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บริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 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 ตามข้อบงัคบัของบริษัทท่ี
กําหนดไว้ ประธานฯ ได้แนะนํากรรมการ ผู้สอบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมาย โดยมีรายละเอียดผู้ เข้าร่วมประชมุดงันี ้

กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุ  

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

ความเส่ียง กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและกํากบัดแูลกิจการ และ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่บริษัทฯ 

3. นางสจิุตรา โลเฮีย กรรมการบริหาร 
4. นายอมิต โลเฮีย กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
5. นายดีลปิ กมุาร์ อากาวาล กรรมการบริหาร กรรมการด้านความยัง่ยืนและการบริหารความเส่ียง และ

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารธุรกิจ Feedstock และ PET 
6. นายอเุดย์ พอล ซิงห์ กิล กรรมการบริหาร กรรมการด้านความยัง่ยืนและการบริหารความเส่ียง และ

กรรมการผู้จดัการธุรกิจโพลีเอสเตอร์  
7. นายระเฑียร ศรีมงคล กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและ

กรรมการด้านความยัง่ยืนและการบริหารความเส่ียง 
8. นายวิลเล่ียม เอล็ล์วู๊ด ไฮเน็ค กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับ

  ดแูลกิจการ 
9. นายมาริษ สมารัมภ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการด้านความยั่งยืนและการ

บริหารความเส่ียง 
10. ดร.ศิริ การเจริญดี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน

และกํากบัดแูลกิจการ 
11. นายคณิต สีห์ กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและกํากบัดแูลกิจการ 
12. นายรัสเซล เลตนั เคคเูอวา กรรมการอิสระและกรรมการด้านความยัง่ยืนและการบริหารความเส่ียง 
13. นายซนัเจย์ อาฮจูา กรรมการบริหารและหวัหน้าฝ่ายการเงิน 

กรรมการบริษัทท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุ 
1. นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช กรรมการอิสระ 
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ผู้สอบบญัชีท่ีเข้าร่วมประชมุ 

1. นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 

ท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเข้าร่วมประชมุ  

1.  นายชาคริต ชมเกตแุก้ว ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท สํานกังานกฎหมาย แคปปิตอล จํากดั 

  ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ ฝ่ายบริหารในแตล่ะธุรกิจของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นในครัง้นีด้้วย 

 ประธานฯ กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 และแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ
วา่ ขณะนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจํานวน  607 ราย และผู้ ถือหุ้นท่ีรับมอบฉนัทะจํานวน 1,604 ราย รวมผู้ ถือหุ้น
จํานวน 2,211 ราย ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 3,819,789,495 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.343 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท ประธานฯ จงึขอเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 

ก่อนเข้าสูว่าระการประชมุ ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ นายชาคริต ชมเกตแุก้ว ท่ีปรึกษา
กฎหมายจากบริษัทสํานกั งานกฎหมาย แคปปิตอล จํากดั จะทําหน้าท่ีตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชมุ 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายระเฑียร ศรีมงคล กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ
บริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการด้านความยัง่ยืน และการบริหารความเส่ียงเป็นผู้ ดําเนินการประชมุในภาค
ภาษาไทย 

ก่อนเข้าสูร่ะเบียบวาระประชมุ นายระเฑียร ศรีมงคล ได้ชีแ้จงขัน้ตอนในการประชมุว่า ในการประชมุจะ
ดําเนินการประชมุเรียงตามลําดบัวาระท่ีได้แจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชมุ และในทกุระเบียบวาระ ถ้าผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉนัทะท่านใดต้องการเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอคําถามขอให้ยกมือ และเม่ือประธานฯ อนญุาตแล้ว ขอให้แถลงต่อท่ีประชมุ
ก่อนด้วยวา่เป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะช่ือใด แล้วจงึเสนอความคิดเหน็หรือคําถามท่ีตรงกบัระเบียบวาระเท่านัน้ หากจะ
เสนอหรือถามคําถามในเร่ืองอ่ืนๆ ขอให้เสนอหรือถามเม่ือประชมุจบระเบียบวาระตา่ง ๆ แล้ว 

นายระเฑียร ศรีมงคล ได้อธิบายรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียงต่อท่ี
ประชมุในแตล่ะระเบียบวาระ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
 
  การออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียงสําหรับการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิในการออก
เสียงลงคะแนนเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีตนเองถือ โดยจะนบั 1 หุ้น เท่ากบั 1 เสียง และผู้ ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงทางใดทางหนึ่งเท่านัน้ จะแบ่งแยกจํานวนหุ้นเพ่ือแยกการ
ลงคะแนนเสียงไม่ได้ ยกเว้นกรณีผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศท่ีได้แต่งตัง้ผู้ รับผิดชอบในการดูแลหลกัทรัพย์ 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้น นอกจากการ
นําระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนแล้ว บริษัทยงัใช้ระบบบาร์โค้ดในการนบัคะแนนเสียง ซึ่งจะช่วยให้ขัน้ตอนในการ
ประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วย่ิงขึน้ และในการลงคะแนนเสียงในทกุๆ วาระ ผู้ เข้าร่วมประชมุท่ีไม่เห็น
ด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ให้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียง และมอบให้แก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัท เพ่ือนําไปตรวจนบั
คะแนน ส่วนผู้ เข้าร่วมประชุมท่ีเห็นด้วย หรือผู้ ท่ีไม่ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียง จะถือว่าเห็นด้วย หรืออนมุติัในวาระ
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นัน้ๆ และจะนบัคะแนนเสียงตามจํานวนหุ้น โดยไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียงอีก สําหรับการรวบรวมผล
คะแนนท่ีเห็นด้วย จะนําเสียงท่ีไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบตัรเสีย หกัออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุ  

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

สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีได้มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้
ถือหุ้น ผลคะแนนเสียงท่ีนบัได้จะเป็นคะแนนเสียงท่ีได้รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉนัทะแล้ว ผลการนบั
คะแนนเสียงในแตล่ะวาระจะประกาศให้ผู้ ถือหุ้นทราบและจะแสดงผลบนจอภาพ 

นายระเฑียร ศรีมงคล ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ เพ่ือเป็นการสง่เสริมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ได้เปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 และเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการ ซึง่ได้แจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยได้กําหนดระยะเวลา
การนําเสนอไว้ตัง้แต่วนัท่ี 7 กนัยายน 2558 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 เม่ือครบกําหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใด
เสนอระเบียบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น และเสนอช่ือบคุคลเข้ามายงับริษัทฯ  

หลงัจากนัน้ นายระเฑียร ศรีมงคล ได้ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้ 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2558 

นายระเฑียร ศรีมงคล ขอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 
ซึ่งได้ประชุมเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2558 โดยสําเนารายงานการประชมุดงักล่าวได้จดัส่งไปยงัผู้ ถือหุ้นทกุท่านแล้ว พร้อม
หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 

นายระเฑียร ศรีมงคล   ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุเสนอข้อคิดเห็น  หรือแก้ไขรายงานการประชมุสามญัผู้
ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558 

เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดมีคําถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ รับมอบฉนัทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 3,923,585,414 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9977  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไมอ่นมุติั 91,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0023 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 15,211 เสียง  
  บตัรเสีย  – ไมมี่ – 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุระหว่างการประชมุเพิ่มขึน้ 103,902,130 หุ้น นบัเป็นจํานวนหุ้นท่ีเข้า
ร่วมประชมุทัง้หมดจํานวน 3,923,691,625 หุ้น  
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มตทิี่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 24 เมษายน 2558 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี 2558 

   นายระเฑียร ศรีมงคล สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2558 เพ่ือให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

จดุเดน่ของงบกําไรขาดทนุรวม 

• ปริมาณการผลิตเพิ่มขึน้ร้อยละ 12 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา โดยมีปริมาณการผลติ 7.02 ล้านตนัในปี 2558 ซึง่เกิด
จากการเพิ่มขึน้ของอตัราการผลติและการเข้าซือ้กิจการท่ีเสร็จสิน้ในระหวา่งปี 

• รายได้สทุธิลดลงร้อยละ 4 จาก 243.9 พนัล้านบาทในปี 2557 เป็น 235 พนัล้านบาทในปี 2558 เน่ืองจากการ
ลดลงของราคาสนิค้าซึง่ไปตามราคานํา้มนัดิบท่ีลดลง 

• กําไรหลกัก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือมราคา และคา่ใช้จ่ายตดัจ่าย หรือ Core EBITDA เพิ่มขึน้ร้อยละ 15 จาก 
19.5 พนัล้านบาทในปี 2557 เป็น 22.3 พนัล้านบาทในปี 2558  ทัง้นี ้ Core EBITDA ไมร่วมผลกําไรขาดทนุใน
สนิค้าคงเหลือท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

• กําไรหลกัสทุธิหลงัหกัภาษีและสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุเพิ่มขึน้ร้อยละ 33 จาก 4.9 พนัล้านบาทในปี 2557 
เป็น 6.5 พนัล้านบาทในปี 2558 โดยสาเหตหุลกัมาจากปริมาณการผลิตท่ีเพิ่มขึน้จากกิจการท่ีเข้าซือ้ในปี 2558 
และบางสว่นมาจากดําเนินงานท่ีเป็นเลศิ 

• กําไรหลกัตอ่หุ้น (Core EPS) เพิ่มขึน้ร้อยละ 19 จาก 0.99  บาทตอ่หุ้นในปี 2557 เป็น 1.17 บาทตอ่หุ้นในปี 2558 
ทัง้นี ้กําไรหลกัต่อหุ้นได้รวมดอกเบีย้หุ้นกู้ ด้อยสทิธิท่ีมีลกัษณะคล้ายทนุ 

• กําไรตอ่หุ้นเพิ่มขึน้ร้อยละ 276 จาก 0.32 บาทตอ่หุ้นในปี 2557 เป็น 1.20 บาทตอ่หุ้นในปี 2558 เน่ืองจากกําไรท่ี
เพิ่มขึน้และรายการพิเศษ  

• สว่นตา่งระหวา่งกําไรหลกัตอ่หุ้นและกําไรตอ่หุ้น เกิดจากรายการพิเศษ เช่น กําไรขาดทนุในสนิค้าคงเหลือและ  
กําไรจากการตอ่รองราคาซือ้เม่ือเข้าซือ้กิจการ  

• กําไรหลกัสทุธิหลงัหกัภาษีและสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุจํานวน 6,487 ล้านบาทในปี 2558 เทียบกบักําไร
สทุธิหลงัหกัภาษีและสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ จํานวน 6,609 ล้านบาทในปี 2558 สว่นต่างเกิดจาก 

1. ขาดทนุในสนิค้าคงเหลือจํานวน 2,290 ล้านบาทในปี 2558 เทียบกบั 3,153 ล้านบาทในปี 2557 จากราคา
สนิค้าและวตัถดิุบท่ีลดลง 

2. กําไรสทุธิจากการตอ่รองราคาซือ้และจากการด้อยคา่จํานวน 2,637 ล้านบาทในปี 2558 เทียบกบั 506 ล้าน
บาทในปี 2557 

3. รายจ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการเข้าซือ้กิจการและรายจ่ายก่อนการดําเนินงานจํานวน 166 ล้านบาทในปี 2558 
เทียบกบั 126 ล้านบาทในปี 2557 บริษัทมีรายจ่ายดงักลา่ว จากการเข้าซือ้กิจการ Polyplex PET, Cepsa 
Canada, Performance Fibers, Micropet และบางกอกโพลีเอสเตอร์ 

4. รายการพิเศษอ่ืนๆ จํานวน 59 ล้านบาทในปี 2558 เทียบกบั 438 ล้านบาทในปี 2557 คา่ใช้จ่ายในปี 2557 
สว่นใหญ่มาจากการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรในประเทศสหรัฐอเมริกา  
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จดุเดน่ของงบแสดงฐานะการเงินรวม  

• สว่นของผู้ ถือหุ้นรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 11 จากจํานวน 74.6 พนัล้านบาทในปี 2557 เป็น 83.0 พนัล้านบาทในปี 
2558 เน่ืองจากกําไรท่ีปรับตวัเพิ่มขึน้และการออ่นคา่ของเงินบาท ซึง่เป็นกําไรท่ีเกิดขึน้ในตา่งประเทศถกูแปลงค่า
เป็นเงินบาทด้วยอตัราท่ีสงูขึน้เม่ือเทียบกบัปี 2557  

• สนิทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 14 จากจํานวน 195 พนัล้านบาทในปี 2557 เพิ่มขึน้เป็น 222 พนัล้านบาทในปี 2558 
เน่ืองจากการเข้าซือ้กิจการ  

• อตัราสว่นหนีส้นิจากการดําเนินงานสทุธิตอ่ทนุเพิ่มขึน้จาก 0.78 เทา่ ณ สิน้ปี 2557 เป็น 0.81 เทา่ ณ สิน้ปี 2558 
เน่ืองจากบริษัทมีรายจ่ายจากการลงทนุจํานวน  21.3 พนัล้านบาท ทัง้นี ้หนีส้ินจากการดําเนินงานสทุธิ เกิดจาก
หนีส้นิสทุธิหกัรายจ่ายฝ่ายทนุท่ีเก่ียวเน่ืองกบัโครงการท่ียงัไมเ่ร่ิมดําเนินงาน ณ วนัท่ีรายงาน 

• หนีส้นิรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 16 จากจํานวน 120 พนัล้านบาทในปี 2557 เป็น 139 พนัล้านบาทในปี 2558  เน่ืองจาก
การเข้าซือ้กิจการ 

จดุเดน่ของงบกระแสเงินสดรวม  

• กระแสเงินสดจากการดําเนินงานจํานวน 24.8 พนัล้านบาทในปี 2558 เปรียบเทียบกบัจํานวน 22.4 พนัล้านบาท 
ในปี 2557 โดยเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 11 

• การเพิ่มขึน้ของ EBITDA และกระแสเงินสดไหลเข้าจากเงินทนุหมนุเวียนเน่ืองจากราคาท่ีต่ําลงและการดําเนิน 
งานท่ีเป็นเลศิ ทําให้กระแสเงินสดจากการดําเนินงานเพิ่มขึน้อย่างมีนยัสําคญัในปี 2558  

• กระแสเงินสดใช้ไปในการลงทนุเพิ่มขึน้จากจํานวน 18.5  พนัล้านบาท ในปี 2557 เป็น 21.3 พนัล้านบาท ในปี 
2558 เพ่ือใช้ในการเข้าซือ้กิจการร้อยละ 100 ของบริษัท Polyplex PET, ร้อยละ 100 ของบริษัท Cepsa Canada, 
ร้อยละ 100 ของบริษัท Performance Fibers, ร้อยละ 100 ของบริษัท Micropet และร้อยละ 98.97 ของบริษัท
บางกอกโพลีเอสเตอร์ นอกจากนีย้งัมีรายจ่ายจากการลงทนุในโครงการ US Gas Cracker การขยายโรงงานผลิต 
PTA ท่ีเมือง Rotterdam และอ่ืนๆ รวมทัง้ รายจ่ายฝ่ายทนุจากการขยายกําลงัการผลติ แผนงานการลดต้นทนุ 
และรายจ่ายฝ่ายทนุเพ่ือการบํารุงรักษา  

• กระแสเงินสดใช้ไปจากการจดัหาเงินเพิ่มขึน้จาก 2.6 พนัล้านบาทในปี 2557 เปรียบเทียบกบัจํานวน 5.6 พนัล้าน
บาท ในปี 2558 

• บริษัทมีสภาพคลอ่งเทา่กบั 50.8 พนัล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  ซึง่ประกอบด้วยเงินสดและเงินสด
ภายใต้การบริหารจํานวน 4.2 พนัล้านบาท รวมทัง้วงเงินสนิเช่ือท่ียงัมิได้เบิกใช้จํานวน 46.6 พนัล้านบาท  ซึง่
สะท้อนให้เหน็ถึงฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่งของบริษัท 

นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มบริษัทฯ ได้นําเสนอรายงานแผนการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทโดยสรุปดงันี ้ 

บริษัทมีการเติบโตสู่สากลอย่างต่อเน่ือง โดยบริษัทเป็นผู้ นําของโลกในการผลิต PET ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
50 ของกําลงัการผลิตทัง้หมดของบริษัท นอกจากนี ้บริษัทได้ดําเนินธุรกิจใหม่ในการผลิตสาร NDC ซึ่งเป็นสารเคมีชนิด
พิเศษท่ีใช้ในการผลิตฟิล์มท่ีใช้สําหรับหน้าจอโทรศพัท์มือถือ โดยบริษัทเป็นผู้ผลิตสาร NDC  เพียงรายเดียวในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และอีกไม่นานนี ้บริษัทจะดําเนินการเสร็จสิน้ในการเข้าซือ้กิจการ CEPSA ในประเทศสเปน ซึง่ทําให้บริษัท
เป็นผู้ผลิต IPA ท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก โดย IPA นัน้ เป็นสารเคมีชนิดพิเศษท่ีใช้สําหรับผลิต PET และใช้ใน
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อตุสาหกรรมเคลือบสี อนึ่ง บริษัทยงัคงมองหาธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบักิจการของบริษัท และผู้บริหารของบริษัทสามารถใช้
ความรู้ความสามารถท่ีมีอยูใ่นการสร้างความเติบโตและผลกําไรให้กบับริษัทตอ่ไป 

ในช่วงระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา บริษัทประสบความสําเร็จในการลดอตัราภาษีจากอตัราร้อยละ 35 ลด
เหลือเพียงร้อยละ 24 ในปี 2558 นอกจากนี ้กําไรหลกัก่อนภาษีเติบโตเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัธุรกิจและกําลงัการผลิต
ของบริษัท กระแสเงินสดของบริษัทอยู่ในระดบัท่ีดีมาก หนีส้ินสทุธิจากการดําเนินงานต่อทนุอยู่ท่ี 0.81 เท่า ซึ่งลดลงกว่าปี
ก่อนๆ แม้วา่บริษัทจะมีการลงทนุอย่างต่อเน่ือง กําไรต่อหุ้นเพิ่มขึน้จาก 0.32 บาทต่อหุ้นในปี 2557 เป็น 1.20 บาทต่อหุ้นใน
ปี 2558 อีกทัง้ผลการดําเนินงานของบริษัทโดดเด่นเม่ือเทียบกบัอตุสาหกรรมปิโตรเคมี และดชันี SET 50  จะเห็นได้ว่า 
บริษัทได้วางรากฐานท่ีดีและประสบความสําเร็จตลอดช่วงสามปีท่ีผ่านมา นอกจากนี ้นายอาลก โลเฮีย ยังได้นําเสนอ
รายงานเก่ียวกบัสว่นตา่งของราคาวตัถดิุบ (Spread) ในรอบระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา และอธิบายถึงแนวโน้มในปี 2559 ถึง
ปี 2561 ซึง่มีทิศทางท่ีดีขึน้ โดยกลา่วถึงเศรษฐกิจของประเทศจีนท่ีมีทิศทางท่ีฟืน้ตวั และอตัรากําไรมีแนวโน้มปรับตวัสงูขึน้
โดยท่ีในปี 2558 นัน้ถือวา่อยูใ่นระดบัต่ําสดุแล้ว 

สําหรับระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา มีการเพิ่มของกําลงัการผลิตในอตัราส่วนท่ีสงูกว่าความต้องการของ
ตลาด อยา่งไรก็ดี ในอีก 3 ปีข้างหน้า บริษัทคาดว่าความต้องการจะเพิ่มขึน้มากกว่าการเพิ่มของกําลงัการผลิตซึง่จะนําไปสู่
อตัราการใช้ผลติภณัฑ์ในอตุสาหกรรมเพิ่มสงูขึน้ และจะช่วยเพิ่มอตัรากําไรขัน้ต้นของบริษัทอีกด้วย  

ความต้องการโพลีเอสเตอร์มีการเติบโตปีต่อปีโดยเฉล่ียอยู่ท่ีอตัราร้อยละ 6.5 ตลอดระยะเวลา 15 ปีท่ี
ผา่นมา จากการท่ีบริษัทเป็นผู้ผลติโพลีเอสเตอร์อนัดบัหนึง่ของโลก ทําให้บริษัทได้รับประโยชน์จากการเติบโตดงักลา่ว 

สําหรับระยะปี 2556 ถึงปี 2558 นัน้ บริษัทฯ ใช้เวลาในการบริหารจดัการกลุม่ผลิตภณัฑ์ของบริษัท ใน
สว่นของผลิตภณัฑ์ชนิดพิเศษ (High Value Added: HVA) ของบริษัทนัน้ มีการเติบโตเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 40 ของ 
EBITDA รายได้ของบริษัทนัน้มีความหลากหลาย โดยมีความหลากหลายในเร่ืองของทวีป และยงัมีความหลากหลายของ
กลุม่ผลติภณัฑ์ท่ีแตกตา่งกนัอีกด้วย 

บริษัทมีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่งและเป็นไปตามแผนธุรกิจในปัจจบุนัของบริษัท ในอีกสามปีข้างหน้า 
บริษัทคาดว่าจะสามารถลดหนีส้ินสทุธิต่อทนุร้อยละ 35 และยงัคงมีแผนท่ีจะขยายการผลิตประมาณร้อยละ 70 เม่ือเทียบ
กบัปี 2557 ซึ่งจะมีผลให้ EBITDA ขยายตวัเป็น 2 เท่า และกําไรต่อหุ้นจะเพิ่มขึน้ นอกจากนี ้บริษัทยงัมีแผนท่ีจะเพิ่ม
ผลตอบแทนจากเงินลงทนุ (ROCE) จากร้อยละ 9 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 18 ในปี 2561 ทัง้นี ้เป็นผลมาจากความ
หลากหลายของผลติภณัฑ์และความหลากหลายทางภมิูศาสตร์ 

นอกจากนี ้นายอาลก โลเฮีย ยงัได้นําเสนอรายงานการประมาณการของ EBITDA ของบริษัทท่ีเพิ่มขึน้
จาก 600 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2557 เป็น 895 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2561 ซึง่เป็นการเติบโตจากการขยายตวัตามปกติ
ของบริษัท นอกจากนี ้นายอาลก โลเฮีย ได้อธิบายเพิ่มเติมว่ายงัมีการเติบโตจากการเข้าซือ้กิจการท่ีเพิ่มขึน้ หากนบัรวมการ
เติบโตทัง้สองกรณีนีแ้ล้ว บริษัทคาดวา่ผลตอบแทนจากการลงทนุ (ROCE) จะเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ18 ในปี 2561 

นายสมศกัด์ิ ศกัด์ิบรูณพงษา ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงสาเหตท่ีุบริษัทเลือกท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมใน PET แทนท่ี
จะลงทนุเพิ่มเติมในผลิตภณัฑ์ชนิดพิเศษ (High Value Added: HVA) และเห็นว่าธุรกิจของบริษัทในทวีปอเมริกาเหนือมีผล
ประกอบการท่ีดี แตทํ่าไมบริษัทจงึเลือกท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมในทวีปเอเชีย 

นายอาลก โลเฮีย อธิบายว่า PET คือกิจการพืน้ฐานของบริษัทท่ีจะส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทมีการ
เติบโต โดยท่ีบริษัทผลิต PET คิดเป็นร้อยละ 50 ของกําลงัการผลิตรวมของบริษัท หากไม่มี PET บริษัทจะไม่สามารถขยาย
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การเติบโตไปยงัผลิตภณัฑ์อ่ืนได้ เช่น อะโรเมติก (Aromatic) โอเลฟิน (Olefin) และผลิตภณัฑ์เส้นใย (Fibers) อตัรากําไร
ของผลิตภณัฑ์ PET นัน้อยู่ในระดบัคงท่ีเสมอมา สําหรับเหตผุลท่ีบริษัทยงัมีการลงทนุเพิ่มเติมในทวีปเอเชียนัน้ คือ การท่ี 
บริษัทเป็นบริษัทระดบัโลก จึงจําเป็นต้องลงทนุในสถานท่ีท่ีลกูค้าของบริษัทต้องการ โดยในทวีปเอเชียนัน้ บริษัทได้ศึกษา
อย่างละเอียดถึงประเทศท่ีบริษัทควรจะลงทุนเพิ่มเติม หนึ่งในประเทศท่ีบริษัทมีการลงทุนเพิ่มเติมในขณะนีคื้อประเทศ
อินเดียซึง่เป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่และมีประชากรมาก อีกทัง้ PET ยงัทําให้บริษัทสามารถลงทนุเพิ่มเติมในธุรกิจท่ีเพิ่มมลูค่า
อ่ืนๆ เช่น บริษัทสามารถลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในบางตลาด โดยในช่วงระยะเวลาสามปีท่ีผ่านมา บริษัท ได้
ลงทนุในธุรกิจบรรจภุณัฑ์ในประเทศไนจีเรีย ฟิลปิปินส์ และพมา่ โดยธุรกิจบรรจภุณัฑ์สร้างผลกําไรท่ีดีให้แก่บริษัท ทัง้นี ้การ
ลงทนุเป็นเร่ืองของโอกาส ดงันัน้ บริษัทจึงไม่ได้มองธุรกิจเพียงธุรกิจเดียวหรือเฉพาะเจาะจง  แต่บริษัทมองหาโอกาสใน
ภาพรวมโดยไมคํ่านงึวา่ธุรกิจนัน้จะเป็นธุรกิจต้นนํา้หรือธุรกิจปลายนํา้ 

นอกจากนี ้นายดีลิป กมุาร์ อากาวาล อธิบายเพิ่มเติมว่าบริษัทมีกลยทุธ์การลงทนุเพ่ือให้ครอบคลมุถึง
หว่งโซท่ัง้หมดของผลติภณัฑ์ ซึง่จะทําให้บริษัทมีกําไรท่ีเพิ่มขึน้และมีรายได้ท่ีสามารถคาดการณ์ได้ 

นายสมบูรณ์ เอือ้มอารีวงศ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่าทําไมกําลงัการผลิตของผลิตภณัฑ์ชนิดพิเศษ (High 
Value Added: HVA) ลดลง หากเปรียบเทียบกบักําลงัการผลิตของกลุม่ผลิตภณัฑ์ Necessities และขอให้บริษัทอธิบาย
เพิ่มเติมเก่ียวกบัแนวโน้มธุรกิจปี 2559 ถงึปี 2561 

นายอาลก โลเฮีย อธิบายว่า ประมาณการของกําลงัการผลิตของผลิตภณัฑ์ชนิดพิเศษ (High Value 
Added: HVA) นัน้ ลดลงจากอตัราร้อยละ 40 ในปี 2557 เป็นอตัราร้อยละ 39 ในปี 2561 เน่ืองจากการเข้าซือ้กิจการท่ีผ่าน
มา เช่น CEPSA ในประเทศสเปน และ BP Amoco ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่เป็นกิจการในกลุม่ผลิตภณัฑ์ Necessities   
ทัง้นี ้ตามรายงานท่ีบริษัทได้นําเสนอไปนัน้ บริษัทคํานวณจากตวัเลขของกิจการท่ีได้ประกาศไปแล้วเท่านัน้ ดงันัน้ รายงาน
จึงไม่แสดงถึงการเติบโตของรายได้จากกลุม่ผลิตภณัฑ์ชนิดพิเศษ (High Value Added: HVA)  สําหรับแนวโน้มของธุรกิจ
นัน้ ความต้องการ PET มีปริมาณเพิ่มมากขึน้ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา ทัง้ในทวีปยโุรปและทวีปอเมริกา จากข้อมลูทาง
เศรษฐกิจลา่สดุของประเทศจีน แสดงให้เห็นถึงยอดขายบ้านท่ีมีการปรับตวัเพิ่มสงูขึน้ ทําให้บริษัทคาดการณ์ว่าอตัรากําไร
ของผลิตภัณฑ์จะเพิ่มขึน้ เน่ืองจากไม่มีผู้ ผลิตรายใหม่ในตลาด อีกทัง้การประกาศใช้กฎหมายการตอบโต้การทุ่มตลาด 
(Anti-Dumping) ของประเทศสหรัฐอเมริกา  สําหรับสินค้า PET ท่ีนําเข้ามาจากประเทศโอมาน ประเทศจีน ประเทศ
แคนาดา และประเทศอินเดีย ซึง่จะช่วยปกป้องบริษัทจากผู้ นําเข้า PET เหลา่นี ้ทัง้นี ้แผนกลยทุธ์ของบริษัทท่ีนําเสนอไม่ได้
แสดงถงึการเพิ่มของอตัรากําไร (Margin) 

นางสาวเจนจิรา สมบติัเจริญวงศ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่าผลตอบแทนจากการลงทนุ (ROCE) นัน้จะอยู่ใน
อตัราคงท่ีในปี 2559 หรือจะเพิ่มขึน้ 

นายระเฑียร ศรีมงคล ชีแ้จงวา่ผลตอบแทนจากเงินลงทนุ (ROCE) ของบริษัทนัน้จะคอ่ยๆ เพิ่มขึน้ทกุปี  

ท่ีประชมุรับทราบรายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2558 ตามท่ีเสนอ 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบดุลและงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

นายระเฑียร ศรีมงคล เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุติังบดลุและงบกําไรขาดทนุสําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2558 ซึง่ได้ผา่นความเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทแล้ว ตาม
รายละเอียดท่ีปรากฎไว้ในรายงานประจําปี 2558 ซึง่ได้จดัสง่ไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 
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   เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะลงมติ
และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 3,922,972,371 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9989 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไมอ่นมุติั 41,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0011 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 2,205,111 เสียง  

บตัรเสีย  – ไมมี่ – 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุระหวา่งการประชมุเพิ่มขึน้ 1,527,157 หุ้น นบัเป็นจํานวนหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุทัง้หมดจํานวน 3,925,218,782 หุ้น  

มตทิี่ประชุม อนุมัตงิบดุลและงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอ 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2558 
 

นายระเฑียร ศรีมงคล แถลงต่อท่ีประชมุว่า การจ่ายเงินปันผลประจําปี  2558  นัน้ คณะกรรมการบริษัท
เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมติัจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.48 บาท 
หรือเท่ากบั 2,310.85 ล้านบาท ซึ่งบริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอตัราหุ้นละ 0.24 บาทหรือเท่ากบั 1,155.42 
ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2558 ดงันัน้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในสว่นท่ีเหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.24 บาท 
หรือเท่ากบั 1,155.42 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2559 ซึง่บริษัทฯ ได้กําหนด
รายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 
225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยวิธีการปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 

การจ่ายเงินปันผลนี ้ เป็นการจ่ายจากสว่นแบง่ของกําไรท่ีได้รับการยกเว้นไม่ต้องนํารายได้มาคํานวณ
เพ่ือเสียภาษีเงินได้นิติบคุคล ดงันัน้ การหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายไมส่ามารถเครดิตภาษีเงินปันผลคืนจากกรมสรรพากรได้ อยา่งไรก็
ตาม การจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทท่ีถือหุ้นของบริษัทฯ มากกวา่ร้อยละ 25 และถือนานเกินกวา่ 6 
เดือน จะไมถ่กูหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย  

นางสาวเจนจิรา สมบติัเจริญวงศ์ ผู้ ถือหุ้น เสนอความเหน็วา่ ตามแผนธุรกิจของบริษัทนัน้ แสดงให้เหน็
ถงึการเพิ่มขึน้ของกําไรของบริษัท ดงันัน้ บริษัทจงึควรพิจารณาท่ีจะจ่ายเงินปันผลในอตัราท่ีสงูขึน้ด้วย  

นายระเฑียร ศรีมงคล ชีแ้จงว่า บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึน้ หากอตัรากําไรของบริษัท
เพิ่มขึน้ 

เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามเพ่ิมเติม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ
ลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 3,925,022,416 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9953 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไมอ่นมุติั 183,055 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0047 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 14,311 เสียง 
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บตัรเสีย  – ไมมี่ – 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุระหว่างการประชมุเพิ่มขึน้ 1,000 หุ้น นบัเป็นจํานวนหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุทัง้หมดจํานวน 3,925,219,782 หุ้น  

มตทิี่ประชุม อนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2558 ตามที่เสนอ 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 

นายระเฑียร ศรีมงคล แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั และ
ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 14  ซึง่กําหนดให้กรรมการพ้นจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสามในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
ซึง่กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระในปีนีท้กุท่านยินดีรับเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนามกรรมการท่ีพ้น
จากตําแหน่งตามวาระในปีนี ้ได้แก่   

1. นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช กรรมการอิสระ  
2. นายอมิต โลเฮีย  กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
3. นายอาลก โลเฮีย กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการด้าน

  ความยัง่ยืนและการบริหารความเส่ียง กรรมการสรรหา พิจารณาค่า
  ตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม
  บริษัทฯ  

4. นายศรี ปรากาซ โลเฮีย  กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารและประธานกรรมการบริษัท    
5. นางสจิุตรา โลเฮีย กรรมการบริหาร  

 

นายระเฑียร ศรีมงคล เสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัเลือกตัง้กรรมการทัง้ 5 คน กลบัเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทัง้นีป้ระวติัและประสบการณ์ในการทํางานของกรรมการทัง้ 5 คน รวมทัง้คํา
นิยามกรรมการอิสระท่ีบริษัทกําหนด ได้แสดงรายละเอียดไว้ในเอกสารแนบ 4 ของหนงัสือเชิญประชมุ ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว 

เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะลงมติ
และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบคุคล โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช- กรรมการอิสระ  

มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 3,923,431,471 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9533 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไมอ่นมุติั 1,834,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0467 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 22,011 เสียง  

บตัรเสีย 78,000 เสียง   

2. นายอมิต โลเฮีย  - กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 3,748,996,934 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.5093 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไมอ่นมุติั 176,273,337 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.4907 
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  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 17,511 เสียง  
บตัรเสีย 78,000 เสียง   

3. นายอาลก โลเฮีย - กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการด้าน ความยัง่ยืนและการ 
                           บริหารความเส่ียง กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและกํากบัดแูลกิจการ และประธาน 
                           เจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่บริษัทฯ 

มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 3,918,978,253 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8396 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไมอ่นมุติั 6,294,518 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1604 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 15,011เสียง  

บตัรเสีย 78,000 เสียง   

4. นายศรี ปรากาซ โลเฮีย – กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารและประธานกรรมการบริษัท                                                              
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 3,749,201,634 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.5145 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไมอ่นมุติั 176,068,637 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.4855 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 17,511 เสียง  

บตัรเสีย 78,000 เสียง 

5. นางสจิุตรา โลเฮีย - กรรมการบริหาร  

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 3,918,705,277 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8326 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไมอ่นมุติั 6,568,994 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1674 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 13,511 เสียง  

บตัรเสีย 78,000 เสียง 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุระหว่างการประชมุเพิ่มขึน้ 146,000 หุ้น นบัเป็นจํานวนหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุทัง้หมดจํานวน 3,925,365,782 หุ้น  

มตทิี่ประชุม อนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการทัง้ 5 คน กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหน่ึง
ตามที่เสนอ 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจาํปี 2559 
 

นายระเฑียร ศรีมงคล แถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนมุตัิการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรรมการประจําปี 2559 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 17,400,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) ค่าตอบแทนประจําของกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้ บริหารเป็นจํานวนเงินรวม 
5,700,000 บาท 

2) คา่ตอบแทนประจําของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นจํานวนเงินรวม 2,100,000 บาท 
3) คา่ตอบแทนประจําของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการ โดยจ่าย

คา่ตอบแทนให้เฉพาะกรรมการอิสระเทา่นัน้ เป็นจํานวนเงินรวม 1,020,000 บาท 
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4) ค่าตอบแทนประจําของคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเส่ียง โดยจ่าย
คา่ตอบแทนให้เฉพาะกรรมการอิสระเทา่นัน้ เป็นจํานวนเงินรวม 900,000 บาท 

5) โบนสัซึง่จ่ายให้กบักรรมการทกุคน เป็นจํานวนเงินรวม 7,499,990 บาท 

ผู้ ถือหุ้นสอบถามถงึหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาการจ่ายเงินโบนสัให้กบักรรมการ 

 นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกํากบัดแูลกิจการ 
ชีแ้จงว่า บริษัทไม่ได้มีการเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนประจํา (Retainer Fee) และเงิน
โบนสั ซึง่การจ่ายเงินโบนสันัน้จะคํานวณโดยอ้างอิงผลกําไรของบริษัท และใช้ระบบการเก็บคะแนน (Point System) มาใช้
ในการคํานวณการจดัสรรเงินโบนสัให้กบักรรมการแต่ละราย ตามท่ีได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 

เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามเพ่ิมเติม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ
ลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 3,925,225,171 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9951 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไมอ่นมุติั 46,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0012 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 145,711 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0037 

บตัรเสีย  – ไมมี่ – 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุระหว่างการประชมุเพิ่มขึน้ 52,000 หุ้น นบัเป็นจํานวนหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุทัง้หมดจํานวน 3,925,417,782 หุ้น  

มตทิี่ประชุม อนุมัตกิารจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจาํปี 2559 ตามที่เสนอ  

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2559 
 

 นายระเฑียร ศรีมงคล แถลงต่อท่ีประชมุว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั และ
ข้อบงัคบับริษัทข้อ 30 กําหนดให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี
เพ่ือเสนออนมุติัต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น   ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตัง้นางสาว
สรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4409 หรือ นางสาวอรวรรณ ชณุหกิจไพศาล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขท่ี 6105 หรือนายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลิศ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4068 หรือผู้สอบบญัชีรายอ่ืนซึง่ได้รับการแต่งตัง้จาก
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2559 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีมี
คณุสมบติัตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และมีผลงานเป็นท่ีน่าพอใจ โดยกําหนดค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบญัชีประจําปี 2559 เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 8,200,000 บาท โดยไมร่วมคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ 

นายสมศกัด์ิ ศกัด์ิบูรณพงษา ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า ในการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีนัน้ 
บริษัทได้มีการเปรียบเทียบกบับริษัทจดทะเบียนอ่ืนๆ หรือไม่ เน่ืองจากผู้ ถือหุ้นเห็นว่าค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทนัน้
สงูกวา่บริษัทจดทะเบียนอ่ืนๆ ท่ีมีโครงสร้างในลกัษณะใกล้เคียงกบัโครงสร้างของบริษัท  
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 นายระเฑียร ศรีมงคล ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุว่า บริษัทได้มีการเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีกบับริษัท
จดทะเบียนอ่ืนๆ อีกทัง้ บริษัทยงัได้ขอให้ผู้สอบบญัชีรายอ่ืนเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีมาให้บริษัทพิจารณา ซึง่บริษัทได้
พิจารณาแล้วเหน็วา่คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีท่ีบริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั เสนอมานัน้มีความเหมาะสม   

เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามเพิ่มเติม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ
ลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 3,923,645,071เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9555 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไมอ่นมุติั 1,746,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0445 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 23,211 เสียง  

บตัรเสีย 11,000 เสียง 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุระหว่างการประชมุเพิ่มขึน้ 8,100 หุ้น นบัเป็นจํานวนหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุทัง้หมดจํานวน 3,925,425,882 หุ้น  

มตทิี่ประชุม อนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2559 ตามที่เสนอ 
  
วาระที่ 8  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ 

  – ไมมี่ – 

นายศกัดา ตัง้ศกัด์ิสถิตย์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ มีการบริหารความเส่ียงอย่างไร อาทิ ความเส่ียง
ทางด้านการเงินซึง่เกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ 

นายซนัเจย์ อาฮจูา ชีแ้จงว่าบริษัทมีการป้องกนัความเส่ียงประมาณร้อยละ 90 ถึงร้อยละ 95 และโดย
ปกติบริษัทจะกู้ เงินในสกลุเงินเดียวกนักบัสกลุเงินท่ีบริษัทใช้ลงทนุ 

นายศกัดา ตัง้ศกัด์ิสถิตย์ สอบถามเพ่ิมเติมว่า ราคาพลงังานท่ีลดต่ําลงนัน้ส่งผลกระทบต่อต้นทนุของ
บริษัทหรือไม ่

นายอาลก โลเฮีย อธิบายว่าราคาพลงังานท่ีลดต่ําลงนัน้ส่งผลดีต่อบริษัทในแง่ของการบริหารต้นทุน 
(Cost Excellence) 

นายศกัดา ตัง้ศกัด์ิสถิตย์ สอบถามเพิ่มเติมถึงนโยบายเก่ียวกบัสดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทในกิจการท่ี
เข้าซือ้  

นายอาลก โลเฮีย ชีแ้จงว่าสดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทในกิจการท่ีซือ้นัน้ขึน้อยู่กับประเภทธุรกิจ และ
ความเช่ียวชาญในธุรกิจประเภทนัน้ๆ ทัง้นี ้บริษัทมีความตัง้ใจท่ีจะเข้าไปเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทเป้าหมาย แต่ในบางครัง้
บริษัทอาจจะหาผู้ ร่วมทนุอ่ืนซึ่งเป็นผู้ มีความชํานาญในประเภทธุรกิจนัน้ๆ เช่น บริษัทได้มีการลงทนุร่วมกบั Toyobo ใน
โครงการ PHP Fibers ประเทศเยอรมนี ซึง่ผลิตเส้นใยสําหรับถงุลมนิรภยั โดย Toyobo นัน้มีความเช่ียวชาญ มีเทคโนโลยี 
และมีการตลาดท่ีดีในธุรกิจการผลติเส้นใยสําหรับถงุลมนิรภยั อยา่งไรก็ดี การเข้าซือ้กิจการของบริษัทสว่นใหญ่นัน้บริษัทจะ
เข้าถือหุ้นในอตัราร้อยละ 100  
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นายศกัดา ตัง้ศกัด์ิสถิตย์ ชีใ้ห้เห็นว่าหนีส้ินของบริษัทเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 5 ในขณะท่ีกําลงัการผลิต
ของบริษัทเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 20 ซึง่แสดงให้เหน็ถงึความมีประสทิธิภาพของการเข้าซือ้กิจการของบริษัท 

นายอาลก โลเฮีย อธิบายเพิ่มเติมว่าบริษัทจะเข้าซือ้กิจการท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษัท และเกือ้หนนุ
ตอ่แผนกลยทุธ์ของบริษัท และเป็นการซือ้กิจการในราคาท่ีถกูหรือราคาท่ีเหมาะสม นอกจากนี ้บริษัทมีงบการเงินท่ีแข็งแกร่ง 
โดยอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุของบริษัทอยูท่ี่ 0.8 เทา่ 

นายธนประเสริฐ พรไพโรจน์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่าการเข้าซือ้กิจการของบริษัทนัน้ สามารถทํากําไรให้
บริษัทหรือไม ่

นายดีลปิ กมุาร์ อากาวาล ชีแ้จงวา่ ในการเข้าซือ้กิจการของบริษัทนัน้ บริษัทจะเข้าซือ้ในกิจการท่ีมีความ
เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทและสามารถสร้างมลูค่าเพิ่ม อาทิ โพลีเอสเตอร์ กลุม่ผลิตภณัฑ์ต้นนํา้ โดยรวมถึงพาราไซลีน   
โดยมี PTA เป็นผลิตภณัฑ์เพียงชนิดเดียวท่ียงัไม่สามารถสร้างผลกําไร ซึ่งในขณะนีภ้าวะตลาดเร่ิมมีทิศทางท่ีดีขึน้ หาก
บริษัทไม่มีการเข้าซือ้กิจการในกลุม่ผลิตภณัฑ์ชนิดพิเศษ (High Value Added: HVA) ในระยะเวลาสามปีท่ีผ่านมา ผลการ
ดําเนินงานของบริษัทคงจะอยูใ่นระดบัต่ํากวา่ผลการดําเนินงานในปัจจบุนั  

นอกจากนี ้นายระเฑียร ศรีมงคล ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ผลการดําเนินงานของบริษัทดีขึน้ โดยเห็นได้จาก
อตัรากําไรต่อหุ้นของบริษัทท่ีเพิ่มขึน้จาก 0.32 บาทต่อหุ้น ในปี 2557 เป็น 1.20 บาทต่อหุ้นในปี 2558 และบริษัทมีการ
จ่ายเงินปันผลเพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 30 จาก 0.38 บาทตอ่หุ้นในปี 2557 เป็น 0.48 บาทตอ่หุ้นในปี 2558   

นายประสิทธ์ิ เจริญงามพิศ ได้ขอให้ผู้บริหารของบริษัทแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีอาจส่งผล
กระทบตอ่ผลการดําเนินงานของบริษัท 

นายอาลก โลเฮีย ชีแ้จงวา่ บริษัทได้นําเสนอข้อมลูท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในอีกสามปีข้างหน้า โดยบริษัทเห็น
วา่ตลาดโลกมีทิศทางท่ีดีขึน้ ความต้องการในผลติภณัฑ์ PET มีอตัราการเติบโตท่ีดีขึน้เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา โดยเฉพาะใน
ทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปยุโรป อีกทัง้บริษัทเห็นว่าภาวะการถดถอยทางเศรษฐกิจนัน้ สามารถสร้างโอกาสท่ีจะมีการ
ขยายตวัเพิ่มขึน้  

นายประสทิธ์ิ เจริญงามพิศ สอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงทางด้านการเงินของบริษัท 

นายซนัเจย์ อาฮจูา ชีแ้จงว่า ร้อยละ 65 ของเงินกู้ทัง้หมดของบริษัท เป็นอตัราดอกเบีย้แบบคงท่ี ในกรณี
ท่ีมีอตัราดอกเบีย้เพิ่มขึน้ร้อยละ 1 จะสง่กระทบตอ่ภาระหนีข้องบริษัทประมาณ 5 ถงึ 7 ล้านเหรียญสหรัฐ 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุระหว่างการประชมุเพิ่มขึน้ 104,700 หุ้น นบัเป็นจํานวนหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุทัง้หมดจํานวน 3,925,530,582 หุ้น 

  ก่อนปิดการประชมุผู้ ถือหุ้น มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจํานวน 747 ราย และผู้ ถือหุ้นท่ีรับมอบ
ฉนัทะจํานวน 1,735 ราย รวมผู้ ถือหุ้นจํานวน 2,482 ราย ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 3,925,530,582 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.5394 
ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
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 เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จงึขอปิดการประชมุและกลา่วขอบคณุผู้
ถือหุ้นทกุทา่นท่ีสละเวลามาร่วมประชมุ และให้ข้อคิดเหน็ตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัท 

ปิดประชมุเวลา 16.35 น.           

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


