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บริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2562 

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องฉัตรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพ 

เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 

  

เร่ิมประชมุเวลา 14.00 น. 

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

กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุ (กรรมการบริษัท 13 ทา่น จาก 14 ทา่น เข้าร่วมประชมุ คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 92.86) 

1. นายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธานกรรมการบริษัท 

2. นายอาลก โลเฮีย  รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการด้านความยัง่ยืนและการบริหาร
ความเสีย่ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่บริษัทฯ 

3. นางสจิุตรา โลเฮีย กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

4. นายอมิต โลเฮีย กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 

5. นายดีลปิ กมุาร์ อากาวาล กรรมการบริหาร กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ Feedstock และ PET 

6. นายอเุดย์ พอล ซิงห์ กิล กรรมการบริหาร กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง  และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ธุรกิจ Fibers 

7. นายซนัเจย์ อาฮจูา กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน 

8. นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการด้านความยัง่ยืนและการบริหารความเสีย่ง 

9. นายวิลเลีย่ม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบั
  ดแูลกิจการ 

10. นายมาริษ สมารัมภ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการ
บริหารความเสีย่ง 

11. ดร.ศิริ การเจริญดี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน
และก ากบัดแูลกิจการ 

12. นายคณิต สห์ี กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ 
และกรรมการด้านความยัง่ยืนและการบริหารความเสีย่ง 
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13. นายรัสเซล เลตนั เคคเูอวา กรรมการอิสระ กรรมการด้านความยั่งยืน และการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 

กรรมการบริษัทท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุ 

1. นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช  กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูกิจการ 

ผู้สอบบญัชีที่เข้าร่วมประชมุ 

1. นายพอล ฟลปิส์ ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

2. นายสเุมธ แจ้งสามสี ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั  

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชมุ  

1.  นายชาตรี ตระกลูมณีเนตร ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ส านกังานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากดั 

  ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายบริหารในแต่ละธุรกิจของบริษัท ได้เข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นในครัง้นีด้้วย  

 ประธานฯ กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 และแจ้งให้ที่ประชมุทราบ
วา่ ขณะนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจ านวน 709 ราย และผู้ ถือหุ้นท่ีรับมอบฉนัทะจ านวน 2,429 ราย รวมผู้ ถือหุ้นที่
เข้าร่วมประชุมจ านวน 3,138 ราย ถือหุ้ นรวมกันทัง้สิน้ 4,757,341,391 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 84.7323 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัท ประธานฯ จึงขอเปิดการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 
1/2562 

ก่อนเข้าสูว่าระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายชาตรี ตระกูลมณีเนตร ที่ปรึกษา
กฎหมายจากบริษัทส านกังานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากดั จะท าหน้าที่ตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีงในการประชมุ 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานกรรมการอิสระ รองประธาน
กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยัง่ยืน และการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ด าเนินการ
ประชมุในภาคภาษาไทย 

ก่อนเข้าสูร่ะเบียบวาระการประชมุ นายระเฑียร ศรีมงคล ได้ชีแ้จงขัน้ตอนในการประชมุวา่ ในการประชมุ
จะด าเนินการประชมุเรียงตามล าดบัวาระท่ีได้แจ้งไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุ และในทกุระเบียบวาระ ถ้าผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉนัทะท่านใดมีความประสงค์ที่จะเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอค าถามขอให้ยกมือ และเมื่อประธานฯ อนญุาตแล้ว ขอให้แถลง
ต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่าเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะช่ือใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือค าถามที่ตรงกบัระเบียบวาระ
เทา่นัน้ หากจะเสนอหรือถามค าถามในเร่ืองอื่นๆ ขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชมุจบระเบียบวาระตา่งๆ แล้ว 

นายระเฑียร ศรีมงคล ได้อธิบายรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียงต่อที่
ประชมุในแตล่ะระเบียบวาระ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

  การออกเสยีงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียงส าหรับการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิในการออก
เสยีงลงคะแนนเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนเองถือ โดยจะนบั 1 หุ้น เทา่กบั 1 เสยีง และผู้ ถือหุ้น 1 ราย มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน
ในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงทางใดทางหนึ่งเท่านัน้ จะแบ่งแยกจ านวนหุ้นเพื่อแยกการ
ลงคะแนนเสียงไม่ได้ ยกเว้นกรณีผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่ได้แต่งตัง้ผู้ รับผิดชอบในการดูแลหลกัทรัพย์ 
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(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้น นอกจากการ
น าระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนแล้ว บริษัทยงัใช้ระบบบาร์โค้ดในการนบัคะแนนเสียงอีกด้วย ซึ่งจะช่วยให้ขัน้ตอน
ในการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึน้ และในการลงคะแนนเสียงในทกุๆ วาระ ผู้ ถือหุ้นที่ไม่เห็น
ด้วย หรืองดออกเสยีงในวาระใด ให้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสยีง และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อน าไปตรวจนบั
คะแนน สว่นผู้ ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือผู้ที่ไมล่งคะแนนในบตัรลงคะแนนเสยีง จะถือวา่เห็นด้วย หรืออนมุตัิในวาระนัน้ๆ และจะ
นบัคะแนนเสียงตามจ านวนหุ้น โดยไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียงอีก ส าหรับการรวบรวมผลคะแนนที่เห็น
ด้วย จะน าเสยีงที่ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง และบตัรเสยี หกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่เข้าร่วมประชมุ  

 ส าหรับวาระที่ 5 การเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และวาระที่ 6 การเพิ่มจ านวน
กรรมการ และเลอืกตัง้กรรมการเข้าใหม ่บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนเสยีงทกุใบ ไมว่า่จะลงคะแนนเสยีงเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย 
หรืองดออกเสียง ดงันัน้ ผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน  ส่วนคะแนนเสียงในการลงมติ
อนมุตัิในแตล่ะวาระนัน้ ได้แสดงรายละเอียดไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีได้มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้
ถือหุ้น ผลคะแนนเสียงที่นบัได้จะเป็นคะแนนเสียงที่ได้รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉนัทะแล้ว ผลการนบั
คะแนนเสยีงในแตล่ะวาระจะประกาศให้ผู้ ถือหุ้นทราบและจะแสดงผลปรากฎบนจอภาพ 

นายระเฑียร ศรีมงคล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการสง่เสริมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 และเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการ ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยได้ก าหนดระยะเวลา
การน าเสนอไว้ตัง้แต่วนัที่ 4 กนัยายน 2561 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 เมื่อครบก าหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใด
เสนอระเบียบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น และเสนอรายช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการเข้ามายงับริษัท 

หลงัจากนัน้ นายระเฑียร ศรีมงคล ได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้ 

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 

นายระเฑียร ศรีมงคล ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 
ซึ่งได้ประชุมเมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2561 โดยส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวได้จดัส่งไปยงัผู้ ถือหุ้นทุกท่านแล้ว พร้อม
หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 

 นอกจากนี ้ตามที่มีผู้ ถือหุ้นได้ให้ข้อเสนอแนะในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นท่ีผ่านมาวา่ บริษัทควรยกเลกิ
วาระที่ 1 เร่ืองการพิจารณารับรองรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นของครัง้ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการประหยดัเวลาในการประชมุนัน้ 
บริษัทได้พิจารณากฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องแล้ว เห็นว่า บทบญัญัติของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์อื่นๆ ไม่ได้มีข้อก าหนดว่าที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะต้องให้การรับรอง
รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ บริษัทจะไม่บรรจวุาระพิจารณารับรองรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุผู้ ถือหุ้น
ครัง้ถดัไปอีก โดยภายหลงัจากการประชุมผู้ ถือหุ้นในวนันี ้บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงการเผยแพร่ส าเนารายงานการ
ประชุมผู้ ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้
พิจารณาและแสดงความคิดเห็นต่อรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท (หากมี) ทัง้นี ้หากพ้นจากระยะเวลาที่บริษัท
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ก าหนดแล้ว และไม่ปรากฏว่าผู้ ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขหรือมีข้อทกัท้วงใดๆ บริษัทจะถือว่ารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทได้รับการพิจารณารับรองจากผู้ ถือหุ้นแล้ว 

นายระเฑียร ศรีมงคล   ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น  หรือแก้ไขรายงานการประชุมสามญั  
ผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 

นางวิภา สวุณิชย์ ผู้ ถือหุ้น กลา่วเห็นด้วยที่บริษัทจะไม่บรรจุวาระที่ 1 เร่ืองการพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมผู้ ถือหุ้นนบัจากการประชมุในครัง้นีเ้ป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม ผู้ ถือหุ้นได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมวา่ บริษัทควรจะ
จดัสง่ส าเนารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นไปยงัผู้ ถือหุ้นทกุคนเพื่อพิจารณา และ/หรือแสดงความคิดเห็นตอ่รายงานการประชมุ
ผู้ ถือหุ้นของบริษัท (หากมี)  นอกเหนือจากการเผยแพร่ข้อมลูรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นไปยงัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท เนื่องจากอาจมีผู้ ถือหุ้นบางท่านที่ไม่สามารถเข้าถึงรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นผ่านช่องทาง
ออนไลน์ได้ 

นายระเฑียร ศรีมงคล กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นส าหรับข้อเสนอแนะ และแจ้งวา่ทางคณะกรรมการบริษัทจะ
น าข้อเสนอแนะเร่ืองการจดัสง่ส าเนารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นไปพิจารณาตอ่ไป 

เนื่องจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดมีค าถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ รับมอบฉนัทะลงมติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 4,760,663,297 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.9999 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 1,000 เสยีง          คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 214,841  เสยีง  

 บตัรเสยี  -ไมม่ี- 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุระหวา่งการประชมุเพิ่มขึน้ 3,537,747 หุ้น นบัเป็นจ านวนหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุทัง้หมดจ านวน 4,760,879,138 หุ้น  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 

 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 

   นายระเฑียร ศรีมงคล สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2561 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบ 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

จดุเดน่ของงบก าไรขาดทนุรวม 

 ปริมาณการผลิตเพิ่มขึน้ร้อยละ 14 เมื่อเทียบปีต่อปี เป็น 10.4 ล้านตนั จากการเข้าซือ้กิจการ PET ในประเทศ
บราซิลและอียิปต์ การเข้าซือ้ธุรกิจ PTA ในประเทศโปรตเุกส การขยายก าลงัการผลิตในหลายโรงงาน และการ
ควบรวมกิจการ PTA ในประเทศอินโดนีเซีย การเพิ่มขึน้ปริมาณการผลิตเป็นไปด้วยดี ถึงแม้จะมีเหตสุดุวิสยัจาก
การหยดุสายงานการผลติของกิจการ PET 2 สายงานเป็นระยะเวลา 50 วนัในประเทศเนเธอร์แลนด์ช่วงไตรมาสที่ 
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4 ซึ่งมีผลกระทบตอ่การผลิต PTA ในโรงงานดงักลา่วด้วย นอกจากนีป้ริมาณการผลิต PET ของโรงงานที่ประเทศ
โปแลนด์ก็ได้รับผลกระทบจากการผลติทีห่ยดุชะงกัเป็นการชัว่คราวด้วย 

 รายได้สทุธิเพิ่มขึน้ร้อยละ 21 จาก 286.3 พนัล้านบาทในปี 2560 เป็น 347.2 พนัล้านบาทในปี 2561 ซึ่งเป็นไป
ตามปริมาณการผลติที่เพิ่มขึน้ร้อยละ 14 และเป็นไปตามราคาน า้มนัดิบ 

 Core EBITDA เพิ่มขึน้ร้อยละ 37 จาก 34.1 พนัล้านบาทในปี 2560 เป็น 46.6 พนัล้านบาทในปี 2561 เป็นผลมา
จากการเพิ่มขึน้ของปริมาณการผลิตและการรับรู้ก าไรที่เพิ่มสงูขึน้ ทัง้นี ้Core EBITDA ไม่รวมผลก าไรขาดทนุใน
สนิค้าคงเหลอืที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินและรายการพิเศษอื่นๆ 

 ก าไรหลกัหลงัหกัภาษีและส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุเพิ่มขึน้ร้อยละ 64 จาก 15.6 พนัล้านบาทในปี 2560 
เป็น 25.5 พนัล้านบาทในปี 2561 โดยสาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของอตัราก าไร )margin) และปริมาณการ
ผลติใหมจ่ากการเข้าซือ้กิจการท่ีเสร็จสิน้ในปี 2561  

 ก าไรหลกัต่อหุ้นเพิ่มขึน้ร้อยละ 52 จาก  2.91 บาทต่อหุ้นในปี 2560 เป็น 4.43 บาทต่อหุ้นในปี 2561 ทัง้นี ้ก าไร
หลกัตอ่หุ้นรวมดอกเบีย้หุ้นกู้ ด้อยสทิธิที่มีลกัษณะคล้ายทนุ 

 ก าไรต่อหุ้นเพิ่มขึน้ร้อยละ 16 จาก 3.98 บาทต่อหุ้นในปี 2560 เป็น 4.61 บาทต่อหุ้นในปี 2561 หลงัจากได้รับ
ผลกระทบร้อยละ 11 จากการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ (W2) 

 สว่นต่างระหว่างก าไรหลกัต่อหุ้นและก าไรตอ่หุ้น เกิดจากรายการพิเศษ เช่น ก าไร /ขาดทนุในสินค้าคงเหลือ ก าไร
จากการตอ่รองราคาซือ้เมื่อเข้าซือ้กิจการ เป็นต้น 

บริษัทรายงานก าไรหลกัหลงัหกัภาษีและสว่นได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุจ านวน 25,488 ล้านบาทในปี 
2561 เทียบกบัก าไรหลงัหกัภาษีและสว่นได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ จ านวน 26,465 ล้านบาทในปีเดียวกนั โดยสว่นต่าง
เกิดจาก 

1. ก าไรในสนิค้าคงเหลอื จ านวน 292 ล้านบาทในปี 2561 เทียบกบัก าไรในสนิค้าคงเหลอืจ านวน 1,102 ล้านบาทใน
ปี 2560 

2. ก าไรจากการตอ่รองราคาซือ้จากการเข้าซือ้กิจการสทุธิจากผลขาดทนุจากการด้อยคา่จ านวน 1,879 ล้านบาทในปี 
2561 เทียบกบั 1,381 ล้านบาทในปี 2560 โดยรายได้สว่นใหญ่ในปี 2561 มาจากก าไรจากการตอ่รองราคาซือ้ใน
การเข้าซือ้กิจการ Kordarna ในสาธารณรัฐเช็กและสโลวกั และ EIPET ในประเทศอียิปต์ 

3. ค่าใช้จ่ายจากการเข้าซือ้กิจการและค่าใช้จ่ายก่อนการเร่ิมด าเนินงานจ านวน 1,128 ล้านบาทในปี 2561 เทียบกบั 
540 ล้านบาทในปี 2560 สว่นใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายก่อนการเร่ิมด าเนินงานในโครงการ Gas Cracker ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัการเข้าซือ้กิจการ Corpus Christi, M&G และ Avgol 

4. ค่าใช้จ่ายพิเศษอื่นๆ จ านวน 66 ล้านบาทในปี 2561  เทียบกับรายได้พิเศษอื่นๆ จ านวน 3,364 ล้านบาทในปี 
2560 โดยรายได้พิเศษในปี 2560 นัน้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยมีการปรับลดอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลในประเทศ
สหรัฐอเมริกาลงจากร้อยละ 35 เหลือร้อยละ 21 ส่งผลให้เกิดการกลบัรายการหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี
บางสว่นซึง่เป็นรายการท่ีเกิดขึน้ครัง้เดียวในปี 2560 
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จดุเดน่ของงบแสดงฐานะการเงินรวม  

 ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 28 จากจ านวน 119 พันล้านบาทในปี 2560 เป็น 151.9 พันล้านบาทในปี 
2561 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากก าไรท่ีเพิ่มขึน้และการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ (IVL-W2) 

 สินทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 34 จากจ านวน 282.4 พนัล้านบาทในปี 2560 เป็น 379.2 พนัล้านบาทในปี 2561 
เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจจากการขยายและการเข้าซือ้กิจการของบริษัท 

 อตัราสว่นหนีส้นิจากการด าเนินงานสทุธิต่อทนุ เพิ่มขึน้จาก 0.75 เทา่ ณ สิน้ปี 2560 เป็น 0.87 เทา่ ณ สิน้ปี 2561 
โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการใช้จ่ายส าหรับรายจ่ายฝ่ายทนุ และการลงทนุในปี 2561 

 หนีส้ินรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 39 จากจ านวน 163.4 พนัล้านบาทในปี 2560 เป็น 227.3 พนัล้านบาทในปี 2561 โดย
หนีส้นิท่ีเพิ่มสงูขึน้มีสาเหตหุลกัมาจากการที่บริษัทได้กู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินเพิ่มสงูขึน้ มีการออกหุ้นกู้  และมี
เจ้าหนีก้ารค้าที่เพิ่มสงูขึน้ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการเติบโตของปริมาณการผลิตจากการขยายธุรกิจและ
การเข้าซือ้กิจการ 

จดุเดน่ของงบกระแสเงินสดรวม  

 กระแสเงินสดจากการด าเนินงานจ านวน 32 พนัล้านบาท ในปี 2561 เปรียบเทียบกบัจ านวน 28.9 พนัล้านบาท ใน
ปี 2560 เพิ่มขึน้ร้อยละ 11 เนื่องจากการปรับปรุงในส่วนของผลการด าเนินงาน ซึ่งหกัลบบางรายการออกจาก
กระแสเงินออกส าหรับเงินทนุหมนุเวียนสทุธิจากราคาผลติภณัฑ์ที่เพิ่มสงูขึน้ตามราคาน า้มนัดิบ 

 กระแสเงินสดใช้ไปในการลงทนุเพิ่มขึน้จาก จ านวน 28.8  พนัล้านบาท ในปี 2560 เป็น 56.2 พนัล้านบาท ในปี 
2561  ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในการเข้าซือ้กิจการ PET ของบริษัท M&G ในประเทศบราซิล, กิจการร่วมค้า Corpus 
Christi ในประ เทศสห รัฐอเม ริกา  และ กิจการอื่ นๆ  เ ช่ น   Avgol, Dhunseri PET ในประ เทศอี ยิป ต์ , 
Kordana,Medco, Sorepla, Schoeller และโครงการ Gas Cracker ที่ด าเนินการอยู ่ 

 กระแสเงินสดได้มาจากการจดัหาเงินจ านวน 22.6 พนัล้านบาทในปี 2561 สว่นใหญ่มาจากเงินสดรับจากหุ้นทนุ
ออกให้ตามการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ การออกหุ้นกู้  และเงินกู้ ยืมระยะสัน้และระยะยาวสทุธิจากการ
ช าระคืนหนี ้ซึ่งใช้เพื่อการเติบโตของธุรกิจ ในทางกลบักนับริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปส าหรับการจ่ายดอกเบีย้และ
การจ่ายเงินปันผลระหวา่งปี 2561 

 บริษัทมีสภาพคลอ่งเท่ากบั 80.5 พนัล้านบาท ณ ธันวาคม ปี 2561 ซึ่งประกอบด้วยเงินสดและเงินสดภายใต้การ
บริหารจ านวน 5.4 พนัล้านบาท รวมทัง้วงเงินสินเช่ือที่ยงัมิได้เบิกใช้จ านวน 75.2 พนัล้านบาท แสดงให้เห็นถึง
ฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่งของบริษัท 

นอกจากนี ้นายระเฑียร ศรีมงคล ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงนโยบายเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริต
คอรัปชัน่ของบริษัท และพฒันาการในปีที่ผา่นมา ดงันี ้

ในส่วนของการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ บริษัทมีความมุ่งมัน่ที่จะด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นสากล 
ซื่อสตัย์สจุริต และโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ บริษัทจึงได้น าพระราชบญัญัติการให้สินบนของสหราชอาณาจกัรปี 2553 
มาปรับใช้เพื่อเป็นนโยบายปฏิบตัิภายในองค์กรตัง้แต่ปี 2554 และบริษัทได้ออกนโยบายการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่
ตัง้แตปี่ 2557 เพื่อใช้เป็นแนวทางการท างานของพนกังานทกุคนภายในองค์กรมาโดยตลอด 
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นอกจากนี ้บริษัทได้เข้าร่วมในแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต (CAC) เพื่อเป็น
การแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทจุริตและการให้สินบนในปี 2556 และได้รับการต่ออายสุมาชิก CAC เมื่อเดือน
พฤษภาคม 2561  

ที่ผ่านมา บริษัทได้สื่อสารนโยบายดงักลา่วไปยงัพนกังานและผู้มีสว่นได้เสียที่ส าคญัอย่างตอ่เนื่องทัง้ใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อสร้างวฒันธรรมที่ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ในองค์กร โดยที่คณะกรรมการบริษัท 
และฝ่ายจดัการได้มีการทบทวนนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อท่ีจะปรับปรุงให้เหมาะสมและ
เป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิสากล 

และเมื่อเร็วๆ นี ้คณะกรรมการจึงได้อนุมัติให้มีการปรับปรุงนโยบายดังกล่าวโดยขยายขอบเขตของ
นโยบายให้มีผลครอบคลมุถึงบคุคลซึ่งไม่ใช่พนักงานของบริษัท แต่ได้รับหมายให้ปฏิบตัิงานในนามของบริษัท เช่น Sub-
contractor และ Agent ที่บริษัทว่าจ้างด้วย จากเดิมที่มีผลใช้บงัคบักบัคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานของ
บริษัท และบริษัทยอ่ยเทา่นัน้  

จากนัน้ นายอาลก โลเฮีย รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการด้านความยัง่ยืนและการบริหาร
ความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ  ได้น าเสนอรายงานแผนการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยเอกสาร
ดงักลา่วได้แจกให้แก่ผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุก่อนเร่ิมการประชมุ  

นายอาลก โลเฮีย กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นที่ได้ให้การสนบัสนนุอยา่งต่อเนื่อง จากนัน้ได้กลา่วกบัท่ีประชมุ
ว่า ปัจจุบนัไอวีแอลได้เป็นผู้น าตลาดในกลุม่ธุรกิจประเภทต่างๆ ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการลกูค้าด้วยคณุภาพ นวตักรรม และ
เป็นท่ีนา่เช่ือถือ โดยไอวีแอลได้น าเสนอโอกาสการลงทนุท่ีนา่ดงึดดูใจให้กบัตลาด บริษัทได้สง่มอบผลงานท่ียอดเยี่ยมในชว่ง
ทศวรรษที่ผา่นมา สามารถท าให้ EBITDA เพิ่มขึน้เป็นสองเท่าในทกุๆ 4-5 ปี และได้คืนผลตอบแทนท่ียอดเยี่ยมกลบัไปยงัผู้
ถือหุ้น ทัง้นี ้บริษัทไม่เพียงแต่สร้างผลงานที่โดดเด่นในช่วงที่ผ่านมาเท่านัน้ แต่ยงัมีการเติบโตที่แข็งแกร่งและสร้างรายได้
อยา่งมากในปีที่จะถึงนี ้เนื่องจากในแตล่ะธุรกิจของบริษัทมีผลงานท่ีนา่สนใจและมีการพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง  

ไอวีแอลจะยงัคงลงทนุในปัจจยัหลกัที่มีสว่นท าให้บริษัทประสบความส าเร็จ เช่น การกระจายการลงทนุ
ไปทัว่ทกุภมูิภาคของโลกท าให้บริษัทสามารถให้บริการแก่ลกูค้าได้ทัว่โลก การบรูณาการธุรกิจในแนวดิ่งเพื่อลดความเสีย่ง
ในธุรกิจ รวมทัง้เพิ่มอตัราก าไร และสดัสว่นของกลุม่ผลติภณัฑ์ที่มีมลูคา่เพิ่ม High Value Added (HVA) 

เนื่องจากไอวีแอลเป็นองค์กรที่แข็งแกร่ง และมีบคุลากรที่มีความสามารถ และได้น าแนวคิดริเร่ิมต่างๆ 
ในหลายๆ ด้านมาปรับใช้ เช่น แนวคิดการจัดการอุตสาหกรรม 4.0 และแนวคิดการลงทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างมี
นยัส าคญั พฒันาศกัยภาพความเป็นผู้น า และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  

ไอวีแอลอยูใ่นสถานะท่ีสามารถเติบโตอยา่งโดดเดน่ ด้วยกระแสเงินสดภายในบริษัทซึง่นบัวา่ปี 2561 ถือ
เป็นปีที่น่าจดจ าส าหรับไอวีแอล เนื่องจากบริษัทมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับ ตวัชีว้ดัต่างๆ ในส่วนของ Core 
EBITDA ถูกบันทึกไว้อยู่ที่ 1.4 พันล้านเหรียญสหรัฐหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 44 เมื่อเทียบกับการเติบโตของปีก่อน ซึ่งผล
ประกอบการของไอวีแอลในปี 2561 ยงัสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบธุรกิจในลกัษณะดงันี ้ก) การเข้าถึงทัว่โลก ข) ขนาดของ
ธุรกิจและสถานะการเป็นผู้น าในธุรกิจหลกั ค) การผสมผสานระหว่างผลิตภณัฑ์ HVA และผลิตภณัฑ์ Necessity และ ง) 
การบูรณาการห่วงโซ่มลูค่าในธุรกิจโพลีเอสเตอร์ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าในวงจรธุรกิจ นอกจากนี ้อตัรา
ผลตอบแทนจากทุนที่ใช้ (The Return on capital employed: ROCE) และอตัราผลตอบแทนส่วนของผู้ ถือหุ้น (Return of 
Equity: ROE) ได้มีการปรับตัวเพิ่มขึน้จากปีก่อน และยังคงให้ผลตอบแทนที่น่าดึงดูดใจแก่ผู้ ถือหุ้นอีกด้วย ในส่วนของ
กระแสเงินสดจากการด าเนินงานในปี 2561 นัน้อยู่ในราว 1 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสงูกว่าปีที่แล้วร้อยละ 14 และจาก
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กระแสเงินสดที่แข็งแกร่งของบริษัทนัน้ ได้ถกูน าไปใช้ประโยชน์อยา่งรอบคอบ โดยในปีที่แล้วบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปัน
ผลเป็นรายไตรมาส ซึง่เร่ิมมีผลตัง้แตผ่ลการด าเนินงานไตรมาส 3 ปี 2561 เป็นต้นไป 

ด้วยรายได้ที่แข็งแกร่งและเงินเพิ่มทนุที่ได้จากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัท (Warrant) ในปี 2560 และ 2561 นัน้ ช่วยให้งบดลุของบริษัทพร้อมส าหรับการเติบโตในระยะต่อไป บริษัทมีก าไรตอ่
หุ้นในปี 2561 อยูท่ี่ 4.6 บาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 16 จากปีก่อน การเติบโตของราคาหุ้นนัน้มีความส าคญัมาก เนื่องจากเป็นสิง่ที่
สะท้อนต่อความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน และการประเมินมูลค่าตลาดของไอวีแอล ซึ่งบริษัทมีผลการด าเนินงานที่โดดเด่น
คอ่นข้างจะสงูเกินกวา่เกณฑ์มาตรฐานที่ชีว้ดัโดยหนว่ยงานในประเทศและตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 

บริษัทยงัคงเช่ือมัน่ในผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2562 และในอีก 3-4 ปีข้างหน้า  

จากนัน้ นายอาลก โลเฮีย ได้น าเสนอถึงแนวทางที่บริษัทมุ่งมัน่ส าหรับปี 2566 เก่ียวกบักลยทุธ์พืน้ฐาน
และความมุ่งมนัของบริษัทที่จะก้าวไปสู่การเป็น “บริษัทเคมีภณัฑ์ชัน้น าระดบัโลก” ซึ่งได้แก่ปัจจยั 4 ข้อ ท่ีจะท าให้บริษัท
ประสบความส าเร็จและสามารถสร้างมลูคา่เพิ่มให้แก่ลกูค้า บริษัทจะยงัคงสร้างสรรค์ผลติภณัฑ์ที่ดีเพื่อสงัคมและสนบัสนนุ
ความต้องการของชุมชนเพื่อสร้างความยัง่ยืนตอ่ไป และเมื่อมองไปในอนาคต ไอวีแอลให้ค ามัน่ว่าจะยงัคงให้ความส าคญั
ต่อลกูค้า และสง่เสริมความยัง่ยืนต่อไป ที่ผ่านมาไอวีแอลด าเนินธุรกิจภายใต้ 3 ธุรกิจหลกั ได้แก่ ธุรกิจ PET, Fibers และ 
Feedstock อยา่งไรก็ตาม ตัง้แตปี่ 2562 บริษัทได้จ าแนกธุรกิจในรูปแบบใหม ่เพื่อให้สามารถก าหนดธุรกิจที่สามารถเติบโต
ตามวตัถปุระสงค์และความเหมาะสมในอนาคตมากขึน้ รวมทัง้ช่วยให้นกัลงทนุมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทมากยิ่งขึน้ 
บริษัทจึงได้ท าการปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจของบริษัทใหม่ออกเป็น 5 ธุรกิจหลกั คือ ธุรกิจ Integrated PET ธุรกิจโอ
เลฟินส์ (Olefins) ธุรกิจเส้นใย (Fibers) ธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty Chemicals) และธุรกิจบรรจุภัณฑ์ 
(Packaging) ซึง่ตอ่ไปนีธุ้รกิจของบริษัทจะถกูแบง่ออกเป็น 5 กลุม่ธุรกิจหลกัข้างต้น 

โอกาสการเติบโตในอนาคตจะมาจากบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้ท าจาก PET ธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ 
(Specialty Chemicals) และธุรกิจโอเลฟินส์ตามที่เหมาะสมโดยรักษาวินยัทางการเงิน ไอวีแอลเลง็เห็นถึงความสามารถใน
การลงทนุเป็นจ านวนเงิน 3-4 พนัล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในอีก 3 ปีข้างหน้าในธุรกิจที่มีการเติบโตที่สงูขึน้ และมีอตัรา
ก าไรมากขึน้ 

จากนัน้ นายอาลก โลเฮีย ได้แนะน าสมาชิกในทีมผู้บริหารระดบัสงู 2 ท่านที่เพิ่งเข้ามาร่วมงานกบัไอวี
แอล คือ นาย Roberto Bettini ต าแหน่ง Chief Human Resource Officer (CHRO) และนาย Deepak Parikh ต าแหน่ง 
Chief Strategy Officer (CSO) 

จากนัน้ นายอาลก โลเฮีย ได้อธิบายถึงการพฒันาขีดความสามารถในด้านต่างๆ ของบริษัท โดยผ่าน
แนวคิดริเร่ิมที่หลากหลาย ทัง้ในด้านการเปลีย่นแปลงในแง่ของเทคโนโลยีและการพฒันาบคุลากร 

ท้ายนี ้นายอาลก โลเฮีย ยังได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้น ลูกค้า Supplier สถาบัน
การเงิน ผู้ดแูลเก่ียวกบัการเงิน และพนกังานทกุคนท่ีให้การสนบัสนนุและเช่ือมัน่ในบริษัทอยา่งตอ่เนื่องตลอดมา 

นายวีระ วิทยอุดม ผู้ ถือหุ้ น สอบถามว่าบริษัทได้เข้าซือ้กิจการของบริษัท Loop Innovations, LLC. 
หรือไม ่

นายอาลก โลเฮีย ชี แ้จงว่า บริษัท Loop Innovations, LLC เป็นธุรกิจที่ เพิ่งจัดตัง้ขึน้  (Start-up 
Company) ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ Nasdaq ทัง้นี ้บริษัทไม่ได้เข้าซือ้กิจการของบริษัท Loop Innovations, 
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LLC. แตไ่อวีแอลได้รับอนญุาตแต่เพียงผู้ เดียวในโลก (world-wide exclusive license) ในการใช้เทคโนโลยีท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิ
ของบริษัท Loop Innovations, LLC. 

นายเดชา สุนทรารชุน ผู้ ถือหุ้น ขอให้อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับการปรับโครงสร้างธุรกิจ
ออกเป็น 5 กลุม่หลกั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุม่ธุรกิจโอเลฟินส์ (Olefins) และกลุม่ธุรกิจบรรจุภณัฑ์ (Packaging) เนื่องจาก
เป็นกลุม่ที่กว้างมาก 

นายอาลก โลเฮีย ชีแ้จงว่า บริษัทเป็นผู้ผลิต PET รายใหญ่ที่สดุรายหนึ่งของโลก ลกูค้าของบริษัทสว่น
ใหญ่เป็นผู้แปรรูปพลาสติกขึน้รูปขวด (PET Converter) บริษัทจึงไม่มีความประสงค์ที่จะแขง่ขนักบัลกูค้าของบริษัท บริษัท
จึงไม่เล็งเห็นถึงการเติบโตอย่างมีนยัส าคญัในธุรกิจบรรจุภณัฑ์จาก PET ดงันัน้ บริษัทจึงมุ่งเน้นไปยงักลุม่บรรจุภณัฑ์อื่นที่
ใช้โพลิเมอร์ที่ผลิตจากโอเลฟินส์ (Olefins based Polymers) เช่น  โพลีโพรพีลีน (Polypropylene) และโพลีเอทิลีน 
(Polyethylene) ซึ่งเป็นที่ต้องการของบริษัทผู้ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Fast Moving 
Consumer Goods: FMCG) เช่น ผู้ผลิตผลิตภณัฑ์ดแูลรักษาสขุภาพ ผู้ผลิตเคร่ืองส าอาง และบริษัทยา เป็นต้น ทัง้นี ้การ
เติบโตดงักล่าว จะท าให้บริษัทสามารถขยายกิจการแนวย้อนกลบั (Backward Integration) ไปยงัโอเลฟินส์ (Olefins) ซึ่ง
เป็นสารตัง้ต้นในการผลิตพลาสติกชนิดต่างๆ ได้ โดยในปัจจุบัน บริษัทมีการผลิตโอเลฟินส์ (Olefins) อยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยผลติเอทิลนี (Ethylene) และโพรพีลนี (Propylene) บางสว่น ซึง่ธุรกิจนีส้ามารถขยายไปสูโ่พลเิมอร์ที่ผลิต
จากโอเลฟินส์ได้ 

นายธนวิทย์ ธนะทิพานนท์ ผู้ ถือหุ้น แนะน าให้บริษัทน าเสนอภาพตวัอย่างของบรรจุภณัฑ์ที่บริษัทเป็น
ผู้ผลติในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ถดัไป  

นายอาลก โลเฮีย กลา่วขอบคณุส าหรับข้อเสนอแนะ และแจ้งว่าบริษัทจะมีศนูย์นิทรรศการซึง่ตัง้อยู่ ณ 
ส านกังานใหญ่ของบริษัท โดยคาดวา่จะสามารถเปิดให้เข้าชมได้ภายในสิน้ปี 2562 ซึง่ทางฝ่ายงานนกัลงทนุสมัพนัธ์จะเชิญ
ผู้ ถือหุ้นให้เข้ามาเยี่ยมชมเพื่อศกึษาถึงธุรกิจที่หลากหลายของบริษัท  

นางสาวนิชาภา จรัสไกรสร ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า ส าหรับธุรกิจบรรจุภณัฑ์ (Packaging) ของบริษัทนัน้ 
บริษัทจะมุง่เน้นตลาดภายในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือทัว่โลก 

นายอาลก โลเฮีย ตอบวา่ เป้าหมายของบริษัทคือมุง่เน้นทัว่โลก  

นางสาวธันยลกัษณ์ สิทธิไกรสร ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ บริษัทจะได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
เกิดจากการใช้ผลติภณัฑ์พลาสติกหรือไม ่

นายอาลก โลเฮีย ชีแ้จงวา่ ขณะนีพ้ลาสติกก าลงัอยูใ่นความสนใจของผู้บริโภค โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ในสือ่
สงัคมออนไลน์ (Social Media) และรายการโทรทศัน์ เช่น National Geographic มีการแสดงให้เห็นถึงขยะพลาสติกใน
มหาสมทุร ซึง่เป็นปัญหาที่ร้ายแรง ดงันัน้ บริษัทและทีมผู้บริหารจึงให้ความส าคญักบัเร่ืองนี ้โดยบริษัทให้ความร่วมมือกบัผู้
มีส่วนได้เสียต่างๆ เช่น ลกูค้า ซพัพลายเออร์ กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั และหน่วยงานภาครัฐที่
เก่ียวข้อง เพื่อหาวิธีลดขยะพลาสติกและวิธีจัดการผ่านระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) อีกทัง้ บริษัทยงั
ท างานร่วมกบัองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไร (NGOs) และได้ให้ค ามัน่กบัมลูนิธิ Ellen MacArthur ในการท่ีจะขยายก าลงัการ
ผลติในธุรกิจรีไซเคิลให้ถึง 750 กิโลตนัภายในปี 2568 โดย PET เป็นพลาสติกที่สามารถน ากลบัไปรีไซเคิลได้มากที่สดุ อีกทัง้
ยงัมีอตัราการปลอ่ยคาร์บอนฟตุพริน้ท์น้อยที่สดุ จึงเป็นพลาสติกที่ได้รับการยอมรับมากที่สดุ ดงันัน้ เราจึงให้ค ามัน่ที่จะเพิ่ม
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จ านวนการใช้ประโยชน์จาก PET และโพลีเอสเตอร์ทีใ่ช้แล้ว เพื่อที่เราจะสามารถน า PET ไปรีไซเคิล และน ากลบัมาใช้ผลติ
เป็นผลติภณัฑ์ที่ใช้ประโยชน์ได้อีกครัง้ 

นางสาวรุ่งเรือง เงางามรัตน์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า ถกูต้องแล้วหรือไม่ที่บริษัทมีการบนัทึกก าไรจากการ
ตอ่รองราคาซือ้ (Gain on bargain purchase) เป็นก าไรในงบการเงิน 

นายสเุมธ แจ้งสามสี ผู้สอบบญัชี จากบริษัท เคพีเอ็มพี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ชีแ้จงว่าก าไรจากการ
ต่อรองราคาซือ้ (Gain on bargain purchase) จะเกิดขึน้ในกรณีที่บริษัทไปเข้าซือ้กิจการได้ในราคาที่ต ่ากวา่มลูคา่ยตุิธรรม 
(Fair market value) ของบริษัทเป้าหมาย โดยมาตรฐานการบญัชีในปัจจุบนัก าหนดให้ต้องมีการบันทึกผลต่างระหว่าง
มลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์ที่ได้มาและราคาซือ้ เป็นก าไรในงบก าไรขาดทนุ 

นางสาวรุ่งเรือง เงางามรัตน์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมวา่ ท าไมบริษัทจึงเข้าซือ้กิจการในธุรกิจขนาดเล็ก
ในตลาดขนาดเล็กมากกว่าซือ้ธุรกิจขนาดใหญ่ในตลาดใหญ่ เช่น ในประเทศอินเดีย สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

นายอาลก โลเฮีย ชีแ้จงวา่ ชีแ้จงวา่กลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท คือ การกระจายการลงทนุไปทัว่
ทกุภมูิภาคของโลก เพื่อป้องกนัผลกระทบจากการกีดกนัทางการค้า (trade sanction) 

นางสาวรุ่งเรือง เงางามรัตน์ ผู้ ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า บริษัทควรจะให้ความส าคญักบับรรจุ
ภณัฑ์รีไซเคิลในอนาคต 

นางสาวนชุนาถ ยงัชนะ ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงความแตกต่างระหว่าง Core EBITDA และ EBITDA และ
สงครามการค้า (Trade War) จะสง่ผลกระทบตอ่บริษัทอยา่งไร 

นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล ชีแ้จงว่า Core EBITDA จะไม่รวมรายการพิเศษที่บริษัทได้ก าไรหรือขาดทนุ 
ในประเด็นเก่ียวกบัสงครามทางการค้า (Trade War) ในปัจจบุนันัน้ จะไมส่ง่ผลกระทบใดๆ ตอ่บริษัท 

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้น ได้กลา่วช่ืนชมผลงานของบริษัท และขอบคณุคณะกรรมการบริษัท
ทกุท่านที่ทุ่มเทให้กบับริษัท รวมทัง้กลา่ววา่อตัราก าไร EBITDA ของบริษัทนัน้มีเสถียรภาพมาก และเมื่อใดก็ตามที่บริษัทมี
การเข้าซือ้กิจการใหม่ๆ  ก็จะสามารถเพิ่มมลูคา่ให้กบับริษัทได้  

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามเพิ่มเติม 

ที่ประชมุรับทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ตามที่เสนอ 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

นายระเฑียร ศรีมงคล เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2561 ซึง่ได้ผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทแล้ว ตาม
รายละเอียดที่ปรากฎไว้ในรายงานประจ าปี 2561 ซึง่ได้จดัสง่ไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 

นายนิคม ภคบณัฑ ุผู้ ถือหุ้น สอบถามว่าท าไมค่าธรรมเนียมทางวิชาชีพในปี 2561 จึงเพิ่มขึน้อย่างมาก
จากเดิมในปี 2560 นอกจากนี ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย (Loss on impairment of 
investment in subsidiary) มาจากบริษัทยอ่ยใด 
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นายซนัเจย์ อาฮูจา ชีแ้จงว่า ค่าธรรมเนียมทางวิชาชีพในปี 2561 นัน้ มาจากการเข้าซือ้กิจการ 12 แห่ง
ในระหวา่งปี โดยคา่ใช้จ่ายหลกัมาจากการเข้าซือ้กิจการ Corpus Christi ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ต้องได้รับการอนมุตัิจาก
คณะกรรมาธิการกลางวา่ด้วยการค้าแหง่สหรัฐอเมริกา (The United States Federal Trade Commission: FTC) ซึง่ต้องใช้
ที่ปรึกษาจ านวนมาก ในส่วนของรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย (Loss on impairment of 
investment in subsidiary) นัน้ เก่ียวข้องกบัโรงงานในประเทศอิตาลีที่ได้ปิดการด าเนินการผลติตัง้แต่ปี 2556 โดยมีการน า
ทรัพย์สนิบางอยา่งมาบนัทกึการด้อยคา่ในปี 2561 

นางสาวนุชนาถ ยังชนะ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่าปี 2561 บริษัทมีการหยุดการด าเนินการผลิตจ านวนก่ี
โรงงาน และจะมีการหยุดการด าเนินการผลิตในปี 2562 อีกหรือไม่ และปริมาณการผลิตรวมในปี 2562 จะสงูขึน้กว่าปี 
2561 หรือไม ่

นายอาลก โลเฮีย ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ในปี 2561 บริษัทมีการประกาศรายช่ือโรงงานที่จะหยุดการ
ด าเนินการผลติชัว่คราวเพื่อซอ่มบ ารุงตามแผน สว่นในปี 2562 บริษัทมีการหยดุการด าเนินการผลติชัว่คราวแล้ว จ านวน  2 
ครัง้ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการหยดุการด าเนินการผลิตทีน่อกเหนือจากแผนงาน โดยโรงงานทัง้สองแหง่คาดวา่จะ
สามารถกลบัมาเร่ิมด าเนินการผลติได้อีกครัง้ในเดือนพฤษภาคม 2562 ทัง้นี ้บริษัทไมไ่ด้คาดวา่จะมีการหยดุการด าเนินการ
ผลิตที่นอกเหนือจากแผนงานอีก นายอาลก โลเฮีย ยงัได้กลา่วตอ่วา่ ปริมาณการผลติรวมของบริษัทจะสงูขึน้ประมาณร้อย
ละ 35 ในปี 2562 เนื่องจากการเข้าซือ้กิจการ ถึงแม้วา่จะมีการหยดุการด าเนินการผลิตทีน่อกเหนือจากแผนทีเ่กิดขึน้ก็ตาม 
นางสาวรุ่งเรือง เงางามรัตน์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการหยดุการด าเนินการผลิตเป็นจ านวนเท่าไร และ
บริษัทมีการตัง้งบประมาณไว้ในสว่นนีใ้นปี 2562 หรือไม ่

นายซนัเจย์ อาฮจูา ชีแ้จงวา่ คา่ใช้จ่ายในการลงทนุ (Capital Expenditures: Capex) ทัง้หมดในปี 2561 
นัน้ เป็นจ านวนเงินประมาณ 2.3 พนัล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งประมาณ 120 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ เป็นค่าใช้จ่าย
ส าหรับการซ่อมบ ารุง ทัง้นี ้ส าหรับปี 2562 บริษัทมีการตัง้งบประมาณไว้ในจ านวนที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยเพิ่มขึน้
เลก็น้อยจากการเติบโตของธุรกิจ 

นางสาวรุ่งเรือง เงางามรัตน์ ผู้ ถือหุ้น ขอให้อธิบายถึงการแบ่งปันก าไรในสว่นที่เป็นของสว่นได้เสยีที่ไมม่ี
อ านาจควบคมุ (Attributable to: Non-controlling interests) ที่ปรากฏในงบการเงิน 

นายซนัเจย์ อาฮูจา ชีแ้จงว่า ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ (Non-controlling interests) มีจ านวน 2 
รายการที่ได้ถกูเพิ่มเข้ามาในปี 2561 รายการแรกคือ บริษัท Avgol Industries 1953 Ltd. ซึง่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ในประเทศอิสราเอล โดยบริษัทได้เข้าซือ้หุ้นในอตัราร้อยละ 65 และสว่นท่ีเหลอือีกร้อยละ 35 นัน้ถือโดยนกัลงทนุ
อื่น รายการท่ีสองคือ การเข้าซือ้กิจการโรงงานผลติ PET ในประเทศอียิปต์ ซึง่บริษัทถือหุ้นในอตัราร้อยละ 50  

นายนิคม ภคบณัฑ ุผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่เพราะเหตใุดบริษัทจึงบนัทกึก าไรจากการตอ่รองราคาซือ้ (Gain 
on bargain purchase) ในงบกระแสเงินสด และท าไมถึงแสดงอยู่ในวงเล็บ นอกจากนี ้ยงัสอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทได้
จ่ายเงินรวม 26,000 ล้านบาทเพื่อซือ้กิจการในปี 2561 ใช่หรือไม ่

นายซนัเจย์ อาฮูจา ชีแ้จงว่า ก าไรจากการต่อรองราคาซือ้ (Gain on bargain purchase) ไม่ใช่รายการ
ในงบกระแสเงินสด รายการนีไ้ด้ถกูประเมินโดยผู้ประเมินอิสระและจะถกูหกัออกจากงบกระแสเงินสด เนื่องจากถือวา่เป็น
รายการพิเศษจึงไมป่รากฏอยู่ในรายได้หลกัของบริษัท ส าหรับค าถามที่ 2 นายซนัเจย์ อาฮูจา ชีแ้จงวา่ ค่าใช้จ่ายในการเข้า
ซือ้กิจการไม่ใช่จ านวนเงิน 26,000 ล้านบาท โดยจะต้องดทูี่รายการกระแสเงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ
ประกอบด้วย ซึง่ได้แสดงไว้เป็นจ านวนเงิน 56,000 ล้านบาท ซึง่รวมทกุรายการท่ีใช้ในการเข้าซือ้กิจการระหวา่งปี 2561 
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นายศกัดิ์ชาย สกุลศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น สอบถามเก่ียวกบังบกระแสเงินสดว่า ท าไมงบกระแสเงินสดของ
บริษัท ในรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (Cash and cash equivalents) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 จึงลดลง
จากธนัวาคม ปีที่แล้ว 

นายซันเจย์ อาฮูจา ได้ชีแ้จงในงบการเงินรวมว่า เงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน (operating 
activities) ต ่ากว่า EBITDA จ านวน 15,000 ล้านบาท เนื่องจากการลงทนุในเงินทนุหมนุเวียนจากราคาน า้มนัที่เพิ่มสงูขึน้ 
และการเข้าซือ้โรงงานในประเทศบราซิลและประเทศอียิปต์  ซึ่งต้องการเงินทนุหมนุเวียนในการประกอบกิจการ และสินค้า
คงคลงัในไตรมาสที่ 4 อยา่งไรก็ตาม สถานการณ์ได้กลบัคืนเป็นปกติแล้วในปี 2562  นอกจากนี ้มีการลดลงของรายการเงิน
สดและรายการเทียบเท่าเงินสด (Cash and cash equivalents) แต่อย่างไรก็ตาม ยงัมีวงเงินส าหรับเงินทนุหมนุเวียนที่ยงั
ไมไ่ด้เบิกใช้ เป็นเงินจ านวน 75,000 ล้านบาท ซึง่แสดงถึงสภาพคลอ่งที่เพียงพอ 

นายศกัดิ์ชาย สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัการบนัทกึสนิค้าคงคลงัในงบการเงิน และ
การตรวจนบัสนิค้าคงคลงัของบริษัทดงักลา่ว 

นายสเุมธ แจ้งสามสี ผู้สอบบญัชี จากบริษัท เคพีเอ็มพี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ชีแ้จงว่ารายละเอียด
ของสนิค้าคงคลงัของบริษัทจะถกูแสดงไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินล าดบัท่ี 9 โดยนายสเุมธ ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมวา่บริษัท 
เคพีเอ็มจี ประเทศไทยจะท างานร่วมกบัสาขาอื่นๆ ของบริษัทเคพีเอ็มจีที่ตัง้อยู่ทัว่โลก เพื่อตรวจสอบสินค้าคงคลงัและการ
ประเมินมลูคา่ ดงันัน้ จะมีการตรวจนบัจ านวนสนิค้าคงคลงัจริง โดยเคพีเอ็มจีในประเทศที่ไอวีแอลมีการประกอบธุรกิจ 

นายศกัดิ์ชยั สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงผลกระทบจากการแก้ไขพระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน
ฉบบัใหมเ่ก่ียวกบัเร่ืองเงินชดเชย 

นายสเุมธ แจ้งสามส ีผู้สอบบญัชี จากบริษัท เคพีเอ็มพี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ชีแ้จงวา่พระราชบญัญตัิ
คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่จะมีผลใช้บังคับในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 นี ้โดยบริษัทได้เปิดเผยผลกระทบของการแก้ไข
กฎหมายดงักลา่วไว้ในงบการเงินของปี 2561 ซึง่คิดเป็นจ านวนเงิน 107 ล้านบาทโดยประมาณ 

นายศกัดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพ่ิมเติมว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นรายไตรมาสในปี 
2562 หรือไม ่

นายระเฑียร ศรีมงคล ชีแ้จงวา่ บริษัทจะยงัคงจ่ายเงินปันผลเป็นรายไตรมาส ซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือ
หุ้น  

นางสาวนชุนาถ ยงัชนะ ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ โดยปกติแล้วความต้องการในผลติภณัฑ์หลกัของบริษัทจะ
อยูใ่นช่วงเดือนใดหรือไตรมาสใด 

นายอาลก โลเฮีย ชีแ้จงว่า โดยปกติความต้องการของผลิตภัณฑ์หลกั PET จะอยู่ในช่วงฤดูร้อน ใน
ระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม ของประเทศในซีกโลกเหนือ ซึ่งจะตรงกันข้ามกับประเทศบราซิลที่จะอยู่ในช่วงเดือน
ตลุาคม ดงันัน้ ช่วงไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 จะเป็นช่วงที่ดีส าหรับบริษัท ขณะที่ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 4 นัน้ จะ
เป็นช่วงชะลอตวัของบริษัท 

นางสาวนชุนาถ ยงัชนะ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมวา่ในกรณีที่ราคาน า้มนัสงูขึน้นัน้ จะต้องใช้ระยะเวลา
เทา่ไหร่ที่ราคาของสนิค้าของบริษัทจะมีการปรับตวัตาม 
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นายอาลก โลเฮีย ชีแ้จงว่า ระยะเวลาส าหรับการปรับราคาสินค้าของผลิตภัณฑ์ Necessities นัน้จะ
คอ่นข้างสัน้ กลา่วคือ ประมาณ 1 เดือน แตส่ าหรับผลติภณัฑ์ HVA จะนานกวา่นัน้ ซึง่จะใช้เวลาประมาณ 5-6 เดือน อยา่งไร
ก็ตาม ร้อยละ 80 ของก าลงัการผลิตของบริษัทจะเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Necessities ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 20 จะเป็น
ผลติภณัฑ์ในกลุม่ HVA 

นางสาวรุ่งเรือง เงางามรัตน์ ผู้ ถือหุ้น ต้องการให้บริษัทช่วยยืนยนัอีกครัง้วา่ บริษัทจะยงัคงจ่ายเงินปันผล
เป็นรายไตรมาส 

นายอาลก โลเฮีย กลา่วยืนยนัเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผลเป็นรายไตรมาสดงักลา่ว 

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้น กลา่วสนบัสนนุให้บริษัทเข้าซือ้กิจการใหม่ๆ ต่อไป เพราะจะช่วย
เพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัของบริษัท  

เนื่องจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะลงมติ
และออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 4,760,010,707 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9972 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไม่อนมุตัิ 132,000 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0027 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 1,728,723 เสยีง  

 บตัรเสยี -ไมม่ี- 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึน้ 992,292 หุ้น นบัเป็นจ านวนหุ้นที่เข้าร่วม
ประชมุทัง้หมดจ านวน 4,761,871,430 หุ้น  

มติที่ประชุม อนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 

นายระเฑียร ศรีมงคล แถลงต่อที่ประชุมว่า การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 นัน้ คณะกรรมการบริษัท
เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 1.40 บาท ซึง่
บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท และ 0.35 บาท เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 และ 18 
ธนัวาคม 2561 ตามล าดบั ดงันัน้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในสว่นท่ีเหลอืให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท โดยก าหนด
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัที่ 23 พฤษภาคม 2562 ซึ่งบริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวนัท่ี  
9 พฤษภาคม 2562 (Record Date)  

เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลนีเ้ป็นการจ่ายจากสว่นแบ่งของก าไรที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องน ารายได้มา
ค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบคุคล ดงันัน้ การหกัภาษี ณ ที่จ่ายจากการจ่ายเงินปันผลนัน้จึงไม่สามารถเครดิตภาษีเงิน 
ปันผลคืนจากกรมสรรพากรได้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทที่ถือหุ้นของบริษัท 
มากกวา่ร้อยละ 25 และถือนานเกินกวา่ 6 เดือน จะไมถ่กูหกัภาษี ณ ที่จ่าย  
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นางสาวรุ่งเรือง เงางามรัตน์ สอบถามว่า บริษัทจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะ
กิจการ และคิดเป็นร้อยละเทา่ใด 

นายซนัเจย์ อาฮูจา ชีแ้จงว่า บริษัทจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 30 ของก าไรสทุธิ 

นายศกัดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงจ านวนเงินทัง้หมดที่บริษัทใช้ในการจ่ายเงินปันผลในปี 
2561 

นายซนัเจย์ อาฮจูา ชีแ้จงวา่ในปี 2561 บริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นจ านวนเงินทัง้หมด 7,838.97 ล้านบาท  

นายระเฑียร ศรีมงคล ชีแ้จงเพิ่มเติมวา่ บริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นจ านวนเงินทัง้หมด 7,838.97 ล้านบาท 
ส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2561 สว่นสาเหตทุี่ในงบกระแสเงินสดแสดงจ านวนเงินราว 9,000 ล้านบาทนัน้ เนื่องจาก
รอบปีบญัชีของบริษัท จะเร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม ซึง่ในช่วงรอบปีบญัชีนี ้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลจาก
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 (จ่ายในเดือนพฤษภาคม 2561) และจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล จ านวน 2 ครัง้ในปี 2561 

เนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามเพิ่มเติม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ
ลงมติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 4,761,653,891 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.9999 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 3,281 เสยีง     คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 214,260 เสยีง 

 บตัรเสยี -ไมม่ี- 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึน้ 2 หุ้น นบัเป็นจ านวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ทัง้หมดจ านวน 4,761,871,432 หุ้น  

มติที่ประชุม อนุมัติการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ตามที่เสนอ 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

นายระเฑียร ศรีมงคล แจ้งต่อที่ประชมุวา่ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั มาตรา 
71 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 14  ซึ่งก าหนดให้กรรมการพ้นจากต าแหนง่จ านวนหนึ่งในสามในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี ซึ่งกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระในปีนีทุ้กท่านยินดีรับเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนาม
กรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระในปีนี ้ได้แก่   

1. นายอมิต โลเฮีย กรรมการบริษัทที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร 

2. นายอาลก โลเฮีย  รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทที่เป็นผู้ บริหาร 
ประธานกรรมการด้านความยัง่ยืนและการบริหารความเสี่ยง และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่บริษัทฯ 
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3. นายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 

4. นางสจิุตรา โลเฮีย กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร และประธานคณะกรรมการก ากับ
ดแูลการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

5. นายซนัเจย์ อาฮจูา กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้าน
การเงิน 

นายระเฑียร ศรีมงคล เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการทัง้ 5 คน กลบัเข้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทัง้นี ้ประวตัิและประสบการณ์ในการท างานของกรรมการทัง้ 5 คน ได้
แสดงรายละเอียดไว้ในเอกสารแนบ 4 ของหนงัสือเชิญประชุม ซึ่งได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น
แล้ว 

ทัง้นี ้นายอมิต โลเฮีย นายอาลก โลเฮีย นายศรี ปรากาซ โลเฮีย นางสุจิตรา โลเฮีย และนายซนัเจย์  
อาฮจูา ได้ออกจากห้องประชมุในระหวา่งการลงมติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ 

นายสิทธิโชค บญุวณิชย์ ผู้ ถือหุ้น แนะน าให้บริษัทแสดงจ านวนปีส าหรับการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
ของบริษัท หากมีการด ารงต าแหน่งเกิน 9 ปี บริษัทควรระบุเหตุผลที่มีการด ารงต าแหน่งเกิน 9 ปี โดยแสดงไว้ในวาระ
เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น  

นายระเฑียร ศรีมงคล ชีแ้จงวา่ กรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระในปีนี ้ทัง้หมดเป็นกรรมการบริษัทที่
เป็นผู้บริหาร และกรรมการบริษัทที่ไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร ซึง่เกณฑ์การด ารงต าแหนง่ไมเ่กิน 9 ปีนัน้จะใช้บงัคบัเฉพาะกรรมการ
อิสระเท่านัน้ ดงันัน้ บริษัทจึงไม่ได้ถกูบงัคบัให้ต้องเปิดเผยจ านวนปีของการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการส าหรับกรรมการท่ี
ออกตามวาระในปีนี ้

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้น เสนอแนะให้กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรม
เพิ่มเติมด้านการบริหารจดัการในปีนี ้

เนื่องจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามเพิ่มเติม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ
ลงมติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนนเป็นรายบคุคล โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. นายอมิต โลเฮีย – กรรมการบริษัทที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 4,366,904,943 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 91.7354 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 393,419,376 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 8.2645 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 1,547,113 เสยีง  

 บตัรเสยี -ไมม่ี- 

2. นายอาลก โลเฮีย – รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหาร ประธานกรรมการด้านความยัง่ยืน
และการบริหารความเสีย่ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่บริษัทฯ 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 4,752,301,833 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.8036 
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 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไม่อนมุตัิ 9,351,086 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ 0.1963 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 218,313 เสยีง  

 บตัรเสยี 200 เสยีง 

3.  นายศรี ปรากาซ โลเฮีย – ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร  

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 4,704,448,752 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 98.7987 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 57,200,167 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 1.2012 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 220,313 เสยีง  

 บตัรเสยี 2,200 เสยีง 

4. นางสจิุตรา โลเฮีย - กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร และประธานคณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 4,731,131,247 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.3590 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไม่อนมุตัิ 30,519,672 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.6409 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 220,313 เสยีง  

 บตัรเสยี 200 เสยีง   

5. นายซนัเจย์ อาฮจูา – กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน 

มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 4,731,247,466 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.3615 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไม่อนมุตัิ 30,400,372 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.6384 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 223,594 เสยีง  

บตัรเสยี -ไมม่ี-   

มติที่ประชุม อนุมัติการเลือกตัง้กรรมการทัง้ 5 คน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหน่ึง
ตามที่เสนอ 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจ านวนกรรมการ และเลือกตัง้กรรมการเข้าใหม่ 

 นายระเฑียร ศรีมงคล แถลงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากการขยายกิจการและการเติบโตในภูมิภาคต่างๆ 
อย่างรวดเร็วของบริษัท เพื่อช่วยให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ และมีการก ากับดูแลที่ดียิ่งขึน้ 
คณะกรรมการบริษัท โดยข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ พิจารณาแล้วเห็น
ควรแต่งตัง้กรรมเข้าใหม่เพิ่มเติมจ านวน 2 ท่าน และเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิเพิ่มจ านวนกรรมการของ
บริษัท จากเดิม 14 คน เป็น 16 คน โดยการเลอืกตัง้กรรมการเข้าใหมจ่ านวน 2 ทา่น มีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

(1) นายเทวินทร์ วงศ์วานิช เป็นกรรมการอิสระ และ 

(2) นายยาโชวาดนั โลเฮีย เป็นกรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหาร 
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 ประวตัิของนายเทวินทร์ วงศ์วานิช และนายยาโชวาดนั โลเฮีย และ “นิยามกรรมการอิสระ” ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 5 ของหนงัสอืเชิญประชมุ 

นายระเฑียร ศรีมงคล ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช และนายยาโชวาดนั โลเฮีย ได้
เข้าร่วมประชมุในครัง้นีด้้วย และได้แนะน าทัง้สองทา่นตอ่ที่ประชมุ 

นายศกัดิ์ชยั สกลุศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามถึงเหตผุลในการเพิ่มจ านวนกรรมการบริษัท 

นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ชีแ้จงว่า สาเหตุที่ต้องเพิ่มจ านวนกรรมการเนื่องจากบริษัทมีการเติบโต
อย่างรวดเร็วและมีการขยายกิจการไปยงัภูมิภาคต่างๆ ทัว่โลก ท าให้บริษัทต้องการผู้มีประสบการณ์สงูเข้ามาร่วมเป็น
คณะกรรมการบริษัท โดยนายเทวินทร์ วงศ์วานิช เป็นผู้มีประสบการณ์ในอตุสาหกรรมที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท 

ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ กรรมการเข้าใหมท่ัง้สองทา่น จะเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทหรือไม่ 

นายระเฑียร ศรีมงคล ชีแ้จงวา่ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช จะเป็นกรรมการอิสระ แต่นายยาโชวาดนั โลเฮีย 
จะเป็นกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร ดงันัน้ นายยาโชวาดนั โลเฮีย จึงมีอ านาจลงนามเพื่อผกูพนับริษัทได้ 

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้น กลา่วช่ืนชมประวตัิของกรรมการเข้าใหมท่ัง้สองทา่น 

เนื่องจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามเพิ่มเติม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ
ลงมติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนนเป็นรายบคุคล โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช – เป็นกรรมการอิสระ 

มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 4,747,575,266 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.7030 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 14,137,753 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.2969 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 219,813 เสยีง  

บตัรเสยี -ไมม่ี-   

2. นายยาโชวาดนั โลเฮีย – เป็นกรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหาร 

มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 4,733,541,113 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.4084 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 28,166,825 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.5915 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 222,894 เสยีง  

บตัรเสยี 2,000 เสยีง   

หมายเหต:ุ  ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึน้  61,400 หุ้น นบัเป็นจ านวนหุ้นที่เข้าร่วม
ประชมุทัง้หมดจ านวน 4,761,932,832 หุ้น  

มติที่ประชุม อนุมัติการเพิ่มจ านวนกรรมการ และเลือกตัง้กรรมการเข้าใหม่ ตามที่เสนอ 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจ าปี 2562 

นายระเฑียร ศรีมงคล แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น พิจารณาอนมุตัิการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรรมการประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 30,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) ค่าตอบแทนประจ าของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้ บริหารเป็นจ านวนเงินรวม 
6,100,000 บาท 

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

คา่ตอบแทนให้เฉพาะกรรมการอิสระเทา่นัน้ เป็นจ านวนเงินรวม 1,620,000 บาท 
4) ค่าตอบแทนประจ าของคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง โดยจ่าย

คา่ตอบแทนให้เฉพาะกรรมการอิสระเทา่นัน้ เป็นจ านวนเงินรวม 1,200,000 บาท 
5) โบนสัซึง่จ่ายให้กบักรรมการทกุคน เป็นจ านวนเงินรวม 18,000,000 บาท  

 เนื่องจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามเพิ่มเติม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงมติ
และออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 4,756,945,915 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.8952 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไม่อนมุตัิ 4,656,422 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ 0.0977 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 330,495 เสยีง                    คิดเป็นร้อยละ 0.0069 

 บตัรเสยี -ไมม่ี-  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

มติที่ประชุม อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจ าปี 2562 ตามที่เสนอ  

 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 
2562 

นายระเฑียร ศรีมงคล แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั มาตรา 
120 และข้อบงัคบับริษัทข้อ 30(6) ก าหนดให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี
ประจ าปีเพื่อเสนออนมุตัิตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะตอ่คณะกรรมการบริษัทให้แตง่ตัง้นาย
สเุมธ แจ้งสามสี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 9362 หรือ นายศกัดา เกาทณัฑ์ทอง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4628 หรือ
นายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลศิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4068 หรือผู้สอบบญัชีรายอื่นซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จากบริษัท เคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2562 ซึ่งเป็นผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีคุณสมบัติตาม
พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ โดยก าหนดค่าตอบแทนของผู้ สอบบญัชี
ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 8,500,000 บาท โดยไมร่วมคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ซึง่เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.66 เมื่อเปรียบเทียบกบั
คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 
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นางสาวนุชนาถ ยังชนะ ผู้ ถือหุ้น สอบถามไปยงัผู้ สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี 
จ ากดั เก่ียวกบัเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ (Key audit matters) ว่ามีเร่ืองใดบ้าง และมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่ที่มีผล
ใช้บงัคบัตัง้แตปี่ 2562 เป็นต้นไป จะสง่ผลอยา่งไรตอ่บริษัท 

นายสเุมธ แจ้งสามสี ผู้สอบบญัชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ชีแ้จงวา่  เร่ืองส าคญัใน
การตรวจสอบ (Key audit matters) นัน้ได้ถกูแสดงไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาตในสว่นของงบการเงิน ซึ่งเร่ือง
ส าคญัในการตรวจสอบ (Key audit matters) จะเก่ียวข้องกบัการซือ้ธุรกิจ และการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม  
นอกจากนี ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 15 หรือ IFRS 15 เร่ืองรายได้จากสญัญาที่ท ากบัลกูค้า ที่มีผลใช้บงัคบั
ตัง้แตปี่ 2562 เป็นต้นไป จะไมส่ง่ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ไอวีแอล 

นางสาวนชุนาถ ยงัชนะ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมวา่บริษัทได้วา่จ้างผู้ประเมินอิสระรายใดบ้าง 

นายสเุมธ แจ้งสามส ีผู้สอบบญัชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ชีแ้จงวา่ โดยปกติบริษัท
จะว่าจ้างผู้ ประเมินอิสระที่เป็นสากล ( international appraisers) อาทิเช่น บริษัท American Appraisal,บริษัท Duff & 
Phelps จ ากดั เป็นต้น 

  เนื่องจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามเพิ่มเติม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ
ลงมติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 4,745,795,890 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.6656 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไม่อนมุตัิ 15,922,182 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.3343 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 214,760 เสยีง  

 บตัรเสยี -ไมม่ี-  

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 
ตามที่เสนอ 

 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมจ านวนไม่เกิน 75,000 ล้านบาท 

  นายระเฑียร ศรีมงคล แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อเป็นการสนบัสนนุการลงทนุ การขยายธุรกิจและการเพิ่ม
สภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ดังนัน้ บริษัทจึงได้เสนอแผนระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิ่มเติม ดัง
รายละเอียดตอ่ไปนี ้

ประเภทหุ้นกู้  หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุช่ือผู้ ถือ และ/หรือไม่ระบุช่ือผู้ ถือ มี และ/หรือ ไม่มีหลกัประกัน มี 
และ/หรือ ไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและประเภทไถ่ถอน
เมื่อเลิกกิจการ (Perpetual Debentures) และ/หรือประเภทก าหนดระยะเวลา ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบั
ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะครัง้ 

วงเงิน  จ านวนหุ้นกู้ที่จะออกมีมลูค่าไม่เกิน 75,000 ล้านบาท (เจ็ดหมื่นห้าพนัล้านบาท) โดยจะออก
เสนอขายครัง้เดียวหรือหลายคราวก็ได้ และเมื่อรวมกบัมลูค่าของหุ้นกู้ที่ได้มีการอนมุตัิไว้เดิม
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จ านวน 75,000  ล้านบาทแล้ว มลูค่าวงเงินของการออกหุ้นกู้ รวมกนั มีมลูค่าไม่เกิน 150,000 
ล้านบาท 

สกลุเงิน   เสนอขายในสกลุบาท และ/หรือ ในสกลุเงินอื่น 

อตัราดอกเบีย้  ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะครัง้ 

อายขุองหุ้นกู้   ไม่เกิน 20 ปี นบัจากวนัที่ออกหุ้นกู้ ในแต่ละครัง้ ซึ่งกรณีนีไ้ม่รวมหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิก
บริษัท (Perpetual Debentures) ส าหรับกรณีที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิก
บริษัท (Perpetual Debentures) จะไม่มีวันหมดอายุ ทัง้นี  ้อยู่ภายใต้ ข้อก าหนดของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและ/หรือส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

การไถ่ถอนก่อนก าหนด ผู้ ถือหุ้นกู้  และ/หรือ บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนครบก าหนด ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับ
เง่ือนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแตล่ะครัง้ 

การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศให้แก่ผู้ลงทนุทัว่ไป และ/หรือ เสนอขายแก่นกั
ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ เสนอขายแก่นกัลงทนุรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทนุสถาบนัใน
ประเทศ และ/หรือ ผู้ ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ โดยให้เป็นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ กฏระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและมีผลใช้บงัคบัใน
ขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้  

เง่ือนไขพิเศษ ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือช าระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกไว้แล้วข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้
ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ภายใต้เง่ือนไขและวงเงิน (Revolving basis) ที่ได้ขออนมุตัิไว้ ทัง้นี ้เมื่อ
รวมกบัหุ้นกู้อื่นๆ จะต้องมีจ านวนเงินสงูสดุไมเ่กินวงเงินท่ีได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่บริษัทฯ  
และ/หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมาย ให้มีอ านาจในการก าหนดเง่ือนไข และรายละเอียดตา่งๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้  เช่น การก าหนดช่ือหุ้นกู้  จ านวนเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะครัง้ ประเภทหุ้นกู้  หลกัประกนั (ถ้ามี) ราคา
เสนอขายต่อหน่วย ข้อก าหนด อายขุองหุ้นกู้  ระยะเวลาการไถ่ถอน สิทธิการไถ่ถอนก่อนครบก าหนด อตัราดอกเบีย้ วิธีการ
ช าระคืนหุ้นกู้  วิธีการจดัสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น ตลอดจนด าเนินการขึน้ทะเบียนหุ้นกู้กบัสมาคมตลาดตรา
สารหนีไ้ทย หรือ ตลาดรองอื่น และมีอ านาจในการแตง่ตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จดัจ าหนา่ยหุ้นกู้  หน่วยงานการจดัอนัดบั
เครดิต ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้  ตวัแทนผู้ ถือหุ้นกู้  หรือ ที่ปรึกษาอื่นที่เก่ียวข้อง หรือ 
บุคคลอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้  อีกทัง้มีอ านาจลงนามในเอกสาร และสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ตลอดจน ติดต่อ ให้ข้อมูล ด าเนินการยื่นเอกสารต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ 
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และด าเนินการอื่นใดตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการออกหุ้นกู้  

 นางสาวนชุนาถ ยงัชนะ ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงวตัถปุระสงค์ของการออกและเสนอขายหุ้นกู้  

   นายซนัเจย์ อาฮูจา ชีแ้จงว่า ผู้ ถือหุ้นได้มีการอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้  เป็นเงินจ านวน 75,000 
ล้านบาท โดยบริษัทได้มีการออกหุ้นกู้ ไปแล้วเป็นจ านวนเงิน 66.17 พนัล้านบาท ท าให้วงเงินที่ได้รับการอนมุตัิดงักลา่วใกล้
จะเต็มวงเงินแล้ว ดงันัน้ บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะขออนุมตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิ่มเติมอีก เป็นจ านวนเงิน 
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75,000 ล้านบาท จากผู้ ถือหุ้น ซึ่งจ านวนเงินดงักล่าวจะถูกน าไปใช้เพื่อขยายธุรกิจและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของ
บริษัท 

 เนื่องจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามเพิ่มเติม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงมติ
และออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 4,740,391,251 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.5476 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 21,311,754 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.4475 

 มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 229,827 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0048 

 บตัรเสยี -ไมม่ี- คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

มติที่ประชุม อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมจ านวนไม่เกิน 75,000 ล้านบาท ตามที่เสนอ 

 

วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

  – ไมม่ี – 

 นายศักดิ์ชาย สกุลศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่าผู้ ถือหุ้นรายย่อยจะมีโอกาสในการจองซือ้หุ้นกู้ ของ
บริษัทหรือไม ่และได้ให้ข้อเสนอแนะวา่บริษัทควรจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยด้วย 

 นายระเฑียร ศรีมงคล ชีแ้จงว่า การออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้จะขึน้อยู่กบัรูปแบบของการเสนอขายวา่
จะเสนอขายแก่นกัลงทนุโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement: PP) หรือเสนอขายให้แก่นกัลงทนุทัว่ไป (Public Offering: 
PO) หากเป็นการเสนอขายให้แก่นกัลงทนุทัว่ไป (PO) ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยก็จะสามารถจองซือ้ได้ 

 นายวาทิน ชุติปาโล ผู้ ถือหุ้น ขอให้บริษัทอธิบายวา่เหตใุดจึงไมส่ร้างโรงงานของตนเองในประเทศใหญ่ๆ
เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศอินเดีย 

 นายอาลก โลเฮีย ชีแ้จงวา่ บริษัทไมม่ีความประสงค์ที่จะเพิ่มอปุทานในตลาด ทัง้นี ้มีผู้ผลติจ านวน 2 ราย
ในอตุสาหกรรมที่ล้มละลายระหวา่งการก่อสร้างโรงงานขนาดใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอินเดีย โดยบริษัท
พร้อมกับบริษัทร่วมทุนอีก 2 ราย ได้เข้าซือ้โรงงานดงักล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา อีกทัง้บริษัทยงัได้เข้าซือ้โรงงานใน
ประเทศบราซิลจากเจ้าของรายเดียวกนันี ้

  ก่อนปิดการประชุมผู้ ถือหุ้น มีผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 988 ราย และผู้ ถือหุ้นที่รับมอบ
ฉนัทะจ านวน 2,639 ราย รวมผู้ ถือหุ้นจ านวน 3,627 ราย ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 4,761,932,832 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.8141 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

 เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอปิดการประชมุและกลา่วขอบคณุผู้
ถือหุ้นทกุทา่นท่ีสละเวลามาร่วมประชมุ และให้ข้อคิดเห็นตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 

 

 



- 22 - 
 

ปิดประชมุเวลา 17.55 น.           

 

 

 ลงช่ือ        -ศรี ปรากาซ โลเฮีย- _____   ประธานท่ีประชมุ 

 (นายศรี ปรากาซ โลเฮีย) 

                                                                                                

 ลงช่ือ        -โซวิค รอย เชาว์ดูร่ี-            เลขานกุารบริษัท 

 (นายโซวิค รอย เชาว์ดร่ีู) 

    

 ลงช่ือ     -พีรวฒัน์ กิติชยัชนานนท์-        ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 

         (นายพีรวฒัน์ กิติชยัชนานนท์)  


