยโุรปเป็นภมิูภาคท่ีให้อตัรากําไรท่ีดีกวา่ ในขณะท่ีทวีปเอเชียนัน้ มีการแข่งขนัท่ีคอ่นข้างรุนแรง เน่ืองจากมี
อปุทานส่วนเกิน (Over Supply) โดยเฉพาะจากผู้ผลิตในประเทศจีน ดงันัน้ จะเห็นว่าบริษัทฯ มีการบริหารความเส่ียงใน
การลงทนุท่ีเหมาะสม จากการท่ีบริษัทฯ มีการขยายธุรกิจทัง้ในแนวด่ิง (Vertical Integration) และในแนวราบ (Horizontal 
Regional  Diversification)  สง่ผลให้บริษัทฯ มีกําไรจากผลการดําเนินงานและยงัสามารถจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นได้
ตลอดมาทกุปี เม่ือเทียบกบัผลประกอบการคูแ่ข่งในประเทศจีนซึง่ประสบกบัภาวะขาดทนุเป็นอยา่งมาก 
 

ท่ีประชมุรับทราบรายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2556 ตามท่ีเสนอ 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบดุลและงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

นายระเฑียร ศรีมงคล เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติังบดลุและงบกําไรขาดทนุสําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทแล้ว 
ตามรายละเอียดท่ีปรากฎไว้ในรายงานประจําปี 2556 ซึง่ได้จดัสง่ไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามเก่ียวกบังบกําไรขาดทนุในสว่นของค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ท่ีเพิ่มขึน้ประมาณ 800 ล้านบาท 

นายซันเจย์ อาฮูจา ผู้บริหารฝ่ายการเงิน ได้ชีแ้จงว่าต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารท่ี
เพิ่มขึน้ในปี 2556 เม่ือเทียบกบัปี 2555 นัน้ เน่ืองจากบริษัทฯ ได้มีการรวมต้นทนุขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของ 
Trevira ซึง่เป็นบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจด้านโพลีเอสเตอร์ในยโุรป โดยมาแสดงไว้ในงบการเงินรวมในปี 2556 สว่นในปี 2555 
ได้มีการบนัทกึโดยใช้วิธีสว่นได้เสีย (Equity Method) เน่ืองจาก Trevira เป็นกิจการท่ีมีการควบคมุร่วมกนั (Joint Control 
Company) แตใ่นปี 2556 Trevira ถือเป็นบริษัทยอ่ย 

นาย เดชา สนุทรารชนุ ผู้ ถือหุ้นสอบถามเก่ียวกบัการขาดทนุจากสนิค้าคงเหลือจํานวน 900 ล้านบาท  

นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล ชีแ้จงว่ากรณีการขาดทนุจากสินค้าคงเหลือเกิดจากราคาตลาดของสินค้า
ลดลงเม่ือเทียบกบัราคาต้นทนุ  

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้นได้แจ้งต่อท่ีประชมุว่าอตัราส่วนทางการเงินมีอตัราส่วนท่ีดีขึน้ 
โดยเฉพาะวงจรเงินสด (Cash Cycle) มีอตัราเฉล่ียอยู่ท่ี 48.2 วนั ซึง่แสดงให้เห็นว่ามีการจดัการทางด้านการดําเนินงานท่ี
ดี สําหรับอตัรากําไรสทุธิมีอตัรากําไรท่ีลดลง หากผู้บริหารสามารถปรับปรุงให้มีอตัรากําไรสทุธิให้เพิ่มขึน้ได้ ก็จะช่วยเพ่ิม
มลูคา่ของกิจการได้ 

นางสาวจนัทิรา เดชณรงค์ ผู้ รับมอบฉันทะสอบถามเก่ียวกบัรายละเอียดของค่าใช้จ่ายในการขายใน
สว่นท่ีเป็นคา่ใช้จ่ายในการจดัจําหน่าย  

 นายซนัเจย์ อาฮจูา ชีแ้จงว่าค่าใช้จ่ายในการจดัจําหน่ายเกิดจากค่าใช้จ่ายของ Trevira GMBH ซึง่เป็น
บริษัทย่อย จึงต้องแสดงค่าใช้จ่ายนีร้วมเข้าไปในงบการเงินรวมของบริษัทในปี 2556 โดยท่ีในปี 2555 Trevira GMBH ถือ
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เป็นกิจการควบคมุร่วมกนั จึงบนัทกึค่าใช้จ่ายโดยใช้วิธีสว่นได้เสีย (Equity Method) ซึง่เป็นการบนัทกึในลกัษณะเดียวกนั
กบัต้นทนุขาย คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

นายพฤทธานนัต์ ศรีวงศ์เลียง ผู้ รับมอบฉนัทะสอบถามวา่บริษัทฯ มีการทําประกนัภยัประเภทใด ซึง่จาก
งบการเงินมีคา่ใช้จ่ายด้านประกนัภยัจํานวนคอ่นข้างสงู 

 นายซันเจย์ อาฮูจา ชีแ้จงว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการทําประกันภัยโดยคุ้มครองครอบคลุมถึง 
ความเสียหายด้านทรัพย์สนิ ธุรกิจหยดุชะงกั ความเส่ียงด้านเครดิตและความเส่ียงด้านอ่ืนๆ   

นายสขุสนัต์ิ ปีตะโหตะระ ผู้ ถือหุ้นสอบถามเก่ียวกบังบประมาณในการจดัซือ้เคร่ืองบินโดยสารสว่นตวั 

นายระเฑียร ศรีมงคล ชีแ้จงวา่บริษัทฯ ไมเ่คยมีการจดัซือ้เคร่ืองบินโดยสารสว่นตวั 

นายอัจฉรินทร์ ศุภเสถียรพงศ์ ผู้ ถือหุ้ นสอบถามเก่ียวกับส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมทุน UAB 
Ottana Europe  

นายดีลิป กมุาร์ อากาวาล ชีแ้จงว่า UAB Ottana Europe เป็นบริษัทร่วมทนุในประเทศอิตาลี ซึง่มีผล
ขาดทนุจากการด้อยคา่ และขาดทนุจากธุรกิจ PTA  

นายธงชัย พรหมลิขิตกุล ผู้ ถือหุ้ นสอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเช่าเคร่ืองบินโดยสารส่วนตัวและ
คา่ใช้จ่ายของการเช่าเคร่ืองบิน 

นายระเฑียร ศรีมงคล ชีแ้จงว่ากรณีการเช่าเคร่ืองบินโดยสารส่วนตัว มีการพิจารณาในท่ีประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเห็นว่าผู้บริหารของบริษัทมีความจําเป็นในการเดินทางในหลายๆ ประเทศและบางครัง้เป็น
กรณีเร่งดว่น อีกทัง้การซือ้ตัว๋โดยสารในช่วงระยะเวลาสัน้ๆ  ก็ประสบปัญหาในการซือ้ตัว๋โดยสาร ทําให้ต้องเช่าเคร่ืองบิน
โดยสารส่วนตวั ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเปรียบเทียบราคาค่าเช่ากับผู้ ให้เช่าเคร่ืองบินโดยสารส่วนตวัรายอ่ืนแล้ว ซึ่งราคาท่ี
บริษัทเช่าเป็นราคาท่ีสมเหตสุมผล 

นายซนัเจย์ อาฮจูา ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่าค่าใช้จ่ายในการเช่าเคร่ืองบินทัง้ปีโดยประมาณคือ 90 – 100 
ล้านบาท 

ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่าในปี 2555 การลงทนุในบริษัทร่วมทนุทกุแห่งมีผลการดําเนินงานขาดทนุทกุบริษัท 
สว่นในปี 2556 มีกําไรจากการลงทนุในบริษัทร่วมทนุเพียง 2 บริษัท อยากสอบถามแนวทางในอนาคตของบริษัทร่วมทนุท่ี
ยงัประสบปัญหาของการขาดทนุ 

นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล ชีแ้จงว่าธุรกิจ FibersVisions และ Trevira ขณะนีมี้กําไรและเร่ิมมีผลการ
ดําเนินงานท่ีดีขึน้แล้ว สําหรับธุรกิจ Ottana ในประเทศอิตาลี และ PT.Indorama Petrochemicals ในประเทศอินโดนีเซีย 
ซึง่เป็นธุรกิจ PTA ขณะนีย้งัคงประสบปัญหาขาดทนุ เน่ืองจากเกิดสภาวะอปุทานสว่นเกินของ PTA (Over Supply) โดย
คาดวา่เม่ือธุรกิจ PTA ดีขึน้จะสร้างผลตอบแทนได้ในระยะยาว  

 เน่ืองจากไมมี่ผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามเพิ่มเติม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ
ลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้
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ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 3,812,360,368 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9836  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไมอ่นมุติั 624,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0164 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 1,284,501 เสียง  

บตัรเสีย  – ไมมี่ – 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุระหว่างการประชมุเพิ่มขึน้ 5,257,108 หุ้น นบัเป็นจํานวนหุ้นท่ีเข้า
ร่วมประชมุทัง้หมดจํานวน 3,814,269,569 หุ้น 

มตทิี่ประชุม อนุมัตงิบดุลและงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่เสนอ 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2556 และกาํไรสะสม และ
การจ่ายเงนิปันผล 

 
นายระเฑียร ศรีมงคลแถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ สําหรับการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2556 นัน้ คณะกรรมการ

บริษัทเหน็ควรเสนอให้จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.28 บาท คิดเป็นเงินจํานวน 1,347,992,028.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 
101.67 ของกําไรสทุธิจากงบการเงินรวมของบริษัทประจําปี 2556 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้กบั
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทไปแล้ว ในอตัราหุ้นละ 0.14 บาท คิดเป็นจํานวนเงิน 673,996,014.30 บาท เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2556 
ดงันัน้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในสว่นท่ีเหลือในอตัราหุ้นละ 0.14 บาท คิดเป็นจํานวนเงิน 673,996,014.30 บาท  ใน
วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 

การจ่ายเงินปันผลนี ้ เป็นการจ่ายจากสว่นแบ่งของกําไรท่ีได้รับการยกเว้นไม่ต้องนํารายได้มาคํานวณ
เพ่ือเสียภาษีเงินได้นิติบคุคล ดงันัน้ การหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายไมส่ามารถเครดิตภาษีเงินปันผลคืนจากกรมสรรพากรได้ อยา่งไร
ก็ตาม การจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทท่ีถือหุ้นของบริษัทฯ มากกวา่ร้อยละ 25 และถือนานเกินกวา่ 6 
เดือน จะไมถ่กูหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย  

อนึง่ บริษัทฯ ได้กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2557 (Record 
Date) และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยวิธีการปิด
สมดุทะเบียนในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2557 

เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงมติ
และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 3,813,434,568 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9832  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไมอ่นมุติั 639,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0168  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 262,101 เสียง 

บตัรเสีย  – ไมมี่ – 
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หมายเหต:ุ  ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุระหว่างการประชมุเพิ่มขึน้ 67,000 หุ้น นบัเป็นจํานวนหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุทัง้หมดจํานวน 3,814,336,569 หุ้น 

มตทิี่ประชุม อนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2556 และกาํไรสะสมตามที่เสนอ 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 

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

1. นางสจิุตรา โลเฮีย  กรรมการและประธานกรรมการกํากบัดแูลการดําเนินงานด้านความ 
                                 รับผิดชอบตอ่สงัคม 

2. นายซาชิ ปรากาซ ไคตาน กรรมการและกรรมการผู้จดัการธุรกิจขนสตัว์ 
3. นายระเฑียร ศรีมงคล กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ 

  ตรวจสอบและกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร 
4. นายวิลเล่ียม เอล็ล์วู๊ด ไฮเน็ค กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน 

  และกํากบัดแูลกิจการ 
5. ดร. ศิริ การเจริญดี  กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและกํากบั 

  ดแูลกิจการ 
 

นายระเฑียร ศรีมงคล เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัเลือกตัง้กรรมการทัง้ 5 คน กลบัเข้า
ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ทัง้นีป้ระวติัและประสบการณ์ในการทํางานของกรรมการทัง้ 5 คน รวมทัง้
คํานิยามกรรมการอิสระท่ีบริษัทกําหนด ได้แสดงรายละเอียดไว้ในเอกสารแนบ 4 ของหนงัสือเชิญประชมุ ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่
ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว 

เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงมติ
และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบคุคล โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. นางสจิุตรา โลเฮีย – กรรมการและประธานกรรมการกํากบัดแูลการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 3,673,818,722 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.2669 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไมอ่นมุติั 142,467,446 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.7331 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 1,862,401 เสียง  

บตัรเสีย  – ไมมี่ – 
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2. นายซาชิ ปรากาซ ไคตาน –  กรรมการและกรรมการผู้จดัการธุรกิจขนสตัว์ 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 3,813,019,014 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8919 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไมอ่นมุติั 4,126,654 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1081 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 1,002,901 เสียง  

บตัรเสีย  – ไมมี่ – 

3. นายระเฑียร ศรีมงคล – กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและ 
                                        กรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 3,817,416,789 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9920  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไมอ่นมุติั 305,379 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0080  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 426,401 เสียง  

บตัรเสีย  – ไมมี่ – 

4. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค – กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและกํากบัดแูล 
                                             กิจการ 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 3,815,851,168 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9950  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไมอ่นมุติั 192,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0050  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 2,104,901 เสียง  

บตัรเสีย  – ไมมี่ – 

5. ดร. ศิริ การเจริญดี – กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและกํากบัดแูลกิจการ 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 3,817,426,168 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9981  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไมอ่นมุติั 74,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0019  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 648,401 เสียง  

บตัรเสีย  – ไมมี่ – 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุระหว่างการประชมุเพิ่มขึน้ 3,812,000 หุ้น นบัเป็นจํานวนหุ้นท่ีเข้า
ร่วมประชมุทัง้หมดจํานวน 3,814,336,569 หุ้น 

มตทิี่ประชุม อนุมัติการเลือกตัง้กรรมการทัง้ 5 คน กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระ
หน่ึงตามที่เสนอ 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจาํปี 2557 
 

นายระเฑียร ศรีมงคล แถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนมุตัิการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรรมการประจําปี 2557 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 16,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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1) ค่าตอบแทนประจําของกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้ บริหารเป็นจํานวนเงินรวม 
5,700,000 บาท 

2) คา่ตอบแทนประจําของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นจํานวนเงินรวม 2,100,000 บาท 
3) ค่าตอบแทนประจําของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการ โดย

จ่ายคา่ตอบแทนให้เฉพาะกรรมการอิสระเทา่นัน้ เป็นจํานวนเงินรวม 1,020,000 บาท 
4) ค่าตอบแทนประจําของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร โดยจ่ายค่าตอบแทนให้เฉพาะ

กรรมการอิสระเทา่นัน้ เป็นจํานวนเงินรวม 600,000 บาท 
5) โบนสัซึง่จ่ายให้กบักรรมการทกุคน เป็นจํานวนเงินรวม 6,000,000 บาท 

เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะลงมติ
และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 3,813,421,630 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8756 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไมอ่นมุติั 4,429,838 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1160  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 320,101 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0084 

บตัรเสีย  – ไมมี่ – 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุระหว่างการประชมุเพิ่มขึน้ 23,000 หุ้น นบัเป็นจํานวนหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุทัง้หมดจํานวน 3,818,148,569 หุ้น 

มตทิี่ประชุม อนุมัตกิารจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจาํปี 2557 ตามที่เสนอ  
 
วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2556 
 

 นายระเฑียร ศรีมงคล แถลงตอ่ท่ีประชมุว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั และ
ข้อบงัคบับริษัทข้อ 30 กําหนดให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี
เพ่ือเสนออนมุติัต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น   ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตัง้นายวินิจ 
ศิลามงคล  ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขท่ี 3378  หรือนางสาวอรวรรณ ชณุหกิจไพศาล  ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขท่ี 6105 หรือ  
นายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลิศ ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขท่ี 4068 หรือผู้สอบบญัชีรายอ่ืนซึ่งได้รับการแต่งตัง้จากบริษัท เคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2557 ซึ่งเป็นผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีมีคุณสมบัติตาม
พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และมีผลงานเป็นท่ีน่าพอใจ โดยกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประจําปี 2557 เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 7,800,000 บาท โดยไมร่วมคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ 

เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะลงมติ
และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 3,814,488,076 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9868 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไมอ่นมุติั 504,292 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0132  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 3,179,201 เสียง  

บตัรเสีย  – ไมมี่ – 

มตทิี่ประชุม อนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2557 ตามที่เสนอ 
  
วาระที่ 8  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ 

  นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่บริษัทฯ ได้นําเสนอรายงานในหวัข้อ “การเปล่ียนแปลง
ท่ีเหนือกวา่” โดยอธิบายถงึกลยทุธ์หลกัท่ีสําคญัซึง่จะนําไปสูว่ิวฒันาการและการเปล่ียนแปลงของบริษัทดงันี ้

บริษัทฯ มีการเติบโตเป็นอย่างมากตลอดระยะเวลาหลายปีท่ีผ่านมา และในปี 2556 นีเ้ป็นปีท่ีบริษัทฯ 
ได้ทําการควบรวมธุรกิจ จากการท่ีบริษัทฯ ได้ซือ้ธุรกิจเข้ามาเป็นจํานวนมาก และเป็นเวลาท่ีเหมาะสมท่ีบริษัทฯ จะต้องให้
ความสําคญักบับริษัทเหล่านี ้เพ่ือให้ดําเนินการเป็นไปตามแนวทางท่ีได้กําหนดไว้ และเพ่ือให้แน่ใจว่าการรวมธุรกิจเข้า
ด้วยกนั สามารถสร้างผลตอบแทนท่ีเพิ่มขึน้ และสามารถทําให้ผลประกอบการดีขึน้และเติบโตตอ่ไปในอนาคต 

กลยทุธ์การรวมธุรกิจของบริษัทฯ ในทวีปเอเชีย ทวีปยโุรป ทวีปแอฟริกา และทวีปอเมริกาเหนือ เป็น
การขยายและควบรวมธุรกิจ วตัถุดิบตัง้ต้น ผลิตภัณฑ์ขัน้ปลาย และผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ ซึ่งเป็นการสร้างพืน้ฐานของ
บริษัทให้แข็งแกร่งขึน้ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา  

ในปี 2556 ถือเป็นปีท่ีสร้างความท้าทายให้กบับริษัท ซึ่งเห็นได้อย่างชดัเจนจากการท่ีอตุสาหกรรมใน
ห่วงโซ่มลูค่าโพลีเอสเตอร์อยู่ในช่วงถดถอยทัว่โลก อีกทัง้หลายบริษัทท่ีเป็นคู่แข่งทัง้ในทวีปเอเชียและทวีปอ่ืนๆ ก็ได้รับ
ผลกระทบเป็นอยา่งมาก แตด้่วยพืน้ฐานท่ีแข็งแกร่งของบริษัทฯ ทําให้เราสามารถสร้างผลการดําเนินงานท่ีดีกวา่  

วสัิยทัศน์เชงิกลยุทธ์ที่ชัดเจน 

โอกาสแห่งการเติบโตในอนาคต 

• คาดการณ์วา่จะมีประชากรโลกถงึ 8.4 พนัล้านคนในปี 2573 
• คาดการณ์วา่จะมีสดัสว่นของประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นเมืองเพิ่มสงูขึน้เป็นร้อยละ 60 ในอีก 20 ปีข้างหน้า 
• คาดการณ์วา่ในปี 2573 ทวีปเอเชียจะมีคนชัน้กลางประมาณ 3 พนัล้านคน ซึง่มากกว่าทวีปอเมริกาเหนือ

ประมาณ 10 เทา่และมากกวา่ทวีปยโุรปประมาณ 5 เทา่ 
• ประชากรโลกเพ่ิมเป็นจํานวน 8.4 พนัล้านคน ความต้องการพลงังานเพิ่มขึน้ร้อยละ 50 ความต้องการนํา้เพิ่มขึน้

ร้อยละ 40 ความต้องการอาหารเพิ่มขึน้ร้อยละ 35 ซึ่งสามารถเทียบได้กบัการเติบโตของอปุสงค์ท่ีสอดคล้องใน
กลุม่ผลติภณัฑ์ของบริษัท 

การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยีและนวตักรรม 

วิวฒันาการอยา่งตอ่เน่ืองของเทคโนโลยีสามารถเปล่ียนแปลงโลกและชีวิตเร็วกว่าท่ีคิด   ทัง้นีผ้ลิตภณัฑ์ทางด้าน
โพลีเอสเตอร์ HVA และเส้นใยท่ีเก่ียวเน่ืองอ่ืนๆ รวมทัง้วสัดขุองบรรจภุณัฑ์สว่นใหญ่จะถกูใช้ไปในการสร้างสรรค์นวตักรรม
เหลา่นี ้
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บคุลากรในฝ่ายวิจยัและพฒันาของบริษัททํางานอยา่งมีประสทิธิภาพและรอบคอบกบัแบรนด์ระดบัโลกเพ่ือให้มี
ความคิดสร้างสรรค์และมีวิธีการแก้ปัญหาอยา่งมืออาชีพ และเพ่ือเป็นการตอบสนองตอ่ความต้องการท่ีเฉพาะเจาะจง เช่น 
บริษัทฯ ทํางานร่วมกบั PepsiCo ในการพฒันาทัง้รูปแบบ ความแข็งแรง และรีไซเคิลของขวดทรอปิคานาในรูปแบบใหม่
ขนาด 89 ออนซ์ท่ีเกิดจากการอดัและเป่าขึน้รูป ซึง่สง่ผลให้ PepsiCo ได้รับรางวลัรองชนะเลศิในด้านการพฒันาบรรจุ
ภณัฑ์ ประเภทการออกแบบท่ีงาน Visionary Awards ในปี 2556 จะเหน็ได้วา่เป็นนวตักรรมท่ีแท้จริงซึง่สง่ผลให้มีการ
เติบโตอยา่งยัง่ยืน 

การเปลีย่นฐานทางภูมิศาสตร์ของพลงังานและวตัถดิุบตัง้ตน้ 

คาดการณ์ว่าวิวฒันาการของก๊าซธรรมชาติในทวีปอเมริกาเหนือจะก่อให้เกิดการเปล่ียนฐานทางภมิูศาสตร์ของ
พลงังานและวตัถดิุบตัง้ต้นทัว่โลก สว่นในทวีปยโุรปและทวีปเอเชียจะยงัคงใช้พลงังานและวตัถดิุบตัง้ต้นพืน้ฐาน Naphtha 
ซึง่ทําให้ต้นทนุเฉล่ียของวตัถดิุบทัว่โลกมีราคาสงูขึน้ ทัง้นี ้ในทวีปอเมริกาเหนือจะยงัคงได้รับประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติท่ี
ใช้เป็นวตัถดิุบตัง้ต้นพืน้ฐาน  

ใครทีจ่ะสามารถเติบโตไดใ้นอนาคต 

การท่ีบริษัทฯ มีขนาดใหญ่และกระจายอยู่ครอบคลมุทัว่ทัง้โลก ถือเป็นโอกาสท่ีดีสําหรับตลาดเกิดใหม่ท่ีกําลงั
เติบโต ทัง้นีก้ารมีฐานการผลติอยูใ่นประเทศท่ีมีเศรษฐกิจท่ีแข็งแกร่ง จะช่วยตอบสนองความต้องการของตลาดในประเทศ 
และจะช่วยให้เป็นผู้ นําท่ีมีอํานาจเหนือตลาด 

วตัถดิุบตัง้ต้น คือ ความท้าทายและการเป็นเจ้าของวตัถดิุบตัง้ต้นท่ีมีข้อได้เปรียบถือเป็นกญุแจสําคญั บริษัทฯ มี
ความมุง่มัน่ท่ีจะลงทนุในด้านวตัถดิุบตัง้ต้นท่ีมีข้อได้เปรียบ ซึง่เห็นได้จากการลงทนุท่ีผ่านมาของบริษัท รวมทัง้การลงนาม
สญัญาร่วมทนุโรงงานผลติพาราไซลีนก็ถือเป็นการเติบโตก้าวถดัไปในทิศทางนี ้

การวิจยัและพฒันารวมถงึเทคโนโลยีจะเป็นตวัขบัเคล่ือนให้เกิดนวตักรรมและผลติภณัฑ์ท่ีลํา้สมยั สําหรับการใช้
งานในชีวิตประจําวนัในปัจจบุนั  ณ วนันี ้ บริษัทฯ มีศนูย์กลางในการทํางานทางด้านวิจยัและพฒันาจํานวน 6 แหง่ มี
สทิธิบตัรจํานวน 250 ใบ และมีบคุลากรจํานวน 125 คน ทัง้นีก้ารเข้าซือ้กิจการ PHP และ SASA ก็ถือเป็นการเติบโตก้าว
ถดัไปในทิศทางนี ้ 

การเปลีย่นแปลงสู่อนาคตทีดี่ข้ึน 

บริษัทฯ เร่ิมก่อตัง้ในปี 2538 พร้อมด้วยวิสยัทศัน์เชิงกลยทุธ์ท่ีชดัเจน เพ่ือท่ีจะเป็นหนึ่งในผู้ผลิตชัน้นําในระดบั
โลกท่ีมุง่เน้นในการให้ความสําคญักบับคุลากรและทกุกระบวนการ ซึง่สง่ผลให้บริษัทฯ เป็นหนึ่งในบริษัทท่ีได้รับการช่ืนชม
มากท่ีสดุในระดบัโลก 

ทัง้นี ้บริษัทฯ เร่ิมดําเนินธุรกิจในประเทศไทยด้วยการลงทนุขนาดเลก็ในจงัหวดัลพบรีุและจงัหวดันครปฐม พร้อม
ด้วยกลุ่มบุคลากรท่ีดีท่ีสุดในอุตสาหกรรมและมีการพัฒนาความเป็นผู้ นําท่ีชาญฉลาดอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้บริษัทฯ 
ประสบผลสําเร็จในการเป็นผู้ผลิตห่วงโซ่โพลีเอสเตอร์แบบครบวงจรรายใหญ่ท่ีสดุรายเดียวของโลก นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงั
ได้รับการยอมรับจาก Forbes, BCG , ICIS และอ่ืนๆ 
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หากมองภาพรวมในปี 2557 และในปีต่อๆ ไป บริษัทฯ จะเข้มแข็งมากย่ิงขึน้ ไม่เพียงแต่รับมือกบับททดสอบใดๆ
ท่ีผา่นเข้ามาแตย่งัก้าวข้ามผา่นปัญหาอยา่งสง่างามและเตม็ความภาคภมิู 

การเตบิโตในก้าวถัดไป 

ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ 

เน่ืองจากบริษัทฯ มีความหลากหลายทัง้ทางด้านผลติภณัฑ์และทางด้านภมิูศาสตร์ เม่ือเทียบกบัคู่แข่งขนัในทวีป
เอเชีย หรือทางฝ่ังตะวนัตก  ดงันัน้ จึงเป็นการยากท่ีจะหาคู่แข่งขนัท่ีใกล้เคียงกบับริษัทฯ ได้  ทัง้นี ้รายได้ร้อยละ 27 ของ
บริษัทมาจากผลิตภณัฑ์ชนิดพิเศษ HVA และร้อยละ 13 มาจากผลิตภณัฑ์ Feedstock นอกจากนีร้ายได้หลกัท่ีเหลือคิด
เป็นร้อยละ 60 เป็นรายได้ของผลิตภณัฑ์ทัว่ไป (Commodity) ซึง่ประกอบด้วยผลิตภณัฑ์ PET และผลิตภณัฑ์เส้นใยและ
เส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ จากการท่ีบริษัทฯ มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ จะช่วยป้องกันความเส่ียงจากอตัรากําไรท่ี
ตกต่ําในบางกลุม่ผลติภณัฑ์หรือบางภมิูภาค อยา่งไรก็ตามบริษัทฯ ยงัคงมีผลประกอบการท่ีดีเป็นลําดบัต้นๆ ในกลุม่ธุรกิจ
นี ้ 

การเติบโตแบบกา้วกระโดดของกลุ่มผลิตภณัฑ์ชนิดพิเศษ 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ HVA สามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทเพิ่มขึน้หลายเท่าจากร้อยละ 12 ของรายได้ทัง้หมด 
จํานวน 6.1 พนัล้านเหรียญสหรัฐในปี 2554 เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 27 ของรายได้ทัง้หมดจํานวน 7.5 พนัล้านเหรียญสหรัฐ ใน
ปี 2556 เช่นเดียวกบัผลกําไรท่ีเพิ่มขึน้จากความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ ซึง่ผลิตภณัฑ์ HVA สามารถสร้างผลกําไรหลกั  
(Core EBITDA) เพิ่มขึน้อยา่งมากจากร้อยละ 12 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 34 ในปี 2556 

การขยายผลิตภณัฑ์เข้าสู่กลุม่ผลิตภณัฑ์ HVA ท่ีเพิ่มขึน้นี ้ สามารถลดความเส่ียงของบริษัทฯ ได้ ซึ่งจะเห็นได้
จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั่วไป (Commodity) มีอัตรากําไรท่ีตกต่ําตลอดระยะเวลาในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา แต่บริษัทฯ ยังคง
สามารถรักษาอตัรากําไรโดยรวมให้ดีขึน้ได้ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นไปท่ีกลุ่มผลิตภณัฑ์ HVA การท่ีบริษัทฯ ได้เป็นผู้ นํา
ตลาดและเป็นผู้ ริเร่ิมผลิตผลิตภณัฑ์ต่างๆ นี ้ทําให้บริษัทฯ มีความหลากหลายของผลิตภณัฑ์พิเศษ ซึ่งจะช่วยเพิ่มมลูค่า
ให้กบัแบรนด์สนิค้าของ IVL และทําให้บริษัทฯ เป็นผู้จดัหาสนิค้าท่ีสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคทัว่โลก 

รูปแบบธุรกิจเชิงบูรณาการ 

ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นตวักลางเช่ือมระหว่างอตุสาหกรรมปิโตรเคมีและสินค้าอปุโภคบริโภคหมนุเร็ว ดงัจะเห็นได้
จากการท่ีบริษัทฯ ซือ้วตัถดิุบหลกัจาก British Petroleum, PTT Group, Exxon, Shell, Sabic, Chevron และอ่ืนๆ ซึง่ถือ
เป็นผู้บุกเบิกในอตุสาหกรรมปิโตรเคมีขัน้ต้นนํา้ ทัง้นีผ้ลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ จะขายไปยงับริษัท Coke, Pepsi, Nestle, 
P&G และอ่ืนๆ ซึง่เป็นผู้บกุเบิกธุรกิจสินค้าอปุโภคบริโภคหมนุเร็ว (FMCG) ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ถกูนําไปใช้ในสินค้าท่ีมี
ความสําคญัในชีวิตประจําวนั เช่น นํา้ด่ืม นํา้อดัลม ผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ในครัวเรือน และอ่ืนๆ บริษัทฯ ให้ความสําคญัในการ
สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบักลุม่ลกูค้า ผู้จดัหาวตัถดิุบ และตระหนกัดีวา่พวกเขาเป็นกลุม่ผู้ มีสว่นได้เสียท่ีสําคญัของบริษัท 

เน่ืองจากลกูค้าของบริษัทฯ คือบริษัทท่ีผลิตสนิค้าอปุโภคบริโภคหมนุเร็ว (FMCG) บริษัทฯ จึงมีรายได้จากการ
ขายท่ีแข็งแกร่งอยา่งเหน็ได้ชดั บริษัทฯ มีรายได้สงูสดุเทา่กบั 7.5 พนัล้านเหรียญสหรัฐ เม่ือเทียบกบั 6.8 พนัล้านเหรียญ
สหรัฐในปี 2555 เพิ่มขึน้ร้อยละ 9 ถงึแม้จะประสบกบัความยากลําบากอนัเน่ืองมาจากอตัรากําไรและปริมาณการผลิต 
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PTA ท่ีลดต่ําลง จากการปิดปรับปรุงโรงงานผลติ Oxide และ Glycol ในมลรัฐเทก็ซสั และโรงงาน PTA ท่ีประเทศ
เนเธอร์แลนด์ เป็นระยะเวลา 35 วนั  

ตัง้แต่ปี 2551 เป็นต้นมา บริษัทฯ เผชิญกบัความเปล่ียนแปลง และในทกุก้าวของการดําเนินงานของบริษัทฯ ท่ี
ผ่านมาถือเป็นรากฐานท่ีสําคญัของการดําเนินธุรกิจของปี 2556 ทัง้นีค้วามแข็งแกร่งของบริษัทฯ ณ วนันีเ้ป็นผลมาจาก
ความหลากหลายของกลุม่ธุรกิจท่ีมีความเช่ือมโยงท่ีเก่ียวข้องกนั 

ความหลากหลายทางการตลาดดว้ยศกัยภาพในการเติบโตระยะยาว 

ปัจจุบนันี ้รายได้ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ไม่ได้ขึน้อยู่กับผลิตภัณฑ์เพียงชนิดเดียวหรือสายการผลิตเดียวเท่านัน้ 
ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ มีความหลากหลาย เช่น ผลติภณัฑ์ทางด้านอนามยั อตุสาหกรรม ยานยนต์ เสือ้ผ้าและเคร่ืองนุ่งห่ม 
ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ภายในบ้าน วตัถุดิบตัง้ต้นเพ่ือการผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์ เอทีลีนออกไซด์และผลิตภัณฑ์อ่ืน รวมทัง้
ผลติภณัฑ์ทัว่ไป และผลติภณัฑ์บรรจภุณัฑ์ HVA  

ความหลากหลายของการลงทนุในสินทรพัย์ทัว่โลก 

ภายหลงัการเข้าซือ้กิจการ PHP และ SASA บริษัทฯ มีฐานการผลิตทัง้หมด 46 แห่งตัง้อยู่ใน 17 ประเทศ โดยมี
สํานักงานใหญ่ตัง้อยู่ ท่ีกรุงเทพฯ ประเทศไทย ทัง้นีก้ารมีฐานการผลิตครอบคลุมอยู่ทั่วโลกและการมีวัฒนธรรมท่ี
หลากหลายจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างเกณฑ์มาตรฐานของกระบวนการท่ีมีอยู่ครอบคลมุทัว่ทกุภมิูภาค ซึง่แนวทางการ
ปฏิบติัท่ีดีได้ถกูนํามาปรับใช้ในทกุๆ โรงงาน 

การท่ีบริษัทฯ มีการดําเนินงานกระจายอยู่ทัว่โลกจะสามารถช่วยป้องกนัความเส่ียงท่ีมีต่อธุรกิจ โดยในปี 2554 
ธุรกิจของบริษัทฯ ในทวีปเอเชียมีผลประกอบการท่ีโดดเด่นมาก ในขณะท่ีธุรกิจในฝ่ังตะวันตกมีผลการดําเนินงานท่ี
แข็งแกร่งมากในปี 2556 

บริษัทฯ มีการลงทนุในสินทรัพย์ทัง้ในตลาดท่ีพฒันาแล้วและตลาดเกิดใหม่ ทัง้นีต้ลาดในฝ่ังตะวนัตกจะมีการ
ควบรวมธุรกิจและมีหลักการมากกว่า แต่ในขณะท่ีตลาดในฝ่ังเอเชียมีการเติบโตสูง ส่งผลให้บริษัทฯ เป็นผู้ นําใน
อตุสาหกรรมระดบัโลกอยา่งแท้จริง โดยมีสํานกังานใหญ่ตัง้อยูท่ี่ประเทศไทย  

การเข้าถึงตลาดทีเ่หนือกว่า 

ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ จําหน่ายไปยงั 110 ประเทศ ครอบคลมุในทวีปอเมริกาเหนือ ยโุรป เอเชีย ละตินอเมริกา 
ตะวนัออกกลางและแอฟริกา ซึง่เป็นการเข้าถึงตลาดท่ีไม่มีคู่แข่งขนัใดสามารถเข้าถึงผู้บริโภคทัว่โลกได้เช่นเดียวกบับริษัท 
กลุม่ลกูค้าของบริษัทฯ เป็นบริษัทชัน้นําในระดบัโลก ด้วยเหตผุลนีทํ้าให้บริษัทฯ สามารถจดัหาสินค้าเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการได้ทัง้ในระดบัภมิูภาคและระดบัท้องถ่ิน 

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ท่ีสดุในอุตสาหกรรม PET ในทวีปอเมริกาเหนือ ซึ่งสหรัฐอเมริกาถือเป็นหนึ่งใน
ประเทศท่ีมีอตัราการบริโภค PET ตอ่หวัสงูสดุ ทัง้นีส้หรัฐอมริกาเป็นตลาดท่ีสร้างรายได้ท่ีใหญ่ท่ีสดุให้กบับริษัทฯ 
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ผูนํ้าอตุสาหกรรมระดบัโลกอนัดบัที ่1 

ปรัชญาของบริษัทคือการเติบโตไปพร้อมกบัผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัท เช่น ลกูค้าหรือผู้จดัหาวตัถดิุบ ซึง่จะช่วยให้
บริษัทเป็นผู้ นําตลาดและเป็นผู้ นําในระดบัภมิูภาคท่ีบริษัทดําเนินงานอยูแ่ละมีความโดดเดน่ในหว่งโซม่ลูคา่โพลีเอสเตอร์  

ด้วยธุรกิจหลักท่ีมีความมั่นคงและมีความหลากหลาย ทําให้บริษัทฯ สามารถขยายสายผลิตภัณฑ์และการ
ให้บริการ และเข้าสูฐ่านการผลติใหม่ทัง้จากการขยายและการเป็นผู้ นําตลาด นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ประกาศเข้าซือ้กิจการ 
PHP และ SASA ทําให้บริษัทฯ สามารถท่ีจะเป็นผู้ นําในตลาดท่ีสําคญั  

ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ ผลิตเส้นใยโพลีโพรพิลีน Bi-Component เป็นอันดับ 1 ของโลกจากการเข้าซือ้กิจการ 
FiberVisions บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์ HVA อนัดบั 1 ของทวีปยโุรป จากการเข้าซือ้กิจการ Trevira บริษัทฯ 
เป็นผู้ผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลอนัดบั 1 ของทวีปยโุรปจากการเข้าซือ้กิจการ Wellman บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเส้นด้าย
ไนลอนสําหรับผลิตถงุลมนิรภยัอนัดบั 1 ของยโุรปจากการเข้าซือ้กิจการ PHP Fibers การเข้าซือ้กิจการทัง้หมดนี ้ทําให้
บริษัทฯ อยูใ่นจดุท่ีมีความได้เปรียบ และบริษัทฯ มีความตัง้ใจท่ีจะใช้ประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี 

มุ่งเนน้การดําเนินงานทีเ่ป็นเลิศ 

แม้ว่าการมุ่งเน้นการดําเนินงานท่ีเป็นเลิศจะเป็นหวัใจของบริษัทในระยะเร่ิมต้นก็ตาม แต่การขยายเข้าไปใน
ผลิตภณัฑ์พิเศษก็ช่วยเพิ่มความสําคญัให้กบัทีมงาน ท่ีคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ท่ีเพิ่มขึน้ โดยทีมงานจะเน้นไปท่ีการ
เปรียบเทียบต้นทนุแปลงสภาพ แรงงานท่ีเหมาะสม การลด การฟืน้ฟขูองเสีย สภาพแวดล้อม และความปลอดภยั 

ในปี 2556 ทีมงานนี ้ประสบความสําเร็จในการลดต้นทนุจํานวน 5 เหรียญสหรัฐต่อตนั คิดเป็นจํานวนเงินรวม 
40 ล้านเหรียญสหรัฐ เม่ือเทียบกบัต้นทนุในปี 2555 

การสร้างมูลค่าในทกุการริเร่ิม 

จากกรณีท่ีมีการจัดตัง้สํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค (ROH) ท่ีกรุงเทพฯ ประเทศไทย ซึ่งจะช่วยก่อให้เกิด
ประโยชน์ท่ีมากกว่า เช่น การขายทัว่โลก การจัดซือ้ทัว่โลก การมีเทคโนโลยีสารสนเทศทัว่โลก และการมีฝ่ายทรัพยากร
บุคคลทั่วโลก และอ่ืนๆ เป็นต้น ซึ่งโครงการนีค้าดว่าจะเสริมสร้างประโยชน์ร่วมกัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 50 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐในอีก 5 ปีข้างหน้า  

งบแสดงฐานะทางการเงินทีแ่ข็งแกร่ง 

ฐานะทางการเงินของบริษัทยงัคงแข็งแกร่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการจดัอนัดบัเครดิตในระดบั A+ จากบริษัท ทริส 
เรทติง้ จํากดั ซึง่บริษัทฯ มีสภาพคลอ่งจํานวน 800 ล้านเหรียญสหรัฐ ณ สิน้เดือนธนัวาคม 2556 

การออกหุ้นกู้ ในสกลุเงินไทยและการรีไฟแนนซ์เงินกู้ต่างๆ ภายใต้ในเง่ือนไขท่ีดีกว่า ทําให้บริษัทฯ ยงัคงสามารถ
ท่ีจะเติบโตได้อีก เน่ืองจากระยะเวลาในการจ่ายชําระหนีย้าวนานขึน้ และในขณะนี ้บริษัทฯ มีระยะเวลาในการจ่ายชําระ
หนีเ้ฉล่ียท่ี 5.3 ปี เม่ือเทียบกบัปี 2552 บริษัทฯ มีระยะเวลาในการจ่ายชําระหนีเ้ฉล่ียท่ี 3.1 ปี อีกทัง้บริษัทฯ มีต้นทนุการ
กู้ ยืมเพียงร้อยละ 3.7  
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คณะกรรมการทีเ่ป็นมืออาชีพและทีมผูบ้ริหารทีแ่ข็งแกร่ง 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยการผสมผสานระหวา่งกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร และ
กรรมการอิสระ กรรมการทกุท่านมีความเช่ียวชาญ และมีความชํานาญเฉพาะทาง มีประสบการณ์จากหลากหลายกลุ่ม
ธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความพยายามอย่างสดุความสามารถ  เพ่ือดําเนินการให้บรรลตุามความคาดหวงัของ
ผู้ ถือหุ้นโดยคํานึงถึงการกํากบัดแูลกิจการ และได้ตดัสินใจท่ีจะบรรลเุป้าหมายโดยการทําให้บริษัทฯ เป็นบริษัทลงทนุท่ี
ได้รับความช่ืนชอบและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในเร่ืองการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเพียงสามปีก็ตาม 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ 
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (SEC) ได้จดัอนัดบัในระดบัดีเลิศให้แก่บริษัท ซึง่เป็นอนัดบั
ท่ีอยูใ่นระดบัสงูสดุในการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  

ความพยายามของคณะกรรมการบริษัทในการสร้างการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี จนได้รับรางวลัจากสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD), ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET), สภาหอการค้าไทย, สภาอตุสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย, สมาคมธนาคารไทย, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทนุไทย ทําให้บริษัทฯ ได้รับรางวลั
คณะกรรมการแหง่ปี (Board of the Year Awards) และได้รับรางวลัคณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี (Audit Committee of 
the Year Awards)  ในปี 2556 ท่ีผา่นมา  

ความสําเร็จของทีมผูบ้ริหารตามทีกํ่าหนดแนวทางไว ้

ในปี 2556 ผู้บริหารของบริษัทได้บรรลเุป้าหมายท่ีได้กําหนดไว้ในปีท่ีแล้ว กล่าวคือ บริษัทฯ ได้ขยายผลิตภณัฑ์ 
HVA เพิ่มเป็นร้อยละ 25  

ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2556 ได้เร่ิมการดําเนินงานในโรงงานโพลีเอสเตอร์ CP4 ในประเทศอินโดนีเซีย เน่ืองจาก
การท่ีมีขนาดและการมีต้นทนุท่ีมีประสทิธิภาพ ทําให้โรงงานมีต้นทนุแปลงสภาพท่ีต่ําท่ีสดุในโลก  

การลงนามในสญัญาร่วมทนุของโครงการ Abu Dhabi PX ในเดือนธันวาคม 2556 นี ้ถือเป็นอีกขัน้ของการควบ
รวมวตัถดิุบ ตามท่ีผู้บริหารได้กําหนดไว้ 

บริษัทฯ ได้มีการขยายไปยงัผลิตภณัฑ์รีไซเคิล โดยเร่ิมดําเนินงานโรงงานรีไซเคิลท่ีจงัหวดันครปฐม ประเทศไทย 
ตามท่ีผู้บริหารได้กําหนดไว้เช่นกนั 

ความพร้อมเพือ่การเติบโตในกา้วถดัไป 

จากการท่ีบริษัทมีฐานการผลิตกระจายอยู่ทัว่โลก มีความหลากหลายทางธุรกิจ มีการเข้าถึงตลาดท่ีเหนือกว่า มี
รูปแบบธุรกิจเชิงบูรณาการ มีนวตักรรมท่ีลํา้สมยัและภาพลกัษณ์ท่ีดี และมีทีมผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์สงูในการเพิ่ม
มลูคา่ ทําให้บริษัทฯ พร้อมท่ีจะก้าวไปสูก่ารเติบโตขัน้ตอ่ไป และการเปล่ียนแปลงอนัย่ิงใหญ่ 
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การเปล่ียนแปลงที่เหนือกว่า  

ความหลากหลายและความน่าสนใจของตลาด 

เน่ืองจากโพลีเมอร์ท่ีมีการเติบโตอย่างรวดเร็วท่ีสดุในโลกด้วยอตัราการเติบโตถึงร้อยละ 6.8 ต่อปีนัน้  ทําให้โพลี
เอสเตอร์คืออนาคตของบริษัท และจะยงัคงมีการเติบโตต่อไปเร่ือยๆ สําหรับธุรกิจของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ยงัคงมีโครงการท่ี
น่าสนใจสําหรับธุรกิจนีใ้นอนาคต 

จากการท่ีบริษัทฯ เติบโตจนเป็นผู้ นําตลาด การทํางานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าถือเป็นสิ่งสําคัญในการส่งเสริม
นวตักรรมและเป็นการตอบสนองความต้องการของลกูค้าอีกด้วย นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัลงทนุในห่วงโซ่โพลีเอสเตอร์ใน
ผลติภณัฑ์ HVA ซึง่ปัจจบุนับริษัทฯ มีศนูย์พฒันาและวิจยัจํานวน 6 แห่ง มีสิทธิบตัรจํานวน 250 ใบ และมีบคุลากรจํานวน 
125 คน  

ตลาดของผลิตภณัฑ์ HVA มีขนาดใหญ่ถึง 37 ล้านตนัในปี 2560 และเติบโตอย่างรวดเร็วกว่าผลิตภณัฑ์ทัว่ไป 
ซึ่งบริษัทฯ ตัง้ใจจะใช้ประโยชน์จากโอกาสนี ้เข้าซือ้กิจการ PHP และ SASA ผลิตภณัฑ์ HVA ซึ่งมีความหลากหลาย 
สามารถใช้ในอตุสาหกรรมหลายกลุม่ เช่น กลุม่รถยนต์ อตุสาหกรรม รีไซเคิล และอ่ืนๆ  

อตุสาหกรรมทีมี่เสถียรภาพและยืดหยุ่น 

ห่วงโซ่มูลค่าโพลีเอสเตอร์มีลักษณะเป็นวัฎจักร 5 ปี จากประสบการณ์และจากมุมมองของผู้ เช่ียวชาญใน
อตุสาหกรรม การบูรณาการในแนวด่ิง จากวตัถดิุบท่ีสําคญัไปจนถึงผลิตภณัฑ์ขัน้ปลายนํา้ PET มีอตัรากําไรในห่วงโซ่
มลูค่ารวมนีม้ากกว่า 800 เหรียญสหรัฐต่อตนั ซึง่มีเสถียรภาพมากและมีความยืดหยุ่นในตลอดวฎัจกัร ซึง่จะสามารถเห็น
ได้จากในช่วงสองรอบวฎัจกัร และคาดวา่จะเหน็ในรอบวฎัจกัรถดัไป ตามท่ีบริษัทฯ และ IHS ได้วิเคราะห์ไว้  

แผนการดําเนินงานในอีก 5 ปีข้างหนา้ 

บริษัทฯ มีแผนการดําเนินงานในอีก 5 ปีข้างหน้าอย่างชดัเจน ซึง่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอนัย่ิงใหญ่ โครงการ
ตา่งๆ บางโครงการท่ีได้รับการอนมุติัและบางโครงการอยูใ่นระหวา่งดําเนินการ และมีโอกาสท่ีจะเติบโตตอ่ไป 

ขณะนี ้บริษัทฯ ได้ประกาศการเข้าซือ้กิจการ PHP Fibers ในประเทศเยอรมนี สหรัฐอเมริกา และประเทศจีน 
และ SASA ในประเทศตรุกี  

ภายใต้แผนการดําเนินงานนี ้คาดว่าจะใช้เงินลงทนุประมาณ 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ในช่วงปี 2557 ถึงปี 2561 
ในอีก 5 ปีข้างหน้า  

การลงทนุทีไ่ดร้บัการคดัเลือก : การเข้าซ้ือกิจการ PHP Fibers 

PHP Fibers ในประเทศเยอรมนี เป็นการเข้าซือ้กิจการท่ีจะช่วยเพิ่มสดัสว่นผลิตภณัฑ์ HVA ซึง่เป็นการขยายใน
แนวราบเข้าสูเ่ทคโนโลยีไนลอน 66 ท่ีใช้สําหรับผลติถงุลมนิรภยัและผลติยางในรถยนต์ 
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เน่ืองจากโรงงาน FiberVisions มีการขยายเข้าสู่โพลีโอลีฟินในอตุสาหกรรมด้านผลิตภณัฑ์อนามยั (Hygiene) 
โครงการ PHP ทําให้บริษัทเป็นผู้ นําในตลาดท่ีน่าสนใจและมีศกัยภาพในการเติบโตสงู อีกทัง้ช่วยเพิ่มสดัส่วนผลิตภณัฑ์ 
HVA การเข้าซือ้กิจการ PHP นีย้งัช่วยเพิ่มให้เกิดการสง่เสริมซึง่กนัและกนัอยา่งมากอีกด้วย  

การลงทนุทีไ่ดร้บัคดัเลือก : การเข้าซ้ือกิจการ SASA 

SASA ถือเป็นอีกหนึ่งบริษัทท่ีน่าสนใจ จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถขยายตวัทางภมิูศาสตร์เข้าสู่ตลาดใหม่และ
ขยายตวัได้อย่างรวดเร็ว กิจการนีเ้ป็นก้าวแรกท่ีดีท่ีจะก้าวเข้าสู่ตลาดตรุกี การผลิต HVA ช่วยขยายสดัส่วนการผลิตและ
เป็นการเพิ่มฐานลกูค้าใหม่ๆ ในประเทศตุรกี และทําให้บริษัทฯ มีศกัยภาพในการขยายตวัของยอดขายในประเทศตุรกี 
และเปิดโอกาสในการขายไปยงัภมิูภาครอบๆ อีกด้วย 

SASA มีเทคโนโลยีและความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เน่ืองจาก SASA มีผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างกนั
ทัง้หมด 150 ผลิตภณัฑ์ ขายใน 54 ประเทศ นอกจากนี ้ตําแหน่งทางภมิูศาสตร์ของตรุกีท่ีล้อมรอบโดยทวีปยโุรป แอฟริกา
เหนือ เอเชียกลาง และตะวนัออกกลาง จะช่วยให้มีศกัยภาพในการเติบโตได้เร็วขึน้ ทัง้ตลาดในประเทศและตลาดส่งออก
ไปยงัประเทศเพ่ือนบ้านและทวีปยโุรป อตุสาหกรรมสิ่งทอในตรุกีถือเป็นสิ่งสําคญัของเศรษฐกิจและยงัคงเติบโต อีกทัง้ยงั
เป็นผู้ส่งออกในตลาดยโุรป บริษัทฯ คาดว่าสินทรัพย์นี ้เป็นสินทรัพย์ท่ีมีมลูค่าในการขยายตวัเข้าไปในตลาดตรุกีและจะ
เป็นต้นแบบท่ีดีสําหรับแผนการขยายตวัในโครงการอ่ืน ๆ ของภมิูภาคนี ้ 

การลงทนุทีไ่ดร้บัคดัเลือก : โครงการ Abu Dhabi PX 

บริษัทฯ มีแผนท่ีจะเข้าสูธุ่รกิจวตัถดิุบในรูปแบบกิจการร่วมค้าในการพฒันาโรงงาน Tacaamol Aromatics ใน 
Madeenat ChemaWEyaat AlGharbia’s (MCAG) ในภาคตะวนัตกของอาบดูาบี โดยคาดว่าจะมีกําลงัการผลิตพาราไซ
ลีน 1.4 ล้านตนัตอ่ปี และเบนซิน 0.4 ล้านตนัตอ่ปี และคาดว่าจะเร่ิมผลิตในปี 2561 การบรูณาการในแนวด่ิงไปยงัวตัถดิุบ
ท่ีสําคญัสําหรับผลติภณัฑ์ปลายนํา้ จะช่วยเพิ่มกําไรรวมให้ใกล้เคียงกบักําไรของอตุสาหกรรมท่ีสงูกว่า 800 เหรียญสหรัฐฯ
ตอ่ตนั สง่ผลให้รายได้ท่ีจะเพิ่มขึน้อยา่งชดัเจน  

ผลการดําเนินงานทีผ่่านมา  

การดําเนินงานตามกลยทุธ์ของบริษัทในปี 2554 ถึงปี 2556 จะช่วยสร้างมลูค่าต่อบริษัทฯ โดยท่ีบริษัทฯ จ่ายเงิน
จํานวน 1.5 พนัล้านเหรียญสหรัฐ ในการเข้าซือ้กิจการต่างๆ ในช่วงสามปีท่ีผ่านมา และคาดว่าจะสามารถคืนทุนได้ใน
ระยะเวลา 4.7 ปี ซึง่เป็นการก่อให้เกิดมลูคา่อยา่งมากตอ่ผลกําไร 

สินทรัพย์ก่อนปี 2554 เป็นสินทรัพย์เก่า (Legacy Assets) ทําให้ผลการดําเนินงานอยู่ในระดบัท่ีต่ําในปี 2555 
และปี 2556 และมีผลการดําเนินงานลดลงร้อยละ 56 ในปี 2555 เทียบกบัปี 2554 การเข้าซือ้หลายๆ กิจการท่ีหลากหลาย 
จะทําให้บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานท่ีเหนือกวา่คูแ่ข่งในปี 2555 และ 2556  

PTA เป็นธุรกิจท่ีมีผลการดําเนินงานต่ําท่ีสดุในจํานวนของสนิทรัพย์เก่า (Legacy Assets)   
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การเปลีย่นแปลงทีเ่หนือกว่า  

จากแผนการดําเนินงานท่ีชดัเจนไปจนถึงปี 2561 และโครงการท่ีได้อนมุติัไปแล้วซึ่งถือเป็นโอกาสใหม่ๆ บริษัทฯ 
มีความตัง้ใจท่ีจะเปล่ียนแปลงครัง้ย่ิงใหญ่ในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยท่ี EBITDA จะเพิ่มขึน้อีกหลายเท่าตวัจากโครงการต่างๆ 
การปรับปรุงอตัรากําลงัการผลติ การดําเนินงานท่ีเป็นเลศิ และการฟืน้ตวัของอตัรากําไรของ PTA ท่ีผา่นจดุต่ําสดุมาแล้ว  

สร้างผลตอบแทนทีเ่หนือกว่าแก่ผูถื้อหุน้ 

การเปล่ียนแปลงโดยใช้ประโยชน์ทางด้านการตลาด เทคโนโลยี และการควบรวมวตัถดิุบนี ้จะทําให้รายได้เติบโตขึน้
เป็น 1.8 เทา่ในปี 2561 งบแสดงฐานะทางการเงินอยูใ่นระดบัน่าลงทนุ และให้ผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นอยูใ่นระดบัควอไทล์แรก  

 นายสมบรูณ์ เอือ้มอารีวงศ์ ผู้ ถือหุ้นสอบถามเก่ียวกบัแผนการลงทนุของบริษัทสอดคล้องกบัอปุสงค์และอปุทาน
หรือไม่ วฏัจักรในแต่ละธุรกิจท่ีบริษัทลงทุน รายละเอียดของแผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ในอนาคต เช่น โครงการ 
Manhattan Poseidon และ Thor และอยากทราบถงึสดัสว่นการลงทนุในผลติภณัฑ์ HVA ทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต 

นายอาลก โลเฮีย ชีแ้จงว่าบริษัทฯ ได้เพิ่มสดัสว่นการลงทนุในผลิตภณัฑ์ HVA จะเห็นว่าในปี 2556-2557 อตัรา
กําไร (EBITDA Margin) ของผลิตภณัฑ์ HVA มีสดัสว่นร้อยละ 24 สว่นในปี 2561 อตัรากําไร (EBITDA Margin) ของ
ผลติภณัฑ์ HVA จะเพิ่มถงึร้อยละ 30   

ตามวฎัจกัรของอปุสงค์และอปุทาน ธุรกิจของบริษัทมีลกัษณะเป็นไปตามวฎัจกัร 5 ปี จากการคาดการณ์ของ
นกัวิเคราะห์ของอตุสาหกรรมได้มีการพยากรณ์วา่ ธุรกิจ PTA อยูใ่นจดุท่ีตกต่ําท่ีสดุในปี 2556 หลงัจากนัน้ จะมีอตัราการ
เติบโตเพิ่มขึน้อยา่งช้าๆ ไปจนถงึปี 2561 ซึง่มีอตัรากําไรอยูใ่นระดบัเดียวกนักบัปี 2554 ตามท่ีได้นําเสนอในแผนกลยทุธ์ใน
การรวมธุรกิจของบริษัท ฝ่ายบริหารจะมีการลงทนุในธุรกิจ PTA ในปี 2560 ภายใต้โครงการ Manhattan โดยลงทนุใน
ตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ซึง่ไมมี่ผู้ผลติ PTA นอกจากนี ้ บริษัทฯ จะลงทนุในผลติภณัฑ์พาราไซลีน ภายใต้
โครงการ Abu Dhabi ซึง่ผู้บริหารเช่ือวา่ในปี 2560 ธุรกิจ PTA น่าจะมีผลประกอบการท่ีดีขึน้ ทําให้บริษัทฯ ตดัสนิใจท่ีจะ
ลงทนุในโครงการดงักลา่ว นอกจากนี ้บริษัทฯ จะลงทนุในอีก 2 โครงการ คือ โครงการ Poseidon และ Thor ซึง่เป็นธุรกิจ 
PET ซึง่ทัง้ 2 โครงการจะเป็นการลงทนุในตลาดเกิดใหม่ โดยท่ีบริษัทฯ มีกลยทุธ์ในการลงทนุ คือ ต้องการเป็นผู้ผลติราย
ใหญ่ในแตล่ะตลาดท่ีบริษัทลงทนุ และเป็นตลาดเกิดใหมซ่ึง่บริษัทฯ ยงัไมเ่คยมีการลงทนุมาก่อน 

ในปี 2556 อตัราการเติบโตของธุรกิจโพลีเอสเตอร์มีอตัราการเติบโตสงูถึงร้อยละ 6-7 ทําให้มีผู้ผลิตเพิ่มขึน้ 
โดยเฉพาะผู้ผลติจากประเทศจีน ซึง่ทําให้เกิดอปุทานสว่นเกิน (Over Supply) และทําให้อตัรากําไรลดลง 

  นางสาวเพชรรัตน์ ตัง้ดํารงตระกูล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย กล่าวขอบคุณบริษัทท่ีเห็น
ความสําคญัและเข้าร่วมโครงการการตอ่ต้านการทจุริต 

ก่อนปิดการประชุมผู้ ถือหุ้น มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจํานวน 891 ราย และผู้ ถือหุ้นท่ีรับมอบฉันทะ 
จํานวน 1,578 ราย รวมผู้ ถือหุ้นจํานวน 2,469 ราย ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 3,818,289,287 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.3121 ของ
จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
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เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอปิดการประชมุและกลา่วขอบคณุ
ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีสละเวลามาร่วมประชมุ และให้ข้อคิดเหน็ตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 

ปิดประชมุเวลา 16.55 น. 

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


