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9 กรกฎาคม 2563 
 
เร่ือง  การเผยแพร่รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2563 บนเวบ็ไซต์ของบริษัท 
 
เรียน   ทา่นผู้ ถือหุ้น  
          บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน)  
 
 ตามที่ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 30 
มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฉัตรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพ เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 ปทุมวนั  
กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย นัน้ บริษัทขอเรียนว่าบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท 
www.indoramaventures.com ในหมวดนกัลงทนุสมัพนัธ์ > ข้อมลูส าหรับผู้ ถือหุ้น > ข้อมลูการประชมุผู้ ถือหุ้น แล้ว 
  
 หากท่านผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยั หรือมีความเห็น และ/หรือ มีความประสงค์ที่จะเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมประการใด เก่ียวกบัรายงาน
การประชมุดงักลา่ว ขอความกรุณาสง่ข้อเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือแสดงความคิดเห็นมายงับริษัทภายในวนัที่ 15 สงิหาคม 2563 
โดยกรุณาสง่มาที่ ฝ่ายเลขานกุารบริษัท บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 75/80-81 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 2 
ชัน้ 32 ซอยสขุมุวิท 19 (วฒันา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย หรือ สง่ทาง email address 
มาที่ IVL.ComSec@indorama.net หรือทางโทรศพัท์หมายเลข 02-661-6661 ต่อ 688 หรือ 339 หรือส่งทางโทรสารที่หมายเลข 
02-665-7090 เพื่อท่ีบริษัทจะได้ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมในรายงานการประชมุดงักลา่วตามความคิดเห็นของทา่นผู้ ถือหุ้น (หากมี) 
ทัง้นี ้หากพ้นจากระยะเวลาที่บริษัทได้ก าหนดไว้ข้างต้นแล้ว ไมป่รากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดแสดงความคดิเห็นตอ่รายงานการประชมุ
ดงักลา่ว บริษัทจะถือวา่รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฉบบัดงักลา่วได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากทา่นผู้ ถือหุ้นแล้ว  
   
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
        ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                             (นายโซวิค รอย เชาว์ดร่ีู) 
                        เลขานกุารบริษัท 
 

http://www.indoramaventures.com/
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บริษัท อนิโดรามา เวนเจอรส์ จ ากัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้คร้ังที่ 1/2563 

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องฉัตรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพ 

เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 

  

เริม่ประชมุเวลา 14.00 น. 

เนื่องจากการแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 ส  านกังานการบินพลเรอืนแหง่ประเทศไทยไดม้ีการประกาศ
หา้มอากาศยานท าการบินเขา้สูป่ระเทศไทยเป็นการชั่วคราวจนถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 จึงท าใหน้ายศรี ปรากาซ โลเฮีย 
ประธานกรรมการบรษัิทไมส่ามารถเขา้รว่มการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563 ในครัง้นีไ้ด ้ 

นายระเฑียร ศรีมงคล ในฐานะหนึ่งในรองประธานกรรมการบริษัท จึงท าหนา้ที่เป็นประธานในการ
ประชมุครัง้นี ้(“ประธานฯ”) ตามขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ที่ 28  

ประธานฯ ไดแ้นะน ากรรมการบริษัท ผูส้อบบญัชี และที่ปรึกษากฎหมาย โดยมีรายละเอียดผูเ้ขา้ร่วม
ประชมุดงันี ้

กรรมการบรษัิทท่ีเขา้รว่มประชมุ (กรรมการบรษัิท 13 ทา่น จาก 16 ทา่น เขา้รว่มประชมุ คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 81.25) 

1. นายระเฑียร ศรมีงคล ประธานกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการดา้นความยั่งยืนและการบรหิารความเสีย่ง 

2. นายอาลก โลเฮีย  รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการดา้นความยั่งยืนและการบริหาร
ความเสีย่ง และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุม่บรษัิทฯ 

3. นางสจิุตรา โลเฮีย กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร  และประธานคณะกรรมการก ากับดูแลการ
ด าเนินงานดา้นความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 

4. นายยาโชวาดนั โลเฮีย  กรรมการบริษัทที่เป็นผูบ้ริหาร กรรมการดา้นความยั่งยืนและการบริหารความ
เสีย่ง และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารดา้นรไีซเคิล 

5. นายดีลปิ กมุาร ์อากาวาล กรรมการบริษัทที่เป็นผูบ้ริหาร กรรมการดา้นความยั่งยืนและการบริหารความ
เสีย่ง และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารธุรกิจ Feedstock และ PET 

6. นายซนัเจย ์อาฮจูา กรรมการบรษัิทท่ีเป็นผูบ้รหิาร และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารดา้นการเงิน 

7. นายมารษิ สมารมัภ ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

8. ดร.ศิร ิการเจรญิดี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน
และก ากบัดแูลกิจการ 

9. นายคณิต สหี ์  กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ 
และกรรมการดา้นความยั่งยืนและการบรหิารความเสีย่ง 
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10. นายรสัเซล เลตนั เคคเูอวา กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดแูล
กิจการ และกรรมการดา้นความยั่งยืน และการบรหิารความเสีย่ง 

11. นายจกัรมณฑ ์ผาสกุวนิช กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูกิจการ 

12. นายเทวินทร ์วงศว์านิช กรรมการอิสระ และกรรมการดา้นความยั่งยืนและการบรหิารความเสีย่ง 

13. นายวิลเลีย่ม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแล
กิจการ 

กรรมการบรษัิทท่ีไมไ่ดเ้ขา้รว่มประชมุ 

1. นายศร ีปรากาซ โลเฮีย* ประธานกรรมการบรษัิท 

2. นายอมิต โลเฮีย* กรรมการบรษัิทที่ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 

3. นายอเุดย ์พอล ซิงห ์กิล* กรรมการบริษัทที่เป็นผูบ้ริหาร กรรมการดา้นความยั่งยืนและการบริหารความ
เสีย่ง และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุม่ธุรกิจ Fibers 

(*หมายเหต ุกรรมการทัง้ 3 ท่านขา้งตน้ ไม่สามารถเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ครัง้ที่ 1/2563 เนือ่งจากมีประกาศ
หา้มอากาศยานท าการบนิเขา้สูป่ระเทศไทยเป็นการชั่วคราวอนัเนือ่งจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19) 

ผูส้อบบญัชีที่เขา้รว่มประชมุ 

1. นายบ๊อบ เอลลสิ (Mr. Bob Ellis) ผูส้อบบญัชีจากบรษัิท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

2. นายสเุมธ แจง้สามสี ผูส้อบบญัชีจากบรษัิท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

3.  นางสาวกิตติยา สภุารตัน ์ ผูส้อบบญัชีจากบรษัิท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

ที่ปรกึษากฎหมายที่เขา้รว่มประชมุ  

1.  นางสาววิภาดา ศกัดิศ์ร ี ที่ปรกึษากฎหมายจากบรษัิท ส านกังานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากดั 

  ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า มีผูบ้ริหารของบริษัทจากหลายสายงานไดเ้ขา้ร่วมการประชุมสามญั     
ผูถื้อหุน้ในครัง้นีด้ว้ย  

 ประธานฯ กลา่วตอ้นรบัผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563 และแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบ
วา่ ขณะนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองจ านวน 165 ราย และผูถื้อหุน้ท่ีรบัมอบฉนัทะจ านวน 1,828 ราย รวมผูถื้อหุน้ที่
เขา้ร่วมประชุมจ านวน 1,993 ราย ถือหุน้รวมกันทัง้สิน้ 4,777,262,434  หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 85.0872  ของจ านวนหุน้ที่
จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ซึ่งครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษัท ประธานฯ จึงขอเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 
1/2563 

ก่อนเขา้สู่วาระการประชุม ประธานฯ ไดแ้จ้งใหท้ี่ประชุมทราบว่านางสาววิภาดา ศักดิ์ศรี ที่ปรึกษา
กฎหมายจากบริษัท ส านักงานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากัด จะท าหนา้ที่ตรวจสอบการออกเสียงคงคะแนนและการนบั
คะแนนเสยีงในการประชมุ 

ทัง้นี ้ก่อนเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ไดชี้แ้จงขัน้ตอนในการประชุมว่า การประชุมจะ
ด าเนินการประชมุโดยเรยีงตามล าดบัวาระท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสอืเชิญประชมุ แตเ่นื่องจากการแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 
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และเพื่อความปลอดภยัและสวสัดิภาพของผูเ้ขา้รว่มประชุม บริษัทจึงงดการใชไ้มโครโฟนส าหรบัการสอบถามค าถามในท่ี
ประชุม หากผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดมีความประสงคท์ี่จะเสนอขอ้คิดเห็นหรือเสนอค าถาม ขอใหเ้ขียนความเห็น
และ/หรือค าถามลงในกระดาษที่บริษัทไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห ้และสง่ใหก้บัเจา้หนา้ที่ของบริษัทที่อยู่ในหอ้งประชมุ ซึ่งความเห็น
และ/หรอืค าถามดงักลา่วจะถกูสง่ตอ่ไปยงับคุคลที่เก่ียวขอ้งเพื่อตอบขอ้ซกัถาม 

โดยการประชุมในวนันีจ้ะด าเนินไปอย่างกระชับ ดงันัน้ ส  าหรบัค าถามใดๆ ที่ไม่ไดต้อบในระหว่างการ
ประชมุ บรษัิทจะแสดงค าตอบไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิท  

ประธานฯ ไดอ้ธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการออกเสยีงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสยีงตอ่ที่ประชมุ
ในแตล่ะระเบียบวาระ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

  ในการออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียงส าหรบัการประชุมผูถื้อหุน้นัน้ ผูถื้อหุน้มีสิทธิในการ
ออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจ านวนหุน้ที่ตนเองถือ โดยจะนับ 1 หุน้ เท่ากับ 1 เสียง และผูถื้อหุน้ 1 ราย มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในแตล่ะวาระวา่ เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีงเพียงทางใดทางหนึง่เทา่นัน้ จะแบง่แยกจ านวนหุน้เพื่อแยก
การลงคะแนนเสียงไม่ได ้ยกเวน้กรณีผูร้บัมอบฉนัทะจากผูล้งทนุต่างประเทศที่ไดแ้ตง่ตัง้ผูร้บัผิดชอบในการดแูลหลกัทรพัย ์
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ นอกจากการ
น าระบบบารโ์คด้มาใชใ้นการลงทะเบียนแลว้ บริษัทยงัใชร้ะบบบารโ์คด้ในการนบัคะแนนเสียงอีกดว้ย ซึ่งจะช่วยใหข้ัน้ตอน
ในการประมวลผลการลงคะแนนเสยีงเป็นไปอยา่งรวดเรว็ยิ่งขึน้ และขัน้ตอนในการลงคะแนนเสยีงในทกุๆ วาระ ผูถื้อหุน้ที่ไม่
เห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีงในวาระใด ใหล้งคะแนนในบตัรลงคะแนนเสยีง และมอบใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ของบรษัิท เพื่อน าไปตรวจ
นับคะแนน ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่าเห็นดว้ย หรืออนุมัติในวาระนัน้ๆ และจะนบั
คะแนนเสยีงตามจ านวนหุน้ โดยผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ย หรอือนมุตัิในวาระนัน้ไมจ่ าตอ้งลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนนเสยีงอีก 
ในการนบัคะแนนเสียงที่เห็นดว้ยหรืออนมุตัิในวาระใดนัน้ บริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสยี 
หกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุ  

 ส าหรบัวาระท่ี 4 (การเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหนง่ตามวาระ) นัน้ บรษัิทจะเก็บบตัร
ลงคะแนนเสียงทุกใบจากผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุม ไม่ว่าจะลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ดงันัน้ 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทกุท่านจะตอ้งลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน  ซึ่งคะแนนเสียงในการลงมติอนุมตัิในแต่ละวาระนัน้ ได้
แสดงรายละเอียดไวใ้นหนงัสอืเชิญประชมุแลว้ 

ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีไดม้อบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้
ถือหุน้นัน้ ผลคะแนนเสียงที่นบัไดจ้ะถือเป็นคะแนนเสียงที่ไดร้บัตามความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะแลว้ ผลการนบัคะแนน
เสยีงในแตล่ะวาระจะประกาศใหผู้ถื้อหุน้ทราบและแสดงผลปรากฎบนจอภาพในระหวา่งการประชมุ 

ประธานฯ ไดแ้จง้ตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อเป็นการสง่เสรมิการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อ
หุน้เสนอระเบียบวาระการประชมุผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 และเสนอช่ือบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ซึง่ได้
แจง้ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และไดเ้ผยแพรไ่วบ้นเว็บไซตข์องบริษัท โดยไดก้ าหนดระยะเวลาการน าเสนอไว้
ตัง้แต่วนัที่ 9 กันยายน 2562 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เมื่อครบก าหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอระเบียบ
วาระการประชมุผูถื้อหุน้ หรอืเสนอรายช่ือบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการเขา้มายงับรษัิทแตอ่ยา่งใด 

ส าหรบัรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2562 นัน้ บรษัิทไดเ้ผยแพร่
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ฉบบัดงักลา่วบนเว็บไซตข์องบริษัท และไดแ้จง้ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 โดยไดก้ าหนดระยะเวลาใหผู้ถื้อหุน้ที่มีความประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็น และ/
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หรือเสนอขอแกไ้ขเพิ่มเติมเก่ียวกบัรายงานการประชุมดงักล่าว แจง้ความประสงคม์ายงับริษัทภายในวนัที่ 15 มิถุนายน 
2562 ซึง่เมื่อครบก าหนดระยะเวลาดงักลา่ว ปรากฏวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้รายใดแจง้ขอ้เสนอขอแกไ้ขเพิ่มเติม และ/หรอืแสดงความ
คิดเห็นมายงับริษัท จึงถือว่ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ฉบบัดงักลา่วไดร้บัการพิจารณาและเห็นชอบจากท่านผูถื้อ
หุน้แลว้ 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดด้  าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้ 

 

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

   ประธานฯ สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 เพื่อใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบ โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

จดุเดน่ของงบก าไรขาดทนุรวม 

 ปริมาณการผลิตเพิ่มขึน้รอ้ยละ 18 เมื่อเทียบปีต่อปี เป็น 12.3 ลา้นตนั จากการด าเนินงานเต็มปีของโรงงาน PET 
ที่ Brazil PET, Egyptian Indian Polyester และ Medco Plast และการเข้าซือ้กิจการ PET ของบริษัท Invista 
Germany รวมทัง้การควบรวมทางงบการเงินของ India PET JV ในปี 2562 

 รายไดส้ทุธิเพิ่มขึน้รอ้ยละ 2 จาก 347.2 พนัลา้นบาทในปี 2561 เป็น 352.7 พนัลา้นบาทในปี 2562 ซึ่งเป็นผลมา
จากปรมิาณการผลติเพิ่มขึน้รอ้ยละ 18 หกัลบกบัราคาผลติภณัฑ ์และอตัราก าไรท่ีลดลงในปี 2562 

 Core EBITDA ลดลงรอ้ยละ 24 จาก 46.6 พนัลา้นบาทในปี 2561 เป็น 35.6 พนัลา้นบาทในปี 2562 มีสาเหตหุลกั
มาจากการลดลงของอัตราก าไรของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ Feedstock Core ซึ่งอัตราก าไรของ
อุตสาหกรรม PIA ลดลงอย่างมาก และมีการปิดซ่อมบ ารุงที่นอกเหนือจากแผนของโรงงาน EOEG ในประเทศ
สหรฐัอเมริกา ทัง้นี ้Core EBITDA ไม่รวมผลก าไรขาดทุนในสินคา้คงเหลือที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินและ
รายการพิเศษอื่นๆ 

 ก าไรหลกัหลงัหกัภาษีและสว่นไดเ้สยีที่ไมม่ีอ  านาจควบคมุลดลงรอ้ยละ 53 จาก 25.5 พนัลา้นบาทในปี 2561 เป็น 
12 พนัลา้นบาทในปี 2562 โดยสาเหตหุลกัมาจาก Core EBITDAที่ลดลง 

 ก าไรหลกัตอ่หุน้ลดลงรอ้ยละ 56 จาก 4.43 บาทตอ่หุน้ในปี 2561 เป็น 1.96 บาทตอ่หุน้ในปี 2562 ทัง้นี ้ก าไรหลกั
ตอ่หุน้รวมดอกเบีย้หุน้กูด้อ้ยสทิธิที่มีลกัษณะคลา้ยทนุ 

 ก าไรต่อหุน้ลดลงรอ้ยละ 84 จาก 4.61 บาทต่อหุน้ในปี 2561 เป็น 0.76 ต่อหุน้ในปี 2562 ซึ่งเป็นผลมาจากก าไร
ของบรษัิทท่ีลดลง และการเพิ่มขึน้ของขาดทนุจากสนิคา้คงเหลอืในปี 2562 

 ส่วนต่างระหว่างก าไรหลกัต่อหุน้และก าไรต่อหุน้ เกิดจากรายการพิเศษ เช่น ก าไร /(ขาดทุน) ในสินคา้คงเหลือ 
ก าไรจากการตอ่รองราคาซือ้เมื่อเขา้ซือ้กิจการ เป็นตน้ ซึง่จะอธิบายในสไลดถ์ดัไป 

บริษัทรายงานก าไรหลกัหลงัหกัภาษีและสว่นไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุจ านวน 12,002 ลา้นบาทในปี 
2562 เทียบกบัก าไรหลงัหกัภาษีและสว่นไดเ้สยีที่ไมม่ีอ  านาจควบคมุ จ านวน 5,252 ลา้นบาทในปีเดียวกนั โดยสว่นตา่งเกิด
จาก 

1. ขาดทนุในสนิคา้คงเหลอื จ านวน 6,045 ลา้นบาทในปี 2562 เทียบกบัก าไรในสนิคา้คงเหลอืจ านวน 292 ลา้นบาท
ในปี 2561 เป็นผลจากการลดลงของราคา MEG และ PTA เมื่อเทียบกบัปี 2561  
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2. ก าไรจากการตอ่รองราคาซือ้จากการเขา้ซือ้กิจการสทุธิจากผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าจ านวน 369 ลา้นบาทในปี 
2562 เทียบกับ 1,879 ลา้นบาทในปี 2561 โดยก าไรจากการต่อรองราคาซือ้ในปี 2562 มาจากจากการเขา้ซือ้
กิจการ M&G Fibras ในประเทศบราซิล กิจการ UTT และ Invista Germany ในประเทศเยอรมนี อย่างไรก็ตาม 
บริษัทมีผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของบริษัท Durafiber Mexico, Durafiber France และค่าใชจ้่ายในการยา้ย
โรงงานผลติของบรษัิท Avgol ซึง่ตัง้อยูท่ี่เขต Barkan (West Bank) 

3. ค่าใชจ้่ายจากการเขา้ซือ้กิจการและค่าใชจ้่ายก่อนการเริ่มด าเนินงานจ านวน 799 ลา้นบาทในปี 2562 เทียบกบั 
1,128 ลา้นบาทในปี 2561 ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายก่อนการเริ่มด าเนินงานในโครงการ  Gas Cracker และ 
Corpus Christi ในประเทศสหรฐัอเมริกาและค่าใชจ้่ายเก่ียวกับการเขา้ซือ้กิจการ  Huntsman, Sinterama และ 
Invista Germany  

4. ค่าใชจ้่ายพิเศษอื่นๆ จ านวน 275 ลา้นบาทในปี 2562 เทียบกับค่าใชจ้่ายพิเศษอื่นๆ จ านวน 66 ลา้นบาทในปี 
2561 โดยคา่ใชจ้่ายพิเศษสว่นใหญ่มาจากคา่ใชจ้่ายจากการปรบัปรุงสนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

จดุเดน่ของงบแสดงฐานะการเงินรวม  

 สว่นของผูถื้อหุน้รวมลดลงรอ้ยละ 9 จากจ านวน 151.9 พนัลา้นบาทในปี 2561 เป็น 138.2 พนัลา้นบาทในปี 2562 
โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของผลขาดทนุจากการแปลงคา่เงินลงทนุในตา่งประเทศเนื่องจากการแข็งคา่
ของเงินบาทในปี 2562 เมื่อเทียบกบัปี 2561 

 สินทรพัยร์วมเพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.4 จากจ านวน 379.2 พนัลา้นบาทในปี 2561 เป็น 380.6 พนัลา้นบาทในปี 2562 
เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของสินทรพัยจ์ากการเขา้ซือ้กิจการถกูหกัลบดว้ยการเพิ่มขึน้ของคา่เสือ่มราคาและการลดลง
ของเงินทนุหมนุเวียนจากราคาผลติภณัฑท์ี่ลดลง 

 อตัราสว่นหนีส้ินสทุธิต่อทนุ เพิ่มขึน้จาก 0.87 เท่า ณ สิน้ปี 2561 เป็น 0.99 เท่า ณ สิน้ปี 2562 โดยมีสาเหตหุลกั
มาจากการใชจ้่ายส าหรบัรายจ่ายฝ่ายทนุและการลงทนุ 

 หนีส้ินรวมเพิ่มขึน้รอ้ยละ 7 จากจ านวน 227.3 พนัลา้นบาทในปี 2561 เป็น 242.4 พนัลา้นบาทในปี 2562 โดย
หนีส้ินที่เพิ่มสงูขึน้มีสาเหตุหลกัมาจากการที่บริษัทมีเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินเพิ่มสงูขึน้ การออกหุน้กู ้และ
เจา้หนีก้ารคา้ที่เพิ่มสงูขึน้ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการเติบโตของปริมาณการผลิตจากการขยายธุรกิจและ
การเขา้ซือ้กิจการ 

จดุเดน่ของงบกระแสเงินสดรวม  

 กระแสเงินสดจากการด าเนินงานจ านวน 40.8 พนัลา้นบาท ในปี 2562 เปรยีบเทียบกบัจ านวน 32 พนัลา้นบาท ใน
ปี 2561 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 28 เนื่องจากกระแสเงินสดที่ไดร้บัจากเงินทนุหมนุเวียนที่ลดลง 

 กระแสเงินสดใช้ไปในการลงทุนลดลงจาก จ านวน  56.2 พันลา้นบาท ในปี 2561 เป็น 25.3 พันลา้นบาท ในปี 
2562 ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในการเข้าซือ้กิจการ M&G Fibras Brasil, Invista Germany, PET recycling ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา, Bevpak Nigeria, UTT, IRSL India และ Sinterama รวมถึงการรวมธุรกิจกับกิจการร่วมคา้ใน
ประเทศอินเดีย และโครงการ Gas Cracker ซึง่อยูร่ะหวา่งด าเนินการ  

 กระแสเงินสดใชไ้ปจากการจดัหาเงินจ านวน 10.8 พนัลา้นบาทในปี 2562 ซึ่งสว่นใหญ่ใชใ้นการช าระคืนเงินกูย้ืม
ระยะสัน้และระยะยาว และการจ่ายดอกเบีย้และเงินปันผลในปี 2562 

 บริษัทมีสภาพคล่องเท่ากบั 62.4 พนัลา้นบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2562  ซึ่งประกอบดว้ยเงินสดและเงินสด
ภายใตก้ารบรหิารจ านวน 10.7 พนัลา้นบาท รวมทัง้วงเงินสินเช่ือที่ยงัมิไดเ้บิกใชจ้ านวน 51.8 พนัลา้นบาท แสดง
ใหเ้ห็นถึงฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกรง่ของบรษัิท 
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นอกจากนี ้ประธานฯ ไดร้ายงานต่อที่ประชุมถึงนโยบายเก่ียวกับการต่อตา้นการทุจริตคอรปัชั่นของ
บรษัิท และพฒันาการในปีที่ผา่นมา ดงันี ้

 ในส่วนของการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่น บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจดว้ยความเป็นสากล 
ซื่อสตัยส์จุรติ และโปรง่ใสสามารถตรวจสอบได ้บริษัทจึงไดอ้อกนโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นตัง้แต่ปี 2557 เพื่อ
ใชเ้ป็นแนวทางการท างานของพนกังานทกุคนภายในองคก์รมาโดยตลอด 

 นอกจากนี ้บริษัทไดเ้ขา้รว่มในแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทจุริต (CAC) เพื่อเป็น
การแสดงเจตนารมณใ์นการต่อตา้นการทุจริตและการใหส้ินบนในปี 2556 และไดร้บัการต่ออายุสมาชิก CAC เมื่อเดือน
พฤษภาคม 2561 ซึง่จะมีการตอ่อายสุมาชิกทกุๆ 3 ปี 

 ในปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติอนมุตัิใหเ้พิ่มเรื่อง “การบริจาคเพื่อการกุศลและการ
มอบเงินสนบัสนุน” ในนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น เพื่อป้องกันไม่ใหม้ีการน าเงินบริจาคและเงินสนับสนุน
เหลา่นีไ้ปใช ้เพื่ออ าพรางการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

 ทัง้นี ้บริษัทไดร้วบรวมนโยบายที่เก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการทัง้หมดไวใ้นคู่มือการก ากบัดูแลกิจการ
ฉบบัใหม่เพียงฉบบัเดียว ซึ่งนโยบายการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่นไดถ้กูรวมเขา้เป็นสว่นหนึ่งของคู่มือฉบบัดงักลา่วดว้ย 
โดยบริษัทไดเ้ผยแพรคู่่มือฉบบัดงักลา่วใหแ้ก่บคุคลที่เก่ียวขอ้งในเดือนกนัยายน 2562 เพื่อใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งไดเ้ขา้ใจถึงแนว
ปฏิบตัิดา้นจรยิธรรมของบรษัิทไดอ้ยา่งชดัเจนและครบถว้น 

 เพื่อเป็นการแนะน าคูม่ือการก ากบัดแูลกิจการฉบบัใหม่ บริษัทไดจ้ดัท าและแจกจ่ายชดุการฝึกอบรมชดุ
ใหมใ่หแ้ก่ทกุหนว่ยงานในบรษัิท เพื่อจดัอบรมใหพ้นกังานทกุคนมีความรูแ้ละความเขา้ใจในคูม่ือฉบบัใหม ่ 

 นอกจากนี ้เพื่อสนบัสนนุใหท้กุหนว่ยงานสามารถพฒันาความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบันโยบายการตอ่ตา้น
การทจุริตคอรร์ปัชั่น บริษัทจึงไดจ้ดัท าชดุการฝึกอบรมเก่ียวนโยบายการตอ่ตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่นและแจกจ่ายใหแ้ก่ทกุ
หนว่ยงานในบรษัิทเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 

  ไมม่ีผูถื้อหุน้รายใดซกัถามเพิ่มเติม 

  ที่ประชมุรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ตามที่เสนอ 

 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุส าหรบัปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2562 ซึง่ไดผ้า่นความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบรษัิทแลว้ ตามรายละเอียด
ที่ปรากฎไวใ้นรายงานประจ าปี 2562 ซึง่ไดจ้ดัสง่ไปยงัผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุผูถื้อหุน้ 

นายสถาพร โคธีรานรุกัษ์ ผูถื้อหุน้ กลา่วว่าการเขา้ซือ้กิจการของบริษัทในปี 2562 สง่ผลใหบ้ริษัทมีการ
บนัทึกก าไรจากการตอ่รองราคาซือ้ เป็นเงินจ านวน 806 ลา้นบาท และมีค่าความนิยม (Goodwill) 1,141 ลา้นบาท ตามงบ
การเงินรวมของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ทัง้นี ้บริษัทมีค่าความนิยม (Goodwill)  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 รวม
ทัง้หมดโดยประมาณ 15,250 ลา้นบาท จึงอยากสอบถามว่าบริษัทมีความมั่นใจอยา่งไรวา่ค่าความนิยม (Goodwill) จะไม่
ดอ้ยคา่ในปีตอ่ไป และเมื่อไหรจ่ึงจะมีการทดสอบการดอ้ยคา่ 
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นายสเุมธ แจง้สามส ีผูส้อบบญัชี จากบรษัิท เคพีเอ็มพี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ชีแ้จงวา่ เป็นการเขา้ซือ้
กิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 3 ซึ่งจะตอ้งมีการก าหนดมลูค่าสินทรพัยท์ี่ไดม้ารวมทัง้หนีส้ินที่รบัมา
เป็นมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ซึ่งบริษัทมีการจัดจา้งผู้เช่ียวชาญดา้นการประเมินราคาอิสระ เพื่อหลีกเลี่ยงความอคติ
ทางดา้นสมมติฐาน นอกจากนี ้การทดสอบการดอ้ยคา่ของคา่ความนิยมจะตอ้งมีการทดสอบการดอ้ยคา่อยา่งนอ้ยปีละครัง้ 
และสอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีที่รบัรองทั่วไป (GAAP) โดยการทดสอบนีจ้ะพิจารณาจากการด าเนินงานของบริษัทหรือ
กลุม่บรษัิทที่มีคา่ความนิยม (Goodwill) เกิดขึน้ การคาดการณข์องทีมผูบ้รหิาร และผลการด าเนินงานของบรษัิทในระหว่าง
ปี 

นายสถาพร โคธีรานรุกัษ์ ผูถื้อหุน้ สอบถามเพิ่มเติมวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เรือ่ง 
“รายไดจ้ากสญัญาที่ท ากบัลกูคา้” (TFRS 15) นัน้ สง่ผลกระทบอยา่งไรตอ่งบการเงินของบรษัิทในปี 2562 

นายสุเมธ แจ้งสามสี ผูส้อบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มพี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด  ชีแ้จงว่า TFRS 15 
ไม่ไดส้ง่ผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่องบการเงินของบริษัทปี 2562 เนื่องจากการรบัรูร้ายไดข้องบริษัทนัน้สามารถระบไุด้
จาก ภาระผกูพนัในการด าเนินงาน (performance obligations) ในเรื่องการสง่มอบและโอนกรรมสิทธ์ิในผลิตภณัฑใ์หแ้ก่
ลกูคา้ 

นางสาวสวุรรณี เชียรสิริไกรวฒุิ ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า ค่าใชจ้่ายที่เพิ่มขึน้ในปี 2562 เป็นค่าใชจ้่ายจาก
เรือ่งใดเป็นหลกั 

ประธานฯ ชีแ้จงวา่ ค่าใชจ้่ายที่เพิ่มขึน้ในปี 2562 นัน้ มาจากการเขา้ซือ้กิจการจ านวน 9 แห่งในระหวา่ง
ปี 

นายซนัเจย ์อาฮูจา ไดชี้แ้จงเพิ่มเติมว่า ค่าใชจ้่ายทัง้หมดที่เพิ่มขึน้ในปี 2562 เนื่องจากการด าเนินการ
เขา้ซือ้กิจการที่เสร็จสมบูรณเ์พียงบางสว่นในปี 2561 ซึ่งต่อมาไดด้  าเนินการแลว้เสร็จเมื่อปี 2562 จึงมีผลท าใหค้่าใชจ้่าย
เพิ่มมากขึน้จากปีก่อน 

นางสาวนชุนาถ ยงัชนะ ผูถื้อหุน้ สอบถามผูส้อบบญัชี จากบริษัท เคพีเอ็มพี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั
เก่ียวกบัเรือ่งส  าคญัในการตรวจสอบ (Key audit matters) วา่มีเรือ่งใดบา้ง 

นายสเุมธ แจง้สามสี ผูส้อบบญัชี จากบรษัิท เคพีเอ็มพี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ชีแ้จงวา่ เรือ่งส  าคญัใน
การตรวจสอบ (Key audit matters) นัน้เก่ียวขอ้งกบัการรวมธุรกิจ (Business Combination) และการทดสอบการดอ้ยค่า
ของคา่ความนิยม (goodwill) และสนิทรพัยอ์ื่นๆ  

เนื่องจากไมม่ีผูถื้อหุน้รายใดซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงมติและออกเสยีง
ลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

 มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 4,775,266,750  เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999 

 มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไม่อนมุตัิ 953 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะงดออกเสยีง 2,424,230  เสยีง  

 บตัรเสยี -ไมม่ี- 
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หมายเหต:ุ  ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชุมระหว่างการประชมุเพิ่มขึน้ 429,499  หุน้ นบัเป็นจ านวนหุน้ที่เขา้รว่ม
ประชมุทัง้หมดจ านวน 4,777,691,933  หุน้  

มติที่ประชุม อนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงนิปันผลเพิ่มเติมส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 
และรับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

 ประธานฯ แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ เนื่องจากบรษัิทไดม้ีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการด าเนินงาน
ของบริษัทประจ าปี 2562 ไปแลว้ จ านวน 4 ครัง้ ในอตัรา (1) หุน้ละ 0.35 บาท เมื่อวนัที่ 4 มิถนุายน 2562 (2) หุน้ละ 0.35 
บาท เมื่อวนัที่ 5 กนัยายน 2562 (3) หุน้ละ 0.35 บาท เมื่อวนัที่ 11 ธันวาคม 2562 และ (4) หุน้ละ 0.175 บาท เมื่อวนัที่ 8 
พฤษภาคม 2563 ตามล าดบั 

 โดยการจ่ายเงินปันผลครัง้ที่ 4 นัน้ บริษัทไดม้ีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหก้ับผูถื้อหุน้ไปก่อน เพื่อ
เป็นการช่วยบรรเทาผลกระทบอนัเนื่องมาจากการเลือ่นการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

 ดงันัน้ เมื่อค านวณเงินปันผลที่บริษัทจ่ายจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รวมทัง้
หมดแลว้ คิดเป็นอัตราหุน้ละ 1.225 บาท รวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 6,877.83 ลา้นบาท ซึ่งเป็นจ านวนเงิน และอัตรา
เดียวกนักบัท่ีบรษัิทประสงคท์ี่จะเสนอเพื่อขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ที่จะจดัขึน้ก่อนหนา้นี ้ในวนัท่ี 
22 เมษายน 2563 ซึ่งต่อมาไดถ้กูยกเลิกอนัเนื่องมาจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรค  Covid-19 ในขณะนัน้ โดยที่
อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วเหมาะสมและสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทซึง่ก าหนดไวไ้มน่อ้ยกวา่
รอ้ยละ 30 

  ส าหรบัการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทไดม้ีการจัดสรรทุนส ารองตามที่กฎหมาย
ก าหนดไวเ้ต็มจ านวนในอตัรารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียนแลว้ จึงไมต่อ้งจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก 

นางสาวพรทิศ วาทะวฒุิ ผูถื้อหุน้ ไดเ้สนอแนะวา่บรษัิทควรจ่ายเงินปันผลในอตัราเดียวกนักบัในปี 2561 

นางสาวศิริลกัษณ ์ธีระดากร ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามว่าบริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นรายไตรมาสในปี 2563 
หรอืไม ่หรอืจะจ่ายเงินปันผลประจ าปีเพียงครัง้เดียวในเดือนเมษายน 2564 เหมือนกบัธนาคารพาณิชยต์า่งๆ  

ประธานฯ กลา่วตอบวา่ บรษัิทมีความตัง้ใจทีจ่ะยงัคงจ่ายเงินปันผลเป็นรายไตรมาส 

เนื่องจากไม่มีผูถื้อหุน้รายใดซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะลงมติและ
ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 4,777,507,103  เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 99.9997 

 มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 10,400 เสยีง     คิดเป็นรอ้ยละ 0.0002  

 มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะงดออกเสยีง 188,030 เสยีง 

 บตัรเสยี -ไมม่ี- 
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หมายเหต:ุ  ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึน้  13,600 หุน้ นบัเป็นจ านวนหุน้ที่เขา้รว่ม
ประชมุทัง้หมดจ านวน 4,777,705,533  หุน้  

มติที่ประชุม อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 และ
รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจ าปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.225 บาท รวมเป็น
จ านวนเงนิทั้งสิน้ 6,877.83 ล้านบาท  

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

 ประธานฯ แจง้ต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 71 และ
ขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 14  ซึง่ก าหนดใหก้รรมการพน้จากต าแหนง่จ านวนหนึง่ในสามในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
โดยกรรมการท่ีพน้จากต าแหนง่ตามวาระ มีรายนามดงัตอ่ไปนี ้  

1. นายระเฑียร ศรมีงคล ประธานกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการดา้นความยั่งยืนและการบรหิารความเสีย่ง 

2. นายวิลเลีย่ม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค  กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดแูล
กิจการ 

3. ดร. ศิร ิการเจรญิดี  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา พิจารณา
คา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ 

4. นายคณิต สหี ์  กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดูแล
กิจการ และกรรมการดา้นความยั่งยืนและการบรหิารความเสีย่ง 

5. นายดีลปิ กมุาร ์อากาวาล  กรรมการบริษัทที่เป็นผูบ้ริหาร กรรมการดา้นความยั่งยืนและการบริหาร
ความเสีย่ง และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กลุม่ธุรกิจ Feedstock และ PET 

6.  นายมารษิ สมารมัภ ์  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

ทัง้นี ้กรรมการท่ีพน้จากต าแหนง่ตามวาระ ไดแ้ก่ (1) นายระเฑียร ศรมีงคล (2) นายวิลเลีย่ม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮ
เน็ค (3) ดร.ศิริ การเจริญดี (4) นายคณิต สีห ์และ (5) นายดีลิป กุมาร ์อากาวาล ยินดีรบัเป็นกรรมการต่อไป โดยเสนอต่อ
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ 

โดยที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการ ได้พิจารณาและค านึงถึง
ประสบการณท์ างานท่ีผา่นมาของกรรมการดงักลา่ว ตลอดจนการอทุิศตนอนัเป็นประโยชนต์อ่บรษัิท จึงเห็นสมควรเสนอให้
ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทแตง่ตัง้กรรมการท่ีพน้จากต าแหนง่ทัง้ 5 ทา่นดงักลา่วเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

ทัง้นี ้ส  าหรบัต าแหน่งกรรมการที่ว่างลงจากการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระของนายมาริษ สมารมัภ ์ซึ่ง
ไม่สามารถที่จะเข้ารับการต่อวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระได ้เนื่องจากเกณฑท์ี่ บริษัทก าหนดไวใ้นกฎบัตร
คณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัอายเุกษียณของกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบั
ดแูลกิจการ ไดพ้ิจารณาเสนอช่ือ นางไขศร ีเนื่องสกิขาเพียร เขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระแทน 

ประธานฯ จึงไดเ้สนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพือ่พิจารณาอนมุตัิ  
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(ก) เลือกตัง้กรรมการ 5 ท่าน ที่พน้จากต าแหน่งตามวาระในปีนี ้ไดแ้ก่ (1)  นายระเฑียร ศรีมงคล (2) 
นายวิลเลีย่ม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค (3) ดร. ศิร ิการเจรญิดี (4) นายคณิต สหี ์และ (5) นายดีลปิ กมุาร ์อา
กาวาล กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ และ 

(ข) เลือกตัง้ นางไขศร ีเนื่องสิกขาเพียร ซึ่งเป็นผูม้ีคณุสมบตัิตรงตามค านิยามกรรมการอิสระของบรษัิท 
เป็นกรรมการอิสระแทน นายมารษิ สมารมัภ ์ท่ีพน้จากต าแหนง่ตามวาระ 

 โดยประวตัิกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระและเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตัง้กลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และประวตัิของผูท้ี่ไดร้บัการเสนอช่ือใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตัง้เป็นกรรมการอิสระแทน
ต าแหนง่ที่วา่ง ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ของหนงัสอืเชิญประชมุ ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้แลว้ 

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะให้กรรมการบริษัทเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมที่  
International Institute for Management Development (IMD) ที่เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์

เนื่องจากไม่มีผูถื้อหุน้รายใดซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะลงมติและ
ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนนเป็นรายบคุคล โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. นายระเฑียร ศรีมงคล – ประธานกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการดา้นความยั่งยืนและการบรหิารความเสีย่ง 

 มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 4,338,819,905 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 90.8141 

 มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 438,869,198  เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 9.1858 

  มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะงดออกเสยีง 16,930  เสยีง  

 บตัรเสยี -ไมม่ี- 

2. นายวิลเลีย่ม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค – กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ 

 มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 4,512,103,547  เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 94.4410 

 มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 265,589,556  เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 5.5589 

  มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะงดออกเสยีง 12,930  เสยีง  

 บตัรเสยี -ไมม่ี- 

3. ดร. ศิริ การเจริญดี – กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับ
ดแูลกิจการ  

 มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 4,361,286,718  เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 91.2844 

 มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 416,404,385  เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 8.7155 

  มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะงดออกเสยีง 14,930  เสยีง  

 บตัรเสยี -ไมม่ี- 
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4. นายคณิต สีห ์– กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ และกรรมการดา้น
ความยั่งยืนและการบรหิารความเสีย่ง 

 มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 4,501,251,981 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 94.2140 

 มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 276,435,122  เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 5.7859 

  มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะงดออกเสยีง 18,930  เสยีง  

 บตัรเสยี -ไมม่ี- 

5.  นายดีลิป กุมาร ์อากาวาล – กรรมการบริษัทที่เป็นผูบ้ริหาร กรรมการดา้นความยั่งยืนและการบริหารความเสีย่ง 
และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุม่ธุรกิจ Feedstock และ PET  

 มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 4,749,550,295 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 99.4141 

 มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 27,987,608  เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.5858 

  มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะงดออกเสยีง 168,130  เสยีง  

 บตัรเสยี -ไมม่ี- 

6.  นางไขศร ีเนื่องสกิขาเพียร – กรรมการอิสระ 

 มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 4,777,535,998  เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999 

 มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 1,905 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

  มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะงดออกเสยีง 168,130  เสยีง  

 บตัรเสยี -ไมม่ี- 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุระหวา่งการประชมุเพิ่มขึน้ 500 หุน้ นบัเป็นจ านวนหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุ
ทัง้หมดจ านวน 4,777,706,033  หุน้  

มติที่ประชุม อนุมัติ (ก) การเลือกตั้ง (1) นายระเฑียร ศรีมงคล (2) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวู์๊ด ไฮเน็ค (3) ดร. ศิริ 
การเจริญดี (4) นายคณิต สีห์ และ (5) นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหน่ึง และ (ข) การเลือกตั้ง นางไขศรี เน่ืองสิกขาเพียร เป็น
กรรมการอิสระเข้าใหม่แทนนายมาริษ สมารัมภ ์ที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ และไม่สามารถที่
จะเข้ารับการต่อวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระได้ตามที่เสนอ 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจ าปี 2563 

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและ
ก ากบัดแูลกิจการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจ่ายค่าตอบแทนกรรรมการ
ประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 27,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) ค่าตอบแทนประจ าของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเป็นจ านวนเงินรวม 
6,300,000 บาท 
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2) คา่ตอบแทนประจ าของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นจ านวนเงินรวม 2,100,000 บาท 
3) คา่ตอบแทนประจ าของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ โดยจ่าย

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

คา่ตอบแทนใหเ้ฉพาะกรรมการอิสระเทา่นัน้ เป็นจ านวนเงินรวม 1,200,000 บาท 
5) โบนสัซึง่จ่ายใหก้บักรรมการทกุคน เป็นจ านวนเงินรวม 15,000,000 บาท  

 นาย Basant Kumar Dugar ผูถื้อหุน้ ไดเ้สนอแนะว่าบริษัทควรพิจารณาในเรื่องดงัต่อไปนี ้(1) ก าหนด
โบนสัผนัแปร (variable bonus) ในอตัรารอ้ยละ 2 จากการเติบโตของก าไรสทุธิใหก้บัคณะกรรมการบรษัิททัง้หมด ซึง่เป็นไป
ตามเทรนดใ์หม่ของบริษัทที่ติดอนัดบัใน Fortune 500 (2) มีโปรแกรมการตรวจสุขภาพผูสู้งวยัแบบองคร์วม (longevity 
check-up package) ใหแ้ก่กรรมการของบรษัิท และ (3) จดัท ากรมธรรมป์ระกนัภยัไวรสัโคโรนา่ (Covid-19) ใหแ้ก่กรรมการ
ของบรษัิท 

 เนื่องจากไม่มีผูถื้อหุน้รายใดซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะลงมติและ
ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 4,749,684,390 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.4134 

 มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไม่อนมุตัิ 27,964,613  เสยีง   คิดเป็นรอ้ยละ 0.5853 

 มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะงดออกเสยีง 57,030 เสยีง                    คิดเป็นรอ้ยละ 0.0011 

 บตัรเสยี -ไมม่ี-  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

มติที่ประชุม อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจ าปี 2563 ตามที่เสนอ  

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 
2563 

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชมุว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั มาตรา 120 และ
ขอ้บงัคบับรษัิท ขอ้ 30(6) ก าหนดใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี
เพื่อเสนออนุมตัิต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทใหแ้ต่งตัง้นายสเุมธ 
แจง้สามสี ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 9362 หรือ นายศกัดา เกาทณัฑท์อง ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4628 หรือนาย
เจริญ ผูส้มัฤทธ์ิเลิศ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4068 หรือผูส้อบบญัชีรายอื่นซึง่ไดร้บัการแตง่ตัง้จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิ
ไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2563 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีคุณสมบัติตาม
พระราชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ โดยก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี
ประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 8,800,000 บาท โดยไมร่วมคา่ใชจ้่ายอื่นๆ ซึง่เพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.53 เมื่อเปรยีบเทียบกบั
คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562 

นายสถาพร โคธีรานุรกัษ์ ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามดงันี ้(1) ค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 จ านวนเงินไม่เกิน 
8,880,000 บาท นัน้ ไดร้วมคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีของบรษัิทย่อยดว้ยหรือไม ่หากไมร่วม คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีรวมของ
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บริษัทในกลุม่ทัง้หมดคิดเป็นจ านวนเงินประมาณเท่าไร และ (2) ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่จะจ่ายใหผู้ส้อบบญัชี มีอะไรบา้ง และคิด
เป็นจ านวนเงินประมาณเทา่ไร  

นายซนัเจย ์อาฮูจา ไดชี้แ้จงและตอบขอ้ซกัถามว่า ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 จ านวน
เงินไม่เกิน 8,800,000 บาทนั้น เป็นค่าตอบแทนเฉพาะการสอบบัญชีของบริษัทซึ่งไม่รวมถึงบริษัทย่อยอื่นๆ ส าหรับ
คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีรวมของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยทัง้หมดส าหรบัปี 2562 จะเป็นจ านวนเงินทัง้หมด 184 ลา้นบาท ซึง่ไม่
รวมถึงจ านวนเงินท่ีจ่ายใหแ้ก่บรษัิท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นเงินจ านวน 159 ลา้นบาท  

ค าถามจากนักลงทุนสถาบัน สอบถามว่าเหตุใดค่าบริการตรวจสอบอื่น (non-audit fees) จึงสูงกว่า
คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี (audit fee)  

นายสุเมธ แจ้งสามสี ผูส้อบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มพี ภูมิไชย สอบบัญชี  จ ากัด ชีแ้จงว่า เนื่องจาก
บริษัทไดม้ีการเขา้ซือ้กิจการหลายแห่งในปี 2562 ดงันัน้ ค่าบริการตรวจสอบอื่นๆ (non-audit fee) สว่นใหญ่จึงมาจากการ
ท า due diligence และบริการตา่งๆ ในทางภาษีที่เก่ียวขอ้งกบัการเขา้ซือ้กิจการ นอกจากนี ้ยงัรวมถึงค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้ง
กบัเอกสารที่เก่ียวกบัการก าหนดราคาโอนระหว่างบริษัท (Transfer Pricing Documentation) เนื่องจากมีพระราชบญัญัติ
แกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรษัฎากร (ฉบบัท่ี 47) พ.ศ. 2561 เรือ่งมาตรการปอ้งกนัการก าหนดราคาโอนระหวา่งบรษัิท (Transfer 
Pricing) ที่เพิ่งมีผลบงัคบัใชใ้นประเทศไทยและในทวีปยโุรป อย่างไรก็ตาม ค่าบริการตรวจสอบอื่นๆ (non-audit fees) ใน
แตล่ะปีนัน้จะไมเ่ทา่กนั ขึน้อยูก่บัปรมิาณการเขา้ซือ้กิจการ หรอืจ านวนการเขา้ท ารายการของบรษัิท 

  เนื่องจากไม่มีผูถื้อหุน้รายใดซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะลงมติและ
ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 4,573,804,029 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 95.7357 

 มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไม่อนมุตัิ 203,726,349 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 4.2642 

 มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะงดออกเสยีง 184,030  เสยีง  

 บตัรเสยี -ไมม่ี-  

หมายเหต:ุ  ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึน้  8,375 หุน้ นับเป็นจ านวนหุน้ที่เขา้ร่วม
ประชมุทัง้หมดจ านวน 4,777,714,408  หุน้  

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 
ตามที่เสนอ 

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 22 และข้อที่ 26 

 ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อใหบ้ริษัทสามารถจดัการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือการ
ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสไ์ด ้บริษัทจึงจ าเป็นต้องแก้ไขขอ้บังคับของบริษัท ข้อที่ 22 และข้อที่ 26 เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัพระราชก าหนดวา่ดว้ยการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาแลว้จึงเห็น
ควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ที่ 22 และขอ้ที่ 26  โดยแกไ้ขเป็นดงันี ้
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 “ข้อ 22. (ใหม่) คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง  ในการเรียกประชุม
คณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการหรือผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายสง่หนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการไม่นอ้ยกว่า  7 วนัก่อนวนั
ประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบดว่นเพื่อรกัษาสิทธิหรือประโยชนข์องบริษัทจะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอื่นและก าหนดวนั
ประชมุใหเ้รว็กวา่นัน้ก็ได ้

คณะกรรมการบรษัิทสามารถจดัประชมุได ้ณ ทอ้งที่อนัเป็นท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่ของบรษัิทหรอืสถานท่ีอื่นใดตามที่
เห็นสมควร 

การประชมุคณะกรรมการสามารถกระท าผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกสไ์ด ้โดยปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข
ตามที่กฎหมายก าหนด 

กรรมการตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปอาจรอ้งขอใหป้ระธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได ้ในกรณีที่มีกรรมการ
ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปรอ้งขอ ใหป้ระธานกรรมการหรือผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการก าหนดวนัประชมุภายใน 14 
วนันบัแตว่นัท่ีไดร้บัการรอ้งขอ” 

“ข้อ 26. (ใหม่) ในการเรยีกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสอืนดัประชมุ ระบสุถานท่ี วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชมุ และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชมุ พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบวุ่าเป็นเรื่องที่จะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักลา่วและจดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้และนาย
ทะเบียนทราบไมน่อ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพไ์มน่อ้ยกวา่ 3 วนัก่อนวนั
ประชมุ 

ในการประชุมผูถื้อหุน้สามารถจัดประชุมได ้ณ ทอ้งที่อนัเป็นที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจั งหวดัอื่นทั่ว
ราชอาณาจกัร 

การประชุมผูถื้อหุน้สามารถกระท าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสไ์ด ้โดยปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขตามที่
กฎหมายก าหนด” 

ในการนี ้ใหบ้คุคลที่ไดร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจา้หนา้ที่บริหารกลุม่บริษัทฯ (Group 
CEO) เพื่อด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัท ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจในการ
แกไ้ขหรือเพิ่มเติมขอ้ความใดๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน ทัง้นี ้รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ของ
หนงัสอืเชิญประชมุ ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุแลว้ 

 เนื่องจากไมม่ีผูถื้อหุน้รายใดซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงมติและออกเสยีง
ลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

 มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 4,775,573,873 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9551 

 มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 2,064,205 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0432 

 มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะงดออกเสยีง 76,330 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0015 

 บตัรเสยี -ไมม่ี- คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
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มติที่ประชุม อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 22 และข้อที่ 26 เพื่อให้บริษัทสามารถจัดการประชุม
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสไ์ด้ โดยใช้ข้อบังคับ
ของบริษัท ข้อที่ 22 (ใหม่) และข้อที่ 26 (ใหม่) แทน ตามที่เสนอ 

 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

  – ไมม่ี – 

   ซึ่งต่อมา นายดีลิป กุมาร ์อากาวาล กรรมการบริษัทที่เป็นผูบ้ริหาร กรรมการดา้นความยั่งยืนและการ
บริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหนา้ที่บริหารธุรกิจ Feedstock และ PET ไดน้ าเสนอรายงานเก่ียวกับไอวีแอลและ
เศรษฐกิจหมนุเวียน (IVL & Circular Economy) ตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้

   นายดีลปิ กมุาร ์อากาวาล ไดก้ลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ทกุทา่นท่ีเขา้รว่มประชมุทัง้ๆ ที่การจดัประชมุในครัง้
นีจ้ะอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขและสภาวการณ์ที่ยากล าบากกวา่ปกติ จากนัน้ไดก้ลา่วกบัที่ประชุมว่า ไอวีแอลเป็นผูผ้ลิต PET ราย
ใหญ่ที่สุดของโลก ดว้ยสินทรพัยท์ี่หลากหลาย โดยมีโรงงานตัง้อยู่ใน 33 ประเทศ และมีพนักงานกว่า 24,000 คน เพื่อ
ตอบสนองตอ่ความตอ้งการทีห่ลากหลายของผูบ้รโิภค   

   โดยในกลุม่ธุรกิจ PET นัน้ ทกุๆ 1 ใน 5 ของขวด PET ทั่วโลกท าจาก PET resins ของบรษัิท และในกลุม่
ธุรกิจ Fibers นัน้ ทกุๆ 1 ใน 2 ของผา้ออ้มเด็กระดบัเกรดพรเีมี่ยม และ 1 ใน 4 ของถงุลมนิรภยัทั่วโลกนัน้ผลติขึน้โดยบริษัท 
หรือในกลุ่มธุรกิจ Integrated Oxides and Derivatives บริษัทเป็นผูผ้ลิต Ethylene Oxides ที่ใหญ่ที่สดุเป็นอนัดบัที่ 2 ใน
ประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่ไดจ้ดัหาและเป็นท่ีตอ้งการของตลาดในกลุม่ Home care และ Personal care ในการผลติเจลลา้ง
มือ ยาสระผม สบู ่และผงซกัฟอก 

   จากนัน้ นายดีลปิ กมุาร ์อากาวาล ไดก้ลา่วถึงผลกระทบของโรคติดเชือ้โคโรนาไวรสัสายพนัธุใ์หม ่2019 
(“โรค COVID-19”) ที่มีต่อธุรกิจของไอวีแอลว่า รอ้ยละ 65 ของ EBITDA นัน้มาจากธุรกิจ Integrated PET ซึ่งมีการเติบโต
และไดร้บัการตอบรบัอย่างดีมาก  เนื่องจากความตอ้งการที่จะใช้ PET เพิ่มมากขึน้ ซึ่งบรรจุภัณฑ์เก่ียวกับอาหารและ
เครือ่งดื่ม ขวด PET ขนาดใหญ่ และขวดบรรจเุจลแอลกอฮอลลฆ์า่เชือ้ขนาดเลก็นัน้ ลว้นท ามาจาก PET ทัง้สิน้ ดงันัน้ ธุรกิจ 
PET ในปีนีจ้ึงมีความแข็งแกรง่กวา่ปี 2562  

   เมื่อช่วงตน้ปีที่ผ่านมา บริษัทไดเ้ขา้ซือ้กิจการมลูค่ากว่า 2 พนัลา้นเหรียญสหรฐัจากบริษัท Huntsman 
Chemicals และปัจจุบันรายไดข้องบริษัทอยู่ที่ประมาณ 1.3 หมื่นลา้นเหรียญสหรัฐ และ EBITDA อยู่ที่ประมาณ 1.5 
พนัลา้นเหรยีญสหรฐั โดยคิดจากฐานการเงินในปี 2562 โดยบริษัทไดแ้บ่งกลุม่ธุรกิจ Huntsman ออกเป็น 3 กลุม่ใหญ่ๆ ซึ่ง
เป็นสนิคา้เพื่อใหบ้รกิารแก่ผูบ้รโิภคที่มีความสนใจ และเป็นสนิคา้ประเภทไมค่งทน (non-durable) เป็นสว่นใหญ่ 

   นอกจากนี ้นายดีลิป กุมาร ์อากาวาล ยงัไดอ้ธิบายถึงผลการด าเนินการของแต่ละกลุ่มธุรกิจ ซึ่งไดแ้ก่  
ธุรกิจ Combined PET, ธุรกิจ Integrated Oxides and Derivative (IOD) และธุรกิจ Fibers โดยธุรกิจ Combined PET ซึ่ง
เป็นธุรกิจที่ส  าคญัของบริษัท คิดเป็นรอ้ยละ 55 ของ EBITDA ของบริษัท ธุรกิจ Integrated Oxides and Derivative (IOD) 
คิดเป็นรอ้ยละ 30 ของ EBITDA ของบรษัิท และธุรกิจ Fibers คิดโดยประมาณรอ้ยละ 15 ของ EBITDA ของบรษัิท  

   นายดีลปิ กมุาร ์อากาวาล ไดส้รุปถึงกลยทุธท์ัง้ 5 ประการของไอวีแอลในปี 2566 ซึง่ไดม้ีการน าเสนอไป
แลว้ในงาน Capital Market Day เมื่อช่วงตน้ปีที่ผา่นมา และอธิบายเก่ียวกบัความคิดรเิริม่ที่ส  าคญัภายใตก้ลยทุธด์งักลา่ว 
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   โดยนายดีลิป กุมาร ์อากาวาล ไดแ้บ่งปันมุมมองเก่ียวกับบทบาทของไอวีแอลที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) ว่าบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างธุรกิจชั้นน าด้านการรีไซเคิล PET เพื่อที่จะได้รับ
ผลตอบแทนคืนมาเป็นเลขสองหลกั ซึง่จะท าใหท้ัง้ธุรกิจ PET และธุรกิจรไีซเคิล PET จะยงัคงสรา้งมลูคา่ที่แข็งแกรง่ต่อผูถื้อ
หุน้ของบรษัิท 

   นอกจากนี ้บรษัิทมีความแนว่แนท่ี่จะบรรลเุปา้หมายดา้นความยั่งยืน และยงัคงมุง่มั่นอยา่งเต็มที่ในดา้น
สิ่งแวดลอ้ม (Environment) สงัคม (Social) และธรรมาภิบาลหรือบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG และบริษัทยงัได้
ก าหนดเป้าหมายส าหรบัปี 2568 เพื่อที่จะสรา้งบริษัทระดบัโลกที่มีความยั่งยืนระดบัสงูสดุในทุกๆ ดา้น บริษัทจึงมีความ
ภูมิใจที่จะน าเสนอว่า ไอวีแอลไดถู้กจัดอันดับอยู่ในควอไทลแ์รกในดัชนีส  าคัญทัง้หมดของ ESG และยังคงมุ่งมั่นที่จะ
ปรบัปรุงใหด้ียิ่งๆ ขึน้ตอ่ไป 

   ปัจจุบนับริษัทไดร้ีไซเคิลขวด PET ไปแลว้มากกว่า 5.3 หมื่นลา้นขวด ตัง้แต่ปี 2554 จนถึงตน้ปี 2563 
และมุง่มั่นท่ีจะรไีซเคิลใหไ้ด ้5 หมื่นลา้นขวดตอ่ปีภายในปี 2568 โดยไดม้ีการลงทนุเป็นเงินจ านวน 1.5 พนัลา้นเหรยีญสหรฐั
เพื่อพฒันาและตอ่ยอดในระดบัสากล บริษัทจึงอยากกลา่วขอบคณุลกูคา้และหนว่ยงานก ากบัดแูลตา่งๆ ที่ใหก้ารสนบัสนนุ
บรษัิทเป็นอยา่งดีโดยเสมอมา 

   นายสมศกัดิ ์วาณิชวศิน อาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุน้ สมาคมสง่เสริมผูล้งทนุไทย สอบถามวา่ จากการแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบที่ท าใหบ้ริษัทจะตอ้งปิดโรงงานเป็นการชั่วคราวทัง้ในประเทศและต่างประเทศ
หรอืไม ่และทางบรษัิทมีมาตรการรองรบัอยา่งไรเพื่อลดผลกระทบดงักลา่ว 

   นายดีลิป กุมาร ์อากาวาล ชีแ้จงว่า เนื่องจากเหตุการณก์ารแพร่ระบาดของโรค COVID-19 บริษัทได้
จัดตั้งคณะท างาน Global Emergency Management Team (GEMT) ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจาก The Indorama 
Management Council (IMC) หน่วยธุรกิจ และภูมิภาคต่างๆ ซึ่งวตัถุประสงคใ์นการจัดตัง้คณะท างาน GEMT นีค้ือ เพื่อ
มอบหมายใหท้ีมผูบ้ริหารหรือผูน้  าในหน่วยธุรกิจต่างๆ ของไอวีแอลสามารถตดัสินใจในเรื่องใดๆ ที่จ  าเป็นได ้เพื่อความ
ปลอดภยัของพนกังานไอวีแอลทุกคน และจ ากัดผลกระทบที่มีต่อธุรกิจของบริษัท เพื่อใหพ้นกังานของไอวีแอลทั่วโลกมี
ความปลอดภยั อีกทัง้โรงงานทั่วโลกสามารถด าเนินการผลิตไดถ้ึงแมว้่าจะมีค าสั่งปิดพืน้ที่ ( lockdown) ในหลายประเทศ 
ยกเวน้โรงงานในประเทศอินเดียที่หยดุการด าเนินงานชั่วคราวเนื่องจากค าสั่งการปิดพืน้ท่ี (lockdown) ของรฐับาลที่เขม้งวด 
ซึ่งคิดเป็นเพียงรอ้ยละ 4-5 ของการผลิตสินคา้และผลิตภัณฑท์ัง้หมดของบริษัท ทัง้นี ้โรงงานผลิต PET และ Fibers ใน
ประเทศอินเดียเพิ่งจะกลบัมาเริม่ด  าเนินการผลติอีกครัง้  

   นายสมศกัดิ์ วาณิชวศิน อาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุน้ สมาคมสง่เสริมผูล้งทนุไทย สอบถามเพิ่มเติมว่า (1) 
ความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศต่างๆ ท่ีส  าคัญคืออะไร (2) สงครามทางการคา้ระหว่างประเทศสหรฐัอเมริกาและ
ประเทศจีน สง่ผลกระทบอยา่งไรตอ่บรษัิท และบรษัิทมีแผนการเพื่อรองรบัความเสีย่งหรอืไม่ 

   นายดีลิป กุมาร ์อากาวาล ชีแ้จงวา่ บริษัทไดม้ีการลงทนุหลกัในประเทศสหรฐัอเมริกาเป็นสว่นใหญ่ คิด
เป็นรอ้ยละ 60 โดยบรษัิทจะไมล่งทนุในประเทศที่มีความเสีย่งสงูทางดา้นเศรษฐกิจ เช่น ประเทศอารเ์จนตินา่ นอกจากนีย้งั
กลา่วเพิ่มเติมเก่ียวกบัสงครามทางการคา้วา่ บรษัิทไมไ่ดร้บัผลกระทบจากสงครามทางการคา้ระหวา่งประเทศสหรฐัอเมรกิา
และประเทศจีน อนัเป็นผลมาจากการที่ไอวีแอลกระจายการลงทนุไปตามภมูิภาคต่างๆ ทั่วโลกนัน้ ซึ่งจะเป็นผลดีและเป็น
ประโยชนต์อ่ไอวีแอลจากการเป็นผูผ้ลติที่กระจายอยูใ่นภมูิภาคตา่งๆ ทั่วโลก   

 นางสาวนชุนาถ ยงัชนะ ผูถื้อหุน้ สอบถามว่าเพราะเหตใุดก าไรสทุธิของบริษัทในปี 2562 จึงลดลงเมื่อ
เทียบกบัปี 2561 
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   นายซันเจย ์อาฮูจา ชีแ้จงว่า Core EBITDA ของบริษัทลดลงจ านวน 11 พันลา้นบาทเมื่อเทียบกับปี 
2561 อีกทัง้ยงัมีการขาดทนุในสนิคา้คงเหลือ (Inventory loss) จ านวน 6 พนัลา้นบาท และรายไดจ้ากรายการพิเศษอื่นๆ ที่
ลดลงในปี 2562 ซึ่งเป็นผลท าใหก้ าไรสทุธิโดยรวมของบริษัทลดลง ทัง้นี ้สาเหตุหลกัที่ท  าให ้Core EBITDA ลดลงมาจาก
การลดลงของสว่นตา่งภาคอตุสาหกรรม โดยเฉพาะกลุม่ธุรกิจ Feedstock และ PIA รวมทัง้การปิดซอ่มบ ารุงโรงงานผลิตเอ
ทิลนีออกไซดแ์ละเอทิลนีไกลคอล (EOEG) ในประเทศสหรฐัอเมรกิา 

  นาย Basant Kumar Dugar ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ บรษัิทสามารถหลกีเลีย่งการกูย้ืมส าหรบัเงินกูย้ืมระยะ
ยาวที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี (current portion of long-term loans) และเงินเบิกเกินบญัชี (overdraft) ไดห้รอืไม ่

  นายซนัเจย ์อาฮูจา ชีแ้จงว่า บริษัทไดม้ีการทบทวนและตรวจสอบในเรื่องของหนีส้ินและแหล่งจัดหา
เงินทนุอยูเ่สมอตามที่เห็นควร ซึง่บรษัิทไดพ้ิจารณาทบทวนในเรือ่งนีแ้ลว้ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีนี ้อยา่งไรก็ตาม บรษัิทจะ
ยงัคงพิจารณากระจายความเสีย่งและตน้ทนุการกูย้ืมเงินใหเ้หมาะสมอยูเ่สมอ 

  นาย Basant Kumar Dugar ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่บรษัิทสามารถกูย้ืมเงินจากตลาดเงินกูร้ะหวา่งธนาคาร 
(Interbank Money Market) ไดเ้ทา่กบักระแสเงินสดจากการด าเนินงานท่ีเป็นบวกเพื่อลดตน้ทนุการกูย้ืมไดห้รอืไม่ 

  นายซนัเจย ์อาฮจูา ตอบวา่ บรษัิทไดม้ีการกูย้ืมเงินประเภทช าระคืนเมื่อทวงถามหรือ Call loan ในอตัรา
ทีเ่ทา่กนักบัอตัราดอกเบีย้เงินใหกู้ย้ืมระหวา่งธนาคาร (Interbank) ซึง่อาจมีอตัราสว่นตา่งดอกเบีย้ (spread) เพียงเลก็นอ้ย 

  ก่อนปิดการประชุมผูถื้อหุน้ มีผูถื้อหุ้นเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองจ านวน 193 ราย และผูถื้อหุน้ที่รบัมอบ
ฉนัทะจ านวน 1,833 ราย รวมผูถื้อหุน้จ านวน 2,026 ราย ถือหุน้รวมกนัทัง้สิน้ 4,777,714,408  หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 85.0952 
ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด 

 เมื่อไมม่ีผูถื้อหุน้สอบถามหรอืมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอปิดการประชมุและกลา่วขอบคณุผู้
ถือหุน้ทกุทา่นท่ีสละเวลามารว่มประชมุ และใหข้อ้คิดเห็นตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชนต์อ่บรษัิท 
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 (นายระเฑียร ศรมีงคล) 

                                                                                                

 ลงช่ือ        -โซวคิ รอย เชาวดู์รี-่            เลขานกุารบรษัิท 

 (นายโซวิค รอย เชาวด์รูี)่ 

    

 ลงช่ือ     -พรีวฒัน ์กิตชิยัชนานนท์-        ผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ 

         (นายพีรวฒัน ์กิติชยัชนานนท)์  
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