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ที่  IVL001/03/2018 

 7 มีนาคม 2561 

  

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2561 

เรียน ท่านผู้ถอืหุ้น  

 บริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

 

 ด้วยที่ประชมุคณะกรรมการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มมีตใิห้เรียกประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 ในวนัพฤหสับดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฉตัรา บอลรูม โรงแรมสยาม 
เคมปินสกี ้กรุงเทพ เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ 
ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  1/2560 เมื่ อวันที่  26 
เมษายน 2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2560 และได้จัดท า
รายงานการประชุม ส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด รวมทัง้ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 เมื่อ
วนัที่ 26 เมษายน 2560 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบนัทึกรายงานไว้อย่างถกูต้องแล้ว 
โดยส าเนารายงานการประชมุปรากฎตามเอกสารแนบ 1 

การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2560   

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
จะต้องแจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560 ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบโดย
มีรายละเอียดตามที่ปรากฎไว้ในรายงานประจ าปี 2560 ตามเอกสารแนบ 2 ในรูปแบบแผ่น
ซีดี  

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบงัคบัของ
บริษัท ข้อ 33 คณะกรรมการจะต้องจดัท างบดลุและงบก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชี
ของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นในการประชุมสามัญประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
ส าหรับงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท ส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
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ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจ าปี 2560 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
สอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัท 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต และสอบทานโดย
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฎไว้ในรายงานประจ าปี 2560 ตาม
เอกสารแนบ 2 ในรูปแบบแผน่ซีดี  

การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบงัคบัของ
บริษัท ข้อ 36 ที่ระบไุว้วา่การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น โดย
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 30 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีและ
หลงัหกัส ารองตามกฎหมาย ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอ านาจอนมุตัิในการพิจารณา
เปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผล โดยค านึงถึงปัจจยัต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้
ถือหุ้น ได้แก่ เงินส ารองเพื่อจ่ายช าระหนีเ้งินกู้ยืม แผนการลงทนุในการขยายก าลงัการผลิต 
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการตลาด ซึ่งอาจสง่ผลกระทบต่อกระแสเงินสดใน
อนาคตของบริษัท  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 
2560 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งบริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ใน
อตัราหุ้นละ 0.45 บาท เมื่อวนัท่ี 6 กนัยายน 2560 

ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัการอนมุตัิของผู้ ถือหุ้น ส าหรับการจ่ายเงินปันผลในสว่นที่เหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท จะก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นในวันที่ 25 พฤษภาคม 
2561 ทัง้นี ้บริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผลในวนัที่ 16 พฤษภาคม 2561 
(Record Date) รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 3 

ที่ประชมุคณะกรรมการเห็นว่าการจ่ายเงินปันผลข้างต้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปัน
ผลของบริษัท  

การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคบัของ
บริษัท ข้อ 14 ซึ่งก าหนดให้กรรมการจ านวนหนึ่งในสามพ้นจากต าแหน่ง ในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี โดยกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระยินดีรับเป็นกรรมการต่อไป 
มีรายนามดงัตอ่ไปนี ้  

1. นายคณิต สห์ี กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณา
คา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 
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2. นายดีลปิ กมุาร์ อากาวาล กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร กรรมการด้านความ
ยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง  และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร กลุม่ธุรกิจ Feedstock และ PET 

3. นายอเุดย์ พอล ซิงห์ กิล กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร กรรมการด้านความ
ยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง  และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร กลุม่ธุรกิจ Fibers 

4. นายรัสเซล เลตนั เคคเูอวา กรรมการอิสระ และกรรมการด้านความยัง่ยืนและการ
บริหารความเสีย่ง 

5. นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา  พิจารณา
คา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 

โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็น
กรรมการของบริษัทในช่วงระหว่างวนัที่ 4 กนัยายน – 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษัท รวมทัง้แจ้งผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย แตป่รากฏ
วา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือกรรมการมายงับริษัท  

ทัง้นี ้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ได้แก่ (1) นายคณิต สีห์ (2) นายดีลิป กุมาร์     
อากาวาล (3) นายอเุดย์ พอล ซิงห์ กิล (4) นายรัสเซล เลตนั เคคเูอวา และ(5) นายจกัรมณฑ์ 
ผาสุกวนิช ยินดีรับเป็นกรรมการต่อไป โดยเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณา
คา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 

นอกจากนี  ้กรรมการ 3 ใน 5 ท่านของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระดังกล่าว 
(กรรมการในล าดบัท่ี 1, 4 และ 5)  เป็นกรรมการอิสระ ซึง่เป็นผู้มีคณุสมบตัิตรงตามค านิยาม
กรรมการอิสระของบริษัท และสามารถที่จะให้ความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท
ได้อย่างเป็นอิสระ อนึ่ง แม้ว่าการที่นายคณิต สีห์ และนายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช ได้รับเลือก
ให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งนัน้ จะเป็นการด ารงต าแหน่งกรรมการ
ต่อเนื่องเกินกว่าระยะเวลา 9 ปี แต่ทัง้ 2 ท่านก็ยงัคงมีคณุสมบตัิครบถ้วนและเป็นไปตามที่
บริษัทก าหนด อีกทัง้ในขณะที่ด ารงต าแหน่งกรรมการนัน้ นายคณิต สีห์ และ นายจกัรมณฑ์  
ผาสกุวนิช ได้ปฏิบตัิหน้าที่เป็นอย่างดี โดยได้น าความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ 
เพื่อให้ข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ในการก าหนดกลยทุธ์และนโยบายการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท 

ซึง่หลงัจากที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการได้พิจารณา
และค านึงถึงประสบการณ์ท างานที่ผ่านมาของกรรมการดงักลา่ว ตลอดจนการอุทิศตนอนั
เป็นประโยชน์ตอ่บริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้กรรมการ
ที่พ้นจากต าแหนง่ดงักลา่วเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น 
เลอืกตัง้กรรมการทัง้ 5 ทา่น ได้แก่ (1) นายคณิต สีห์ (2) นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล (3) นาย    
อเุดย์ พอล ซิงห์ กิล (4) นายรัสเซล เลตนั เคคเูอวา และ (5) นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช กลบั
เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา 
พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการที่ได้พิจารณากลัน่กรองอย่างเหมาะสม ทัง้นี ้
ประวัติของกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ และ “ค านิยามของกรรมการอิสระ” 
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 4 



 
                                                    บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

หน้า 4 

 

การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจ าปี 2561 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคบัของ
บริษัท ข้อ 15 การจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้น 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการจ่ายค่าตอบแทนประจ าปี 2561 ให้กบักรรมการ 
ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการตอ่ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 26,000,000 บาท รายละเอียดปรากฎ
ตามเอกสารแนบ 5 

การลงมติ  วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุ 

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชี ประจ าปี 2561 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั และข้อบงัคบับริษัท 
ข้อ 30 (6) ซึง่ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบญัชีประจ าปี เพื่อเสนออนมุตัิตอ่ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นควรเสนอให้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561  และ
เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตัง้นางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตเลขที่ 4409 หรือ นายศกัดา เกาทณัฑ์ทอง ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือ 
นายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลศิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4068 หรือ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตราย
อื่น ซึ่งได้รับการแต่งตัง้จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทประจ าปี 2561 ทัง้นี ้ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตข้างต้นมีคุณสมบัติตามประกาศของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่ผู้สอบบญัชีรายนีม้ีผลงาน
เป็นที่น่าพอใจ และเสนอให้ก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 เป็นจ านวน
เงินไมเ่กิน 8,200,000 บาท  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้ สอบบัญชีรับ
อนญุาตเลขที่ 4409 หรือ นายศกัดา เกาทณัฑ์ทอง ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือ 
นายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลศิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4068 หรือ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตราย
อื่นซึ่งได้รับการแต่งตัง้จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทประจ าปี 2561 และก าหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงิน
ไม่เกิน 8,200,000 บาท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียด
ปรากฎตามเอกสารแนบ 6 

การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 25 

วัตถุประสงค์และเหตุผล การเสนอขอแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที่ 25 นัน้ เพื่อให้สอดคล้องกบัมาตรา 100 (ใหม่) 
ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสัง่หวัหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติที่  21/2560 เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 7 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 25 เพื่อให้
สอดคล้องกบัมาตรา 100 (ใหม)่ แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 โดยให้
ใช้ข้อบงัคบัข้อที่ 25 (ใหม)่ ที่ระบไุว้ในเอกสารแนบ 7 แทน 

ในการนี ้ให้บุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
บริษัท (Group CEO) เพื่อด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ต่อกรมพฒันา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจในการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความใดๆ เพื่อให้เป็นไป
ตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ  
ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 

ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั มาตรา 105 ได้ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอวาระอื่นๆ เพื่อพิจารณา
ในการประชมุผู้ ถือหุ้นได้ โดยการเสนอวาระดงักลา่ว จะต้องเสนอโดยผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด  

 บริษัทขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานที่ดงักลา่วข้างต้น ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นท่านใด
ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นได้ และมีความประสงค์ที่จะมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน กรุณา
กรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนงัสอืมอบฉนัทะเพียงแบบใดแบบหนึ่ง (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.) ที่แนบมา
พร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี ้ทัง้นี ้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ใช้ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ และแต่งตัง้ให้คสั
โตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นเท่านัน้ โดยผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะได้ที่
เว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.indoramaventures.com ในหมวดนกัลงทนุสมัพนัธ์ หวัข้อข้อมลูส าหรับผู้ ถือหุ้น  

 อนึง่  เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ ขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้น
กรุณาสง่หนงัสือมอบฉันทะลว่งหน้ามาที่ ฝ่ายเลขานกุารบริษัท อย่างน้อย 3 วนัก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น (วนัที่ 26 เมษายน 
2561) 

 นอกจากนี ้ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม โปรดน าหนงัสือที่ระบช่ืุอผู้ ถือหุ้นซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว พร้อม
หลกัฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชมุ มาแสดงตอ่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย  

 ตามเอกสารแนบ 12 ได้แนะน าวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และการแสดงหลกัฐานเพื่อสิทธิในการเข้าร่วม
ประชมุและการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น  

 ในกรณีที่ท่านผู้ ถือหุ้น มีข้อสงสยัหรือมีค าถามที่เก่ียวข้องกับวาระการประชุม สามารถส่งค าถามลว่งหน้ามายงั
บริษัทได้ที ่

 คณุโซวิค รอย เชาว์ดร่ีู  ฝ่ายเลขานกุารบริษัท บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 75/80-81  อาคารโอ
เช่ียนทาวเวอร์ 2 ชัน้ 32 ซอยสขุมุวิท 19 (วฒันา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย 

http://www.indoramaventures.com/
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หรือ สง่ทาง email address: souvikroy.c@indorama.net หรือ perawat.k@indorama.net หรือสง่ทางโทรสารท่ีหมายเลข 
02-665-7090 โดยระบทุี่อยูท่ี่บริษัทสามารถติดตอ่กลบัได้  

 ผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจ าปี 2560 แบบรูปเลม่ สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายเลขานกุารบริษัท 
ตามที่อยูท่ี่ระบไุว้ด้านบน 

 อนึ่ง บริษัทก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 ในวนัที่ 7 มีนาคม 2561 
(Record Date)  

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 

       

 

 (นายโซวิค รอย เชาว์ดร่ีู) 

 เลขานกุารบริษัท     

 โดยและในนามของคณะกรรมการบริษัท 

 

mailto:souvikroy.c@indorama.net
mailto:perawat.k@indorama.net


       
 
 

                                                    บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 

ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 

เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2560 
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เอกสารแนบ 1 
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 
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12. นายรัสเซล เลตนั เคคเูอวา กรรมการอิสระและกรรมการด้านความยัง่ยืน และการบริหารความเสีย่ง 

13. นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาพิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 

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 ท่ี
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 
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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 
(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 
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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 

  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 าไรหลกัหลงัหกัภาษีและสว่นได้เสียที่ไมม่ีอ านาจควบคมุเพิ่มขึน้ร้อยละ 57 จาก 6.2 พนัล้านบาทในปี 2558 เป็น 
9.7 พนัล้านบาทในปี 2559 โดยสาเหตหุลกัมาจากปริมาณการผลติใหมจ่ากการเข้าซือ้กิจการท่ีเสร็จสิน้ในปี 2559 
และบางสว่นมาจากการด าเนินงานท่ีเป็นเลศิซึง่ริเร่ิมโดยผู้บริหารของบริษัท 
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• 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 โดยสว่นตา่งเกิดจาก 

1. ก าไรในสนิค้าคงเหลอื จ านวน 205 ล้านบาทในปี 2559 เทียบกบัขาดทนุในสนิค้าคงเหลอืจ านวน 1,960 ล้านบาท
ในปี 2558 

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 าหรับคา่ใช้จา่ยที่เก่ียวข้องกบัโครงการ 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 
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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 รวมทัง้วงเงินสนิเช่ือทีย่งัมิได้เบิกใช้จ านวน 46.6 พนัล้านบาท แสดง
ให้เห็นถงึฐานะทางการเงินท่ีแขง็แกร่งของบริษัท 

นอกจากนี ้นายระเฑียร ศรีมงคล ได้รายงานถึงนโยบายเก่ียวกบัการตอ่ต้านทจุริตคอรัปชัน่ 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 เพื่อสร้างวฒันธรรมที่ปราศจากการคอร์รัปชัน่ใน
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
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พิจารณาจากการคาดคะเนผลการด าเนินงานในปัจจบุนัและการประมาณการเหต์การณ์ในอนาคตของบริษัทฯ โดยเอกสาร
ดงักลา่วได้แจกให้แก่ผู้ ถือหุ้นในห้องประชมุก่อนเร่ิมการประชมุ  

นายดีลปิ กมุาร์ อากาวาล ได้อธิบายให้เห็นถงึความสามารถและความเป็นผู้น าในการสร้างธุรกิจระดบั
โลกที่หาใครเทยีบยาก ซึง่เป็นผลมาจากความพยายามและทุม่เทของพนกังานทกุคน การเขาถงึทกุภมูิภาค 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 (สารเคมีทีใ่ช้เป็นสว่นประกอบในกระบวนการ
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
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 
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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 ก็จะเติบโตแคใ่นอตัราร้อยละ 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 กลา่วขอบคณุผู้บริหารท่ีขบัเคลือ่นให้บริษัทมีการเติบโตทางธุรกิจและ
สอบถามถึงสาเหตทุี่ท าให้คา่ความนิยม (goodwill) ของบริษัทลดลงจากปี 2558  

นายซนัเจย์ อาฮูจา ชีแ้จงถึงสาเหตทุี่ค่าความนิยม (goodwill) ของบริษัทลดลงเนื่องจากความผนัผวน
ของคา่เงิน 

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
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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 าระดับโลกที่ไม่ได้ให้
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 ่

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 
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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 

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 รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 13,000 เสยีง         คิดเป็นร้อยละ   0.0003 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 1,185,100 เสยีง  
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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 2559 

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 การจ่ายเงินปันผลนีเ้ป็นการจ่ายจากสว่นแบง่ของก าไรท่ีได้รับการยกเว้นไมต้่องน ารายได้มา
ค านวณเพื่อเสยีภาษีเงินได้นิติบคุคล ดงันัน้ การหกัภาษี ณ ที่จ่ายจงึไมส่ามารถเครดติภาษีเงินปันผลคืนจากกรมสรรพากร
ได้ อยา่งไรก็ตาม การจา่ยเงินปันผลให้แก่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัททีถื่อหุ้นของบริษัทฯ มากกวา่ร้อยละ 25 และถือนาน
เกินกวา่ 6 เดือน จะไมถ่กูหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย  

ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่อะไรคือปัจจยัที่ท าให้ก าไรตอ่หุ้น (EPS) เพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญั สาเหตเุกิดจาก
จ านวนหุ้นลดลงใช่หรือไม ่

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 – 
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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 

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  
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นายระเฑียร ศรีมงคล ชีแ้จงวา่ คณะกรรมการตระหนกัถึงประเด็นนี ้และเคยหารือกนั โดยเฉพาะในเร่ือง
วาระการด ารงต าแหนง่ของกรรมการอิสระ อยา่งไรก็ตาม เหตผุลที่บริษัทไมไ่ด้ระบวุาระหรือจ านวนปีของการด ารงต าแหน่ง
ของกรรมการอิสระ เนื่องจากรูปแบบธุรกิจของบริษัทมีความซบัซ้อนสงู ต้องอาศัยเวลาในการเรียนรู้ 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 

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-  
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2. นายระเฑียร ศรีมงคล –     กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้าน
ความยัง่ยืนและบริหารความเสีย่ง 

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

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 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 รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 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 รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 42,914,696 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   1.0634 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 113,201 เสยีง  

บตัรเสยี -ไมม่ี-   

5. นายมาริษ สมารัมภ์ – กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยัง่ยืนและการบริหารความ
เสีย่ง  

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 3,997,975,545 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.0678 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 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  
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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 รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 39,821,750 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   0.9867 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 153,000 เสยีง                         คิดเป็นร้อยละ  0.0038 

บตัรเสยี  – ไมม่ี –               คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

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
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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 รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 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) จะมีสว่นช่วยสง่ผลดีตอ่การด าเนินงาน
ของบริษัท เนื่องจากผู้หญิงเป็นเพศที่มีความคิดลกึซึง้ ใสใ่จในรายละเอียด และมีความระมดัระวงัมากกวา่ ในการป้องกนั
ไมใ่ห้บริษัทด าเนินการในสิง่ที่ผิดวตัถปุระสงค์และเป้าหมายของบริษัท รวมทัง้ บริษัทฯ เคยท าการศกึษาเก่ียวกบัเร่ืองความ
หลากหลายทางความคดิของพนกังาน พบวา่บริษัทท่ียอมรับฟังความคิดที่หลากหลายของพนกังาน จะท าให้บริษัทมีโอกาส
ในการท าผลงานท่ีดกีวา่บริษัทท่ีไมเ่ปิดโอกาสให้พนกังานได้แสดงความคิดเห็น ซึง่เหลา่นีเ้ป็นสว่นหนึง่ของคา่นิยมองค์กร 
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 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 มีการลงทนุท่ีเพิ่มขึน้ในผลติภณัฑ์ชนิดพิเศษ (HVA) และน าเสนอ
ผลติภณัฑ์ที่หลากหลายเพิม่ขึน้ นอกจากนี ้บริษัทฯ มกีารกระจายได้จากทกุภมูิภาคทัว่โลก 

 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 สอบถามเพิม่เตมิวา่รายได้ที่ถกูกลา่วถงึวา่โตขึน้ 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 

ปิดประชมุเวลา 17.30 น.           
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 ลงช่ือ         -ศรี ปรากาซ โลเฮีย- _____   ประธานท่ีประชมุ 

 (นายศรี ปรากาซ โลเฮีย) 

                                                                                                

 ลงช่ือ        -โซวิค รอย เชาว์ดูร่ี-             เลขานกุารบริษัท 

 (นายโซวิค รอย เชาว์ดร่ีู) 

    

 ลงช่ือ     -พีรวฒัน์ กิติชยัชนานนท์-        ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 

         (นายพีรวฒัน์ กิตชิยัชนานนท์)  
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เอกสารแนบ 3 
ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
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เอกสารแนบ 3 

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 
พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
 

 นโยบายการเสนอจ่ายเงนิปันผลของบริษัท 
 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไมต่ า่กวา่ร้อยละ 30 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีและหลงัหกัส ารองตาม
กฎหมาย ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอ านาจอนมุตัใินการพิจารณาเปลีย่นแปลงการจา่ยเงินปันผล โดยค านงึถึงปัจจยั
ตา่งๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น ได้แก่ เงินส ารองเพื่อจ่ายช าระหนีเ้งินกู้ยืม แผนการลงทนุในการขยายก าลงั
การผลติ รวมทัง้ในกรณีทีม่ีการเปลีย่นแปลงของสภาวะการตลาด ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่กระแสเงินสดในอนาคตของบริษัท  

 

 การเสนอจ่ายเงนิปันผล 
 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2561 มีมติเห็นชอบให้เสนอการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2560 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 1.00 บาท ซึง่บริษัทจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้ว ในอตัราหุ้นละ 0.45 บาท 
เมื่อวนัท่ี 6 กนัยายน 2560 
 

ทัง้นี ้ ขึน้อยูก่บัการอนมุตัขิองผู้ ถือหุ้น ส าหรับการจา่ยเงินปันผลในสว่นท่ีเหลอืให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.55
บาท โดยก าหนดจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561 

 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 เปรียบเทยีบกบัปี 2559 มีรายละเอยีด
ดงัตอ่ไปนี ้

 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 2560 2559 

การจ่ายเงนิปันผลต่อหุ้นประจ าปี (บาทต่อหุ้น) 
- การจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลในระหวา่งปี (บาทตอ่หุ้น) 
- การจา่ยเงินปันผลในสว่นท่ีเหลอื (บาทตอ่หุ้น) 

1.00 
0.45 
0.55 

0.66 
0.30 
0.36 

จ านวนเงินปันผลจา่ยทัง้หมด (ล้านบาท) 5,291.98* 3,177.43 

ก าไรสทุธิของบริษัท (ล้านบาท) 6,950.76 5,086.92 

อตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสทุธิของบริษัท 76.14% 62.46% 

จ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับเงินปันผล 5,411,650,691** 4,814,307,937 

* ค านวณจากจ านวนหุ้นจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (i) 5,145,707,890 หุ้น ณ วนัขึน้เคร่ืองหมาย XD วนัที่ 23 
สิงหาคม 2560 ส าหรับการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล และ (ii) 5,411,650,691 หุ้น ณ วนัประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2561 (20 
กมุภาพนัธ์ 2561) ส าหรับการจา่ยเงินปันผลในสว่นที่เหลือ และ  

** จ านวนหุ้นจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ณ วนัที่ 20 กมุภาพนัธ์ 2561 
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 ทัง้นี ้บริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2561 (Record Date)  
 

หมายเหต ุ 1. บริษัทได้มีการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายไว้ครบจ านวนร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนแล้ว ดงันัน้ จึง
ไมต้่องตัง้ทนุส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอกีในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้และ 

 2. การจา่ยเงินปันผลดงักลา่วเป็นการจ่ายจากรายได้ที่ได้รับยกเว้นไมต้่องน ารายได้มาค านวณเพื่อเสยีภาษี
เงินได้นิติบคุคล ดงันัน้ การหกัภาษี ณ ทีจ่่ายจากการจา่ยเงินปันผลนัน้ไมส่ามารถเครดิตภาษีเงินปันผล
คืนได้  
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เอกสารแนบ 4 
ประวัตกิรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้เลือกตัง้ใหม่ 
และนิยามกรรมการอิสระ 
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เอกสารแนบ  4 
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 
พิจารณาอนุมตัิเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ   
 

ประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอให้เลือกตัง้ใหม่ 

 

ระยะเวลาด ารง 8 ปี 0 เดือน (ณ เดือนเมษายน 2561) 
ต าแหน่งในบริษัท:               
 

ระยะเวลาด ารง 11 ปี 0 เดือน (ณ เดือนเมษายน 2564) 
ต าแหน่งในบริษัท:  
(กรณีที่ได้รับเลอืกให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง)  

 

การศึกษา:                   MBA, Finance and Quantitative Method University of New Orleans ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

  วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (เกียรตนิิยมเหรียญทอง) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ประเทศไทย 
 

หลักสูตรการอบรม: หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) ปี 2003 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย 

 หลกัสตูร Global Leadership Development Program (GLDP) ปี 2004 International Centre 
for Leadership in Finance (ICLIF) ประเทศไทย 

 หลกัสตูร Capital Market Academy Leadership Program รุ่นท่ี 9 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
ประเทศไทย 
 

ประวัติการท างาน                                                 
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1 แห่ง) 
2541 – ปัจจบุนั  ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ - ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ชื่อ:  นายคณิต สห์ี 
 

ประเภทกรรมการ:        กรรมการอิสระ 
 

ต าแหน่ง: กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 
 

อาย:ุ                    67  ปี 
 

ความสัมพนัธ์ทาง           ไมม่ี  
ครอบครัวระหว่าง 
ผู้บริหาร: 
 

วันที่เข้าด ารง              27 เมษายน 2553  
ต าแหน่งกรรมการ:            
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หน่วยงานอื่นๆ (4 แห่ง) 
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 
2543 – ปัจจบุนั  กรรมการ - บริษัท บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จ ากดั 
2543 – ปัจจบุนั  กรรมการ - บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลเีมอส์ จ ากดั 
2543 – ปัจจบุนั  กรรมการ - บริษัท อินโดรามา โพลเีอสเตอร์ อินดสัตรีส์้ จ ากดั (มหาชน) 
2542 – ปัจจบุนั กรรมการ - บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จ ากดั (มหาชน) 
 

กิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความ ไมม่ี 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:   
 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท 300,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.006   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560    
 

การเข้าร่วมประชุม:  
ประชมุคณะกรรมการบริษัท  จ านวน 7 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 7 ครัง้  
ประชมุคณะกรรมการสรรหา  จ านวน 4 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 4 ครัง้  
พิจารณาคา่ตอบแทน  
และก ากบัดแูลกิจการ    
 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมาย ไมม่ี 
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา: 
 

คุณสมบัตเิพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระ 
การมีความสมัพนัธ์กบับริษัท หรือบริษัทใหญ่ หรือบริษัทยอ่ย หรือบริษัทร่วม หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุ
ของบริษัท ทัง้ในปัจจบุนัหรือในชว่ง 2 ปีที่ผา่นมา ในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
 

ลักษณะความสัมพนัธ์ ใช่ ไม่ใช่ 
1.  เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน

ประจ า 
   

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)    
3. มีความสัมพัน ธ์ทางธุร กิจ ( เช่น  การซื อ้ /ขายวัตถุดิ บ/สินค้า/บริการ/การเช่า /ใ ห้ เช่ า

อสงัหาริมทรัพย์/การรับ/ให้ความช่วยเหลอืทางการเงิน เป็นต้น) ซึง่เป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญา
มีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป โดยนบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ใน
ระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ 

   

4. เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุ ของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจในลกัษณะที่กลา่วไว้
ในข้อ 3. ข้างต้น 
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ชื่อ : นายดีลปิ กมุาร์ อากาวาล 
 
ประเภทกรรมการ :  กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร 
  
ต าแหน่ง : กรรมการด้านความยัง่ยืนและการบริหารความเสีย่ง 

และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ธุรกิจ Feedstock 
และ PET 

 
อายุ :                  60  ปี 

 

 
ความสัมพนัธ์ทาง     ไมม่ี 
ครอบครัวระหว่าง        
ผู้บริหาร :  
 
วันที่เข้าด ารง  27 เมษายน 2553 
ต าแหน่งกรรมการ : 
 
ระยะเวลาด ารง 8 ปี 0 เดือน (ณ เดือนเมษายน 2561) 
ต าแหน่งในบริษัท: 
 
การศึกษา :                    ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั Udaipur ประเทศอินเดีย 
 

Chartered Accountant, The Institute of Chartered Accountants of India ประเทศอินเดีย 
 

หลกัสตูรเลขานกุารบริษัท The Institute of Company Secretaries of India ประเทศอินเดยี 
 
หลักสูตรการอบรม : สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย 

● หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 65/2007 
●  หลกัสตูร Director Certificate Program (DCP) รุ่นท่ี 182/2013 

 
ประวัติการท างาน                                                 
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ไมม่ี 
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หน่วยงานอื่นๆ (42 แห่ง) 
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 
ปัจจบุนั ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ และผู้จดัการของบริษัทยอ่ยอื่นๆ ของบริษัท  
 อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 
 
กิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความ ไมม่ี 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:   
 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท จ านวน 51,570 หุ้น หรือ ร้อยละ 0.001 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560    
 
การเข้าร่วมประชุม:     
ประชมุคณะกรรมการบริษัท  จ านวน 7 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 7 ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการด้านความยัง่ยืน จ านวน 2 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 2 ครัง้  
และการบริหารความเสีย่ง     
 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมาย ไมม่ี 
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา: 
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ชื่อ : นายอเุดย์ พอล ซิงห์ กิล 
 

ประเภทกรรมการ :  กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร 
 

ต าแหน่ง : กรรมการด้านความยัง่ยืนและการบริหารความเสีย่ง และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ธุรกิจ Fibers 

 

อายุ :                             64  ปี 

 
ความสัมพนัธ์ทาง           ไมม่ี 
ครอบครัวระหว่าง           
ผู้บริหาร : 
 

วันที่เข้าด ารง  27 เมษายน 2554 
ต าแหน่งกรรมการ : 
 

ระยะเวลาด ารง 7 ปี 0 เดือน (ณ เดือนเมษายน 2561) 
ต าแหน่งในบริษัท: 
 

การศึกษา:                     ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ )เกียรตินิยม(  PAU, Ludhiana, Punjab ประเทศอินเดีย 
 MBA (Marketing Management) College of Basic Sciences, PAU, Ludhiana, Punjab  
 ประเทศอินเดยี 
  ทนุ Fulbright (International Trade), University of California ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

หลักสูตรการอบรม:  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย 
●  หลกัสตูร Director Accreditation Program รุ่นท่ี 95/2012 
●  หลกัสตูร Director Certification Program รุ่นท่ี 182/2013 

  
ประวัติการท างาน  
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย       
ไมม่ี 
 

หน่วยงานอื่นๆ (18 แห่ง) 
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 
ปัจจบุนั ประธานกรรมการ กรรมการ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้จดัการ ของบริษัทยอ่ยของบริษัท  

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 
 

กิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความ ไมม่ี 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:   
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สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท   จ านวน 36,346 หุ้น หรือ ร้อยละ 0.001 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  
การเข้าร่วมประชุม:    
ประชมุคณะกรรมการบริษัท  จ านวน 7 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 7 ครัง้     
ประชมุคณะกรรมการด้านความยัง่ยืน จ านวน 2 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 2 ครัง้     
และการบริหารความเสีย่ง  
 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมาย  ไมม่ี 
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา: 
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ชื่อ: นายรัสเซล เลตนั เคคเูอวา 
 

ประเภทกรรมการ:  กรรมการอิสระ  
 

ต าแหน่ง : กรรมการด้านความยัง่ยืนและการบริหารความเสีย่ง 
 

อายุ :                              63  ปี 
 

ความสัมพนัธ์ทาง       ไมม่ี  
ครอบครัวระหว่าง           

 

ผู้บริหาร : 
 

วันที่เข้าด ารง  20 ตลุาคม 2557 
ต าแหน่งกรรมการ: 
 

ระยะเวลาด ารง 3 ปี 6 เดือน (ณ เดือนเมษายน 2561) 
ต าแหน่งในบริษัท: 
 

ระยะเวลาด ารง 6 ปี 6 เดือน (ณ เดือนเมษายน 2564) 
ต าแหน่งในบริษัท:  
(กรณีที่ได้รับเลอืกให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง)  
 

การศึกษา:                 Master of Science Industrial Engineering and Engineering Management, Stanford 
 University Stanford, แคลฟิอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

Bachelor of Science Civil Engineering, University of the Pacific Stockton, แคลฟิอร์เนยี 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

หลักสูตรการอบรม : หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 196/2014 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย 

  

ประวัติการท างาน  
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1 แห่ง)    
2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ - บริษัท โพสต์ พบัลชิชิง จ ากดั (มหาชน) 
 

หน่วยงานอื่นๆ (1 แห่ง) 
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 
2558 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  
 บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 

กิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความ ไมม่ี 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:  
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สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท    489,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.009 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  
 

การเข้าร่วมประชุม:    
ประชมุคณะกรรมการบริษัท  จ านวน 7 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 6 ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการด้านความยัง่ยืน  จ านวน 2 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 2 ครัง้ 
และการบริหารความเสีย่ง   
 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมาย ไมม่ี 
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา: 
 

คุณสมบัตเิพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระ 
การมีความสมัพนัธ์กบับริษัท หรือบริษัทใหญ่ หรือบริษัทยอ่ย หรือบริษัทร่วม หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุ
ของบริษัท ทัง้ในปัจจบุนัหรือในชว่ง 2 ปีที่ผา่นมา ในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
 

ลักษณะความสัมพนัธ์ ใช่ ไม่ใช่ 
1.  เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน

ประจ า 
   

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)    
3. มีความสัมพัน ธ์ทางธุร กิจ ( เช่น  การซื อ้ /ขายวัตถุดิ บ/สินค้า/บริการ/การเช่า /ใ ห้ เช่ า

อสงัหาริมทรัพย์/การรับ/ให้ความช่วยเหลอืทางการเงิน เป็นต้น) ซึง่เป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญา
มีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป โดยนบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ใน
ระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ 

   

4. เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุ ของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจในลกัษณะที่กลา่วไว้
ในข้อ 3. ข้างต้น 
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ชื่อ: นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช 
 

ประเภทกรรมการ:  กรรมการอิสระ 
 

ต าแหน่ง: กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูล
กิจการ 

 

อาย:ุ                             69  ปี 
 

ความสัมพนัธ์ทาง          ไมม่ี  
ครอบครัวระหว่าง           

 

ผู้บริหาร:  
 

วันที่เข้าด ารง 19 กนัยายน 2552 (ครัง้ที่ 1) 
ต าแหน่งกรรมการ: 13 พฤศจิกายน 2558 (ครัง้ที่ 2)  
 

ระยะเวลาด ารง 7 ปี 4 เดือน (ณ เดือนเมษายน 2561) 
ต าแหน่งในบริษัท: 
 

ระยะเวลาด ารง 10 ปี 4 เดือน (ณ เดือนเมษายน 2564) 
ต าแหน่งในบริษัท: 
(กรณีที่ได้รับเลอืกให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง) 
 

การศึกษา:                 M.A. (Economics), California State University, Northridge, ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เศรษฐศาสตรบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ประเทศไทย 

 

หลักสูตรการอบรม : หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 39 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ประเทศไทย 
               สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย 

●  หลกัสตูรการอบรมประกาศนียบตัร นกับริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 12  
●  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 20/2004  
●  หลกัสตูร Finance for Non-Financial Director รุ่นท่ี 13/2004 
●  หลกัสตูร Audit Committee Program รุ่นท่ี 14/2006 
●  หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 71/2006 
●  หลกัสตูร Role of the Chairman Program รุ่นท่ี 20/2008 
●  หลกัสตูร Current Issue Seminar รุ่นท่ี 1/2008 
●  หลกัสตูร Director Forum รุ่นท่ี 1/2009  
●  หลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management รุ่นท่ี 

9/2010  
●  หลกัสตูร Advanced Audit Committee Programs รุ่นท่ี 3/2010 
●  หลกัสตูร Financial Institutions Governance Program รุ่นท่ี 2/2011 
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หลกัสตูร Certificate, Senior Executive Development Program รุ่นท่ี 11 (2554) สถาบนั
วิทยาการตลาดทนุ ประเทศไทย 

 

ประวัติการท างาน  
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2 แห่ง)      
2559 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท - ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท - บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
 

หน่วยงานอื่นๆ (2 แห่ง) 
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 
ปัจจบุนั นายกสมาคม – สมาคมสโมสรนกัลงทนุ 
2547 – ปัจจบุนั  กรรมการ – ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 5) 
 

กิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความ ไมม่ี 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:   
 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท   ไมม่ี (ถือหุ้นโดยคูส่มรส 102,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.002)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 

การเข้าร่วมประชุม:   
ประชมุคณะกรรมการบริษัท จ านวน 7 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 6 ครัง้     
ประชมุคณะกรรมการสรรหา จ านวน 3 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 3 ครัง้* 
พิจารณาคา่ตอบแทน   
และก ากบัดแูลกิจการ 
 
*นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช ได้รบัการแต่งตัง้เป็นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ โดยทีป่ระชมุ
คณะกรรมการบริษัท เมือ่วนัที ่ 17 กมุภาพนัธ์ 2560 ดงันัน้ การด ารงต าแหน่งการเป็นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 
และก ากบัดูแลกิจการ จึงมีผลตัง้แต่เดือนกมุภาพนัธ์ 2560 ภายหลงัการประชมุคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแล
กิจการ ครัง้ที ่1/2560 
 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมาย ไมม่ี 
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา: 
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คุณสมบัตเิพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระ 
การมีความสมัพนัธ์กบับริษัท หรือบริษัทใหญ่ หรือบริษัทยอ่ย หรือบริษัทร่วม หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุ
ของบริษัท ทัง้ในปัจจบุนัหรือในชว่ง 2 ปีที่ผา่นมา ในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
 

ลักษณะความสัมพนัธ์ ใช่ ไม่ใช่ 
1.  เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน

ประจ า 
   

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)    
3. มีความสัมพัน ธ์ทางธุร กิจ ( เช่น  การซื อ้ /ขายวัตถุดิ บ/สินค้า/บริการ/การเช่า /ใ ห้ เช่ า

อสงัหาริมทรัพย์/การรับ/ให้ความช่วยเหลอืทางการเงิน เป็นต้น) ซึง่เป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญา
มีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป โดยนบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ใน
ระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ 

   

4. เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุ ของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจในลกัษณะที่กลา่วไว้
ในข้อ 3. ข้างต้น 
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ค านิยามของกรรมการอิสระของ บริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 
 

 บริษัทได้ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระเข้มกวา่ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ.4/2552 เร่ือง 
การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่(ฉบบัท่ี 2)  ดงันี ้
 

 กรรมการอิสระจะต้องมีจ านวนไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนกรรมการบริษัททัง้หมด และต้องมคีณุสมบตัิ
ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละศนูย์จดุเจ็ดห้า (0.75) ของทนุท่ีช าระแล้วของบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ี
เก่ียวข้องกนั ซึง่รวมทัง้หุ้นท่ีถือโดยบคุคลที่เก่ียวข้องกนัด้วย 

(ข) เป็นกรรมการผู้มิได้มีสว่นร่วมในการบริหารจดัการ บริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั หรือผู้
ถือหุ้นสว่นใหญ่ของบริษัท 

(ค) ไมเ่ป็นลกูจ้าง พนกังาน หรือที่ปรึกษาผู้ได้รับเงินเดือนประจ า จากบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ี
เก่ียวข้องกนั หรือผู้ ถือหุ้นสว่นใหญ่ของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากต าแหนง่ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อน
การแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

(ง) เป็นกรรมการผู้ไมม่ีสทิธิพิเศษหรือผลประโยชน์ใดๆ ไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม ในการเงินและการจดัการ
ของบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั หรือผู้ ถือหุ้นสว่นใหญ่ของบริษัท 

(จ) มิได้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เก่ียวข้องกนั หรือเป็นหุ้นสว่นหรือผู้ ถือหุ้นใหญ่
ในส านกังานบญัชีดงักลา่ว เว้นแตจ่ะพ้นจากต าแหนง่ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนการแตง่ตัง้เป็น
กรรมการอิสระ 

(ฉ) มิได้เป็นกรรมการท่ีมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั ไมว่า่จะ
โดยตรงหรือโดยอ้อม เว้นแตจ่ะพ้นจากต าแหนง่ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนการแตง่ตัง้ โดยให้
หมายความรวมถึงความสมัพนัธ์ในลกัษณะตอ่ไปนีด้้วย 

 บริการทางวิชาชีพ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ ที่มี
คา่ตอบแทนเกินปีละ 2,000,000 บาท ตอ่ปี 

 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจอื่นๆ เช่น สญัญาเชา่ ซือ้ขายสนิค้าหรือบริการ หรือให้ความชว่ยเหลอืทางการเงิน
อื่นๆ ที่มีคา่ตอบแทนเกิน 2,000,000 บาท หรือเกินร้อยละ 3 ของสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ 

เว้นแตใ่นกรณีที่การท าธุรกรรมดงักลา่ว เป็นการจ าเป็นตอ่ประโยชน์ของบริษัท หรือเป็นธุรกรรมทีไ่มอ่าจหลกีเลีย่ง
ได้ ทัง้นี ้ธุรกรรมดงักลา่วจะต้องได้รับอนมุตัิเป็นเอกฉนัท์จากที่ประชมุคณะกรรมการ  

(ช) เป็นกรรมการผู้มิใช่บคุคลผู้ เก่ียวข้องกนัหรือญาติสนิทของผู้บริหาร ฝ่ายจดัการหรือผู้ ถือหุ้นสว่นใหญ่ของบริษัท
และบริษัทยอ่ย 

(ซ) เป็นกรรมการผู้ที่มิได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นผู้แทนเพื่อดแูลรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ ถือหุ้นสว่นใหญ่ หรือผู้
ถือหุ้นของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนักบัผู้ ถือหุ้นสว่นใหญ่ของบริษัท 

(ฌ) สามารถปฏิบัติหน้าที่ ให้ความเห็นหรือรายงานผลของการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ซึ่งได้ รับมอบหมาย โดย
คณะกรรมการได้ โดยปลอดและพ้นจากการควบคมุของฝ่ายจดัการหรือผู้ ถือหุ้นสว่นใหญ่ของบริษัท รวมทัง้บคุคล
ผู้ เก่ียวข้องกนัหรือญาติสนิทของบคุคลดงักลา่วด้วย 
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เอกสารแนบ 5 
ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 
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เอกสารแนบ 5 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 
พิจารณาอนุมตัิการจ่ายค่าตอบแทนให้กบักรรมการประจ าปี 2561 
 
การเสนอจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนและเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัคา่ตอบแทนของกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไมเ่ป็น
ผู้บริหารในปี 2561 และเสนอการจ่ายโบนสัประจ าปีให้กบักรรมการบริษัททกุคนซึ่งค านวณจากผลการด าเนินงานปี 2560 
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการได้เสนอให้มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์อื่นตามหลกัเกณฑ์ของการจ่ายค่าตอบแทนโดยเสนอให้แก่กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารต่ อ
คณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้นดงันี ้

 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการควรจ่ายอย่างสมเหตุสมผล โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบและ
ขอบเขตการปฏิบตัิงาน 

 คา่ตอบแทนควรค านงึถึงผลประโยชน์ของกรรมการและค านงึถึงผลประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 

 โครงสร้างของคา่ตอบแทนควรจะไมซ่บัซ้อน โปร่งใส และง่ายตอ่ความเข้าใจของผู้ ถือหุ้น 

 การจ่ายค่าตอบแทนส าหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารและกรรมการอิสระ เป็นการจ่ายค่าตอบแทนประจ าและ
โบนสัประจ าปี ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผา่นมาและ 

 คา่ตอบแทนในสว่นท่ีเพิ่ม จะมีการจ่ายให้แก่กรรมการซึง่ด ารงต าแหนง่ในแตล่ะคณะอนกุรรมการ 

เพื่อให้มีการปฏิบตัิตามนโยบาย คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการจะก าหนด
รูปแบบคา่ตอบแทนโดยเปรียบเทียบกบับริษัทจดทะเบียนอื่น ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้ 

บริษัทฯ ไมม่ีนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนประจ าให้แก่กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัท 

ส าหรับค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะอนุกรรมการซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 
หรือกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร ค านวณการจ่ายในอตัรา 1.5 เทา่ของกรรมการทา่นอื่นๆ 

 ในการพิจารณาโบนสัที่จ่ายให้กบักรรมการทกุคนนัน้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดแูล
กิจการ จะประเมินผลการปฏิบตัิงานในแต่ละปี โดยค านึงถึงผลงาน ความรับผิดชอบ ความเช่ียวชาญและการเข้าร่วม
ประชมุ โดยอ้างอิงจากแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานและการประเมินรายบคุคล 

นอกจากนี ้โบนสัประจ าปีทัง้หมด ค านวนจากการใช้อตัราอ้างอิงของผลก าไรประจ าปีและใช้ระบบการเก็บคะแนน 
(Point System) เพื่อน ามาจดัสรรให้กบักรรมการตามที่ได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวนัที่ 20 กุมภาพนัธ์ 2561 ได้มีการพิจารณาให้เสนอการจ่าย
คา่ตอบแทนให้กบักรรมการประจ าปี 2561 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบั
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ดแูลกิจการ เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 26,000,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ครัง้ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนมุตัิให้มีการเสนอจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทัง้หมด ส าหรับปี 2561 ซึ่งประกอบด้วย 

ค่าตอบแทนกรรมการรวม 

 
ปี 2560 

จ านวนที่จ่ายจริง (บาท) 
ปี 2561 

จ านวนที่เสนอ (บาท) 
ค่าตอบแทนที่ได้อนุมัติ/และเสนอต่อผู้ถอืหุ้น
เพื่อขออนุมัต ิ

20,100,000 26,000,000* 

จ่ายจริง/จ่ายส าหรับปี 19,994,970 25,019,990 
*ค่าตอบแทนที่เสนอสูงกว่าค่าตอบแทนที่จ่ายส าหรับปี เพราะอาจจะมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเข้าใหม่ของคณะกรรมการชุดย่อยใน
ระหว่างปี ซ่ึงจะท าให้ค่าตอบแทนทีจ่่ายส าหรบัปี 2561 มีการเปลีย่นแปลง 

 
1) ค่าตอบแทนประจ า 

1.1 ค่าตอบแทนประจ าส าหรับกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

ล าดับ 
กรรมการอิสระและกรรมการที่    

ไม่เป็นผู้บริหาร 
จ านวน (บาท) 

 

จ านวนที่จ่ายในปี 
2560 (บาท) 

จ านวนที่เสนอจ่าย
ในปี 2561 (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 นายวิลเลีย่ม 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 600,000 600,000 

 ยอดรวม  5,700,000 5,700,000 
 

1.2 ค่าตอบแทนประจ าส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบ 

ล าดับ กรรมการอิสระ จ านวน (บาท) 

 

จ านวนที่จ่ายในปี 
2560 (บาท) 

จ านวนที่เสนอจ่าย
ในปี 2561 (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 
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1.3 ค่าตอบแทนประจ าส าหรับคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการโดยจ่าย
ให้แก่กรรมการอิสระเท่านัน้ 

ล าดับ กรรมการอิสระ จ านวน (บาท) 

 

จ านวนที่จ่ายในปี 
2560 (บาท) 

จ านวนที่เสนอจ่าย
ในปี 2561 (บาท) 

1 นายวิลเลีย่ม 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 
4 นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช* 25,000 ต่อเดือน 275,500 300,000 

 ยอดรวม  1,295,000 1,320,000 
*นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช ได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการ โดยที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวนัที ่
17 กมุภาพนัธ์ 2560 และได้รบัค่าตอบแทนตัง้แต่เดือนกมุภาพนัธ์ 2560 

 
1.4 ค่าตอบแทนประจ าส าหรับคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง โดยจ่ายให้แก่

กรรมการอิสระเท่านัน้ 

ล าดับ กรรมการอิสระ จ านวน (บาท) 

 

จ านวนที่จ่ายในปี 
2560 (บาท) 

จ านวนที่เสนอจ่าย
ในปี 2561 (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 

  
2) เงินโบนัสจ่ายให้แก่กรรมการทุกท่าน 

ล าดับ กรรมการ 
จ านวนเงนิโบนัสประจ าปี 
2560 ที่ จ่ายจริง+ (บาท) 

จ านวนเงนิโบนัสประจ าปี 
2561 ที่เสนอจ่าย++ (บาท) 

1 นายศรี ปรากาซ โลเฮีย 877,190 1,111,110 
2 นายอาลก โลเฮีย 877,190 1,666,670 
3 นางสจิุตรา โลเฮีย 526,320 833,330 
4 นายอมิต โลเฮีย 701,750 555,560 
5 นายดีลิป กมุาร์ อากาวาล 701,750 1,111,110 
6 นายอเุดย์ พอล ซิงห์ กิล 701,750 1,111,110 
7 นายซนัเจย์ อาฮจูา 701,750 1,111,110 
8 นายระเฑียร ศรีมงคล 1,052,630 1,666,670 
9 นายมาริษ สมารัมภ์ 701,750 1,111,110 
10 นายวิลเลีย่ม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 526,320 833,330 
11 ดร.ศิริ การเจริญดี 701,750 1,111,110 
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ล าดับ กรรมการ 
จ านวนเงนิโบนัสประจ าปี 
2560 ที่ จ่ายจริง+ (บาท) 

จ านวนเงนิโบนัสประจ าปี 
2561 ที่เสนอจ่าย++ (บาท) 

12 นายคณิต สีห์ 526,320 1,111,110 
13 นายรัสเซล เลตนั เคคเูอวา 701,750 833,330 
14 นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช 701,750 833,330 

 ยอดรวม 9,999,970 14,999,990 
+ค านวณจากผลการด าเนินงาน ปี 2559 
++ ค านวณจากผลการด าเนินงาน ปี 2560 
 

3) ค่าตอบแทนอื่นๆ 
 ไม่มี 
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เอกสารแนบ 6 
ข้อมูลผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 
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เอกสารแนบ 6 
 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 
พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 
 
ข้อมูลในการเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 
 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
  
 ที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 2/2561 ได้พิจารณาการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยมีความเห็น
วา่ในปี 2560 ที่ผา่นมา บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ผู้สอบบญัชีของบริษัทได้ปฎิบตัิงานอยา่งเหมาะสม เป็นท่ี
นา่พอใจ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบัญชีรายนี ้ ในปี 2561 โดย 
ก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 8,200,000 บาท โดยไมร่วมคา่ใช้จ่ายอื่นๆ 
 
การเสนอแต่งตัง้ส านักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญช ี
  
 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2561 ได้พิจารณาให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี บริษัท 
เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

ให้มีการเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั โดยมีรายนามผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตดงัตอ่ไปนี ้  

 

 

ชื่อ  ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต

เลขที่ 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น จ านวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง 

งบการเงนิของบริษัท 

 1. นางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง 4409 - - 

 2. นายศกัดา เกาทณัฑ์ทอง 4628 - 1 

 3. นายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลศิ 4068 - - 
 

โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจในการตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 
ทัง้นีผู้้สอบบญัชีที่ได้รับการเสนอแต่งตัง้ทกุรายเป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไมม่ีความสมัพนัธ์หรือมีสว่นได้เสียกบับริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว ในลกัษณะที่จะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเป็นอิสระ 
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นอกจากนี ้ผู้ สอบบัญชีที่สงักัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด และผู้ สอบบัญชีที่สงักัด KPMG 
International โดยสว่นใหญ่ได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย 

 
การเสนอจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2561 

 
ส าหรับคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 ได้ก าหนดคา่ตอบแทนเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 8,200,000 บาท 

โดยไมร่วมคา่ใช้จา่ยอื่นๆ 
 
ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีโดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 

รายละเอียด ค่าตอบแทนที่จ่าย 
ในปี 2560 (บาท) 

ค่าตอบแทนที่เสนอ 
ในปี 2561 (บาท) 

เพิ่มขึน้ 
(ร้อยละ) 

 
คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี  
 

 
8,200,000 

 
8,200,000 

 
0% 

 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ได้รวมถึงค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส จ านวนสามไตรมาส และ

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปีของงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมของบริษัท  
 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและค่าบริการตรวจสอบอื่นๆ 
 

รายละเอียด ปี 2559 (ล้านบาท) ปี 2560 (ล้านบาท) 
1. ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัท
ที่มีอ านาจควบคมุร่วม และบริษัทร่วม 

141 148 

ก) จ่ายให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
และ บริษัทที่สงักดั บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี 
จ ากดั 

ข) จ่ายใหผู้ส้อบบญัชีบริษัทอืน่  

133 
 
 
8 

137 
 
 

11 
2. คา่บริการตรวจสอบอ่ืน (Non-audit fee) ที่จ่ายให้กบับริษัท
ที่สังกัด KPMG International นอกเหนือจาก บริษัท         
เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั* 

35 76 

*ค่าบริการตรวจสอบอืน่ซ่ึงเกี่ยวข้องกบัการให้ค าปรึกษาด้านภาษี การท า Due Diligence อนัเกี่ยวเนือ่งกบัการซ้ือกิจการ การปรับโครงสร้าง
กิจการ การท างบการเงินรวมเพ่ิมเติมให้กบั Indorama Netherlands B.V. และการให้ค าปรึกษาในด้านอืน่ๆ 
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เอกสารแนบ 7 
ข้อมูลเก่ียวกับการเสนอแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 25 
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เอกสารแนบ 7 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 8 
พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขข้อบงัคับของบริษัท ข้อที่ 25 
 
ความเป็นมา  
 

เนื่องด้วยค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติที่ 21/2560 เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เร่ืองการให้
สทิธิผู้ ถือหุ้นเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ท าให้ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 25 ซึง่ก าหนดตามกฎหมายเดิมไมม่ีผลใช้
บงัคบัได้ตอ่ไปเนื่องจากขดักบัมาตรา 100 (ใหม)่ ของพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

 
 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2561 ได้พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบั
ของบริษัท ข้อที่ 25 เพื่อให้สอดคล้องกบัมาตรา100 (ใหม)่ ของพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และให้เสนอ
ตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทดงักลา่ว 
 
 โดยการเสนอแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที่ 25 ดงักลา่ว มีรายละเอียดดงันี ้
 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย
ค าสั่งหวัหน้าคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติที่ 21/2560) 

ข้อบังคับปัจจุบนัของบริษัท ข้อบังคับของบริษัทที่เสนอแก้ไข 

มาตรา 100 ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลาย
คนซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทัง้หมด จะเข้าช่ือกันท าหนงัสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็น
การประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้แต่ต้อง
ระบเุร่ืองและเหตผุลในการท่ีขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนงัสือดงักล่าว
ด้วย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้อง
จดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในสี่สิบ
ห้าวนันบัแต่วนัที่ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือ
หุ้น 
 ในกรณีที่คณะกรรมการ
ไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  ผู้ ถือหุ้ น

ข้อ 25. คณะกรรมการต้องจัดให้มี
การประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุม
สามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนับแต่
วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 
 การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่น
นอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการ
ประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียก 
ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั
เมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้
ถือหุ้นรวมกันนบัจ านวนหุ้นได้ไม่น้อย
กว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย
ได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 
คน ซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 
ใน 10 ของจ านวนหุ้ นที่จ าหน่ายได้
ทัง้หมด จะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้

ข้อ 25. (ใหม่) คณะกรรมการต้องจดั
ให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุม
สามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนับแต่
วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 
 การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่น
นอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการ
ประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียก
ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั
เมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 
 ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน
ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
10 (สิบ) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทัง้หมด จะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็น
การประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้อง
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ทัง้หลายซึ่งเข้าช่ือกันหรือผู้ ถือหุ้นคน
อื่นๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบั
ไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่
สิ บ ห้ า วั น นับ แ ต่ วั น ค ร บก า ห น ด
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี ้
ใ ห้ ถือว่า เ ป็นการประชุมผู้ ถือหุ้ นที่
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัท
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่
เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและ
อ านวยความสะดวกตามสมควร 
 ในกรณีที่ปรากฏว่าการ
ประชุมผู้ ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม
เพราะผู้ ถือหุ้ นตามวรรคสองครัง้ใด
จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาร่วมประชมุไมค่รบ
เป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ใน
มาตรา 103 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสองต้อง
ร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิด
จากการจัดให้มีการประชุมในครัง้นัน้
ให้แก่บริษัท 

คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็น
การประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้อง
ระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุม
ไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ใน
กรณีนีใ้ห้คณะกรรมการจดัประชุมผู้ ถือ
หุ้ นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับ
หนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ระบเุร่ืองและเหตผุลในการท่ีขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าว
ด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้อง
จัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายใน 45 
(สี่สิบห้า) วนั นบัแต่วนัที่ได้รับหนงัสือ
จากผู้ ถือหุ้น 
 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่
จัดให้มีการประชุมภายในก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม  ผู้ ถือหุ้ น
ทัง้หลายซึ่งเข้าช่ือกันหรือผู้ ถือหุ้นคน
อื่นๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบั
ไว้นัน้จะเรียกประชมุเองก็ได้ภายใน 45 
(สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้
ใ ห้ ถือว่า เ ป็นการประชุมผู้ ถือหุ้ นที่
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัท
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่
เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและ
อ านวยความสะดวกตามสมควร 
 ในก ร ณีที่ ป ร า กฏว่ า ก า ร
ประชุมผู้ ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม
เพราะผู้ ถื อหุ้ นตามวรรคสี่ค รั ้ง ใด
จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาร่วมประชมุไมค่รบ
เป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 
28 ผู้ ถือหุ้ นตามวรรคสี่ ต้อง ร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
การจดัให้มีการประชุมในครัง้นัน้ให้แก่
บริษัท 
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เอกสารแนบ 8 
การแต่งตัง้ผู้รับมอบฉันทะ รายช่ือกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอช่ือ
ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น 
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เอกสารแนบ 8 
 

การแต่งตัง้ผู้รับมอบฉันทะ และรายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้
ถอืหุ้น 
 

 บริษัทได้ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่  1/2561 ณ  ห้องฉตัรา บอลรูม  โรงแรมสยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพ เลขที่ 
991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย ในวนัพฤหสับดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. เพื่อ
พิจารณาระเบียบวาระตา่งๆ รายละเอียดตามที่ได้แสดงไว้ในหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

 บริษัทขอเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ตามวนัเวลาดงักลา่ว หากทา่นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุ
ได้ ทา่นสามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอื่น หรือบคุคลใดบคุคลหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
 
 

1.  นายระเฑยีร ศรีมงคล กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการด้านความยัง่ยืนและการบริหารความเสีย่ง 

  อาย ุ58 ปี 
  อยูบ้่านเลขท่ี 22 ซอยรามค าแหง 14 ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก      

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240   
 
2. นายมาริษ สมารัมภ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยัง่ยนืและการ

บริหารความเสีย่ง 
   อาย ุ75 ปี 
  อยูบ้่านเลขท่ี 80 ซอยสขุมุวิท 39 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ         

เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110   
 
2.  ดร.ศิริ การเจริญด ี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา พิจารณา

ค่าตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ 
  อาย ุ69 ปี 
  อยูบ้่านเลขท่ี 44/2 หมู ่6 ถนนบางแวก แขวงบางไผ ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 

10160 
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เอกสารแนบ 9 
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.  
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เอกสารแนบ 9 
(ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)  

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
 

  เขียนท่ี....................................................................... 
วนัท่ี.............เดือน..............................พ.ศ................. 

(1) ข้าพเจ้า...........................................................................................สญัชาต.ิ......................................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี......................................ถนน....................... ..............ต าบล/แขวง..................................................................... 
อ าเภอ/เขต......................................จงัหวดั...................................รหสัไปรษณีย์.................................................................... 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม.......................................หุ้น   
และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.............................เสียง ดงันี ้

 หุ้นสามญั.....................................หุ้น       ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั................................เสียง 
 หุ้นบริุมสิทธิ.............................….หุ้น       ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั................................เสียง 
(3)  ขอมอบฉนัทะให้ 

 (1)................................................................ .............................................................อายุ...... ............ปี                  
อยู่บ้านเลขท่ี......................................ถนน........................................ต าบล/แขวง.... .............................................................. 
อ าเภอ/เขต........................................จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย์.........................................................หรือ 

 (2)................................................................ .............................................................อายุ......... .........ปี                     
อยู่บ้านเลขท่ี......................................ถนน........................................ต าบล/แขวง.... .............................................................. 
อ าเภอ/เขต........................................จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย์.........................................................หรือ 

(3)................................................................ .............................................................อายุ.................ปี                    
อยู่บ้านเลขท่ี......................................ถนน........................................ต าบล/แขวง.... .............................................................. 
อ าเภอ/เขต........................................จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย์................................................................ 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นของ
บริษัท ครัง้ที่ 1/2561 ในวนัพฤหสับดีท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฉัตรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพ เลขท่ี 
991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 

      ลงช่ือ .................................................... ผู้มอบฉนัทะ  
   (...................................................) 

 
ลงช่ือ ............................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

ลงช่ือ ............................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 
  (...................................................) 
 

ลงช่ือ ............................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 
  (...................................................) 

หมายเหตุ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 



       
 
 

                                                    บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 10 
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
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เอกสารแนบ 10 

(ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)                  

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น _______________ 
เขียนที่ ............................................................... 

                                                              วนัท่ี ........... เดือน......................พ.ศ................... 
(1)  ข้าพเจ้า ............................................................................................................... สญัชาติ.................................. 
อยูบ้่านเลขท่ี .....................................ถนน ..........................................ต าบล/แขวง................................................... 
อ าเภอ/เขต ......................................................... จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย์ ............................  
(2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม......................หุ้น 
และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั ...............................................เสยีง ดงันี ้
             หุ้นสามญั...............................หุ้นและออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั .........................................เสยีง ดงันี ้                                                  
              หุ้นบริุมสทิธิ.............................หุ้นและออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั .........................................เสยีง ดงันี ้                              
(3)  ขอมอบฉนัทะให้ 
 (1) .................................................................................................................. อาย ุ.................................. ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี .....................................ถนน ..........................................ต าบล/แขวง................................................... 
อ าเภอ/เขต ...................................... จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย์ ............................หรือ  
 (2) ................................................................................................................... อาย ุ................................. ปี 
อยูบ้่านเลขที่ .....................................ถนน ...........................................ต าบล/แขวง................................................... 
อ าเภอ/เขต ...................................... จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย์ ............................หรือ  

 (3) ................................................................................................................... อาย ุ................................ ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี .....................................ถนน ...........................................ต าบล/แขวง................................................... 
อ าเภอ/เขต ...................................... จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย์ ................................................  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน   
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ที่  1/2561 ซึ่งจัดขึน้ในวนัพฤหสับดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ 
ห้องฉตัรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี ้เลขท่ี 991/9 ถนนพระราม1 เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย 
หรือจะพงึเลือ่นไปในวนัเวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 
(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นีด้งันี ้
  วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2560 
    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
           เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง   
  วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2560  
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  วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุส าหรับปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
          เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 
  วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
          เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 
  วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       เลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
          เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 
          เลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
  5.1   นายคณิต สห์ี 
          เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 
  5.2   นายดีลปิ กมุาร์ อากาวาล 
          เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 
  5.3   นายอเุดย์ พอล ซิงห์ กิล 
          เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 
  5.4  นายรัสเซล เลตนั เคคเูอวา 
          เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 
  5.5  นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช 
          เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 
 วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิการจ่ายคา่ตอบแทนให้กบักรรมการประจ าปี 2561 
   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
          เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 
  วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทและก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 
   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
          เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 
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  วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที่ 25 
   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
          เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 
  วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
          เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 
(5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จ จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที่ข้าพเจ้าระบุ
ไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือเสมอืนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 

ลงช่ือ........................................................ผู้มอบฉนัทะ 
        (.......................................................)  
 
ลงช่ือ........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                   (.......................................................) 
 
ลงช่ือ........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                   (.......................................................) 
 
ลงช่ือ........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                   (.......................................................) 
 
 
หมายเหตุ 1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
 2.  วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน)  
 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) ในวนัพฤหสับดทีี ่
26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฉตัรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพ เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขต
ปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

------------------------------------------------------------------------- 
  วาระที่                    เร่ือง            
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสยีง 
  วาระที่                    เร่ือง           
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   เห็นด้วย           ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสยีง 
  วาระที่                    เร่ือง           
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   เห็นด้วย           ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสยีง 
  วาระที่                    เร่ือง           
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   เห็นด้วย           ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสยีง 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่หนงัสอืมอบฉนัทะถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 

ลงช่ือ........................................................ผู้มอบฉนัทะ 
        (.......................................................)  

 

ลงช่ือ........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                   (.......................................................) 
 

ลงช่ือ........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                   (.......................................................) 
 

ลงช่ือ........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                   (.......................................................) 
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เอกสารแนบ 11 
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  
(ส าหรับผู้ถอืหุ้นซ่ึงเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 
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เอกสารแนบ 11 
(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

(ส าหรับผู้ถอืหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 
Proxy Form C. 

(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only) 
----------------------------- 

 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น เขียนที่ ........................................................................... 
Shareholders register no. Written at 
  

วนัที่ ............ เดือน ............................... พ.ศ. …………..  
 Date           Month      Year 
 

(1)   ข้าพเจ้า .........................................................................................................................................................................................................  
            I/We         
ส านกังานตัง้อยูเ่ลขที่ ......................................... ถนน……………………..……………………. ต าบล/แขวง .................................................................  
residing at           Road              Tambol/Khwaeng                     
อ าเภอ/เขต ............................................................. จงัหวดั ……………………………………….. รหสัไปรษณีย์ …………………………………...……. 
Amphur/Khet                                                          Province                   Postal Code 
      
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้กบั ................................................................................................................................................. 
As being the custodian of 
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
being a shareholder of Indorama Ventures Public Company Limited (“Company”) 
            โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม    หุ้น      และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสียง  ดงันี ้ 
            holding the total amount of   shares and have the right to vote equal to                  votes as follows: 

□ หุ้นสามญั     หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั    เสียง  
      ordinary share     shares  and have the right to vote equal to   votes 
□ หุ้นบริุมสิทธิ    หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสียง 
      preferred share    shares  and have the right to vote equal to    votes 

 
(2)  ขอมอบฉันทะให้ (1) ...................................................................................................  อาย ุ................ ปี อยูบ้่านเลขที่ ............................. 

Hereby appoint                           age        years, residing at 
ถนน ............................................................ ต าบล/แขวง ............................................................ อ าเภอ/เขต ............................................................ 
Road     Tambol/Khwaeng                   Amphur/Khet                   
จงัหวดั .................................................................รหสัไปรษณีย์ ................................................................... หรือ 
Province              Postal Code                               or 
 

(2) ....................................................................................................  อาย ุ................ ปี อยูบ้่านเลขที่ ..............................                                                                                                                       
                               age        years, residing at 

ถนน ............................................................ ต าบล/แขวง ............................................................ อ าเภอ/เขต ............................................................ 
Road     Tambol/Khwaeng                   Amphur/Khet                   
จงัหวดั .................................................................รหสัไปรษณีย์ ................................................................... หรือ 
Province              Postal Code                               or 
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(3) ....................................................................................................  อาย ุ................ ปี อยูบ้่านเลขที่ ..............................                                                                                                                       
                              age        years, residing at 

ถนน ............................................................ ต าบล/แขวง ............................................................ อ าเภอ/เขต ............................................................ 
Road     Tambol/Khwaeng                   Amphur/Khet                   
จงัหวดั .................................................................รหสัไปรษณีย์ ...................................................................  
Province              Postal Code                                

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที ่ 1/2561 ในวนั
พฤหสับดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฉัตรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี ้ กรุงเทพ เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 
as only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2018 
on Thursday 26th April 2018 at 2.00 pm. at Chadra Ballroom, Siam Kempinski Hotel Bangkok, No.991/9, Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok 
10330, Thailand or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
 I/We authorize my/our Proxy to cast the votes according to my/our intention as follows: 
  □ มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดทีถื่อ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

      Grant partial the total amount of shares holding and entitled to vote 
 □ มอบฉันทะบางสว่น คือ 
      Grant partial shares of 

   □ หุ้นสามญั .................................... หุ้น         มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั ............................................ เสียง 
             ordinary share                           shares  and have the right to vote equal to                       votes 

 
   □ หุ้นบริุมสิทธิ ................................. หุ้น         มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั ............................................ เสียง 

                                      preferred share           shares   and have the right to vote equal to                         votes 
 
  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด ..................................................... เสียง 
  Total voting rights                                                                                   vote (s) 
 
(4)    ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 I/We authorize my/our Proxy to cast the votes according to my/our intention as follows: 

 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 
Agenda Item 1  To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2017 

dated 26th April 2017 
 □  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

  (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 □  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

                     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  □ เห็นด้วย .................... เสียง       □ ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสยีง 

                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)        
  

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2560  
Agenda Item 2  To acknowledge the report on the Company’s operational results for the year 2017  

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
Agenda Item 3  To consider and approve the Balance Sheet and Profit and Loss Account for the year ended 31st 

December 2017 
 □  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

  (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 □  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

                     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  □ เห็นด้วย .................... เสียง       □ ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสยีง 

                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)  
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
Agenda Item 4  To consider and approve the Dividend Payment from the Company’s 2017 operating results  

 □  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 □  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
                    (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  □ เห็นด้วย .................... เสียง       □ ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสยีง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)  
 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
Agenda Item 5 To consider and approve the re-election of directors who retire by rotation  

 □  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 □  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
                     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 □  การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
         Vote for all the nominated candidates as a whole 

  □ เห็นด้วย .................... เสียง       □ ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสยีง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)     
    

 □ การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
   Vote for an individual nominee 

   □ เห็นด้วย .................... เสียง       □ ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสยีง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)    
     

5.1 นายคณิต สห์ี 
Mr. Kanit Si 

  □ เห็นด้วย .................... เสียง       □ ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสยีง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)        

5.2 นายดีลปิ กมุาร์ อากาวาล 
Mr. Dilip Kumar Agarwal 

  □ เห็นด้วย .................... เสียง       □ ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสยีง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)        

5.3 นายอเุดย์ พอล ซิงห์ กิล 
Mr. Udey Paul Singh Gill 

  □ เห็นด้วย .................... เสียง       □ ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสยีง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)        

5.4 นายรัสเซล เลตนั เคคเูอวา 
Mr. Russell Leighton Kekuewa 

  □ เห็นด้วย .................... เสียง       □ ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสยีง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)  

5.5 นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช 
Mr. Chakramon Phasukavanich 

  □ เห็นด้วย .................... เสียง       □ ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสยีง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)      
 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจ าปี 2561 
Agenda Item 6  To consider and approve the remuneration of Directors for the Year 2018 

 □  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 □  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
                    (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  □ เห็นด้วย .................... เสียง       □ ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสยีง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)  
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 
Agenda Item 7  To consider and appoint the Company’s Auditor and Fix the Audit Fee for the Year 2018 

 □  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 □  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
                    (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  □ เห็นด้วย .................... เสียง       □ ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสยีง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)  
 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 25 
Agenda Item 8  To consider and approve the amendment to Article 25 of the Company’s Articles of Association 

 □  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 □  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
                    (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  □ เห็นด้วย .................... เสียง       □ ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสยีง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)  
 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
Agenda Item 9  Any other businesses (if any) 

 □  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 □  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
                    (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  □ เห็นด้วย .................... เสียง       □ ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสยีง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)      
 
(5)   การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้อง และไมใ่ชเ่ป็น
การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting as a 
shareholder.  
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or 
passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the 
proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 
 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะให้ถือเสมือน
วา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 Any business carried on by the proxy holder in the said meeting except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy 
form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.  

 
  ลงนาม/Signed ............................................................ ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
                                        ( ............................................................ ) 
 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
                               ( ............................................................ ) 
 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
                               ( ............................................................ ) 

 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
                               ( ............................................................ ) 
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หมายเหต ุ/ Remarks  
 

1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
The Proxy Form C. only use for shareholders whose names appearing in the foreign investors registration and he/she appointed a 
custodian in Thailand to be responsible for safeguarding shares only. 

2. หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are: 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
Power of attorney from the shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder  

(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 
Letter of certification to certify that the Proxy Form have a permit to act as a custodian. 

3. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวน
หุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the 
number of shares to many proxies for splitting votes.  

4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบ
ฉันทะแบบ ค. ตามแบบ 

 In case there are agenda other than the agenda specified above the additional statement can be specified by the Shareholder in 
the Supplemental Proxy Form as enclosed. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

Supplemental Proxy Form C 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 
The proxy is granted by a shareholder of Indorama Ventures Public Company Limited. 

 ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ในวนัพฤหสับดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฉัตรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี ้
กรุงเทพ เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

For the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2018 on Thursday 26th April 2018 at 02.00 pm. at Chadra 
Ballroom, Siam Kempinski Hotel Bangkok, 991/9 Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand or such other date, time and place as the 
meeting may be adjourned. 

---------------------------- 
 

วาระที่............. …………………………………………………………………………………………………………………... 
Agenda Item ..  …………………………………………………………………………………………………………………... 

  
 □  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

  (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 □  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

                    (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  □ เห็นด้วย .................... เสียง       □ ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสยีง 

                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)        
 

วาระที่............. …………………………………………………………………………………………………………………... 
Agenda Item ..  …………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 □  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

  (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 □  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

                    (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  □ เห็นด้วย .................... เสียง       □ ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสียง 

                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)        
 

วาระที่............. …………………………………………………………………………………………………………………... 
Agenda Item ..  …………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 □  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

  (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 □  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

                    (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  □ เห็นด้วย .................... เสียง       □ ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสยีง 

                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)        
 

      วาระที่............. …………………………………………………………………………………………………………………... 
Agenda Item ..  …………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 □  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

  (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 □  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

                   (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  □ เห็นด้วย .................... เสียง       □ ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสยีง 

                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)        
 
 
 
 
 



 
 

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

 

หน้า 59 
 

 
      วาระที่............. …………………………………………………………………………………………………………………... 

Agenda Item ..  …………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 □  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

  (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 □  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

                    (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  □ เห็นด้วย .................... เสยีง       □ ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสยีง 

                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)        
 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่หนงัสือมอบฉันทะถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 
 

   ลงนาม/Signed ............................................................ ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
        ( ............................................................ ) 
 

   ลงนาม/Signed ............................................................ ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
        ( ............................................................ ) 

 
   ลงนาม/Signed ............................................................ ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

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

   ลงนาม/Signed ............................................................ ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
         ( ............................................................ ) 
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เอกสารแนบ 12 
ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานเพื่อเข้า

ร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 
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เอกสารแนบ 12  
 

 ค าชีแ้จงวธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และแสดงหลกัฐานเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุ้น 

 
วิธีการมอบฉันทะ 
 

บริษัทได้จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. (ตามเอกสารแนบ 9) หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. (ตามเอกสารแนบ 
10) และหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. (ตามเอกสารแนบ 11) เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง สามารถ
พิจารณาได้วา่จะมอบฉนัทะให้บคุคลอื่น หรือจะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระรายใดรายหนึง่ตามที่บริษัทได้เสนอช่ือไว้ ซึ่งมี
รายช่ือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้นเลือกเพื่อมอบฉันทะปรากฎตามเอกสารแนบ 8 ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถ
แบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
 อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะทัว่ไปที่ง่ายไม่ซบัซ้อน หนงัสือ
มอบฉันทะแบบ ข.  และหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค.  ซึ่งเป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุน
ตา่งประเทศ  และแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน  (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ผู้ ถือ
หุ้นสามารถพิมพ์เอกสารได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.indoramaventures.com ภายใต้หวัข้อ นกัลงทนุสมัพนัธ์ » ข้อมลู
ส าหรับผู้ ถือหุ้น » ข้อมลูการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 

บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเร่ิมการประชุมประมาณ 1 ชัว่โมงคร่ึงก่อนการ
ประชุม โดยจะเร่ิมเปิดรับการลงทะเบียนตัง้แต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องฉตัรา บอลรูม โรงแรมสยามเคมปินสกี ้
กรุงเทพ เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย ตามที่ได้แนบแผนที่สถานที่จดั
ประชุมตามเอกสารแนบ 14 มาพร้อมนี ้
 
หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม 
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุโปรดแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนี ้ณ จดุรับลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชมุ  
 
ผู้ถอืหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 
 
1. กรณีผู้ถอืหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง 

 ใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึง่แนบมากบัหนงัสอืเชิญประชมุ 
 บตัรประจ าตวัประชาชนหรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นเป็นชาวตา่งชาติ) 

 
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ 

 ใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึง่แนบมากบัหนงัสอืเชิญประชมุ 
 หนงัสอืมอบฉนัทะที่บริษัทจดัสง่ให้พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุนี ้พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 

http://www.indoramaventures.com/
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 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นเป็นชาวต่างชาติ) 
ของผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะที่รับรองส าเนาถกูต้อง 

 
ผู้ถอืหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 
 
1. กรณีกรรมการผู้มีอ านาจลงนามมาร่วมประชุมด้วยตนเอง 

 ใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึง่แนบมากบัหนงัสอืเชิญประชมุ 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง  (กรณีเป็น

ชาวตา่งชาติ) ที่รับรองส าเนาถกูต้อง 
 ส าเนาหนงัสอืรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล 

 
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ 

 ใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึง่แนบมากบัหนงัสอืเชิญประชมุ 
 หนงัสอืมอบฉนัทะที่บริษัทจดัสง่ให้พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุนี ้พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวตา่งชาติ) ของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
 ส าเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือ ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบคุคลจดทะเบียน

ตา่งประเทศ) ท่ีรับรองส าเนาถกูต้อง 
 
หมายเหต ุ  บริษัทจะใช้ระบบอิเล็คทรอนิกส์ ในการลงทะเบียนและการนบัคะแนนเสียง ส าหรบัแต่ละวาระ/วาระย่อยจะจดั

ใหมี้บตัรลงคะแนนเสียงแยกออกจากกนั เมื่อทกุวาระได้มีการอภิปรายและลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว บตัร
ลงคะแนนเสียงจะถูกรวบรวม และแจ้งผลการนบัคะแนนเสียง ส่วนขัน้ตอนการลงคะแนนเสียงจะอธิบายให้
ทราบเมื่อเร่ิมการประชมุ 
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เอกสารแนบ 13 
ข้อบังคับบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(เฉพาะส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น) 
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เอกสารแนบ  13 

ข้อบงัคบับริษัทและพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการประชุมผู้ถอืหุ้น) 

 

ข้อบังคับบริษัท 

ข้อ 12 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทัง้หมดนัน้ ต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มี
คุณสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนด 

ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่น ที่มีสภาพ
อย่างเดียวกัน และด าเนินธุรกิจอนัเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
ทราบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 

ในการด าเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และ
ข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัท 

ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชกัช้า ในกรณีที่กรรมการมีสว่นได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมใน
สญัญาใดๆ ที่บริษัทท าขึน้ระหว่างรอบปีบญัชี หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้ ในบริษัทและบริษัทในเครือโดยระบุ
จ านวนทัง้หมดที่เพิ่มขึน้หรือลดลงในระหวา่งรอบปีบญัชี 

ข้อ 14 ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหนง่ 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 

                        กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบัสลาก
กนัว่าผู้ ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง
กรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจถกูเลอืกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมก็่ได้ 

ข้อ 15 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บ าเหน็ จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 
2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวนแน่นอน
หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปลีย่นแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้ง และสวสัดิการอื่น ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตัง้เป็น
กรรมการในอนัท่ีจะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 

ข้อ 25 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน  4 เดือนนบัแต่วนั
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียก 
ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจ านวนหุ้น
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ได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนบั
รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุหตผุลในการที่ขอให้
เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีนีใ้ห้คณะกรรมการจดัประชุมผู้ ถือหุ้ นภายใน 1 
เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 26 ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสอืนดัประชมุ ระบ ุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ
วาระการประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบวุ่าเป็นเร่ือง
ที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว
และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกลา่ว
นดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ไมน้่อยกวา่ 3 วนั ก่อนวนัประชมุ 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามารถจดัประชุมได้ ณ ท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดั
อื่นทัว่ราชอาณาจกัร 

ข้อ 27 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม
ก็ได้ หนงัสือมอบฉนัทะจะต้องลงวนัที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉนัทะและจะต้องเป็นไปตาม
แบบที่นายทะเบียนก าหนด 

หนงัสือมอบฉนัทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานก าหนด ณ  ที่ประชุมก่อนผู้ รับ
มอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 

ข้อ 28 ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน 
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชัว่โมงจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้น
ร้องขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้อง 

ขอให้นดัประชุมใหม่ และให้สง่หนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการ
ประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนัง่เป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการมิได้มาเข้า
ประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน 
ถ้าไมม่ีรองประธานกรรมการหรือมีแตไ่มอ่าจปฏิบตัิหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตัง้ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้
เข้าร่วมประชมุเป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อ 29 ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วย
คะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
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(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 

(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การท า แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมด 

หรือบางสว่นท่ีส าคญัการมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการ
รวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั  

(จ) การเพิ่มหรือลดทนุของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้  

(ฉ) การควบหรือเลกิบริษัท 

ข้อ 30  กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ที่ประชมุแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษัทในรอบ
ปีที่ผา่นมา 

(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุของรอบปีบญัชีที่ผา่นมา 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร และจดัสรรเงินไว้เป็นทนุส ารอง 

(4) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(5)   พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

(6) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน 

(7) กิจการอื่นๆ 

ข้อ 33 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท
เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ในการประชมุสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ
นี ้คณะกรรมการต้องจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 36 ห้ามมิให้แบง่เงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขายขาดทนุสะสม
อยูห้่ามมิให้แบง่เงินปันผล  

เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบริุมสิทธิที่ข้อบงัคบัระบไุว้เป็นอย่างอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละ
เทา่ๆ กนั  

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแตก่ารจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
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 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไร
สมควรพอที่จะท าเช่นนัน้ และรายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

 การจ่ายเงินปันผล ให้กระท าภายใน 1 เดือน นบัตัง้แต่วนัที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ
แล้วแตก่รณี ทัง้นี ้ให้แจ้งเป็นหนงัสอืไปยงัผู้ ถือหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ใน
หนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบีย้แก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนัน้ได้กระท าภายใต้ระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนด 

 บริษัทอาจจ่ายปันผลปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นโดยออกเป็นหุ้นสามญัใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก็ได้ 

ข้อ 37 บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี 
หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจด
ทะเบียนของบริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรเงินส ารอง
ประเภทอื่น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร 

 

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 

มาตรา 71 ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้เลือกตัง้คณะกรรมการทัง้ชุดพร้อมกนัในคราวเดียว แต่
ให้คณะกรรมการชดุเดิมรักษาการในต าแหน่งเพื่อด าเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อนเท่าที่จ าเป็น
จนกวา่คณะกรรมการชดุใหมจ่ะเข้ารับหน้าที่ 

 ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บงัคบักรณีที่บริษัทมีข้อบงัคบัก าหนดวิธีการเลือกกรรมการแตกต่างไปจากที่
ก าหนดไว้ในมาตรา 70 ซึง่ในกรณีเช่นนัน้ ให้กรรมการออกจากต าแหนง่จ านวนหนึ่งในสามเป็นอตัราถ้า
จ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 

 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ถ้าข้อบงัคบัมิได้
ก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่น ก็ให้จบัสลากกนั สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้
เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 

 กรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่ตามมาตรานี ้อาจได้รับเลอืกตัง้ใหมไ่ด้ 

มาตรา 90 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สนิอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบงัคบัของ
บริษัท 

 ในกรณีที่ข้อบงัคบัของบริษัทไม่ได้ก าหนดไว้ การจ่ายค่าตอบทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่ประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุ 

มาตรา 101 ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้
ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของ
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คณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวนั ก่อนวนั
ประชมุ ทัง้นี ้ให้โฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ไมน้่อยกวา่สามวนัก่อนวนัประชมุด้วย 

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือ
จงัหวดัใกล้เคียง เว้นแตข้่อบงัคบัจะก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่น 

มาตรา 102  ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น แตจ่ะมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้า
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนก็ได้   ในการนีใ้ห้น ามาตรา 33 วรรคสอง  วรรคสี่ และวรรคห้า และ
มาตรา 34 มาใช้บังคับโดยอนุโลมโดยในกรณีการมอบฉันทะให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธาน
กรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด 

การออกเสยีงลงคะแนนในวรรคหนึง่ในสว่นที่ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งนัน้ มิให้ใช้บงัคบักบักรณีที่บริษัท
ได้ออกหุ้นบริุมสทิธิและก าหนดให้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนน้อยกวา่หุ้นสามญั 

มาตรา 103   เว้นแต่พระราชบญัญัตินีจ้ะบญัญัติไว้เป็นอย่างอื่น ในการประชุมผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบ
ฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้น
ทัง้หมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จึงจะเป็น
องค์ประชุม 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่งชัว่โมงจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ได้
เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอตามมาตรา 100 การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็น
การเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอตามมาตรา 100 ให้นดัประชุมใหม่ และให้สง่หนงัสือนดัประชุมไปยงั
ผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

มาตรา 104  ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรอง
ประธานกรรมการหรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งเป็น
ประธานในที่ประชมุ 

มาตรา 105  ประธานในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทว่าด้วยการ
ประชมุ ในการนีต้้องด าเนินการประชมุให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุ 
เว้นแตท่ี่ประชมุจะมีมติให้เปลีย่นล าดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวน
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

 เมื่อที่ประชมุพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
 จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดั
ประชมุอีกก็ได้ 

 ในกรณีที่ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเร่ืองที่ผู้ ถือ
  หุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมก าหนด
  สถานท่ี วนั และเวลาที่จะประชมุครัง้ตอ่ไป และให้คณะกรรมการสง่หนงัสอืนดัประชมุระบุ 
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  สถานที่ วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ทัง้นีใ้ห้
  โฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ไมน้่อยกวา่สามวนัก่อนวนัประชมุด้วย  

มาตรา 107   เว้นแต่พระราชบญัญัตินีจ้ะบญัญัติไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนน
เสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ถ้ามี
คะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 

(ข)  การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค)  การท า แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั 
การมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมี
วตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุ 

(3) ในกรณีที่บริษัทมีข้อบงัคบัก าหนดไว้วา่ มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในเร่ืองใดต้องประกอบด้วยคะแนน
เสยีงเกินจ านวนที่ก าหนดไว้ใน (1) หรือ (2) ก็ให้เป็นไปตามนัน้ 

มาตรา 108   ในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด ถ้าได้มีการนดัประชุม หรือลงมติโดยไม่ปฏิบตัิตามหรือฝ่าฝืนข้อบงัคบัของ
บริษัท หรือบทบญัญตัิแหง่พระราชบญัญตัินี ้ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าหาคนหรือผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้
ไมน้่อยกวา่หนึง่ในห้าของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จะร้องขอให้ศาลสัง่เพิกถอนมติในการประชุม
ครัง้นัน้ก็ได้ แตต้่องร้องขอตอ่ศาลภายในหนึง่เดือนนบัแต่วนัท่ีที่ประชมุลงมติ  

ในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาให้เพิกถอนมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นตามวรรคหนึง่ ให้บริษัทแจ้งไปยงัผู้ ถือหุ้น
ภายในหนึง่เดือนนบัแต่วนัท่ีศาลมีค าพิพากษาถึงที่สดุ  

 มาตรา 112   คณะกรรมการต้องจดัให้มีการท างบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท
  เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิ  

งบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุที่จดัท าตามวรรคหนึ่ง หรือจดัท าขึน้ในระหว่างรอบปีบญัชีเพื่อน าเสนอต่อ
  ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบญัชี
  ก าไรขาดทนุนัน้ให้เสร็จก่อนน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  

มาตรา 115 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได้ ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทนุ
สะสมอยู ่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 

 เงินปันผลนัน้ให้แบง่ตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนั เว้นแต่จะมีข้อบงัคบัก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเร่ือง
หุ้นบริุมสทิธิ โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
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 เมื่อข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดให้ท าได้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็น
ครัง้คราว เมื่อเห็นวา่บริษัทมีก าไรพอสมควรท่ีจะท าเช่นนัน้และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

 การจ่ายเงินปันผลนัน้ให้กระท าภายในหนึ่งเดือนนบัแต่วนัที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ 
แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้นกบัให้โฆษณาค าบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ใน
หนงัสอืพิมพ์ด้วย 

มาตรา 116   บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละห้าของก าไรสทุธิประจ าปี
หกัด้วยยอดเงินสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจด
ทะเบียน เว้นแตบ่ริษัทจะมีข้อบงัคบัหรือกฎหมายอื่นก าหนดให้ต้องมีทนุส ารองมากกวา่นัน้ 

มาตรา 120 ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัททกุ
ปี ในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ 
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เอกสารแนบ 14 
 

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2561 

ณ ห้องฉัตรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพ  

เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
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