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บริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 
วันพุธที่ 6 สงิหาคม 2557 เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี รอยัล เมอริเดียน 
เลขที่ 61 ถนนวทิยุ กรุงเทพฯ 10330 

  

เร่ิมประชมุเวลา 14.00 น. 

เน่ืองจากนายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธานกรรมการบริษัท ติดภารกิจสําคญัไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ 
ตามข้อบงัคบัของบริษัทท่ีกําหนดไว้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุ ให้รองประธานกรรมการทําหน้าท่ีประธาน
ในท่ีประชุมแทน ดงันัน้ นายระเฑียร ศรีมงคล กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการบริษัท ทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ี
ประชมุ ประธานฯ ได้แนะนํากรรมการ และท่ีปรึกษาทางการเงิน โดยมีรายละเอียดผู้ เข้าร่วมประชมุดงันี ้

กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุ  
1. นายระเฑียร ศรีมงคล กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและ

กรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร 

2. นายอาลก โลเฮีย  กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความ
เส่ียงองค์กร กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกํากบัดแูลกิจการ และ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่บริษัทฯ 

3. นางสจิุตรา โลเฮีย กรรมการบริหาร 
4. นายดีลปิ กมุาร์ อากาวาล กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร และประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหารธุรกิจ Feedstock และ PET 
5. นายอเุดย์ พอล ซิงห์ กิล กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร และกรรมการผู้จดัการ

ธุรกิจโพลีเอสเตอร์  
6. นายซาชิ ปรากาซ ไคตาน กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการธุรกิจขนสตัว์ 
7. นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
8. นายมาริษ สมารัมภ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร 
9. นายวิลเล่ียม เอล็ล์วู๊ด ไฮเน็ค กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกํากับ

  ดแูลกิจการ 
10. ดร.ศิริ การเจริญดี กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและกํากบัดแูลกิจการ 
11. นายคณิต สีห์ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและกํากบัดแูลกิจการ 
12. นายอภิศกัด์ิ ตนัติวรวงศ์ กรรมการอิสระ 
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ท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีเข้าร่วมประชมุ  

1.  นายวรารัตน์ ชติุมิต กรรมการผู้จดัการ กิจการวาณิชธนกิจ บริษัทหลกัทรัพย์บวัหลวง จํากดั (มหาชน)  

  ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2557 และแจ้งให้ท่ีประชุม
ทราบว่า ขณะนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจํานวน 480 ราย และผู้ ถือหุ้นท่ีรับมอบฉนัทะจํานวน 920 ราย รวมผู้ ถือ
หุ้นจํานวน 1,400 ราย ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 3,884,120,884 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.6795 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท ประธานฯ จงึขอเปิดการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2557 

 
ก่อนเข้าสู่วาระการประชมุ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบว่า เพื่อให้การประชมุเป็นไปอย่าง

โปร่งใสและสอดคล้องกบัแนวทางที่ดีในการจดัประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ประธานฯ เชิญผู้ เข้าร่วมประชมุ
จํานวน 1 คน ร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียง ซึ่งมีผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุจํานวน 1 คน รับอาสาเป็นสกัขีพยานใน
การนบัคะแนนเสียง 

ก่อนเข้าสูร่ะเบียบวาระประชมุ ประธานฯ ได้ชีแ้จงขัน้ตอนในการประชมุว่า ในการประชมุจะดําเนินการ
ประชมุเรียงตามลําดบัวาระท่ีได้แจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชมุ และในทกุระเบียบวาระ ถ้าผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่าน
ใดต้องการเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอคําถามขอให้ยกมือ และเม่ือประธานฯ อนญุาตแล้ว ขอให้แถลงต่อท่ีประชมุก่อนด้วย
ว่าเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะช่ือใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคําถามท่ีตรงกบัระเบียบวาระเท่านัน้ หากจะเสนอ
หรือถามคําถามในเร่ืองอ่ืนๆ ขอให้เสนอหรือถามเม่ือประชมุจบระเบียบวาระตา่ง ๆ แล้ว 

ประธานฯ ได้อธิบายรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียงต่อที่ประชมุใน
แต่ละระเบียบวาระ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
 
  การออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียงในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนเท่ากบัจํานวนหุ้นท่ีตนเองถือ โดยจะนบั 1 หุ้น เท่ากบั 1 เสียง และผู้ ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
แต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงทางใดทางหนึ่งเท่านัน้ จะแบ่งแยกจํานวนหุ้นเพ่ือแยกการ
ลงคะแนนเสียงไม่ได้ ยกเว้นกรณีผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ลงทนุต่างประเทศท่ีได้แต่งตัง้ผู้ รับผิดชอบในการดูแลหลกัทรัพย์ 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้น นอกจาก
การนําระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนแล้ว บริษัทฯ ยงัใช้ระบบบาร์โค้ดในการนบัคะแนนเสียง ซึ่งจะช่วยให้ขัน้ตอน
ในการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอยา่งรวดเร็วย่ิงขึน้ และในการลงคะแนนเสียงในทกุๆ วาระ ผู้ เข้าร่วมประชมุท่ี
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ให้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียง และมอบให้แก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัท เพ่ือนําไป
ตรวจนบัคะแนน ส่วนผู้ เข้าร่วมประชมุท่ีเห็นด้วย หรือผู้ ท่ีไม่ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียง จะถือว่าเห็นด้วย หรืออนมุติั
ในวาระนัน้ๆ และจะนับคะแนนเสียงตามจํานวนหุ้น โดยไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงอีก สําหรับการ
รวบรวมผลคะแนนท่ีเห็นด้วย จะนําเสียงท่ีไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบตัรเสีย หกัออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุ  
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 สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีได้มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน
ผู้ ถือหุ้น ผลคะแนนเสียงท่ีนบัได้จะเป็นคะแนนเสียงท่ีได้รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉนัทะแล้ว ผลการ
นบัคะแนนเสียงในแตล่ะวาระจะประกาศให้ผู้ ถือหุ้นทราบและจะแสดงผลบนจอภาพ 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้ 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2557 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2557 ซึง่ได้ประชมุ
เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2557 โดยสําเนารายงานการประชมุดงักล่าวได้จดัส่งไปยงัผู้ ถือหุ้นทกุท่านแล้ว พร้อมหนงัสือเชิญ
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ประธานฯ  ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุเสนอข้อคิดเห็น  หรือแก้ไขรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 
1/2557  

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นต่อท่ีประชมุว่า เพ่ือความสะดวกในการเข้าถึง
ข้อมูลของผู้ ถือหุ้น นอกจากการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว บริษัทฯ ควรจะจัดส่ง
รายงานการประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชมุผู้ ถือหุ้น นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความเห็น
เพิ่มเติมว่า ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริษัทติดภาระกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ ซึ่งรองประธานกรรมการบริษัท ทํา
หน้าท่ีประธานฯ ในท่ีประชมุแทน ดงันัน้ รองประธานกรรมการบริษัทควรจะลงนามในรายงานการประชมุร่วมกบัประธาน
กรรมการบริษัท 

นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ ผู้ ถือหุ้ น เสนอให้บริษัทฯ ควรจัดให้มีการแปลภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทยด้วย 

ตวัแทนฝ่ายเลขานกุารบริษัท ได้แจ้งต่อท่ีประชมุว่า บริษัทฯ ได้มีการจดัเตรียมอปุกรณ์การแปลภาษา
บริการให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยผู้ ถือหุ้นสามารถติดตอ่เจ้าหน้าท่ีบริเวณด้านหลงัห้องประชมุ เพ่ือรับอปุกรณ์ดงักลา่ว  

เน่ืองจากไมมี่ผู้ ถือหุ้นรายใดมีคําถามเพิ่มเติม ประธานฯ จงึขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงมติและ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 3,886,914,533 เสียง คิดเป็นร้อยละ100.0000 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไมอ่นมุติั 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000   
มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 1,864,432 เสียง  

  บตัรเสีย  – ไมมี่ –  

หมายเหต:ุ  ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุระหว่างการประชมุเพิ่มขึน้ 4,658,081 หุ้น นบัเป็นจํานวนหุ้นท่ีเข้า
ร่วมประชมุทัง้หมดจํานวน 3,888,778,965 หุ้น 
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มตทิี่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 24 เมษายน 2557 
ตามที่เสนอ 

วาระที่ 2 พจิารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
จาํนวน 2 ชุด ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)  

วาระที่ 2.1  พจิารณาอนุมัตกิารออกและจัดสรรใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของ บริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (IVL-W1) ในจาํนวน
ไม่เกนิ 481,425,724 หน่วย 

  ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ท่ีจะออกใบสําคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (IVL-W1) ในจํานวน
ไม่เกิน 481,425,724 หน่วย เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราการจดัสรรท่ี 10 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-
W1 โดยบริษัทฯ กําหนดให้วนัท่ี 15 สิงหาคม 2557 เป็นวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับจดัสรร
ใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 (Record Date) และวนัท่ี 18 สิงหาคม 2557 เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนเพ่ือ
รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทัง้นี ้ในการคํานวณสิทธิท่ีจะได้รับจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-
W1 ของผู้ ถือหุ้นแต่ละรายนัน้ หากเกิดเศษจากการคํานวณตามอตัราการจดัสรรดงักล่าวข้างต้น ให้ปัด
เศษนัน้ทิง้ 

   ใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 จํานวน 1 หน่วย มีสิทธ์ิซือ้หุ้นสามญัได้จํานวน 1 หุ้น เว้นแต่
กรณีมีการปรับอตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขในการปรับสิทธิ ตามท่ีระบไุว้ในข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและ
หน้าท่ีของผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ บริษัท 
อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (IVL-W1) สําหรับราคาการใช้สิทธิอยู่ท่ี 36.00 บาทต่อ
หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเง่ือนไขในการปรับสิทธิ ตามท่ีระบไุว้ในข้อกําหนดสิทธิฯ 
และวนัออกใบสําคญัแสดงสิทธิจะกําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม
บริษัทฯ (Group CEO) หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มบริษัทฯ 
(Group CEO) มอบหมาย โดยบริษัทฯ คาดว่าจะออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 ได้ในเดือน
สิงหาคม 2557 อายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 คือ 3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ โดย
บริษัทฯ จะไมข่ยายอายใุบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W1  

 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสําคญั
แสดงสิทธิ IVL-W1 ได้ในวนัทําการสดุท้ายของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตลุาคม ภายหลงั
จากวนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ จนครบอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้แรก
คาดว่าจะเป็นวนัทําการสดุท้ายของเดือนตลุาคม 2557 และวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย คือ วนัท่ี
ใบสําคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 3 ปีนบัจากวนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยหากวนักําหนดการใช้สิทธิ
ครัง้สดุท้ายไมต่รงกบัวนัทําการ ให้เล่ือนวนักําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายดงักลา่วเป็นวนัทําการถดัไป 
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  ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิซึง่ประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จะต้องแจ้ง
ความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. 
ภายในระยะเวลา 5 วนัทําการก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ยกเว้นการแสดงความจํานงในการใช้
สิทธิครัง้สดุท้าย ให้แสดงความจํานงในการใช้สิทธิระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 
วนัทําการก่อนวนักําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย   

  สําหรับรายละเอียดท่ีสําคัญอ่ืนๆ ของใบสําคัญแสดงสิทธิ IVL-W1 ได้มีการสรุป
สาระสําคญัของใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W1 ไว้ในเอกสารแนบ 2 

 นายฮัง้ใช้ อคัควสักุล ผู้ ถือหุ้น กล่าวขอบคณุบริษัทฯ ท่ีได้กําหนดวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือ
หุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิได้รับจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ หลงัจากวนัประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่สอดคล้อง
กบัมติของชมรมผู้ ถือหุ้นไทย นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามเก่ียวกบัวตัถปุระสงค์ในการออกใบสําคญั
แสดงสทิธิในครัง้นี ้

 ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาแล้ว เห็นว่าการออกใบสําคญั
แสดงสทิธิจะสอดคล้องกบัแผนการใช้เงินทนุในโครงการตา่งๆ ในอนาคต ตามแผนงานของบริษัทฯ  

 นายวิชา โชคพงษ์พนัธุ์ ผู้ ถือหุ้น เสนอให้สรุปสาระสําคญัของใบสําคญัแสดงสิทธิทัง้ 2 
ชดุคือ IVL-W1 และ IVL-W2  

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวรารัตน์ ชติุมิต ท่ีปรึกษาทางการเงิน ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ 

 ท่ีปรึกษาทางการเงิน ชีแ้จงวา่ ปัจจบุนักระแสเงินสดของบริษัทมีความเพียงพอสําหรับการ
ลงทนุปกติ และโครงการท่ีได้นําเสนอในงาน Capital Day เม่ือเดือนมกราคม 2557 ท่ีผ่านมา แต่
เน่ืองจากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต จึงเป็นท่ีมาในการเตรียมแหล่งเงินลงทุนสําหรับ
โครงการดงักล่าว ทัง้นีก้ารพิจารณาโครงสร้างทางการเงิน ซึ่งต้องคํานึงถึงหนีส้ินท่ีเกิดขึน้ด้วย ถึงแม้ว่า
ปัจจุบนับริษัทฯ ได้ประโยชน์จากสภาวะดอกเบีย้ท่ีอยู่ในระดบัต่ํา แต่ในอนาคตยงัมีความไม่แน่นอนว่า
ดอกเบีย้จะยังคงอยู่ในระดับดังกล่าวหรือไม่ จึงเป็นท่ีมาของการเลือกรูปแบบการระดมเงินทุนท่ี
เหมาะสม โดยบริษัทฯ คํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น  ประโยชน์ของบริษัท และระยะเวลาท่ีเหมาะสมใน
การใช้เงินทุน  ดังนัน้บริษัทฯ จึงเห็นว่าการออกใบสําคัญแสดงสิทธิสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงานบริษัทฯ ในการขยายกิจการในอนาคต  ซึ่งขัน้ตอนของการออกใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ทําให้
เกิดค่าใช้จ่ายต่อผู้ ถือหุ้นในปัจจบุนั อีกทัง้ผู้ ถือหุ้นท่ีถือใบสําคญัแสดงสิทธิยงัสามารถตดัสินใจว่าจะใช้
สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ หรือไม่ และยงัมีระยะเวลาเพียงพอแก่การตดัสินใจ ทัง้นีก้ารออก
ใบสําคญัแสดงสทิธิฯ จะไม่สง่ผลกระทบต่อสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นในปัจจบุนั และคาดหมายได้ว่า
ราคาหุ้นของบริษัทฯ ท่ีเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะสะท้อนถึงราคาหุ้นท่ีแท้จริงในอนาคต ตามระยะเวลา 
3 ปี และ 4 ปี ตามลําดบั 
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 นอกจากนี ้ ผู้ ถือหุ้นได้เสนอให้คณุจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช หรือ ดร.ศิริ การเจริญดี แสดง
ความเหน็เก่ียวกบัแนวโน้มธุรกิจของบริษัท  

 ดร.ศิริ การเจริญดี กรรมการอิสระ ได้ชีแ้จงต่อผู้ ถือหุ้นว่า บริษัทฯ มีการวางแผนงานท่ี
เหมาะสม มีการติดตามการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ทัง้นีก้ารเจริญเติบโตของบริษัท มีทัง้
รูปแบบของการขยายธุรกิจ ด้วยการลงทนุสร้างโรงงานใหม่ และการซือ้กิจการเข้ามาบริหารจดัการเพ่ือให้
ธุรกิจเติบโต โดยบริษัทฯ มีการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ดําเนินธุรกิจด้วยความละเอียดรอบคอบ 
บริษัทฯ ประสบความสําเร็จในกิจการท่ีซือ้ในต่างประเทศ ดงันัน้ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับ
การดําเนินธุรกิจในอนาคต บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าการออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุของบริษัทฯ เป็นวิธีท่ีเหมาะสมกบัรูปแบบการใช้เงินลงทนุในโครงการตา่งๆ ในอนาคต 

 นายสริุยนต์ จิตราภณัฑ์ ผู้ ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นและถามคําถามดงันี ้  ก) การออก
ใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัท ทัง้ 2 ชดุ อาย ุ3 ปี และ 4 ปี โดยกําหนดราคาใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 
ท่ี 36.00 บาทต่อหุ้น และใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W2 ท่ี 43.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อ
สดัส่วนการถือหุ้นเดิมในกรณีท่ีมีการใช้สิทธิ  ข) ปัจจบุนัอตัราส่วนหนีส้ินต่อทนุของบริษัทอยู่ท่ี 2 เท่า
โดยประมาณ ซึง่นบัว่ายงัอยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม ดงันัน้ บริษัทฯ จึงไม่มีความจําเป็นต้องเพ่ิมเงินลงทนุ 
ค) การกําหนดราคาการใช้สิทธิยงัเป็นการชีนํ้าราคาหุ้นในตลาดทางอ้อม สําหรับกรณีท่ีบริษัทฯ ยงัไม่มี
ความจําเป็นในการใช้เงินเพิ่มทนุในส่วนนี ้บริษัทฯ ควรพิจารณากําหนดราคาการใช้สิทธิของใบสําคญั
แสดงสิทธิ IVL-W1 และใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W2 ให้สงูกว่าราคาท่ีผู้บริหารกําหนดเพ่ือเพิ่มแรงจงูใจ
ให้กับผู้บริหารในการบริหารกิจการ และราคาหุ้นจะสะท้อนตามผลประกอบการของบริษัทฯ และ ง) 
ปัจจยัใดท่ีบริษัทฯ ใช้เพ่ือกําหนดราคาใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 ท่ี 36.00 บาทต่อหุ้น และใบสําคญั
แสดงสทิธิ IVL-W2 ท่ี 43.00 บาทตอ่หุ้น และคํานวณจากข้อมลูใด 

  ท่ีปรึกษาทางการเงิน ชีแ้จงว่า บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนีส้ินต่อทุนสูงกว่าบริษัทในตลาด
หลกัทรัพย์ ซึง่โดยเฉล่ียไม่เกิน 1 เท่า และขัน้ตอนของการออกใบสําคญัแสดงสิทธิจะยงัไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้น โดยจะมีผลกระทบต่อสดัสว่นการถือหุ้น (Dilution Effect) เม่ือมีการใช้
สทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ สําหรับการกําหนดราคาการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธินัน้ 
ได้มีการพิจารณาหลายๆ ปัจจยัเพ่ือในใช้ในการคํานวณราคา เช่น กําลงัการผลิตของบริษัทในอนาคตอีก 
3 ปี ข้างหน้า กําไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือมและค่าตัดจําหน่าย ต่อตัน (EBITDA) และตวัคูณ 
(Multiple) ซึง่นําใช้ในการคํานวณราคา เป็นต้น 

 นายสริุยนต์ จิตราภัณฑ์ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าแหล่งท่ีมาของตัวเลขกําลงัการ
ผลิตท่ีนํามาคํานวณราคาการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 และ IVL-W2 ทัง้สองชดุว่าได้มา
อยา่งไร 

 ท่ีปรึกษาทางการเงิน ชีแ้จงว่าตัวเลขของกําลังการผลิตท่ีนํามาคํานวณนัน้ใช้ตัวเลข
เดียวกันในการคํานวณใบสําคัญแสดงสิทธิของทัง้สองชุด ต่างกันเพียงระยะเวลาของการใช้สิทธิของ
ใบสําคญัแสดงสทิธิในแตล่ะชดุ ทัง้นีแ้หลง่ท่ีมาของตวัเลขอ้างอิงได้จากแผนการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
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 นายสมบรูณ์ เอือ้มอารีวงศ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า กรณีผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดง
สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท IVL-W1 แล้ว บริษัทฯ ได้ศึกษาผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุ้นจาก
การใช้สิทธิตาม IVL-W1 นํามารวมในการคํานวณราคาใบสําคญัแสดง IVL-W2 หรือไม่ และในกรณีท่ีไม่มี
ผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิ บริษัทฯ จะพิจารณาหาแหลง่เงินทนุมาจากท่ีใด 

 ท่ีปรึกษาทางการเงิน ชีแ้จงว่าการกําหนดราคาการใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W2 นัน้
บริษัทฯ ได้มีการคํานวณตวัเลข โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุ้นจากการออกหุ้นสามญั
เพิ่มทนุท่ีได้รับจากการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W1 แล้ว และในกรณีท่ีไมมี่ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิตาม
ใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 บริษัทฯ ยงัคงดําเนินธุรกิจได้ตามแผนงานท่ีขออนมุติัไปแล้ว แต่จะไม่มีการ
ขยายการลงทนุในกิจการท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั สําหรับกรณีท่ีมีการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 
และ/หรือ IVL-W2 บริษัทฯ จะมีโอกาสทางธุรกิจในการขยายกิจการตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม ทัง้นี ้หาก
ศึกษาและประเมินในรายละเอียดของโครงการต่างๆ แล้ว และบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่า ยงัไม่มีความ
เหมาะสมท่ีจะขยายการลงทนุในช่วงเวลาดงักล่าว บริษัทฯ ก็ยงัสามารถนําเงินทนุท่ีได้จากการใช้สิทธิมา
ปรับลดอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุได้   

 ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมเพิ่มเติมว่า ตามท่ีบริษัทฯ ได้มีการแจ้งต่อผู้ ถือหุ้นมาโดย
ตลอดวา่ เงินทนุของบริษัทเพียงพอต่อการบริหารกิจการ และได้มีการจดัสรรเงินลงทนุสําหรับโครงการ
ต่างๆ ไว้แล้ว แต่เน่ืองจากบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาว่า ในอนาคต บริษัทฯ อาจจะมีการลงทุนใน
โครงการขนาดใหญ่ท่ีเหมาะสมซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา ดังนัน้ บริษัทฯ จําเป็นต้องมีการเตรียม
ความพร้อมในการจดัหาแหลง่เงินทนุ โดยให้ผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามญัดงัท่ีได้
กล่าวไว้ข้างต้น ส่วนรายละเอียดความเป็นไปได้ของการลงทุนในโครงการต่างๆ ในอนาคต  ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่บริษัทฯ จะนําเสนอตอ่ท่ีประชมุในลําดบัตอ่ไป 

 นางสาวจิณพกัตร์ พรพิบลูย์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเก่ียวกบัอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-
W1 และ IVL-W2 ซึง่กําหนดระยะเวลาเป็น 2 ช่วง คือ IVL-W1 อาย ุ3 ปี และ IVL-W2 อาย ุ4 ปี โดยขอ
ทราบเหตผุลของการกําหนดระยะเวลาของใบสําคญัแสดงสิทธิ และขอเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาให้ออก
ใบสําคญัแสดงสิทธิเพียงชดุเดียว แต่ขยายระยะเวลาการใช้สิทธิออกไป โดยเปรียบเทียบกบัการออก
ใบสําคญัแสดงสิทธิ 2 ชุด ตามท่ีบริษัทฯ  เสนอ นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นได้มีการสอบถามเพิ่มเติมว่า การ
จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น  (Rights Offering) พร้อมกนัทัง้  IVL-W1 และ 
IVL-W2 หรือไม่ อีกทัง้การท่ีบริษัทกําหนดราคาการใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทของ
ใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 ท่ี 36.00 บาทต่อหุ้น และใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W2 ท่ี 43.00 บาทต่อหุ้น 
ถือว่าเป็นคํามัน่ของฝ่ายบริหารท่ีมีเป้าหมายว่าราคาหุ้นของบริษัทไม่ควรต่ํากว่าราคาการใช้สิทธิของ
ใบสําคญัแสดงสทิธิ  

 ท่ีปรึกษาทางการเงิน ชีแ้จงว่าบริษัทฯ ได้พิจารณาให้มีการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 
จํานวน 2 ชดุ และกําหนดอายขุองใบสําคญัแสดงสทิธิเป็น 2 ช่วงระยะเวลาและเป็นการเสนอให้แก่ผู้ ถือ 
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หุ้นเดิม (Rights Offering) เพ่ือให้เกิดความคล่องตวัในการบริหารจดัการและสอดคล้องกบัแผนการใช้
เงินทนุตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม  

 นายธารา ชลปราณี ผู้ ถือหุ้น เสนอต่อท่ีประชุมให้นายอาลก โลเฮีย นําเสนอรายงาน
แผนการดําเนินงานของบริษัท เพ่ือเป็นข้อมลูแก่ผู้ ถือหุ้นในการพิจารณา หลงัจากนัน้ ค่อยเปิดโอกาส
ให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามในลําดบัตอ่ไป 

 ประธานฯ กลา่วเชิญนายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่บริษัทฯ นําเสนอ
รายงานแผนการดําเนินธุรกิจของบริษัท ดงันี ้

 นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มบริษัทฯ ได้นําเสนอรายงานแผนการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทโดยแบง่ออกเป็น 3 หวัข้อดงันี ้

1. IVL ในปัจจุบัน 

 ความสําคญักบัการสร้างมูลค่าอย่างต่อเนือ่ง 

ในส่วนของกําไรหลกัก่อนหักดอกเบีย้ ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจําหน่าย 
(Core EBITDA) ซึง่บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงในสว่นของกําไร/ขาดทนุจากสินค้าคงเหลือ ซึง่มีอตัราเพิ่ม
สงูขึน้ในอตัราร้อยละ 40 เม่ือเทียบกบัปีท่ีแล้ว จํานวน 10.1 พนัล้านบาท และกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ก็เพิ่มสงูขึน้เช่นกนั จํานวน 13 พนัล้านบาท เน่ืองจากมีการบริหารจดัการสินค้า
คงเหลือและการลดลงของราคาผลติภณัฑ์ท่ีเป็นวตัถดิุบ 

สําหรับกลุ่มธุรกิจ PTA ยังคงมีเสถียรภาพอย่างต่อเน่ืองในช่วงไตรมาสท่ีผ่านมา 
ถึงแม้ว่าราคาจะลดต่ําลง ซึ่งทําให้คู่แข่งของบริษัทฯ ขาดทุน โดยภาพรวมแล้ว บริษัทฯ ได้มีการ
ปรับปรุงปริมาณการผลิตและปรับปรุงผลกําไร สําหรับการดําเนินงานท่ีโดดเด่นของบริษัทฯ อยู่ในสว่น
ของการผลิตสินค้าท่ีมีมลูค่าเพิ่ม (HVA) ซึ่งบริษัทฯ ได้ดําเนินการพฒันามาโดยตลอดสามปีท่ีผ่านมา 
เพ่ือชดเชยความออ่นตวัของธุรกิจ PTA 

ธุรกิจของบริษัทฯ มกัมีการขยายตวัตามฤดกูาล โดยมีการขยายตวัอย่างมากในช่วงคร่ึง
ปีแรก แตบ่ริษัทฯ ก็คาดหวงัให้ธุรกิจในช่วงคร่ึงปีหลงัสามารถขยายตวัในอตัราท่ีใกล้เคียงกนั เน่ืองจาก
การมีกิจกรรมใหม่ๆ  ท่ีพร้อมจะช่วยสนบัสนนุการเติบโตของผลกําไร การขยายตวัจากธุรกิจถงุลมนิรภยั 
ธุรกิจ PET ในประเทศตรุกีและโปแลนด์ รวมถึงโครงการใหม่ขนาดใหญ่ในด้านสินค้าโภคภณัฑ์ เส้นใย
และเส้นด้ายในประเทศอินโดนีเซีย 

 กลุ่มสินคา้ทีมี่ความแตกต่าง และมีคณุภาพสูง 

บริษัทฯ มีความสามารถในการดําเนินงานท่ีโดดเด่นและแตกต่าง โดยในช่วงระยะ 2 ปีท่ี
ผา่นมา บริษัทฯ มีกลยทุธ์ท่ีจะขยายกลุม่ผลิตภณัฑ์ไปยงัธุรกิจสินค้าท่ีมีมลูค่าเพิ่ม (HVA) ในอตัราร้อย
ละ 30 ของยอดขายในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2557 
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บริษัทฯ เป็นผู้ นําธุรกิจของโลกและลกูค้าของบริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภค  ซึง่เป็นสิง่ท่ีจําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวนัของเรา  บริษัทฯ  ให้ความสําคญัในการมุ่งเน้น 
ความเป็นผู้ นํา การมีกลุ่มผลิตภัณฑ์หลากหลาย เพ่ือสร้างรายได้ท่ีแตกต่างและมีความหลากหลาย
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ถุงลมนิรภัยและเส้นใยสําหรับผลิตยางรถยนต์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่ม
ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ท่ีตอบสนองตอ่อตุสาหกรรมการผลติยานยนต์ โดยการร่วมทนุกบั TOYOBO ซึง่
เป็นบริษัทชัน้นําของประเทศญ่ีปุ่ น นอกจากนี ้ฝ่ายจดัการของบริษัทฯ ได้บริหารกิจการเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนสงูสดุ โดยการลดความผนัผวนของธุรกิจด้านสนิค้าโภคภณัฑ์ 

 บริษัทไทยทีค่รอบคลมุการดําเนินธุรกิจทัว่โลก 

บริษัทฯ เป็นบริษัทไทยท่ีมีความเป็นสากลระดบัโลก โดยขณะนี ้บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจ
ไปยังประเทศตุรกีและประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นตลาดเกิดใหม่ท่ีมีศักยภาพสูง และบริษัทฯ จะเร่ิม
ดําเนินธุรกิจบรรจุภณัฑ์ในประเทศกานา ทวีปแอฟริกา หลงัจากท่ีบริษัทฯ ประสบความสําเร็จในการ
ดําเนินธุรกิจในประเทศไนจีเรีย อีกทัง้บริษัทฯ เป็นผู้ นําในด้านธุรกิจโพลีเอสเตอร์ และได้จดัจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัทขนาดใหญ่ท่ีเป็นผู้ ผลิตในกลุ่มสินค้าท่ีมีการอุปโภคบริโภคหมุนเร็ว (Fast 
Moving Consumer Goods) ซึง่บริษัทฯ เหลา่นีไ้ด้ขยายการดําเนินธุรกิจเข้าไปในตลาดเกิดใหมด้่วย  

กลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจไปยังทั่วโลก ทําให้บริษัทฯ มีความน่าเช่ือถือ 
สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันจากอุปทานท่ีมีความหลากหลาย เช่น การท่ีประเทศ
อินเดียกําหนดให้มีการเก็บภาษีเพ่ือต่อต้านการทุ่มตลาด (Anti-Dumping) ต่อผลิตภณัฑ์ PTA ท่ีมา
จากประเทศต่างๆ เกือบทกุประเทศ แต่ผลิตภณัฑ์ PTA จากโรงงานของบริษัทฯ ในประเทศอินโดนีเซีย 
ไม่ถกูเรียกเก็บภาษี ส่วนสินค้าท่ีมาจากประเทศไทยถกูเรียกเก็บภาษีในอตัราท่ีต่ํามาก น่ีคือสิ่งท่ีทําให้
บริษัทฯ สามารถแข่งขนัในประเทศอินเดียได้ตอ่ไป โดยไมส่ญูเสียปริมาณการผลติหรืออตัราผลกําไร  

 แนวโนม้กําไรทีแ่ข็งแกร่งมากข้ึน 

บริษัทฯ มีการเติบโตในด้านรายได้ กําไรหลกัก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคา 
และค่าตดัจําหน่าย (Core EBITDA) และกําไรสทุธิ ท่ีแข็งแกร่งขึน้เม่ือเทียบกบัปีท่ีแล้ว บริษัทฯ ได้รับ
ผลกําไรจากทกุภาคส่วนธุรกิจ ถึงแม้ว่ากําไรจาก PTA จะลดลงอย่างมากในปีนี ้แต่บริษัทฯ ยงัคงมอง
ในแง่บวกว่า กําไรของ PTA ลงมาถึงจุดต่ําสดุแล้ว ซึ่งบริษัทฯ จะได้เห็นการฟืน้ตวัทีละน้อย และทํา
ให้ผลประกอบการโดยรวมทัง้หมดของบริษัทฯ ในอนาคตดีขึน้  นอกจากนีก้ลยทุธ์ในการขยายธุรกิจไป
ทัว่โลก ด้านขนาด ความเป็นเลิศในการบริหารต้นทนุ และการมีผลิตภณัฑ์ท่ีมีความหลากหลาย ทําให้
บริษัทฯ มีการดําเนินงานท่ีโดดเดน่กวา่คูแ่ข่งและสามารถคืนผลตอบแทนท่ีเพิ่มสงูขึน้ให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้  

 การฟ้ืนตวัของกําไรในส่วนของสินคา้โภคภณัฑ์และการปรบัเพ่ิมข้ึนของ HVA 

ความเปล่ียนแปลงของกําไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคา และค่าตัด
จําหน่าย (EBITDA) เพิ่มขึน้อยา่งเหน็ได้ชดัในปี 2554  เป็นช่วงท่ี EBITDA  ของบริษัทฯ มีอตัรากําไรสงู 
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 เน่ืองจากประเทศจีนนําเข้าสินค้า PTA หลงัจากนัน้ ประเทศจีนมีกําลงัการผลิตส่วนเกิน ทําให้อตัรา
กําไรตกต่ําอยา่งรวดเร็ว และยงัทําให้บริษัทฯ ผู้ผลติสนิค้าโภคภณัฑ์ด้านโพลีเอสเตอร์เข้าสูจ่ดุวิกฤต 

บริษัทฯ ได้ดําเนินงานโดยใช้เวลาท่ีเหมาะสมในการสร้างรายได้จากความหลากหลาย
และด้วยการดําเนินงานทัว่โลก ทําให้บริษัทฯ ยงัคงมีผลกําไรแม้จะอยู่ในระดบัเพียงเลก็น้อย ซึง่บริษัทฯ 
คาดว่าจะสามารถทําให้ EBITDA ในช่วงคร่ึงปีหลงัเท่ากบั EBITDA ในช่วงคร่ึงปีแรกของปีนี ้ซึ่งนบัได้
วา่ปีนีเ้ป็นปีท่ีดีของบริษัทฯ 

ถึงแม้บริษัทฯ จะอยู่ในช่วงมีอตัรากําไรท่ีดี แต่อตัรากําไรจากสินค้าโภคภณัฑ์ของบริษัท
ยงัคงอยู่ในระดบัต่ํา ซึ่งในปี 2556 เป็นปีท่ีต่ําท่ีสดุและเร่ิมฟืน้ตวัขึน้ในปี 2557 ดงันัน้ บริษัทฯ คาดว่า
ธุรกิจจะเร่ิมฟืน้ตวัเพิ่มขึน้ในปี  2558 และปี 2559 เน่ืองจากผู้ผลิตสินค้าโภคภณัฑ์ได้มีการปรับเปล่ียน
แนวทางในการผลติ  

บริษัทฯ ต้องการให้ธุรกิจกลุม่ผลิตภณัฑ์ HVA มีความแข็งแกร่งเพิ่มขึน้ ดงันัน้ บริษัทฯ มี
ความมุง่มัน่อยา่งตอ่เน่ืองในการให้ความสําคญัและการลดต้นทนุเพ่ือสร้างผลกําไรให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

 อตุสาหกรรม PTA อยู่ในช่วงฟ้ืนตวั 

ตลอดระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ให้ความใส่ใจกบัอตุสาหกรรม PTA เน่ืองจากมี
การขยายตวัของกําลงัการผลิตใหม่ๆ ท่ีไม่สามารถควบคมุได้ในประเทศจีน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
อตัรากําไรของ PTA ท่ีลดลงอย่างรวดเร็ว และทําให้ความสามารถในการทํากําไรลดน้อยลง ดงันัน้
ผู้ผลติของจีนประสบกบัสภาวะการขาดทนุเป็นอยา่งมาก  

จากข้อมลูท่ีมีการตีพิมพ์ ตลอดระยะเวลา 3 เดือนท่ีผ่านมา จะเห็นว่าผู้ผลิตรายใหญ่มี
การลดปริมาณการผลติลงและมีการลดปริมาณสนิค้าคงเหลือของ PTA ในประเทศจีนด้วย ซึง่ลดลงคิด
เป็นร้อยละ 50 เป็นการลดลงมาสู่ระดับท่ีมีเสถียรภาพมากขึน้ ผู้ ผลิตรายใหญ่เหล่านี  ้ยังได้มีการ
เปรียบเทียบอตัรากําไรกับต้นทุนวตัถุดิบมากกว่าท่ีจะใช้วิธีการเจรจาต่อรองราคา ซึ่งจะนําไปสู่การ
ปรับตวัท่ีดีขึน้ของอตัรากําไรในประเทศจีน  

2. ข้อมูลในอดีตเก่ียวกับการสร้างมูลค่าผลติภัณฑ์ 

นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารธุรกิจ Feedstock และ PET ได้
รายงานต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ ได้เติบโตจากบริษัทเล็กๆ ในประเทศไทยเป็นบริษัทข้ามชาติโดยการ
เข้าซือ้กิจการหลายบริษัททัว่โลก และในขณะนี ้บริษัทฯ มีธุรกิจท่ีดําเนินงานจํานวน 46 แห่งทัว่โลกใน 
16 ประเทศ และในอนาคต บริษัทฯ ยงัคงมีศกัยภาพในการเติบโตตอ่ไป  
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บริษัทฯ มีกําลงัการผลิตเพียง 0.6 ล้านตนั ในปี 2550 และเพิ่มขึน้เป็น 3.3 ล้านตนั ในปี 
2553 และคาดวา่ในปี 2557 นี ้  บริษัทฯ จะมีกําลงัการผลิต 7.1 ล้านตนั  สําหรับรายได้เพิ่มขึน้จาก 32 
พนัล้านบาท ในปี 2550 และเพิ่มขึน้เป็น 97 พนัล้านบาท ในปี 2553 และคาดว่าในปี 2557 นี ้บริษัทฯ 
จะมีรายได้เพิ่มขึน้ถึง 251 พนัล้านบาท แม้ว่าสภาวะตลาดของธุรกิจ PTA จะถดถอยแต่อตัรากําไร 
(EBITDA) เพิ่มขึน้จาก 3 พนัล้านบาท ในปี 2550 และเพิ่มขึน้เป็น 13 พนัล้านบาท ในปี 2553 และ
คาดว่าในปี 2557 นี ้บริษัทฯ จะมีอตัรากําไร (EBITDA)เพิ่มขึน้เป็น 20 พนัล้านบาท ซึง่เกิดจากการท่ี
บริษัทฯ มีการบริหารจดัการท่ียอดเย่ียม  

บริษัทฯ มีสว่นแบง่การตลาดทัว่โลกในธุรกิจ PET ในอตัราร้อยละ 15 สว่นแบ่งการตลาด
ในธุรกิจ Hygiene ในอตัราร้อยละ 50 บริษัทฯ มีการขยายเข้าไปสูธุ่รกิจ PTA และมีขยายเข้าไปสูธุ่รกิจ 
MEG นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้มีโอกาสในการขยายธุรกิจด้านพาราไซลีน และ MEG ทําให้บริษัทฯ ต้อง
หาเงินลงทนุเพิ่ม อีกทัง้บริษัทฯ ได้มีการขยายธุรกิจท่ีหลากหลายเพ่ิมมากขึน้ 

สําหรับธุรกิจ Recycling นัน้ บริษัทฯ ได้มีการลงทุนในโครงการดงักล่าว ในจังหวัด
นครปฐม ประเทศไทย และลงทนุในอเมริกา และเม็กซิโก ซึง่บริษัทฯ เป็นผู้ ดําเนินการธุรกิจ Recycling 
ท่ีใหญ่ท่ีสดุในยโุรป  

สําหรับธุรกิจสินค้าโภคภัณฑ์นัน้ ความสําคัญอยู่ท่ีความสามารถในการแข่งขันด้าน
ต้นทนุ ซึง่บริษัทฯ มีความสามารถในการบริหารต้นทนุให้อยูใ่นระดบัท่ีต่ํา  

สําหรับการลงทุนของบริษัทฯ นัน้ บริษัทฯ ได้มีการลงทุนในสินทรัพย์เก่า (Legacy 
Assets) โดยให้ผลตอบแทนในอตัราร้อยละ 12 ในปี 2552 และอตัราร้อยละ 14 ในปี 2553 และปี 
2554 ซึง่ต่อมาธุรกิจ PTA อยู่ในสภาวะท่ีถดถอย ทรัพย์สินเหลา่นีใ้ห้ผลตอบแทนจากเงินลงทนุท่ีใช้ไป
เพียงร้อยละ 3 ในปี 2555 และร้อยละ 5 ในปี 2556 และคาดว่าจะเป็นร้อยละ 7 ในปี 2557 นี ้จะเห็น
ได้วา่มีการปรับตวัท่ีดีขึน้ของรายได้ จากการท่ีบริษัทฯ เข้าซือ้กิจการใหม่ ได้แก่ ธุรกิจของ FiberVisions 
ธุรกิจด้าน MEG และมีการขยายธุรกิจ PET  

สําหรับการลงทุนในสินทรัพย์ใหม่นัน้ จะต้องใช้เงินลงทุนในอัตราร้อยละ 52 และให้
ผลตอบแทนในอตัราร้อยละ 9 ในปี 2555 และอตัราร้อยละ 8 ในปี 2556 และคาดว่าจะเป็นอตัราร้อย
ละ 11 ในปี 2557 นี ้ ดงันัน้ ถ้าบริษัทฯ ไมไ่ด้มีการเข้าซือ้กิจการ ผลประกอบการของบริษัทก็จะลดลง 

การควบรวมกิจการเป็นการสร้างคณุคา่ท่ีเพิ่มขึน้ให้กบักิจการ การเข้าซือ้กิจการ PTA ใน
ปี 2551 สามารถสร้างผลตอบแทนภายในระยะเวลา 5.2 ปี การซือ้กิจการ Old World เป็นการเข้าซือ้
กิจการท่ีใหญ่ท่ีสดุโดยมีมลูค่าถึง 800 ล้านเหรียญสหรัฐ สามารถสร้างผลตอบแทนภายในระยะเวลา 
4.7 ปี สว่นการซือ้กิจการ Invista สามารถสร้างผลตอบแทนภายในระยะเวลา 5.2 ปี การซือ้กิจการใน 
ประเทศไทย สามารถสร้างผลตอบแทนภายในระยะเวลา 8 ปี เน่ืองจากต้นทนุการผลติคอ่นข้างสงู และ 
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การซือ้กิจการ FiberVisions สามารถสร้างผลตอบแทนภายในระยะเวลา 4.8 ปี การซือ้กิจการ 
Eastman สามารถสร้างผลตอบแทนภายในระยะเวลา 4.6 ปี การซือ้กิจการ PET ท่ีประเทศจีน  
สามารถสร้างผลตอบแทนภายในระยะเวลา 5.7 ปี การซือ้กิจการ SK Chemicals  สามารถสร้าง
ผลตอบแทนภายในระยะเวลา 3.7 ปี และการซือ้กิจการ Wellman สามารถสร้างผลตอบแทนภายใน
ระยะเวลา 3.4 ปี บริษัทฯ ได้มีการจดัตัง้โรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงงานผลิต PTA ท่ีประเทศอินโดนีเซีย 
ซึง่จะช่วยเพิ่มประสทิธิภาพให้แก่บริษัทฯ มากย่ิงขึน้  

ฝ่ายจดัการของบริษัทฯ สามารถบริหารกิจการท่ีมีผลประกอบการท่ีไม่ดี ให้ฟืน้กลบัมา
สร้างผลกําไรให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ เช่น กรณีของ Trevira ซึ่งเป็นกรณีศึกษาท่ีดี ซึ่งกิจการของ Trevira มี
ผลตอบแทนของเงินลงทนุติดลบร้อยละ 2 ในปี 2554 หลงัจากท่ีบริษัทฯ ซือ้กิจการนีม้า บริษัทฯ ได้ใช้
ความเช่ียวชาญในการบริหารกิจการ และบริษัทฯ คาดว่ากิจการ Trevira จะมีผลตอบแทนของเงิน
ลงทนุในอตัราร้อยละ 23 ในปี 2557  

สําหรับกรณีศึกษาของประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศท่ีมีการแข่งขันท่ีสูงมาก บริษัทฯ 
สามารถบริหารให้สินค้ามีความหลายหลายและมีความสมดลุย์ ทําให้ยอดขายเติบโตขึน้โดยเฉล่ียร้อย
ละ 40 และอตัรากําไร EBITDA เพิ่มขึน้จากร้อยละ 6 ในปี 2556 และคาดว่าจะมีอตัรากําไรร้อยละ 12 
ในปี 2557  

3. เป้าหมายข้างหน้าของบริษัทฯ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่บริษัทฯ ได้อธิบายถงึเป้าหมายในอนคตของบริษัทฯ ดงันี ้

 วิสยัทศัน์เชิงกลยทุธ์ทีช่ดัเจน 

จากการวิจยัและข้อมลูของบริษัทฯ ทําให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ สามารถบริหารกิจการภายใต้
ความผนัผวนทางธุรกิจตลอดระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ เติบโตขึน้ด้วยการบริหารท่ีมีความเป็น
เลิศในด้านการบริหารต้นทุน จนทําให้บริษัทฯ กลายเป็นผู้ นําระดับโลก ด้วยกลุ่มธุรกิจท่ีมีความ
หลากหลายมากท่ีสดุ บริษัทฯมองเห็นโอกาสท่ีจะใช้ประโยชน์จากสิ่งท่ีบริษัทฯ มีอยู่เพ่ือสร้างความ
เติบโต โดยการรวมตวัเข้าด้วยกนัของธุรกิจ Feed Stock ซึง่ทําให้เข้าถึงวตัถดิุบท่ีมีต้นทนุต่ํา เช่น แก๊ส
(Shale Gas) ในทวีปอเมริกาเหนือ บริษัทฯ จะยงัคงรักษาอตัราผลกําไรให้เพิ่มมากขึน้ โดยปรับปรุง
อตัรากําไรของบริษัทฯ จากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 50 ในอีก 5 ปีข้างหน้า  

 การสร้างมูลค่าของผลิตภณัฑ์อย่างต่อเนือ่ง 

 บริษัทฯ จะเพิ่มอตัรากําไรจากวตัถดิุบให้เป็นร้อยละ 48 โดยท่ีอตัรากําไรจากวตัถดิุบใน
ปี 2550 อยู่ท่ีร้อยละ 16 และปัจจุบันอยู่ท่ีร้อยละ 29 บริษัทฯ จะเพ่ิมราคาต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์
มลูค่าเพิ่ม (HVA) ซึ่งจะทําให้อตัรากําไรของ EBITDA เพิ่มขึน้ และทําให้กําไรสทุธิเพิ่มขึน้ตามไปด้วย 
บริษัทฯ คาดว่าจะซือ้วตัถดิุบทางด้านพลงังานจากผู้ขาย มากกว่าวตัถดิุบทางด้านปิโตรเคมี เพ่ือรักษา
อตัรากําไรท่ีเพิ่มสงูขึน้ในห่วงโซ่ธุรกิจ บริษัทฯ จะมีอตัรากําไรท่ียืดหยุ่นเพิ่มมากขึน้ซึ่งแตกต่างจากใน
ระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา 



- 13 - 
 

 การปรบัตวัเพ่ิมข้ึนของกําไร 

บริษัทฯ มีอัตรากําไรจากวัตถุดิบถึง 5 พันล้านเหรียญสหรัฐ เติบโตร้อยละ 125 ซึ่ง
มากกว่าอตัรากําไรของวตัถดิุบในปัจจบุนัซึง่มีจํานวน 2 พนัล้านเหรียญสหรัฐ จากการท่ีบริษัทฯ ขยาย
ธุรกิจไปทั่วโลกและด้วยความรู้ความสามารถของบริษัทฯ ทําให้บริษัทฯ อยู่ในตําแหน่งท่ีจะส่งผล
ทวีคณูต่อกําไรของบริษัทฯ การเติบโตของยอดขาย รายได้ ตลอดจนปริมาณการผลิตและการปรับปรุง
อตัรากําไร รวมถึงการรวมตวัของการผลิตวตัถดิุบของบริษัทฯ จะทําให้บริษัทฯ มีลกัษณะการเติบโตท่ี
สงูขึน้ของรายได้ตลอดทัง้วงจรเม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นๆ มา 

 แผนธุรกิจ 5 ปี 

บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ ใสใ่จ ใช้ความสามารถ และได้รับการสนบัสนนุของผู้ มีสว่นได้เสีย 
ในการกําหนดกลยทุธ์เพ่ือสร้างมลูคา่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น   การท่ีบริษัทฯ  เสนอใบสําคญัแสดงสิทธินัน้เป็นไป
ตามแผนงานเพ่ือตอบแทนผู้ ถือหุ้น และในขณะเดียวกันบริษัทฯ สามารถระดมเงินทุนประมาณ 1 
พนัล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ือรองรับแผนการเติบโตทางธุรกิจซึ่งต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 5 พนัล้าน
เหรียญสหรัฐ บริษัทฯ เช่ือมัน่ว่าแหลง่เงินทนุภายในของบริษัทฯ ตลอดจนแหลง่เงินทนุใหม่นี ้และเงินกู้  
จะช่วยรักษาความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะปฏิบติัตามนโยบายการจ่ายเงินปัน
ผลโดยตอ่เน่ืองตอ่ไป และจะดําเนินงานตามแผนกลยทุธ์ของบริษัทฯ ให้ประสบความสําเร็จ 

 IVL ในอนาคต 

ตัวชีว้ัดหลักของบริษัทฯ และวิธีสร้างมูลค่าท่ีประเมินได้ให้แก่ผู้ ถือหุ้ น คือ ยอดขาย
ภายนอกประเทศของบริษัทฯ ซึ่งมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยท่ียอดขายสามารถเพ่ิมตวัเลขเป็นสอง
เท่าตวั การเติบโตตามปกติและการเติบโตจากการควบรวมและเข้าซือ้กิจการของบริษัทฯ จะทําให้
ปริมาณการผลิตเพิ่มขึน้เป็นสองเท่าของปัจจบุนั และช่วยให้บริษัทฯ คงสถานะความเป็นผู้ นําของโลก 
และท่ีสําคญัคือ อตัรากําไร EBITDA ของบริษัทฯ จะเติบโตไปอีกหลายเท่าตวั และยงัรักษาระดบัท่ีดี
ของอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ 

 การสร้างมูลค่าทีเ่พ่ิมข้ึนในระยะยาวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  

ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทฯ จะ
คํานงึถงึและรักษาลกูค้าของบริษัทฯ ไว้ ทางฝ่ายจดัการจะบริหารงานอย่างชาญฉลาด และใช้กลยทุธ์ท่ี
ถกูต้องเหมาะสม เพ่ือเพิ่มความหลากหลาย และเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงตลาด ขนาดของบริษัทฯ จะ
ทําให้บริษัทฯ ขยายกิจการอย่างครบวงจรในการผลิตวตัถดิุบ บริษัทฯ ยึดมัน่ในหลกัธรรมาภิบาลและ
รากฐานของความยัง่ยืน และการบริหารต้นทนุ จะทําให้บริษัทฯ เป็นบริษัทฯ ท่ีมีนวตักรรมท่ียอดเย่ียม
มากท่ีสดุในโลก 
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นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ ผู้ ถือหุ้น เสนอแนะว่าการท่ีบริษัทฯ ออกใบสําคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ นัน้ หากไม่มีความจําเป็นต้องใช้เงินลงทนุในขณะนี ้บริษัทฯ
ควรเสนอต่อท่ีประชมุในการประชมุสามญัประจําปีครัง้ถดัไป เน่ืองจากการประชมุผู้ ถือหุ้นแต่ละครัง้มี
คา่ใช้จ่ายคอ่นข้างสงู 

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชมุว่า กรณีดงักลา่วเป็นเร่ืองของความโปร่งใส ตามท่ีบริษัทฯ ได้
แจ้งว่าเงินทนุของบริษัทฯ มีความเพียงพอสําหรับการลงทนุปกติ แต่เน่ืองจากบริษัทฯ มีแผนการลงทนุ
เพิ่มเติมในอนาคต ดงันัน้ การจดัประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือขออนมุติัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ จึงเป็นการ
เตรียมความพร้อมและเป็นการสง่สญัญาณให้แก่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุเพ่ือให้รับทราบข้อมลูเดียวกนั 

ผู้ ถือหุ้น สอบถามเก่ียวกบักําไรจากวตัถดิุบจากร้อยละ 10 เพิ่มเป็นร้อยละ 50 บริษัทฯ มี
การบริหารจดัการได้อยา่งไร 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มบริษัทฯ ชีแ้จงว่า ในปี 2550 บริษัทฯ มีเพียงธุรกิจ PET 
และธุรกิจเส้นใยโพลีเอสเตอร์เทา่นัน้   ไมมี่ธุรกิจ PTA  และ   MEG และในปี  2553 บริษัทฯ เร่ิมมีธุรกิจ 
PTA ต่อมาในปี 2555 บริษัทฯ เร่ิมมีธุรกิจ MEG ซึง่ต่อมาในปี 2556 ราคาของ PTA ตกต่ํา แต่ผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ยงัคงอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีจากการท่ีบริษัทฯ ได้มีการลงทนุใน Project River ใน
อเมริกาเหนือ ซึง่ผลติเอธิลีนโดยลงทนุในอตัราร้อยละ 49  ร่วมกบั Abu Dhabi Aromatics JV และได้มี
การลงนามสญัญาร่วมทนุแล้ว จึงเป็นการช่วยเสริมสร้างศกัยภาพของบริษัทฯ ทัง้นีก้ารลงทนุในธุรกิจ 
Feedstock จะทําให้บริษัทสามารถควบคมุวตัถดิุบ Feedstock ได้ 

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นต่อท่ีประชุมว่าการออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิจะทําให้อัตราส่วนของหนีต้่อทุนลดลง และเป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสม เน่ืองจาก
อตัราดอกเบีย้มีแนวโน้มสงูขึน้ และเสนอให้นําเงินลงทนุดงักลา่วไปใช้ในการลงทนุระยะยาวให้ตรงตาม
วตัถปุระสงค์ในการขยายกิจการของบริษัทฯ 

ผู้ ถือหุ้น สอบถามเก่ียวกบัความหมายของโครงการ Organic ตามท่ีประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารกลุม่บริษัทฯ ได้นําเสนอตอ่ท่ีประชมุ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มบริษัทฯ ชีแ้จงว่าโครงการ Organic เป็นโครงการ Green 
filed ซึง่บริษัทฯ ต้องดําเนินการสร้างโรงงานแห่งใหม่เองทัง้หมด ซึง่อาจจะต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 ปี 
ซึง่เป็นโครงการในทวีปอเมริกาเหนือ  

นางสาวน้องนชุ ภรีูสถิตย์ ผู้ ถือหุ้น แจ้งต่อท่ีประชมุเก่ียวกบัการเกิดมลภาวะทางอากาศ 
ซึง่มีกลิน่รบกวนบริเวณพืน้ท่ีใกล้เคียงโรงงานของบริษัทฯ ท่ีจงัหวดัลพบรีุ ซึง่มีการแจ้งทางผู้บริหารของ
โรงงานแล้ว ขอให้บริษัทฯ ดําเนินการตรวจสอบกรณีดงักลา่วด้วย 

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชมุว่า โรงงานของบริษัทท่ีจงัหวดัลพบรีุ เป็นโรงงานผลิตขนสตัว์ 
PET ซึ่งใช้ในการขึน้รูปขวดนํา้ และขวดพลาสติก ซึ่งไม่น่าจะเกิดมลภาวะทางอากาศได้ บริษัทฯ จะ
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การดําเนินการตรวจสอบ โดยจะประสานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและแจ้งความคืบหน้าแก่ผู้ ถือหุ้น แต่
ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีช่องทางในการร้องเรียน ผ่านช่องทางหลายช่องทาง เช่น ส่งจดหมาย หรืออีเมล์ มา
โดยตรงยงับริษัทฯ ได้ อีกทัง้ บริษัทฯ ยงัมีนโยบายในการดแูลและรับผิดชอบตอ่สงัคมอีกด้วย  

นายสมบรูณ์ เอือ้มอารีวงศ์ ผู้ ถือหุ้น ขอสอบถามเก่ียวกบัแนวโน้มการลงทนุของบริษัทฯ 
และการลงทุนในธุรกิจ Shale Gas ว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการท่ีขออนุมัติแล้วหรือไม่ และ
อตุสาหกรรมดงักลา่วมีประโยชน์ตอ่บริษัทฯ อยา่งไร 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มบริษัทฯ  ชีแ้จงว่าการลงทนุในธุรกิจ MEG นัน้ เป็นการ
ลงทนุกบัพนัธมิตรท่ีมีความเช่ียวชาญในอตุสาหกรรม    และมีประสบการณ์ในการดําเนินงาน   เพ่ือให้ 

ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม บริษัทฯ ลงทนุในธุรกิจท่ีสนบัสนนุต่อกิจการเดิมของบริษัทฯ ผลตอบแทนจะ
อยู่ในช่วงเวลาไม่เกิน 5 ปี ซึ่งไม่รวมการลงทุนในโครงการใหม่ ซึ่งอาจจะยังไม่สามารถควบคุม
ระยะเวลาได้  

ผู้ ถือหุ้ น เสนอให้บริษัทฯ จัดทํารายงานแผนธุรกิจของบริษัทฯ เป็นภาษาไทยและ
เผยแพร่แก่ผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาก่อนเข้าร่วมการประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่ผู้ ถือหุ้นจะได้มีเวลาเพียงพอแก่การ
ซกัถามเพิ่มเติม 

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่ารายงานแผนธุรกิจของบริษัทจดัทําขึน้เพ่ือใช้เป็นเอกสาร
ประกอบการประชุมเท่านัน้ ทัง้นีเ้พ่ือให้ข้อมูลท่ีนําเสนอแก่ผู้ ถือหุ้นเป็นข้อมูลล่าสุด จึงไม่ได้มีการ
จดัพิมพ์และเผยแพร่แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้า 

นายธารา ชลปราณี ผู้ ถือหุ้น สอบถามเก่ียวกับรายละเอียดของแต่ละโครงการกับเงิน
ลงทนุท่ีได้จากการออกใบสําคญัแสดงสทิธิ รวมถงึความจําเป็นในการปรับลดอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ 

ประธานฯ แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่โครงการในอนาคตอยู่ระหว่างการศกึษา พิจารณาประเมิน
ความเป็นไปได้ของโครงการ ซึ่งบริษัทฯ ได้นําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น หากโครงการดงักล่าวไม่ผ่าน
เกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการ เงินทุนท่ีได้มาจะนํามาปรับลดอัตราส่วนหนีส้ินต่อทุน หาก
โครงการธุรกิจได้รับการพิจารณาอนมุติั แต่ไม่มีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ  บริษัทฯ 
จําเป็นต้องหาแหลง่เงินทนุอ่ืนเพ่ือมาสนบัสนนุโครงการดงักลา่วในอนาคต 

นายซันเจย์ อาฮูจา ผู้ บริหารฝ่ายการเงิน ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ต้องการให้
อตัราส่วนหนีส้ินต่อทนุอยู่ในระดบัต่ํา เน่ืองจากบริษัทฯ มีการออกเสนอขายหุ้นกู้  และข้อกําหนดสิทธิ
ของการออกหุ้นกู้ ได้กําหนดให้อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุไมเ่กิน 2 เทา่  

นายธารา ชลปราณี ผู้ ถือหุ้น สอบถามรายละเอียดของเงินลงทนุในโครงการท่ีอยู่ระหว่าง
ดําเนินการในขณะนี ้

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่าโครงการท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้
จดัสรรเงินลงทนุไว้อยา่งเพียงพอแล้ว และประธานฯ ขอให้ผู้บริหารฝ่ายการเงินชีแ้จงเพิ่มเติม 
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ผู้บริหารฝ่ายการเงิน ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า โครงการของบริษัทฯ มีอยู่ 3 ลักษณะ คือ 
โครงการท่ีดําเนินการแล้ว โครงการท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ ซึ่งทัง้สองลกัษณะได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทแล้ว และโครงการท่ีอยู่ระหว่างการประเมินศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ ซึ่ง
ยงัมีความไม่แน่นอนว่าจะได้รับการอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทหรือไม่ สําหรับโครงการ River ซึ่ง
อยู่ในอเมริกาเหนือ คาดว่าจะเร่ิมก่อสร้างโรงงานใหม่ประมาณปี 2561 โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 
2,500 ล้านเหรียญสหรัฐ จึงมีความจําเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ส่วน
โครงการอ่ืนๆ ใช้เงินลงทนุจากกระแสเงินสดได้ 

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความเห็นต่อท่ีประชุมว่า ในภมิูภาค
อาเซียน ประเทศไทยมีการกําหนดอตัราดอกเบีย้ท่ีต่ําเป็นลําดบัท่ีสาม ราคาหุ้นของบริษัทเคยอยู่ใน
ระดบั 29 บาทต่อหุ้น การกําหนดราคาการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทท่ี 36.00 บาทต่อหุ้นจึงเป็น
ราคาท่ีเหมาะสม 

เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดมีคําถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉนัทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั  3,887,450,417 เสียง  
คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไมอ่นมุติั 1,801 เสียง  
คิดเป็นร้อยละ 0.0001  
มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 1,872,655 เสียง  
บตัรเสีย  – ไมมี่ – 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุระหว่างการประชมุเพิ่มขึน้ 545,908 หุ้น นบัเป็น
จํานวนหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้หมดจํานวน 3,889,324,873 หุ้น 

   มตทิี่ประชุม อนุมัตกิารออกและจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ 
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (IVL-W1) ในจาํนวน
ไม่เกนิ 481,425,724 หน่วย ตามที่เสนอ 

วาระที่ 2.2  พจิารณาอนุมัตกิารออกและจัดสรรใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของ บริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (IVL-W2) ในจาํนวน
ไม่เกนิ 370,327,480 หน่วย 

  ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ท่ีจะออกใบสําคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (IVL-W2) ในจํานวน
ไม่เกิน 370,327,480 หน่วย เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราการจดัสรรท่ี 13 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-
W2 โดยบริษัทฯ กําหนดให้วนัท่ี 15 สิงหาคม 2557 เป็นวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับจดัสรร
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ใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W2 (Record Date) และวนัท่ี 18 สิงหาคม 2557 เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนเพ่ือ
รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทัง้นี ้ในการคํานวณสิทธิท่ีจะได้รับจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-
W2 ของผู้ ถือหุ้นแต่ละรายนัน้ หากเกิดเศษจากการคํานวณตามอตัราการจดัสรรดงักล่าวข้างต้น ให้ปัด
เศษนัน้ทิง้  

  ใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W2 จํานวน 1 หน่วย มีสิทธ์ิซือ้หุ้นสามญัได้จํานวน 1 หุ้น เว้นแต่
กรณีมีการปรับอตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขในการปรับสิทธิ ตามท่ีระบไุว้ในข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและ
หน้าท่ีของผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ บริษัท อิน
โดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (IVL-W2) สําหรับราคาการใช้สิทธิอยู่ท่ี 43.00 บาทต่อหุ้น เว้น
แตก่รณีมีการปรับราคาการใช้สทิธิตามเง่ือนไขในการปรับสทิธิ ตามท่ีระบไุว้ในข้อกําหนดสทิธิฯ    และวนั 

ออกใบสําคญัแสดงสิทธิจะกําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท      หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่บริษัทฯ (Group CEO) 
หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มบริษัทฯ (Group CEO) มอบหมาย 
โดยบริษัทฯ คาดว่าจะออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W2 ได้ในเดือนสิงหาคม 2557 อายขุอง
ใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W2 คือ 4 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุ
ใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W2  

  ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสําคญั
แสดงสิทธิ IVL-W2 ได้ในวนัทําการสดุท้ายของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตลุาคม ภายหลงั
จากวนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ จนครบอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้แรก
คาดว่าจะเป็นวนัทําการสดุท้ายของเดือนตลุาคม 2557 และวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย คือ วนัท่ี
ใบสําคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 4 ปี นบัจากวนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยหากวนักําหนดการใช้สิทธิ
ครัง้สดุท้ายไมต่รงกบัวนัทําการ ให้เล่ือนวนักําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายดงักลา่วเป็นวนัทําการถดัไป 

  ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จะต้อง
แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W2 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 
15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัทําการก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ยกเว้นการแสดงความ
จํานงในการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย ให้แสดงความจํานงในการใช้สิทธิระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. 
ภายในระยะเวลา 15 วนัทําการก่อนวนักําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย  สําหรับรายละเอียดท่ีสําคัญอ่ืนๆ 
ของใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W2 ได้มีการสรุปสาระ สําคญัของใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W2 ไว้ในเอกสาร
แนบ 2 

เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดมีคําถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลง
มติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้
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ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั  3,887,450,417 เสียง  
คิดเป็นร้อยละ99.9999 
มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไมอ่นมุติั 1,801 เสียง  
คิดเป็นร้อยละ 0.0001  
มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 1,872,655 เสียง   
บตัรเสีย  – ไมมี่ – 

   มตทิี่ประชุม อนุมัตกิารออกและจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ 
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (IVL-W2) ในจาํนวน
ไม่เกนิ 370, 327,480 หน่วย ตามที่เสนอ 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจํานวน 4,815,856,719.00 บาท เป็น
จํานวน 4,814,257,245.00 บาท โดยการตัดหุ้นที่ ยังไม่ออกจําหน่ายจํานวน 1,599,474 หุ้น 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

 
  ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีแผนท่ีจะออกและจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 
และ IVL-W2 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น ดงัท่ีกลา่วมาในวาระท่ี 2 ข้างต้น บริษัทฯ จึงจําเป็นต้องเพิ่ม
ทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL ทัง้ 2 ชดุ คือ IVL-W1 และ IVL-W2  

  ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
บริษัทฯ จะเพิ่มทนุจากจํานวนท่ีจดทะเบียนไว้ได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึน้ ก็ต่อเม่ือหุ้นทัง้หมดได้ออกจําหน่ายและได้รับ
ชําระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว ดงันัน้ เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 และ IVL-W2 และเพ่ือปฏิบติัตามบทบญัญัติในมาตรา 136 แห่งพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ จึงจําเป็นต้องลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจํานวน 
4,815,856,719.00 บาท เป็นจํานวน 4,814,257,245.00 บาท โดยการตดัหุ้นท่ียงัไม่ออกจําหน่ายจํานวน 1,599,474 หุ้น 
มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

  เน่ืองจากไมมี่ผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงมติและออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี ้

ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 3,889,301,061 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9993 
 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไมอ่นมุติั 1,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 
 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 22,012 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0006  
 บตัรเสีย  – ไมมี่ – 
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มตทิี่ประชุม อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจํานวน 4,815,856,719.00 บาท เป็นจํานวน 
4,814,257,245.00 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ออกจําหน่ายจํานวน 1,599,474 หุ้น มูลค่าหุ้นที่
ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ตามที่เสนอ 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ประธานฯ แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทตามท่ีได้รับอนมุติั
จากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระท่ี 3 ดงักลา่วข้างต้น จงึเสนอตอ่ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข้อ 4 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน  จํานวน  4,814,257,245.00 บาท (ส่ีพนัแปดร้อยสิบส่ีล้านสองแสนห้าหม่ืน
เจ็ดพนัสองร้อยส่ีสบิห้าบาท) 

 
แบง่ออกเป็น 4,814,257,245 หุ้น (ส่ีพนัแปดร้อยสิบส่ีล้านสองแสนห้า

หม่ืนเจ็ดพนัสองร้อยส่ีสิบห้าหุ้น) 
 มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท (หนึง่บาท) 
 โดยแยกออกเป็น   
 หุ้นสามญั 4,814,257,245 หุ้น (ส่ีพนัแปดร้อยสิบส่ีล้านสองแสนห้า

หม่ืนเจ็ดพนัสองร้อยส่ีสิบห้าหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (           -           )” 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติให้บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารกลุม่บริษัทฯ (Group CEO) มอบหมายให้เป็นผู้ ดําเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อ
กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจในการแก้ไขหรือเพิ่มถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน 

เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม ประธานฯจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงมติและออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี ้

ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 3,889,301,061เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9993 
 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไมอ่นมุติั 1,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 
 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 22,012 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0006  
 บตัรเสีย  – ไมมี่ – 

มตทิี่ประชุม อนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ 



- 20 - 
 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจํานวน 4,814,257,245.00 บาท เป็น
จาํนวน 5,666,010,449.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจาํนวน 851,753,204 หุ้น มูลค่า
หุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชมุว่าบริษัทฯ มีแผนท่ีจะออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 และ IVL-
W2 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น ดงัท่ีกลา่วมาในวาระท่ี 2 ข้างต้น ดงันัน้ บริษัทฯ จึงจําเป็นต้องเพิ่ม
ทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจํานวน 4,814,257,245.00 บาท เป็นจํานวน 5,666,010,449.00 บาท โดยการออกหุ้น
สามญัเพิ่มทนุจํานวน 851,753,204 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 
IVL-W1 และ IVL-W2   

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้น ได้เสนอแนะให้มีการจดทะเบียนเพิ่มทนุสามญัมากกว่าจํานวน
การออกหุ้นเพิ่มทนุสามญัเพ่ือรองรับการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W1 และ IVL-W2  

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชมุว่า เพ่ือความโปร่งใสและเหมาะสมกบัความจําเป็นในการใช้เงินทนุ บริษัทฯ 
เหน็สมควรให้เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตาม
จํานวนท่ีเสนอ 

เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงมติและ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 3,889,299,061 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9993 
 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไมอ่นมุติั 1,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 
 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 24,012 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0006  
 บตัรเสีย  – ไมมี่ – 

มตทิี่ประชุม อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจํานวน 4,814,257,245.00 บาท เป็นจํานวน 
5,666,010,449.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 851,753,204 หุ้น มูลค่าหุ้นที่
ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ตามที่เสนอ 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ประธานฯ แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทตามท่ีได้รับอนมุติั
จากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระท่ี 5 ดงักลา่วข้างต้น จงึขอเสนอตอ่ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข้อ 4 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน  จํานวน  5,666,010,449.00  บาท (ห้าพนัหกร้อยหกสบิหกล้าน
หนึง่หม่ืนส่ีร้อยส่ีสบิเก้าบาท) 
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 แบง่ออกเป็น 5,666,010,449 หุ้น (ห้าพนัหกร้อยหกสบิหกล้าน
หนึง่หม่ืนส่ีร้อยส่ีสบิเก้าหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท (หนึง่บาท) 

 โดยแยกออกเป็น   

 หุ้นสามญั 5,666,010,449 หุ้น (ห้าพนัหกร้อยหกสบิหกล้าน
หนึง่หม่ืนส่ีร้อยส่ีสบิเก้าหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (           -           )” 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติให้บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารกลุม่บริษัทฯ (Group CEO) มอบหมายให้เป็นผู้ ดําเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อ
กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจในการแก้ไขหรือเพิ่มถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน 

เน่ืองจากไมมี่ผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงมติและออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี ้

ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 3,889,299,061 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9993 
 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไมอ่นมุติั 1,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 
 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 24,012 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0006  
 บตัรเสีย  – ไมมี่ – 

มตทิี่ประชุม อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสาํคัญ
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) ครัง้ที่ 
1 (IVL-W1) และใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อินโดรามา เวน
เจอร์ส จาํกัด (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (IVL-W2) 

ประธานฯ แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ บริษัทฯ มีแผนท่ีจะออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 จํานวน
ไม่เกิน 481,425,724 หน่วย และใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W2 จํานวนไม่เกิน 370,327,480 หน่วยให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
ตามสดัสว่นการถือหุ้น บริษัทฯ จงึมีความจําเป็นท่ีต้องจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท จํานวน 851,753,204 หุ้น มลูค่า
หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ดงันี ้

(ก) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 481,425,724 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ีอรองรับ

การใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W1 และ 

(ข) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 370,327,480  หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ีอรองรับ
การใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W2 
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นอกจากนี ้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุติัให้คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารกลุ่มบริษัทฯ (Group CEO) หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มบริษัทฯ (Group 
CEO) มอบหมาย มีอํานาจในการพิจารณาและกําหนดรายละเอียดอ่ืนใด อนัจําเป็นท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุ ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จํากดัเพียงแต่ (1) เข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาท่ีเก่ียวข้อง และ
ดําเนินการใด ๆ เก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน (2) ลงนามในแบบคําขออนุญาต คําขอผ่อนผัน  เอกสารและ
หลกัฐานท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ รวมถึงการติดต่อและย่ืนแบบคําขออนญุาต คําขอผ่อนผนั 
เอกสารและหลกัฐานท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และการนําหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีจําเป็นเพ่ือการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

เน่ืองจากไมมี่ผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงมติและออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี ้

ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงอนมุติั 3,889,219,261 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงไมอ่นมุติั 1,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 
 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสียง 103,812 เสียง   
 บตัรเสีย  – ไมมี่ – 

มตทิี่ประชุม อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสาํคัญแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1 
(IVL-W1) และ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อินโดรามา เวน
เจอร์ส จาํกัด (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (IVL-W2) ตามที่เสนอ  

วาระที่ 8  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ 

  นายสริุยนต์ จิตราภณัฑ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเก่ียวกบัมมุมองและการขยายตวัทางธุรกิจในอนาคต เพ่ือสร้าง
ความมัน่ใจให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีถือใบสําคญัแสดงสทิธิ  

 ประธานฯ มอบหมายให้นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล กรรมการบริหาร ชีแ้จงข้อมูลทางธุรกิจเพิ่มเติม
ตามท่ีผู้ ถือหุ้นสอบถาม  

 นายดีลปิ กมุาร์ อากาวาล กรรมการบริหาร ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า โครงการสว่นใหญ่ใช้เงินลงทนุจากกระแส
เงินสด ซึง่ปัจจบุนัมีการขยายกิจการโดยกระจายการลงทนุในกลุม่ธุรกิจต่างๆ และจะเร่ิมมีผลกําไรในช่วงไตรมาสท่ี 3 ของ
ปี 2557  สําหรับธุรกิจ PTA ของบริษัทฯ ได้ผ่านช่วงตกต่ําท่ีสดุแล้ว โครงการ River จะเป็นโครงการท่ีลงทนุในผลิตภณัฑ์
เอธิลีน ซึ่งราคาแก๊สในสหรัฐอเมริกาท่ีใช้ในการผลิตเอธิลีน มีราคาถกูกว่านํา้มนัดิบมาก บริษัทฯ จึงสามารถทํากําไรจาก
ต้นทนุดงักลา่วได้ นอกจากนี ้บริษัทฯ มีการขยายธุรกิจในแนวด่ิง (Vertical Integration) ซึง่จะทําให้บริษัทฯ มีกําไรท่ียัง่ยืน
มากขึน้ 
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  นายสริุยนต์ จิตราภณัฑ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่าธุรกิจ PTA ของบริษัทในปี 2556 มีการปรับลดลง
มาก อยากทราบวา่ธุรกิจ PTA ได้พ้นจดุต่ําสดุไปแล้วหรือไม ่ 

  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มบริษัทฯ ได้ชีแ้จงว่า เน่ืองจากผู้ผลิตของประเทศจีนมีวินยัมากขึน้ จนทํา
ให้ราคา PTA มีการปรับตัวสูงขึน้ อีกทัง้ผู้ประกอบการในประเทศจีนได้ลดปริมาณการผลิต PTA เน่ืองจากประสบ
ภาวะการขาดทนุอยา่งตอ่เน่ือง สง่ผลตอ่ทิศทางของราคาตลาดโดยรวมสงูขึน้จากปีท่ีผา่นมา  

นายสริุยนต์ จิตราภณัฑ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพ่ิมเติมว่า นอกจากการพิจาณากําลงัการผลิตแล้ว บริษัทฯ มี
วิธีการศกึษาแนวโน้มของธุรกิจอยา่งไร  

ประธานฯ ชีแ้จงว่าผู้ประกอบการในประเทศจีนเผชิญกบัภาวะขาดทนุท่ีเพิ่มขึน้ ทําให้มีการลดกําลงัการ
ผลติ สง่ผลให้ราคาของ PTA เพิ่มสงูขึน้ 

นางสาวพชัรินทร์ ชาญเมธา ผู้ ถือหุ้น สอบถามเก่ียวกบัการใช้เงินลงทนุในกิจการท่ีดําเนินการเสร็จสิน้
แล้ว รวมทัง้โครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการดําเนินการ และโครงการท่ีกําลงัประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ  

นายซนัเจย์ อาฮูจา ผู้บริหารทางการเงิน ชีแ้จงว่าโครงการท่ีดําเนินการไปแล้วใช้เงินลงทุนประมาณ 
6,000 ล้านบาท สว่นโครงการท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการจะใช้เงินลงทนุประมาณ 2,500 ล้านเหรียญสหรัฐ และโครงการท่ีอยู่
ระหว่างการพิจารณา เช่น โครงการ River และโครงการอ่ืนๆ ในอนาคต คาดว่าจะมีการใช้เงินลงทนุประมาณ 3,500 ล้าน
เหรียญสหรัฐ รวมเป็นเงินลงทนุท่ียงัคงมีความจําเป็นต้องใช้ประมาณ 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐ  

นายBasant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้น ได้เสนอแนะให้มีการสง่จดหมายทางอิเลคทรอนิกส์ ให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เพ่ือทราบเก่ียวกบัข้อมลูการเข้าซือ้กิจการของบริษัทฯ  

ผู้ ถือหุ้นสอบถามเก่ียวกบัความคืบหน้าของโครงการ Poseidon และ โครงการ Thor  

ประธานฯ ชีแ้จงว่าบริษัทฯ มีการเปล่ียนช่ือโครงการ Poseidon เป็นโครงการ Aurelius ซึ่งอยู่ระหว่างการ
พิจารณา และโครงการดงักล่าวตัง้อยู่บริเวณตะวนัออกกลางกบัทวีปแอฟริกา ส่วนโครงการ Thor คือโครงการ Artenius ใน
ประเทศตรุกี ซึง่ได้ดําเนินการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

นายธารา ชลปราณี  ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า หากการขยายกิจการเป็นไปตามแผนงานทัง้หมดของบริษัทฯ  
จะมีผลตอ่การเปล่ียนแปลงโครงสร้างกําลงัการผลติและโครงสร้างรายได้ของบริษัทอยา่งไร 

ประธานฯ ชีแ้จงว่าบริษัทฯ ไม่สามารถระบตุวัเลขท่ีชดัเจนได้ ซึ่งรายละเอียดของโครงสร้างกําลงัการผลิต
และโครงสร้างรายได้ได้มีการนําเสนอในรายงานแผนการดําเนินธุรกิจของบริษัทไว้แล้ว 

นายพศวชัร์ โกสิทธานนท์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่าการอนมุติัให้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุของบริษัทฯ เพ่ือใช้ในการขยายกิจการตามแผนงานของบริษัทฯ จะมีผลกระทบตอ่การเจรจาในการซือ้กิจการ โดยทําให้
ราคาสงูขึน้หรือไม ่และการขยายกิจการตามแผนงานมีอตัราส่วนของการใช้โพลีเอสเตอร์ในสดัสว่นเทา่ไร 
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ประธานฯ ชีแ้จงว่า การอนุมัติให้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ไม่มี
ผลกระทบตอ่การเจรจาในการซือ้กิจการ  และการซือ้กิจการในอนาคตจะมีสว่นเก่ียวข้องกบัการใช้โพลีเอสเตอร์เพ่ือผลิตสินค้า
ชนิดพิเศษประเภท  HVA  

ก่อนปิดการประชมุผู้ ถือหุ้น มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจํานวน 568 ราย และผู้ ถือหุ้นท่ีรับมอบ
ฉันทะ จํานวน 1,231 ราย รวมผู้ ถือหุ้นจํานวน 1,799 ราย ถือหุ้นรวมกันทัง้สิน้ 3,889,324,873 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
80.7876 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอปิดการประชมุและกลา่วขอบคณุ
ผู้ ถือหุ้นท่ีร่วมเป็นสกัขีพยาน และผู้ ถือหุ้นทุกท่านท่ีสละเวลามาร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัท  

ปิดประชมุเวลา 17.20 น. 

           
 ลงช่ือ          -ระเฑียร ศรีมงคล-            ประธานท่ีประชมุ 
 (นายระเฑียร ศรีมงคล) 
 
                                                                                                
 ลงช่ือ          -โซวิค รอย เชาว์ดูร่ี-           เลขานกุารบริษัท 
 (นายโซวิค รอย เชาว์ดร่ีู) 
  
     
 ลงช่ือ        -ธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล-     ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 
             (นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล)  


