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บริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2560 

วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องฉัตรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพ 

เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
  

เร่ิมประชมุเวลา 14.00 น. 

นายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่ประธานในท่ีประชมุ ตามข้อบงัคบัของบริษัทที่
ก าหนดไว้ ประธานฯ ได้แนะน ากรรมการ ผู้สอบบญัชี และที่ปรึกษากฎหมาย โดยมีรายละเอียดผู้ เข้าร่วมประชมุดงันี ้

กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุ  

1. นายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธานกรรมการบริษัท 

2. นายอาลก โลเฮีย  รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการด้านความยัง่ยืนและการบริหาร
ความเสีย่ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่บริษัทฯ 

3. นางสจิุตรา โลเฮีย กรรมการบริหาร 

4. นายดีลปิ กมุาร์ อากาวาล กรรมการบริหาร กรรมการด้านความยัง่ยืนและการบริหารความเสีย่ง และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ Feedstock และ PET 

5. นายอเุดย์ พอล ซิงห์ กิล กรรมการบริหาร กรรมการด้านความยัง่ยืนและการบริหารความเสีย่ง และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ธุรกิจไฟเบอร์  

6. นายซนัเจย์ อาฮจูา กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน 

7. นายระเฑียร ศรีมงคล กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการด้านความยัง่ยืนและการบริหารความเสีย่ง 

8. นายวิลเลีย่ม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับ
  ดแูลกิจการ 

9. นายมาริษ สมารัมภ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการ
บริหารความเสีย่ง 

10. ดร.ศิริ การเจริญดี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และก ากบัดแูลกิจการ 

11. นายคณิต สห์ี กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแล
กิจการ 

12. นายรัสเซล เลตนั เคคเูอวา กรรมการอิสระและกรรมการด้านความยัง่ยืน และการบริหารความเสีย่ง 

13. นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาพิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 
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กรรมการบริษัทท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุ 

1. นายอมติ โลเฮีย กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร 

ผู้สอบบญัชีที่เข้าร่วมประชมุ 

1. นางสาวอรวรรณ ชณุหกิจไพศาล ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพเีอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

2. นายบ๊อบ เอลลสิ ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพเีอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

3. นายสเุมธ แจ้งสามส ี ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพเีอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

4. นายยทุธพงศ์ สนุทรินคะ ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพเีอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั  

ที่ปรึกษากฎหมายทีเ่ข้าร่วมประชมุ  

1.  นางสาววรมนต์ เกง่ถนอมศกัดิ ์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ส านกังานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากดั 

  ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ ฝ่ายบริหารในแตล่ะธุรกิจของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นในครัง้นีด้้วย 

 ประธานฯ กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วา่ ขณะนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจ านวน  462 ราย และผู้ ถือหุ้นท่ีรับมอบฉนัทะจ านวน 1,552 ราย รวมผู้ ถือหุ้น
จ านวน 2,014 ราย ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 3,987,958,135 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.83 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท ประธานฯ จึงขอเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 

ก่อนเข้าสูว่าระการประชมุ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ นางสาววรมนต์ เก่งถนอมศกัดิ์ ที่
ปรึกษากฎหมายจากบริษัทส านกังานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากดั จะท าหน้าที่ตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีงในการประชมุ 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายระเฑียร ศรีมงคล กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ
บริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการด้านความยัง่ยืน และการบริหารความเสีย่งเป็นผู้ด าเนินการประชุมในภาค
ภาษาไทย 

ก่อนเข้าสูร่ะเบียบวาระประชมุ นายระเฑียร ศรีมงคล ได้ชีแ้จงขัน้ตอนในการประชุมว่า ในการประชุมจะ
ด าเนินการประชุมเรียงตามล าดบัวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชุม และในทกุระเบียบวาระ ถ้าผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉนัทะทา่นใดต้องการเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอค าถามขอให้ยกมือ และเมื่อประธานฯ อนญุาตแล้ว ขอให้แถลงต่อที่ประชุม
ก่อนด้วยวา่เป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะช่ือใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือค าถามที่ตรงกบัระเบียบวาระเทา่นัน้ หากจะ
เสนอหรือถามค าถามในเร่ืองอื่นๆ ขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชมุจบระเบียบวาระตา่ง ๆ แล้ว 

นายระเฑียร ศรีมงคล ได้อธิบายรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียงต่อที่
ประชมุในแตล่ะระเบียบวาระ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

  การออกเสยีงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสยีงส าหรับการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิในการออก
เสยีงลงคะแนนเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนเองถือ โดยจะนบั 1 หุ้น เทา่กบั 1 เสยีง และผู้ ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงทางใดทางหนึ่งเท่านัน้ จะแบ่งแยกจ านวนหุ้นเพื่อแยกการ
ลงคะแนนเสียงไม่ได้ ยกเว้นกรณีผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ลงทุนต่างประเทศที่ได้แต่งตัง้ผู้ รับผิดชอบในการดูแลหลกัทรัพย์ 
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(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้พื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้น นอกจากการ
น าระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนแล้ว บริษัทยงัใช้ระบบบาร์โค้ดในการนบัคะแนนเสียง ซึ่งจะช่วยให้ขัน้ตอนในการ
ประมวลผลการลงคะแนนเสยีงเป็นไปอยา่งรวดเร็วยิ่งขึน้ และในการลงคะแนนเสียงในทกุๆ วาระ ผู้ เข้าร่วมประชุมที่ไม่เห็น
ด้วย หรืองดออกเสยีงในวาระใด ให้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสยีง และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อน าไปตรวจนบั
คะแนน สว่นผู้ เข้าร่วมประชุมที่เห็นด้วย หรือผู้ที่ไม่ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียง จะถือว่าเห็นด้วย  หรืออนมุตัิในวาระ
นัน้ๆ และจะนบัคะแนนเสียงตามจ านวนหุ้น โดยไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียงอีก ส าหรับการรวบรวมผล
คะแนนที่เห็นด้วย จะน าเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบตัรเสีย หกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุ  

 ส าหรับวาระที่ 5 การเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทกุใบ 
ไมว่า่จะลงคะแนนเสยีงเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ดงันัน้ผู้ เข้าร่วมประชุมทกุท่านจะต้องลงคะแนนเสียงในบตัร
ลงคะแนน สว่นคะแนนเสยีงในการลงมติอนมุตัิในแตล่ะวาระนัน้ ได้แสดงรายละเอียดไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีได้มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนผู้
ถือหุ้น ผลคะแนนเสยีงที่นบัได้จะเป็นคะแนนเสียงที่ได้รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉนัทะแล้ว ผลการนบั
คะแนนเสยีงในแตล่ะวาระจะประกาศให้ผู้ ถือหุ้นทราบและจะแสดงผลบนจอภาพ 

นายระเฑียร ศรีมงคล ได้แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อเป็นการสง่เสริมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ได้เปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 และเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการ ซึง่ได้แจ้งตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยได้ก าหนดระยะเวลา
การน าเสนอไว้ตัง้แตว่นัที่ 7 กนัยายน 2559 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 เมื่อครบก าหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใด
เสนอระเบียบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น และเสนอช่ือบคุคลเข้ามายงับริษัทฯ  

หลงัจากนัน้ นายระเฑียร ศรีมงคล ได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้ 

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 

นายระเฑียร ศรีมงคล ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 
ซึ่งได้ประชุมเมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2559 โดยส าเนารายงานการประชุมดงักลา่วได้จดัสง่ไปยงัผู้ ถือหุ้นทกุท่านแล้ว พร้อม
หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 

นายระเฑียร ศรีมงคล   ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุเสนอข้อคิดเห็น  หรือแก้ไขรายงานการประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 

เนื่องจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดมีค าถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ รับมอบฉนัทะลงมติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 4,032,429,797 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.99999  

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 300 เสยีง          คิดเป็นร้อยละ   0.00001 
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  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 44,100 เสยีง  

  บตัรเสยี  – ไมม่ี – 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึน้ 44,516,062 หุ้น นบัเป็นจ านวนหุ้นที่เข้า
ร่วมประชมุทัง้หมดจ านวน 4,032,474,197 หุ้น  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 

 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 

   นายระเฑยีร ศรีมงคล สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 เพื่อให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

จดุเดน่ของงบก าไรขาดทนุรวม 

• ปริมาณการผลติเพิ่มขึน้ร้อยละ 24 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน โดยมีปริมาณการผลติ 8.7 ล้านตนัในปี 2559 ซึง่สว่นใหญ่
มาจากปริมาณการผลติใหมจ่ากการเข้าซือ้กิจการท่ีเสร็จสิน้ในปี และการเพิม่ขึน้เลก็น้อยของอตัราก าลงัการผลติ 

• รายได้สทุธิเพิ่มขึน้ร้อยละ 8 จาก 234.7 พนัล้านบาทในปี 2558 เป็น 254.6 พนัล้านบาทในปี 2559 ซึง่เป็นไปตาม
ปริมาณการผลติที่เพิ่มขึน้ 

• Core EBITDA เพิ่มขึน้ร้อยละ 25 จาก 22.0 พนัล้านบาทในปี 2558 เป็น 27.4 พนัล้านบาทในปี 2559 ซึง่สงูกวา่
การเพิม่ขึน้ของปริมาณการผลติเลก็น้อย ทัง้นี ้ Core EBITDA ไมร่วมผลก าไรขาดทนุในสนิค้าคงเหลอืที่แสดงใน
งบแสดงฐานะการเงินและรายการพิเศษอื่นๆ 

• ก าไรหลกัหลงัหกัภาษีและสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุเพิ่มขึน้ร้อยละ 57 จาก 6.2 พนัล้านบาทในปี 2558 เป็น 
9.7 พนัล้านบาทในปี 2559 โดยสาเหตหุลกัมาจากปริมาณการผลติใหมจ่ากการเข้าซือ้กิจการท่ีเสร็จสิน้ในปี 2559 
และบางสว่นมาจากการด าเนินงานท่ีเป็นเลศิซึง่ริเร่ิมโดยผู้บริหารของบริษัท 

• ก าไรหลกัตอ่หุ้นเพิม่ขึน้ร้อยละ 68 จาก 1.06  บาทตอ่หุ้นในปี 2558 เป็น 1.79 บาทตอ่หุ้นในปี 2559 ทัง้นี ้ก าไร
หลกัตอ่หุ้นรวมดอกเบีย้หุ้นกู้ ด้อยสทิธิที่มีลกัษณะคล้ายทนุ 

• ก าไรตอ่หุ้นเพิ่มขึน้ร้อยละ 172 จาก 1.15 บาทตอ่หุ้นในปี 2558 เป็น 3.15 ตอ่หุ้นในปี 2559 เนื่องจากก าไรท่ี
เพิ่มขึน้และรายการพิเศษ 

• สว่นตา่งระหวา่งก าไรหลกัตอ่หุ้นและก าไรตอ่หุ้น เกิดจากรายการพิเศษ เช่น ก าไร/(ขาดทนุ)ในสนิค้าคงเหลอื ก าไร
จากการตอ่รองราคาซือ้เมื่อเข้าซือ้กิจการ เป็นต้น  

บริษัทมีก าไรหลกัหลงัหกัภาษีและสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุจ านวน 9,653 ล้านบาทในปี 2559 
เทียบกบัก าไรหลงัหกัภาษีและสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ จ านวน 16,197 ล้านบาทในปีเดียวกนั โดยสว่นต่างเกิดจาก 

1. ก าไรในสนิค้าคงเหลอื จ านวน 205 ล้านบาทในปี 2559 เทียบกบัขาดทนุในสนิค้าคงเหลอืจ านวน 1,960 ล้านบาท
ในปี 2558 
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2. ก าไรจากการตอ่รองราคาซือ้จากการเข้าซือ้กิจการสทุธิจากผลขาดทนุจากการด้อยคา่จ านวน 6,022 ล้านบาทในปี 
2559 เทียบกบั 2,637 ล้านบาทในปี 2558 โดยรายได้สว่นใหญ่ในปี 2559 มาจากก าไรจากการตอ่รองราคาซือ้
จากการเข้าซือ้ทางกลยทุธ์ส าหรับ 2 กิจการในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศสเปน 

3. คา่ใช้จา่ยจากการเข้าซือ้กิจการและคา่ใช้จา่ยก่อนการเร่ิมด าเนินงานจ านวน 186 ล้านบาทในปี 2559 เทียบกบั 
166 ล้านบาทในปี 2558 สว่นใหญ่มาจากคา่ใช้จา่ยก่อนการเร่ิมด าเนินงานในโครงการ Gas Cracker ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

4. รายได้พิเศษอื่นๆ จ านวน 504 ล้านในปี 2559  เทียบกบัคา่ใช้จา่ยพิเศษอื่นๆ จ านวน 59 ล้านบาทในปี 2558 โดย
รายได้พิเศษในปี 2559 นัน้ สว่นใหญ่มาจากเงินชดเชยบางสว่นส าหรับคา่ใช้จา่ยทีเ่ก่ียวข้องกบัโครงการ Abu 
Dhabi ซึง่บนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายในปี 2558 

จดุเดน่ของงบแสดงฐานะการเงินรวม  

• สว่นของผู้ ถือหุ้นรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 11 จากจ านวน 83.0 พนัล้านบาทในปี 2558 เป็น 91.8 พนัล้านบาทในปี 
2559 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากก าไรท่ีเพิ่มขึน้ 

• สนิทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 17 จากจ านวน 221.6 พนัล้านบาทในปี 2558 เป็น 258.4 พนัล้านบาทในปี 2559 
เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจจากการขยายและการเข้าซือ้กิจการของบริษัท 

• อตัราสว่นหนีส้นิจากการด าเนินงานสทุธิตอ่ทนุ เพิ่มขึน้เลก็น้อยจาก 0.81 เทา่ ณ สิน้ปี 2558 เป็น 0.88 เทา่ ณ สิน้
ปี 2559 เนื่องจากบริษัทมีรายจา่ยจากการลงทนุจ านวน 36.4 พนัล้านบาท ทัง้นี ้ หนีส้นิจากการด าเนินงานสทุธิ 
เกิดจาก หนีส้นิสทุธิหกัรายจา่ยฝ่ายทนุท่ีเก่ียวเนื่องกบัโครงการท่ียงัไมเ่ร่ิมด าเนินงาน ณ วนัท่ีรายงาน 

• หนีส้นิรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 20 จากจ านวน 138.7 พนัล้านบาทในปี 2558 เป็น 166.6 พนัล้านบาทในปี 2559 โดยมี
สาเหตหุลกัมาจากการเข้าซือ้กิจการในระหวา่งปี 

จดุเดน่ของงบกระแสเงินสดรวม  

• กระแสเงินสดจากการด าเนินงานจ านวน 24.9 พนัล้านบาทในปี 2559 เปรียบเทียบกบัจ านวน 24.8 พนัล้านบาท 
ในปี 2558 เพิ่มขึน้ร้อยละ 1 โดยในปี 2559 บริษัทมีกระแสเงินสดออกจากการเปลีย่นแปลงของเงินทนุหมนุเวียน 
เมื่อเทยีบกบักระแสเงินสดเข้าในปี 2558 

• กระแสเงินสดใช้ไปในการลงทนุพ่ิมขึน้จาก จ านวน 21.3 พนัล้านบาท ในปี 2558 เป็น 36.4 พนัล้านบาท ในปี 
2559 ซึง่สว่นใหญ่ใช้ในการเข้าซือ้กิจการ Aromatics Decatur ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ Cepsa ในประเทศ
สเปน รวมไปถึงการขยายโรงงาน PTA ใน Rotterdam และโครงการ Gas Cracker ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

• กระแสเงินสดได้มาจากการจดัหาเงินจ านวน 12.2 พนัล้านบาทในปี 2559 สว่นใหญ่มาจากการจดัหาเงินเพื่อการ
เข้าซือ้กิจการ 

• บริษัทมีสภาพคลอ่งเทา่กบั 51.2 พนัล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2559  ซึง่ประกอบด้วยเงินสดและเงินสด
ภายใต้การบริหารจ านวน 4. 6 พนัล้านบาท รวมทัง้วงเงินสนิเช่ือที่ยงัมิได้เบิกใช้จ านวน 46.6 พนัล้านบาท แสดง
ให้เห็นถงึฐานะทางการเงินท่ีแขง็แกร่งของบริษัท 
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นอกจากนี ้ นายระเฑียร ศรีมงคล ได้รายงานถงึนโยบายเก่ียวกบัการตอ่ต้านทจุริตคอรัปชัน่ และ
พฒันาการในปีที่ผา่นมา ดงันี ้

เนื่องด้วยบริษัทฯ มีความมุง่มัน่ที่จะด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นสากล บริษัทฯ จงึได้น าพระราชบญัญตัิ
การให้สนิบนของสหราชอาณาจกัรปี 2553 เป็นนโยบายปฏิบตัิในองค์กรตัง้แตปี่ 2554 และออกนโยบายตอ่ต้านทจุริต
คอร์รัปชัน่ตัง้แตปี่ 2557 เพื่อเป็นแนวทางการท างานของพนกังานทกุคน นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมในแนวร่วมปฏิบตัิ
ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต (CAC) เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการตอ่ต้านการทจุริตและสนิบนในปี 2556 
และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริตในเดือนตลุาคม 2557 

ในปีที่ผา่นมา บริษัทฯ ได้สือ่สารนโยบายไปยงัผู้มีสว่นได้เสยีที่เก่ียวข้อง รวมทัง้สือ่สารเก่ียวกบัโครงการ 
CAC ให้แก่ Supplier ของบริษัทในประเทศไทย และพนกังานทัว่โลก เพื่อสร้างวฒันธรรมทีป่ราศจากการคอร์รัปชัน่ใน
องค์กร 

เพื่อให้นโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ขององค์กรมคีวามทนัสมยั คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้อนมุตัิ
การแก้ไขเปลีย่นแปลงนโยบายดงักลา่วโดยเพิม่เนือ้หาให้รัดกมุและครอบคลมุประเด็นท่ีส าคญัมากยิ่งขึน้ อาทิ การเพิ่มให้
นโยบายมีผลครอบคลมุถึงเจ้าหน้าที่ท่ีไมใ่ช่พนกังานขององค์กรแตไ่ด้รับอ านาจให้ปฏิบตังิานในนามของบริษัทฯ เช่น Sub-
contractor และ Agent ที่บริษัทฯ จ้าง ซึง่เป็นการขยายจากเดมิที่มีผลเพียงกบัคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของ
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยเทา่นัน้ ทัง้หมดนีเ้ป็นสิง่ที่เน้นย า้วา่บริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและโปร่งใส 

จากนัน้ นายดีลปิ กมุาร์ อากาวาล กรรมการบริหาร กรรมการด้านความยัง่ยืน และการบริหารความ
เสีย่ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ธุรกิจ Feedstock และ PET ได้น าเสนอรายงานแผนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใน
หวัข้อ “ก้าวสูบ่ริษัทเคมีภณัฑ์ชัน้น าระดบัโลก” ซึง่ข้อมลูที่น าเสนอนัน้บางสว่นมาจากการคาดการณ์ในอนาคตทีบ่ริษัทได้
พิจารณาจากการคาดคะเนผลการด าเนินงานในปัจจบุนัและการประมาณการเหต์การณ์ในอนาคตของบริษัทฯ โดยเอกสาร
ดงักลา่วได้แจกให้แก่ผู้ ถือหุ้นในห้องประชมุก่อนเร่ิมการประชมุ  

นายดีลปิ กมุาร์ อากาวาล ได้อธิบายให้เห็นถงึความสามารถและความเป็นผู้น าในการสร้างธุรกิจระดบั
โลกที่หาใครเทยีบยาก ซึง่เป็นผลมาจากความพยายามและทุม่เทของพนกังานทกุคน การเขาถึงทกุภมูิภาค การมีผลติภณัฑ์
ที่หลากหลาย และการผสมผสานด้านนวตักรรมเพือ่ตอบสนองทกุความต้องการของลกูค้า ซึง่เป็นเอกลกัษณ์ที่โดดเดน่ของ
บริษัทฯ 

ถึงแม้วา่เศรษฐกิจโลกจะไมเ่อือ้อ านวยก็ตาม แตบ่ริษัทฯ สามารถมีผลการด าเนินงานท่ีโดดเดน่ในปี 
2559 ซึง่เป็นผลมาจากการด าเนนิกลยทุธ์การรวมกนัในแนวดิ่ง (Vertical Integration Strategy) เช่น การเข้าซือ้และขยาย
กิจการไปยงัภมูิภาคตา่งๆ  เป็นต้น ซึง่ท าให้บริษัทมีอตัราก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้และมีโอกาสการเติบโตที่สงูขึน้ รวมทัง้ การ
ขยายการลงทนุในธุรกิจผลติภณัฑ์ชนิดพิเศษ (High Value Added: HVA) สง่ผลให้ EBITDA ของบริษัทฯ มกีารขยายตวั
เพิ่มขึน้ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมกีารเพิม่ผลติภณัฑ์ใหม ่2 รายการ  คือ IPA (สารเคมีที่ใช้เป็นสว่นประกอบในกระบวนการ
การผลติ PET) และ NDC (สารเคมีชนดิพิเศษทีใ่ช้ในการผลติฟิล์มที่ใช้ส าหรับหน้าจอโทรศพัท์มอืถือ) และบริษัทได้มีการ
เข้าซือ้กิจการ Glanzstoff ซึง่เป็นธุรกิจผลติเส้นใยส าหรับยางรถยนต์ (Automative HVA) เมื่อเดือนเมษายน 2560 ซึง่จะ
สง่ผลตอ่รายได้ในปีนี ้

โดยในปี 2560 นี ้บริษัทฯ จะรับรู้รายได้จากการเข้าซือ้กิจการในปี 2550 ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ประเทศสเปน นอกจากนี ้รายได้จากการขยายธุรกิจ PTA ใน Rotterdam ซึ่งคาดว่าเร่ิมเปิดด าเนินการในสว่นขยายได้ใน
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เดือนกรกฏาคม 2560 และรายได้จากการขายวตัถดุิบ EO/EG  ที่ดีขึน้ในแง่ของปริมาณการซือ้ขายที่เพิ่มขึน้และอตัราก าไร
ที่ดีขึน้  ส าหรับรายได้ในปี 2561 นัน้ บริษัทฯ จะได้รับรายได้เต็มปีจากการขยายธุรกิจ PTA ใน Rotterdam และโครงการ
ธุรกิจ US Gas Cracker ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัทคาดการณ์ว่าธุรกิจ US Gas Cracker จะเร่ิมด าเนินการใน    
ไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 รวมทัง้ บริษัทฯ จะมีรายได้เพิ่มขึน้จากการขยายธุรกิจของ Performance Fibers ในประเทศจีน 
และจากการเพิ่มขึน้เทา่ตวัของก าลงัการผลติ IPA รวมถึง จากการขาย Xylenes ที่เพิ่มขึน้ 

ฝ่ายวิจัยและพฒันา (R&D) ของบริษัทฯ จากทัว่โลกได้ท าการคิดค้นนวตักรรมและผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ 
อยา่งตอ่เนื่อง ผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นนัน้มีการเติบโตที่โดดเดน่  ซึง่หากพิจารณานบัตัง้แตบ่ริษัท อินโดรามา โพลีเมอร์ส 
จ ากัด (มหาชน) (IRP) เสนอขายหุ้นต่อประชาชน (IPO) ผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทนัน้อยู่ที่อัตราร้อยละ 26 
เปรียบเทียบกบัดชันี S&P Chem Index ซึ่งอยู่ที่อตัราร้อยละ 8 และนบัตัง้แต่บริษัทฯ เสนอขาย IPO ผลตอบแทนของผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทฯ นัน้อยูท่ี่อตัราร้อยละ 22 เมื่อเทียบกบั ดชันี S&P Chem Index ซึง่อยูท่ี่อตัราร้อยละ 11  

ในด้านธุรกิจรีไซเคิล PET ก็ประสบความส าเร็จอย่างมากเช่นกนั โดยมีอตัราการเติบโตร้อยละ 23 ต่อปี
ในช่วงระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นพนัธมิตรอนัดับ 1 ส าหรับธุรกิจรีไซเคิล PET จาก
ภาคอตุสาหกรรมทัว่โลก 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นเฉพาะผลก าไรซึ่งเป็นสิ่งส าคญัในการด าเนินธุรกิจเท่านัน้ แต่ยงั
มุ่งมัน่ในเร่ืองความยัง่ยืนและความรับผิดชอบต่อสงัคมอีกด้วย บริษัทฯ ได้รับการประเมินคะแนนในดชันีความยัง่ยืนดาว
โจนส์ (Dow Jones Sustainability Indexes: DJSI) ที่เพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั จากเปอร์เซ็นไทล์ (Percentile) ที่ 20 ในปี 
2557 เพิ่มขึน้เป็นเปอร์เซ็นไทล์ (Percentile) ที ่84 ในปี 2559 นอกจากนี ้บริษัทยงัได้รับรางวลัองค์กรที่มีความโปร่งใสระดบั
นานาชาติจากการการเปิดเผยการรายงานของบริษัท 

นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ ถือหุ้ น กล่าวว่ารู้สึกประทับใจกับการน าเสนอข้อมูลของบริษัทฯ และรู้สึก
ภาคภมูิใจที่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทชัน้น าในระดบัโลก เนื่องจากผลประกอบการและการเติบโตของบริษัทฯ นัน้ยอดเยี่ยม
อยา่งยิ่งในปีที่ผา่นมา บริษัทฯ มี 67 โรงงาน ใน 21 ประเทศ ใน 4 ทวีป มีพนกังานทัว่โลกราว 15,000 คน เนื่องจากบริษัทฯ 
มีแนวโน้มวา่จะเติบโตขึน้เร่ือยๆ อยา่งไมห่ยดุยัง้ อีกทัง้มีการเข้าซือ้กิจการอย่างต่อเนื่อง จึงอยากทราบว่าบริษัทฯ มีวิธีการ
บริหารจดัการอยา่งไรเก่ียวกบัคณุภาพและการควบคมุดแูลในด้านตา่ง ๆ และบริษัทหยดุการเข้าซือ้กิจการหรือไม ่อยา่งไร  

นายอาลก โลเฮีย ชีแ้จงถึงสาเหตทุี่บริษัทฯ ต้องมีการขยายธุรกิจคือ ลกูค้าของบริษัทมีจ านวนเพิ่มมาก
ขึน้เร่ือย ๆ และมี mega-trend ที่สนบัสนนุการเติบโตของอุตสาหกรรม ซึ่งมีการเติบโตในอตัราประมาณร้อยละ 5 ต่อปี 
ดงันัน้ หากบริษัทฯ ไมข่ยายธุรกิจ บริษัทฯ ก็จะเติบโตแค่ในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี ในปี 2550 บริษัทฯ มีแหลง่ที่มาของรายได้
ประมาณ 2-3 รูปแบบ แต่จะเพิ่มเป็น 22 รูปแบบในอีกไม่ก่ีปีข้างหน้า ทัง้นี ้ด้วยการการเติบโตของฐานลกูค้า และเพื่อให้
บริษัทฯ เป็นทางเลอืกให้กบัลกูค้า บริษัทฯ จึงจ าเป็นต้องขยายธุรกิจผา่นการเข้าซือ้กิจการเพื่อให้บริการลกูค้า 

นายสริุยพงศ์ วฒันาศกัดิ์ ผู้ ถือหุ้น กลา่วขอบคณุผู้บริหารที่ขบัเคลือ่นให้บริษัทมีการเติบโตทางธุรกิจและ
สอบถามถึงสาเหตทุี่ท าให้คา่ความนิยม (goodwill) ของบริษัทลดลงจากปี 2558  

นายซนัเจย์ อาฮูจา ชีแ้จงถึงสาเหตทุี่ค่าความนิยม (goodwill) ของบริษัทลดลงเนื่องจากความผนัผวน
ของคา่เงิน 
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นางสาวพรทิพย์ เยาว์พฤกษ์ชยั ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทมีแผนการจัดการเร่ืองสิ่งแวดล้อมอย่างไร 
เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ผลติผลติภณัฑ์พลาสติกและ Fibers ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมโดยตรง นอกจากนี ้การลดลง
ของราคาน า้มนัของโลกจะสง่ผลตอ่ผลก าไรของบริษัทหรือไม ่ 

นายระเฑียร ศรีมงคล ชีแ้จงว่า บริษัทได้ตระหนกัเร่ืองผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมทัง้มีมาตรการเร่ือง
การดแูลสิง่แวดล้อมมาโดยตลอด ซึง่สามารถพิจารณาได้จากคะแนน ดชันีความยัง่ยืนดาวโจนส์ (DJSI) ที่เพิ่มสงูขึน้ 

นายอาลก โลเฮีย ชีแ้จงเพิ่มเติมวา่ บริษัทมีสว่นร่วมในการพฒันาผลติภณัฑ์ที่ยัง่ยนื และอธิบายถึงความ
แตกต่างระหว่างพลาสติก และ PET นอกจากนี ้บริษัทยงัเป็นผู้น าระดบัโลกด้านการรีไซเคิล PET อีกด้วย และได้ชีแ้จง
เพิ่มเติมในประเด็นเก่ียวกบัราคาน า้มนัท่ีลดลงวา่ การลดลงของราคาน า้มนัจะสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจโรงกลัน่น า้มนั แต่จะไม่
สง่ผลกระทบตอ่บริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ซือ้เพียงผลติภณัฑ์ที่ได้จากการกลัน่น า้มนัเทา่นัน้  

นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่าการขยายตวั (Speads) ของอุตสาหกรรม PET ที่ถูก
คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึน้จาก 600 ดอลลา่ร์สหรัฐ ต่อเมตริกตนั ในปี 2559 เป็น 1,200 ดอลลา่ร์สหรัฐ ต่อเมตริกตนั ในปี 
2563 นัน้ บริษัทมีวิธีการค านวณสว่นตา่งดงักลา่วอยา่งไร และขอให้บริษัทชีแ้จงเพิ่มเติมเก่ียวกบัก าไรจากการต่อรองราคา
ซือ้ (Gain on bargain purchase)  

นางสาวอรวรรณ ชณุหไพศาล ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ชีแ้จงว่า ก าไร
จากการต่อรองราคาซือ้ (Gain on bargain purchase) เป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 3 (TFRS 3) ที่ให้
ความส าคญักับมูลค่ายุติธรรม หากบริษัทมีการจ่ายเงินน้อยกว่ามูลค่ายุติธรรม จะถูกบนัทึกให้เป็นก าไรจากการต่อรอง
ราคาซือ้ (Gain on bargain purchase)  

นายอาลก โลเฮีย ชีแ้จงเพิ่มเติมเก่ียวกบักราฟข้อมลูในรายงานที่น าเสนอไปนัน้อธิบายถึงการขยายตวั
ของบริษัทฯ และประมาณการเติบโตของผลตอบแทนจากเงินลงทนุ (Return on capital employed :ROCE) ในอนาคต ซึ่ง
กราฟดงักลา่วไมไ่ด้อธิบายถึงการขยายตวัของอตุสาหกรรม (Speads) 

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้น กล่าวว่า การเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วของจ านวนประชากรใน
สาธารณรัฐประชาชนจีนนัน้ จะสง่ผลตอ่ความต้องการท่ีสงูขึน้อนัเป็นผลดีตอ่บริษัทฯ  

นายสมบรูณ์ เอือ้มอารีวงศ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ จากวิสยัทศัน์ของบริษัทที่จะเป็นผู้น าด้านเคมีภณัฑ์ชัน้
น าระดบัโลก ปัจจบุนับริษัทอยูใ่นล าดบัใดของโลก และใครคือคู่แข่งของบริษัท รวมทัง้บริษัทฯ จะมุ่งเน้นไปที่ผลิตภณัฑ์ขัน้
สดุท้าย (Final Product) หรือผู้ผลติสนิค้าโภคภณัฑ์ (Commodity product)  

นายอาลก โลเฮีย ชีแ้จงว่า บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชัน้น าระดับโลกที่ ไม่ได้ให้
ความส าคญักบัแค่พนกังานของบริษัทเท่านัน้ แต่บริษัทฯ ยงัให้ความส าคญักบัประชากรในสงัคมด้วย ส่วนคู่แข่งที่ส าคญั
ของบริษัท คือ บริษัท BAFS ซึ่งเป็นบริษัทเคมีภณัฑ์ที่ใหญ่ที่สดุในโลก ทัง้นี ้ในปัจจุบนั บริษัทฯ อยู่ในล าดบัที่ 50  จาก
บริษัทเคมีภณัฑ์ทัว่โลก อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ เป็นอนัดบั 1 ในธุรกิจ PET ซึง่เป็นสิง่ที่บริษัทฯ ภาคภมูิใจอยา่งยิ่ง นอกจากนี ้
ในแง่ของผลิตภณัฑ์ บริษัทฯ มีนวตักรรมและมีการวิจยัและพฒันา (R&D) ส าหรับการคิดค้นผลิตภณัฑ์ที่หลากหลายเพื่อ
สร้างความแตกตา่ง  

นายสมบรูณ์ เอือ้มอารีวงศ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากนโยบายด้านภาษีของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม ่
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นายอาลก โลเฮีย ชีแ้จงว่านโยบายภาษีของ Donald Trump’s จะสง่ผลดีต่อรายได้ของบริษัทที่อยู่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

นางสาวเจนจิรา สมบตัิเจริญวงศ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่บริษัทอยูใ่นล าดบัท่ีเทา่ไรใน ดชันีความยัง่ยืนดาว
โจนส์ (DJSI)  

นายอาลก โลเฮีย ชีแ้จงวา่ บริษัทมีพฒันาการอนัโดดเดน่ ในขณะนี ้คะแนน DJSI อยูใ่นล าดบัท่ี 84 และ
อยูใ่นล าดบัท่ี 3 ของกลุม่อตุสาหกรรมเคมีภณัฑ์ในตลาดเกิดใหม่ (emerging markets)  อย่างไรก็ตาม จะมีเพียง 2 บริษัท
เทา่นัน้ท่ีได้รับคดัเลอืกจากกลุม่อตุสาหกรรมนี ้

นายเบนยามิน วงษ์ประเสริฐ ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่บริษัทมีการเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้เล็กน้อยจากการเข้า
ซือ้กิจการในประเทศอินเดียนัน้ จะสง่ผลท าให้คา่ความนิยม (goodwill) ลงลงหรือไม ่

นายอาลก โลเฮีย ชีแ้จงว่าค่าความนิยม (goodwill) ทัง้บวกและลบนัน้เป็นวิธีการค านวณทางบญัชี ซึ่ง 
การการเติบโตและการเข้าซือ้กิจการของบริษัทฯ ไมไ่ด้ท าเพื่อให้ได้มาซึง่คา่ความนิยม (goodwill) รวมทัง้ไมไ่ด้อยูใ่นกลยทุธ์
ของบริษัทฯ ทัง้นี ้ธุรกิจ PET ของบริษัทฯ มีโอกาสสงูมากที่จะเติบโตในประเทศอินเดีย เนื่องจากอินเดียมีประชากรถึง 1.2 
พนัล้านคน นอกจากนี ้บริษัทฯ พิจารณาแคร่าคาที่เหมาะสมและรายได้ที่จะเกิดขึน้จากการเข้าซือ้กิจการเทา่นัน้ 

ผู้ ถือหุ้น สอบถามเก่ียวกบัธุรกิจ gas cracker business (IVOL/Olefins) ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

นายระเฑียร ศรีมงคล ชีแ้จงว่า ธุรกิจ gas cracker business (IVOL/Olefins) จะเร่ิมด าเนินการใน
ปลายปี 2560 รวมทัง้อธิบายเพิ่มเติมว่าผลิตภณัฑ์ดงักล่าวจะถูกน ามาใช้ในธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจาก gas cracker 
business (IVOL/Olefins) นัน้เป็นธุรกิจต้นน า้ของบริษัทฯ 

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้น ได้กลา่วช่ืนชมในความโปร่งใสและผลงานโดยภาพรวมของบริษัท 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามเพิ่มเติม 

ที่ประชมุรับทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 ตามที่เสนอ 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

นายระเฑียร ศรีมงคล เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2559 ซึง่ได้ผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทแล้ว ตาม
รายละเอียดที่ปรากฎไว้ในรายงานประจ าปี 2559 ซึง่ได้จดัสง่ไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 

ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงสาเหตทุี่ท าให้ก าไรของบริษัทเพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญั 

นายซนัเจย์ อาฮจูา กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชีแ้จงวา่ ก าไรหลกัตอ่หุ้น 
(Core EPS) ของบริษัทนัน้โตขึน้จาก 1.06 เป็น 1.79 บาทตอ่หุ้นในปี 2559 เนื่องจากก าไรสทุธิหลกัเพิ่มขึน้จาก 6.2 พนัล้าน
บาท เป็น 9.7 พนัล้านบาท จากผลประกอบการที่ดีขึน้ในทกุธุรกิจ รายได้อื่นๆ ที่เพิ่มขึน้ซึ่งสว่นใหญ่มาจากก าไรจากการ
ตอ่รองธุรกิจ นอกจากนี ้ในสว่นของก าไรตอ่หุ้น (Reported EPS) นัน้เพิ่มขึน้จาก 1.15 บาท เป็น 3.15 บาท 

ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่เหตใุดหนีส้นิของบริษัทฯ ลดลงเมื่อเทียบกบัปี 2558 
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นายซนัเจย์ อาฮจูา ชีแ้จงวา่ หนีส้นิของบริษัทฯ นัน้เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปีที่ผ่านมา โดยอตัราสว่นหนีส้ิน
จากการด าเนินงานสทุธิตอ่ทนุของบริษัทนัน้เพิ่มขึน้จาก 0.81 เป็น 0.88  

นาย Basant Kumae Dugar ผู้ ถือหุ้น กลา่วช่ืนชมเก่ียวกบักระแสเงินสดของบริษัทฯ วา่เป็นผลดีต่อผู้ ถือ
หุ้น 

 เนื่องจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงมติ
และออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 4,034,480,219 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9997 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไม่อนมุตัิ 13,000 เสยีง         คิดเป็นร้อยละ   0.0003 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 1,185,100 เสยีง  

บตัรเสยี  300 เสยีง  

หมายเหต:ุ  ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุระหวา่งการประชมุเพิ่มขึน้ 3,204,422 หุ้น นบัเป็นจ านวนหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุทัง้หมดจ านวน 4,035,678,619 หุ้น  

มติที่ประชุม อนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอ 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 

นายระเฑียร ศรีมงคล แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ การจ่ายเงินปันผลประจ าปี  2559  นัน้ คณะกรรมการบริษัท
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.66 บาท 
หรือเทา่กบั 3,177.43 ล้านบาท ซึง่บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอตัราหุ้นละ 0.30 บาทหรือเท่ากบั 1,444.28 
ล้านบาท เมื่อวนัท่ี 7 กนัยายน 2559 ดงันัน้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในสว่นที่เหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.36 บาท 
หรือเทา่กบั 1,733.15 ล้านบาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัที่ 23 พฤษภาคม 2560 ซึ่งบริษัทฯ ได้ก าหนด
รายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผลในวนัที่ 8 พฤษภาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 
225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยวิธีการปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 

เนื่องจาก การจา่ยเงินปันผลนีเ้ป็นการจ่ายจากสว่นแบง่ของก าไรท่ีได้รับการยกเว้นไมต้่องน ารายได้มา
ค านวณเพื่อเสยีภาษีเงินได้นิติบคุคล ดงันัน้ การหกัภาษี ณ ที่จา่ยจงึไมส่ามารถเครดติภาษีเงินปันผลคืนจากกรมสรรพากร
ได้ อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัททีถื่อหุ้นของบริษัทฯ มากกวา่ร้อยละ 25 และถือนาน
เกินกวา่ 6 เดือน จะไมถ่กูหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย  

ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่อะไรคือปัจจยัที่ท าให้ก าไรตอ่หุ้น (EPS) เพิม่ขึน้อยา่งมีนยัส าคญั สาเหตเุกิดจาก
จ านวนหุ้นลดลงใช่หรือไม ่
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นายซนัเจย์ อาฮจูา ชีแ้จงวา่ จ านวนหุ้นในปี 2558 และ 2559 นัน้มีจ านวนท่ีใกล้เคียงกนั การค านวณ
ก าไรตอ่หุ้น (EPS) จึงค านวณจากจ านวนหุ้นท่ีใกล้เคียงกนั  ดงันัน้ ก าไรตอ่หุ้น (EPS) ที่เพิ่มขึน้จึงเป็นผลมาจาก
ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทฯ 

เนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามเพิ่มเติม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ
ลงมติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 4,029,014,019 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.8365 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 6,599,200 เสยีง    คิดเป็นร้อยละ   0.1635 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 65,400 เสยีง 

บตัรเสยี  – ไมม่ี – 

มติที่ประชุม อนุมัติการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 ตามที่เสนอ 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

นายระเฑียร ศรีมงคล แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  และ
ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 14  ซึง่ก าหนดให้กรรมการพ้นจากต าแหนง่จ านวนหนึง่ในสามในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
ซึง่กรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระในปีนีท้กุทา่นยินดีรับเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนามกรรมการที่พ้น
จากต าแหนง่ตามวาระในปีนี ้ได้แก่   

1. นายซนัเจย์ อาฮจูา กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน  

2. นายระเฑียร ศรีมงคล  กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ 

 ตรวจสอบ และกรรมการด้านความยัง่ยืนและการบริหารความเสีย่ง 

3. นายวิลเลีย่ม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน  

 และก ากบัดแูลกิจการ    

4. ดร. ศิริ การเจริญดี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา พิจารณา 

 คา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 

5. นายมาริษ สมารัมภ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยัง่ยืน 

 และการบริหารความเสีย่ง  

นายระเฑียร ศรีมงคล เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิเลอืกตัง้กรรมการทัง้ 5 คน กลบัเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทัง้นี ้ประวตัิและประสบการณ์ในการท างานของกรรมการทัง้ 5 คน รวมทัง้ค า
นิยามกรรมการอิสระท่ีบริษัทก าหนด ได้แสดงรายละเอียดไว้ในเอกสารแนบ 4 ของหนงัสอืเชิญประชมุ ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว 
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ทัง้นี ้นายซนัเจย์ อาฮูจา นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ดร.ศิริ การเจริญดี และนายมาริษ สมารัมภ์ ได้
ออกจากห้องประชุมไปในระหว่างการประชุมในวาระนี ้แต่เนื่องจากนายระเฑียร ศรีมงคล ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ
ประชมุในภาคภาษาไทย จึงมีความจ าเป็นต้องอยูใ่นห้องประชมุเพื่อด าเนินการประชมุตอ่ไป  

นางสาวชญานชุ กณัหปกรณ์ อาสาพิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้น ตวัแทนจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถาม 
กบัคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ จ านวน 2 ค าถาม ดงันี ้(1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด    
ไฮเน็ค และนายระเฑียร ศรีมงคล กรรมการอิสระ ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระในปีนีน้ัน้ ได้ด ารงต าแหน่งกรรมการมาเป็น
เวลา 7 ปี ซึ่งหากได้รับการพิจารณาอนมุตัิให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เท่ากบัว่าจะด ารง
ต าแหน่งกรรมการเกินกว่า 9 ปี จึงต้องการทราบถึงกลยทุธ์ของบริษัทฯ เก่ียวกบัเร่ืองการพิจารณาแต่งตัง้กรรมการอิสระ 
และ (2) คณะกรรมการเคยมีการหารือกนัเก่ียวกบัของกรรมการอิสระหรือไมว่า่กรรมการอิสระไม่ควรด ารงต าแหน่งเกินกว่า 
9 ปี  

นายระเฑียร ศรีมงคล ชีแ้จงวา่ คณะกรรมการตระหนกัถึงประเด็นนี ้และเคยหารือกนั โดยเฉพาะในเร่ือง
วาระการด ารงต าแหนง่ของกรรมการอิสระ อยา่งไรก็ตาม เหตผุลที่บริษัทไม่ได้ระบวุาระหรือจ านวนปีของการด ารงต าแหน่ง
ของกรรมการอิสระ เนื่องจากรูปแบบธุรกิจของบริษัทมีความซบัซ้อนสงู ต้องอาศยัเวลาในการเรียนรู้ และท าความเข้าใจใน
ธุรกิจที่มีการขยายตวัอย่างรวดเร็ว ดงันัน้ บริษัทจึงต้องอาศยัประสบการณ์ที่ยาวนานของกรรมอิสระ เพื่อสร้างธุรกิจให้
เติบโตตอ่ไป 

นอกจากนี ้คณะกรรมการอิสระของบริษัทฯ นัน้มีการจัดประชุมโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม เพื่อให้
สามารถแสดงความคิดเห็นตอ่การท างานของฝ่ายบริหารได้อยา่งเป็นอิสระ 

นายอาลก โลเฮีย ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมในนามของนาย วิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ประธานกรรมการสรรหา 
พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ ว่าธุรกิจของบริษัทนัน้เป็นธุรกิจระดบัโลก ที่มีความซบัซ้อนสงู จ าเป็นต้อง
อาศยัเวลาเพื่อท าความเข้าใจในธุรกิจทัง้หมดของบริษัท 

ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่า เพราะเหตใุดยบริษัทฯ จึงไม่ก าหนดจ านวนปีในการด ารงต าแหน่งกรรมการ มีการ
เจาะจงคดัเลือกบุคคลที่จะมาด ารงต าแหน่งกรรมการเอาไว้แล้วหรือไม่  และแสดงความคิดเห็นว่า การด ารงต าแหน่ง
กรรมการถึง 9 ปี เป็นระยะเวลาที่คอ่นข้างยาวนานเกินไป  

นายระเฑียร ศรีมงคล กล่าวว่า จะส่งข้อเสนอแนะนีต้่อไปยังประธานกรรมการสรรหา พิจารณา
คา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการตอ่ไป 

นายสทิธิโชค บญุวณิชย์ ผู้ ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะวา่บริษัทควรจดัตัง้คณะกรรมการอิสระขึน้มาอีกหนึง่ชุด 
เพื่อตรวจสอบการท างานของคณะกรรมการอิสระชุดปัจจุบนัที่ด ารงต าแหน่งมากกว่า 9 ปี ซึ่งหากไม่กระท าความผิดใน
ประเด็นต่างๆ ก็ควรให้โอกาสกรรมการอิสระดังกล่าวด ารงต าแหน่งต่อไป เนื่องจากประสบการณ์ท างานที่ผ่านมานัน้
สามารถสร้างประโยชน์ให้กบับริษัทฯ นอกจากนี ้การสรรหาผู้ที่เหมาะสมส าหรับการด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระนัน้เป็นสิ่ง
ที่คอ่นข้างยาก 

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้น กลา่วช่ืนชมและสนบัสนุนคณะกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่มี
ความเฉลยีวฉลาด และใช้ความรู้ความสามารถในการน าพาบริษัทไปสูค่วามส าเร็จได้อยา่งยอดเยี่ยม 
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เนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามเพิ่มเติม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลง
มติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนนเป็นรายบคุคล โดยมีรายละเอยีดดงันี ้

1. นายซนัเจย์ อาฮจูา- กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน 

มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 4,026,621,847 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.7778 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 8,968,348 เสยีง    คิดเป็นร้อยละ    0.2222 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 116,101 เสยีง  

บตัรเสยี -ไมม่ี-  

2. นายระเฑียร ศรีมงคล –     กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้าน
ความยัง่ยืนและบริหารความเสีย่ง 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 3,992,853,391 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 98.9409 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไม่อนมุตัิ 42,739,704 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   1.0591 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 113,201 เสยีง  

บตัรเสยี -ไมม่ี-   

3. นายวิลเลีย่ม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค – กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูล
กิจการ  

มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 3,705,947,825 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 91.8316 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไม่อนมุตัิ 329,642,270 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    8.1684 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 116,201เสยีง  

บตัรเสยี -ไมม่ี-   

4. ดร. ศิริ การเจริญดี – กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบั
ดแูลกิจการ                                                                 

มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 3,992,678,399 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 98.9366 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไม่อนมุตัิ 42,914,696 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   1.0634 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 113,201 เสยีง  

บตัรเสยี -ไมม่ี-   

5. นายมาริษ สมารัมภ์ – กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยัง่ยืนและการบริหารความ
เสีย่ง  
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  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 3,997,975,545 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.0678 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไม่อนมุตัิ 37,619,550 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   0.9322 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 111,201 เสยีง  

บตัรเสยี -ไมม่ี-   

หมายเหต:ุ  ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึน้ 27,677 หุ้น นบัเป็นจ านวนหุ้นที่เข้าร่วม
ประชมุทัง้หมดจ านวน 4,035,706,296 หุ้น  

มติที่ประชุม อนุมัติการเลือกตัง้กรรมการทัง้ 5 คน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหน่ึง
ตามที่เสนอ 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจ าปี 2560 

นายระเฑียร ศรีมงคล แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนมุตัิการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรรมการประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 20,100,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) ค่าตอบแทนประจ าของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้ บริหารเป็นจ านวนเงินรวม 
5,700,000 บาท 

2) คา่ตอบแทนประจ าของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นจ านวนเงินรวม 2,100,000 บาท 
3) คา่ตอบแทนประจ าของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ โดยจ่าย

คา่ตอบแทนให้เฉพาะกรรมการอิสระเทา่นัน้ เป็นจ านวนเงินรวม 1,295,000 บาท 
4) ค่าตอบแทนประจ าของคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง โดยจ่าย

คา่ตอบแทนให้เฉพาะกรรมการอิสระเทา่นัน้ เป็นจ านวนเงินรวม 900,000 บาท 
5) โบนสัซึง่จ่ายให้กบักรรมการทกุคน เป็นจ านวนเงินรวม 9,999,970 บาท 

  นาย Basant Kumar Dugar ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า บริษัทควรมีนโยบายด้านการประกันที่ครอบคลมุ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน นอกจากนี ้คณะกรรมการควรเข้าร่วมกิจกรรม roadshow ในประเทศที่เป็น
ผู้น าด้านเศรษฐกิจ เพื่อเป็นการเพิ่มมลูคา่ตามราคาตลาดของบริษัทฯ (Market Capitalization) 

เนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามเพิ่มเติม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ
ลงมติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 3,995,731,546 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.0095 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไม่อนมุตัิ 39,821,750 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   0.9867 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 153,000 เสยีง                         คิดเป็นร้อยละ  0.0038 

บตัรเสยี  – ไมม่ี –               คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
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มติที่ประชุม อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจ าปี 2560 ตามที่เสนอ  

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 

นายระเฑียร ศรีมงคล แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั และ
ข้อบงัคบับริษัทข้อ 30 ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี
เพื่อเสนออนุมตัิต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น   ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตัง้นางสาว
สรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4409 หรือ นายศกัดา เกาทณัฑ์ทอง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4628 
หรือนายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลิศ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือผู้สอบบญัชีรายอื่นซึ่งได้รับการแต่งตัง้จากบริษัท       
เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2560 ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที่มีคณุสมบตัิ
ตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ โดยก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี
ประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 8,200,000 บาท โดยไมร่วมคา่ใช้จ่ายอื่นๆ 

  เนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามเพิ่มเติม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ
ลงมติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 4,034,995,796 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9841 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไม่อนมุตัิ 641,100 เสยีง       คิดเป็นร้อยละ   0.0159 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 69,400 เสยีง  

บตัรเสยี -ไมม่ี- 

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 ตามที่เสนอ 

  

วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

  – ไมม่ี – 

 ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ บริษัทฯ มแีนวทางในการหาเงินทนุส าหรับเป็นคา่ใช้จา่ยในการลงทนุในระยะเวลา 
3 ปีข้างหน้านีอ้ยา่งไร 

 นายอาลก โลเฮีย ชีแ้จงวา่ บริษัทได้อนมุตัิคา่ใช้จ่ายในการลงทนุส าหรับปี 2560 – 2563 เป็นเงินจ านวน 
1.2 พนัล้านเหรียฐสหรัฐ โดยบริษัทฯ จะใช้เงินทนุภายในบริษัทฯ 

 ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ ความหลากหลายทางเพศของพนกังานสง่ผลตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทหรือไม ่
อยา่งไร 

 นายริชาร์ด โจนส์ ชีแ้จงวา่มีผลงานวจิยัที่รายงานวา่บริษัทที่มีความหลากหลายของคณะกรรมการ 
(Board diversity) และความหลากหลายทางเพศของพนกังาน (Sexual diversity) จะมีสว่นชว่ยสง่ผลดีตอ่การด าเนินงาน



- 16 - 
 

ของบริษัท เนื่องจากผู้หญิงเป็นเพศที่มีความคิดลกึซึง้ ใสใ่จในรายละเอียด และมีความระมดัระวงัมากกวา่ ในการป้องกนั
ไมใ่ห้บริษัทด าเนินการในสิง่ที่ผิดวตัถปุระสงค์และเป้าหมายของบริษัท รวมทัง้ บริษัทฯ เคยท าการศกึษาเก่ียวกบัเร่ืองความ
หลากหลายทางความคดิของพนกังาน พบวา่บริษัทท่ียอมรับฟังความคิดที่หลากหลายของพนกังาน จะท าให้บริษัทมีโอกาส
ในการท าผลงานท่ีดกีวา่บริษัทท่ีไมเ่ปิดโอกาสให้พนกังานได้แสดงความคิดเห็น ซึง่เหลา่นีเ้ป็นสว่นหนึง่ของคา่นิยมองค์กร 

 ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่หากในอนาคต บริษัทฯ ไมม่ีการเข้าซือ้กิจการ จะสง่ผลตอ่ผลประกอบการของบริษัท
หรือไม ่

 นายระเฑยีร ศรีมงคล ชีแ้จงวา่ ผลประกอบการของบริษัทฯ ควรพิจารณาจาก Core EBITDA ซึง่จะ
แสดงถงึผลการด าเนินงานท่ีแท้จริงของบริษัทฯ 

 ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่ บริษัทฯ มวีิธีการหลกีเลีย่งปัญหาผลติภณัฑ์ทีล้่นจนเกินความต้องการอยา่งไร  

 นายระเฑยีร ศรีมงคล ชีแ้จงวา่ บริษัทฯ มีการลงทนุท่ีเพิม่ขึน้ในผลติภณัฑ์ชนิดพิเศษ (HVA) และ
น าเสนอผลติภณัฑ์ที่หลากหลายเพิ่มขึน้ นอกจากนี ้บริษัทฯ มีการกระจายได้จากทกุภมูิภาคทัว่โลก 

 ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่บริษัทมกีารลงทนุในการวิจยัและพฒันา (R&D) เป็นจ านวนเงินเทา่ไรในแตล่ะปี 

 นายอาลก โลเฮีย ชีแ้จงวา่ บริษัทมีการลงทนุอยา่งตอ่เนื่องในด้าน R&D เพื่อสร้างนวตักรรมใหม่ๆ ให้เกิด
ผลติภณัฑ์ที่แตกตา่งและหลากหลาย ซึง่เป็นสาเหตทุี่ท าให้ผลติภณัฑ์ HVA โตขึน้ถึง 21% ในปี 2559   

 นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิม่เติมวา่รายได้ที่ถกูกลา่วถงึวา่โตขึน้ 21% มาจากการ
ขายภายในประเทศหรือตา่งประเทศ 

 นายอาลก โลเฮีย ชีแ้จงวา่ เป็นรายได้ที่มาจากทัว่โลก 

 ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ นายอาลก โลเฮีย จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิ Warrant IVL-W1 
หรือไม ่

 นายอาลก โลเฮีย ตอบวา่ ครอบครัวโลเฮียจะใช้สทิธิใน Warrant IVL-W1 

 นาย Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะวา่ บริษัทควรจดัท ารายงานความยัง่ยืนประจ าปี 
2559 ให้เสร็จโดยเร็วที่สดุ และแนะน าวา่บริษัทควรจะรวมวาระการประชมุที่ 2 และ 3 เข้าด้วยกนัเพื่อเป็นการประหยดัเวลา 
และควรระบถุงึที่อยูข่องกรรมการแตล่ะทา่นวา่อยูใ่นประเทศไทยหรือตา่งประเทศ ทัง้นี ้ ได้แนะน าอีกวา่ บริษัทควรจะ
จ่ายเงินปันผลจากงบการเงินรวมของบริษัท แทนที่จะจ่ายการงบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึน้ 3,000 หุ้น นบัเป็นจ านวนหุ้นที่เข้าร่วม
ประชมุทัง้หมดจ านวน 4,035,709,296 หุ้น 

  ก่อนปิดการประชมุผู้ ถือหุ้น มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจ านวน 658 ราย และผู้ ถือหุ้นท่ีรับมอบ
ฉนัทะจ านวน 1,720 ราย รวมผู้ถือหุ้นจ านวน 2,378 ราย ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 4,035,709,296 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.8274 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

 เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จงึขอปิดการประชมุและกลา่วขอบคณุผู้
ถือหุ้นทกุทา่นท่ีสละเวลามาร่วมประชมุ และให้ข้อคดิเห็นตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 
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ปิดประชมุเวลา 17.30 น.           

 

 

 

 ลงช่ือ         -ศรี ปรากาซ โลเฮีย- _____   ประธานท่ีประชมุ 

 (นายศรี ปรากาซ โลเฮีย) 

                                                                                                

 ลงช่ือ        -โซวิค รอย เชาว์ดูร่ี-             เลขานกุารบริษัท 

 (นายโซวิค รอย เชาว์ดร่ีู) 

    

 ลงช่ือ     -พีรวฒัน์ กิติชยัชนานนท์-        ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 

         (นายพีรวฒัน์ กิตชิยัชนานนท์)  


