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ท่ี  IVL002/03/2016 
 8 มีนาคม 2559 
  
เร่ือง  ขอเชญิประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น  

บริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) 

 

 ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 ในวนัองัคารท่ี 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอทธินี คริสตลั ฮอลล์ โรงแรม
พลาซ่า แอทธินี รอยลั เมอริเดียน เลขท่ี 61 ถนนวิทย ุกรุงเทพมหานคร 10330 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระ
ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 เม่ือวันที่ 24 

 เมษายน 2558 
 

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2558 และได้จดัทํา
รายงานการประชมุ ส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด รวมทัง้ได้เผยแพร่ไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว  

 
ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558 

เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2558 ซึง่คณะกรรมการเหน็วา่ได้มีการบนัทกึรายงานไว้อย่างถกูต้องแล้ว 
โดยมีสําเนารายงานการประชมุปรากฎตามเอกสารแนบ 1 

 
การลงมต ิ วาระนีต้้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมา
 ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี 2558   
 
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 30 รายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2558 

จะต้องแจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ 
 
ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2558 ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ

โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฎไว้ในรายงานประจําปี 2558 ตามเอกสารแนบ 2 ในรูปแบบ
แผน่ซีดี  

 
 
 



                                                                                                                              บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) 

 

หน้า 2 

 

วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัตงิบดุลและงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั คณะกรรมการ 
กําหนดให้มีการจดัทํางบดลุและงบกําไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท  เพื่อ
นําเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจําปี เพ่ือพิจารณาอนมุติั สําหรับงบ
การเงินและงบการเงินรวมของบริษัท สําหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ตามท่ี
แสดงไว้ในรายงานประจําปี 2558 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต สอบ
ทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนมุติัโดยคณะกรรมการบริษัท 

 
ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และสอบทานโดย
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฎไว้ในรายงานประจําปี 2558 ตาม
เอกสารแนบ 2 ในรูปแบบแผน่ซีดี  

 
การลงมต ิ วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมา
 ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2558 
 
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีและ

หลงัหกัสํารองตามกฎหมาย ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ มีอํานาจอนมุติัในการพิจารณา
เปล่ียนแปลงการจ่ายเงินปันผล โดยคํานึงถึงปัจจยัต่างๆ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้
ถือหุ้น ได้แก่ เงินสํารองเพ่ือจ่ายชําระหนีเ้งินกู้ ยืม แผนการลงทนุในการขยายกําลงัการผลิต 
ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงของสภาวะการตลาด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดใน
อนาคตของบริษัท  
 

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 
2558 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.48 บาท หรือเท่ากับ  2,310.85 ล้านบาท ซึ่งบริษัท
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท หรือเท่ากับ 1,155.42 
ล้านบาท เม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2558 

ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัการอนมุติัของผู้ ถือหุ้น สําหรับการจ่ายเงินปันผลในสว่นท่ีเหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ในอตัราหุ้นละ 0.24 บาท หรือเทา่กบั  1,155.42 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่
ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2559 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงิน
ปันผลในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2559 (Record Date)  และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตาม
มาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  โดยวิธีการปิดสมดุ
ทะเบียนในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 
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ที ่ประชุมคณะกรรมการเห็นว่าการจ่ายเงินปันผลข้างต้นเป็นไปตามนโยบายการ
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. นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช* กรรมการอิสระ  
2. นายอมิต โลเฮีย   กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
3. นายอาลก โลเฮีย  กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหาร
คว าม เ ส่ี ย ง  และก ร รมกา รส ร รหา  พิ จ า รณา
คา่ตอบแทนและกํากบัดแูลกิจการ 

4. นายศรี ปรากาซ โลเฮีย  กรรมการท่ีไม่เป็นผู้ บริหารและประธานกรรมการ
บริษัท    

5. นางสจิุตรา โลเฮีย  กรรมการบริหาร 

* นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช ไดร้บัการแต่งตัง้เมือ่วนัที ่13 พฤศจิกายน 2558 แทนนายอภิศกัด์ิ ตนัติวรวงศ์                
  ซ่ึงลาออกจากกรรมการบริษัทมีผลตัง้แต่วนัที ่17 สิงหาคม 2558 

กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระยินดีรับเป็นกรรมการต่อไป โดยเสนอต่อคณะ 
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหา 
พิจารณาค่าตอบแทนและกํากบัดแูลกิจการได้พิจารณาประสบการณ์ทํางานท่ีผ่านมาของ
กรรมการรวมถึงการอุทิศตนอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 
 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
เลือกตัง้กรรมการทัง้ 5 ท่าน คือ นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช นายอมิต โลเฮีย นายอาลก 
โลเฮีย  นายศรี ปรากาซ โลเฮีย และนางสจุิตรา โลเฮีย  กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ต ่อ ไปอ ีก วา ระหนึ ่ง  ตามข้อ เ สนอแนะจากคณะกรรมการสร รหา  พ ิจ า รณา      
ค่าตอบแทนและกํากบัดแูลกิจการ ทัง้นี  ้ประวตัิของกรรมการที่ครบกําหนดออกตาม
วาระ และ”นิยามกรรมการอิสระ” รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 4 
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การลงมต ิ วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมา
 ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจาํปี 2559 
   
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 15 การจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับ

การอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  
 
ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนประจําปี 2559 ให้กับ

กรรมการ ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับ
ดูแลกิจการต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 17,400,000 บาท
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 5 

 
การลงมต ิ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ

ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุ 
 
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

 ประจาํปี 2559 
 
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 ซึ่ง

กําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี
ประจําปี เพ่ือเสนออนมุติัต่อท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร
เสนอให้แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีประจําปี 2559  และ
เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตัง้นางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง  ผู้สอบบญัชีรับ

อนญุาตเลขท่ี 4409 หรือ นางสาวอรวรรณ ชณุหกิจไพศาล  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 
6105 หรือ นายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลิศ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4068 หรือ  ผู้สอบบญัชี
รับอนญุาตรายอ่ืน ซึ่งได้รับการแต่งตัง้จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2559 ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตข้างต้นมีคณุสมบติัตาม
ประกาศของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่ผู้สอบบญัชี
รายนีมี้ผลงานเป็นท่ีน่าพอใจ และเสนอให้กําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจําปี 
2559 เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 8,200,000 บาท  

 
ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้นางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง  ผู้สอบบญัชีรับ

อนญุาตเลขท่ี 4409 หรือ นางสาวอรวรรณ ชณุหกิจไพศาล  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 
6105 หรือ นายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลศิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4068 หรือ ผู้สอบบญัชีรับ
อนุญาตรายอ่ืนซึ่งได้รับการแต่งตัง้จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2559 และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 
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2559 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 8,200,000 บาท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 6 

 
การลงมต ิ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และออกเสียง 
 ลงคะแนน 

 
วาระที่ 9  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
ท่านผู้ ถือหุ้นกรุณาส่งหนงัสือมอบฉันทะล่วงหน้ามาท่ี ฝ่ายเลขานกุารบริษัท อย่างน้อย 3 วนัก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น คือ
วนัท่ี  26 เมษายน 2559 

 
 นอกจากนีข้อให้ท่านผู้ ถือหุ้นท่ีจะเข้าร่วมประชุม โปรดนําหนงัสือท่ีระบุช่ือผู้ ถือหุ้นซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้
แล้ว พร้อมหลกัฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชมุ มาแสดงตอ่เจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย  

 
 ตามเอกสารแนบ 9 ได้แนะนําวิธีการมอบฉนัทะ 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  
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  ผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์ท่ีจะขอรับรายงานประจําปี 2558 แบบรูปเลม่ สามารถติดต่อได้ท่ี ฝ่ายเลขานกุาร
บริษัท ตามท่ีอยูท่ี่ระบไุว้ด้านบน 

 
  อนึง่ บริษัทฯ กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 ในวนัท่ี          
7 มีนาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 8 มีนาคม 2559  
 
   

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) 

         

 
 

  (นายโซวิค รอย เชาว์ดร่ีู ) 
  เลขานกุารบริษัท     

โดยคําสัง่คณะกรรมการบริษัท 
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เอกสารแนบ 1 
สาํเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558  
เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2558 
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เอกสารแนบ  1 
 

บริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 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 ประธานคณะกรรมการด้านความยัง่ยืน กรรมการ

สรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและกํากบัดแูลกิจการ และประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารกลุม่บริษัทฯ 

3. นางสจิุตรา โลเฮีย กรรมการบริหาร 
4. นายอมิต โลเฮีย กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
5. นายดีลปิ กมุาร์ อากาวาล กรรมการบริหาร กรรมการด้านความยัง่ยืน และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารธุรกิจ

Feedstock และ PET 
6. นายอเุดย์ พอล ซิงห์ กิล กรรมการบริหาร กรรมการด้านความยัง่ยืน   และกรรมการผู้จดัการธุรกิจโพลี

เอสเตอร์  
7. นายระเฑียร ศรีมงคล กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและ

กรรมการด้านความยัง่ยืน 
8. นายวิลเล่ียม เอล็ล์วู๊ด ไฮเน็ค กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากบั

  ดแูลกิจการ 
9. นายมาริษ สมารัมภ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการด้านความยัง่ยืน 
10. ดร.ศิริ การเจริญดี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน

และกํากบัดแูลกิจการ 
11. นายคณิต สีห์ กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกํากับดูแล

กิจการ 
12. นายอภิศกัด์ิ ตนัติวรวงศ์ กรรมการอิสระ 
13. นายรัสเซล เลตนั เคคเูอวา กรรมการอิสระและกรรมการด้านความยัง่ยืน 

กรรมการบริษัทท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุ 
1. นายซาชิ ปรากาซ ไคตาน กรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการธุรกิจขนสตัว์ 
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ผู้สอบบญัชีท่ีเข้าร่วมประชมุ 

1. นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 

2. นางสาวอรวรรณ ชณุหกิจไพศาล ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั  

ท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเข้าร่วมประชมุ  

1.  นางสาววรลกัษณ์ วรฉตัรธาร ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท สํานกังานกฎหมาย แคปปิตอล จํากดั 
2.  นางสาววรมนต์ เก่งถนอมศกัด์ิ ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท สํานกังานกฎหมาย แคปปิตอล จํากดั 

  ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุว่า ฝ่ายบริหารในแตล่ะธุรกิจของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประชมุสามญัผู้
ถือหุ้นในครัง้นีด้้วย 

 ประธานฯ กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558 และแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ
วา่ ขณะนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจํานวน 584 ราย และผู้ ถือหุ้นท่ีรับมอบฉนัทะจํานวน 1,428 ราย รวมผู้ ถือหุ้น
จํานวน 2,012 ราย ถือหุ้นรวมกันทัง้สิน้ 4,028,161,193 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.6715 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท ประธานฯ จงึขอเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558 

 
ก่อนเข้าสูว่าระการประชมุ ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ เพ่ือให้การประชมุเป็นไปอยา่งโปร่งใส

และสอดคล้องกบัแนวทางท่ีดีในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ประธานฯ ขอเชิญผู้ เข้าร่วมประชมุจํานวน 1 
คน ร่วมเป็นสกัขีพยานในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง ซึง่มีผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุจํานวน 1 คน รับอาสาเป็นสกัขีพยาน
ในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายระเฑียร ศรีมงคล กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ
บริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการด้านความยัง่ยืน เป็นผู้ ดําเนินการประชมุในภาคภาษาไทย 

นายระเฑียร ศรีมงคล ได้แจ้งความคืบหน้าในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นได้มีการสอบถามเก่ียวกบัสาเหตขุองกลิ่น
บริเวณใกล้เคียงโรงงานของบริษัทฯ ท่ีจงัหวดัลพบรีุ ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2557 ซึง่ผู้บริหาร
ของบริษัทได้ดําเนินการตรวจสอบในเร่ืองดังกล่าวทันทีท่ีได้รับการสอบถามจากผู้ ถือหุ้น โดยท่ีผู้บริหารโรงงานได้เร่ิม
ตรวจสอบพร้อมกบัหน่วยงานอิสระ โดยดําเนินการตรวจสอบในรัศมีประมาณ 2 กิโลเมตร บริเวณโดยรอบโรงงานท่ีจงัหวดั
ลพบุรี ในระยะเวลาทุกๆ  6 เดือน ซึ่งการตรวจสอบนีไ้ด้มีการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยจัดส่งไปยัง
สํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม กระทรวงอตุสาหกรรม อีกทัง้คณะทํางานจงัหวดัลพบรีุ ได้
เข้าเย่ียมบริเวณพืน้ท่ีของวดัป่าแม่ชีหลายๆ ครัง้ในแต่ละวนั รวมถึงอุตสาหกรรมจงัหวดัลพบุรีและกรุงเทพมหานคร ได้
ดําเนินการทดสอบและได้สง่รายงานมายงับริษัทฯ ในช่วงเดือนตลุาคมและเดือนพฤศจิกายน 2557 โดยไม่พบกลิ่นรบกวน
ใดๆ และเม่ือเดือนธันวาคม 2557 กรมโรงงานอตุสาหกรรมได้ยติุการพิจารณาข้อร้องเรียนดงักล่าว ซึง่ขณะนีไ้ม่ได้รับการ
ร้องเรียนจากทางวดัมาเป็นระยะเวลา 4 เดือน อย่างไรก็ตามผู้บริหารของบริษัทจะยงัคงติดตามสถานการณ์ดงักลา่วอย่าง
ใกล้ชิด  
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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 รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศท่ีได้แต่งตัง้ผู้ รับผิดชอบในการดูแล
หลกัทรัพย์ (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้น 
นอกจากการนําระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนแล้ว บริษัทยงัใช้ระบบบาร์โค้ดในการนบัคะแนนเสียง ซึ่งจะช่วยให้
ขัน้ตอนในการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วย่ิงขึน้ และในการลงคะแนนเสียงในทกุๆ วาระ ผู้ เข้าร่วม
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 1/2558 และเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้
เป็นกรรมการ ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยได้กําหนด
ระยะเวลาการนําเสนอไว้ตัง้แต่วนัท่ี 15 กนัยายน 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 เม่ือครบกําหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้
ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น และเสนอช่ือบคุคลเข้ามายงับริษัทฯ  

หลงัจากนัน้ นายระเฑียร ศรีมงคล ได้ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้ 
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วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 เม่ือวันที่ 6 สงิหาคม 2557 

นายระเฑียร ศรีมงคล ขอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2557 
ซึ่งได้ประชุมเม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2557 โดยสําเนารายงานการประชุมดงักล่าวได้จดัส่งไปยงัผู้ ถือหุ้นทกุท่านแล้ว พร้อม
หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 

นายระเฑียร ศรีมงคล   ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุเสนอข้อคิดเหน็  หรือแก้ไขรายงานการประชมุวิสามญั
ผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2557 

เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดมีคําถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ รับมอบฉนัทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 4,027,725,568 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไมอ่นมุติั 6,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 2,007,154 เสียง  
  บตัรเสีย  – ไมมี่ – 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุระหว่างการประชมุเพิ่มขึน้ 1,557,829 หุ้น นบัเป็นจํานวนหุ้นท่ีเข้า
ร่วมประชมุทัง้หมดจํานวน 4,029,739,022 หุ้น 

มตทิี่ประชุม รับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 6 สงิหาคม 2557 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี 2557 

   นายระเฑียร ศรีมงคล สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2557 เพ่ือให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

จดุเดน่ของงบกําไรขาดทนุรวม 

• ปริมาณการผลิตเพิ่มขึน้ร้อยละ 8 จากจํานวน 5.80 ล้านตนัในปี 2556 เพิ่มขึน้เป็น 6.25 ล้านตนัในปี 2557  
• ขายสทุธิเพิ่มขึน้ร้อยละ 6 จากจํานวน 229.1 พนัล้านบาทในปี 2556  เพิ่มขึน้เป็น 243.9 พนัล้านบาทในปี 2557  
• กําไรหลกัก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจําหน่ายเพิ่มขึน้ร้อยละ 30 จากจํานวน 15.0 พนั 

ล้านบาทในปี 2556 เป็น 19.5 พนัล้านบาทในปี 2557 
• กําไรหลกัก่อนหกัสว่นแบง่กําไรจากกิจการร่วมทนุ และสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุเพิ่มขึน้ร้อยละ 110 จาก

จํานวน 3.0 พนัล้านบาทในปี 2556  เป็น 6.3 พนัล้านบาทในปี 2557  
• กําไรหลกัหลงัหกัภาษีและสว่นได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ เพิ่มขึน้ร้อยละ 146 จากจํานวน 2.1 พนัล้านบาทในปี 

2556 เป็น 5.1 พนัล้านบาทในปี 2557  
• กําไรหลกัตอ่หุ้น เพิ่มขึน้ร้อยละ 139 จากจํานวน 0.43 บาทตอ่หุ้นในปี 2556 เป็น 1.02 บาทตอ่หุ้นในปี 2557  
• กําไรตอ่หุ้นเทา่กบั 0.28 บาทตอ่หุ้น ทัง้ในปี 2556 และในปี 2557  



                                                                                                                              บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) 

 

หน้า 11 

 

• สําหรับปี 2557 บริษัทมีกําไรหลกัหลงัหกัภาษีและสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุเทา่กบั 5,065  ล้านบาท และ
มีกําไรสทุธิเทา่กบั 1,485 ล้านบาท เปรียบเทียบกบัปี 2556 บริษัทมีกําไรหลกัหลงัหกัภาษีและสว่นได้เสียท่ีไมมี่
อํานาจควบคมุเทา่กบั 2,062 ล้านบาท และมีกําไรสทุธิเทา่กบั 1,326 ล้านบาท ซึง่มีสาเหตหุลกัมาจากรายการ
พิเศษดงันี ้ 

1) ขาดทนุจากสนิค้าคงเหลือจํานวน 3,522 ล้านบาทในปี 2557 เปรียบเทียบกบัจํานวน 928 ล้านบาทในปี 
2556  

2) คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการเข้าซือ้กิจการและคา่ใช้จ่ายก่อนการเร่ิมดําเนินงานจํานวน 126 ล้านบาทในปี 2557 
เปรียบเทียบกบัรายได้จํานวน 32 ล้านบาทในปี 2556 คา่ใช้จ่ายเกิดจากการเข้าซือ้กิจการ Indorama 
Ventures Adana PET ในประเทศตรุกี กิจการ PHP Fibers ในประเทศเยอรมนั และอ่ืนๆ  

3) ไมมี่รายได้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสถานการณ์นํา้ทว่มในปี 2557 เปรียบเทียบกบัรายได้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสถานการณ์
นํา้ทว่ม 791 ล้านบาท ในปี 2556 

4) กําไรจากการตอ่รองราคาซือ้จากการเข้าซือ้กิจการและขาดทนุจากการด้อยคา่ (สทุธิ) ในปี 2557 เป็นรายได้
จํานวน 506 ล้านบาทในปี 2557 เปรียบเทียบกบัขาดทนุจากการด้อยคา่จํานวน 299 ล้านบาทในปี 2556  

5) รายจ่ายพิเศษอ่ืนๆ จํานวน 438 ล้านบาทในปี 2557 เปรียบเทียบกบัจํานวน 332 ล้านบาทในปี 2556 
คา่ใช้จ่ายในปี 2557 สว่นใหญ่มาจากการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

จดุเดน่ของงบแสดงฐานะการเงินรวม  

• สว่นของผู้ ถือหุ้นรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 23 จากจํานวน 61.6 พนัล้านบาทในปี 2556 เพิ่มขึน้เป็น 75.6 พนัล้านบาท
ในปี 2557 เน่ืองจากกําไรท่ีเพิ่มขึน้และการออกหุ้นกู้ ท่ีมีลกัษณะคล้ายทนุ  

• อตัราสว่นหนีส้นิจากการดําเนินงานสทุธิตอ่ทนุ ลดลงจาก 1.2 เท่า ณ สิน้ปี 2556 เป็น 0.8 เทา่ ณ สิน้ปี 2557 
• สนิทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 3 จากจํานวน 189.0 พนัล้านบาทในปี 2556 เพิ่มขึน้เป็น 195.5 พนัล้านบาทในปี 

2557 เน่ืองจากการเข้าซือ้กิจการ  
• หนีส้นิรวมลดลงร้อยละ 6 จากจํานวน 127.5 พนัล้านบาทในปี 2556 ลดลงเป็น 119.9 พนัล้านบาทในปี 2557 

เน่ืองจากเงินกู้ ยืมท่ีลดลง 

จดุเดน่ของงบกระแสเงินสดรวม  

• กระแสเงินสดจากการดําเนินงานจํานวน 22.4 พนัล้านบาทในปี 2557 เปรียบเทียบกบัจํานวน 10.5 พนัล้านบาท 
ในปี 2556 

• การเพิ่มขึน้ของ EBITDA และกระแสเงินสดไหลเข้าจากเงินทนุหมนุเวียน เน่ืองจากราคาท่ีต่ําลงและการดําเนิน 
งานท่ีเป็นเลศิ ทําให้กระแสเงินสดจากการดําเนินงานเพิ่มขึน้อยา่งมีสาระสําคญัในปี 2557  

• กระแสเงินสดใช้ไปสําหรับรายจ่ายฝ่ายทนุและการลงทนุพิ่มขึน้จากจํานวน 7.0 พนัล้านบาท ในปี 2556 เป็น 
13.7 พนัล้านบาท ในปี 2557 เพ่ือใช้ในการเข้าซือ้กิจการร้อยละ 80 ของบริษัท PHP Fibers และการเข้าซือ้
กิจการร้อยละ 100 ของบริษัท Adana PET ในประเทศตุรกี นอกจากนีย้ังมีรายจ่ายฝ่ายทุนจากการขยาย
โรงงานผลิต PTA ท่ีเมือง Rotterdam และอ่ืนๆ รายจ่ายฝ่ายทนุจากการขยายกําลงัการผลิต แผนงานการลด
ต้นทนุ และรายจ่ายฝ่ายทนุเพ่ือการบํารุงรักษา 
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• บริษัทมีสภาพคลอ่งเทา่กบั 51.2 พนัล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  ซึง่ประกอบด้วยเงินสดและเงินสด
ภายใต้การบริหารจํานวน 10.6 พนัล้านบาท รวมทัง้วงเงินสนิเช่ือท่ียงัมิได้เบิกใช้จํานวน 40.6 พนัล้านบาท   

การออกใบสําคญัแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นสามญั 2 ชดุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท  

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ออกใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ดงันี ้

• การออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทครัง้ท่ี 1 (IVL-W1) ในจํานวนไม่เกิน 
481,425,724 หน่วย ในอตัราการจดัสรรท่ี 10 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 ราคาการ
ใช้สทิธิอยูท่ี่ 36.00 บาทตอ่หุ้น  

• การออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทครัง้ท่ี 2 (IVL-W2) ในจํานวนไม่เกิน 
370,327,480 หน่วย ในอตัราการจดัสรรท่ี 13 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W2 ราคาการ
ใช้สทิธิอยูท่ี่ 43.00 บาทตอ่หุ้น 

(IVL-W1) สิน้อายกุารใช้สิทธิในเดือนสิงหาคม 2560  และ (IVL-W2) สิน้อายกุารใช้สิทธิในเดือนสิงหาคม 2561 โดยมี
วตัถปุระสงค์หลกัของการออกใบสําคญัแสดงสทิธิจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท เพ่ือใช้สําหรับโครงการท่ีเป็นไปได้เพ่ือ
การควบรวมในธุรกิจท่ีเป็นวตัถดิุบมากขึน้ 

การออกหุ้นกู้ ท่ีมีลกัษณะคล้ายทนุจํานวน 15,000 ล้านบาท  

บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ ท่ีมีลกัษณะคล้ายทนุท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทยในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2557 วตัถปุระสงค์หลกัของการ
ออกหุ้นกู้ดงักลา่ว เพ่ือเป็นการเตรียมงบแสดงฐานะทางการเงินสําหรับโอกาสใหมท่ี่เข้ามาในธุรกิจหลกัของกิจการ  

นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มบริษัทฯ ได้นําเสนอรายงานแผนการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทโดยสรุปดงันี ้ 

บริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงอย่างสําคญัในช่วงระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา รายได้ของบริษัทฯ เพิ่มขึน้จาก 
80 พนัล้านบาทในปี 2552 เป็น 244 พนัล้านบาทในปี 2557 บริษัทฯ มีการเติบโตโดยมีการขยายไปยงัต่างประเทศจํานวน 
55 โรงงาน ใน 19 ประเทศ บริษัทฯ มีพนกังานทัว่โลกจํานวนกว่า 14,000 คน ในช่วง 4 ปีท่ีผ่านมานี ้บริษัทฯ ได้เข้าซือ้
กิจการจํานวน 17 แห่ง บริษัทฯ ยงัคงประสบความสําเร็จในอตัราร้อยละ 100 ในการดํารงไว้ซึ่งทีมผู้บริหาร นอกจากนี ้
บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับโดย Mckinsey ให้เป็นหนึ่งในองค์กรท่ีมีความแข็งแกร่ง ตามฐานข้อมูลการสํารวจของ 
Mckinsey 

 
การเปล่ียนแปลงท่ีเหนือกวา่อยา่งยัง่ยืน 

ในช่วงเวลา 4 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีแผนงานใหม่ในการก้าวเข้าสู่ธุรกิจที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึน้ โดยมุ่งเน้นใน
ผลิตภณัฑ์ที่มีมลูค่าเพิ่ม (HVA) ซึ่งจากเดิมธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ในกลุ่มสินค้าที่มีความจําเป็นหรือสินค้าอปุโภค ซึ่ง
บริษัทฯ ผลิต PET เส้นใย และวตัถดิุบ (Feed Stock) เช่น PTA และ MEG เพ่ือใช้สําหรับการผลิตผลิตภณัฑ์ขัน้ปลายนํา้ 
บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งทางด้านโครงสร้างเงินทนุ  โดยการออกหุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่มีลกัษณะคล้ายทนุที่ใหญ่ที่สดุของ
ประเทศไทยในปี 2557 จํานวน 15 พนัล้านบาท ซึ่งหุ้นกู้ดงักล่าวชนะรางวลั Asia and Thailand’s Best Deal Award 
ในปี 2557 จากประเทศฮ่องกง บริษัทฯ  มีกําไรจํานวน  5.1 พนัล้านบาท และมีกําไรหลกัก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษีเงินได้ 
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ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจําหน่าย (Core EBITDA) จํานวน 19.5 พนัล้านบาท และกระแสเงินสดจากการดําเนินงานหลงั
หกัรายจ่ายฝ่ายทนุเพื่อบํารุงรักษา มีจํานวน 20.4 พนัล้านบาท ส่วนยอดขายของบริษัทฯ นัน้ เติบโตโดยต่อเน่ือง โดยท่ี
ยอดขายของบริษัทฯ ในอตัราร้อยละ 85 มาจากกลุ่มลกูค้าที่อยู่ในภมูิภาคเดียวกนักบัที่โรงงานของบริษัทฯ ธุรกิจและ
รากฐานของบริษัทฯ ได้มีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ซึ่งเป็นไปตามกลยทุธ์ของบริษัทฯ ท่ีได้วางไว้ 

 
มลูคา่ท่ีเพิ่มขึน้จากสดัสว่นผลติภณัฑ์ท่ีเปล่ียนไป 

ในปี 2557 กําไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจําหน่าย (EBITDA) ของบริษัทฯ เพิ่มขึน้เป็น 19.5 
พนัล้านบาท จากจํานวน 14.3 พนัล้านบาท ในปี 2555 กลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ีมีมลูค่าเพิ่ม (HVA) เติบโตจากอตัราร้อยละ 24 
ในปี 2555 เป็นอตัราร้อยละ 34 ในปี 2557 แม้ว่าระยะเวลา 3 ปีหลงันี ้เป็นช่วงท่ียากลําบากของอุตสาหกรรม แต่กําไร
ก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษีเงินได้ คา่เส่ือมราคา และค่าตดัจําหน่าย (EBITDA) ของบริษัทฯ สามารถเติบโตถึงร้อยละ 40  ทําให้
บริษัทฯ มีความแตกต่างจากคู่แข่ง สําหรับธุรกิจ East Necessities ซึง่รวมถึงธุรกิจ PTA ในทวีปเอเซียนัน้ ต้องเผชิญกบั
ความท้าทาย เน่ืองจากธุรกิจ PTA มีผลการดําเนินงานท่ีตกต่ําในตลอดระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา และจะยงัคงมีผลการ
ดําเนินงานท่ีตกต่ําในปี 2558 ด้วย ทําให้บริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อการพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีมีมลูค่าเพิ่ม (HVA) และการ
กระจายการลงทนุไปยงัภมิูภาคตา่งๆ ทัว่โลก ในตลอดระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา 
 
กลุม่ผลติภณัฑ์ท่ีมีมลูคา่เพิ่ม (HVA) 

รายได้รวมจากผลิตภณัฑ์ท่ีมีมลูค่าเพิ่ม (HVA) ในปี 2557 มีจํานวน 83.5 พนัล้านบาท ซึ่งมีมลูค่าสงูกว่ารายได้ทัง้หมดใน
ปี 2552 จํานวน  80 พนัล้านบาท ซึง่แสดงให้เห็นถึงอตัราการเติบโตท่ีสงูขึน้เป็นอย่างมากในช่วงระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา 
โดยมีกําลงัการผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีมีมลูค่าเพิ่ม HVA เท่ากบั  1.6 ล้านเมตริกตนั ซึง่ทําให้ EBITDA  เติบโตถึงร้อยละ 52 เม่ือ
เทียบกบัปีท่ีผ่านมา  สดัส่วนรายได้ในแต่ละตลาดของกลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ีมีมลูค่าเพิ่ม (HVA) ประกอบด้วยผลิตภณัฑ์ยาน
ยนต์ร้อยละ 25 ผลิตภณัฑ์สขุอนามยัร้อยละ 26 ผลิตภณัฑ์บรรจภุณัฑ์ร้อยละ 27 และกลุม่อตุสาหกรรมร้อยละ 22 โดยใน
ปี 2556 บริษัทฯ มีการรวมงบการเงินของ Trevira เข้ามาเป็นสว่นหนึ่งของบริษัท และในปี 2557 บริษัทฯ ได้เข้าซือ้กิจการ
ของ PHP Fibers ซึง่อยู่ในสว่นของอตุสาหกรรมยานยนต์ (PHP ผลิตเส้นใยสําหรับถงุลมนิรภยั) และในไตรมาสท่ี 2 ของปี 
2558 บริษัทฯ ได้เข้าซือ้กิจการของ Performance Fibers ในประเทศจีน ซึ่งดําเนินธุรกิจผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์
คณุภาพสงูสําหรับยางรถยนต์ (Tire Cord) ธุรกิจด้านผลิตภณัฑ์ยานยนต์มีการเติบโต ทําให้บริษัทฯ ได้มีการรวมธุรกิจเข้า
ไว้ด้วยกนั ซึง่จะเห็นได้จากการท่ี Trevira ผลิตวตัถดิุบให้แก่ PHP และ GIVL (โรงงานผลิต PET ในประเทศจีน) และผลิต
วตัถดิุบป้อนให้กบั Performance Fibers ซึง่ธุรกิจนีมี้การเติบโตท่ีดี และมีการขยายตวัของอตัรากําไร (Margin) อีกด้วย 

 
การเข้าถงึลกูค้าโดยการกระจายตวัอยูท่ัว่โลกช่วยสร้างความได้เปรียบ 

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทนุในประเทศตรุกีและประเทศกาน่า และบริษัทฯ กําลงัจะเข้าซือ้โรงงาน PTA ในประเทศ
แคนาดา อีกทัง้บริษัทได้เร่ิมก่อสร้างโรงงานในประเทศพม่า จะเห็นได้ว่าจํานวนประเทศต่างๆ ท่ีบริษัทฯ เข้าไปลงทุน
เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง ซึง่เป็นเหตผุลท่ีทําให้ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ มีความโดดเด่นจากคู่แข่ง เพราะท่ีตัง้ของบริษัทฯ 
อยู่ในบริเวณเดียวกนักบัลกูค้า ทําให้ประหยดัค่าใช้จ่ายในด้านการขนส่ง และยงัช่วยป้องกนัผลกระทบจากภาษีการตอบ
โต้การทุม่ตลาดอีกด้วย ตวัอยา่งเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกากําลงัออกมาตรการด้านภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดต่อผลิตภณัฑ์ 
PET จะเหน็วา่บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการกระจายการลงทนุในภมิูภาคตา่งๆ ทัว่โลก   
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แรงผลกัดนัในการเติบโตของกําไร 

รายได้ของบริษัทในปี 2557 สงูกว่ารายได้ในปี 2556 ในอตัราร้อยละ 6 เน่ืองจากปริมาณการผลิตท่ีเพิ่มสงูขึน้ แม้ว่าราคา
นํา้มนัดิบจะอ่อนตวัลง และราคาผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2557 จะลดลง แต่ EBITDA ของบริษัท
สามารถเติบโตในอัตราร้อยละ 30 เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มปริมาณการผลิตและอัตรากําไร 
(Margin)  นอกจากนี ้ทกุภาคสว่นธุรกิจของบริษัทฯ มีอตัรากําไร (Margin) ท่ีเพิ่มขึน้ ซึง่รวมถึง EBITDA  ยกเว้นเพียงธุรกิจ 
PTA ในทวีปเอเซีย  แม้วา่บริษัทจะขาดทนุจากกิจการร่วมทนุ สืบเน่ืองจากการท่ีราคานํา้มนัดิบมีราคาลดลง ทําให้บริษัทฯ 
มีผลขาดทนุจากสินค้าคงคลงั แต่บริษัทฯ มีกําไรสทุธิ 5.1 พนัล้านบาท เน่ืองจากบริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างเงินทนุ และ
โครงสร้างภาษีท่ีดีขึน้ สําหรับกระแสเงินสดจากการดําเนินงานท่ีเพิ่มขึน้เป็นในอตัราร้อยละ 123 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา
นัน้ เป็นผลมาจากการท่ีบริษัทฯ มีการบริหารงานท่ีเป็นเลิศและมีสินทรัพย์ท่ีลงทนุในธุรกิจ (Capital Employed) ในอตัรา
ลดลง จากการท่ีราคานํา้มนัดิบมีราคาท่ีต่ําลงนัน้ ทําให้เงินทนุหมนุเวียนสทุธิของบริษัทฯ ลดลงตามไปด้วย  
 
EBITDA เพิ่มขึน้ในทกุสว่นงาน 

อตัรากําไร EBITDA ของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ทกุภาคสว่นธุรกิจ ยกเว้นธุรกิจ PTA ในทวีปเอเซีย ซึง่คาดว่าจะเร่ิมฟืน้ตวัขึน้ในอีก 
2 ปีข้างหน้า สําหรับอตัรากําไร EBITDA ของผลิตภณัฑ์ท่ีมีมลูค่าเพิ่ม (HVA) เติบโตในอตัราร้อยละ 52 ธุรกิจผลิตภณัฑ์ 
Necessities ในฝ่ังตะวนัตกเติบโตในอตัราร้อยละ 17 และธุรกิจผลิตภณัฑ์ Necessities ในฝ่ังตะวนัออกเติบโตในอตัรา
ร้อยละ 24 การเติบโตของ EBITDA เกิดขึน้จากปริมาณกําลงัการผลิต และอตัรากําไรท่ีเพิ่มสงูขึน้ และต้นทนุท่ีเป็นเลิศ ทํา
ให้ EBITDA ของบริษัทฯ เพิ่มขึน้เป็น 96 ดอลลา่ร์สหรัฐตอ่ตนั จากเดิม 84 ดอลลา่ร์สหรัฐตอ่ตนั  

 
โครงสร้างเงินทนุและกระแสเงินสดจากการดําเนินงานท่ีแข็งแกร่ง 

บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ ด้อยสิทธิท่ีมีลกัษณะคล้ายทนุ ส่งผลให้ยอดหนีส้ทุธิของบริษัทฯ เหลือเพียง 63 พนัล้านบาท จาก 81 
พนัล้านบาทในปีท่ีแล้ว  ปัจจบุนัอตัราสว่นหนีส้ินสทุธิต่อทนุของบริษัทฯ เท่ากบั 0.83 เท่า และบริษัทฯ มีสภาพคลอ่ง 51.2 
พนัล้านบาท ซึง่อยูใ่นรูปของเงินสดและวงเงินสนิเช่ือท่ียงัมิได้เบิกใช้ ทัง้นี ้บริษัทฯ มีหนีส้ินระยะยาวและหุ้นกู้ ท่ีครบกําหนด
ชําระคืนในปี 2558 เพียงร้อยละ 7 เท่านัน้ เน่ืองจากบริษัทมีการกระจายการชําระหนีคื้น นอกจากนี ้สกลุเงินของเงินกู้ ยืม
ของบริษัท เป็นสกลุเงินยโูร ดอลลา่ร์สหรัฐ และเงินบาท ซึง่สอดคล้องกบัการลงทนุในภมิูภาคต่างๆ ทัว่โลกของบริษัท และ
ยงัเป็นการป้องกนัไม่ให้เกิดกําไรหรือการขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอีกด้วย บริษัทฯ ได้ใช้เม็ดเงิน
จํานวน 11.7 พนัล้านบาทในรายจ่ายฝ่ายทนุเพ่ือการเติบโต (Growth Capex) และจํานวน 5.2 พนัล้านบาท สําหรับต้นทนุ
ทางการเงินและเงินปันผลจ่ายของบริษัทฯ 

 
แผนงานเชิงกลยทุธ์ในปี 2561 

บริษัทฯ มีแผนงานท่ีจะขยายกําลงัการผลิตให้มากกว่า 10 ล้านเมตริกตนั ภายในปี 2561 จาก 7 ล้านเมตริกตนัในปัจจบุนั 
บริษัทฯ คาดหวงัท่ีจะคงอตัราสว่นหนีส้ินสทุธิต่อทนุไว้ท่ีอตัรา 1 เท่าหรือน้อยกว่า และเงินทนุสําหรับรายจ่ายฝ่ายทนุเพ่ือ
การเติบโต (Growth Capex) มาจากกระแสเงินสดภายในของบริษัท สว่นผลตอบแทนจากการใช้เงินลงทนุ (ROCE) ของ
บริษัทฯ   ซึง่มีอตัราร้อยละ 9  ในปี 2557  จะเพิ่มขึน้เป็นอตัราร้อยละ 15    ภายในปี 2561  บริษัทฯ มีกลยทุธ์ท่ีจะเพิ่มกลุม่ 
 



                                                                                                                              บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) 

 

หน้า 15 

 

ผลิตภัณฑ์หลัก เช่น ผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าเพิ่ม (HVA) ซึ่งผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าเพิ่มนี ้จะช่วยให้อัตรากําไรท่ีดีขึน้ สําหรับ
ผลิตภณัฑ์ Necessities ในฝ่ังตะวนัตกนัน้ จะยงัคงมีโอกาสเติบโตต่อไป โดยท่ีบริษัทฯ จะใช้วิธีการดําเนินงานท่ีเป็นเลิศ
และการเป็นองค์กรท่ีเข้มแข็งโดยต่อเน่ือง เพ่ือท่ีจะเติบโตในด้านเศรษฐกิจ ด้านความยั่งยืน และเป็นองค์กรท่ีมีความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม  

 
แผนงานซึง่ถกูกําหนดไว้อยา่งดี 

บริษัทฯ มีแผนของธุรกิจท่ีชดัเจนสําหรับการเข้าซือ้กิจการในอีก 3-4 ปีข้างหน้า ซึง่บางสว่นมีการดําเนินการแล้วในปี 2557 
เช่น PHP Fibers, Adana PET ในประเทศตรุกี, CP 4 Fiber ในประเทศอินโดนีเซีย นอกจากนี ้ในไตรมาสแรกของปี 2558 
บริษัทฯ ประสบความสําเร็จในการเข้าซือ้กิจการ Polyplex (โรงงาน PET ในประเทศตรุกี) และเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2558 
บริษัทฯ ประสบความสําเร็จในการเข้าซือ้กิจการ Performance Fibers (ธุรกิจผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์คณุภาพสงูสําหรับ
ผลิตยางรถยนต์ในประเทศจีน) อีกทัง้ บริษัทฯ คาดว่าการเข้าซือ้กิจการของบางกอก โพลีเอสเตอร์ (โรงงาน PET ใน
ประเทศไทย) และ CEPSA ในประเทศแคนาดา (โรงงาน PET ในเมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา) จะดําเนินการเสร็จใน
ไตรมาสท่ี 2 ของปี 2558 นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีโครงการเข้าซือ้กิจการอ่ืนๆ ท่ีบริษัทฯ ยงัไม่ได้ประกาศ รวมทัง้โครงการ
การขยายการกําลงัการผลิต PTA ในเมืองร็อตเตอดมั ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าเร่ิมดําเนินการเสร็จในช่วงปลายปี 2558 ดงันัน้ 
บริษัทฯ ได้ประมาณการรายจ่ายฝ่ายทนุไว้ท่ีจํานวน 2.2 พนัล้านดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งประกอบด้วย รายจ่ายฝ่ายทนุเพ่ือการ
บํารุงรักษา 0.3 พนัล้านดอลล่าร์สหรัฐ และรายจ่ายฝ่ายทนุเพ่ือการเติบโตจํานวน 1.9 พนัล้านดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งบริษัทฯ 
วางแผนท่ีจะลงทนุในอตัราร้อยละ 34 ของรายจ่ายฝ่ายทนุเพ่ือการเติบโตในผลิตภณัฑ์ท่ีมีมลูค่าเพิ่ม (HVA) และลงทนุใน
อตัราร้อยละ 54 ในผลติภณัฑ์ Necessities ในฝ่ังตะวนัตก และลงทนุในอตัราร้อยละ 12 ในผลิตภณัฑ์ Necessities ในฝ่ัง
ตะวนัออก 
 

นายอาลก โลเฮีย ได้อธิบายถึงความแตกต่างระหว่างบริษัทฯ กับคู่แข่ง ว่าบริษัทฯ มีการพัฒนา
ผลติภณัฑ์ตัง้แตปี่ 2553 ถงึปี 2557 และได้อธิบายแนวโน้มธุรกิจในอนาคตในปี 2558  ตามท่ีได้นําเสนอไว้ในรายงาน
แผนการดําเนินธุรกิจตอ่ท่ีประชมุ 
 

นอกจากนี ้ นายอาลก โลเฮีย ได้นําเสนอเพิ่มเติมวา่ บริษัทฯ ให้ความใสใ่จตอ่บคุคลากร สิง่แวดล้อม 
และการดําเนินธุรกิจท่ีแข็งแกร่งของบริษัท ทําให้บริษัทฯ คาดหวงัท่ีจะให้ผลตอบแทนกบัผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้สงูกวา่บริษัท
คูแ่ข่ง 

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร  ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่าจากโครงสร้างธุรกิจของบริษัท EBITDA มาจาก
ผลิตภณัฑ์ชนิดพิเศษ High Value Added (HVA) ร้อยละ 40  ผลิตภณัฑ์ West Necessities ร้อยละ 44 และผลิตภณัฑ์ 
East Necessities ร้อยละ 16 ในอนาคตผลิตภณัฑ์ East Necessities มีโอกาสท่ีจะขยายตวัเพิ่มขึน้ตามผลิตภณัฑ์ West 
Necessities ได้หรือไม ่และบริษัทฯ ได้วางโครงการท่ีจะรองรับการเติบโตดงักลา่วอย่างไร และผู้ ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติม
ว่า การท่ีบริษัทฯ ประสบความสําเร็จในการพฒันาธุรกิจ ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับยานยนต์ อาจจะเป็นโอกาสให้คู่แข่ง
สนใจเข้ามาแข่งขันในธุรกิจดังกล่าว บริษัทฯ จะมีการวางแผนอย่างไรเพ่ือป้องกันคู่แข่งเข้ามาแข่งขันในธุรกิจดงักล่าว 
นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นยงัได้เสนอแนะต่อบริษัทฯ ให้ศึกษาและให้ความสนใจต่อการลงทนุในธุรกิจปลายนํา้ ไม่ควรลงทนุใน
ธุรกิจต้นนํา้เพราะมีความผนัผวนทางธุรกิจสงู 
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 นายอาลก โลเฮีย กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีมีความเข้าใจในกลยทุธ์ของบริษัทเป็นอย่างดีและขอบคณุผู้
ถือหุ้นท่ีให้คําแนะนํากับบริษัทฯ  สําหรับการดําเนินธุรกิจยานยนต์นัน้ เป็นเร่ืองท่ียากสําหรับคู่แข่งใหม่ เน่ืองจากการ
ดําเนินธุรกิจยานยนต์นี ้มีความเก่ียวข้องกบัเร่ืองของความปลอดภยั ซึง่บริษัทฯ เป็นผู้ นําในอตุสาหกรรมนี ้มีทกัษะและมี
ความสามารถในการพฒันาท่ีจะเติบโตในธุรกิจนีไ้ด้  

  สําหรับผลิตภณัฑ์ West Necessities และ East Necessities ไม่ได้มีความแตกต่างในลกัษณะของ
ผลิตภณัฑ์ แต่ต่างกนัในเร่ืองของวินยัทางการตลาด ผลิตภณัฑ์ West Necessities มีอตัราการเติบโตเพียงร้อยละ 2-3  
บริษัทจึงไม่จําเป็นต้องเพิ่มกําลงัการผลิตในสว่นนี ้จะเห็นได้จากการท่ีบริษัทฯ มีการผลิต PTA จํานวน 3 แห่ง ในภมิูภาค
อเมริกาเหนือ ซึง่มีสว่นแบ่งตลาดถึงร้อยละ 90  บริษัทฯ จึงต้องรักษาระดบัของปริมาณการผลิตเพ่ือรักษาระดบัราคาของ
ผลิตภณัฑ์ ส่วนผลิตภณัฑ์ East Necessities มีการผลิตท่ีเกินกว่าความต้องการของผู้บริโภคโดยเฉพาะในทวีปเอเซีย 
ผู้ผลิตส่วนใหญ่ขายสินค้าต่ํากว่าราคาต้นทุนเงินสด อย่างไรก็ดี ผลิตภัณฑ์ East Necessities ยังไม่สามารถสร้าง
ผลตอบแทนท่ีดีให้แก่บริษัท บริษัทฯ จึงได้ให้ความสนใจต่อผลิตภณัฑ์ West Necessities โดยการเข้าซือ้กิจการท่ีมีฐาน
ลกูค้าอยูเ่ดิม และสร้างมลูคา่และผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกวา่ 

นายอนนัต์ พฒันะธเนศ ตวัแทนผู้ ถือหุ้นจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทยกลา่วว่า แม้สภาวะเศรษฐกิจใน
ปีท่ีผ่านมาถดถอย แต่บริษัทฯ สามารถทําให้ผลประกอบการเป็นท่ีน่าประทบัใจ เน่ืองจากการซือ้กิจการในธุรกิจต่างๆ ได้
อยา่งเหมาะสม ถกูเวลา ทัง้นี ้มีข้อสอบถามวา่บริษัทฯ มีนโยบายการลงทนุในประเทศอินเดียหรือไม ่อยา่งไร  

นายอาลก โลเฮีย ชีแ้จงว่า บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในทกุแห่งท่ีมีความต้องการของลกูค้า แต่ใน
ปัจจุบนัตลาดในประเทศอินเดีย ยงัมีปริมาณการผลิตท่ีเกินกว่าความต้องการของผู้บริโภค แต่เน่ืองจากประเทศอินเดีย 
รวมถงึประเทศจีน ยงัคงเป็นตลาดใหญ่ ดงันัน้ในอนาคตหากมีความเหมาะสม บริษัทฯ ก็มีแนวโน้มท่ีจะไปลงทนุ   

นายศานติ วิชิตพนัธุ์ ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามเก่ียวกบัการขาดทนุจากสนิค้าคงเหลือ  

นายดีลิป กมุาร์ อากาวาล ชีแ้จงว่า จากการท่ีราคานํา้มนัดิบมีราคาตกต่ําเป็นอย่างมากโดยเฉพาะใน
ไตรมาสท่ี 4 ของปี 2557 ทําให้ราคาสินค้าคงเหลือของบริษัทฯ มีมลูค่าลดลง เน่ืองจากเป็นการตีราคาสินค้าคงเหลือเม่ือ
เทียบราคาตลาดกบัราคาทนุ การขาดทนุของสนิค้าคงเหลือเป็นการขาดทนุจากการบนัทกึมลูคา่ทางบญัชีเทา่นัน้ ไม่ใช่เป็น
การขาดทนุจริง  

นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร  ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่าหากทางตะวนัตกไม่มีการขยายกําลงัการผลิตเพิ่มขึน้
และประเทศจีนซึ่งมีปริมาณการผลิตมากกว่าความต้องการของตลาดจะส่งสินค้าเข้าไปขายในด้านตะวนัตก ถึงแม้จะมี
ต้นทุนการขนส่งและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเพิ่มขึน้ก็ตาม จะส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในด้านตะวันตกหรือไม ่
อย่างไร และบริษัทฯ มีแผนการลงทนุในผลิตภณัฑ์ประเภทใดเพิ่มเติมบ้าง นอกจากผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวกบัยานยนต์ ในกลุ่ม
ผลติภณัฑ์ชนิดพิเศษ HVA  

นายอาลก โลเฮีย ชีแ้จงว่าผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ HVA ของบริษัทฯ ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลาย
ประเภท นอกเหนือจากผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวกบัยานยนต์แล้ว ยงัมีผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวกบัสขุอนามยั ( Hygiene) เช่น ผลิตภณัฑ์
ประเภทผ้าอ้อม กระดาษทิชชู่ เป็นต้น ทัง้นี ้การสง่สนิค้าจากทางด้านตะวนัออกเข้าไปในด้านตะวนัตกนัน้ มีอปุสรรคหลาย 
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ประการ เช่น ค่าใช้จ่ายด้านค่าระวางและภาษีท่ีเพิ่มขึน้ นอกจากนี ้ยังมีการตัง้กําแพงภาษีอีกด้วย เช่น ในประเทศ
สหรัฐอเมริกามีการตัง้กําแพงภาษี (Anti-Dumping) ต่อผลิตภณัฑ์ PET สําหรับสินค้าท่ีนําเข้ามาจากทวีปเอเซีย ด้วย
เหตผุลดงักลา่ว ทําให้บริษัทฯ มีนโยบายในการตัง้โรงงานการผลิตในลกัษณะอยู่ในบริเวณเดียวกบัผู้บริโภค ดงันัน้บริษัทฯ 
จงึไมมี่ความกงัวลเก่ียวกบักรณีดงักลา่ว 

  สําหรับการผลิตสินค้าประเภทปลายนํา้นัน้ โดยปกติแล้ว บริษัทฯ ได้วางธุรกิจในลกัษณะของผู้จดัหา
วัตถุดิบ โดยเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ ผลิตสินค้าปลายนํา้ เว้นแต่บางประเทศ เช่น ประเทศไนจีเรีย ประเทศกานา 
ประเทศพม่า และประเทศฟิลิปปินส์ เน่ืองจากบริษัทไม่ได้มีคู่ค้าท่ีรับวัตถุดิบในการผลิตจากบริษัท ดังนัน้ บริษัทฯ จึง
ดําเนินการผลิตสินค้าดงักล่าวเอง  นโยบายหลกัของบริษัทฯ ยงัคงเป็นเพียงผู้สนบัสนนุการเติบโตของผู้ผลิตสินค้าปลาย
นํา้เทา่นัน้  

นายเดชา สนุทรารชนุ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่าจากผลการดําเนินงานของบริษัท จะเห็นว่า EBITDA มีอตัรา
เพิ่มสงูขึน้ ซึง่ไมส่อดคล้องกบัอตัรากําไรสทุธิของบริษัท  

นายอาลก โลเฮีย ชีแ้จงว่า กําไรสทุธิในปี 2557 มีจํานวน 1,485 ล้านบาทนัน้ เน่ืองจากมีการลดลงของ
มลูคา่ในสนิค้าคงเหลือ ซึง่เป็นการขาดทนุจากตวัเลขทางบญัชีเทา่นัน้   

 นางสาวเจนจิรา สมบติัเจริญวงศ์ ผู้ ถือหุ้น กล่าวว่ายอดขายเพ่ิมขึน้ แต่กําไรสทุธิกลบัลดลง ส่งผลต่อ
ราคาหุ้นและการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ผู้ ถือหุ้นจงึเสนอให้บริษัทฯ ช่วยดแูลความเสถียรภาพของราคาหุ้น 

คณุระเฑียร ศรีมงคล ชีแ้จงวา่ฝ่ายจดัการมีหน้าท่ีดแูลผลการดําเนินงานของบริษัท สว่นราคาหุ้นนัน้เป็น
สิ่งท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ และการดแูลเพ่ือรักษาระดบัราคาหุ้นไม่ใช่หน้าท่ีของฝ่ายจดัการ  ซึ่งฝ่ายจดัการมี
หน้าท่ีบริหารกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีได้วางไว้  สําหรับการจ่ายเงินปันผลนัน้ บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลตามนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจะชีแ้จงในรายละเอียดให้ผู้ ถือหุ้นทราบในวาระพิจารณาการจ่ายเงินปันผล  

นายธงชยั พรหมลขิิตกลุ ผู้ ถือหุ้น เสนอความเห็นว่าบริษัทฯ สามารถดแูลระดบัราคาของหุ้นได้ โดยการ
ซือ้หุ้นคืน และได้สอบถามเพ่ิมเติมว่าบริษัทฯ ยงัคงมีการบนัทกึผลขาดทนุทางบญัชีจากผลกระทบของราคานํา้มนัท่ีลดลง
ในไตรมาสแรกหรือไม ่  และในกรณีท่ีโรงงานท่ีผลติสารพาราไซลีนเกิดการระเบิด เป็นเหตใุห้มีการหยดุการผลิตในประเทศ
จีนนัน้ สง่ผลกระทบตอ่ราคาของ PTA หรือไม ่อยา่งไร  

 นายอาลก โลเฮีย ชีแ้จงว่าในไตรมาสแรกของปีนี ้ผลการดําเนินงานยงัคงเป็นในทิศทางท่ีดี  การบนัทกึ
ผลขาดทนุทางบญัชีในไตรมาสแรกก็จะปรับตวัดีขึน้ตามลําดบัต่อไป  สําหรับกรณีท่ีโรงงานผลิตสารพาราไซลีนในประเทศ
จีนเกิดการระเบิดนัน้ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ PTA ของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการวางนโยบายให้มีการใช้ PTA 
หมนุเวียนภายในกิจการของบริษัทฯ เอง  

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้น แนะนําว่าการบริหารจดัการการขาดทนุในสินค้าคงคลงั ควรจะมี
กําหนดราคานํา้มนัหรือราคาสินค้าสําเร็จรูปไว้กบัสกลุเงินเหรียญสหรัฐ นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นได้กล่าวช่ืนชมในเร่ืองของการ
บริหารจดัการกระแสเงินสดและรายได้ของบริษัท มีการพฒันาดีขึน้เป็นอยา่งมาก 
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นายณรงค์ศกัด์ิ เมฆมาสนิ  ผู้ ถือหุ้น สอบถามเก่ียวกบัผลกระทบของราคานํา้มนัและอตัราแลกเปล่ียน 

นายระเฑียร ศรีมงคล ชีแ้จงว่าการแข็งค่าของค่าเงินดอลลา่ร์สหรัฐ และการลดค่าของสกลุเงินลีร่าของ
ประเทศตรุกี และเงินสกลุรูเปียของประเทศอินโดนีเซีย จะเป็นประโยชน์ตอ่ธุรกิจของบริษัท 

 นายอาลก โลเฮีย ชีแ้จงเพิ่มเติมว่าการขาดทนุในไตรมาสแรกจากผลกระทบของราคานํา้มนั จะมีการ
ปรับตวัดีขึน้ในไตรมาสท่ีสอง จะทําให้บริษัทได้รับประโยชน์จากต้นทนุสนิค้าท่ีลดลง   

นายณรงค์ศกัด์ิ เมฆมาสนิ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเก่ียวกบัภาวะถดถอยของเศรษฐกิจทัว่โลก มีผลกระทบต่อ
สนิค้าของบริษัทอยา่งไร  

 นายอาลก โลเฮีย  ชีแ้จงว่า สินค้าของบริษัทท่ีเก่ียวกบัยานยนต์และบรรจภุณัฑ์ ซึ่งเป็นสินค้าท่ีต้องใช้
ในชีวิตประจําวนั ยงัคงเติบโตอยา่งตอ่เน่ืองในทวีปอเมริกา ถงึแม้วา่ในทวีปยโุรปจะมีการชะลอตวั  

นางสาวเจนจิรา สมบติัเจริญวงศ์ ผู้ ถือหุ้น เสนอให้บริษัทฯ กําหนดอตัราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ ถือหุ้น 
(ROE) และอตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์ (ROA) อยา่งชดัเจน  

  นายทวีฉตัร จฬุางกรู ผู้ ถือหุ้น กล่าวช่ืนชมแนวทางการบริหารงานของบริษัท เม่ือเทียบกบับริษัทอ่ืนใน
อตุสาหกรรมเดียวกนัว่า บริษัทฯ สามารถทํากําไรได้ดีในธุรกิจท่ีไปลงทนุในแต่ละภูมิภาค  โดยมีความเห็นสอดคล้องกบั
บริษัทฯ ท่ีไม่มีนโยบายในการดแูลราคาหุ้น และมุ่งเน้นในการทํากําไรจากผลประกอบการ นอกจากนี ้ยงัแนะนําให้บริษัท
แจ้งข่าวสารการลงทนุของบริษัทแก่ผู้ ถือหุ้นเป็นภาษาไทยอย่างทัว่ถึง  ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและเลือกใช้แนวคิดท่ี
เหมาะสมกับบริษัท  ซึ่งในตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมานี ้บริษัทฯ มีแนวทางการลงทุนท่ีคํานึงถึงราคา สถานท่ี และเวลาท่ี
เหมาะสม ซึง่เป็นผลดีต่อบริษัท  อีกทัง้ดํารงอตัราสว่นหนีส้ินต่อทนุ (Debt to Equity Ratio) อย่างเหมาะสม จึงยงัคงเป็น
บริษัทท่ีน่าลงทนุ และเห็นว่าบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลในอตัราท่ีเหมาะสมแล้ว บริษัทฯ ควรนําเงินท่ีมีชําระดอกเบีย้ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์แก่บริษัทมากกวา่  

 นาย Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้น กล่าวสนบัสนนุการกําหนดอตัราผลตอบแทนต่อสว่นผู้ ถือหุ้น 
(ROE) และอตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์ (ROA) 

นายธงชยั พรหมลิขิตกลุ ผู้ ถือหุ้น กล่าวสนบัสนนุการกําหนดอตัราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ ถือหุ้น (ROE) 
และเสนอการซือ้หุ้นคืน ในกรณีท่ีบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอ ซึง่จะช่วยให้ ROE เพิ่มขึน้ และการลงทนุในโครงการต่างๆ 
ท่ีเพิ่มขึน้จะต้องมีความสอดคล้องกบั ROE  

นายระเฑียร ศรีมงคล ชีแ้จงวา่บริษัทฯ ไมมี่นโยบายในการซือ้หุ้นคืน เน่ืองจากบริษัทฯ มีการเพิ่มทนุเพ่ือ
นําเงินไปลงทนุเพิ่มเติมเพ่ือกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ โดยมีผลตอบแทนจากการลงทนุเพิ่มขึน้ บริษัทฯ เติบโตจากการ
ลงทนุในการเข้าซือ้กิจการในราคาท่ีเหมาะสม มีทําเลท่ีถกูต้อง ดงันัน้ในระยะยาวการเตรียมเงินไว้เพ่ือการลงทนุจึงมีความ
เหมาะสมกวา่การนําเงินมาใช้เพ่ือรักษาระดบัราคาหุ้น และผลการดําเนินงานของบริษัท จะเป็นปัจจยัท่ีสะท้อนถึงราคาหุ้น
ท่ีเหมาะสม 

ท่ีประชมุรับทราบรายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2557 ตามท่ีเสนอ 
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วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบดุลและงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

นายระเฑียร ศรีมงคล เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติังบดลุและงบกําไรขาดทนุสําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทแล้ว 
ตามรายละเอียดท่ีปรากฎไว้ในรายงานประจําปี 2557 ซึง่ได้จดัสง่ไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 

ผู้ ถือหุ้น สอบถามเก่ียวกบัจํานวนลกูหนีแ้ละการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ เม่ือ
เปรียบเทียบกบัจํานวนลกูหนี ้และสอบถามเก่ียวกบัอตัราสว่นของหนีส้ินต่อทนุของบริษัท รวมทัง้เงินสดในกิจการในสว่นท่ี
ใช้ไปแล้วท่ีไมก่่อให้เกิดประโยชน์ คิดเป็นร้อยละเทา่ไร  

 
นายซนัเจย์ อาฮูจา ผู้บริหารฝ่ายการเงิน ชีแ้จงว่า จํานวนลกูหนีท่ี้เพิ่มขึน้นัน้ เป็นการเพ่ิมขึน้จากการ

เข้าซือ้กิจการ และบริษัทฯ ไม่มีการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู สําหรับอตัราส่วนหนีส้ินต่อทนุในปี 2557 เท่ากบั 0.77 เท่า และ
ในช่วงสิน้ปี 2557 นี ้บริษัทฯ มีเงินสดจํานวน 10,000 ล้านบาท ซึง่มาจากการท่ีบริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้  เม่ือปลายปี 2557 
โดยจะนําเงินดงักลา่วมาใช้ในการลงทนุในการซือ้กิจการในอนาคต  

 
นางสาวเจนจิรา สมบติัเจริญวงศ์ ผู้ ถือหุ้น เสนอให้บริษัทฯ กําหนดอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ ถือ

หุ้น (ROE) ให้ชดัเจน ซึง่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ ถือหุ้น 

   เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซักถามเพ่ิมเติม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉนัทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

ท่ีประชมุพจิารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 4,028,231,548 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9878  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไมอ่นมุติั 497,711 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0122 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 3,195,143 เสียง  

บตัรเสีย  – ไมมี่ – 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุระหว่างการประชมุเพิ่มขึน้ 2,182,380 หุ้น นบัเป็นจํานวนหุ้นท่ีเข้า
ร่วมประชมุทัง้หมดจํานวน 4,031,921,402 หุ้น 

มตทิี่ประชุม อนุมัตงิบดุลและงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอ 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรไว้เป็นเงินทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล
สาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2557 

นายระเฑียร ศรีมงคล แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ การจดัสรรเงินทนุสํารองตามกฎหมายนัน้ ตามข้อบงัคบัของ
บริษัท ข้อ 37 บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี 
หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสํารองนีจ้ะมีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท  
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ปัจจบุนับริษัทฯ ได้จดัสรรเงินกําไรไว้เป็นเงินทนุสํารองตามกฎหมายเป็นจํานวน 481,585,672 บาท ซึง่
เท่ากบัร้อยละ 8.49 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท ดงันัน้บริษัทจึงจําเป็นต้องเสนอให้จดัสรรเงินทนุสํารองตามกฎหมาย
เป็นจํานวนเงิน 85,015,373 บาท โดยทนุสํารองตามกฎหมายหลงัจากการจดัสรรข้างต้น จะเท่ากบัร้อยละ 10 ของทนุจด
ทะเบียนของบริษัท 
 

นายระเฑียร ศรีมงคลแถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ สําหรับการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2557 นัน้ คณะกรรมการ
บริษัทเหน็ควรเสนอให้จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.38 บาท หรือเทา่กบั 1,829,417,753.10 บาท ซึง่บริษัทจ่ายเงินปัน
ผลระหวา่งกาลไปแล้ว ในอตัราหุ้นละ 0.19 บาท หรือเทา่กบั 914,708,876.55 บาท เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2557 ดงันัน้ 
บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในสว่นท่ีเหลือในอตัราหุ้นละ 0.19 บาท หรือเท่ากบั 914,708,876.55 บาท ในวนัท่ี 22 
พฤษภาคม 2558 

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

อนึง่ บริษัทฯ ได้กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2558 (Record 
Date) และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยวิธีการปิด
สมดุทะเบียนในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2558 

เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงมติ
และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 4,029,689,648 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9932  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไมอ่นมุติั 276,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0068  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 1,955,654 เสียง 

บตัรเสีย  – ไมมี่ – 

มตทิี่ประชุม อนุมัตกิารจัดสรรกาํไรไว้เป็นเงนิทุนสาํรองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการ
ดาํเนินงานประจาํปี 2557 ตามที่เสนอ 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 

นายระเฑียร ศรีมงคล แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั และ
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14  ซึ่งกําหนดให้กรรมการพ้นจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจําปี ซึ่งกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระในปีนีทุ้กท่านยินดีรับเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนาม
กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระในปีนี ้ได้แก่   
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1. นายมาริษ สมารัมภ์  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยัง่ยืน 
2. นายคณิต สีห์  กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และ 

  กํากบัดแูลกิจการ 
3. นายดีลปิ กมุาร์ อากาวาล กรรมการและกรรมการด้านความยัง่ยืน 
4. นายอเุดย์ พอล ซิงห์ กิล กรรมการและกรรมการด้านความยัง่ยืน 
5. นายรัสเซล เลตนั เคคเูอวา กรรมการอิสระและกรรมการด้านความยัง่ยืน 

 

นายระเฑียร ศรีมงคล เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการทัง้ 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. นายมาริษ สมารัมภ์ - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการด้านความยัง่ยืน 

มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 4,029,121,948 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9989 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไมอ่นมุติั 43,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0011 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 2,756,354 เสียง  

บตัรเสีย  – ไมมี่ – 
2. นายคณิต สีห์  - กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและกํากบัดแูลกิจการ 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 4,025,998,454 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9215 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไมอ่นมุติั 3,164,394 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0785 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 2,758,554 เสียง  

บตัรเสีย  – ไมมี่ – 
3. นายดีลปิ กมุาร์ อากาวาล - กรรมการและกรรมการด้านความยัง่ยืน 

มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 4,026,275,454 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9274  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไมอ่นมุติั 2,925,394 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0726  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 2,720,554 เสียง  

บตัรเสีย  – ไมมี่ – 

4. นายอเุดย์ พอล ซิงห์ กิล– กรรมการและกรรมการด้านความยัง่ยืน                                                           
 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 4,026,253,754 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9274  

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไมอ่นมุติั 2,927,094 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0726  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 2,740,554 เสียง  

บตัรเสีย  – ไมมี่ – 
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5. นายรัสเซล เลตนั เคคเูอวา - กรรมการอิสระและกรรมการด้านความยัง่ยืน 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 4,029,170,948 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9997  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไมอ่นมุติั 9,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0003  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 2,740,554 เสียง  

บตัรเสีย  – ไมมี่ – 

มตทิี่ประชุม อนุมัติการเลือกตัง้กรรมการทัง้ 5 คน กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระ
หน่ึงตามที่เสนอ 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจาํปี 2558 
 

นายระเฑียร ศรีมงคล แถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนมุตัิการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรรมการประจําปี 2558 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 17,200,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) ค่าตอบแทนประจําของกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้ บริหารเป็นจํานวนเงินรวม 
5,700,000 บาท 

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

จ่ายคา่ตอบแทนให้เฉพาะกรรมการอิสระเทา่นัน้ เป็นจํานวนเงินรวม 1,020,000 บาท 
4) ค่าตอบแทนประจําของคณะกรรมการด้านความยัง่ยืน โดยจ่ายค่าตอบแทนให้เฉพาะกรรมการ

อิสระเทา่นัน้ เป็นจํานวนเงินรวม 900,000 บาท 
5) โบนสัซึง่จ่ายให้กบักรรมการทกุคน เป็นจํานวนเงินรวม 7,361,140 บาท 
 
ผู้ ถือหุ้นสอบถามถึงการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการท่ีเสนอจ่ายเพิ่มขึน้นัน้ มีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณา

อยา่งไร 
นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเนค ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการ

ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า การเสนอจ่ายค่าตอบแทนประจํา (Retainer Fee) ในปีนี ้ได้มีการพิจารณาให้เสนอจ่ายในอตัราเดิม 
สําหรับการจ่ายเงินโบนสันัน้ ได้มีการคํานวณโดยอ้างอิงกบัอตัราของผลกําไรของบริษัทฯ  

เน่ืองจากไมมี่ผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามเพิ่มเติม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ
ลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 4,026,031,648 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8538 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไมอ่นมุติั 3,810,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0946  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 2,080,454 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0516 

บตัรเสีย  – ไมมี่ – 
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หมายเหต:ุ  ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุระหว่างการประชมุเพิ่มขึน้ 1,000 หุ้น นบัเป็นจํานวนหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุทัง้หมดจํานวน 4,031,922,402 หุ้น 

มตทิี่ประชุม อนุมัตกิารจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจาํปี 2558 ตามที่เสนอ  
 
วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2558 
 

 นายระเฑียร ศรีมงคล แถลงตอ่ท่ีประชมุว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั และ
ข้อบงัคบับริษัทข้อ 30 กําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี
เพ่ือเสนออนมุติัต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น   ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตัง้นายวินิจ 
ศิลามงคล  ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขท่ี 3378  หรือนางสาวอรวรรณ ชณุหกิจไพศาล  ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขท่ี 6105 หรือ  
นายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลิศ ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขท่ี 4068 หรือผู้สอบบญัชีรายอ่ืนซึ่งได้รับการแต่งตัง้จากบริษัท เคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2558 ซึ่งเป็นผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีมีคุณสมบัติตาม
พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และมีผลงานเป็นท่ีน่าพอใจ โดยกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประจําปี 2558 เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 7,800,000 บาท โดยไมร่วมคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ 

เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะลงมติ
และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 4,028,408,048 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไมอ่นมุติั 9,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 3,504,854 เสียง  

บตัรเสีย  – ไมมี่ – 

มตทิี่ประชุม อนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2558 ตามที่เสนอ 
  
วาระที่ 8  พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเตมิจาํนวนไม่เกนิ 25,000 ล้านบาท 

 นายระเฑียร ศรีมงคล แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ไปแล้วเป็นจํานวน 
42.55 พันล้านบาท จากท่ีได้รับการอนุมติัเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 50.00 พนัล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย (1) หุ้นกู้ จํานวน 
25.00 พนัล้านบาท ได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2554 เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2554 รวมกบั (2) หุ้นกู้
จํานวน 25.00 พนัล้านบาท ได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2556 และเพ่ือ
เป็นการสนบัสนนุการลงทนุ การขยายธุรกิจและการเพิ่มสภาพคลอ่งทางการเงินของบริษัท ดงันัน้บริษัทจึงได้เสนอให้มีการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิ่มเติมโดยมีรายละเอียดดงันี ้
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ประเภทหุ้นกู้  หุ้นกู้ ทุกประเภท ชนิดระบุช่ือผู้ ถือและ/หรือไม่ระบุช่ือผู้ ถือ มีและ/หรือ ไม่มีหลักประกัน มี 
และ/หรือไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  หุ้นกู้ ด้อยสิทธิและ/หรือหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ และประเภทไถ่ถอน
เม่ือเลิกบริษัท (Perpetual Debentures) และ/หรือประเภทกําหนดระยะเวลา ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบั
ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะครัง้ 

วงเงิน จํานวนหุ้นกู้ ท่ีจะออกมีมลูค่าไม่เกิน 25,000 ล้านบาท (สองหม่ืนห้าพนัล้านบาท) โดยจะออก
เสนอขายครัง้เดียวหรือหลายคราวก็ได้ และเม่ือรวมกบัมลูค่าของหุ้นกู้ ท่ีได้มีการอนมุติัไว้เดิม
จํานวน 50,000 ล้านบาทแล้ว มลูค่าวงเงินของการออกหุ้นกู้ รวมกนั มีมลูค่าไม่เกิน 75,000 
ล้านบาท 

สกลุเงิน เสนอขายในสกลุบาท และ/หรือในสกลุเงินอ่ืน 
อตัราดอกเบีย้ ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะครัง้ 
อายขุองหุ้นกู้  ไม่เกิน 20 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุ้นกู้ ในแต่ละครัง้ ซึ่งกรณีนีไ้ม่รวมหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเม่ือเลิก

บริษัท (Perpetual Debentures) สําหรับกรณีท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเม่ือ
เลิกบริษัท (Perpetual Debentures) จะไม่มีวนัหมดอาย ุ ทัง้นี ้อยู่ภายใต้ข้อกําหนดของ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุและ/หรือสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

การไถ่ถอนก่อนกําหนด ผู้ ถือหุ้นกู้ และ/หรือบริษัท อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนครบกําหนด ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับ
เง่ือนไขของหุ้นกู้ ท่ีออกในแตล่ะครัง้ 

การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทนุทัว่ไปและ/หรือเสนอขายแก่นกั
ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือเสนอขายแก่นกัลงทนุรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทนุสถาบนัใน
ประเทศ  และ /หรือผู้ ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ  โดยให้เป็นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือกฏระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องและมีผลใช้บังคับใน
ขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้  

เง่ือนไขพิเศษ ในกรณีท่ีบริษัทได้ไถ่ถอนหรือชําระคืนหุ้นกู้ ท่ีได้ออกไว้แล้วข้างต้น บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้
ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ภายใต้เง่ือนไขและวงเงิน (Revolving basis) ท่ีได้ขออนมุติัไว้ ทัง้นี ้
เม่ือรวมกบัหุ้นกู้ อื่นๆ จะต้องมีจํานวนเงินสงูสดุไม่เกินวงเงินที่ได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุ
ผู้ ถือหุ้น 

  
ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มบริษัทฯ  

และ/หรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายให้มีอํานาจในการกําหนดเง่ือนไข และรายละเอียดตา่งๆ อนัจําเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้  เช่น การกําหนดช่ือหุ้นกู้  จํานวนเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะครัง้ ประเภทหุ้นกู้  หลกัประกนั (ถ้ามี) ราคา
เสนอขายตอ่หน่วย ข้อกําหนด อายขุองหุ้นกู้  ระยะเวลาการไถ่ถอน สิทธิการไถ่ถอนก่อนครบกําหนด อตัราดอกเบีย้ วิธีการ
ชําระคืนหุ้นกู้  วิธีการจดัสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น ตลอดจนดําเนินการขึน้ทะเบียนหุ้นกู้กบัสมาคมตลาดตรา
สารหนีไ้ทย หรือ ตลาดรองอ่ืน และมีอํานาจในการแตง่ตัง้ ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผู้จดัจําหน่ายหุ้นกู้  หน่วยงานการจดัอนัดบั
เครดิต ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ท่ีปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้  ตวัแทนผู้ ถือหุ้นกู้  หรือ ท่ีปรึกษาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือ 
บุคคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้  อีกทัง้มีอํานาจลงนามในเอกสาร และสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ตลอดจน ติดต่อ ให้ข้อมลู ดําเนินการย่ืนเอกสารต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีจําเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกหุ้นกู้  
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 ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่ บริษัทฯ ได้เสนอการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิ่มเติมจํานวนไม่เกิน 25,000 ล้านบาท 
ไมท่ราบวา่วงเงินหุ้นกู้ ท่ีเสนอกําหนดจากปัจจยัใด และต้องการใช้เพ่ือวตัถปุระสงค์อะไร 

  
 นายซนัเจย์ อาฮจูา ชีแ้จงว่า บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นกู้ เพิ่มเติมจํานวนไม่เกิน 25,000 ล้านบาท เพ่ือนํา
เงินไปลงทนุในการเข้าซือ้กิจการในอนาคต ซึง่บริษัทฯ มีรายจ่ายฝ่ายทนุ (Capex) ในอีก 3 ปีข้างหน้า จํานวน 2 พนัล้าน
เหรียญสหรัฐ นอกจากนี ้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ยงัเป็นการช่วยเสริมสภาพคล่องให้แก่กิจการและรักษาระดบัหนีส้ิน
ตอ่ทนุของบริษัทอีกด้วย  

เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามเพิ่มเติม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ
ลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 4,018,132,213 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6498 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไมอ่นมุติั 11,991,347 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0294  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 2,127,154 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0528  

บตัรเสีย  – ไมมี่ – 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุระหว่างการประชมุเพิ่มขึน้ 328,312 หุ้น นบัเป็นจํานวนหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุทัง้หมดจํานวน 4,032,250,714 หุ้น 

มตทิี่ประชุม อนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเตมิจาํนวนไม่เกนิ 25,000 ล้านบาท ตามที่เสนอ 
  

วาระที่ 9  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ 

  – ไมมี่ – 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุระหว่างการประชมุเพิ่มขึน้ 100 หุ้น นบัเป็นจํานวนหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุทัง้หมดจํานวน 4,032,250,814 หุ้น 

  ก่อนปิดการประชมุผู้ ถือหุ้น มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจํานวน 797 ราย และผู้ ถือหุ้นท่ีรับมอบ
ฉนัทะจํานวน 1,651 ราย รวมผู้ ถือหุ้นจํานวน 2,448 ราย ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 4,032,250,814 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.7564 
ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

 เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จงึขอปิดการประชมุและกลา่วขอบคณุ
ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีสละเวลามาร่วมประชมุ และให้ข้อคิดเหน็ตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 
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ปิดประชมุเวลา 16.45 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 
ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2558 
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เอกสารแนบ  3 
เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที่ 4 

พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2558 
 
 นโยบายการเสนอจ่ายเงนิปันผลของบริษัท 

 
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีและหลงัหกัสํารอง

ตามกฎหมาย ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ มีอํานาจอนมุติัในการพิจารณาเปล่ียนแปลงการจ่ายเงินปันผล โดยคํานึงถึง
ปัจจยัตา่งๆ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น ได้แก่ เงินสํารองเพ่ือจ่ายชําระหนีเ้งินกู้ ยืม แผนการลงทนุในการขยาย
กําลงัการผลิต รวมทัง้ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงของสภาวะการตลาด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดในอนาคต
ของบริษัท  

 
 การเสนอจ่ายเงนิปันผล 

 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2559 มีมติเห็นชอบให้เสนอการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงาน

ประจําปี 2558 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.48 บาท หรือเท่ากบั 2,310.85 ล้านบาท ซึ่งบริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลไปแล้ว ในอตัราหุ้นละ 0.24 บาท หรือเทา่กบั 1,155.42 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2558 

 
ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัการอนมุติัของผู้ ถือหุ้น สําหรับการจ่ายเงินปันผลในส่วนท่ีเหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.24 

บาท หรือเทา่กบั 1,155.42 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2559  
 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2558 เปรียบเทียบกบัปี 2557 มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 2558 2557 

การจ่ายเงนิปันผลต่อหุ้นประจาํปี (บาทต่อหุ้น) 

- การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในระหวา่งปี (บาทตอ่หุ้น) 

- การจ่ายเงินปันผลในสว่นท่ีเหลือ(บาทตอ่หุ้น) 

0.48 

0.24 

0.24 

0.38 

0.19 

0.19 

จํานวนเงินปันผลจ่ายทัง้หมด (ล้านบาท) 2,310.85 1,829.42 

กําไรสทุธิของบริษัท (ล้านบาท) 4,353.74 2,729.75 

อตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบกบักําไรสทุธิของบริษัท 53.08 % 67.02 % 

จํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล 4,814,272,115 4,814,257,245 
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  ทัง้นี ้บริษัทฯ  ได้กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2559 (Record Date)  และ
ให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  โดยวิธีการปิดสมดุ
ทะเบียนในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 
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เอกสารแนบ 4 
ประวัตกิรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้เลือกตัง้ใหม่ 
และนิยามกรรมการอสิระ 
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เอกสารแนบ  4 
เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที่ 5 
พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ   

ประวัตขิองกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอให้เลือกตัง้ใหม่ 

ช่ือ :  นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช 

ประเภทกรรมการ :           กรรมการอิสระ 

ตาํแหน่ง :      กรรมการอิสระ 

อายุ :                                               67 ปี 

ความสัมพันธ์ทาง              ไมมี่  
ครอบครัวระหว่าง 
ผู้บริหาร : 
 

วันที่เข้าดาํรง                 ครัง้ท่ี 1:  19 กนัยายน 2552 
ตาํแหน่งกรรมการ :           ครัง้ท่ี 2:  13 พฤศจิกายน 2558                    

 

ระยะเวลาดาํรง ครัง้ท่ี 1:  4 ปี 11 เดือน (19 กนัยายน 2552 - 27 สงิหาคม 2557)   

ตาํแหน่งในบริษัท:             ครัง้ท่ี 2:   2 เดือน (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558)  

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

                                          เศรษฐศาสตรบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

หลักสูตรการอบรม : ประกาศนียบตัร นกับริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 12 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย 

 
หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 39  
วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ประเทศไทย           

      
หลกัสตูร Director Accreditation Program รุ่นท่ี 20/2547                              
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย 

หลกัสตูร Financial for Non-Financial Director รุ่นท่ี 13/2547                                        
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย 

 
หลกัสตูร Audit Committee Program รุ่นท่ี 14/2549 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย 
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 หลกัสตูร Director Certification Program รุ่นท่ี 71/2549   

 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย 

หลกัสตูร Role of the Chairman Program รุ่นท่ี 20/2551 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย 

  
หลกัสตูร Current Issue Seminar รุ่นท่ี 1/2551    

 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย 

หลกัสตูร Director Forum รุ่นท่ี 1/2552 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย 

 
หลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control and Risk  
Management รุ่นท่ี 9/2553  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย 

 
หลกัสตูร Advanced Audit Committee Programs รุ่นท่ี 3/2553  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย 

 
หลกัสตูร Financial Institutions Governance Program รุ่นท่ี 2/2554 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย 

 
หลกัสตูร Certificate, Senior Executive Development Program                                 

สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นท่ี 11 (2554) ประเทศไทย 

ประวัตกิารทาํงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)                                                
บริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

2558 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการบริษัท - บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ป โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 

2556 – 2557 ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ - บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ป โฮลดิง้ จํากดั 
(มหาชน) 

2553 – 2557  ประธานกรรมการบริษัท – ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
 
 

 

 

 



                                                                                                                              บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) 

 

หน้า 31 

 

หน่วยงานอ่ืนๆ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

2556 – 2557  กรรมการอิสระ - บริษัท อคัรา รีซอร์สเซส จํากดั 

2554 – 2557 กรรมการ – สํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร) 

2552 – 2557 กรรมการ – มหาวิทยาลยับรูพา 

2547 – 2557 กรรมการ – สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไมมี่  (ถือหุ้นโดยคูส่มรส 102,000 หุ้นหรือร้อยละ 0.00)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558    

การเข้าร่วมประชุม:    ไมมี่ 

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 :       นายอมิต โลเฮีย 

ประเภทกรรมการ :       กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 

ตาํแหน่ง : กรรมการ  

อายุ :                                        41  ปี  

ความสัมพันธ์ทาง             บตุรชาย นายศรี ปรากาซ โลเฮีย 
ครอบครัวระหว่าง        
ผู้บริหาร :  

วันที่เข้าดาํรง      19 กนัยายน 2552 
ตาํแหน่งกรรมการ : 

ระยะเวลาดาํรง  6 ปี 3 เดือน (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558) 

ตาํแหน่งในบริษัท: 

การศกึษา :                                 ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์และการเงิน  
    Wharton School of Business ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

หลักสูตรการอบรม : ไมมี่  
 

ประวัตกิารทาํงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)                                                
บริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

   ไมมี่ 
หน่วยงานอ่ืนๆ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

2557 – ปัจจบุนั  กรรมการ – Indorama Chimiques Du Senegal S.A., Senegal 

2556 – ปัจจบุนั  Vice President Commissioner - PT. Indo-Rama Synthetics Tbk 

2555 – ปัจจบุนั  กรรมการ - Indorama Eleme Fertilizer & Chemicals Limited 

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 Polypet Indonesia  

2554 – ปัจจบุนั Commissioner - PT. Indorama Petrochemicals 

2554 – ปัจจบุนั กรรมการ - Indorama Commerce DMCC, Dubai 
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2552 – ปัจจบุนั กรรมการ - UIB Insurance Brokers (India) Private Ltd. 

2552 – ปัจจบุนั  Group Managing Director - Indorama Corporation Pte. Ltd. 

2551 – ปัจจบุนั กรรมการ - Indorama Group Holdings Ltd. 

2549 – ปัจจบุนั กรรมการ - Indorama Eleme Petrochemicals Ltd. 

2547 – ปัจจบุนั กรรมการ - Isin International Pte. Ltd. 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไมมี่  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558    

การเข้าร่วมประชุม:     

ประชมุคณะกรรมการบริษัท  จํานวน 6 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 3 ครัง้ 
 

ประวัตกิารกระทาํผิดกฎหมาย ไมมี่ 
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : 
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ช่ือ :      นายอาลก โลเฮีย 

ประเภทกรรมการ :      กรรมการบริหาร 

ตาํแหน่ง : รองประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหาร
ความเส่ียง กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและ
กํากับดูแลกิจการ  และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร   
กลุม่บริษัทฯ 

อายุ :                                        57  ปี 

 

ความสัมพันธ์ทาง           คูส่มรส นางสจิุตรา โลเฮีย  

ครอบครัวระหว่าง          น้องชาย นายศรี ปรากาซ โลเฮีย 
ผู้บริหาร : 

วันที่เข้าดาํรง     19 กนัยายน 2552 
ตาํแหน่งกรรมการ : 

ระยะเวลาดาํรง  6 ปี 3 เดือน (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558) 

ตาํแหน่งในบริษัท: 

การศกึษา:                              ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ คณะบริหารธุรกิจ                                                                               
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ  

 ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลยั Delhi ประเทศอินเดีย 
 
หลักสูตรการอบรม : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 65/2007   

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย 
  

  
ประวัตกิารทาํงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง) 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย      

 

  ไมมี่ 

หน่วยงานอ่ืนๆ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) 
 

2555 – ปัจจบุนั  Commissioner- PT. Indorama Polypet Indonesia 

2555 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ – บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดสัตรีส์้  

2554 – ปัจจบุนั  Commissioner - PT. Indorama Polychem Indonesia 

2554 – ปัจจบุนั  Commissioner - PT. Indorama Petrochemicals 
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2554 – ปัจจบุนั  Commissioner - PT. Indorama Ventures Indonesia 

2554 – ปัจจบุนั  Commissioner - PT. Indorama Polyester Industries Indonesia 

2552 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ - บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จํากดั  

2552 – ปัจจบุนั  กรรมการ - บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จํากดั  

2551 – ปัจจบุนั  กรรมการ – บมจ. ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์  

2547 – ปัจจบุนั  กรรมการ – Canopus International Ltd.  

2547 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ – บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส  

2544 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ – บริษัท เอเซีย (ไทยแลนด์) จํากดั 

2539 – ปัจจบุนั  กรรมการ – บริษัท เพท็ฟอร์ม (ไทยแลนด์) จํากดั 

2537 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ – บริษัท อินโดรามา โฮลดิง้ส์ จํากดั 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท    จํานวน 10 หุ้น หรือ ร้อยละ 0.00 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558   

การเข้าร่วมประชุม :    

ประชมุคณะกรรมการบริษัท   จํานวน 6 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 6 ครัง้     

ประชมุคณะกรรมการด้านความยัง่ยืนและ    จํานวน 2 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 2 ครัง้  
การบริหารความเส่ียงองค์กร   

ประชมุคณะกรรมการสรรหา       จํานวน 3 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 3 ครัง้ 
พิจารณาคา่ตอบแทนและกํากบัดแูลกิจการ   

ประวัตกิารกระทาํผิดกฎหมาย  ไมมี่ 
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : 
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ช่ือ :      นายศรี ปรากาซ  โลเฮีย 

ประเภทกรรมการ :      กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 

ตาํแหน่ง : ประธานกรรมการ  

อายุ :                                        63  ปี 

ความสัมพันธ์ทาง           พ่ีชาย นายอาลก โลเฮีย  

ครอบครัวระหว่าง          บิดา นายอมิต โลเฮีย 

 

ผู้บริหาร : 
 
วันที่เข้าดาํรง     19 กนัยายน 2552 
ตาํแหน่งกรรมการ : 

ระยะเวลาดาํรง  6 ปี 3 เดือน (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558) 

ตาํแหน่งในบริษัท: 

การศกึษา:                              ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลยั Delhi ประเทศอินเดีย 
 
หลักสูตรการอบรม : ไมมี่ 

  

  
ประวัตกิารทาํงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง) 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย      

 

  ไมมี่ 

หน่วยงานอ่ืนๆ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) 
 

2557 – ปัจจบุนั  กรรมการ - Industries Chimiques Du Senegal S.A., Senegal 

2556 – ปัจจบุนั  กรรมการ - Indorama Commerce DMCC  

2555 – ปัจจบุนั กรรมการ - Indorama Eleme Fertilizer & Chemicals Ltd.  

2555 – ปัจจบุนั กรรมการ - Indorama Services UK Ltd. 

2554 – ปัจจบุนั President Commissioner - PT. Indorama Ventures Indonesia 

2554 – ปัจจบุนั President Commissioner - PT. Indorama Polyester Industries Indonesia 

2554 – ปัจจบุนั President Commissioner - PT. Indorama Polychem Indonesia 

2554 – ปัจจบุนั President Commissioner - PT. Indorama Polypet Indonesia 

2554 – ปัจจบุนั President Commissioner - PT. Indorama Petrochemicals  
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2552 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ - Indorama Corporation Pte. Ltd. 

2552 – ปัจจบุนั กรรมการ - Indorama Group Holdings Ltd. 

2552 – ปัจจบุนั President Commissioner  - PT. Indo-Rama Synthetics Tbk 

2549 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ - Indorama Eleme Petrochemicals Ltd. 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท   ไมมี่ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558   

การเข้าร่วมประชุม :    

ประชมุคณะกรรมการบริษัท จํานวน 6 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 4 ครัง้     

ประวัตกิารกระทาํผิดกฎหมาย ไมมี่ 
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : 
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ช่ือ :      นางสจิุตรา โลเฮีย 

ประเภทกรรมการ :      กรรมการบริหาร 

ตาํแหน่ง : กรรมการ และประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลการ

ดําเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม  

อายุ :                                        51  ปี 

ความสัมพันธ์ทาง           คูส่มรส นายอาลก โลเฮีย  
ครอบครัวระหว่าง           

 

 ผู้บริหาร : 
 
วันที่เข้าดาํรง     19 กนัยายน 2552 
ตาํแหน่งกรรมการ : 

ระยะเวลาดาํรง  6 ปี 3 เดือน (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558) 

ตาํแหน่งในบริษัท: 

การศกึษา:                              Owner President Management Program 
Harvard Business School 

ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลยั Delhi ประเทศอินเดีย 
 
หลักสูตรการอบรม : หลกัสตูร Capital Market Academy Leadership Program  

สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นท่ี 14 ประเทศไทย 

หลกัสตูร Director Certification Program รุ่นท่ี 196/2014  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

  
ประวัตกิารทาํงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง) 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย      

 

  ไมมี่ 

หน่วยงานอ่ืนๆ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) 
 

2555 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ - บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จํากดั 

2554 – ปัจจบุนั  Commissioner  - PT. Indorama Polychem Indonesia 

2554 – ปัจจบุนั  Commissioner  - PT. Indorama Petrochemicals 

2554 – ปัจจบุนั Commissioner - PT. Indorama Ventures Indonesia 
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2554 – ปัจจบุนั Commissioner - PT. Indorama Polyester Industries Indonesia 

2554 – ปัจจบุนั Commissioner - PT. Indorama Polypet Indonesia 

2554 – ปัจจบุนั  Commissioner  - PT. Indorama Polyester Industries Indonesia 

2554 – ปัจจบุนั  Commissioner  - PT. Indorama Polypet Indonesia 

2554 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ -บมจ. ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์   

2552 – ปัจจบุนั กรรมการ - บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จํากดั 

2551 – ปัจจบุนั กรรมการ - บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดสัตรีส์้     

2550 – ปัจจบุนั  กรรมการ - Canopus International Ltd. 

2550 – ปัจจบุนั กรรมการ - บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส  

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

2539 – ปัจจบุนั กรรมการ - บริษัท เพท็ฟอร์ม )ไทยแลนด์ (จํากดั  

2537 – ปัจจบุนั กรรมการ - บริษัท อินโดรามา โฮลดิง้ส์ จํากดั 

 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท   ไมมี่ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558   

การเข้าร่วมประชุม :   

ประชมุคณะกรรมการบริษัท จํานวน 6 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 6 ครัง้     

ประวัตกิารกระทาํผิดกฎหมาย ไมมี่ 
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : 
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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 2559 
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เอกสารแนบ 5 
เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 6 
พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจาํปี 2559 
 
การเสนอจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2559 
 

คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนและเสนอต่อผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัค่าตอบแทนของกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่
เป็นผู้บริหารในปี 2559 และเสนอการจ่ายโบนัสประจําปีให้กับกรรมการบริษัททุกคนในปี 2558 ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและกํากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกํากับดูแลกิจการได้เสนอให้มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิ

ประโยชน์อ่ืนตามหลกัเกณฑ์ของการจ่ายค่าตอบแทนโดยเสนอให้แก่กรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหารต่อ

คณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้นดงันี ้

 ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้กับกรรมการควรจ่ายอย่างสมเหตุสมผล โดยพิจารณาจากภาระหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบและ
ขอบเขตการปฏิบติังาน 

 คา่ตอบแทนควรคํานงึถงึผลประโยชน์ของกรรมการและคํานงึถงึผลประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 

 โครงสร้างของคา่ตอบแทนควรจะไมซ่บัซ้อน โปร่งใส และง่ายตอ่ความเข้าใจของผู้ ถือหุ้น 

 การจ่ายค่าตอบแทนสําหรับกรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหารและกรรมการอิสระ เป็นการจ่ายค่าตอบแทนประจําและ
โบนสัประจําปี ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัผลประกอบการของบริษัทในปีท่ีผา่นมาและ 

 คา่ตอบแทนในสว่นท่ีเพิ่ม จะมีการจ่ายให้แก่กรรมการซึง่ดํารงตําแหน่งในแตล่ะคณะอนกุรรมการ 

เพ่ือให้มีการปฏิบติัตามนโยบาย คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกํากบัดูแลกิจการจะกําหนด

รูปแบบคา่ตอบแทนโดยเปรียบเทียบกบับริษัทจดทะเบียนอ่ืน ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้ 

บริษัทฯ ไมมี่นโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนประจําให้แก่กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัท 

สําหรับค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะอนกุรรมการซึ่งดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ 

หรือกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร คํานวณการจ่ายในอตัรา 1.5 เทา่ของกรรมการทา่นอ่ืนๆ 

 ในการพิจารณาโบนสัท่ีจ่ายให้กบักรรมการทกุคนนัน้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกํากบัดแูล

กิจการ จะประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี โดยคํานึงถึงผลงาน ความรับผิดชอบ ความเช่ียวชาญและการเข้าร่วม

ประชมุ โดยอ้างอิงจากแบบประเมินผลการปฏิบติังานและการประเมินรายบคุคล 

นอกจากนี ้โบนัสประจําปีทัง้หมด คํานวนจากการใช้อัตราอ้างอิงของผลกําไรประจําปีและใช้ระบบการเก็บ

คะแนน (Point System) เพ่ือนํามาจดัสรรให้กบักรรมการตามท่ีได้รับการอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท 
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ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2559 ได้มีการพิจารณาให้เสนอการจ่าย

คา่ตอบแทนให้กบักรรมการประจําปี 2559 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากบั

ดแูลกิจการ เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 17,400,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

ครัง้ท่ี 1/2559 เพ่ือพิจารณาอนมุติัให้มีการเสนอจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทัง้หมด สําหรับปี 2559 ซึ่งประกอบด้วย 

ค่าตอบแทนกรรมการรวม 

 
ปี 2558 

จ่ายจริง (บาท) 
ปี 2559 

จาํนวนที่เสนอ (บาท) 
ค่าตอบแทนที่ได้อนุมัต/ิและเสนอต่อผู้ถือหุ้น
เพ่ือขออนุมัต ิ

17,200,000 17,400,000* 

จ่ายจริง/จ่ายสาํหรับปี 16,981,140 17,219,990 

*ค่าตอบแทนทีเ่สนอสูงกว่าค่าตอบแทนทีจ่่ายจริงเพราะอาจจะมีการจ่ายใหแ้ก่กรรมการเขา้ใหม่ของคณะกรรมการชดุย่อยในระหว่างปี 

1) ค่าตอบแทนประจาํ 

1.1 ค่าตอบแทนประจาํสาํหรับกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

ลาํดับ กรรมการอิสระและกรรมการท่ี   

ไม่เป็นผู้บริหาร 

อนุมัตจิาํนวน 

(บาท) 

จาํนวนที่จ่ายในปี     

2558 (บาท) 

 

จาํนวนที่เสนอ 

จ่ายในปี 2559 

(บาท) 

1 นายศรี ปรากาซ โลเฮีย (ประธาน) 75,000 ต่อเดือน 900,000 900,000 

2 นายอมิต โลเฮีย 50,000 ต่อเดือน 600,000 600,000 

3 นายระเฑียร ศรีมงคล  50,000 ต่อเดือน 600,000 600,000 

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

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

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

7 นายคณิต สีห์ 50,000 ต่อเดือน 600,000 600,000 

8 นายรัสเซล เลตนั เคคเูอวา 50,000 ต่อเดือน 600,000 600,000 

9 นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช* 50,000 ต่อเดือน 100,000 600,000 

10 นายอภิศกัด์ิ ตนัติวรวงศ์** 50,000 ต่อเดือน 400,000 - 
 ยอดรวม  5,600,000 5,700,000 

*นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการเมือ่วนัที ่13 พฤศจิกายน 2558 และไดร้บัค่าตอบแทนตัง้แต่เดือน พฤศจิกายน 2558 
**นายอภิศกัด์ิ ตนัติวรวงศ์ ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการเมือ่วนัที ่17 สิงหาคม 2558 
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1.2 ค่าตอบแทนประจาํสาํหรับคณะกรรมการตรวจสอบ 

ลาํดับ กรรมการอิสระ อนุมัตจิาํนวน 

(บาท) 

จาํนวนที่จ่ายในปี     

2558 (บาท) 

 

จาํนวนที่เสนอ 

จ่ายในปี 2559 

(บาท) 

1 นายระเฑียร ศรีมงคล (ประธาน) 75,000 ต่อเดือน 900,000 900,000 
2 นายมาริษ สมารัมภ์ 50,000 ต่อเดือน 600,000 600,000 
3 ดร.ศิริ การเจริญดี 50,000 ต่อเดือน 600,000 600,000 
 ยอดรวม  2,100,000 2,100,000 

 
 

1.3 ค่าตอบแทนประจาํสาํหรับคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกาํกับดูแลกิจการโดยจ่าย
ให้แก่กรรมการอิสระเท่านัน้ 

ลาํดับ กรรมการอิสระ อนุมัตจิาํนวน 

(บาท) 

จาํนวนที่จ่ายในปี     

2558 (บาท) 

 

จาํนวนที่เสนอ 

จ่ายในปี 2559 

(บาท) 

1 นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค (ประธาน) 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 
 

 
1.4 ค่าตอบแทนประจําสําหรับคณะกรรมการด้านความย่ังยืนและการบริหารความเส่ียง โดยจ่ายให้แก่

กรรมการอิสระเท่านัน้ 

ลาํดับ กรรมการอิสระ อนุมัตจิาํนวน 

(บาท) 

จาํนวนที่จ่ายในปี     

2558 (บาท) 

 

จาํนวนที่เสนอ 

จ่ายในปี 2559 

(บาท) 

1 นายระเฑียร ศรีมงคล 25,000 ต่อเดือน 300,000 300,000 
2 นายมาริษ สมารัมภ์ 25,000 ต่อเดือน 300,000 300,000 
3 นายรัสเซล เลตนั เคคเูอวา 25,000 ต่อเดือน 300,000 300,000 
 ยอดรวม  900,000 900,000 
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2) เงินโบนัสจ่ายให้แก่กรรมการทุกท่าน 

ลาํดับ กรรมการ จาํนวนเงินโบนัสประจาํปี  

2557 ที่จ่ายจริง (บาท) 

จาํนวนเงินโบนัสประจาํปี 

 2558 ที่เสนอจ่าย (บาท) 

1 นายศรี ปรากาซ โลเฮีย 694,400 669,640 
2 นายอาลก โลเฮีย 694,400 803,570 
3 นางสจิุตรา โลเฮีย 416,670 535,710 
4 นายอมิต โลเฮีย 416,670 401,790 
5 นายดีลิป กมุาร์ อากาวาล 555,560 535,710 
6 นายซาชิ ปรากาซ ไคตาน 555,560 267,860 
7 นายอเุดย์ พอล ซิงห์ กิล 416,670 401,790 
8 นายระเฑียร ศรีมงคล 833,330 803,570 
9 นายมาริษ สมารัมภ์ 555,560 535,710 
10 นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 555,560 669,640 
11 ดร.ศิริ การเจริญดี 416,670 401,790 
12 นายคณิต สีห์ 555,560 535,710 
13 นายอภิศกัด์ิ ตนัติวรวงศ์ 416,670 401,790 
14 นายรัสเซล เลตนั เคคเูอวา*  -  535,710 
15 นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช** 277,780 - 

 ยอดรวม 7,361,140 7,499,990 
 

*นายรสัเซล เลตนั เคคูเอวา ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการเมือ่วนัที ่20 ตลุาคม 2557 
**นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการเมือ่วนัที ่13 พฤศจิกายน 2558 
 
 

3) ค่าตอบแทนอ่ืนๆ 
 ไม่มี 
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เอกสารแนบ 6 
ข้อมูลผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2559 
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เอกสารแนบ 6 
 
เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 7 
พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2559 
 
ข้อมูลในการเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2559 
 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี 2/2559 ได้พิจารณาการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยมีความเหน็
วา่ในปี 2558 ท่ีผา่นมา บริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั ผู้สอบบญัชีของบริษัทได้ปฎิบติังานอยา่งเหมาะสม เป็น
ท่ีน่าพอใจ จงึเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายนี ้ ในปี 2559 โดย 
กําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 8,200,000 บาท โดยไมร่วมคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ 
 
การเสนอแต่งตัง้สาํนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชี 

 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2559 ได้พิจารณาให้เสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี บริษัท 
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และกําหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีประจําปี 2559 ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

ให้มีการเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี บริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั โดยมีรายนามผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตดงัตอ่ไปนี ้  

 

 

ช่ือ  ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต

เลขที่ 

สัดส่วน 
การถือหุ้น จาํนวนปีที่ลงลายมือช่ือรับรอง 

งบการเงนิของบริษัท 

 1. นางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง 4409 ไมมี่ - 

 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 2559 

สําหรับคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2559 ได้กําหนดคา่ตอบแทนเป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 8,200,000 บาท 
โดยไมร่วมคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ 
 
ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีโดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 

รายละเอียด  ปี 2558 (บาท) ค่าตอบแทนที่เสนอ 
ในปี 2559 (บาท) 

เพิ่มขึน้ 
(ร้อยละ) 

 
คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี  
 

 
7,800,000 

 
8,200,000 

 
5.13 

 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ได้รวมถึงค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส จํานวนสามไตรมาส และ

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปีของงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมของบริษัท  
 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและค่าบริการตรวจสอบอ่ืนๆ 
 
รายละเอียด  ปี 2557 (ล้านบาท) ปี 2558 (ล้านบาท) 

1.คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ   
   และบริษัทยอ่ย บริษัทท่ีมีอํานาจ  
   ควบคมุร่วม และบริษัทร่วม 

120 124 

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

ข) จ่ายใหผู้ส้อบบญัชีบริษัทอืน่  

112 
 
 
 
8 

116 
 
 
 
8 

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

46 53 

*ค่าบริการตรวจสอบอื่นซึ่งเก่ียวข้องกับการให้คําปรึกษาด้านภาษี การทํา Due Diligence การซือ้กิจการ การปรับ
โครงสร้างกิจการ และการให้คําปรึกษาในด้านอ่ืนๆ 

 



                                                                                                                               บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 7 
การแต่งตัง้ผู้รับมอบฉันทะ รายช่ือกรรมการอสิระที่ได้รับการเสนอช่ือ
ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น 
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เอกสารแนบ 7 

 
การแต่งตัง้ผู้รับมอบฉันทะ และรายช่ือกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุม
ผู้ถือหุ้น 
 

 บริษัทฯ  ได้กําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี  1/2559  ณ  ห้องแอทธินี  คริสตลั  ฮอลล์  โรงแรมพลาซา่ แอทธินี 
รอยลั เมอริเดียน เลขท่ี 61 ถนนวิทย ุกรุงเทพมหานคร 10330 ในวนัองัคารท่ี 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. เพ่ือพิจารณา
ระเบียบวาระตา่งๆ รายละเอียดตามท่ีได้แสดงไว้ในหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

 บริษัทฯ ขอเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ตามวนัเวลาดงักล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วม
ประชมุได้ ทา่นสามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืน หรือบคุคลใดบคุคลหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
 
 

1. นายระเฑียร ศรีมงคล    กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ 
      และกรรมการด้านความยัง่ยืนและการบริหารความเส่ียง 

อาย ุ56 ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี 22 ซอยรามคําแหง 14 ถนนรามคําแหง แขวงหวัหมาก  
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240   

 

2. นายมาริษ สมารัมภ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการด้านความยัง่ยืนและ
การบริหารความเส่ียง 

  อาย ุ73 ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี 80 ซอยสขุมุวิท 39 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ  
เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110   
 

3. ดร.ศิริ การเจริญดี  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทนและกํากบัดแูลกิจการ 
อาย ุ67 ปี 

         อยูบ้่านเลขท่ี 44/2 หมู่ 6 ถนนบางแวก แขวงบางไผ ่เขตบางแค 
กรุงเทพฯ 10160 
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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 ................................................  
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน
การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึน้ในวนัอังคารท่ี 26 
เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอทธินี คริสตลั ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยลั เมอริเดียน เลขท่ี 61 ถนนวิทย ุ
กรุงเทพมหานคร 10330 หรือจะพงึเล่ือนไปในวนัเวลาและสถานท่ีอ่ืนด้วย 
(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นีด้งันี ้
 

 วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี  1/2558 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2558 
 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เหน็ด้วย                      ไมเ่หน็ด้วย         งดออกเสียง
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 วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2558  
 

 วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุติังบดลุและงบกําไรขาดทนุสําหรับปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เหน็ด้วย                        ไมเ่หน็ด้วย               งดออกเสียง
     

 วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุติัการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558 
 (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  นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช 
      เหน็ด้วย                        ไมเ่หน็ด้วย           งดออกเสียง 

5.2  นายอมิต โลเฮีย 
      เหน็ด้วย                        ไมเ่หน็ด้วย           งดออกเสียง 

5.3  นายอาลก โลเฮีย 
      เหน็ด้วย                        ไมเ่หน็ด้วย           งดออกเสียง 

5.4  นายศรี ปรากาซ โลเฮีย 
      เหน็ด้วย                        ไมเ่หน็ด้วย           งดออกเสียง 

5.5  นางสจิุตรา โลเฮีย 
      เหน็ด้วย                        ไมเ่หน็ด้วย           งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุติัการจ่ายคา่ตอบแทนให้กบักรรมการประจําปี 2559 
 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เหน็ด้วย                        ไมเ่หน็ด้วย           งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุติัการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2559 
 (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 1/2559 ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) ในวนัองัคารท่ี 26 เมษายน 
2559 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 

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



                                                                                                                               บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ถือหุ้นไม่สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคน เพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 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 

 สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน  สําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นเป็นชาวตา่งชาติ) 

ของผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีรับรองสําเนาถกูต้อง 
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ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิตบุิคคล 
 

1. กรณีกรรมการผู้มีอาํนาจลงนามมาร่วมประชุมด้วยตนเอง 

 ใบลงทะเบียนท่ีมีบาร์โค้ด ซึง่แนบมากบัหนงัสือเชิญประชมุ 

 สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ท่ีรับรองสําเนาถกูต้อง 

 สําเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ท่ีรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล 

 

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ 

 ใบลงทะเบียนท่ีมีบาร์โค้ด ซึง่แนบมากบัหนงัสือเชิญประชมุ 

 หนงัสือมอบฉนัทะท่ีบริษัทจดัสง่ให้พร้อมหนงัสือเชิญประชมุนี ้พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 

 สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง  

(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคลและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

 สําเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือ สําเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล (กรณีเป็นนิติบคุคลจดทะเบียน

ตา่งประเทศ) ท่ีรับรองสําเนาถกูต้อง 

 

หมายเหต ุ  บริษัทจะใช้ระบบอิเล็คทรอนิกส์ ในการลงทะเบียนและการนบัคะแนนเสียง สําหรับแต่ละวาระ/วาระย่อยจะ

จดัให้มีบตัรลงคะแนนเสียงแยกออกจากกนั เมื่อทุกวาระได้มีการอภิปรายและลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว 

บตัรลงคะแนนเสียงจะถูกรวบรวม และแจ้งผลการนบัคะแนนเสียง ส่วนขัน้ตอนการลงคะแนนเสียงจะอธิบาย

ใหท้ราบเมือ่เร่ิมการประชมุ 
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เอกสารแนบ 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 ระบ ุ สถานท่ี 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 
ขอให้นดัประชมุใหม ่และให้สง่หนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ ในการ
ประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 
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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

จดทะเบียนของบริษัท ทัง้นี ้ คณะกรรมการอาจเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการจดัสรรเงิน

สํารองประเภทอ่ืนๆได้ตามท่ีเหน็สมควร 
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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 104  ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุหรือไม่

สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้  ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน  ถ้าไม่มีรอง

ประธานกรรมการหรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งเป็น

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

ประชุม ในการนีต้้ องดําเนินการประชุมให้ เป็ นไปตามลําดับระเบียบวาระท่ีกําหนดไว้ ในหนังสือนัด

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 ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไว้ 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 107   เว้นแต่พระราชบญัญัตินีจ้ะบญัญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนน

เสียงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี

คะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ง

มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 

(ข)  การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค)  การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ี

สําคญั การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคล

อ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุ 

(3) ในกรณีท่ีบริษัทมีข้อบังคบักําหนดไว้ว่า มติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นในเร่ืองใดต้องประกอบด้วย

คะแนนเสียงเกินจํานวนท่ีกําหนดไว้ใน (1) หรือ (2) ก็ให้เป็นไปตามนัน้ 
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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 
 

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 
ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน 

เลขที่ 61 ถนนวทิยุ กรุงเทพฯ 10330 
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