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ท่ี  IVL004/07/2014 
 16 กรกฎาคม 2557 
  
เร่ือง  ขอเชญิประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
บริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) 

ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียก
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2557 ในวนัพธุท่ี 6 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอทธินี คริสตลั ฮอลล์ โรงแรม
พลาซา่ แอทธินี รอยลั เมอริเดียน เลขท่ี 61 ถนนวิทย ุกรุงเทพมหานคร 10330 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ
ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2557 เม่ือวันที่  24 
เมษายน 2557 

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2557 โดย 
บริษัทฯ ได้จดัทํารายงานการประชุมดงักล่าว และได้นําส่งต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามท่ีกฎหมายกําหนดเรียบร้อยแล้ว พร้อมทัง้
ได้เผยแพร่รายงานการประชมุดงักลา่วในเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ 

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2557 
เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2557 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบนัทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง
แล้ว โดยมีสําเนารายงานการประชมุปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

การลงมต ิ วาระนีต้้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2 พจิารณาอนุมัตกิารออกและจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ จํานวน 2 ชุดให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering)  

วาระท่ี 2.1 พิจารณาอนมุติัการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (IVL-W1) ใน
จํานวนไมเ่กิน 481,425,724 หน่วย 

วาระท่ี 2.2 พิจารณาอนมุติัการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (IVL-W2) ใน
จํานวนไมเ่กิน 370,327,480 หน่วย 
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วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีความประสงค์ท่ีจะออกใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ บริษัท อิน
โดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (IVL-W1) (“ใบสาํคัญแสดงสทิธิ IVL-W1”) ใน
จํานวนไมเ่กิน 481,425,724 หน่วย เพ่ือจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการ
ถือหุ้น (Rights Offering) โดยไมคิ่ดมลูคา่ ในอตัราการจดัสรรท่ี 10 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 1 
หน่วยใบสําคญัแสดงสทิธิ ในการคํานวณสทิธิท่ีจะได้รับจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 
ของผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายนัน้ หากเกิดเศษจากการคํานวณตามอตัราการจดัสรรดงักลา่วข้างต้น 
ให้ปัดเศษนัน้ทิง้ ทัง้นี ้ ใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W1 จะมีอาย ุ 3 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบสําคญั
แสดงสทิธิ และราคาการใช้สิทธิอยูท่ี่ 36.00 บาทตอ่หุ้น สรุปสาระสําคญัของใบสําคญัแสดง
สทิธิ IVL-W1 และรายละเอียดท่ีสําคญัอ่ืนๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

นอกจากนี ้ บริษัทฯ มีความประสงค์ท่ีจะออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (IVL-W2) (“ใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

IVL-W2”) ในจํานวนไมเ่กิน 370,327,480 หน่วย เพ่ือจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไมคิ่ดมลูคา่ ในอตัราการจดัสรรท่ี 13 หุ้น
สามญัเดิม ตอ่ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสทิธิ ในการคํานวณสิทธิท่ีจะได้รับจดัสรรใบสําคญั
แสดงสทิธิ IVL-W2 ของผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายนัน้ หากเกิดเศษจากการคํานวณตามอตัราการ
จดัสรรดงักลา่วข้างต้น ให้ปัดเศษนัน้ทิง้ ทัง้นี ้ ใบสําคญัแสดงสิทธิจะมีอาย ุ 4 ปี นบัแตว่นัท่ี
ออกใบสําคญัแสดงสทิธิ และราคาการใช้สทิธิอยูท่ี่ 43.00 บาทตอ่หุ้น สรุปสาระสําคญัของ
ใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W2 และรายละเอียดท่ีสําคญัอ่ืนๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

วตัถปุระสงค์ในการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 และ IVL-W2 (“ใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

IVL”) ก็เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของ
บริษัทฯ เพ่ือให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดําเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต 
รวมไปถึงโครงการเข้าซือ้กิจการต่าง ๆ และเพ่ือสํารองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ
บริษัทฯ และ/หรือเพ่ือชําระหนีข้องบริษัทฯ เม่ือมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 
ตามใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL 

ในการนี ้บริษัทฯ กําหนดให้วนัท่ี 15 สิงหาคม 2557 เป็นวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิ
ได้รับจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL (Record Date) และวนัท่ี 18 สิงหาคม 2557 เป็นวนัปิด
สมดุทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

ความเหน็คณะกรรมการ เหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติัการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL ตามท่ี
เสนอ 

ในการนี ้ให้คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มบริษัทฯ (Group CEO) 
หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัท  หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่บริษัทฯ (Group CEO)  
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มอบหมายมีอํานาจในการ  (1) กําหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ  อนัจําเป็นท่ีเก่ียวข้อง
กับการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ IVL เช่น วันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ IVL 
รายละเอียดและขัน้ตอนการจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL ระยะเวลาการใช้สิทธิ และวัน
ครบอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL (2) เข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในแบบคําขอ
อนุญาต สญัญาและเอกสารอ่ืนใดท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องกับการออกและจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิ IVL ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการย่ืนคําขออนุญาต คําขอผ่อนผนั เอกสารและ
หลกัฐานท่ีเก่ียวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการออกและจัดสรร
ใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL การนําใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และการแต่งตัง้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ให้เป็น
นายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL และ (3) ดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีจําเป็นเพ่ือการออก
และจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL ในครัง้นี ้

การลงมต ิ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจํานวน 4,815,856,719.00 
บาท เป็นจํานวน 4,814,257,245.00 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ออกจําหน่ายจํานวน 
1,599,474 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีแผนท่ีจะออกและจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตาม
สดัสว่นการถือหุ้น ดงัท่ีกลา่วมาในวาระท่ี 2 ข้างต้น บริษัทฯ จึงจําเป็นต้องเพิ่มทนุจดทะเบียน
ของบริษัทฯ ซึง่จะกลา่วตอ่ไปใน วาระท่ี 5 เพ่ือรองรับการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL 

ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไข
เพิ่มเติม) บริษัทฯ จะเพ่ิมทนุจากจํานวนท่ีจดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึน้
เม่ือหุ้นทัง้หมดได้ออกจําหน่ายและได้รับชําระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นท่ีเหลือนัน้จะ
เป็นหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับการใช้สทิธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสําคญัแสดงสทิธิ 

ดังนัน้ เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL และเพ่ือปฏิบติัตามบทบญัญัติในมาตรา 136 แห่งพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจํากดั   พ.ศ.  2535     (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม)    บริษัทฯ จึงจําเป็นต้อง
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจํานวน 4,815,856,719.00 บาท เป็นจํานวน 
4,814,257,245.00 บาท โดยการตัดหุ้นท่ียังไม่ออกจําหน่ายจํานวน 1,599,474 หุ้น มูลค่า
หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจํานวน 
4,815,856,719.00 บาท เป็นจํานวน 4,814,257,245.00 บาท โดยการตัดหุ้ นท่ียังไม่
ออกจําหน่ายจํานวน 1,599,474 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ตามท่ีเสนอ 
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การลงมต ิ วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพ่ือ 
ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ดงัท่ีกลา่วไว้ในวาระท่ี 3 ข้างต้น จึง
เป็นการสมควรท่ีบริษัทฯ จะต้องแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ตามรายละเอียด
ดงันี ้

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จํานวน  4,814,257,245.00 บาท (ส่ีพนัแปดร้อยสิบส่ีล้านสอง

แสนห้าหม่ืนเจ็ดพนัสองร้อยส่ี

สบิห้าบาท) 

 แบง่ออกเป็น 4,814,257,245 หุ้น (ส่ีพนัแปดร้อยสิบส่ีล้านสอง

แสนห้าหม่ืนเจ็ดพนัสองร้อยส่ี

สบิห้าหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท (หนึง่บาท) 

 โดยแยกออกเป็น   

 หุ้นสามญั 4,814,257,245 หุ้น (ส่ีพนัแปดร้อยสิบส่ีล้านสอง

แสนห้าหม่ืนเจ็ดพนัสองร้อยส่ี

สบิห้าหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (           -           )” 

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ  
ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามท่ีเสนอ 

ในการนี ้ให้บคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มบริษัทฯ (Group 
CEO) มอบหมายให้เป็นผู้ ดําเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อ
กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจในการแก้ไขหรือเพิ่มถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไป
ตามคําสัง่ของนายทะเบียน 

การลงมต ิ วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจํานวน 4,814,257,245.00 
บาท เป็นจํานวน 5,666,010,449.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 
851,753,204 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีแผนท่ีจะออกและจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตาม
สดัสว่นการถือหุ้น ดงัท่ีกลา่วมาในวาระท่ี 2 ข้างต้น ดงันัน้ บริษัทฯ จึงจําเป็นต้องเพิ่มทนุจด
ทะเบียนของบริษัทฯ จากจํานวน 4,814,257,245.00 บาท เป็นจํานวน 5,666,010,449.00 
บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 851,753,204 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 
บาท เพ่ือรองรับการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL 

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจํานวน 
4,814,257,245.00 บาท เป็นจํานวน 5,666,010,449.00 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
จํานวน 851,753,204 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ตามท่ีเสนอ 

การลงมต ิ วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพ่ือให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ดงัท่ีกลา่วไว้ในวาระท่ี 5 ข้างต้น จึง
เป็นการสมควรท่ีบริษัทฯ จะต้องแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ตามรายละเอียด
ดงันี ้

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จํานวน  5,666,010,449.00  

บาท 

(ห้าพนัหกร้อยหกสบิหกล้าน

หนึง่หม่ืนส่ีร้อยส่ีสบิเก้าบาท) 

 แบง่ออกเป็น 5,666,010,449 หุ้น (ห้าพนัหกร้อยหกสบิหกล้าน

หนึง่หม่ืนส่ีร้อยส่ีสบิเก้าหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท (หนึง่บาท) 

 โดยแยกออกเป็น   

 หุ้นสามญั 5,666,010,449 หุ้น (ห้าพนัหกร้อยหกสบิหกล้าน

หนึง่หม่ืนส่ีร้อยส่ีสบิเก้าหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (           -           )” 
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ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ  
ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามท่ีเสนอ 

ในการนี ้ให้บคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มบริษัทฯ (Group 
CEO) มอบหมายให้เป็นผู้ ดําเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อ
กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจในการแก้ไขหรือเพิ่มถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไป
ตามคําสัง่ของนายทะเบียน 

การลงมต ิ วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตาม 
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส 
จาํกัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (IVL-W1) และ ใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของ บริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (IVL-W2) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีแผนท่ีจะออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 จํานวนไม่เกิน 481,425,724 
หน่วย และใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W2 จํานวนไม่เกิน 370,327,480 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น ดงัท่ีกล่าวมาในวาระท่ี 2 ข้างต้น บริษัทฯ จึงมีความ
จําเป็นท่ีต้องจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จํานวน 851,753,204 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตรา
ไว้หุ้นละ 1.00 บาท ดงันี ้

(ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 481,425,724 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 
บาท เพ่ีอรองรับการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W1 และ 

(ข) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 370,327,480  หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 
บาท เพ่ีอรองรับการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W2  

ความเหน็คณะกรรมการ เหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 481,425,724 
หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ีอรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-
W1 และการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 370,327,480 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 
บาท เพ่ีอรองรับการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W2 ตามท่ีเสนอ 

ในการนี ้ให้คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มบริษัทฯ (Group CEO) 
หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มบริษัทฯ (Group CEO) 
มอบหมาย มีอํานาจในการพิจารณาและกําหนดรายละเอียดอ่ืนใด อนัจําเป็นท่ีเก่ียวข้องกบั
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จํากดัเพียงแต่ (1) เข้าเจรจา ทําความตกลง 
และลงนามในเอกสารและสญัญาท่ีเก่ียวข้อง และดําเนินการใด ๆ เก่ียวกับการจัดสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุ (2) ลงนามในแบบคําขออนญุาต คําขอผอ่นผนั  เอกสารและหลกัฐานท่ีจําเป็น 
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และเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ รวมถงึการติดต่อและย่ืนแบบคําขออนญุาต คํา
ขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐานท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง และการนําหุ้นสามญัเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีจําเป็นเพ่ือการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

การลงมต ิ วาระนีต้้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

มาตรา 105 แหง่พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กําหนดให้ผู้ ถือ

หุ้นสามารถเสนอวาระอ่ืน ๆ เพ่ือพิจารณาในการประชมุผู้ ถือหุ้นได้ โดยการเสนอวาระดงักลา่ว จะต้องเสนอโดยผู้ ถือหุ้นซึง่

มีหุ้นนบัรวมกนัไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วข้างต้น ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่าน

ใดท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นได้ และมีความประสงค์ท่ีจะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมแทน 

กรุณากรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะเพียงแบบใดแบบหนึ่ง (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.) 

โดยแบบ ค. จะใช้สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นชาวต่างชาติและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น

เทา่นัน้ ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทฯท่ีwww.indoramaventures.com 

ในหวัข้อนกัลงทนุ 

ทัง้นี ้เพ่ือให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2557 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วย่ิงขึน้ 

ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นกรุณาสง่ใบมอบฉนัทะท่ีลงคะแนนลว่งหน้ามาท่ี ฝ่ายเลขานกุารบริษัท อย่างน้อย 3 วนัก่อนวนัประชมุผู้

ถือหุ้น คือวนัท่ี 6 สงิหาคม 2557 

นอกจากนี ้ขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้น โปรดนําหนงัสือท่ีระบช่ืุอผู้ ถือหุ้นซึง่พิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว พร้อมหลกัฐานแสดงตนใน

การเข้าร่วมประชมุ มาแสดงตอ่เจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย 

เอกสารแนบ 5 ได้มีคําชีแ้จงเก่ียวกบัวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และการแสดงหลกัฐานเพ่ือสิทธิในการเข้า

ร่วมประชมุและการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2557 

ในกรณีท่ีท่านผู้ ถือหุ้น มีข้อสงสยัหรือมีคําถามท่ีเก่ียวข้องกบัวาระการประชุม สามารถส่งคําถามล่วงหน้ามายงั

บริษัทฯ ได้ท่ี 
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คณุโซวิค รอย เชาว์ดร่ีู/คณุธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล ฝ่ายเลขานกุารบริษัท บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั 

(มหาชน) 75/80-81 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 2 ชัน้ 32 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร 10110 หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.indoramaventures.com หรือสง่ทางโทรสารท่ีหมายเลข 

02-665-7090 โดยระบท่ีุอยูท่ี่บริษัทฯ สามารถติดตอ่กลบัได้ 

อนึ่ง บริษัทฯ กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2557 ในวนัท่ี 18 กรกฎาคม 

2557 (Record Date) และให้รวมรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2557  

                                               ขอแสดงความนบัถือ 

   บริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน)         

 
 

  (นายโซวิค รอย เชาว์ดร่ีู ) 
  เลขานกุารบริษัท     

 โดยคําสัง่คณะกรรมการบริษัทi 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                            
i หมายเหต ุเน่ืองจากเร่ืองต่าง ๆ ตามท่ีระบใุนวาระท่ี 2 -7 ท่ีเสนอต่อท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2557 เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัการออก
และจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัทฯ และมีความเก่ียวเน่ืองกนั ดงันัน้ ในการพิจารณาอนมุติัเร่ืองดงักล่าวจึงถือเป็นเง่ือนไขซึง่กนัและกนั 
โดยหากเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไม่ได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2557 จะถือว่าเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ท่ีได้รับการอนมุติัแล้ว
เป็นอนัยกเลิกไป และจะไม่มีการเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาอีกต่อไป ในกรณีดงักล่าวข้างต้น จะถือว่าการพิจารณาอนมุติัการ
ออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัทฯ ไม่ได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2557 



                                                                                                                               บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เอกสารแนบ 1 
สาํเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557  
เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2557 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                              บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) 

 

หน้า 9 

 

เอกสารแนบ 1 
บริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี รอยัล เมอริเดียน 

เลขที่ 61 ถนนวทิยุ กรุงเทพฯ 10330 

  

เร่ิมประชมุเวลา 14.00 น. 

นายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธานกรรมการบริษัท ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชมุ ตามข้อบงัคบัของบริษัท

ท่ีกําหนดไว้ ประธานฯ ได้แนะนํากรรมการ ผู้สอบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมาย โดยมีรายละเอียดผู้ เข้าร่วมประชมุดงันี ้

กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุ  

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

กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและกํากบัดแูลกิจการ และประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่บริษัทฯ 

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

กรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร 
9. นายวิลเล่ียม เอล็ล์วู๊ด ไฮเน็ค กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและ 

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

กิจการ 
13. นายคณิต สีห์ กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกํากับดูแล

กิจการ 
14. นายอภิศกัด์ิ ตนัติวรวงศ์ กรรมการอิสระ 
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ผู้สอบบญัชีท่ีเข้าร่วมประชมุ 

1. นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 

2. นางสาวอรวรรณ ชณุหกิจไพศาล ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั  

ท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเข้าร่วมประชมุ  

1.  นายชาตรี ตระกลูมณีเนตร ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท สํานกังานกฎหมาย แคปปิตอล จํากดั 

  ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุว่า ฝ่ายบริหารในแตล่ะธุรกิจของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประชมุสามญัผู้

ถือหุ้นในครัง้นีด้้วย 

 ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2557 และแจ้งให้ท่ีประชุม

ทราบวา่ ขณะนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจํานวน 674 ราย และผู้ ถือหุ้นท่ีรับมอบฉนัทะจํานวน 1,101 ราย รวมผู้

ถือหุ้นจํานวน 1,775 ราย ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 3,806,780,338 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.0731 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้

แล้วทัง้หมด ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท ประธานฯ จงึขอเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2557 

ก่อนเข้าสูว่าระการประชมุ ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ เพ่ือให้การประชมุเป็นไปอยา่งโปร่งใส

และสอดคล้องกบัแนวทางท่ีดีในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ประธานฯ ขอเชิญผู้ เข้าร่วมประชมุจํานวน 1 

คน ร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียง ซึง่มีผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุจํานวน 1 คน รับอาสาเป็นสกัขีพยานในการนบั

คะแนนเสียง 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายระเฑียร ศรีมงคล กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ

บริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร เป็นผู้ ดําเนินการประชมุในภาคภาษาไทย 

ก่อนเข้าสูร่ะเบียบวาระประชมุ นายระเฑียร ศรีมงคล ได้ชีแ้จงขัน้ตอนในการประชมุว่า ในการประชมุจะ

ดําเนินการประชมุเรียงตามลําดบัวาระท่ีได้แจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชมุ และในทกุระเบียบวาระ ถ้าผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ

ฉนัทะทา่นใดต้องการเสนอข้อคิดเหน็หรือเสนอคําถามขอให้ยกมือ และเม่ือประธานฯ อนญุาตแล้ว ขอให้แถลงต่อท่ีประชมุ

ก่อนด้วยว่าเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะช่ือใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคําถามท่ีตรงกบัระเบียบวาระเท่านัน้ หาก

จะเสนอหรือถามคําถามในเร่ืองอ่ืนๆ ขอให้เสนอหรือถามเม่ือประชมุจบระเบียบวาระตา่ง ๆ แล้ว 

นายระเฑียร ศรีมงคล ได้อธิบายรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียงต่อท่ี

ประชมุในแตล่ะระเบียบวาระ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

  การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสําหรับการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิในการ

ออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจํานวนหุ้นท่ีตนเองถือ โดยจะนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และผู้ ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงทางใดทางหนึ่งเท่านัน้ จะแบ่งแยกจํานวนหุ้นเพ่ือ
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แยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ ยกเว้นกรณีผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศท่ีได้แต่งตัง้ผู้ รับผิดชอบในการดูแล

หลกัทรัพย์ (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้น 

นอกจากการนําระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนแล้ว บริษัทยงัใช้ระบบบาร์โค้ดในการนบัคะแนนเสียง ซึ่งจะช่วยให้

ขัน้ตอนในการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วย่ิงขึน้ และในการลงคะแนนเสียงในทกุๆ วาระ ผู้ เข้าร่วม

ประชมุท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ให้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียง และมอบให้แก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัท 

เพ่ือนําไปตรวจนบัคะแนน ส่วนผู้ เข้าร่วมประชุมท่ีเห็นด้วย หรือผู้ ท่ีไม่ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียง จะถือว่าเห็นด้วย 

หรืออนุมัติในวาระนัน้ๆ และจะนับคะแนนเสียงตามจํานวนหุ้น โดยไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงอีก 

สําหรับการรวบรวมผลคะแนนท่ีเห็นด้วย จะนําเสียงท่ีไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ  

 สําหรับวาระท่ี 5 การเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทกุใบ 

ไมว่า่จะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ดงันัน้ผู้ เข้าร่วมประชมุทกุท่านจะต้องลงคะแนนเสียงในบตัร

ลงคะแนน สว่นคะแนนเสียงในการลงมติอนมุติัในแตล่ะวาระนัน้ ได้แสดงรายละเอียดไว้ในหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 

สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีได้มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน

ผู้ ถือหุ้น ผลคะแนนเสียงท่ีนบัได้จะเป็นคะแนนเสียงท่ีได้รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉนัทะแล้ว ผลการ

นบัคะแนนเสียงในแตล่ะวาระจะประกาศให้ผู้ ถือหุ้นทราบและจะแสดงผลบนจอภาพ 

นายระเฑียร ศรีมงคล ได้แจ้งต่อท่ีประชมุว่า เพ่ือเป็นการสง่เสริมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ได้

เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2557 และเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้

เป็นกรรมการ ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยได้กําหนด

ระยะเวลาการนําเสนอไว้ตัง้แต่วนัท่ี 16 กนัยายน 2556 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 เม่ือครบกําหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้

ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น และเสนอช่ือบคุคลเข้ามายงับริษัทฯ  

หลงัจากนัน้ นายระเฑียร ศรีมงคล ได้ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้ 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2556 เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2556 

นายระเฑียร ศรีมงคล ขอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2556 

ซึ่งได้ประชมุเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2556 โดยสําเนารายงานการประชมุดงักล่าวได้จดัส่งไปยงัผู้ ถือหุ้นทกุท่านแล้ว พร้อม

หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 

นายระเฑียร ศรีมงคล   ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุเสนอข้อคิดเห็น  หรือแก้ไขรายงานการประชมุสามญั

ผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2556  
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นางสาวเจนจิรา สมบติัเจริญวงศ์ ผู้ ถือหุ้นได้แจ้งว่ารายงานการประชมุหน้าท่ี 12 มีข้อความท่ีพิมพ์ผิด

ในหวัข้อของการออกและเสนอขายหุ้นกู้  

ตวัแทนฝ่ายเลขานกุาร ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า มีการพิมพ์ข้อความผิดพลาด ซึ่งบริษัทฯ ได้ดําเนินการ

แก้ไขข้อความในหน้าดงักลา่วให้ถกูต้องแล้ว และได้สง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นในช่วงของการลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชมุ 

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความเห็นต่อท่ีประชมุว่า บริษัทฯ ควรจะเผยแพร่รายงาน

การประชมุผู้ ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท อีกทัง้ข้อมลูเก่ียวกบัการเข้าร่วมอบรมในหลกัสตูรของสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) ของกรรมการ บริษัทฯ ควรจะเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษัทเช่นกนั  

ตวัแทนฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่าบริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยรายงานการประชมุผู้ ถือ

หุ้นและข้อมลูเก่ียวกบัการเข้าร่วมอบรมในหลกัสตูรของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ของกรรมการไว้

บนเวบ็ไซต์ของบริษัทในแต่ละปี โดยแสดงข้อมลูไว้ในหวัข้อ “นกัลงทนุสมัพนัธ์” ภายใต้หวัข้อย่อย “การประชมุสามญัผู้ ถือ

หุ้น” และ “คณะกรรมการบริษัท”  

เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดมีคําถามเพ่ิมเติม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ

ฉนัทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 3,807,979,771 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9997  

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไมอ่นมุติั 12,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0003  

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 1,020,690 เสียง  

  บตัรเสีย  – ไมมี่ – 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุระหว่างการประชมุเพิ่มขึน้ 2,232,123 หุ้น นบัเป็นจํานวนหุ้นท่ีเข้า

ร่วมประชมุทัง้หมดจํานวน 3,809,012,461 หุ้น 

มตทิี่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 29 เมษายน 2556 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี 2556  

   นายระเฑียร ศรีมงคล สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2556 เพ่ือให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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จดุเดน่ของงบกําไรขาดทนุรวม 

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

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

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

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

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

• กําไรหลกัตอ่หุ้นเพิ่มขึน้ร้อยละ 57 จากจํานวน 0.27 บาทตอ่หุ้นในปี 2555 (ปรับปรุง) เป็น 0.43 บาทตอ่หุ้น ในปี 
2556  

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

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

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

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

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

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

จดุเดน่ของงบดลุรวม  

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

• อตัราสว่นหนีส้นิจากการดําเนินงานสทุธิตอ่ทนุลดลงจาก 1.3 เท่า ณ สิน้ปี 2555 (ปรับปรุง) เป็น 1.2 เทา่ ณ สิน้
ปี 2556 
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• สนิทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 จากจํานวน 172.5 พนัล้านบาท ในปี 2555 (ปรับปรุง) เพิ่มขึน้เป็น 189.0 
พนัล้านบาท ในปี 2556  

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

จดุเดน่ของงบกระแสเงินสดรวม  

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

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

• เน่ืองจากรายได้และปริมาณการขายท่ีเพิ่มขึน้ พร้อมทัง้กระแสเงินไหลออกสทุธิของเงินทนุหมนุเวียนท่ีเพิ่มขึน้ใน
ปี 2556 สง่ผลให้มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานหลงัการเปล่ียนแปลงในเงินทนุหมนุเวียนสทุธิ จํานวน 10.4 
พนัล้านบาท ในปี 2556 เปรียบเทียบกบัจํานวน 15.5 พนัล้านบาท ในปี 2555 (ปรับปรุง)    

• กระแสเงินสดใช้ไปสําหรับรายจ่ายฝ่ายทนุ และการลงทนุลดลง จากจํานวน 42.2 พนัล้านบาท ในปี 2555 
(ปรับปรุง) ลดลงเป็น 6.9 พนัล้านบาท ในปี 2556  

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

การออกและเสนอขายหุ้นกู้   

• บริษัทฯได้ออกหุ้นกู้สกลุเงินบาทซึ่งเป็นการออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั โดยออกจําหน่าย
ให้แก่นักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงจํานวน 2,170 ล้านบาท ในวนัท่ี 27 มิถุนายน 2556 การออกหุ้นกู้ครัง้นี ้ถือ
เป็นการออกหุ้นกู้ครัง้ท่ี 4 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

- ชดุอาย ุ5 ปี จํานวน 550 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.40 

- ชดุอาย ุ7 ปี จํานวน 520 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.70  

- ชดุอาย ุ10 ปี จํานวน 1,100 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.10  

• การออกหุ้นกู้ นีบ้รรลวุตัถปุระสงค์ในการเพิ่มอายเุฉล่ียของหนีส้ิน สามารถกําหนดอตัราดอกเบีย้คงท่ีในระยะยาว 
นํามาชําระหนีท่ี้มีต้นทนุทางการเงินสงู และมีสภาพคลอ่งเพ่ือใช้เป็นรายจ่ายฝ่ายทนุและการลงทนุในอนาคต  

• บริษัทฯได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีระดบั A+ โดยทริสเรทติง้ ประเทศไทย และได้รับการยืนยนัใหม่อีก
ครัง้ในเดือนตลุาคม ปี 2556  

นางสาวเจนจิรา สมบัติเจริญวงศ์ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามว่า จากการท่ีบริษัทฯ มีการลงทุนในหลายๆ 

โครงการท่ีผา่นมา แตอ่ตัรากําไรกลบัลดลง อยากทราบถงึแนวทางการบริหารความเส่ียงการลงทนุในธุรกิจของบริษัทฯ  

นายระเฑียร ศรีมงคล ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุว่า ธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจท่ีมีลกัษณะผนัผวนตามวฎัจกัร  

เพราะธุรกิจของบริษัทจดัอยูใ่นประเภทสนิค้าโภคภณัฑ์ โดยในปี 2556 ท่ีผ่านมา สินค้าโภคภณัฑ์มีราคาตกต่ํา โดยเฉพาะ
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ราคา PTA ซึ่งคาดว่า ปี 2556 น่าจะเป็นปีท่ีผลการดําเนินงานอยู่ในจดุท่ีต่ําท่ีสดุแล้ว นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้มีการขยาย

ธุรกิจในแนวด่ิง (Vertical Integration) เพ่ือลดความผนัผวนของกําไร นอกจากนี ้นายระเฑียร ศรีมงคลได้ขอให้นายคณิต 

สีห์ ซึง่เป็นผู้ เช่ียวชาญด้านอตุสาหกรรมปิโตรเคมี ให้อธิบายเพิ่มเติมในประเดน็ดงักลา่ว 

นายคณิต สีห์ กรรมการอิสระ ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมวา่ จากการท่ีธุรกิจของบริษัทฯ มีลกัษณะผนัผวน

ตามวฏัจกัรของธุรกิจ ผู้บริหารของบริษัทฯ พยายามลดความเส่ียงโดยการขยายธุรกิจในแนวด่ิง (Vertical Integration) 

โดยในช่วงแรกของการลงทนุของบริษัทฯ นัน้ บริษัทได้ลงทนุในธุรกิจปลายนํา้ (Down Stream) PET และโพลีเอสเตอร์ 

และในช่วงตอ่มา บริษัทฯ ได้เร่ิมมีการขยายการลงทนุในธุรกิจต้นนํา้ (Up Stream) PTA และ MEG ซึง่ได้ผลอยา่ง

ชดัเจน โดยธุรกิจ PTA สร้างกําไรให้บริษัทในช่วงปี 2551-2553 และธุรกิจ MEG สร้างกําไรมากในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา ทํา

ให้ผลประกอบการกําไรของบริษัทมีเสถียรภาพดีขึน้ 

นอกจากนี ้สภาวะเศรษฐกิจในปัจจบุนัก็มีความผนัผวนตามภมิูภาคหลกัๆ ของโลก โดยในช่วงปี 2540 

เกิดวิกฤตต้มยํากุ้ งในเอเชีย  อเมริกาและยโุรปท่ีมีเศรษฐกิจดี ช่วยฉดุเศรษฐกิจเอเชียออกจากวิกฤตต้มยํากุ้ง ต่อมาช่วงปี 

2551 ท่ีทวีปอเมริกาและยโุรปประสบวิกฤต Hamburger Crisis เอเชียโดยเฉพาะจีน ช่วยฉดุเศรษฐกิจอเมริกาและยโุรป

ออกจากวิกฤต บริษัทฯ จึงลดความเส่ียงโดยกระจายการลงทนุไปยงัภมิูภาคหลกัๆ ของโลก กล่าวคือ มีการลงทนุในทวีป

อเมริกาประมาณ 1 ใน 3 ส่วน ลงทนุในทวีปยโุรปประมาณ 1 ใน 3 ส่วน และลงทนุในทวีปเอเชียอีก 1 ใน 3 ส่วน ซึ่งทวีป

อเมริกาและทวีปยโุรปเป็นภมิูภาคท่ีให้อตัรากําไรท่ีดีกวา่ ในขณะท่ีทวีปเอเชียนัน้ มีการแข่งขนัท่ีคอ่นข้างรุนแรง เน่ืองจากมี

อปุทานสว่นเกิน (Over Supply) โดยเฉพาะจากผู้ผลิตในประเทศจีน ดงันัน้ จะเห็นว่าบริษัทฯ มีการบริหารความเส่ียงใน

การลงทนุท่ีเหมาะสม จากการท่ีบริษัทฯ มีการขยายธุรกิจทัง้ในแนวด่ิง (Vertical Integration) และในแนวราบ (Horizontal 

Regional  Diversification)  สง่ผลให้บริษัทฯ มีกําไรจากผลการดําเนินงานและยงัสามารถจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นได้

ตลอดมาทกุปี เม่ือเทียบกบัผลประกอบการคูแ่ข่งในประเทศจีนซึง่ประสบกบัภาวะขาดทนุเป็นอยา่งมาก 

ท่ีประชมุรับทราบรายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2556 ตามท่ีเสนอ 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบดุลและงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

นายระเฑียร ศรีมงคล เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติังบดลุและงบกําไรขาดทนุสําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 

31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทแล้ว 

ตามรายละเอียดท่ีปรากฎไว้ในรายงานประจําปี 2556 ซึง่ได้จดัสง่ไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามเก่ียวกบังบกําไรขาดทนุในสว่นของค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ท่ีเพิ่มขึน้ประมาณ 800 ล้านบาท 

นายซันเจย์ อาฮูจา ผู้บริหารฝ่ายการเงิน ได้ชีแ้จงว่าต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารท่ี

เพิ่มขึน้ในปี 2556 เม่ือเทียบกบัปี 2555 นัน้ เน่ืองจากบริษัทฯ ได้มีการรวมต้นทนุขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของ 
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Trevira ซึง่เป็นบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจด้านโพลีเอสเตอร์ในยโุรป โดยมาแสดงไว้ในงบการเงินรวมในปี 2556 สว่นในปี 2555 

ได้มีการบนัทกึโดยใช้วิธีสว่นได้เสีย (Equity Method) เน่ืองจาก Trevira เป็นกิจการท่ีมีการควบคมุร่วมกนั (Joint Control 

Company) แตใ่นปี 2556 Trevira ถือเป็นบริษัทยอ่ย 

นาย เดชา สนุทรารชนุ ผู้ ถือหุ้นสอบถามเก่ียวกบัการขาดทนุจากสนิค้าคงเหลือจํานวน 900 ล้านบาท  

นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล ชีแ้จงว่ากรณีการขาดทนุจากสินค้าคงเหลือเกิดจากราคาตลาดของสินค้า

ลดลงเม่ือเทียบกบัราคาต้นทนุ  

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้นได้แจ้งต่อท่ีประชมุว่าอตัราส่วนทางการเงินมีอตัราส่วนท่ีดีขึน้ 

โดยเฉพาะวงจรเงินสด (Cash Cycle) มีอตัราเฉล่ียอยู่ท่ี 48.2 วนั ซึง่แสดงให้เห็นว่ามีการจดัการทางด้านการดําเนินงานท่ี

ดี สําหรับอตัรากําไรสทุธิมีอตัรากําไรท่ีลดลง หากผู้บริหารสามารถปรับปรุงให้มีอตัรากําไรสทุธิให้เพิ่มขึน้ได้ ก็จะช่วยเพ่ิม

มลูคา่ของกิจการได้ 

นางสาวจนัทิรา เดชณรงค์ ผู้ รับมอบฉนัทะสอบถามเก่ียวกบัรายละเอียดของค่าใช้จ่ายในการขายใน

สว่นท่ีเป็นคา่ใช้จ่ายในการจดัจําหน่าย  

 นายซนัเจย์ อาฮจูา ชีแ้จงว่าค่าใช้จ่ายในการจดัจําหน่ายเกิดจากค่าใช้จ่ายของ Trevira GMBH ซึง่เป็น

บริษัทย่อย จึงต้องแสดงค่าใช้จ่ายนีร้วมเข้าไปในงบการเงินรวมของบริษัทในปี 2556 โดยท่ีในปี 2555 Trevira GMBH ถือ

เป็นกิจการควบคมุร่วมกนั จึงบนัทกึค่าใช้จ่ายโดยใช้วิธีสว่นได้เสีย (Equity Method) ซึง่เป็นการบนัทกึในลกัษณะเดียวกนั

กบัต้นทนุขาย คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

นายพฤทธานนัต์ ศรีวงศ์เลียง ผู้ รับมอบฉนัทะสอบถามวา่บริษัทฯ มีการทําประกนัภยัประเภทใด ซึง่จาก

งบการเงินมีคา่ใช้จ่ายด้านประกนัภยัจํานวนคอ่นข้างสงู 

 นายซันเจย์ อาฮูจา ชีแ้จงว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการทําประกันภัยโดยคุ้มครองครอบคลุมถึง 

ความเสียหายด้านทรัพย์สนิ ธุรกิจหยดุชะงกั ความเส่ียงด้านเครดิตและความเส่ียงด้านอ่ืนๆ   

นายสขุสนัต์ิ ปีตะโหตะระ ผู้ ถือหุ้นสอบถามเก่ียวกบังบประมาณในการจดัซือ้เคร่ืองบินโดยสารสว่นตวั 

นายระเฑียร ศรีมงคล ชีแ้จงวา่บริษัทฯ ไมเ่คยมีการจดัซือ้เคร่ืองบินโดยสารสว่นตวั 

นายอัจฉรินทร์ ศุภเสถียรพงศ์ ผู้ ถือหุ้ นสอบถามเก่ียวกับส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมทุน UAB 

Ottana Europe  

นายดีลิป กมุาร์ อากาวาล ชีแ้จงว่า UAB Ottana Europe เป็นบริษัทร่วมทนุในประเทศอิตาลี ซึง่มีผล

ขาดทนุจากการด้อยคา่ และขาดทนุจากธุรกิจ PTA  
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นายธงชัย พรหมลิขิตกุล ผู้ ถือหุ้ นสอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกับการเช่าเคร่ืองบินโดยสารส่วนตัวและ

คา่ใช้จ่ายของการเช่าเคร่ืองบิน 

นายระเฑียร ศรีมงคล ชีแ้จงว่ากรณีการเช่าเคร่ืองบินโดยสารส่วนตัว มีการพิจารณาในท่ีประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเห็นว่าผู้บริหารของบริษัทมีความจําเป็นในการเดินทางในหลายๆ ประเทศและบางครัง้เป็น

กรณีเร่งด่วน อีกทัง้การซือ้ตัว๋โดยสารในช่วงระยะเวลาสัน้ๆ  ก็ประสบปัญหาในการซือ้ตัว๋โดยสาร ทําให้ต้องเช่าเคร่ืองบิน

โดยสารส่วนตวั ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเปรียบเทียบราคาค่าเช่ากับผู้ ให้เช่าเคร่ืองบินโดยสารส่วนตวัรายอ่ืนแล้ว ซึ่งราคาท่ี

บริษัทเช่าเป็นราคาท่ีสมเหตสุมผล 

นายซนัเจย์ อาฮจูา ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่าค่าใช้จ่ายในการเช่าเคร่ืองบินทัง้ปีโดยประมาณคือ 90 – 100 

ล้านบาท 

ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่าในปี 2555 การลงทนุในบริษัทร่วมทนุทกุแหง่มีผลการดําเนินงานขาดทนุทกุบริษัท 

สว่นในปี 2556 มีกําไรจากการลงทนุในบริษัทร่วมทนุเพียง 2 บริษัท อยากสอบถามแนวทางในอนาคตของบริษัทร่วมทนุท่ี

ยงัประสบปัญหาของการขาดทนุ 

นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล ชีแ้จงว่าธุรกิจ FibersVisions และ Trevira ขณะนีมี้กําไรและเร่ิมมีผลการ

ดําเนินงานท่ีดีขึน้แล้ว สําหรับธุรกิจ Ottana ในประเทศอิตาลี และ PT.Indorama Petrochemicals ในประเทศอินโดนีเซีย 

ซึง่เป็นธุรกิจ PTA ขณะนีย้งัคงประสบปัญหาขาดทนุ เน่ืองจากเกิดสภาวะอปุทานสว่นเกินของ PTA (Over Supply) โดย

คาดวา่เม่ือธุรกิจ PTA ดีขึน้จะสร้างผลตอบแทนได้ในระยะยาว  

 เน่ืองจากไมมี่ผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามเพิ่มเติม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ

ลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 3,812,360,368 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9836  

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไมอ่นมุติั 624,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0164 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 1,284,501 เสียง  

บตัรเสีย  – ไมมี่ – 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุระหว่างการประชมุเพิ่มขึน้ 5,257,108 หุ้น นบัเป็นจํานวนหุ้นท่ีเข้า

ร่วมประชมุทัง้หมดจํานวน 3,814,269,569 หุ้น 

มตทิี่ประชุม อนุมัตงิบดุลและงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่เสนอ 
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วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2556 และกาํไรสะสม และ

การจ่ายเงนิปันผล 

นายระเฑียร ศรีมงคลแถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ สําหรับการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2556 นัน้ คณะกรรมการ

บริษัทเหน็ควรเสนอให้จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.28 บาท คิดเป็นเงินจํานวน 1,347,992,028.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 

101.67 ของกําไรสทุธิจากงบการเงินรวมของบริษัทประจําปี 2556 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้กบัผู้

ถือหุ้นของบริษัทไปแล้ว ในอตัราหุ้นละ 0.14 บาท คิดเป็นจํานวนเงิน 673,996,014.30 บาท เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2556 

ดงันัน้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในสว่นท่ีเหลือในอตัราหุ้นละ 0.14 บาท คิดเป็นจํานวนเงิน 673,996,014.30 บาท  ใน

วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 

การจ่ายเงินปันผลนี ้ เป็นการจ่ายจากสว่นแบ่งของกําไรท่ีได้รับการยกเว้นไม่ต้องนํารายได้มาคํานวณ

เพ่ือเสียภาษีเงินได้นิติบคุคล ดงันัน้ การหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลคืนจากกรมสรรพากรได้ อยา่งไร

ก็ตาม การจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทท่ีถือหุ้นของบริษัทฯ มากกวา่ร้อยละ 25 และถือนานเกินกวา่ 6 

เดือน จะไมถ่กูหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย  

อนึง่ บริษัทฯ ได้กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2557 (Record 

Date) และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยวิธีการปิด

สมดุทะเบียนในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2557 

เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงมติ

และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 3,813,434,568 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9832  

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไมอ่นมุติั 639,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0168  

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 262,101 เสียง 

บตัรเสีย  – ไมมี่ – 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุระหว่างการประชมุเพิ่มขึน้ 67,000 หุ้น นบัเป็นจํานวนหุ้นท่ีเข้าร่วม

ประชมุทัง้หมดจํานวน 3,814,336,569 หุ้น 

มตทิี่ประชุม อนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2556 และกาํไรสะสมตามที่เสนอ 
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วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

นายระเฑียร ศรีมงคล แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั และ

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14  ซึ่งกําหนดให้กรรมการพ้นจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น

ประจําปี ซึ่งกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระในปีนีทุ้กท่านยินดีรับเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนาม

กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระในปีนี ้ได้แก่   

1. นางสจิุตรา โลเฮีย  กรรมการและประธานกรรมการกํากบัดแูลการดําเนินงานด้านความ 
                                 รับผิดชอบตอ่สงัคม 

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

  ตรวจสอบและกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร 

4. นายวิลเล่ียม เอล็ล์วู๊ด ไฮเน็ค กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน 
  และกํากบัดแูลกิจการ 

5. ดร. ศิริ การเจริญดี  กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและกํากบั 
  ดแูลกิจการ 

นายระเฑียร ศรีมงคล เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัเลือกตัง้กรรมการทัง้ 5 คน กลบัเข้า

ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ทัง้นีป้ระวติัและประสบการณ์ในการทํางานของกรรมการทัง้ 5 คน รวมทัง้

คํานิยามกรรมการอิสระท่ีบริษัทกําหนด ได้แสดงรายละเอียดไว้ในเอกสารแนบ 4 ของหนงัสือเชิญประชมุ ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่

ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว 

เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงมติ

และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบคุคล โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. นางสจิุตรา โลเฮีย – กรรมการและประธานกรรมการกํากบัดแูลการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 3,673,818,722 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.2669 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไมอ่นมุติั 142,467,446 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.7331 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 1,862,401 เสียง  

บตัรเสีย  – ไมมี่ – 

2. นายซาชิ ปรากาซ ไคตาน –  กรรมการและกรรมการผู้จดัการธุรกิจขนสตัว์ 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 3,813,019,014 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8919 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไมอ่นมุติั 4,126,654 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1081 
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  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 1,002,901 เสียง  

บตัรเสีย  – ไมมี่ – 

3. นายระเฑียร ศรีมงคล – กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและ 
                                        กรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 3,817,416,789 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9920  

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไมอ่นมุติั 305,379 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0080  

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 426,401 เสียง  

บตัรเสีย  – ไมมี่ – 

4. นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค – กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและกํากบัดแูล 
                                             กิจการ 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 3,815,851,168 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9950  

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไมอ่นมุติั 192,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0050  

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 2,104,901 เสียง  

บตัรเสีย  – ไมมี่ – 

5. ดร. ศิริ การเจริญดี – กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและกํากบัดแูลกิจการ 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 3,817,426,168 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9981  

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไมอ่นมุติั 74,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0019  

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 648,401 เสียง  

บตัรเสีย  – ไมมี่ – 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุระหว่างการประชมุเพิ่มขึน้ 3,812,000 หุ้น นบัเป็นจํานวนหุ้นท่ีเข้า

ร่วมประชมุทัง้หมดจํานวน 3,814,336,569 หุ้น 

มตทิี่ประชุม อนุมัติการเลือกตัง้กรรมการทัง้ 5 คน กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระ

หน่ึงตามที่เสนอ 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจาํปี 2557 

นายระเฑียร ศรีมงคล แถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณา

ค่าตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนมุตัิการจ่าย

ค่าตอบแทนกรรรมการประจําปี 2557 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 16,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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1) ค่าตอบแทนประจําของกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้ บริหารเป็นจํานวนเงินรวม 
5,700,000 บาท 

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

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

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

เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะลงมติ

และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 3,813,421,630 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8756 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไมอ่นมุติั 4,429,838 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1160  

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 320,101 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0084 

บตัรเสีย  – ไมมี่ – 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุระหว่างการประชมุเพิ่มขึน้ 23,000 หุ้น นบัเป็นจํานวนหุ้นท่ีเข้าร่วม

ประชมุทัง้หมดจํานวน 3,818,148,569 หุ้น 

มตทิี่ประชุม อนุมัตกิารจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจาํปี 2557 ตามที่เสนอ  

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2556 

 นายระเฑียร ศรีมงคล แถลงตอ่ท่ีประชมุว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั และ

ข้อบงัคบับริษัทข้อ 30 กําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี

เพ่ือเสนออนมุติัต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น   ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตัง้นายวินิจ 

ศิลามงคล  ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขท่ี 3378  หรือนางสาวอรวรรณ ชณุหกิจไพศาล  ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขท่ี 6105 หรือ  

นายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลิศ ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขท่ี 4068 หรือผู้สอบบญัชีรายอ่ืนซึ่งได้รับการแต่งตัง้จากบริษัท เคพีเอ็มจี 

ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2557 ซึ่งเป็นผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีมีคุณสมบัติตาม

พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และมีผลงานเป็นท่ีน่าพอใจ โดยกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประจําปี 2557 เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 7,800,000 บาท โดยไมร่วมคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ 

เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะลงมติ

และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้
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ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 3,814,488,076 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9868 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไมอ่นมุติั 504,292 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0132  

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 3,179,201 เสียง  

บตัรเสีย  – ไมมี่ – 

มตทิี่ประชุม อนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2557 ตามที่เสนอ 

วาระที่ 8  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ 

  นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่บริษัทฯ ได้นําเสนอรายงานในหวัข้อ “การเปล่ียนแปลง

ท่ีเหนือกวา่” โดยอธิบายถงึกลยทุธ์หลกัท่ีสําคญัซึง่จะนําไปสูว่ิวฒันาการและการเปล่ียนแปลงของบริษัทดงันี ้

บริษัทฯ มีการเติบโตเป็นอย่างมากตลอดระยะเวลาหลายปีท่ีผ่านมา และในปี 2556 นีเ้ป็นปีท่ีบริษัทฯ 

ได้ทําการควบรวมธุรกิจ จากการท่ีบริษัทฯ ได้ซือ้ธุรกิจเข้ามาเป็นจํานวนมาก และเป็นเวลาท่ีเหมาะสมท่ีบริษัทฯ จะต้องให้

ความสําคญักบับริษัทเหล่านี ้เพ่ือให้ดําเนินการเป็นไปตามแนวทางท่ีได้กําหนดไว้ และเพ่ือให้แน่ใจว่าการรวมธุรกิจเข้า

ด้วยกนั สามารถสร้างผลตอบแทนท่ีเพิ่มขึน้ และสามารถทําให้ผลประกอบการดีขึน้และเติบโตตอ่ไปในอนาคต 

กลยทุธ์การรวมธุรกิจของบริษัทฯ ในทวีปเอเชีย ทวีปยโุรป ทวีปแอฟริกา และทวีปอเมริกาเหนือ เป็น

การขยายและควบรวมธุรกิจ วตัถุดิบตัง้ต้น ผลิตภณัฑ์ขัน้ปลาย และผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ ซึ่งเป็นการสร้างพืน้ฐานของ

บริษัทให้แข็งแกร่งขึน้ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา  

ในปี 2556 ถือเป็นปีท่ีสร้างความท้าทายให้กบับริษัท ซึ่งเห็นได้อย่างชดัเจนจากการท่ีอตุสาหกรรมใน

ห่วงโซ่มลูค่าโพลีเอสเตอร์อยู่ในช่วงถดถอยทัว่โลก อีกทัง้หลายบริษัทท่ีเป็นคู่แข่งทัง้ในทวีปเอเชียและทวีปอ่ืนๆ ก็ได้รับ

ผลกระทบเป็นอยา่งมาก แตด้่วยพืน้ฐานท่ีแข็งแกร่งของบริษัทฯ ทําให้เราสามารถสร้างผลการดําเนินงานท่ีดีกวา่  

วสัิยทัศน์เชงิกลยุทธ์ที่ชัดเจน 

โอกาสแห่งการเติบโตในอนาคต 

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

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

ร้อยละ 40 ความต้องการอาหารเพ่ิมขึน้ร้อยละ 35 ซึ่งสามารถเทียบได้กบัการเติบโตของอปุสงค์ท่ีสอดคล้องใน
กลุม่ผลติภณัฑ์ของบริษัท 
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การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยีและนวตักรรม 

วิวฒันาการอยา่งตอ่เน่ืองของเทคโนโลยีสามารถเปล่ียนแปลงโลกและชีวิตเร็วกว่าท่ีคิด   ทัง้นีผ้ลิตภณัฑ์ทางด้าน

โพลีเอสเตอร์ HVA และเส้นใยท่ีเก่ียวเน่ืองอ่ืนๆ รวมทัง้วสัดขุองบรรจภุณัฑ์สว่นใหญ่จะถกูใช้ไปในการสร้างสรรค์นวตักรรม

เหลา่นี ้

บคุลากรในฝ่ายวิจยัและพฒันาของบริษัททํางานอยา่งมีประสทิธิภาพและรอบคอบกบัแบรนด์ระดบัโลกเพ่ือให้มี

ความคิดสร้างสรรค์และมีวิธีการแก้ปัญหาอยา่งมืออาชีพ และเพ่ือเป็นการตอบสนองตอ่ความต้องการท่ีเฉพาะเจาะจง เช่น 

บริษัทฯ ทํางานร่วมกบั PepsiCo ในการพฒันาทัง้รูปแบบ ความแข็งแรง และรีไซเคิลของขวดทรอปิคานาในรูปแบบใหม่

ขนาด 89 ออนซ์ท่ีเกิดจากการอดัและเป่าขึน้รูป ซึง่สง่ผลให้ PepsiCo ได้รับรางวลัรองชนะเลศิในด้านการพฒันาบรรจุ

ภณัฑ์ ประเภทการออกแบบท่ีงาน Visionary Awards ในปี 2556 จะเหน็ได้วา่เป็นนวตักรรมท่ีแท้จริงซึง่สง่ผลให้มีการ

เติบโตอยา่งยัง่ยืน 

การเปลีย่นฐานทางภูมิศาสตร์ของพลงังานและวตัถดิุบตัง้ตน้ 

คาดการณ์ว่าวิวฒันาการของก๊าซธรรมชาติในทวีปอเมริกาเหนือจะก่อให้เกิดการเปล่ียนฐานทางภมิูศาสตร์ของ

พลงังานและวตัถดิุบตัง้ต้นทัว่โลก สว่นในทวีปยโุรปและทวีปเอเชียจะยงัคงใช้พลงังานและวตัถดิุบตัง้ต้นพืน้ฐาน Naphtha 

ซึง่ทําให้ต้นทนุเฉล่ียของวตัถดิุบทัว่โลกมีราคาสงูขึน้ ทัง้นี ้ในทวีปอเมริกาเหนือจะยงัคงได้รับประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติท่ี

ใช้เป็นวตัถดิุบตัง้ต้นพืน้ฐาน  

ใครทีจ่ะสามารถเติบโตไดใ้นอนาคต 

การท่ีบริษัทฯ มีขนาดใหญ่และกระจายอยู่ครอบคลมุทัว่ทัง้โลก ถือเป็นโอกาสท่ีดีสําหรับตลาดเกิดใหม่ท่ีกําลงั

เติบโต ทัง้นีก้ารมีฐานการผลติอยูใ่นประเทศท่ีมีเศรษฐกิจท่ีแข็งแกร่ง จะช่วยตอบสนองความต้องการของตลาดในประเทศ 

และจะช่วยให้เป็นผู้ นําท่ีมีอํานาจเหนือตลาด 

วตัถดิุบตัง้ต้น คือ ความท้าทายและการเป็นเจ้าของวตัถดิุบตัง้ต้นท่ีมีข้อได้เปรียบถือเป็นกญุแจสําคญั บริษัทฯ มี

ความมุง่มัน่ท่ีจะลงทนุในด้านวตัถดิุบตัง้ต้นท่ีมีข้อได้เปรียบ ซึง่เห็นได้จากการลงทนุท่ีผ่านมาของบริษัท รวมทัง้การลงนาม

สญัญาร่วมทนุโรงงานผลติพาราไซลีนก็ถือเป็นการเติบโตก้าวถดัไปในทิศทางนี ้

การวิจยัและพฒันารวมถงึเทคโนโลยีจะเป็นตวัขบัเคล่ือนให้เกิดนวตักรรมและผลติภณัฑ์ท่ีลํา้สมยั สําหรับการใช้

งานในชีวิตประจําวนัในปัจจบุนั  ณ วนันี ้ บริษัทฯ มีศนูย์กลางในการทํางานทางด้านวิจยัและพฒันาจํานวน 6 แหง่ มี

สทิธิบตัรจํานวน 250 ใบ และมีบคุลากรจํานวน 125 คน ทัง้นีก้ารเข้าซือ้กิจการ PHP และ SASA ก็ถือเป็นการเติบโตก้าว

ถดัไปในทิศทางนี ้ 
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การเปลีย่นแปลงสู่อนาคตทีดี่ข้ึน 

บริษัทฯ เร่ิมก่อตัง้ในปี 2538 พร้อมด้วยวิสยัทศัน์เชิงกลยทุธ์ท่ีชดัเจน เพ่ือท่ีจะเป็นหนึ่งในผู้ผลิตชัน้นําในระดบั

โลกท่ีมุง่เน้นในการให้ความสําคญักบับคุลากรและทกุกระบวนการ ซึง่สง่ผลให้บริษัทฯ เป็นหนึ่งในบริษัทท่ีได้รับการช่ืนชม

มากท่ีสดุในระดบัโลก 

ทัง้นี ้บริษัทฯ เร่ิมดําเนินธุรกิจในประเทศไทยด้วยการลงทนุขนาดเลก็ในจงัหวดัลพบรีุและจงัหวดันครปฐม พร้อม

ด้วยกลุ่มบุคลากรท่ีดีท่ีสุดในอุตสาหกรรมและมีการพัฒนาความเป็นผู้ นําท่ีชาญฉลาดอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้บริษัทฯ 

ประสบผลสําเร็จในการเป็นผู้ผลิตห่วงโซ่โพลีเอสเตอร์แบบครบวงจรรายใหญ่ท่ีสดุรายเดียวของโลก นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงั

ได้รับการยอมรับจาก Forbes, BCG, ICIS และอ่ืนๆ 

หากมองภาพรวมในปี 2557 และในปีต่อๆ ไป บริษัทฯ จะเข้มแข็งมากย่ิงขึน้ ไม่เพียงแต่รับมือกบับททดสอบใดๆ

ท่ีผา่นเข้ามาแตย่งัก้าวข้ามผา่นปัญหาอยา่งสง่างามและเตม็ความภาคภมิู 

การเตบิโตในก้าวถัดไป 

ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ 

เน่ืองจากบริษัทฯ มีความหลากหลายทัง้ทางด้านผลติภณัฑ์และทางด้านภมิูศาสตร์ เม่ือเทียบกบัคู่แข่งขนัในทวีป

เอเชีย หรือทางฝ่ังตะวนัตก  ดงันัน้ จึงเป็นการยากท่ีจะหาคู่แข่งขนัท่ีใกล้เคียงกบับริษัทฯ ได้  ทัง้นี ้รายได้ร้อยละ 27 ของ

บริษัทมาจากผลิตภณัฑ์ชนิดพิเศษ HVA และร้อยละ 13 มาจากผลิตภณัฑ์ Feedstock นอกจากนีร้ายได้หลกัท่ีเหลือคิด

เป็นร้อยละ 60 เป็นรายได้ของผลิตภณัฑ์ทัว่ไป (Commodity) ซึง่ประกอบด้วยผลิตภณัฑ์ PET และผลิตภณัฑ์เส้นใยและ

เส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ จากการท่ีบริษัทฯ มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ จะช่วยป้องกันความเส่ียงจากอตัรากําไรท่ี

ตกต่ําในบางกลุม่ผลติภณัฑ์หรือบางภมิูภาค อยา่งไรก็ตามบริษัทฯ ยงัคงมีผลประกอบการท่ีดีเป็นลําดบัต้นๆ ในกลุม่ธุรกิจ

นี ้ 

การเติบโตแบบกา้วกระโดดของกลุ่มผลิตภณัฑ์ชนิดพิเศษ 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ HVA สามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทเพิ่มขึน้หลายเท่าจากร้อยละ 12 ของรายได้ทัง้หมด 

จํานวน 6.1 พนัล้านเหรียญสหรัฐในปี 2554 เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 27 ของรายได้ทัง้หมดจํานวน 7.5 พนัล้านเหรียญสหรัฐ ใน

ปี 2556 เช่นเดียวกบัผลกําไรท่ีเพิ่มขึน้จากความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ ซึ่งผลิตภณัฑ์ HVA สามารถสร้างผลกําไรหลกั  

(Core EBITDA) เพิ่มขึน้อยา่งมากจากร้อยละ 12 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 34 ในปี 2556 

การขยายผลิตภณัฑ์เข้าสู่กลุม่ผลิตภณัฑ์ HVA ท่ีเพิ่มขึน้นี ้ สามารถลดความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้ ซึ่งจะเห็นได้

จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั่วไป (Commodity) มีอัตรากําไรท่ีตกต่ําตลอดระยะเวลาในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา แต่บริษัทฯ ยังคง

สามารถรักษาอตัรากําไรโดยรวมให้ดีขึน้ได้ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นไปท่ีกลุ่มผลิตภณัฑ์ HVA การท่ีบริษัทฯ ได้เป็นผู้ นํา
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ตลาดและเป็นผู้ ริเร่ิมผลิตผลิตภณัฑ์ต่างๆ นี ้ทําให้บริษัทฯ มีความหลากหลายของผลิตภณัฑ์พิเศษ ซึ่งจะช่วยเพิ่มมลูค่า

ให้กบัแบรนด์สนิค้าของ IVL และทําให้บริษัทฯ เป็นผู้จดัหาสนิค้าท่ีสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคทัว่โลก 

รูปแบบธุรกิจเชิงบูรณาการ 

ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นตวักลางเช่ือมระหว่างอตุสาหกรรมปิโตรเคมีและสินค้าอปุโภคบริโภคหมนุเร็ว ดงัจะเห็นได้

จากการท่ีบริษัทฯ ซือ้วตัถดิุบหลกัจาก British Petroleum, PTT Group, Exxon, Shell, Sabic, Chevron และอ่ืนๆ ซึง่ถือ

เป็นผู้บุกเบิกในอตุสาหกรรมปิโตรเคมีขัน้ต้นนํา้ ทัง้นีผ้ลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ จะขายไปยงับริษัท Coke, Pepsi, Nestle, 

P&G และอ่ืนๆ ซึง่เป็นผู้บกุเบิกธุรกิจสินค้าอปุโภคบริโภคหมนุเร็ว (FMCG) ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ถกูนําไปใช้ในสินค้าท่ีมี

ความสําคญัในชีวิตประจําวนั เช่น นํา้ด่ืม นํา้อดัลม ผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ในครัวเรือน และอ่ืนๆ บริษัทฯ ให้ความสําคญัในการ

สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบักลุม่ลกูค้า ผู้จดัหาวตัถดิุบ และตระหนกัดีวา่พวกเขาเป็นกลุม่ผู้ มีสว่นได้เสียท่ีสําคญัของบริษัท 

เน่ืองจากลกูค้าของบริษัทฯ คือบริษัทท่ีผลิตสนิค้าอปุโภคบริโภคหมนุเร็ว (FMCG) บริษัทฯ จึงมีรายได้จากการ

ขายท่ีแข็งแกร่งอยา่งเหน็ได้ชดั บริษัทฯ มีรายได้สงูสดุเทา่กบั 7.5 พนัล้านเหรียญสหรัฐ เม่ือเทียบกบั 6.8 พนัล้านเหรียญ

สหรัฐในปี 2555 เพิ่มขึน้ร้อยละ 9 ถงึแม้จะประสบกบัความยากลําบากอนัเน่ืองมาจากอตัรากําไรและปริมาณการผลิต 

PTA ท่ีลดต่ําลง จากการปิดปรับปรุงโรงงานผลติ Oxide และ Glycol ในมลรัฐเทก็ซสั และโรงงาน PTA ท่ีประเทศ

เนเธอร์แลนด์ เป็นระยะเวลา 35 วนั  

ตัง้แต่ปี 2551 เป็นต้นมา บริษัทฯ เผชิญกบัความเปล่ียนแปลง และในทกุก้าวของการดําเนินงานของบริษัทฯ ท่ี

ผ่านมาถือเป็นรากฐานท่ีสําคญัของการดําเนินธุรกิจของปี 2556 ทัง้นีค้วามแข็งแกร่งของบริษัทฯ ณ วนันีเ้ป็นผลมาจาก

ความหลากหลายของกลุม่ธุรกิจท่ีมีความเช่ือมโยงท่ีเก่ียวข้องกนั 

ความหลากหลายทางการตลาดดว้ยศกัยภาพในการเติบโตระยะยาว 

ปัจจุบนันี ้รายได้ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ไม่ได้ขึน้อยู่กับผลิตภัณฑ์เพียงชนิดเดียวหรือสายการผลิตเดียวเท่านัน้ 

ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ มีความหลากหลาย เช่น ผลติภณัฑ์ทางด้านอนามยั อตุสาหกรรม ยานยนต์ เสือ้ผ้าและเคร่ืองนุ่งห่ม 

ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ภายในบ้าน วตัถุดิบตัง้ต้นเพ่ือการผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์ เอทีลีนออกไซด์และผลิตภัณฑ์อ่ืน รวมทัง้

ผลติภณัฑ์ทัว่ไป และผลติภณัฑ์บรรจภุณัฑ์ HVA  

ความหลากหลายของการลงทนุในสินทรพัย์ทัว่โลก 

ภายหลงัการเข้าซือ้กิจการ PHP และ SASA บริษัทฯ มีฐานการผลิตทัง้หมด 46 แห่งตัง้อยู่ใน 17 ประเทศ โดยมี

สํานักงานใหญ่ตัง้อยู่ ท่ีกรุงเทพฯ ประเทศไทย ทัง้นีก้ารมีฐานการผลิตครอบคลุมอยู่ทั่วโลกและการมีวัฒนธรรมท่ี

หลากหลายจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างเกณฑ์มาตรฐานของกระบวนการท่ีมีอยู่ครอบคลมุทัว่ทกุภมิูภาค ซึง่แนวทางการ

ปฏิบติัท่ีดีได้ถกูนํามาปรับใช้ในทกุๆ โรงงาน 



                                                                                                                              บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) 

 

หน้า 26 

 

การท่ีบริษัทฯ มีการดําเนินงานกระจายอยู่ทัว่โลกจะสามารถช่วยป้องกนัความเส่ียงท่ีมีต่อธุรกิจ โดยในปี 2554 

ธุรกิจของบริษัทฯ ในทวีปเอเชียมีผลประกอบการท่ีโดดเด่นมาก ในขณะท่ีธุรกิจในฝ่ังตะวันตกมีผลการดําเนินงานท่ี

แข็งแกร่งมากในปี 2556 

บริษัทฯ มีการลงทนุในสินทรัพย์ทัง้ในตลาดท่ีพฒันาแล้วและตลาดเกิดใหม่ ทัง้นีต้ลาดในฝ่ังตะวนัตกจะมีการ

ควบรวมธุรกิจและมีหลักการมากกว่า แต่ในขณะท่ีตลาดในฝ่ังเอเชียมีการเติบโตสูง ส่งผลให้บริษัทฯ เป็นผู้ นําใน

อตุสาหกรรมระดบัโลกอยา่งแท้จริง โดยมีสํานกังานใหญ่ตัง้อยูท่ี่ประเทศไทย  

การเข้าถึงตลาดทีเ่หนือกว่า 

ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ จําหน่ายไปยงั 110 ประเทศ ครอบคลมุในทวีปอเมริกาเหนือ ยโุรป เอเชีย ละตินอเมริกา 

ตะวนัออกกลางและแอฟริกา ซึ่งเป็นการเข้าถึงตลาดท่ีไม่มีคู่แข่งขนัใดสามารถเข้าถึงผู้บริโภคทัว่โลกได้เช่นเดียวกบับริษัท 

กลุม่ลกูค้าของบริษัทฯ เป็นบริษัทชัน้นําในระดบัโลก ด้วยเหตผุลนีทํ้าให้บริษัทฯ สามารถจดัหาสินค้าเพ่ือตอบสนองความ

ต้องการได้ทัง้ในระดบัภมิูภาคและระดบัท้องถ่ิน 

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ท่ีสดุในอุตสาหกรรม PET ในทวีปอเมริกาเหนือ ซึ่งสหรัฐอเมริกาถือเป็นหนึ่งใน

ประเทศท่ีมีอตัราการบริโภค PET ตอ่หวัสงูสดุ ทัง้นีส้หรัฐอมริกาเป็นตลาดท่ีสร้างรายได้ท่ีใหญ่ท่ีสดุให้กบับริษัทฯ 

ผูนํ้าอตุสาหกรรมระดบัโลกอนัดบัที ่1 

ปรัชญาของบริษัทคือการเติบโตไปพร้อมกบัผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัท เช่น ลกูค้าหรือผู้จดัหาวตัถดิุบ ซึง่จะช่วยให้

บริษัทเป็นผู้ นําตลาดและเป็นผู้ นําในระดบัภมิูภาคท่ีบริษัทดําเนินงานอยูแ่ละมีความโดดเดน่ในหว่งโซม่ลูคา่โพลีเอสเตอร์  

ด้วยธุรกิจหลักท่ีมีความมั่นคงและมีความหลากหลาย ทําให้บริษัทฯ สามารถขยายสายผลิตภัณฑ์และการ

ให้บริการ และเข้าสูฐ่านการผลติใหม่ทัง้จากการขยายและการเป็นผู้ นําตลาด นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ประกาศเข้าซือ้กิจการ 

PHP และ SASA ทําให้บริษัทฯ สามารถท่ีจะเป็นผู้ นําในตลาดท่ีสําคญั  

ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ ผลิตเส้นใยโพลีโพรพิลีน Bi-Component เป็นอันดับ 1 ของโลกจากการเข้าซือ้กิจการ 

FiberVisions บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์ HVA อนัดบั 1 ของทวีปยโุรป จากการเข้าซือ้กิจการ Trevira บริษัทฯ 

เป็นผู้ผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลอนัดบั 1 ของทวีปยโุรปจากการเข้าซือ้กิจการ Wellman บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเส้นด้าย

ไนลอนสําหรับผลิตถงุลมนิรภยัอนัดบั 1 ของยโุรปจากการเข้าซือ้กิจการ PHP Fibers การเข้าซือ้กิจการทัง้หมดนี ้ทําให้

บริษัทฯ อยูใ่นจดุท่ีมีความได้เปรียบ และบริษัทฯ มีความตัง้ใจท่ีจะใช้ประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี 
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มุ่งเนน้การดําเนินงานทีเ่ป็นเลิศ 

แม้ว่าการมุ่งเน้นการดําเนินงานท่ีเป็นเลิศจะเป็นหัวใจของบริษัทในระยะเร่ิมต้นก็ตาม แต่การขยายเข้าไปใน

ผลิตภณัฑ์พิเศษก็ช่วยเพิ่มความสําคญัให้กบัทีมงาน ท่ีคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ท่ีเพิ่มขึน้ โดยทีมงานจะเน้นไปท่ีการ

เปรียบเทียบต้นทนุแปลงสภาพ แรงงานท่ีเหมาะสม การลด การฟืน้ฟขูองเสีย สภาพแวดล้อม และความปลอดภยั 

ในปี 2556 ทีมงานนี ้ประสบความสําเร็จในการลดต้นทนุจํานวน 5 เหรียญสหรัฐต่อตนั คิดเป็นจํานวนเงินรวม 

40 ล้านเหรียญสหรัฐ เม่ือเทียบกบัต้นทนุในปี 2555 

การสร้างมูลค่าในทกุการริเร่ิม 

จากกรณีท่ีมีการจัดตัง้สํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค (ROH) ท่ีกรุงเทพฯ ประเทศไทย ซึ่งจะช่วยก่อให้เกิด

ประโยชน์ท่ีมากกว่า เช่น การขายทัว่โลก การจดัซือ้ทัว่โลก การมีเทคโนโลยีสารสนเทศทัว่โลก และการมีฝ่ายทรัพยากร

บุคคลทั่วโลก และอ่ืนๆ เป็นต้น ซึ่งโครงการนีค้าดว่าจะเสริมสร้างประโยชน์ร่วมกัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 50 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐในอีก 5 ปีข้างหน้า  

งบแสดงฐานะทางการเงินทีแ่ข็งแกร่ง 

ฐานะทางการเงินของบริษัทยงัคงแข็งแกร่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการจดัอนัดบัเครดิตในระดบั A+ จากบริษัท ทริส 

เรทติง้ จํากดั ซึง่บริษัทฯ มีสภาพคลอ่งจํานวน 800 ล้านเหรียญสหรัฐ ณ สิน้เดือนธนัวาคม 2556 

การออกหุ้นกู้ ในสกลุเงินไทยและการรีไฟแนนซ์เงินกู้ต่างๆ ภายใต้ในเง่ือนไขท่ีดีกว่า ทําให้บริษัทฯ ยงัคงสามารถ

ท่ีจะเติบโตได้อีก เน่ืองจากระยะเวลาในการจ่ายชําระหนีย้าวนานขึน้ และในขณะนี ้บริษัทฯ มีระยะเวลาในการจ่ายชําระ

หนีเ้ฉล่ียท่ี 5.3 ปี เม่ือเทียบกบัปี 2552 บริษัทฯ มีระยะเวลาในการจ่ายชําระหนีเ้ฉล่ียท่ี 3.1 ปี อีกทัง้บริษัทฯ มีต้นทนุการ

กู้ ยืมเพียงร้อยละ 3.7  

คณะกรรมการทีเ่ป็นมืออาชีพและทีมผูบ้ริหารทีแ่ข็งแกร่ง 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยการผสมผสานระหวา่งกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร และ

กรรมการอิสระ กรรมการทกุท่านมีความเช่ียวชาญ และมีความชํานาญเฉพาะทาง มีประสบการณ์จากหลากหลายกลุ่ม

ธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความพยายามอย่างสดุความสามารถ  เพ่ือดําเนินการให้บรรลตุามความคาดหวงัของ

ผู้ ถือหุ้นโดยคํานึงถึงการกํากับดแูลกิจการ และได้ตดัสินใจท่ีจะบรรลเุป้าหมายโดยการทําให้บริษัทฯ เป็นบริษัทลงทนุท่ี

ได้รับความช่ืนชอบและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในเร่ืองการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเพียงสามปีก็ตาม 
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สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ 

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (SEC) ได้จดัอนัดบัในระดบัดีเลิศให้แก่บริษัท ซึง่เป็นอนัดบั

ท่ีอยูใ่นระดบัสงูสดุในการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  

ความพยายามของคณะกรรมการบริษัทในการสร้างการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี จนได้รับรางวลัจากสมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD), ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET), สภาหอการค้าไทย, สภาอตุสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย, สมาคมธนาคารไทย, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทนุไทย ทําให้บริษัทฯ ได้รับรางวลั

คณะกรรมการแหง่ปี (Board of the Year Awards) และได้รับรางวลัคณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี (Audit Committee of 

the Year Awards)  ในปี 2556 ท่ีผา่นมา  

ความสําเร็จของทีมผูบ้ริหารตามทีกํ่าหนดแนวทางไว ้

ในปี 2556 ผู้บริหารของบริษัทได้บรรลเุป้าหมายท่ีได้กําหนดไว้ในปีท่ีแล้ว กล่าวคือ บริษัทฯ ได้ขยายผลิตภณัฑ์ 

HVA เพิ่มเป็นร้อยละ 25  

ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2556 ได้เร่ิมการดําเนินงานในโรงงานโพลีเอสเตอร์ CP4 ในประเทศอินโดนีเซีย เน่ืองจาก

การท่ีมีขนาดและการมีต้นทนุท่ีมีประสทิธิภาพ ทําให้โรงงานมีต้นทนุแปลงสภาพท่ีต่ําท่ีสดุในโลก  

การลงนามในสญัญาร่วมทนุของโครงการ Abu Dhabi PX ในเดือนธันวาคม 2556 นี ้ถือเป็นอีกขัน้ของการควบ

รวมวตัถดิุบ ตามท่ีผู้บริหารได้กําหนดไว้ 

บริษัทฯ ได้มีการขยายไปยงัผลิตภณัฑ์รีไซเคิล โดยเร่ิมดําเนินงานโรงงานรีไซเคิลท่ีจงัหวดันครปฐม ประเทศไทย 

ตามท่ีผู้บริหารได้กําหนดไว้เช่นกนั 

ความพร้อมเพือ่การเติบโตในกา้วถดัไป 

จากการท่ีบริษัทมีฐานการผลิตกระจายอยู่ทัว่โลก มีความหลากหลายทางธุรกิจ มีการเข้าถึงตลาดท่ีเหนือกว่า มี

รูปแบบธุรกิจเชิงบูรณาการ มีนวตักรรมท่ีลํา้สมัยและภาพลกัษณ์ท่ีดี และมีทีมผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์สงูในการเพิ่ม

มลูคา่ ทําให้บริษัทฯ พร้อมท่ีจะก้าวไปสูก่ารเติบโตขัน้ตอ่ไป และการเปล่ียนแปลงอนัย่ิงใหญ่ 

การเปล่ียนแปลงที่เหนือกว่า  

ความหลากหลายและความน่าสนใจของตลาด 

เน่ืองจากโพลีเมอร์ท่ีมีการเติบโตอย่างรวดเร็วท่ีสดุในโลกด้วยอตัราการเติบโตถึงร้อยละ 6.8 ต่อปีนัน้  ทําให้โพลี

เอสเตอร์คืออนาคตของบริษัท และจะยงัคงมีการเติบโตต่อไปเร่ือยๆ สําหรับธุรกิจของบริษัท ซึง่บริษัทฯ ยงัคงมีโครงการท่ี

น่าสนใจสําหรับธุรกิจนีใ้นอนาคต 
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จากการท่ีบริษัทฯ เติบโตจนเป็นผู้ นําตลาด การทํางานอย่างใกล้ชิดกับลกูค้าถือเป็นสิ่งสําคัญในการส่งเสริม

นวตักรรมและเป็นการตอบสนองความต้องการของลกูค้าอีกด้วย นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัลงทนุในห่วงโซ่โพลีเอสเตอร์ใน

ผลติภณัฑ์ HVA ซึง่ปัจจบุนับริษัทฯ มีศนูย์พฒันาและวิจยัจํานวน 6 แห่ง มีสิทธิบตัรจํานวน 250 ใบ และมีบคุลากรจํานวน 

125 คน  

ตลาดของผลิตภณัฑ์ HVA มีขนาดใหญ่ถึง 37 ล้านตนัในปี 2560 และเติบโตอย่างรวดเร็วกว่าผลิตภณัฑ์ทัว่ไป 

ซึ่งบริษัทฯ ตัง้ใจจะใช้ประโยชน์จากโอกาสนี ้เข้าซือ้กิจการ PHP และ SASA ผลิตภณัฑ์ HVA ซึ่งมีความหลากหลาย 

สามารถใช้ในอตุสาหกรรมหลายกลุม่ เช่น กลุม่รถยนต์ อตุสาหกรรม รีไซเคิล และอ่ืนๆ  

อตุสาหกรรมทีมี่เสถียรภาพและยืดหยุ่น 

ห่วงโซ่มูลค่าโพลีเอสเตอร์มีลักษณะเป็นวัฎจักร 5 ปี จากประสบการณ์และจากมุมมองของผู้ เช่ียวชาญใน

อตุสาหกรรม การบูรณาการในแนวด่ิง จากวตัถดิุบท่ีสําคญัไปจนถึงผลิตภณัฑ์ขัน้ปลายนํา้ PET มีอตัรากําไรในห่วงโซ่

มลูค่ารวมนีม้ากกว่า 800 เหรียญสหรัฐต่อตนั ซึ่งมีเสถียรภาพมากและมีความยืดหยุ่นในตลอดวฎัจกัร ซึ่งจะสามารถเห็น

ได้จากในช่วงสองรอบวฎัจกัร และคาดวา่จะเหน็ในรอบวฎัจกัรถดัไป ตามท่ีบริษัทฯ และ IHS ได้วิเคราะห์ไว้  

แผนการดําเนินงานในอีก 5 ปีข้างหนา้ 

บริษัทฯ มีแผนการดําเนินงานในอีก 5 ปีข้างหน้าอย่างชดัเจน ซึง่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอนัย่ิงใหญ่ โครงการ

ตา่งๆ บางโครงการท่ีได้รับการอนมุติัและบางโครงการอยูใ่นระหวา่งดําเนินการ และมีโอกาสท่ีจะเติบโตตอ่ไป 

ขณะนี ้บริษัทฯ ได้ประกาศการเข้าซือ้กิจการ PHP Fibers ในประเทศเยอรมนี สหรัฐอเมริกา และประเทศจีน 

และ SASA ในประเทศตรุกี  

ภายใต้แผนการดําเนินงานนี ้คาดว่าจะใช้เงินลงทนุประมาณ 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ในช่วงปี 2557 ถึงปี 2561 

ในอีก 5 ปีข้างหน้า  

การลงทนุทีไ่ดร้บัการคดัเลือก : การเข้าซ้ือกิจการ PHP Fibers 

PHP Fibers ในประเทศเยอรมนี เป็นการเข้าซือ้กิจการท่ีจะช่วยเพิ่มสดัสว่นผลิตภณัฑ์ HVA ซึง่เป็นการขยายใน

แนวราบเข้าสูเ่ทคโนโลยีไนลอน 66 ท่ีใช้สําหรับผลติถงุลมนิรภยัและผลติยางในรถยนต์ 

เน่ืองจากโรงงาน FiberVisions มีการขยายเข้าสู่โพลีโอลีฟินในอตุสาหกรรมด้านผลิตภณัฑ์อนามยั (Hygiene) 

โครงการ PHP ทําให้บริษัทเป็นผู้ นําในตลาดท่ีน่าสนใจและมีศกัยภาพในการเติบโตสงู อีกทัง้ช่วยเพิ่มสดัส่วนผลิตภณัฑ์ 

HVA การเข้าซือ้กิจการ PHP นีย้งัช่วยเพิ่มให้เกิดการสง่เสริมซึง่กนัและกนัอยา่งมากอีกด้วย  
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การลงทนุทีไ่ดร้บัคดัเลือก : การเข้าซ้ือกิจการ SASA 

SASA ถือเป็นอีกหนึ่งบริษัทท่ีน่าสนใจ จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถขยายตวัทางภมิูศาสตร์เข้าสู่ตลาดใหม่และ

ขยายตวัได้อย่างรวดเร็ว กิจการนีเ้ป็นก้าวแรกท่ีดีท่ีจะก้าวเข้าสูต่ลาดตรุกี การผลิต HVA ช่วยขยายสดัส่วนการผลิตและ

เป็นการเพิ่มฐานลกูค้าใหม่ๆ ในประเทศตรุกี และทําให้บริษัทฯ มีศกัยภาพในการขยายตวัของยอดขายในประเทศตุรกี 

และเปิดโอกาสในการขายไปยงัภมิูภาครอบๆ อีกด้วย 

SASA มีเทคโนโลยีและความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เน่ืองจาก SASA มีผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างกนั

ทัง้หมด 150 ผลิตภณัฑ์ ขายใน 54 ประเทศ นอกจากนี ้ตําแหน่งทางภมิูศาสตร์ของตรุกีท่ีล้อมรอบโดยทวีปยโุรป แอฟริกา

เหนือ เอเชียกลาง และตะวนัออกกลาง จะช่วยให้มีศกัยภาพในการเติบโตได้เร็วขึน้ ทัง้ตลาดในประเทศและตลาดส่งออก

ไปยงัประเทศเพ่ือนบ้านและทวีปยโุรป อตุสาหกรรมสิ่งทอในตรุกีถือเป็นสิ่งสําคญัของเศรษฐกิจและยงัคงเติบโต อีกทัง้ยงั

เป็นผู้ส่งออกในตลาดยโุรป บริษัทฯ คาดว่าสินทรัพย์นี ้เป็นสินทรัพย์ท่ีมีมลูค่าในการขยายตวัเข้าไปในตลาดตรุกีและจะ

เป็นต้นแบบท่ีดีสําหรับแผนการขยายตวัในโครงการอ่ืน ๆ ของภมิูภาคนี ้ 

การลงทนุทีไ่ดร้บัคดัเลือก : โครงการ Abu Dhabi PX 

บริษัทฯ มีแผนท่ีจะเข้าสูธุ่รกิจวตัถดิุบในรูปแบบกิจการร่วมค้าในการพฒันาโรงงาน Tacaamol Aromatics ใน 

Madeenat ChemaWEyaat AlGharbia’s (MCAG) ในภาคตะวนัตกของอาบดูาบี โดยคาดว่าจะมีกําลงัการผลิตพาราไซ

ลีน 1.4 ล้านตนัตอ่ปี และเบนซิน 0.4 ล้านตนัตอ่ปี และคาดว่าจะเร่ิมผลิตในปี 2561 การบรูณาการในแนวด่ิงไปยงัวตัถดิุบ

ท่ีสําคญัสําหรับผลติภณัฑ์ปลายนํา้ จะช่วยเพิ่มกําไรรวมให้ใกล้เคียงกบักําไรของอตุสาหกรรมท่ีสงูกว่า 800 เหรียญสหรัฐฯ

ตอ่ตนั สง่ผลให้รายได้ท่ีจะเพิ่มขึน้อยา่งชดัเจน  

ผลการดําเนินงานทีผ่่านมา  

การดําเนินงานตามกลยทุธ์ของบริษัทในปี 2554 ถึงปี 2556 จะช่วยสร้างมลูค่าต่อบริษัทฯ โดยท่ีบริษัทฯ จ่ายเงิน

จํานวน 1.5 พนัล้านเหรียญสหรัฐ ในการเข้าซือ้กิจการต่างๆ ในช่วงสามปีท่ีผ่านมา และคาดว่าจะสามารถคืนทุนได้ใน

ระยะเวลา 4.7 ปี ซึง่เป็นการก่อให้เกิดมลูคา่อยา่งมากตอ่ผลกําไร 

สินทรัพย์ก่อนปี 2554 เป็นสินทรัพย์เก่า (Legacy Assets) ทําให้ผลการดําเนินงานอยู่ในระดบัท่ีต่ําในปี 2555 

และปี 2556 และมีผลการดําเนินงานลดลงร้อยละ 56 ในปี 2555 เทียบกบัปี 2554 การเข้าซือ้หลายๆ กิจการท่ีหลากหลาย 

จะทําให้บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานท่ีเหนือกวา่คูแ่ข่งในปี 2555 และ 2556  

PTA เป็นธุรกิจท่ีมีผลการดําเนินงานต่ําท่ีสดุในจํานวนของสนิทรัพย์เก่า (Legacy Assets)   
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การเปลีย่นแปลงทีเ่หนือกว่า  

จากแผนการดําเนินงานท่ีชดัเจนไปจนถึงปี 2561 และโครงการท่ีได้อนมุติัไปแล้วซึ่งถือเป็นโอกาสใหม่ๆ บริษัทฯ 

มีความตัง้ใจท่ีจะเปล่ียนแปลงครัง้ย่ิงใหญ่ในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยท่ี EBITDA จะเพิ่มขึน้อีกหลายเท่าตวัจากโครงการต่างๆ 

การปรับปรุงอตัรากําลงัการผลติ การดําเนินงานท่ีเป็นเลศิ และการฟืน้ตวัของอตัรากําไรของ PTA ท่ีผา่นจดุต่ําสดุมาแล้ว  

สร้างผลตอบแทนทีเ่หนือกว่าแก่ผูถื้อหุน้ 

การเปล่ียนแปลงโดยใช้ประโยชน์ทางด้านการตลาด เทคโนโลยี และการควบรวมวตัถดิุบนี ้จะทําให้รายได้เติบโตขึน้

เป็น 1.8 เทา่ในปี 2561 งบแสดงฐานะทางการเงินอยูใ่นระดบัน่าลงทนุ และให้ผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นอยูใ่นระดบัควอไทล์แรก  

 นายสมบรูณ์ เอือ้มอารีวงศ์ ผู้ ถือหุ้นสอบถามเก่ียวกบัแผนการลงทนุของบริษัทสอดคล้องกบัอปุสงค์และอปุทาน

หรือไม่ วฏัจักรในแต่ละธุรกิจท่ีบริษัทลงทุน รายละเอียดของแผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ในอนาคต เช่น โครงการ 

Manhattan Poseidon และ Thor และอยากทราบถงึสดัสว่นการลงทนุในผลติภณัฑ์ HVA ทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต 

นายอาลก โลเฮีย ชีแ้จงว่าบริษัทฯ ได้เพิ่มสดัสว่นการลงทนุในผลิตภณัฑ์ HVA จะเห็นว่าในปี 2556-2557 อตัรา

กําไร (EBITDA Margin) ของผลิตภณัฑ์ HVA มีสดัสว่นร้อยละ 24 สว่นในปี 2561 อตัรากําไร (EBITDA Margin) ของ

ผลติภณัฑ์ HVA จะเพิ่มถงึร้อยละ 30   

ตามวฎัจกัรของอปุสงค์และอปุทาน ธุรกิจของบริษัทมีลกัษณะเป็นไปตามวฎัจกัร 5 ปี จากการคาดการณ์ของ

นกัวิเคราะห์ของอตุสาหกรรมได้มีการพยากรณ์วา่ ธุรกิจ PTA อยูใ่นจดุท่ีตกต่ําท่ีสดุในปี 2556 หลงัจากนัน้ จะมีอตัราการ

เติบโตเพิ่มขึน้อยา่งช้าๆ ไปจนถึงปี 2561 ซึง่มีอตัรากําไรอยูใ่นระดบัเดียวกนักบัปี 2554 ตามท่ีได้นําเสนอในแผนกลยทุธ์ใน

การรวมธุรกิจของบริษัท ฝ่ายบริหารจะมีการลงทนุในธุรกิจ PTA ในปี 2560 ภายใต้โครงการ Manhattan โดยลงทนุใน

ตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ซึง่ไมมี่ผู้ผลติ PTA นอกจากนี ้ บริษัทฯ จะลงทนุในผลติภณัฑ์พาราไซลีน ภายใต้

โครงการ Abu Dhabi ซึง่ผู้บริหารเช่ือวา่ในปี 2560 ธุรกิจ PTA น่าจะมีผลประกอบการท่ีดีขึน้ ทําให้บริษัทฯ ตดัสนิใจท่ีจะ

ลงทนุในโครงการดงักลา่ว นอกจากนี ้บริษัทฯ จะลงทนุในอีก 2 โครงการ คือ โครงการ Poseidon และ Thor ซึง่เป็นธุรกิจ 

PET ซึง่ทัง้ 2 โครงการจะเป็นการลงทนุในตลาดเกิดใหม่ โดยท่ีบริษัทฯ มีกลยทุธ์ในการลงทนุ คือ ต้องการเป็นผู้ผลติราย

ใหญ่ในแตล่ะตลาดท่ีบริษัทลงทนุ และเป็นตลาดเกิดใหมซ่ึง่บริษัทฯ ยงัไมเ่คยมีการลงทนุมาก่อน 

ในปี 2556 อตัราการเติบโตของธุรกิจโพลีเอสเตอร์มีอตัราการเติบโตสงูถึงร้อยละ 6-7 ทําให้มีผู้ผลิตเพิ่มขึน้ 

โดยเฉพาะผู้ผลติจากประเทศจีน ซึง่ทําให้เกิดอปุทานสว่นเกิน (Over Supply) และทําให้อตัรากําไรลดลง 

  นางสาวเพชรรัตน์ ตัง้ดํารงตระกูล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย กล่าวขอบคุณบริษัทท่ีเห็น

ความสําคญัและเข้าร่วมโครงการการตอ่ต้านการทจุริต 
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ก่อนปิดการประชมุผู้ ถือหุ้น มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจํานวน 891 ราย และผู้ ถือหุ้นท่ีรับมอบ

ฉันทะ จํานวน 1,578 ราย รวมผู้ ถือหุ้นจํานวน 2,469 ราย ถือหุ้นรวมกันทัง้สิน้ 3,818,289,287 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 

79.3121 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอปิดการประชมุและกลา่วขอบคณุ

ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีสละเวลามาร่วมประชมุ และให้ข้อคิดเหน็ตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 

ปิดประชมุเวลา 16.55 น. 

         
 ลงช่ือ         -ศรี ปรากาซ โลเฮีย- _____   ประธานท่ีประชมุ 

 (นายศรี ปรากาซ โลเฮีย) 

                                                                                               

 ลงช่ือ        -โซวิค รอย เชาว์ดูร่ี-             เลขานกุารบริษัท 

 (นายโซวิค รอย เชาว์ดร่ีู) 

     

 ลงช่ือ     -ธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล-        ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 

             (นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล)  
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เอกสารแนบ 2 
สรุปสาระสาํคัญของใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ 
บริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (IVL-W1)  
และ ครัง้ที่ 2 (IVL-W2) 
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เอกสารแนบ 2 

 
เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที่ 2 

พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 2 ชุด
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)  

วาระที่ 2.1 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท 
อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (IVL-W1) ในจํานวนไม่เกิน 481,425,724 
หน่วย 

สรุปสาระสาํคัญของใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (IVL-W1) 

ผู้ออก บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ช่ือ ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) 
ครัง้ท่ี 1 (IVL-W1) (“ใบสาํคัญแสดงสทิธิ IVL-W1”) 

ชนิด ระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถโอนเปล่ียนมือได้ 

จาํนวนที่ออก ไมเ่กิน 481,425,724 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อ
หน่วย 

0 บาท (ไมคิ่ดมลูคา่) 

วธีิการจัดสรร บริษัทฯ จะออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่น
การถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราการจัดสรรท่ี หุ้นสามญัเดิมจํานวน 10 หุ้น ต่อ 1 หน่วย
ใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 โดยบริษัทฯ จะออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ท่ีมีรายช่ือ
ปรากฏเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสําคญัแสดง
สิทธิ IVL-W1 (Record Date) ในวนัท่ี 15 สิงหาคม 2557 และวนัปิดสมดุทะเบียนเพ่ือรวบรวม
รายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในวนัท่ี 18 สงิหาคม 2557 

ทัง้นี ้ในการคํานวณสิทธิท่ีจะได้รับจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 แต่ละรายนัน้ หากเกิดเศษ
จากการคํานวณตามอัตราการจัดสรรดังกล่าวข้างต้น ให้ปัดเศษนัน้ทิง้ เช่น ผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้น
จํานวน 27 หุ้น เม่ือคํานวณตามอตัราการจดัสรรแล้วจะได้เท่ากบั 2.70 (27 หารด้วย 10) ในกรณี
นี ้บริษัทฯ จะปัดเศษ 0.70 ทิง้ โดยผู้ ถือหุ้นรายดงักล่าวจะได้รับจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-
W1 จํานวน 2 หน่วย 
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อัตราการใช้สทิธิ ใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 จํานวน 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการ
ปรับอตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขในการปรับสิทธิ ตามท่ีระบุไว้ในข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและ
หน้าท่ีของผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ 
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (IVL-W1) (“ข้อกาํหนดสทิธิฯ ”) 

ราคาการใช้สทิธิ 36.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเง่ือนไขในการปรับสิทธิ ตามท่ี
ระบไุว้ในข้อกําหนดสทิธิฯ  

วันออกใบสาํคัญ
แสดงสทิธิ 

วนัท่ีจะกําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มบริษัทฯ (Group 
CEO) หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มบริษัทฯ (Group 
CEO) มอบหมาย โดยบริษัทฯ คาดว่าจะออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 ได้ใน
เดือนสงิหาคม 2557 

อายุของใบสาํคัญ
แสดงสทิธิ  

3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายใุบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-
W1 ภายหลงัการออกใบสําคญัแสดงสทิธิ  

ระยะเวลาการใช้สทิธิ  ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสําคญัแสดง
สิทธิ IVL-W1 ได้ในวนัทําการสดุท้ายของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม 
ภายหลังจากวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ จนครบอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ (“วัน
กําหนดการใช้สิทธิ”) โดยวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้แรกคาดว่าจะเป็นวนัทําการสดุท้ายของ
เดือนตุลาคม 2557 และวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย คือ วนัท่ีใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ
ครบ 3 ปีนบัจากวนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยหากวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายไม่ตรง
กบัวนัทําการ ให้เล่ือนวนักําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายดงักลา่วเป็นวนัทําการถดัไป  

ระยะเวลาการแจ้ง
ความจาํนงในการใช้
สทิธิ 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องแจ้ง
ความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 (“ความจาํนงในการ
ใช้สิทธิ”) ระหว่างเวลา  8.30 น . ถึง  15.30 น .  ภายในระยะเวลา  5 วันทําการก่อนวัน
กําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ยกเว้นการแสดงความจํานงในการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ให้แสดง
ความจํานงในการใช้สิทธิระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วนัทําการ
ก่อนวนักําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

การแจ้งความจาํนงใน
การใช้สทิธิ 

เม่ือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 
ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 แล้ว การแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิดงักล่าวไม่สามารถ
เพิกถอนได้ 

จาํนวนหุ้นสามัญที่
จัดสรรไว้เพ่ือรองรับ
ใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

ไม่เกิน 481,425,724 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนเท่ากับร้อยละ 
17.69* ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2557 
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*วิธีการคํานวณสดัส่วนหุ้นรองรับ (จากข้อเท็จจริงท่ีว่าบริษัทฯ จะออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
จํานวน 2 ชุด (ใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 และใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W2) ในคราว
เดียวกนั) : 

 

 

            
                จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 

ร้อยละ 17.69    =  481,425,724 + 370,327,480 
                             4,814 ,257,245 
 

นายทะเบียนของ
ใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือผู้ ท่ีได้รับแต่งตัง้โดยชอบ ให้ทําหน้าท่ี
เป็นนายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W1 

ตลาดรองของ
ใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

บริษัทฯ จะนําใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้น
สามัญที่เกดิจากการ
ใช้สทิธิตามใบสาํคัญ
แสดงสทิธิ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ผลกระทบต่อ 
ผู้ถือหุ้น 

1. ผลกระทบตอ่สทิธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)  

หากมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 ครบ
ทัง้จํานวน 481,425,724 หน่วย และผู้ใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 ดงักลา่ว
ไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ สิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะลดลงในสดัส่วน
เทา่กบัร้อยละ 9.09* 

* คํานวณจากจํานวนหุ้นรองรับสําหรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 
(จํานวน 481,425,724 หุ้น) หารด้วยผลรวมของ (1) จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2557 (จํานวน 4,814,257,245 หุ้น) และ (2) จํานวนหุ้น
รองรับสําหรับการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W1 (จํานวน 481,425,724 หุ้น) 

 

 

 

+
จํานวนหุ้นรองรับสําหรับการใช้สทิธิ
ตามใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W1 ท่ี 
ออกในครัง้นี ้

จํานวนหุ้นรองรับสําหรับการใช้สทิธิ
ตามใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W2 ท่ี 
ออกในครัง้นี ้
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ร้อยละ 9.09       =                              481,425,724                                             
                4,814,257,245 + 481,425,724 

2. ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้นบริษัท (Price Dilution) 

หากมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1ครบ
ทัง้จํานวน 481,425,724 หน่วย ราคาหุ้นของบริษัทฯ จะยังคงไม่ได้รับผลกระทบใดๆ 
เน่ืองจากราคาการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี 36.00 บาทต่อหุ้น สงูกว่าราคาตลาด 
โดยราคาตลาดเทา่กบั 27.89 บาทตอ่หุ้น ซึง่เป็นราคาหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุ้นสามญั
ของบริษัทฯ ท่ีทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลงั 7 วนัทําการ
ติดต่อกนัก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2557 เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2557 
(ระหวา่งวนัท่ี 23 มิถนุายน 2557 ถงึวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2557 – ข้อมลูจาก SETSMART) 

เหตุในการออกหุ้น
ใหม่เพ่ือรองรับการ
ปรับสทิธิ 

เม่ือมีการดําเนินการปรับราคาการใช้สทิธิและ/หรืออตัราการใช้สทิธิตามเง่ือนไขในการปรับสิทธิ
ตามท่ีระบไุว้ในข้อกําหนดสทิธิฯ ซึง่เป็นเหตกุารณ์ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ.34/2551 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอ
ขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นท่ีออกใหม่และหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิ 
ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

การปรับสทิธิ
ใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

บริษัทฯ จะต้องดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออตัราการใช้สิทธิ เม่ือเกิดเหตกุารณ์ใด
เหตกุารณ์หนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) เม่ือมีการเปล่ียนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ อนัเป็นผลมาจากการ
รวมหุ้นหรือแบง่แยกหุ้น  

(ข) เม่ือบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทัว่ไป และ/
หรือบคุคลในวงจํากดัในราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ซึ่งต่ํากว่าร้อยละ 90 
ของราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ  

(ค) เม่ือบริษัทฯ เสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชน
ทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจํากัด โดยท่ีหลักทรัพย์นัน้ให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/
เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้ นสามัญ (เช่น หุ้นกู้ แปลงสภาพ หรือ
ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั) โดยท่ีราคาสทุธิตอ่หุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม ่

Control dilution       =     
จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้
แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ  

จํานวนหุ้นรองรับสําหรับการใช้
สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิ 
IVL-W1 

+

จํานวนหุ้นรองรับสําหรับการใช้สทิธิตาม
ใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 
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เพ่ือรองรับสิทธิดังกล่าวต่ํากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ  

(ง) เม่ือบริษัทฯ จ่ายปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  

(จ) เม่ือบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่ร้อยละ 90 ของกําไรสทุธิของบริษัทฯ สําหรับ
การดําเนินงานในระยะเวลาบญัชีใด ๆ 

(ฉ) ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ใด ๆ อนัทําให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อนั
พงึได้ โดยท่ีเหตกุารณ์ใด ๆ นัน้ไม่ได้กําหนดอยู่ในข้อ (ก) - (จ) บริษัทฯ จะพิจารณาเพ่ือ
กําหนดการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับ
จํานวนหน่วยใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W1 แทนอตัราการใช้สทิธิ) อยา่งเป็นธรรม  

ทัง้นี ้คําจํากดัความ สตูรการคํานวณเพ่ือการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ จะ
เป็นไปตามท่ีจะได้ระบไุว้ในข้อกําหนดสทิธิฯ   

วัตถุประสงค์ของการ
ออกใบสาํคัญแสดง
สทิธิ และประโยชน์ที่
บริษัทฯ จะพงึได้รับ
จากการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนในครัง้นี ้

เป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัทฯ เพ่ือให้
บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดําเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต รวมไปถึงโครงการ
เข้าซือ้กิจการต่าง ๆ และเพ่ือสํารองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนของบริษัทฯ และ/หรือเพ่ือ
ชําระหนีข้องบริษัทฯ เม่ือมีการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 
IVL-W1 

ประโยชน์ที่ ผู้ถือหุ้นจะ
พงึได้รับจากการเพิ่ม
ทุน 

ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ IVL-W1 ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์เก่ียวเน่ืองจากการท่ีบริษัทฯ จะ
สามารถนําเงินทนุท่ีได้รับไปใช้ในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในอนาคตตามความเหมาะสม 
และสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W1 ในครัง้นี ้

เงื่อนไขอ่ืนๆ  

 

ให้คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่บริษัทฯ (Group CEO) หรือบคุคลท่ี
คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มบริษัทฯ (Group CEO) มอบหมาย มี
อํานาจในการ (1) กําหนดเง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ อนัจําเป็นท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและ
จดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 เช่น วนัออกใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 รายละเอียดและ
ขัน้ตอนการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 ระยะเวลาการใช้สิทธิ และวันครบอายุของ
ใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 เป็นต้น (2) เข้าเจรจา ทําความตกลงและลงนามในแบบคําขอ
อนุญาต สัญญา และเอกสารอ่ืนใดท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องกับการออกและจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิ IVL-W1  ซึง่รวมถึงการติดต่อและการย่ืนคําขออนญุาต  คําขอผ่อนผนั เอกสารและ
หลักฐานท่ีเก่ียวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการออกและจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 การนําใบสําคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และการแต่งตัง้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
ให้เป็นนายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 และ (3) ดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีจําเป็น
และสมควรเพ่ือการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W1 ในครัง้นี ้
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วาระที่ 2.2 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท 
อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (IVL-W2) ในจํานวนไม่เกิน 370,327,480 
หน่วย 

สรุปสาระสาํคัญของใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (IVL-W2) 

ผู้ออก บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ช่ือ ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) 
ครัง้ท่ี 2 (IVL-W2) (“ใบสาํคัญแสดงสทิธิ IVL-W2”) 

ชนิด ระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถโอนเปล่ียนมือได้ 

จาํนวนที่ออก ไมเ่กิน 370,327,480 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อ
หน่วย 

0 บาท (ไมคิ่ดมลูคา่) 

วธีิการจัดสรร บริษัทฯ จะออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W2 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่น
การถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราการจัดสรรท่ี หุ้นสามญัเดิมจํานวน 13 หุ้น ต่อ 1 หน่วย
ใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W2 โดยบริษัทฯ จะออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ท่ีมีรายช่ือ
ปรากฏเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสําคญัแสดง
สิทธิ IVL-W2 (Record Date) ในวนัท่ี 15 สิงหาคม 2557 และวนัปิดสมดุทะเบียนเพ่ือรวบรวม
รายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในวนัท่ี 18 สงิหาคม 2557 

ทัง้นี ้ในการคํานวณสิทธิท่ีจะได้รับจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W2 แต่ละรายนัน้ หากเกิดเศษ
จากการคํานวณตามอัตราการจัดสรรดังกล่าวข้างต้น ให้ปัดเศษนัน้ทิง้ เช่น ผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้น
จํานวน 30 หุ้น เม่ือคํานวณตามอตัราการจดัสรรแล้วจะได้เท่ากบั 2.31 (30 หารด้วย 13) ในกรณี
นี ้บริษัทฯ จะปัดเศษ 0.31 ทิง้ โดยผู้ ถือหุ้นรายดงักล่าวจะได้รับจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-
W2 จํานวน 2 หน่วย 

อัตราการใช้สทิธิ ใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W2 จํานวน 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการ
ปรับอตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขในการปรับสิทธิ ตามท่ีระบุไว้ในข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและ
หน้าท่ีของผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ 
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (IVL-W2) (“ข้อกาํหนดสทิธิฯ ”) 
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ราคาการใช้สทิธิ 43.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเง่ือนไขในการปรับสิทธิ ตามท่ี
ระบไุว้ในข้อกําหนดสทิธิฯ  

วันออกใบสาํคัญ
แสดงสทิธิ 

วนัท่ีจะกําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มบริษัทฯ  (Group 
CEO) หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มบริษัทฯ (Group 
CEO) มอบหมาย โดยบริษัทฯ คาดว่าจะออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W2 ได้ใน
เดือนสงิหาคม 2557 

อายุของใบสาํคัญ
แสดงสทิธิ  

4 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายใุบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-
W2 ภายหลงัการออกใบสําคญัแสดงสทิธิ  

ระยะเวลาการใช้สทิธิ  ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสําคญัแสดง
สิทธิ IVL-W2 ได้ในวนัทําการสดุท้ายของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม 
ภายหลงัวนัท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ จนครบ
อายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ (“วันกาํหนดการใช้สิทธิ”) โดยวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้แรกคาด
ว่าจะเป็นวนัทําการสดุท้ายของเดือนตุลาคม 2560 และวันกําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย คือ 
วันท่ีใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 4 ปีนับจากวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยหากวัน
กําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายไม่ตรงกับวันทําการ ให้เล่ือนวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย
ดงักลา่วเป็นวนัทําการถดัไป  

ระยะเวลาการแจ้ง
ความจาํนงในการใช้
สทิธิ 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องแจ้ง
ความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W2 (“ความจาํนงในการ
ใช้สิทธิ”) ระหว่างเวลา  8.30 น . ถึง  15.30 น .  ภายในระยะเวลา  5 วันทําการก่อนวัน
กําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ยกเว้นการแสดงความจํานงในการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ให้แสดง
ความจํานงในการใช้สิทธิระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วนัทําการ
ก่อนวนักําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

การแจ้งความจาํนงใน
การใช้สทิธิ 

เม่ือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 
ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W2 แล้ว การแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิดงักล่าวไม่สามารถ
เพิกถอนได้ 

จาํนวนหุ้นสามัญที่
จัดสรรไว้เพ่ือรองรับ
ใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

ไม่เกิน 370,327,480 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนเท่ากับร้อยละ 
17.69* ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2557 

*วิธีการคํานวณสดัส่วนหุ้นรองรับ (จากข้อเท็จจริงท่ีว่าบริษัทฯ จะออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
จํานวน 2 ชุด (ใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 และใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W2) ในคราว
เดียวกนั) : 
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            จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 

ร้อยละ 17.69    =  481,425,724 + 370,327,480 

                             4,814,257,245 

นายทะเบียนของ
ใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือผู้ ท่ีได้รับแต่งตัง้โดยชอบ ให้ทําหน้าท่ี
เป็นนายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W2 

ตลาดรองของ
ใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

บริษัทฯ จะนําใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้น
สามัญที่เกดิจากการ
ใช้สทิธิตามใบสาํคัญ
แสดงสทิธิ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ผลกระทบต่อ 
ผู้ถือหุ้น 

1. ผลกระทบตอ่สทิธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)  

หากมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W2 ครบ
ทัง้จํานวน 370,327,480 หน่วย และผู้ใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W2 ดงักลา่ว
ไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ สิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะลดลงในสดัส่วน
เทา่กบัร้อยละ 7.14* 

* คํานวณจากจํานวนหุ้นรองรับสําหรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 
(จํานวน 370,327,480 หุ้น) หารด้วยผลรวมของ (1) จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2557 (จํานวน 4,814,257,245 หุ้น) และ (2) จํานวนหุ้น
รองรับสําหรับการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W2 (จํานวน 370,327,480 หุ้น) 

 

 

 

 

จํานวนหุ้นรองรับสําหรับการใช้สทิธิ
ตามใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W1 ท่ี 
ออกในครัง้นี ้

จํานวนหุ้นรองรับสําหรับการใช้สทิธิ
ตามใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W2 ท่ี 
ออกในครัง้นี ้

+

+Control dilution       =     
จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้
แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ  

จํานวนหุ้นรองรับสําหรับการใช้
สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิ 
IVL-W2 

จํานวนหุ้นรองรับสําหรับการใช้สทิธิตาม
ใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W2 

+
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ร้อยละ 7.14       =                              370,327,480                                             
                4,814,257,245 + 370,327,480 

หมายเหต ุ

หากมีการใ ช้สิท ธิ ซื อ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ  ตามใบสําคัญแสดงสิท ธิ  
IVL-W1 ครบทัง้จํานวน 481,425,724 หน่วย และมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทฯ ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W2 ครบทัง้จํานวน 370,327,480 หน่วย และผู้ใช้
สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 และใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W2 ดงักลา่วไม่ใช่ผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ สิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะลดลงในสดัส่วนเท่ากบั
ร้อยละ 15.03* 

* คํานวณจากจํานวนหุ้นรองรับสําหรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1และ 
ใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W2 (จํานวน 481,425,724 + 370,327,480 หุ้น) หารด้วยผลรวม
ของ (1) จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ณ วันท่ี 3 กรกฎาคม 2557 
(จํานวน 4,814,257,245 หุ้น) และ (2) จํานวนหุ้นรองรับสําหรับการใช้สิทธิตามใบสําคญั
แสดงสิทธิ IVL-W1 และใบสําคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 (จํานวน 481,425,724 + 
370,327,480 หุ้น) 

 

 

 

 

 
ร้อยละ 15.03       =                  481,425,724 + 370,327,480                           
 

        4,814,257,245 + 481,425,724+ 370,327,480 

2. ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้นบริษัท (Price Dilution) 

หากมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W2 ครบ
ทัง้จํานวน 370,327,480 หน่วย ราคาหุ้นของบริษัทฯ จะยังคงไม่ได้รับผลกระทบใดๆ 
เน่ืองจากราคาการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี 43.00 บาทต่อหุ้น สงูกว่าราคาตลาด 
โดยราคาตลาดเทา่กบั 27.89 บาทตอ่หุ้น ซึง่เป็นราคาหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุ้นสามญั
ของบริษัทฯ ท่ีทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลงั 7 วนัทําการ
ติดต่อกนัก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2557 เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2557 
(ระหวา่งวนัท่ี 23 มิถนุายน 2557 ถงึวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2557 – ข้อมลูจาก SETSMART) 

Control dilution       =     

จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้

แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ  

จํานวนหุ้นรองรับสําหรับการใช้
สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิ 
IVL-W1 และใบสําคญัแสดง
สทิธิ IVL-W2 

จํานวนหุ้นรองรับสําหรับการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-
W1 และ ใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W2 

+
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หากมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 ครบ
ทัง้จํานวน 481,425,724 หน่วย และใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W2 ครบทัง้จํานวน 
370,327,480 หน่วย ราคาหุ้นของบริษัทฯ จะยงัคงไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เน่ืองจากราคา
การใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 ท่ี 36.00 บาทต่อหุ้น และราคาการใช้สิทธิตาม
ใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W2 ท่ี 43.00 บาทตอ่หุ้น สงูกว่าราคาตลาด โดยราคาตลาดเท่ากบั 
27.89 บาทต่อหุ้น ซึง่เป็นราคาหุ้นถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ท่ีทําการ
ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลงั 7 วนัทําการติดต่อกนัก่อนวนัประชมุ
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2557 เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2557 (ระหว่างวนัท่ี 23 มิถนุายน 
2557 ถงึวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2557 – ข้อมลูจาก SETSMART) 

เหตุในการออกหุ้น
ใหม่เพ่ือรองรับการ
ปรับสทิธิ 

เม่ือมีการดําเนินการปรับราคาการใช้สทิธิและ/หรืออตัราการใช้สทิธิตามเง่ือนไขในการปรับสิทธิ
ตามท่ีระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิฯ ซึ่งเป็นเหตกุารณ์ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 11 (4) (ข) ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ.34/2551 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้
เสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นท่ีออกใหม่และหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับใบสําคญัแสดง
สทิธิ ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

การปรับสทิธิ
ใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

บริษัทฯ จะต้องดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออตัราการใช้สิทธิ เม่ือเกิดเหตกุารณ์ใด
เหตกุารณ์หนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) เม่ือมีการเปล่ียนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ อนัเป็นผลมาจากการ
รวมหุ้นหรือแบง่แยกหุ้น  

(ข) เม่ือบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทัว่ไป และ/
หรือบคุคลในวงจํากดัในราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ซึ่งต่ํากว่าร้อยละ 90 
ของราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ  

(ค) เม่ือบริษัทฯ เสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชน
ทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจํากัด โดยท่ีหลักทรัพย์นัน้ให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/
เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้ นสามัญ (เช่น หุ้นกู้ แปลงสภาพ หรือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั) โดยท่ีราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่
เพ่ือรองรับสิทธิดังกล่าวต่ํากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ  

(ง) เม่ือบริษัทฯ จ่ายปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  

(จ) เม่ือบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่ร้อยละ 90 ของกําไรสทุธิของบริษัทฯ สําหรับ
การดําเนินงานในระยะเวลาบญัชีใด ๆ 

(ฉ) ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ใด ๆ อนัทําให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อนั
พงึได้ โดยท่ีเหตกุารณ์ใด ๆ นัน้ไมไ่ด้กําหนดอยูใ่นข้อ (ก) - (จ) บริษัทฯ จะพิจารณาเพ่ือ 
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กําหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ  และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับ
จํานวนหน่วยใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W2 แทนอตัราการใช้สทิธิ) อยา่งเป็นธรรม  

ทัง้นี  ้คําจํากัดความ สูตรการคํานวณเพ่ือการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพ่ิมเติม 
อ่ืน ๆ จะเป็นไปตามท่ีจะได้ระบไุว้ในข้อกําหนดสทิธิฯ   

วัตถุประสงค์ของการ
ออกใบสาํคัญแสดง
สทิธิ และประโยชน์ที่
บริษัทฯ จะพงึได้รับ
จากการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนในครัง้นี ้

เป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัทฯ เพ่ือให้
บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดําเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต รวมไปถึงโครงการ
เข้าซือ้กิจการต่าง ๆ และเพ่ือสํารองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนของบริษัทฯ และ/หรือเพ่ือ
ชําระหนีข้องบริษัทฯ เม่ือมีการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 
IVL-W2 

ประโยชน์ที่ ผู้ถือหุ้นจะ
พงึได้รับจากการเพิ่ม
ทุน 

ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ IVL-W2 ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์เก่ียวเน่ืองจากการท่ีบริษัทฯ จะ
สามารถนําเงินทนุท่ีได้รับไปใช้ในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในอนาคตตามความเหมาะสม 
และสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W2 ในครัง้นี ้

เงื่อนไขอ่ืนๆ  

 

ให้คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่บริษัทฯ (Group CEO) หรือบคุคลท่ี
คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มบริษัทฯ (Group CEO) มอบหมาย มี
อํานาจในการ (1) กําหนดเง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ อนัจําเป็นท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและ
จดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W2 เช่น วนัออกใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W2 รายละเอียดและ
ขัน้ตอนการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 ระยะเวลาการใช้สิทธิ และวันครบอายุของ
ใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W2 เป็นต้น (2) เข้าเจรจา ทําความตกลงและลงนามในแบบคําขอ
อนุญาต สัญญา และเอกสารอ่ืนใดท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องกับการออกและจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิ IVL-W2 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการย่ืนคําขออนญุาต คําขอผ่อนผนั เอกสารและ
หลักฐานท่ีเก่ียวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการออกและจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 การนําใบสําคัญแสดงสิทธิ IVL-W2 เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และการแต่งตัง้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
ให้เป็นนายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W2 และ (3) ดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีจําเป็น
และสมควรเพ่ือการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W2 ในครัง้นี ้
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เอกสารแนบ 3 
การแต่งตัง้ผู้รับมอบฉันทะ รายช่ือกรรมการอสิระที่ได้รับการเสนอช่ือ
ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น 
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เอกสารแนบ 3 

 
การแต่งตัง้ผู้รับมอบฉันทะ และรายช่ือกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุม
ผู้ถือหุ้น 
 

 บริษัทฯ  ได้กําหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี  1/2557  ณ  ห้องแอทธินี  คริสตลั  ฮอลล์  โรงแรมพลาซา่ แอทธินี 
รอยลั เมอริเดียน เลขท่ี 61 ถนนวิทย ุกรุงเทพมหานคร 10330 ในวนัพธุท่ี 6 สงิหาคม 2557 เวลา 14.00 น. เพ่ือพิจารณาระเบียบ
วาระตา่งๆ รายละเอียดตามท่ีได้แสดงไว้ในหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

 บริษัทฯ ขอเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ตามวนัเวลาดงักล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วม
ประชมุได้ ทา่นสามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืน หรือบคุคลใดบคุคลหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
 
 

1. นายระเฑียร ศรีมงคล    กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ 
       และกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร 

อาย ุ54 ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี 22 ซอยรามคําแหง 14 ถนนรามคําแหง แขวงหวัหมาก  
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240   

 

2. นายมาริษ สมารัมภ์   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเส่ียง 
     องค์กร  

อาย ุ71 ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี 80 ซอยสขุมุวิท 39 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ  
เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110   
 

3. นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
     อาย ุ66 ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี 254/241 หมู ่3 แขวงสะพานสงู  
เขตสะพานสงู กรุงเทพฯ 10240   
 

4. ดร.ศิริ การเจริญดี  กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 
      และกํากบัดแูลกิจการ   

อาย ุ66 ปี 
         อยูบ้่านเลขท่ี 44/2 หมู่ 6 ถนนบางแวก แขวงบางไผ ่เขตบางแค 

กรุงเทพฯ 10160 
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5. นายคณิต สีห์  กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 
      และกํากบัดแูลกิจการ   

อาย ุ64 ปี 
         อยูบ้่านเลขท่ี 120/809 ซอยนนทรี 14 (นาคสวุรรณ) แขวงช่องนนทรี 
      เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
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เอกสารแนบ 4 
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
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เอกสารแนบ 4 
 

ติดอากรแสตมป์ 20 บาท  
 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)                                               
             
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น _______________ 

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

 

(1) ข้าพเจ้า ............................................................................................................... สญัชาติ.................................. 
อยูบ้่านเลขท่ี .....................................ถนน ..........................................ตําบล/แขวง................................................... 
อําเภอ/เขต ......................................................... จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย์ ............................  
 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม.................................... หุ้น 
และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั ...............................................เสียง ดงันี ้
 

             หุ้นสามญั...............................หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั .........................................เสียง ดงันี ้                             
                 หุ้นบริุมสทิธิ.............................หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั .........................................เสียง ดงันี ้                             
                                       

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
  (1) .................................................................................................................. อาย ุ.................................. ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี .....................................ถนน ..........................................ตําบล/แขวง................................................... 
อําเภอ/เขต ...................................... จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย์ ............................หรือ  
 

  (2) ................................................................................................................... อาย ุ................................. ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี .....................................ถนน ...........................................ตําบล/แขวง................................................... 
อําเภอ/เขต ...................................... จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย์ ............................หรือ  
 

 (3) ................................................................................................................... อาย ุ................................ ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี .....................................ถนน ...........................................ตําบล/แขวง................................................... 
อําเภอ/เขต ...................................... จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย์ ................................................  
 

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน
การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2557 ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) ซึง่จดัขึน้ในวนัพธุท่ี 6 
สงิหาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอทธินี คริสตลั ฮอลล์ โรงแรมพลาซา่ แอทธินี รอยลั เมอริเดียน เลขท่ี 61 ถนนวิทย ุ
กรุงเทพมหานคร 10330 หรือจะพงึเล่ือนไปในวนัเวลาและสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 
(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นีด้งันี ้
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 วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2557 
 

 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เหน็ด้วย                      ไมเ่หน็ด้วย         งดออกเสียง
    

 วาระท่ี 2 พิจารณาอนมุติัการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จํานวน 2 
ชดุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering)  

 วาระท่ี 2.1 พิจารณาอนมุติัการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ บริษัท 
อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (IVL-W1) ในจํานวนไม่เกิน 481,425,724 
หน่วย 

 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เหน็ด้วย                        ไมเ่หน็ด้วย           งดออกเสียง 

 วาระท่ี 2.2 พิจารณาอนมุติัการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ บริษัท 
อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (IVL-W2) ในจํานวนไม่เกิน 370,327,480 
หน่วย 

 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เหน็ด้วย                        ไมเ่หน็ด้วย           งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุติัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจํานวน 4,815,856,719.00 บาท เป็นจํานวน 
4,814,257,245.00 บาท โดยการตดัหุ้นท่ียงัไม่ออกจําหน่ายจํานวน 1,599,474 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้
หุ้นละ 1.00 บาท 

 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เหน็ด้วย                        ไมเ่หน็ด้วย               งดออกเสียง
     

 วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุ
จดทะเบียนของบริษัทฯ 

 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เหน็ด้วย                        ไมเ่หน็ด้วย           งดออกเสียง 
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 วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจํานวน 4,814,257,245.00 บาท เป็นจํานวน 
5,666,010,449.00 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 851,753,204 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้น
ละ 1.00 บาท 

 
 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เหน็ด้วย                        ไมเ่หน็ด้วย           งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่ม
ทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เหน็ด้วย                        ไมเ่หน็ด้วย           งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสําคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (IVL-W1) 
และ ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) 
ครัง้ท่ี 2 (IVL-W2) 

 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เหน็ด้วย                        ไมเ่หน็ด้วย           งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เหน็ด้วย                        ไมเ่หน็ด้วย           งดออกเสียง 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ ให้ถือวา่การ
ลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ี
ประชมุ มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเทจ็ จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
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 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามท่ีข้าพเจ้า
ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
 

1.  ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

. 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน)  

ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น  ครัง้ท่ี 1/2557 ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) ในวนัพธุท่ี 6  สงิหาคม 
2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอทธินี คริสตลั ฮอลล์ โรงแรมพลาซา่ แอทธินี รอยลั เมอริเดียน เลขท่ี 61 ถนนวิทย ุ
กรุงเทพมหานคร 10330 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

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

 วาระที่                    เร่ือง            
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 เหน็ด้วย          ไมเ่หน็ด้วย       งดออกเสียง 

 วาระที่                    เร่ือง           
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 เหน็ด้วย          ไมเ่หน็ด้วย       งดออกเสียง 

 วาระที่                    เร่ือง           
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 เหน็ด้วย          ไมเ่หน็ด้วย       งดออกเสียง 

 วาระที่                    เร่ือง           
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 เหน็ด้วย          ไมเ่หน็ด้วย       งดออกเสียง 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจําตอ่หนงัสือมอบฉนัทะถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 

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

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

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

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

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

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

                   (.......................................................) 
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เอกสารแนบ 5 
คาํชีแ้จงวธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานเพื่อเข้า
ร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ที่ 1/2557 
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เอกสารแนบ 5  
 

 คาํชีแ้จงวธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงหลักฐานเพ่ือสทิธิในการเข้าร่วมประชุม 
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 

 
วธีิการมอบฉันทะ 
 

บริษัทได้จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามเอกสารแนบ 4 ซึง่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้

กําหนดไว้ โดยเป็นแบบท่ีกําหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดและชดัเจนมายงัผู้ ถือหุ้น  เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่

สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้วา่จะมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืน  หรือจะมอบฉนัทะให้กรรมการ

อิสระรายใดรายหนึง่ตามท่ีบริษัทได้เสนอช่ือไว้ ซึง่รายช่ือกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้นเลือกเพ่ือมอบฉนัทะ

ปรากฎตามเอกสารแนบ 3 โดยท่ีผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคน เพ่ือแยกการลงคะแนน

เสียงได้ 

 ทัง้นี ้บริษัทยงัได้จดัให้มีหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปท่ีง่ายไม่ซบัซ้อน และ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศ  และแต่งตัง้

ให้คสัโตเดียน    (Custodian)  ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ผู้ ถือหุ้นสามารถพิมพ์เอกสารได้จากเว็บไซต์ของ

บริษัท www.indoramaventures.com ภายใต้หวัข้อ นกัลงทนุสมัพนัธ์ » ข้อมลูสําหรับผู้ ถือหุ้น » การประชมุผู้ ถือหุ้น 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 

บริษัทฯ จะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น ก่อนเร่ิมการประชมุประมาณ 1 ชัว่โมงคร่ึง ก่อนการ

ประชมุ โดยจะเร่ิมเปิดรับการลงทะเบียนตัง้แต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ณ. ห้องแอทธินี คริสตลั ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า 

แอทธินี  รอยลั เมอริเดียน เลขท่ี 61 ถนนวิทย ุกรุงเทพ 10330 ตามท่ีได้แนบแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุตามเอกสารแนบ 7 

มาพร้อมกนันี ้
 

หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม 
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุโปรดแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนี ้ณ จดุรับลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชมุ  
 

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 
 

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง 

 ใบลงทะเบียนท่ีมีบาร์โค้ด ซึง่แนบมากบัหนงัสือเชิญประชมุ 

 บตัรประจําตวัประชาชนหรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นเป็นชาวตา่งชาติ) 
 

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ 

 ใบลงทะเบียนท่ีมีบาร์โค้ด ซึง่แนบมากบัหนงัสือเชิญประชมุ 

 หนงัสือมอบฉนัทะท่ีบริษัทจดัสง่ให้พร้อมหนงัสือเชิญประชมุนี ้พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 
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 สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน  สําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นเป็นชาวตา่งชาติ) 

ของผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีรับรองสําเนาถกูต้อง 
 

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิตบุิคคล 
 

1. กรณีกรรมการผู้มีอาํนาจลงนามมาร่วมประชุมด้วยตนเอง 

 ใบลงทะเบียนท่ีมีบาร์โค้ด ซึง่แนบมากบัหนงัสือเชิญประชมุ 

 สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ท่ีรับรองสําเนาถกูต้อง 

 สําเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ท่ีรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล 

 

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ 

 ใบลงทะเบียนท่ีมีบาร์โค้ด ซึง่แนบมากบัหนงัสือเชิญประชมุ 

 หนงัสือมอบฉนัทะท่ีบริษัทจดัสง่ให้พร้อมหนงัสือเชิญประชมุนี ้พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 

 สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง  

(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคลและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

 สําเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือ สําเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล (กรณีเป็นนิติบคุคลจดทะเบียน

ตา่งประเทศ) ท่ีรับรองสําเนาถกูต้อง 

 

หมายเหต ุ  บริษัทฯ จะใชร้ะบบอิเล็คทรอนิกส์ ในการลงทะเบียนและการนบัคะแนนเสียง สําหรับแต่ละวาระ/วาระย่อยจะ

จดัให้มีบตัรลงคะแนนเสียงแยกออกจากกนั เมื่อทุกวาระได้มีการอภิปรายและลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว 

บตัรลงคะแนนเสียงจะถูกรวบรวม และแจ้งผลการนบัคะแนนเสียง ส่วนขัน้ตอนการลงคะแนนเสียงจะอธิบาย

ใหท้ราบเมือ่เร่ิมการประชมุ 
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เอกสารแนบ 6 
ข้อบังคับบริษัท และพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 
(เฉพาะส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557) 
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เอกสารแนบ  6 

ข้อบังคับบริษัทและพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (เฉพาะส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมวิสามัญ   

ผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557) 

ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามญัมีมลูคา่หุ้นละเทา่กนั และเป็นหุ้นชนิดระบช่ืุอผู้ ถือหุ้น 

หุ้นทกุหุ้นของบริษัทต้องชําระค่าหุ้นครัง้เดียวจนเต็มมลูค่าด้วยตวัเงิน หรือทรัพย์สินอ่ืนนอกจากตวัเงิน 

โดยผู้จองหุ้นหรือผู้ ซือ้หุ้นจะขอหกักลบลบหนีก้บับริษัทไมไ่ด้ 

หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบคุคลตัง้แต่สองคนขึน้ไปจองซือ้หรือถือหุ้นร่วมกนัต้องตัง้ให้คนใดคน

หนึง่ในบคุคลเหลา่นัน้เป็นผู้ใช้สทิธิในฐานะเป็นผู้จองหุ้นหรือผู้ ถือหุ้น แล้วแตก่รณี 

บริษัทอาจออกหุ้นกู้  หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นบุริมสิทธิ รวมทัง้หลกัทรัพย์อ่ืนใดตามกฎหมายว่า

ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น บคุคลใดๆ หรือประชาชนทัว่ไปได้ และ

การแปลงสภาพหุ้นกู้ แปลงสภาพหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามญั  ให้ดําเนินการภายใต้บงัคบัแห่ง

บทบญัญติัของกฎหมาย 

ข้อ 25 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายใน  4 เดือนนบัแต่วนั

สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียก 

ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจํานวน

หุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง่มีหุ้น

นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัทําหนงัสือขอให้

คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบเุหตผุลในการท่ีขอให้

เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีนีใ้ห้คณะกรรมการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 

เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 26 ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา 

ระเบียบวาระการประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบวุ่า

เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนมุติั หรือเพ่ือพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ือง

ดงักลา่วและจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาคํา

บอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ไมน้่อยกวา่ 3 วนั ก่อนวนัประชมุ 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามารถจดัประชมุได้ ณ ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดั

อ่ืนทัว่ราชอาณาจกัร 
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ข้อ 27 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชมุและออกเสียงแทนตนในการประชมุ

ก็ได้ หนงัสือมอบฉนัทะจะต้องลงวนัที่และลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะและจะต้องเป็นไปตาม

แบบท่ีนายทะเบียนกําหนด 

หนงัสือมอบฉนัทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ ท่ีประธานกําหนด ณ ท่ีประชมุก่อนผู้ รับ

มอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 

ข้อ 28 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อยกว่า 25 คน 

หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ

จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือลว่งเวลานดัไปแล้วถึง 1  ชัว่โมงจํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มา

เข้าร่วมประชมุไม่ครบองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ หากว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้น

ร้องขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้อง

ขอให้นดัประชมุใหม่ และให้สง่หนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7  วนัก่อนวนัประชมุ ในการ

ประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนัง่เป็นประธานท่ีประชุม ถ้าประธานกรรมการมิได้มาเข้า

ประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน 

ถ้าไมมี่รองประธานกรรมการหรือมีแตไ่มอ่าจปฏิบติัหน้าท่ีได้ ก็ให้ท่ีประชมุเลือกตัง้ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งซึง่ได้

เข้าร่วมประชมุเป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อ 29 ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วย

คะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี

คะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่

มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 

(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การทํา แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมด 

หรือบางส่วนท่ีสําคญัการมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ

การรวมกิจการกบับคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

(ค) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั  
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(จ) การเพิ่มหรือลดทนุของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้ 

(ฉ) การควบหรือเลกิบริษัท 

พระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 

มาตรา 99  คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแตจ่ะเหน็สมควร 

มาตรา 101  ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา 

ระเบียบวาระการประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้

ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนมุติั หรือเพ่ือพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของ

คณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวนั ก่อนวนั

ประชมุ ทัง้นี ้ให้โฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ไมน้่อยกวา่สามวนัก่อนวนัประชมุด้วย 

สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชมุตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ของบริษัท หรือ

จงัหวดัใกล้เคียง เว้นแตข้่อบงัคบัจะกําหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืน 

มาตรา 102   ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บคุคลอ่ืน

เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้  ในการนีใ้ห้นํามาตรา 33 วรรคสอง วรรคส่ี และวรรคห้า 

และมาตรา 34 มาใช้บงัคบัโดยอนโุลมโดยในกรณีการมอบฉนัทะให้ย่ืนหนงัสือมอบฉนัทะต่อประธาน

กรรมการหรือผู้ ท่ีประธานกรรมการกําหนด 

การออกเสียงลงคะแนนในวรรคหนึง่ในสว่นท่ีถือวา่หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งนัน้ มิให้ใช้บงัคบักบักรณีท่ีบริษัท

ได้ออกหุ้นบริุมสทิธิและกําหนดให้มีสทิธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกวา่หุ้นสามญั 

มาตรา 103   เว้นแต่พระราชบญัญัตินีจ้ะบญัญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน ในการประชุมผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบ

ฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี)  มาประชมุไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหุ้น

ทัง้หมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จึงจะเป็น

องค์ประชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่งชัว่โมงจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่ง

มาเข้าร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง   หากว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ 

ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอตามมาตรา 100 การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่

เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอตามมาตรา 100 ให้นดัประชมุใหม่ และให้สง่หนงัสือนดัประชมุ

ไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บังคับว่าจะต้องครบองค์

ประชมุ 
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มาตรา 104  ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุหรือไม่

สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้  ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน  ถ้าไม่มีรอง

ประธานกรรมการหรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งเป็น

ประธานในท่ีประชมุ 

มาตรา 105  ประธานในท่ีประชุมผู้  ถือหุ้  น มีหน้ าท่ีควบคมุการประชุมให้เป็ นไปตามข้ อบงัคบัของบริษัทว่ าด้ วยการ

ประชุม ในการนีต้้ องดําเนินการประชุมให้ เป็ นไปตามลําดับระเบียบวาระท่ีกําหนดไว้ ในหนังสือนัด

ประชุม เว้ นแต่ ท่ีประชมุจะมีมติให้ เปล่ียนลําดบัระเบียบวาระด้ วยคะแนนเสียงไม่ น้ อยกว่ าสองในสาม

ของจํานวนผู้  ถือหุ้  นซึง่มาประชมุ 

 เม่ือท่ีประชมุพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ ว ผู้  ถือหุ้  นซึง่มีหุ้  นนบัรวมกนัได้ ไม่ น้ อยกว่ าหนึ่งในสามของ

 จํานวนหุ้  นท่ีจําหน่ายได้ ทัง้หมด จะขอให้ ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไว้ ในหนงัสือนดั

 ประชมุอีกก็ได้  

ในกรณีท่ีท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตามลําดบัระเบียบวาระไม่ เสร็จตามวรรคหนึ่ง       หรือพิจารณาเร่ืองท่ี

ผู้  ถือหุ้  นเสนอไม ่เสร็จตามวรรคสอง แล้ วแต ่กรณี และจําเป็ นต้ องเล่ือนการพิจารณา ให้ ท่ีประชมุกําหนด

สถานท่ี วนั และเวลาท่ีจะประชมุครัง้ต่ อไป และให้ คณะกรรมการส ่งหนงัสือนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั 

เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผู้  ถือหุ้  นไม่ น้ อยกว่ าเจ็ดวนัก่ อนวนัประชมุ ทัง้นีใ้ห้ โฆษณาคํา

บอกกล ่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ ไม ่น้ อยกว ่าสามวนัก่ อนวนัประชมุด้ วย  

มาตรา 107   เว้นแต่พระราชบญัญัตินีจ้ะบญัญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนน

เสียงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี

คะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ง

มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 

(ข)  การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค)  การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ี

สําคญั การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคล

อ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุ 

(3) ในกรณีท่ีบริษัทมีข้อบงัคับกําหนดไว้ว่า มติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นในเร่ืองใดต้องประกอบด้วย

คะแนนเสียงเกินจํานวนท่ีกําหนดไว้ใน (1) หรือ (2) ก็ให้เป็นไปตามนัน้ 
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มาตรา 136 บริษัทจะเพิ่มทนุจากจํานวนท่ีจดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหมเ่พิ่มขึน้ 

การออกหุ้นเพิ่มตามวรรคหนึง่จะกระทําได้เม่ือ 

(1)  หุ้นทัง้หมดได้ออกจําหน่ายและได้รับชําระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้วหรือในกรณีหุ้นยงัจําหน่ายไม่

ครบ หุ้นท่ีเหลือต้องเป็นหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้น 

(2)  ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมด ของผู้ ถือหุ้น

ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน และ 

(3)  นํามตินัน้ไปจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีท่ี

ประชมุลงมติดงักลา่ว 

มาตรา 140  ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนท่ีจําหน่ายไม่ได้หรือท่ียังมิได้นําออก 

จําหน่ายได้ เม่ือท่ีประชมุมีมติแล้ว ให้บริษัทขอจดทะเบียนลดทนุภายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีท่ีประชมุลง

มติ 
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เอกสารแนบ 7 
แผนที่สถานที่จัดประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 
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เอกสารแนบ 7 
 

แผนที่สถานที่จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 
ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน 

เลขที่ 61 ถนนวทิยุ กรุงเทพฯ 10330 
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