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7 พฤษภาคม 2564 
 
เรือ่ง  รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564  
 
เรยีน   กรรมการและผูจ้ดัการ  
          ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
 ตามที่ บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 ผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) เมื่อวนัองัคารท่ี 27 เมษายน 2564  นัน้ บรษัิทขอน าสง่รายงานการประชมุดงักลา่ว รายละเอียดปรากฏตาม
สิง่ที่สง่มาดว้ย 
  
 หากท่านผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยั หรือมีความเห็น และ/หรือ มีความประสงคท์ี่จะเสนอขอแกไ้ขเพิ่มเติมประการใด เก่ียวกบัรายงาน
การประชุมดงักล่าว ขอความกรุณาส่งขอ้เสนอขอแกไ้ขเพิ่มเติม และ/หรือแสดงความคิดเห็นมายงับริษัทภายในวนัท่ี 15 มิถุนายน 
2564 โดยกรุณาสง่มาที่ ฝ่ายเลขานกุารบริษัท บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 75/80-81 อาคารโอเช่ียนทาว
เวอร ์2 ชัน้ 32 ซอยสขุมุวิท 19 (วฒันา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย หรือ สง่ทาง email 
address มาที่ IVL.ComSec@indorama.net หรือทางโทรศพัทห์มายเลข 02-661-6661 ต่อ 688 หรือ 339 หรือส่งทางโทรสารที่
หมายเลข 02-665-7090 เพื่อที่บริษัทจะไดด้  าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมในรายงานการประชมุดงักลา่วตามความคิดเห็นของท่านผูถื้อ
หุน้ (หากมี) ทัง้นี ้หากพน้จากระยะเวลาที่บริษัทไดก้ าหนดไวข้า้งตน้แลว้ ไม่ปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความคิดเห็นต่อ
รายงานการประชุมดงักลา่ว บริษัทจะถือว่ารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ดงักลา่วไดผ้่านการพิจารณาและเห็นชอบจากผูถื้อ
หุน้แลว้ 
  
 จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
        ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                             (นายโซวิค รอย เชาวด์รูี)่ 
                        เลขานกุารบรษัิท 
 

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้คร้ังที่ 1/2564 

             
  

 การประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งไดจ้ัดขึน้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) เมื่อวนัองัคารที่ 27 เมษายน 2564 เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไขปัจจุบนัตามที่
กฎหมายไดก้ าหนดเก่ียวกบัการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์

 เริม่ประชมุเวลา 14.00 น. 

นายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธานกรรมการบริษัท ท าหนา้ที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ตามขอ้บงัคบัของ
บรษัิทท่ีก าหนดไว ้ 

ประธานฯ กล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 และแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องดว้ย
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 ที่ยงัคงมีจ านวนผูต้ิดเชือ้เพิ่มสงูขึน้เป็นจ านวนมากนัน้ บริษัทไดพ้ิจารณาและ
ค านึงถึงความปลอดภยัของผูม้ีสว่นไดเ้สียต่างๆ จึงเห็นสมควรใหเ้ปลี่ยนรูปแบบของการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้จากเดิมมา
เป็นการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) แทน 

จากนัน้ ประธานฯ ไดแ้นะน ากรรมการบริษัท ผูส้อบบญัชี และที่ปรกึษากฎหมาย โดยมีรายละเอียดผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
ทัง้ที่เขา้ประชมุดว้ยตนเอง ณ หอ้งถ่ายทอดสด และเขา้ประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์ดงันี ้ 

 

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม (กรรมการบรษัิท 16 ทา่น จากจ านวน 16 ทา่น เขา้รว่มประชมุ คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100) 

1. นายศร ีปรากาซ โลเฮีย ประธานกรรมการบรษัิท 

2. นายอาลก โลเฮีย  รองประธานกรรมการบรษัิท ประธานกรรมการดา้นความยั่งยืนและการบรหิาร
ความเสีย่ง และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุม่บรษัิทฯ 

3. นางสจิุตรา โลเฮีย กรรมการบรษัิทท่ีเป็นผูบ้รหิาร และรองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุม่บรษัิทฯ 

4. นายอมิต โลเฮีย  กรรมการบรษัิทท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 

5. นายยาโชวาดนั โลเฮีย  กรรมการบรษัิทท่ีเป็นผูบ้ริหาร กรรมการดา้นความยั่งยืนและการบรหิารความ
เสีย่ง และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารดา้นความยั่งยืน 

6. นายดีลปิ กมุาร ์อากาวาล กรรมการบรษัิทท่ีเป็นผูบ้ริหาร กรรมการดา้นความยั่งยืนและการบรหิารความ
เสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ Combined PET, IOD และ 
Fibers 

7. นายอเุดย ์พอล ซิงห ์กิล กรรมการบรษัิทท่ีเป็นผูบ้ริหาร กรรมการดา้นความยั่งยืนและการบรหิารความ
เสีย่ง และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารดา้นกลยทุธ ์

8. นายซนัเจย ์อาฮจูา กรรมการบรษัิทท่ีเป็นผูบ้รหิาร และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารดา้นการเงิน 

9. นายระเฑียร ศรมีงคล ประธานกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการดา้นความยั่งยืนและการบรหิารความเสีย่ง 
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10. นายรสัเซล เลตนั เคคเูอวา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและก ากบัดแูล
กิจการ และกรรมการดา้นความยั่งยืนและการบรหิารความเสีย่ง 

11. นายวิลเลีย่ม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดูแล
กิจการ 

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

13. นายคณิต สหี ์ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ 
และกรรมการดา้นความยั่งยืนและการบรหิารความเสีย่ง 

14. นายจกัรมณฑ ์ผาสกุวนิช กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดูแล
กิจการ 

15. นายเทวินทร ์วงศว์านิช กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการดา้นความยั่งยืนและการ
บรหิารความเสีย่ง 

16. นางไขศร ีเนื่องสกิขาเพียร กรรมการอิสระ  

 

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม 

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 

4. นายธีรวฒัน ์วิทยาภาเลศิ ผูส้อบบญัชีจากบรษัิท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

 

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม  

1.  นางสาววิภาดา ศกัดิศ์ร ี  ที่ปรกึษากฎหมายจากบรษัิท ส านกังานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากดั 

 

 ประธานฯ ไดแ้จง้ตอ่ที่ประชมุวา่ มีผูบ้รหิารของบรษัิทจากหลายสายงานธุรกิจไดเ้ขา้รว่มการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ใน
ครัง้นีด้ว้ย 

โดยทีป่ระธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายระเฑียร ศรมีงคล ประธานกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบรษัิท ประธาน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการดา้นความยั่งยืนและการบรหิารความเสีย่งเป็นผูด้  าเนินการประชมุในภาคภาษาไทย 

 หลงัจากนัน้ นายระเฑียร ศรีมงคล ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ขณะนีม้ีผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองจ านวน  
21 ราย และผูถื้อหุน้ที่รบัมอบฉันทะจ านวน 1,526 ราย รวมผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมจ านวน 1,547 ราย ถือหุน้รวมกนัทัง้สิน้ 
4,728,741,070 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 84.2229 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ซึ่งครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคับของ
บรษัิท ประธานฯ จึงไดก้ลา่วขอเปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 
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ก่อนเริม่การประชมุ นายระเฑียร ศรมีงคล ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบวา่ นางสาววิภาดา ศกัดิศ์ร ีท่ีปรกึษากฎหมายจาก
บรษัิท ส านกังานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากดั จะท าหนา้ที่ดแูลใหก้ารประชมุสามญัผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่งโปรง่ใสและถกูตอ้งตาม
กฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษัิท 

ทัง้นี ้ก่อนเขา้สูร่ะเบียบวาระการประชมุ นายระเฑียร ศรมีงคล ไดชี้แ้จงขัน้ตอนการประชมุ ซึง่รวมถึงวิธีการลงคะแนน 
และการแสดงความเห็นหรือเสนอค าถาม และไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่าการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 เป็นการจดั
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) โดยด าเนินการประชมุผ่านระบบของบริษัท ควิดแลบ จ ากดั ซึ่งเป็นผูใ้หบ้ริการที่ไดร้บั
การรบัรองจากส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์(สพธอ. ) ส  าหรบัการใหบ้ริการงานระบบการประชุมผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส ์โดยผูถื้อหุน้ท่ีไดล้งทะเบียนเพื่อเขา้รว่มประชมุจะไดร้บัช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผา่น (Password) พรอ้มทัง้
คูม่ือการใชง้านระบบส าหรบัการเขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์ทัง้นี ้เมื่อผูถื้อหุน้ไดท าการเขา้สูร่ะบบเพื่อเขา้รว่มประชุม
แลว้ ผูถื้อหุน้จะสามารถรบัชมการถ่ายทอดสดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ รวมทัง้สามารถออกเสียงลงคะแนน และรบัทราบผล
การลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระได ้

หากผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่านใดมีความประสงคท์ี่จะเสนอขอ้คิดเห็นหรือเสนอค าถามใดๆ ผูถื้อหุน้สามารถ
พิมพข์อ้คิดเห็นและ/หรือขอ้ซกัถามผา่นระบบการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสไ์ด ้ซึ่งความเห็นและ/หรือค าถามดงักลา่วจะถกู
สง่ต่อไปยงับคุคลที่เก่ียวขอ้งเพื่อพิจารณาและตอบขอ้ซกัถามนัน้ ส  าหรบัค าถามใดๆ ที่ไม่ไดต้อบในระหวา่งการประชมุ บริษัท
จะแสดงค าตอบไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิท  

จากนัน้ นายระเฑียร ศรีมงคล ไดอ้ธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสยีงตอ่
ที่ประชมุในแตล่ะระเบียบวาระ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

 ในการออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียงส าหรบัการประชุมผูถื้อหุน้นัน้ ผูถื้อหุน้มีสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีตนเองถือ โดยจะนบั 1 หุน้ เทา่กบั 1 เสยีง และผูถื้อหุน้แตล่ะราย มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในแต่
ละวาระว่า เห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ และจะแบ่งแยกจ านวนหุน้เพื่อแยกการ
ลงคะแนนเสียงไม่ได ้ยกเวน้กรณีผูร้บัมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่ไดแ้ต่งตัง้ผูร้ ับผิดชอบในการดูแลหลกัทรัพย์ 
(Custodian) ในประเทศไทยใหเ้ป็นผูร้บัฝากและดแูลหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้ส  าหรบัวิธีการลงคะแนนเสียงในระหว่างการประชุม E-
AGM นัน้ ผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระไดโ้ดยเขา้ไปที่เมนู การลงคะแนนเสียง (Vote) ในระบบ และเลือก
ลงคะแนน “เห็นดว้ย” หรอื “ไมเ่ห็นดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” ส าหรบัผูถื้อหุน้ทีไ่มล่งคะแนนเสยีงในวาระการประชมุใด ระบบจะ
นบัคะแนนเป็น “เห็นดว้ย” โดยอตัโนมตัิ และจะนบัคะแนนเสยีงตามจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ถืออยู ่ดงันัน้ ผูถื้อหุน้ท่ีมีความประสงค์
จะลงคะแนน “เห็นดว้ย” ในวาระนัน้ๆ ก็ไม่จ าเป็นตอ้งด าเนินการใดๆ ในระบบ ทัง้นี ้เมื่อวาระการประชมุใดไดผ้่านพน้และปิด
การลงคะแนนเสยีงไปแลว้ ผูถื้อหุน้จะไมส่ามารถลงคะแนนและ/หรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลงคะแนนในวาระการประชมุนัน้ได้อีก 

ในการนบัคะแนนเสียงที่อนุมตัิในวาระใดนัน้ บริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง หกัออกจาก
จ านวนคะแนนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุ  

 ส าหรบัวาระที่ 4 (การเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ) นัน้ ผูถื้อหุน้สามารถใชส้ิทธิออก
เสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลได ้ซึ่งคะแนนเสียงในการลงมติอนมุตัิในแตล่ะวาระนัน้ ไดแ้สดงรายละเอียดไวใ้นหนงัสอื
เชิญประชมุแลว้ 

ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีไดม้อบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนผูถื้อหุน้นัน้ จะ
ไดด้  าเนินการลงคะแนนเสยีงตามความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะ โดยผลการนบัคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระนัน้จะมีการประกาศ
ใหผู้ถื้อหุน้ทราบและแสดงผลปรากฎบนจอภาพในระหวา่งการประชมุ 

นายระเฑียร ศรีมงคล ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทไดเ้ปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 และเสนอช่ือบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
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กรรมการ ซึ่งไดแ้จ้งต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบริษัท โดยไดก้ าหนดระยะเวลาการ
น าเสนอ ตัง้แต่วนัที่ 3 กันยายน 2563 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เมื่อครบก าหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอ
ระเบียบวาระการประชมุผูถื้อหุน้ หรอืเสนอรายช่ือบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการเขา้มายงับรษัิทแตอ่ยา่งใด 

ส าหรบัรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 30 มิถนุายน 2563 นัน้ บริษัทไดเ้ผยแพร่
รายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ฉบบัดงักล่าวบนเว็บไซตข์องบริษัท และไดแ้จง้ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2563 โดยไดก้ าหนดระยะเวลาใหผู้ถื้อหุน้ท่ีมีความประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็น และ/หรือ
เสนอขอแกไ้ขเพิ่มเติมเก่ียวกบัรายงานการประชุมดงักลา่ว แจง้ความประสงคม์ายงับริษัทภายในวนัที่ 15 สิงหาคม 2563 ซึ่ง
เมื่อครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าว ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดแจง้ขอ้เสนอขอแกไ้ขเพิ่มเติม และ/หรือแสดงความคิดเห็น
มายงับรษัิท จึงถือวา่รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ดงักลา่วไดผ้า่นการพิจารณาและเห็นชอบจากผูถื้อหุน้แลว้ 

หลงัจากนัน้ นายระเฑียร ศรมีงคล ไดด้  าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้ 

 

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

 นายระเฑียร ศรีมงคล สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 เพื่อใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้รบัทราบ โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

จดุเดน่ของงบก าไรขาดทนุรวม 

• ปรมิาณการผลติเพิ่มขึน้รอ้ยละ 11 เมื่อเทียบปีตอ่ปี เป็น 13.7 ลา้นตนั จากการเขา้ซือ้กิจการ IVOX ในช่วงเดือนมกราคม 
2563 และการด าเนินงานตลอดปี 2563 ของโรงงาน Indo Rama Synthetics (India), Invista Germany และ Sinterama 

• ยอดขายสทุธิลดลงรอ้ยละ 6 จาก 352.7 พนัลา้นบาทในปี 2562 เป็น 331.5 พนัลา้นบาทในปี 2563 ซึง่เป็นผลมาจากราคา
สนิคา้ที่ลดต ่าลงตามราคาน า้มนัดิบที่ลดต ่าลงอยา่งมากในปี 2563 

• Core EBITDA ลดลงรอ้ยละ 2 จาก 35.6 พนัลา้นบาทในปี 2562 เป็น 34.8 พนัลา้นบาทในปี 2563 ซึง่มีสาเหตหุลกัมาจาก
เหตกุารณแ์พรร่ะบาดของโรค COVID-19 และการลดลงอยา่งมากของราคาน า้มนัดิบ สง่ผลตอ่อตัราก าไรท่ีลดต ่าลง 
ประกอบกบัภยัพิบตัิทางธรรมชาติที่เกิดขึน้อยา่งตอ่เนื่อง 

• ก าไรหลกัหลงัหกัภาษีและสว่นไดเ้สยีที่ไมม่ีอ  านาจควบคมุลดลงรอ้ยละ 46 จาก 12 พนัลา้นบาทในปี 2562 เป็น 6.4 
พนัลา้นบาทในปี 2563 โดยสาเหตหุลกัมาจาก Core EBITDA ที่ลดลง รวมถงึการเพิ่มขึน้ของคา่เสือ่มราคาและคา่ตดั
จ าหนา่ยของสนิทรพัยแ์ละตน้ทนุทางการเงินสทุธิซึง่เกิดจากการเขา้ซือ้กิจการ IVOX 

• ก าไรหลกัตอ่หุน้ลดลงรอ้ยละ 48 จาก 1.96 บาทตอ่หุน้ในปี 2562 เป็น 1.01 บาทตอ่หุน้ในปี 2563 ทัง้นี ้ก าไรหลกัตอ่หุน้นัน้
รวมทัง้ดอกเบีย้หุน้กูด้อ้ยสทิธิที่มลีกัษณะคลา้ยทนุ 

• ก าไรตอ่หุน้ลดลงรอ้ยละ 61 จาก 0.76 บาทตอ่หุน้ในปี 2562 เป็น 0.30 ตอ่หุน้ในปี 2563 ซึง่เป็นผลมาจากก าไรหลกัของ
บรษัิทท่ีลดลง 

• สว่นตา่งระหวา่งก าไรหลกัตอ่หุน้และก าไรตอ่หุน้ เกิดจากรายการพิเศษ เช่น ก าไร/(ขาดทนุ)ในสนิคา้คงเหลอื ก าไรจากการ
ตอ่รองราคาซือ้เมื่อเขา้ซือ้กิจการ เป็นตน้  

บรษัิทรายงานก าไรหลกัหลงัหกัภาษีและสว่นไดเ้สยีที่ไมม่ีอ  านาจควบคมุจ านวน 6,430 ลา้นบาทในปี 2563 เทียบกบั
ก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีและสว่นไดเ้สยีที่ไมม่ีอ  านาจควบคมุ จ านวน 2,414 ลา้นบาทในปีเดียวกนั โดยสว่นตา่งเกิดจาก 
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1. ขาดทุนในสินคา้คงเหลือ จ านวน 4,105 ลา้นบาทในปี 2563 เป็นผลจากการลดลงของราคา MEG และ PTA ในปี 
2563 

2. ก าไรจากการต่อรองราคาซือ้จากการเขา้ซือ้กิจการสทุธิจากผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าจ านวน 1,128 ลา้นบาทในปี 
2563 มาจากการเขา้ซือ้กิจการ IVOX อย่างไรก็ตาม บริษัทมีผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่อนัเกิดจากเหตกุารณฟ์า้ผา่ที่
โรงงาน IVOL ในประเทศสหรฐัอเมริกา และค่าใช้จ่ายเพื่อการย้ายโรงงานผลิตของบริษัท Avgol ซึ่งตัง้อยู่ที่เขต 
Barkan (West Bank) 

3. ค่าใชจ้่ายจากการเขา้ซือ้กิจการและค่าใชจ้่ายก่อนการเริ่มด าเนินงานจ านวน 991 ลา้นบาทในปี 2563 สว่นใหญ่มา
จากคา่ใชจ้่ายที่เก่ียวกบัการเขา้ซือ้กิจการ IVOX  และคา่ใชจ้่ายก่อนการเริม่ด  าเนินงานของ IVGSS ในประเทศอินเดีย
และ Corpus Christi ในประเทศสหรฐัอเมรกิา 

4. ค่าใชจ้่ายพิเศษอื่นๆ จ านวน 47 ลา้นในปี 2563  สว่นใหญ่มาจากค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เก่ียวเนื่องจากเหตกุารณฟ์า้ผา่
และพายเุฮอรเิคนหกัลบกบัเงินประกนัชดเชย รวมถึงคา่ใชจ้่ายส าหรบัการปรบัโครงสรา้งองคก์ร 

จดุเดน่ของงบแสดงฐานะการเงินรวม  

• สว่นของผูถื้อหุน้รวมลดลงรอ้ยละ 2 จากจ านวน 138.2 พนัลา้นบาทในปี 2562 เป็น 135.6 พนัลา้นบาทในปี 2563 โดยมี
สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของผลขาดทนุสทุธิจากการปอ้งกนัความเสีย่งกระแสเงินสดในปี 2563 เมื่อเทียบกบัก าไรใน
ปี 2562 

• สนิทรพัยร์วมเพิ่มขึน้รอ้ยละ 19% จากจ านวน 380.6 พนัลา้นบาทในปี 2562 เป็น 453.2 พนัลา้นบาทในปี 2563 เนื่องจาก
การเพิ่มขึน้ของสนิทรพัยจ์ากการขยายกิจการและเขา้ซือ้กิจการ 

• อตัราสว่นหนีส้ินสทุธิต่อทุน เพิ่มขึน้จาก 0.99 เท่า ณ สิน้ปี 2562 เป็น 1.42 เท่า ณ สิน้ปี 2563 โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน ซึง่ใชใ้นการเขา้ซือ้กิจการ การขยายกิจการ และความตอ้งการเงินทนุหมนุเวียน 

• หนีส้ินรวมเพิ่มขึน้รอ้ยละ 31 จากจ านวน 242.4 พนัลา้นบาทในปี 2562 เป็น 317.6 พนัลา้นบาทในปี 2563 โดยหนีส้ินที่
เพิ่มสงูขึน้มีสาเหตหุลกัมาจากการที่บรษัิทมีเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินเพิ่มสงูขึน้ ซึ่งเป็นผลจากการเขา้ซือ้กิจการ IVOX 
ในธุรกิจ Integrated Oxides and Derivatives ในช่วงตน้ปี 2563 

จดุเดน่ของงบกระแสเงินสดรวม  

• กระแสเงินสดจากการด าเนินงานจ านวน 43.4 พนัลา้นบาท ในปี 2563 เปรยีบเทียบกบัจ านวน 40.8 พนัลา้นบาท ในปี 
2562 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 6 เนื่องจากราคาผลติภณัฑท์ี่ลดลงและความเป็นเลศิในการด าเนินงาน 

• กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุเพิ่มขึน้จาก จ านวน 25.3 พนัลา้นบาท ในปี 2562 เป็น 78.6 พนัลา้นบาท ในปี 2563  
ซึง่สว่นใหญ่ใชใ้นการเขา้ซือ้กิจการ IVOX ในประเทศสหรฐัอเมรกิา และกิจการ AG Resinas ในประเทศบราซิล 

• กระแสเงินสดไดม้าจากการสนบัสนนุทางการเงินจ านวน 43.7 พนัลา้นบาทในปี 2563 ซึง่สว่นใหญ่ไดม้าจากเงินกูย้ืมระยะ
สัน้และระยะยาวสทุธิจากการช าระคืนหนี ้ซึง่ใชเ้พื่อการเติบโตทางธุรกิจ  

• บรษัิทมีสภาพคลอ่งเทา่กบั 78.4 พนัลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2563  ซึง่ประกอบดว้ยเงินสดและเงินสดภายใตก้าร
บรหิารจ านวน 19.7 พนัลา้นบาท รวมทัง้วงเงินสนิเช่ือที่ยงัมิไดเ้บิกใชจ้ านวน 58.7 พนัลา้นบาท แสดงใหเ้ห็นถึงฐานะทาง
การเงินท่ีแข็งแกรง่ของบรษัิท 

หลงัจากนัน้ นายระเฑียร ศรีมงคล ไดร้ายงานความคืบหนา้ต่อที่ประชุมถึงนโยบายเก่ียวกบัการต่อตา้นการทจุริต
คอรปัชั่นของบรษัิทวา่ บรษัิทมีความมุง่มั่นท่ีจะด าเนินธุรกิจใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และโปรง่ใส 
บริษัทจึงไดอ้อกนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่นตัง้แต่ปี 2557 เพื่อใช้เป็นแนวทางการท างานของพนักงานทุกคน
ภายในองคก์รมาโดยตลอด 
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นอกจากนี ้บริษัทไดเ้ขา้รว่มในการเป็นแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทจุริต (CAC) เพื่อเป็นการ
แสดงเจตนารมณใ์นการตอ่ตา้นการทจุรติและการใหส้นิบนในปี 2556 และไดร้บัการตอ่อายสุมาชิก CAC เป็นครัง้ที่ 3 เมื่อช่วง
เดือนมีนาคม 2564 ที่ผา่นมา โดยจะมีการตอ่อายทกุๆ 3 ปี 

ในปี 2563 ที่ผา่นมา บรษัิทไดพ้ฒันา Anti-Corruption Assistance Package และไดแ้จกจ่ายไปยงัทกุหนว่ยงานของ 
IVL เพื่อเป็นแนวทางใหค าแนะน าแกท่ีมผูบ้รหิารทอ้งถ่ินของหนว่ยงานตา่งๆ ในการเพิ่มความแข็งแกรง่ใหแ้ก่ระบบงานดา้นการ
ตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นของหนว่ยงานเหลา่นัน้ 

นอกจากนี ้บริษัทยงัใหก้ารสนบัสนุน ผ่านการอบรมออนไลน ์การประชุมออนไลน ์และวีดีโอการน าเสนอ (video 
presentations) เพื่อใหห้นว่ยงานตา่งๆ สามารถน า Anti-Corruption Assistance Package ไปปฏิบตัิไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 

 โดยในวาระนี ้มีค  าถามจากนางสิริมนพร สรุิยะวงศไ์พศาล อาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุน้ ซึ่งไดร้บัมอบฉนัทะจากสมาคม
สง่เสริมผูล้งทนุไทย ไดส้อบถามเรื่องนโยบายที่เก่ียวขอ้งกบับคุลากร อนัเป็นหนึ่งในแนวทางของ  ESG ว่าบริษัทไดม้ีนโยบาย
การมอบสวสัดิการดา้นกองทนุส ารองเลีย้งชีพใหก้บัพนกังานและผูบ้รหิารหรอืไม่ 

 ทัง้นี ้นายซนัเจย ์อาฮจูา กรรมการบริษัทที่เป็นผูบ้ริหาร และประธานเจา้หนา้ที่บริหารดา้นการเงินไดต้อบขอ้ซกัถาม
ดงักลา่ววา่ บรษัิทไดจ้ดัใหม้ีสวสัดิการกองทนุส ารองเลีย้งชีพแก่พนกังานและผูบ้รหิาร โดยอตัราเงินสมทบในสว่นของบรษัิทนัน้
อาจแตกตา่งกนั โดยเงินสมทบดงักลา่วจะเพิ่มขึน้ตามจ านวนปีที่เขา้ท างาน 

ไมม่ีผูถื้อหุน้รายใดซกัถามเพิ่มเติม 

 ที่ประชมุรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ตามที่เสนอ 

 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

นายระเฑียร ศรีมงคล เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนมุตัิงบดุลและงบก าไรขาดทนุส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2563 ซึ่งไดผ้่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษัทแลว้ ตามรายละเอียดที่
ปรากฎไวใ้นรายงานประจ าปี 2563 ซึง่ไดจ้ดัสง่ไปยงัผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุผูถื้อหุน้ 

เนื่องจากไม่มีผูถื้อหุน้รายใดซกัถามเพิ่มเติม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะลงมติและ
ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

 มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 4,727,689,771 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 ไมม่ีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ     คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะงดออกเสยีง 1,321,200 เสยีง  

 บตัรเสยี -ไมม่ี- 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึน้ 269,901 หุน้ นบัเป็นจ านวนหุน้ที่เขา้รว่มประชุม
ทัง้หมดจ านวน 4,729,010,971 หุน้  

มติที่ประชุม  อนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 

 นายระเฑียร ศรีมงคล แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาและเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้
อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.70 บาท ซึ่งบริษัทไดจ้่ายเงินปัน
ผลระหวา่งกาลไปแลว้ ในอตัรา (i) หุน้ละ 0.175 บาท เมื่อวนัท่ี 11 มิถนุายน 2563; (ii) หุน้ละ 0.175 บาท เมื่อวนัท่ี 10 กนัยายน 
2563; และ (iii) หุน้ละ 0.175 บาท เมื่อวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2563 ตามล าดบั 

ดงันัน้ บรษัิทจะจ่ายเงินปันผลในสว่นท่ีเหลอืใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.175 บาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้ในวนัที่ 20 พฤษภาคม 2564 ทัง้นี ้บริษัทไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิรบัเงินปันผลในวนัที่ 7 พฤษภาคม 2564 
(Record Date) โดยที่อตัราการจ่ายเงินปันผลนัน้มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษัิท 

ส าหรบัการจัดสรรทนุส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทไดม้ีการจดัสรรทุนส ารองตามที่กฎหมายก าหนดไวเ้ต็ม
จ านวนในอตัรารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียนแลว้ จึงไมต่อ้งจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก 

 เนื่องจากไม่มีผูถื้อหุน้รายใดซกัถามเพิ่มเติม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะลงมติและ
ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 4,726,805,816 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9534 

 มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 2,205,155 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0466 

 ไมม่ีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะงดออกเสยีง   

 บตัรเสยี -ไมม่ี- 

มติที่ประชุม อนุมัติการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ตามที่เสนอ 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

 นายระเฑียร ศรีมงคล แจง้ต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 71 และ
ขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 14  ซึ่งก าหนดใหก้รรมการพน้จากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
โดยกรรมการท่ีพน้จากต าแหนง่ตามวาระ มีรายนามดงัตอ่ไปนี ้  

1. นายศร ีปรากาซ โลเฮีย กรรมการบรษัิทท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร และประธานกรรมการบรษัิท  

2. นายอาลก โลเฮีย  กรรมการบรษัิทท่ีเป็นผูบ้รหิาร รองประธานกรรมการบรษัิท ประธานกรรมการดา้นความ
ยั่งยืนและการบรหิารความเสีย่ง และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุม่บรษัิทฯ 

3. นายอมิต โลเฮีย กรรมการบรษัิทท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร  

4. นายรสัเซล เลตนั เคคเูอวา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ 
และกรรมการดา้นความยั่งยืนและการบรหิารความเสีย่ง 

5. นายอเุดย ์พอล ซิงห ์กิล  กรรมการบรษัิทท่ีเป็นผูบ้รหิาร กรรมการดา้นความยั่งยืนและการบรหิารความเสีย่ง และ
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารดา้นกลยทุธ ์

6.  นายจกัรมณฑ ์ผาสกุวนิช  กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ 
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ทัง้นี ้กรรมการที่พน้จากต าแหนง่ตามวาระ ซึ่งไดแ้ก่ นายศรี ปรากาซ โลเฮีย นายอาลก โลเฮีย นายอมิต โลเฮีย นาย
รสัเซล เลตนั เคคเูอวา และนายอเุดย ์พอล ซิงห ์กิล ยินดีรบัเป็นกรรมการต่อไป โดยเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดแูลกิจการ ไดพ้ิจารณาและ
ค านึงถึงประสบการณท์ างานที่ผ่านมาของกรรมการดงักลา่ว ตลอดจนการอทุิศตนอนัเป็นประโยชนต์่อบริษัท จึงเห็นสมควร
เสนอใหท้ี่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทแตง่ตัง้กรรมการท่ีพน้จากต าแหนง่ทัง้ 5 ทา่นดงักลา่วเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

ทัง้นี ้ส  าหรบัต าแหนง่กรรมการท่ีวา่งลงจากการพน้จากต าแหนง่ตามวาระของนายจกัรมณฑ ์ผาสกุวนิช ซึง่ไมส่ามารถ
ที่จะเขา้รบัการต่อวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระได้นัน้ เนื่องจากมีอายุถึงตามเกณฑท์ี่บริษัทก าหนดไวใ้นกฎบตัร
คณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัอายเุกษียณของกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดแูล
กิจการ ไดพ้ิจารณาเสนอช่ือ นายไมเคิล จอรจ์ ดีซอมบรี เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระแทน โดยนายระเฑียร ศรีมงคลได้
ขอให ้นายไมเคิล จอรจ์ ดีซอมบร ีกลา่วทกัทายและแนะน าตนเองตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

นายระเฑียร ศรมีงคล จึงไดเ้สนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ  

(ก) เลือกตัง้กรรมการ 5 ท่าน ที่พน้จากต าแหน่งตามวาระในปีนี ้ไดแ้ก่ นายศรี ปรากาซ โลเฮีย นายอาลก โลเฮีย  
นายอมิต โลเฮีย นายรสัเซล เลตนั เคคเูอวา และนายอเุดย ์พอล ซิงห ์กิล กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการตอ่ไป
อีกวาระหนึง่ และ 

(ข) เลอืกตัง้ นายไมเคิล จอรจ์ ดีซอมบร ีซึง่เป็นผูม้ีคณุสมบตัิตรงตามค านิยามกรรมการอิสระของบรษัิท และเป็นผูท้ี่
มีคณุสมบตัิเหมาะสม มีประสบการณ ์และมีความรูค้วามช านาญที่เป็นประโยชนก์บับริษัท เป็นกรรมการอิสระ
แทน นายจกัรมณฑ ์ผาสกุวนิช ท่ีพน้จากต าแหนง่ตามวาระ 

 โดยประวัติกรรมการทัง้ 5 ท่านที่พน้จากต าแหน่งตามวาระและเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตัง้กลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และประวตัิของผูท้ี่ไดร้บัการเสนอช่ือใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตัง้เป็นกรรมการอิสระท่านใหม่
แทนต าแหนง่ที่วา่ง ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ของหนงัสอืเชิญประชมุ ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้แลว้ 

เนื่องจากไม่มีผูถื้อหุน้รายใดซกัถามเพิ่มเติม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะลงมติและ
ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนนเป็นรายบคุคล โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. นายศร ีปรากาซ โลเฮีย - กรรมการบรษัิทท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร และประธานกรรมการบรษัิท 

 มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 4,702,737,325 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.4444 

 มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 26,276,422 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.5556 

 มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะงดออกเสยีง 2,300 เสยีง  

 บตัรเสยี -ไมม่ี- 

2. นายอาลก โลเฮีย - กรรมการบริษัทที่เป็นผูบ้ริหาร รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการดา้นความยั่งยืนและ   
การบรหิารความเสีย่ง และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุม่บรษัิทฯ 

 มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 4,722,336,084 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.8588 

 มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 6,678,963 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.1412 

 มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะงดออกเสยีง 1,000 เสยีง  

 บตัรเสยี -ไมม่ี- 
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3. นายอมิต โลเฮีย - กรรมการบรษัิทท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร  

มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 4,700,010,625 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.3867 

 มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 29,003,122 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.6133 

 มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะงดออกเสยีง 2,300 เสยีง  

 บตัรเสยี -ไมม่ี- 

4. นายรสัเซล เลตนั เคคเูอวา - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ และ
กรรมการดา้นความยั่งยืนและการบรหิารความเสีย่ง  

มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 4,701,673,174 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.4219 

 มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 27,340,573 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.5781 

 มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะงดออกเสยีง 2,300 เสยีง  

 บตัรเสยี -ไมม่ี- 

5. นายอเุดย ์พอล ซิงห ์กิล - กรรมการบรษัิทท่ีเป็นผูบ้รหิาร กรรมการดา้นความยั่งยืนและการบรหิารความเสีย่ง และประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิารดา้นกลยทุธ ์

 มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 4,716,569,444 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.7368 

 มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 12,445,603 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.2632 

 มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะงดออกเสยีง 1,000 เสยีง  

 บตัรเสยี -ไมม่ี- 

6.  นายไมเคิล จอรจ์ ดีซอมบร ี- กรรมการอิสระ 

 มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 4,717,870,547 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.7644 

 มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 11,143,200 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.2356 

 มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะงดออกเสยีง 2,300 เสยีง  

 บตัรเสยี -ไมม่ี- 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึน้ 5,076 หุน้ นับเป็นจ านวนหุน้ที่เขา้ร่วมประชุม
ทัง้หมดจ านวน 4,729,016,047 หุน้  

มติที่ประชุม อนุมัติ (ก) การเลือกตั้ง นายศรี ปรากาซ โลเฮีย นายอาลก โลเฮีย  นายอมิต โลเฮีย นายรัสเซล เลตัน 
เคคูเอวา และนายอุเดย ์พอล ซิงห ์กิล กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหน่ึง 
และ (ข) การเลือกตั้ง นายไมเคิล จอรจ์ ดีซอมบรี เป็นกรรมการอิสระท่านใหม่แทนนายจักรมณฑ ์
ผาสุกวนิชที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ตามที่เสนอ 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจ าปี 2564 
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นายระเฑียร ศรีมงคล แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั มาตรา 90 และ
ขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 15 ก าหนดใหก้ารจ่ายค่าตอบแทนประจ าปีใหก้บักรรมการ เพื่อเสนออนมุตัิต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ ตาม
ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอใหท้ี่
ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจ่ายค่าตอบแทนใหก้บักรรรมการประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 22,000,000 บาท 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) คา่ตอบแทนประจ าของกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไมไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร เป็นจ านวนเงินรวม 6,300,000 บาท 

2) คา่ตอบแทนประจ าของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นจ านวนเงินรวม 2,100,000 บาท 

3) ค่าตอบแทนประจ าของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ โดยจ่ายคา่ตอบแทน
ดงักลา่วใหเ้ฉพาะกรรมการอิสระเทา่นัน้ เป็นจ านวนเงินรวม 1,620,000 บาท 

4) ค่าตอบแทนประจ าของคณะกรรมการดา้นความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง โดยจ่ายคา่ตอบแทนดงักลา่ว
ใหเ้ฉพาะกรรมการอิสระเทา่นัน้ เป็นจ านวนเงินรวม 1,200,000 บาท 

5) โบนสัซึง่จ่ายใหก้บักรรมการทกุคน เป็นจ านวนเงินรวม 10,000,000 บาท  

 ทัง้นี ้รายละเอียดของคา่ตอบแทนไดป้รากฎในการน าเสนอ (presentation) ตอ่ทีป่ระชมุ 

เนื่องจากไม่มีผูถื้อหุน้รายใดซกัถามเพิ่มเติม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะลงมติและ
ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 4,705,808,749 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.5093 

 มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 23,058,198 เสยีง   คิดเป็นรอ้ยละ 0.4876 

 มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะงดออกเสยีง 149,100 เสยีง                    คิดเป็นรอ้ยละ 0.0032 

 บตัรเสยี -ไมม่ี-        คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

มติที่ประชุม อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจ าปี 2564 ตามที่เสนอ  

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 

นายระเฑียร ศรีมงคล แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั มาตรา 120 และ
ขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ 30(6) ก าหนดใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี
เพื่อเสนออนมุตัิต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหแ้ต่งตัง้นายสเุมธ     
แจง้สามส ีผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 9362 หรอื นายศกัดา เกาทณัฑท์อง ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4628 หรอืนายเจรญิ 
ผูส้มัฤทธ์ิเลิศ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 4068 หรือผูส้อบบญัชีรายอื่นซึง่ไดร้บัการแตง่ตัง้จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบ
บัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2564 ซึ่งเป็นผูส้อบบัญชีรับอนุญาตที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ โดยก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 เป็น
จ านวนเงินไม่เกิน 8,800,000 บาท โดยไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นๆ ซึ่งเป็นอตัราเดียวกันกับค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 
2563 

 เนื่องจากไม่มีผูถื้อหุน้รายใดซกัถามเพิ่มเติม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะลงมติและ
ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้
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ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 4,715,349,361 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.7110 

 มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 13,665,386 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.2890 

 มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะงดออกเสยีง 1,300 เสยีง  

 บตัรเสยี -ไมม่ี- 

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 ตามที่
เสนอ 

 

วาระที่ 7 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

  – ไมม่ี – 

 จากนัน้ นายอาลก โลเฮีย กรรมการบริษัทที่เป็นผูบ้ริหาร รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการดา้นความ
ยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และประธานเจา้หนา้ที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ  ไดน้ าเสนอรายงานเก่ียวกับไอวีแอล และความ
ยั่งยืนและความเป็นกลางทางคารบ์อน (Sustainability and carbon neutrality) ตอ่ที่ประชมุ  

โดยนายอาลก โลเฮีย ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า ไอวีแอลไดเ้ตรียมความพรอ้มที่จะกา้วเติบโตตอ่ไป โดยไดจ้ดัโครงสรา้ง
ทางธุรกิจใหม ่และก าลงัสรา้งทีมผูน้  าที่แข็งแกรง่ในทกุๆ ดา้น เพื่อท าใหท้ีมมีระบบสนบัสนนุที่แข็งแกรง่ ไดแ้ก่ ศนูยก์ลางความ
เป็นเลิศ บริการที่ใช้ร่วมกัน ความเป็นหนึ่งเดียวของ ERP โดยไอวีแอลจะมุ่งเนน้ไปที่ความยั่งยืนและความเป็นกลางของ
คารบ์อน ซึง่จะเป็นการสรา้งความแตกตา่งที่ส  าคญัใหแ้ก่ไอวีแอลตอ่ไปในอนาคต 

จากนัน้ นายอาลก โลเฮีย ไดแ้สดงการน าเสนอ (presentation) และเปิดตวั DEJA Neutral PET โดยในตอนทา้ย นาย
อาลก โลเฮียไดส้รุปประเด็นส าคญับางประการดงันี ้ 

• ปรมิาณการเติบโตอยา่งตอ่เนื่องในปี 2564 นัน้ เป็นการเติบโตจากธุรกิจทัง้สามกลุม่ และทั่วทกุภมูิภาค 
• กลไกทางธุรกิจไดพ้ฒันาขึน้ตัง้แต่เดือนธันวาคม 2563 ตามราคาน า้มนัดิบที่เพิ่มสงูขึน้ และความตอ้งการของ

ผูบ้รโิภคที่เพิ่มมากขึน้ 
• คาดว่าในปี 2564 จะไดก้ าหนดเกณฑม์าตรฐานรายไดใ้หม่ส  าหรบัไอวีแอล ซึ่งจะเติบโตขึน้จากธุรกิจ Fibers 

และ IOD รวมทัง้ธุรกิจ Combined PET  
• ไอวีแอลจะยงัคงมุง่มั่นเพื่อไปสูเ่ป้าหมาย ESG โดยที่ความเป็นกลางทางคารบ์อน (Carbon Neutrality) จะเป็น

การสรา้งความแตกตา่งที่ส  าคญัใหแ้ก่ไอวีแอล 
• สรา้งความกา้วหนา้เพื่อไปสูเ่ปา้หมายในปี 2566 ในการท าให ้EBITDA เพิ่มขึน้เป็นสองเทา่ 

 ก่อนปิดการประชมุผูถื้อหุน้ มีผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองจ านวน 32 ราย และผูถื้อหุน้ท่ีรบัมอบฉนัทะจ านวน 
1,526 รายเมื่อเริ่มการประชุม รวมผูถื้อหุน้จ านวนทัง้สิน้ 1,558 ราย ถือหุน้รวมกันทัง้สิน้ 4,729,016,047 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 
84.2278 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด 

 ทัง้นี ้เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอปิดการประชุมและกล่าว
ขอบคณุผูถื้อหุน้ทกุทา่นท่ีสละเวลามารว่มประชมุ และใหข้อ้คิดเห็นตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชนต์อ่บรษัิท 

 

ปิดประชมุเวลา 15.35 น.           
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 ลงช่ือ           -นายศร ีปรากาซ โลเฮีย-    ประธานท่ีประชมุ 

 นายศร ีปรากาซ โลเฮีย (Mr. Sri Prakash Lohia) 

                                                                                                

 ลงช่ือ         -นายโซวคิ รอย เชาวดู์รี-่          เลขานกุารบรษัิท 

 นายโซวิค รอย เชาวด์รูี ่(Mr. Souvik Roy Chowdhury) 

    

 ลงช่ือ        -นายพรีวฒัน ์กิตชิยัชนานนท์- ผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ 

 นายพีรวฒัน ์กิติชยัชนานนท ์(Perawat Kitichaichananon) 
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