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6 พฤษภาคม 2565 
 
เร่ือง  รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2565 
 
เรียน   กรรมการและผูจัดการ  
          ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
 ตามที่ บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดจัดประชุมสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2565 ผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส (E-AGM) เม่ือวันอังคารท่ี 26 เมษายน 2565  น้ัน บริษัทขอนําสงรายงานการประชุมดังกลาวมาพรอมน้ี 
  
 หากทานผูถือหุนมีขอสงสัย หรือมีความเห็น และ/หรือ มีความประสงคท่ีจะเสนอขอแกไขเพ่ิมเติมประการใด เก่ียวกับรายงาน
การประชุมดังกลาว ขอความกรุณาสงขอเสนอขอแกไขเพ่ิมเติม และ/หรือแสดงความคิดเห็นมายังบริษัทภายในวันท่ี 15 มิถุนายน 
2565 โดยกรุณาสงมาท่ีฝายเลขานุการบริษัท บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) เลขที่ 75/80-81 อาคารโอเชี่ยน 
ทาวเวอร 2 ชั้น 32 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย หรือทาง email 
address มาท่ี IVL.ComSec@indorama.net หรือทางโทรศัพทหมายเลข 02-661-6661 ตอ 688 หรือ 339 หรือทางโทรสารท่ี
หมายเลข 02-665-7090 เพ่ือท่ีบริษัทจะไดดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมในรายงานการประชุมดังกลาวตามความคิดเห็นของทานผูถือ
หุน (หากมี) ท้ังน้ี หากพนจากระยะเวลาท่ีบริษัทไดกําหนดไวขางตนแลว ไมปรากฏวามีผูถือหุนทานใดแสดงความคิดเห็นตอ
รายงานการประชุมดังกลาว บริษัทจะถือวารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนดังกลาวไดผานการพิจารณาและเห็นชอบจากผูถือ
หุนแลว 
  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                             (นายโซวิค รอย เชาวดูร่ี) 
                        เลขานุการบริษัท 
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2565 

             
  

 การประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2565 ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส  
(e-AGM) เม่ือวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 ไดจัดขึ้นตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขปจจุบันตามที่กฎหมายไดกําหนดไว
เก่ียวกับการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 

 เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 

นายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธานกรรมการบริษัท ทําหนาที่ประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) ตามขอบังคับของ
บริษัทที่กําหนดไว  

ประธานฯ กลาวตอนรับผูถือหุนที่เขารวมประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2565 และไดแนะนํากรรมการบริษัท ผูสอบ
บัญชี และท่ีปรึกษากฎหมาย โดยมีรายละเอียดผูเขารวมประชุม ทั้งที่เขาประชุมดวยตนเอง ณ หองถายทอดสด และเขาประชุม
ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ดังนี้  

 

กรรมการบริษัทที่เขารวมประชุม (กรรมการบริษัท 16 ทาน จากจํานวน 16 ทาน เขารวมประชุม คิดเปนสัดสวนรอยละ 100) 

1. นายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธานกรรมการบริษัท 

2. นายอาลก โลเฮีย  รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการดานความย่ังยืนและการบริหาร
ความเส่ียง และประธานเจาหนาที่บริหารกลุมบริษัทฯ 

3. นางสุจิตรา โลเฮีย กรรมการบริษัทที่เปนผูบริหาร และรองประธานเจาหนาที่บริหารกลุมบริษัทฯ 

4. นายอมิต โลเฮีย  กรรมการบริษัทที่ไมเปนผูบริหาร 

5. นายยาโชวาดัน โลเฮีย  กรรมการบริษัทที่เปนผูบริหาร กรรมการดานความย่ังยืนและการบริหารความ
เส่ียง และประธานเจาหนาที่บริหารดานความย่ังยืน 

6. นายดีลิป กุมาร อากาวาล กรรมการบริษัทที่เปนผูบริหาร กรรมการดานความย่ังยืนและการบริหารความ
เส่ียง ประธานเจาหนาที่บริหารกลุมธุรกิจ Combine PET, IOD และ Fibers 
และประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน (รักษาการช่ัวคราว)  

7. นายอุเดย พอล ซิงห กิล กรรมการบริษัทที่เปนผูบริหาร กรรมการดานความย่ังยืนและการบริหารความ
เส่ียง และประธานเจาหนาที่บริหารดานกลยุทธ 

8. นายซันเจย อาฮูจา กรรมการบริษัทที่เปนผูบริหาร และรักษาการประธานบริหารกลุมธุรกิจ 
Combined PET 

9. นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการดานความย่ังยืนและการบริหารความเส่ียง 

10. นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและกํากับดูแล
กิจการ และกรรมการดานความย่ังยืนและการบริหารความเส่ียง 
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11. นายวิลเล่ียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและกํากับดูแล
กิจการ 

12. ดร.ศิริ การเจริญดี กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการสรรหา  พิจารณา
คาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ 

13. นายคณิต สีห กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ 
และกรรมการดานความย่ังยืนและการบริหารความเส่ียง 

14. นายเทวินทร วงศวานิช กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการดานความย่ังยืนและการ
บริหารความเส่ียง 

15. นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและกํากับดูแล
กิจการ 

16. ดร. ฮาราลด ลิงค กรรมการอิสระ 

 

ผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุม 

1. นายบอบ เอลลิส (Mr. Bob Ellis) ผูสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 

2. นายสุเมธ แจงสามสี ผูสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 

3.  นายเดวิด ลีฟเวอร (Mr. David Leaver) ผูสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 

 

ที่ปรึกษากฎหมายที่เขารวมประชุม  

1.  นายชาตรี ตระกูลมณีเนตร  ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สํานักงานกฎหมาย แคปปตอล จํากัด 

 

  อนึ่ง นายชาตรี ตระกูลมณีเนตร ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สํานักงานกฎหมาย แคปปตอล จํากัด จะทําหนาที่ดูแล
การประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท 

  

ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา มีผูบริหารของบริษัทจากหลายสายงานธุรกิจไดเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุนใน
คร้ังนี้ดวย 

โดยที่ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายระเฑียร ศรีมงคล ประธานกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธาน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการดานความย่ังยืนและการบริหารความเส่ียงเปนผูดําเนินการประชุมในภาคภาษาไทย 

 หลังจากนั้น นายระเฑียร ศรีมงคล ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ขณะนี้มีผูถือหุนที่เขารวมประชุมดวยตนเองจํานวน 10 
ราย และผูถือหุนที่รับมอบฉันทะจํานวน 1,612 ราย รวมผูถือหุนที่เขารวมประชุมจํานวน 1,622 ราย ถือหุนรวมกันทั้งส้ิน 
4,581,059,762 หุน คิดเปนรอยละ 81.5926  ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ซึ่งครบองคประชุมตามขอบังคับของ
บริษัท นายระเฑียร ศรีมงคล จึงไดกลาวขอเปดการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2565 

ทั้งนี้ กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุม นายระเฑียร ศรีมงคล ไดชี้แจงขั้นตอนการประชุม ซึ่งรวมถึงวิธีการลงคะแนน 
และการแสดงความเห็นหรือเสนอคําถาม และไดแจงใหที่ประชุมทราบวาการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2565 เปนการจัด
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ประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (e-AGM) โดยดําเนินการประชุมผานระบบของบริษัท ควิดแลบ จํากัด ซึ่งเปนผูใหบริการที่ไดรับ
การรับรองจากสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (สพธอ.) สําหรับการใหบริการงานระบบการประชุมผานส่ือ
อิเล็กทรอนิกส โดยผูถือหุนที่ไดลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมจะไดรับช่ือผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) พรอมทั้ง
คูมือการใชงานระบบสําหรับการเขารวมประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้ เม่ือผูถือหุนไดทําการเขาสูระบบเพ่ือเขารวมประชุม
แลว ผูถือหุนจะสามารถรับชมการถายทอดสดการประชุมสามัญผูถือหุน รวมท้ังสามารถออกเสียงลงคะแนน และรับทราบผล
การลงคะแนนเสียงในแตละวาระได 

หากผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทานใดมีความประสงคที่จะเสนอคําถามหรือตองการแสดงขอเสนอแนะใดๆ ผูถือหุน
สามารถพิมพคําถามหรือขอเสนอแนะผานระบบการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสได ซึ่งคําถามและ/หรือขอเสนอแนะดังกลาว
จะถูกสงตอไปยังบคุคลที่เก่ียวของเพื่อพิจารณาและตอบขอซักถามน้ัน สําหรับคําถามและ/หรือขอเสนอแนะใดๆ ที่ไมไดตอบใน
ระหวางการประชุม บริษัทจะแสดงคําตอบไวบนเว็บไซตของบริษัท  

จากนั้น นายระเฑียร ศรีมงคล ไดอธิบายรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงตอ
ที่ประชุมในแตละระเบียบวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 ในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสําหรับการประชุม e-AGM นั้น ผูถือหุนมีสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนเทากับจํานวนหุนที่ตนเองถือ โดยจะนับ 1 หุน เทากับ 1 เสียง และผูถือหุนแตละราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต
ละวาระวา เห็นดวย หรือไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง เพียงอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น และจะแบงแยกจํานวนหุนเพื่อแยกการ
ลงคะแนนเสียงไมได ยกเวนกรณีผูรับมอบฉันทะจากผูลงทุนตางประเทศท่ีไดแตงต้ังผูรับผิดชอบในการดูแลหลักทรัพย 
(Custodian) ในประเทศไทยใหเปนผูรับฝากและดูแลหลักทรัพย ทั้งนี้ สําหรับวิธีการลงคะแนนเสียงในระหวางการประชุม  
e-AGM นั้น ผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียงในแตละวาระไดโดยเขาไปท่ีเมนู “การลงคะแนนเสียง (Vote)” ในระบบ และเลือก
ลงคะแนน “เห็นดวย” หรือ “ไมเห็นดวย” หรือ “งดออกเสียง” สําหรับผูถือหุนที่ไมลงคะแนนเสียงในวาระการประชุมใด ระบบจะ
นับคะแนนเปน “เห็นดวย” โดยอัตโนมัติ และจะนับคะแนนเสียงตามจํานวนหุนที่ผูถือหุนถืออยู ทั้งนี้ เม่ือวาระการประชุมใดได
ผานพนและปดการลงคะแนนเสียงไปแลว ผูถือหุนจะไมสามารถลงคะแนนและ/หรือแกไขเปล่ียนแปลงคะแนนในวาระการ
ประชุมนั้นไดอีก 

ในการนับคะแนนเสียงที่อนุมัติในวาระใดนั้น บริษัทจะนําคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียง รวมทั้งจํานวน
บัตรเสีย (หากมี) หักออกจากจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุม  

 สําหรับวาระท่ี 4 วาระการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระและการเปล่ียนแปลงจํานวน
กรรมการของบริษัท จะเปนการแยกการลงคะแนนเสียง โดยผูถือหุนสามารถใชสิทธิออกเสียงเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล
ได รวมทั้งแยกการลงคะแนนเสียงในมติ เร่ืองการลดจํานวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 16 ทานเปน 15 ทาน โดยคะแนนเสียง
ที่จะใชในการลงมติอนุมัติในแตละวาระน้ันไดแสดงรายละเอียดไวในหนังสือเชิญประชุมแลว 

สําหรับผูถือหุนที่ไดมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผูถือหุนนั้น 
บริษัทไดดําเนินการลงคะแนนเสียงตามความประสงคของผูมอบฉันทะ โดยผลการนับคะแนนเสียงในแตละวาระน้ันจะมีการ
ประกาศใหผูถือหุนทราบและแสดงผลปรากฎบนจอภาพในระหวางการประชุม 

นายระเฑียร ศรีมงคล ไดแจงตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา เพื่อเปนการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทไดเปด
โอกาสใหผูถือหุนเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถือหุน คร้ังที่ 1/2565 และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเปน
กรรมการ ซึ่งไดแจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท โดยไดกําหนดระยะเวลาการ
นําเสนอ ต้ังแตวันที่ 7 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เม่ือครบกําหนดเวลา ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมผูถือหุน หรือเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการเขามายังบริษัทแตอยางใด 
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สําหรับรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 27 เมษายน 2564 นั้น บริษัทไดเผยแพร
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนฉบับดังกลาวบนเว็บไซตของบริษัท และไดแจงผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เม่ือวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 โดยไดกําหนดระยะเวลาใหผูถือหุนที่มีความประสงคจะแสดงความคิดเห็น และ/หรือ
เสนอขอแกไขเพิ่มเติมเก่ียวกับรายงานการประชุมดังกลาวแจงความประสงคมายังบริษัทภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ซึ่ง
เม่ือครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดแจงขอเสนอขอแกไขเพิ่มเติม และ/หรือแสดงความคิดเห็น
มายังบริษทั จึงถือวารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนดังกลาวไดผานการพิจารณาและเห็นชอบจากผูถือหุนแลว 

อนึ่ง กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุม นายอาลก โลเฮีย กรรมการบริษัทที่เปนผูบริหาร รองประธานกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการดานความย่ังยืนและการบริหารความเส่ียง และประธานเจาหนาที่บริหารกลุมบริษัทฯ ไดนําเสนอรายงาน
เก่ียวกับ “การยกระดับเคมีภัณฑเพื่อรวมสรางโลกที่ดีย่ิงขึ้น” 

นายอาลก โลเฮีย กลาวขอบคุณผูถือหุนที่มาเขารวมการประชุม จากนั้นไดกลาวกับที่ประชุมวา ปจจุบันไอวีแอล
กอต้ังมาเปนเวลา 12 ปแลว โดยป 2564 นั้น เปนปแหงความสําเร็จของไอวีแอล อีกทั้งความสําเร็จนี้ยังเปนการสรางแรงสงจะ
ชวยขับเคล่ือนการเติบโตในวัฏจักรตอไป ทั้งนี้ ในชวงป 2565 ถึง 2568 เปนชวงเวลาแหงการเร่ิมตนยุคใหมของการเติบโตของ
ไอวีแอล ดังที่จะกลาวตอไปนี้  

ประการแรก บริษัทมีโครงการการลงทุนที่ไดดําเนินการไปแลวเปนเงินจํานวน 1.9 พันลานดอลลารสหรัฐในโครงการ
ริเร่ิมตางๆ รวมถึง Ethane Cracker ในรัฐหลุยสเซียนา และบริษัทรวมทุน Corpus Christi ซึ่งเปนโรงงาน PTA/PET แบบบูรณา
การระดับโลกที่มีกําหนดเปดดําเนินการในป 2568 นอกจากน้ี บริษัทยังไดประกาศความสําเร็จในการเขาซ้ือกิจการบริษัท 
Oxiteno S.A. – Indústria e Comércio (“Oxiteno”) มูลคา 1.3 พันลานดอลลารสหรัฐในประเทศบราซิล ประการที่สอง บริษัท
มีการลงทุนอยางตอเนื่องในธุรกิจรีไซเคิล PET เพื่อบรรลุเปาหมายในการเพิ่มกําลังการผลิตรีไซเคิล PET ใหถึง 750,000 ตัน 
ภายในป 2568 ประการที่สาม รูปแบบธุรกิจของบริษัทที่ผานการขยายพื้นที่ทางภูมิศาสตรและการบูรณาการอยางตอเนื่องจะ
ทําใหพอรตฟอลิโอของบริษัทมีความยืดหยุนมากขึ้น ประการท่ีส่ี บริษัทมีการลงทุนทางดานโครงสรางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและบุคลากรอยางตอเนื่องเพ่ือนําไปสูการเปล่ียนแปลงทางดิจิทัล ประการสุดทาย บริษัทจะเร่ิมโครงการ ESOP 
สําหรับผูบริหาร 100 อันดับแรกของบริษัท เพื่อใหเกิดแรงจูงใจและเกิดความมุงม่ันตอคานิยมของบริษัท และสอดคลองกับ
ผลประโยชนของผูถือหุน 

นายอาลก โลเฮีย กลาวตอไปวา ขณะนี้ไอวีแอลมี 3 กลุมธุรกิจหลัก คือ  

(1)  ธุรกิจ Combined PET  ซึ่งมี Core EBITDA อยูที่ 1.1 พันลานดอลลารสหรัฐ และมีการเพิ่มอัตราผลตอบแทน
จากเงินทุน (Return on Capital Employed: ROCE) มากกวารอยละ 19 ในป 2564 และคาดวาในป 2565 
ผลประกอบการจะดีย่ิงขึ้น ทั้งนี้ บริษัทจะไดรับประโยชนจากการเขาซ้ือธุรกิจบรรจุภัณฑที่ประเทศเวียดนาม
เม่ือเร็วๆ นี้ นอกจากนี้ บริษัทยังคงมุงเนนอยางตอเนื่องในการขยายกลุมผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่ม (High Value 
Added: HVA) และการรีไซเคิล ซึ่งจะเปนส่ิงที่จะขับเคล่ือนการเติบโตที่สําคัญในในวัฏจักรตอไป  

(2)  ธุรกิจออกไซดและอนุพันธแบบบูรณาการ (Integrated Oxide and Derivatives: IOD) ธุรกิจ IOD ก็ประสบ
ความสําเร็จมากเชนกันในป 2564 โดยมี Core EBITDA อยูที่ 400 ลานดอลลารสหรัฐ และมี ROCE มากกวา
รอยละ 7 ซึ่งบริษัทคาดวาจะดีย่ิงขึ้นไปอีกในอนาคต และสําหรับป 2565 บริษัทจะไดรับประโยชนเพิ่มเติมจาก
การเขาซ้ือกิจการบริษัท Oxiteno อีกดวย นอกจากน้ี โครงการ Ethane Cracker นั้นเสร็จสมบูรณเรียบรอย
แลว และจะกลายเปนสวนสําคัญที่สนับสนุนรายไดของบริษัทในอนาคต ซึ่งเปนชวงเวลาท่ีดีเนื่องจากความ
ไดเปรียบของ Shale gas ในชวงที่น้ํามันดิบมีราคาสูงขึ้น อีกทั้ง ผลิตภัณฑ Methyl Tertiary Butyl Ether 
(MTBE) เ ร่ิมแสดงใหเห็นถึงการฟนตัวเน่ืองจากความตองการดานน้ํามันเบนซินที่ สูงขึ้น และธุรกิจ 
Downstream จะกลายเปนสวนสําคัญในธุรกิจ IOD  
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(3)  ธุรกิจไฟเบอร ซึ่งมี Core EBITDA อยูที่ 300 ลานดอลลารสหรัฐ และมี ROCE รอยละ 5 ในป 2564 บริษัท
คาดวาผลประกอบการในป 2565 ในธุรกิจไฟเบอรจะเพิ่มมากขึ้น  

ทั้งนี้ ธุรกิจของบริษัทโดยภาพรวม บริษัทมีรายได 14.6 พันลานดอลลารสหรัฐ และมี Core EBITDA ที่แข็งแกรงอยูที่ 
1.74 พันลานดอลลาร และมีกําไรตอหุนอยูที่ 4.70 บาท 

 นายอาลก โลเฮีย กลาวเพิ่มเติมวา บริษัทมีการเดินหนาในโครงการโอลิมปส (Olympus) ซึ่งเปนโครงการที่ประหยัด
ตนทุนและมีความเปนเลิศในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยในปผานมาบริษัทมีผลประกอบการที่สูงเกินกวาเปาหมายที่
กําหนดไว ดวยประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น 291 ดอลลารสหรัฐ เนื่องจากสัดสวนของสินคาโภคภัณฑในพอรตฟอลิโอที่มีปริมาณมาก 
การมีตนทุนตํ่าจึงเปนส่ิงสําคัญตอธุรกิจของไอวีแอล อีกทั้ง บริษัทมีความมุงม่ันที่จะเพ่ิมจํานวน EBITDA ใหมากกวา 650 ลาน
ดอลลารสหรัฐภายในป 2567 

 นายอาลก โลเฮีย กลาวสรุปวัฏจักรแรกของรอบ 12 ปวา ต้ังแตบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เม่ือเดือนกุมภาพันธ 2553 บริษัทไดเติบโตอยางแข็งแกรงและมีการพัฒนาอยางตอเนื่องจากวัฏจักรสูวัฏจักร โดยในแตละ 
วัฏจักร บริษัทมีการเติบโตทางดานขนาดธุรกิจ ผลกําไร ตลอดจนคุณภาพของรายไดผานการเติบโตของ EBITDA และไดกลาว
ตอไปวา การเขาซ้ือกิจการของบริษัท Oxiteno จะมีสวนชวยผลักดันใหไอวีแอลและธุรกิจ IOD มีความหลากหลายมากย่ิงขึ้น 
อีกทั้งการเขาซ้ือกิจการดังกลาว ยังเปนจุดเร่ิมเสนทางการลงทุนเพื่อที่จะกลายเปนบริษัทที่มีความสามารถในการผลิต
ผลิตภัณฑที่มีลักษณะเฉพาะและมีอัตรากําไรที่สูงขึ้น อีกทั้งยังชวยในเร่ืองของเปาหมายการเติบโตที่ย่ังยืนอีกดวย  

นายอาลก โลเฮีย ยังอธิบายเพิ่มเติมวา ในปจจุบัน บริษัทใหความสําคัญในเร่ืองความย่ังยืน ซึ่งเปนหนึ่งในกุญแจ
สําคัญสูความสําเร็จในอนาคต ตามวิสัยทัศนของบริษัทภายในป 2573 บริษัทมุงเนนการเติบโตอยางย่ังยืนโดยผานโครงการ
ริเร่ิมตางๆ ของบริษัท 

 นายอาลก โลเฮีย ไดกลาวขอบคุณผูถือหุนสําหรับการรับฟงและความเช่ือม่ันที่มีตอไอวีแอลและบุคลากรของบริษัท
มาโดยตลอด 

หลังจากนั้น นายระเฑียร ศรีมงคล ไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้  

 

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2564 

 นายระเฑียร ศรีมงคล ขอใหนายดีลิป กุมาร อากาวาล กรรมการบริษัทที่เปนผูบริหาร กรรมการดานความย่ังยืนและ
การบริหารความเส่ียง ประธานเจาหนาที่บริหารกลุมธุรกิจ Combine PET, IOD และ Fibers และประธานเจาหนาที่บริหารดาน
การเงิน (รักษาการช่ัวคราว) นําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2564 ตอที่ประชุม 

นายดีลิป กุมาร อากาวาล สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2564 เพื่อใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

จุดเดนของงบกําไรขาดทุนรวม 

• ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 7 เม่ือเทียบปตอป เปน 14.7 ลานตัน จากจากอุปสงคที่แข็งแกรงในทุกกลุมผลิตภัณฑ 

• รายไดสุทธิเพิ่มขึ้นรอยละ 41 จาก 331.5 พันลานบาทในป 2563 เปน 468.1 พันลานบาทในป 2564 

• Core EBITDAเพิ่มขึ้นรอยละ 59 จาก 35.2 พันลานบาทในป 2563 เปน 55.8 พันลานบาทในป 2564 โดยมีการเติบโตทั้ง
สามกลุมธุรกิจ Combined PET (CPET), Fibers และ Integrated Oxides and Derivatives (IOD) เชนเดียวกันกับทั้งสาม
ภูมิภาคหลักคือ อเมริกาเหนือ ยุโรปและเอเชีย  
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 CPET มีสาเหตุมาจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นรอยละ 6 และสวนตางผลิตภัณฑที่ปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากคาขนสงที่
ปรับตัวสูงขึ้นทําใหบริษัทไดรับผลประโยชนจากการเพิ่มขึ้นของราคาผลิตภัณฑที่เทียบเคียงการนําเขา (import 
parity) และการเพิ่มขึ้นของอัตรากําไรของผลิตภัณฑ และนโยบายการควบคุมการใชพลังงานในประเทศจีน (Dual 
Control Policy) 

 Fibers มีสาเหตุหลักมาจากสวนตางกําไรที่เพิ่มขึ้นจากราคาขายอันเนื่องมาจากตลาดท่ีตึงตัวและมีสัดสวนการขาย
ผลิตภัณฑในกลุมที่ดี 

 IOD เปนผลมาจากราคาเอทิลีนที่แข็งแกรงขึ้น และประโยชนจากความไดเปรียบจาก shale gas เม่ือราคาน้ํามันดิบ
ปรับตัวสูงขึ้น  

• กําไรหลักหลังหักภาษีและสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมเพิ่มขึ้นรอยละ 174 จาก 8.0 พันลานบาทในป 2563 เปน 21.9 
พันลานบาทในป 2564 โดยสาเหตุหลักมาจาก Core EBITDAที่เพิ่มขึ้น 

• กําไรหลักตอหุนเพิ่มขึ้นรอยละ 192 จาก 1.29 บาทตอหุนในป 2563 เปน 3.76 บาทตอหุนในป 2564 ทั้งนี้ กําไรหลักตอหุน
รวมดอกเบี้ยหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน 

• กําไรตอหุนเพิ่มขึ้นรอยละ 1,433 จาก 0.30 บาทตอหุนในป 2563 เปน 4.55 ตอหุนในป 2564 ซึ่งเปนผลมาจากกําไรของ
บริษัทที่เพิ่มขึ้น 

• สวนตางระหวางกําไรหลักตอหุนและกําไรตอหุน เกิดจากรายการพิเศษ เชน กําไร/(ขาดทุน)ในสินคาคงเหลือ กําไรจากการ
ตอรองราคาซ้ือเม่ือเขาซ้ือกิจการ เปนตน ซึ่งจะอธิบายในสไลดถัดไป 

บริษัทรายงานกําไรหลักหลังหักภาษีและสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมจํานวน 21,887 ลานบาทในป 2564 เทียบ
กับกําไรหลังหักภาษีและสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม จํานวน 26,288 ลานบาทในปเดียวกัน โดยสวนตางเกิดจาก 

1. กําไรในสินคาคงเหลือ จํานวน 6,798 ลานบาทในป 2564 เปนผลจากการเพ่ิมขึ้นของอัตรากําไรในทุกกลุมผลิตภัณฑ 

2. สินทรัพยระหวางดําเนินงาน - บริษัทปรับปรุงผลการดําเนินงานของ IVOL จํานวน 2,328 ลานบาทในป 2564 แสดง
เปนรายการพิเศษใต EBITDA 

3. อื่นๆ จาก 

 ขาดทุนจากการดอยคา จํานวน 290 ลานบาทในป 2564 สวนใหญมาจากเหตุการณฟาผาที่โรงงาน IVOL ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา  

 คาใชจายจากการเขาซ้ือกิจการและคาใชจายกอนการเร่ิมดําเนินงานจํานวน 303 ลานบาทในป 2564 สวนใหญ
มาจากคาใชจายที่เก่ียวกับการเขาซ้ือกิจการของ CarbonLite, Oxiteno และ Vietnam Packaging  และ
คาใชจายกอนการเร่ิมดําเนินงานของ Corpus Christi ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 รายไดพิเศษอื่นๆ จํานวน 525 ลานในป 2564 สวนใหญมาจากรายไดทางภาษีของบราซิลและเงินประกันชดเชย
หักลบกับคาใชจายที่เก่ียวเนื่องจากเหตุการณ polar vortex ฟาผาและพายุเฮอริเคน 

จุดเดนของงบแสดงฐานะการเงินรวม  

• สวนของผูถือหุนรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 26 จากจํานวน 135.6 พันลานบาทในป 2563 เปน 171.0 พันลานบาทในป 2564 โดย
มีสาเหตุหลักมาจากกําไรของป 2564 และกําไรสุทธิจากการปองกันความเส่ียงกระแสเงินสดในป 2564 เม่ือเทียบกับกําไร
ในป 2563 



7 
 

• สินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 20% จากจํานวน 453.2 พันลานบาทในป 2563 เปน 541.8 พันลานบาทในป 2564 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการสินคาคงเหลือที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกันกับราคาและปริมาณผลิตภัณฑที่สูงขึ้น 

• อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอทุน ลดลงจาก 1.42 เทา ณ ส้ินป 2563 เปน 1.21 เทา ณ ส้ินป 2564 จากการจัดสรรเงินทุนอยาง
มีวินัยชวยลดหน้ีสินและเพิ่มกําไรสะสมในสวนของผูถือหุน 

• หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 17 จากจํานวน 317.6 พันลานบาทในป 2563 เปน 370.8 พันลานบาทในป 2564 โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากเจาหนี้การคาที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกันกับจากปริมาณผลิตภัณฑและราคาท่ีสูงขึ้น 

จดุเดนของงบกระแสเงินสดรวม  

• กระแสเงินสดจากการดําเนินงานจํานวน 33.8 พันลานบาท และ Core EBITDA จํานวน 55.8 พันลานบาท ในป 2564 
เปรียบเทียบกับจํานวน 43.4 พันลานบาท และ 35.2 พันลานบาท ในป 2563 โดยกระแสเงินสดจากการดําเนินงานลดลง
รอยละ 22 เนื่องจากเงินทุนหมุนเวียนที่สูงขึ้น ซึ่งมาจากราคาและปริมาณผลิตภัณฑที่สูงขึ้นตามราคานํ้ามันดิบ 

• กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนลดลงจาก จํานวน 78.6 พันลานบาท ในป 2563 เปน 25.8 พันลานบาท ในป 2564 
โดยเปนรายจายฝายทุนเพื่อขยายกําลังการผลิตจํานวน 67.4 พันลานบาทในป 2563 ซึ่งสวนใหญใชในการเขาซ้ือกิจการ 
Huntsman และจํานวน 15.6 พันลานบาทในป 2564 ซึ่งสวนใหญใชในการเขาซ้ือกิจการ CarbonLite ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และ ซื้อหุนเพิ่มในกิจการ EcoMex ในประเทศเม็กซิโก และ MEDCO ในประเทศอียิปต 

• กระแสเงินสดใชไปในการจัดหาเงินจํานวน 10.9 พันลานบาทในป 2564 ซึ่งสวนใหญใชในการชําระคืนเงินกูยืมระยะส้ัน
และระยะยาว และการจายดอกเบี้ยและเงินปนผลในป 2564 

• บริษัทมีสภาพคลองเทากับ 66.9 พันลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2564  ซึ่งประกอบดวยเงินสดและเงินสดภายใตการ
บริหารจํานวน 16.5 พันลานบาท รวมทั้งวงเงินสินเช่ือที่ยังมิไดเบิกใชจํานวน 50.5 พันลานบาท แสดงใหเห็นถึงฐานะทาง
การเงินที่แข็งแกรงของบริษัท 

หลังจากนั้น นายระเฑียร ศรีมงคล ไดรายงานความคืบหนาตอที่ประชุมถึงนโยบายเก่ียวกับการตอตานการทุจริต
คอรัปชั่นของบริษัทวา บริษัทมีความมุงม่ันที่จะดําเนินธุรกิจใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ดวยความซ่ือสัตยสุจริต และโปรงใส 
บริษัทจึงไดออกนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันต้ังแตป 2557 เพื่อใชเปนแนวทางการทํางานของพนักงานทุกคน
ภายในองคกรมาโดยตลอด 

นอกจากน้ี บริษัทไดเขารวมในแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต (CAC) เพื่อเปนการแสดง
เจตนารมณในการตอตานการทุจริตและการใหสินบนในป 2556 และไดรับการตออายุสมาชิก CAC เปนคร้ังที่ 3 เม่ือเดือน
มีนาคม ป 2564 ซึ่งจะมีการตออายุสมาชิกในทุกๆ 3 ป 

ตามที่บริษัทไดพัฒนา Anti-Corruption Assistance Package เม่ือป 2563 ขอมูลการตรวจสอบสําหรับระบบการ
ตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน หรือ Checklist และแบบประเมินความเส่ียงดานการทุจริตคอรรัปชั่นของหนวยงานตางๆ ไดมีการ
เผยแพรไวในฐานขอมูลภายในของบริษัท เพื่อใหหนวยงานตางๆ ในบริษัทสามารถเขาถึงและอางอิงขอมูลไดโดยงาย 

 โดยฐานขอมูลดังกลาว ประกอบไปดวยตัวอยางแนวปฏิบัติที่ดีของการดําเนินการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นใน
หนวยงานตางๆ เพื่อใหหนวยงานแตละทองถ่ินสามารถนําไปปรับใชกับระบบของตนเองได 

 ไมมีผูถือหุนรายใดซักถามเพิ่มเติม 

 ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2564 ตามที่เสนอ 
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วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

นายระเฑียร ศรีมงคล เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2564 ซึ่งไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัทแลว ตามรายละเอียดที่
ปรากฎไวในแบบฟอรม 56-1 One Report ประจําป 2564 ซึ่งไดจัดสงไปยังผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน 

เนื่องจากผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะไมมีคําถามสําหรับวาระน้ี นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอใหผูถือหุนและผูรับมอบ
ฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 

ที่ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เห็นดวย                      4,581,270,724 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 

ไมเห็นดวย                  2 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0000 

งดออกเสียง                1,602 เสียง   

บัตรเสีย                      0 เสียง   

หมายเหตุ:  ในวาระน้ีมีผูถือหุนเขารวมประชุมระหวางการประชุมเพิ่มขึ้น 212,566 หุน นับเปนจํานวนหุนที่เขารวมประชุม
ทั้งหมดจํานวน 4,581,272,328 หุน  

มติที่ประชุม อนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2564 

 นายระเฑียร ศรีมงคล แถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาและเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
อนุมัติการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2564 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 1.00 บาท ซึ่งบริษัทไดจายเงินปน
ผลระหวางกาลไปแลว ในอัตราหุนละ 0.25 บาท เม่ือวันที่ 10 มิถุนายน 2564; หุนละ 0.25 บาท เม่ือวันที่ 15 กันยายน 2564 
และ หุนละ 0.25 บาท เม่ือวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ตามลําดับ 

ดังนั้น บริษัทจะจายเงินปนผลในสวนที่เหลือใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.25 บาท โดยกําหนดจายเงินปนผลใหแก 
ผูถือหุนในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ บริษัทไดกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 
(Record Date) โดยที่อัตราการจายเงินปนผลนั้นมีความเหมาะสมและสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท 

การจายเงินปนผลดังกลาวเปนการจายจากรายไดที่ไดรับยกเวนไมตองนํารายไดมาคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิติ
บุคคล ดังนั้น การหักภาษี ณ ที่จายจากการจายเงินปนผลนั้น ไมสามารถเครดิตภาษีเงินปนผลคืนจากกรมสรรพากรได อยางไร
ก็ตาม การจายเงินปนผลใหแกบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทที่ถือหุนของบริษัทมากกวารอยละ 25 และถือนานเกินกวา 6 เดือน 
จะไมถูกหักภาษี ณ ที่จาย 

สําหรับการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทไดมีการจัดสรรทุนสํารองตามท่ีกฎหมายกําหนดไวเต็ม
จํานวนในอัตรารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว จึงไมตองจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก 

เนื่องจากผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะไมมีคําถามสําหรับวาระน้ี นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอใหผูถือหุนและผูรับมอบ
ฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 
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ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เห็นดวย                      4,579,224,471 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9553 

ไมเห็นดวย                  2,046,557 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0447 

งดออกเสียง                1,300 เสียง   

บัตรเสีย                      0 เสียง   

มติที่ประชุม อนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2564 ตามที่เสนอ 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ และการเปล่ียนแปลง
จํานวนกรรมการของบริษัท 

 นายระเฑียร ศรีมงคล แจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 71 และ
ขอบังคับของบริษัท ขอ 14  ซึ่งกําหนดใหกรรมการพนจากตําแหนงจํานวนหน่ึงในสามในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
โดยกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ มีรายนามดังตอไปนี้   

1. นางสุจิตรา โลเฮีย กรรมการบริษัทที่เปนผูบริหาร ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินงานดาน
ความรับผิดชอบตอสังคม และรองประธานเจาหนาที่บริหารกลุมบริษัทฯ 

2. นายยาโชวาดัน โลเฮีย กรรมการบริษัทที่เปนผูบริหาร กรรมการดานความย่ังยืนและการบริหารความเส่ียง และ
ประธานเจาหนาที่บริหารดานความย่ังยืน 

3. นายซันเจย อาฮูจา กรรมการบริษัทที่เปนผูบริหาร และรักษาการประธานบริหารกลุมธุรกิจ Combined PET 

4. นายระเฑียร ศรีมงคล  ประธานกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการดานความย่ังยืนและการบริหารความเส่ียง  

5. นายเทวินทร วงศวานิช กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการดานความย่ังยืนและการบริหารความ
เส่ียง 

6. นายวิลเลียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ 

ทั้งนี้ กรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ ซึ่งไดแก นางสุจิตรา โลเฮีย นายยาโชวาดัน โลเฮีย นายซันเจย อาฮูจา 
นายระเฑียร ศรีมงคล และนายเทวินทร วงศวานิช ยินดีรับเปนกรรมการตอไป โดยเสนอตอคณะกรรมการสรรหา พิจารณา
คาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ ไดพิจารณาและ
คํานึงถึงประสบการณทํางานท่ีผานมาของกรรมการดังกลาว ตลอดจนการอุทิศตนอันเปนประโยชนตอบริษัท จึงเห็นสมควร
เสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแตงต้ังกรรมการที่พนจากตําแหนงทั้ง 5 ทานดังกลาวเปนกรรมการตอไปอีกวาระหน่ึง 

ทั้งนี้ สําหรับตําแหนงกรรมการท่ีวางลงจากการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระของนายวิลเลียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค ซึ่งไม
สามารถที่จะเขารับการตอวาระการดํารงตําแหนงกรรมการอิสระได เนื่องจากมีอายุถึงเกณฑที่บริษัทกําหนดไวในกฎบัตร
คณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับอายุเกษียณของกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและกํากับดูแล
กิจการ รับทราบการพนจากตําแหนงตามวาระของนายวิลเลียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค และเห็นควรเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาใหไมตองมีการเลือกต้ังบุคคลใดเขาเปนกรรมการเพ่ือทดแทนตําแหนงที่วางลง ซึ่งมีผลใหจํานวนคณะกรรมการ
ของบริษัทจะลดลงเหลือ 15 ทาน จากเดิม 16 ทาน 

นายระเฑียร ศรีมงคล จึงไดเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อ 
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(ก) พิจารณาเลือกต้ังกรรมการ 5 ทาน ที่พนจากตําแหนงตามวาระในปนี้ ไดแก นางสุจิตรา โลเฮีย นายยาโชวาดัน 
โลเฮีย นายซันเจย อาฮูจา นายระเฑียร ศรีมงคล และนายเทวินทร วงศวานิช กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
ตอไปอีกวาระหน่ึง เนื่องจากกรรมการเดิมทั้ง 5 ทาน เปนผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ และมีความรู
ความชํานาญอันเปนประโยชนตอบริษัท และ 

(ข) พิจารณาอนุมัติการลดจํานวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 16 ทาน เปน 15 ทาน 

 โดยประวัติกรรมการท้ัง 5 ทานท่ีพนจากตําแหนงตามวาระและเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกลับเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง และขอมูลการเปล่ียนแปลงจํานวนกรรมการของบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ของหนังสือ
เชิญประชุม ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนกอนวันประชุมผูถือหุนแลว 

เนื่องจากผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะไมมีคําถามสําหรับวาระน้ี นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอใหผูถือหุนและผูรับมอบ
ฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. เลือกต้ังนางสุจิตรา โลเฮีย - กรรมการบริษัทที่เปนผูบริหาร ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินงานดานความ
รับผิดชอบตอสังคม และรองประธานเจาหนาที่บริหารกลุมบริษัทฯ 

เห็นดวย                      4,480,882,216 เสียง คิดเปนรอยละ 97.8300 

ไมเห็นดวย                  99,392,812 เสียง คิดเปนรอยละ   2.1700 

งดออกเสียง                997,300 เสียง   

บัตรเสีย                       เสียง   

2. เลือกต้ังนายยาโชวาดัน โลเฮีย - กรรมการบริษัทที่เปนผูบริหาร กรรมการดานความย่ังยืนและการบริหารความเส่ียง และ
ประธานเจาหนาที่บริหารดานความย่ังยืน 

เห็นดวย                      4,491,240,526 เสียง คิดเปนรอยละ 98.0561 

ไมเห็นดวย                  89,034,502 เสียง คิดเปนรอยละ   1.9439 

งดออกเสียง                997,300 เสียง   

บัตรเสีย                      0 เสียง   

3. เลือกต้ังนายซันเจย อาฮูจา - กรรมการบริษัทที่เปนผูบริหาร และรักษาการประธานบริหารกลุมธุรกิจ Combined PET 

เห็นดวย                      4,491,253,026 เสียง คิดเปนรอยละ 98.0564 

ไมเห็นดวย                  89,022,002 เสียง คิดเปนรอยละ   1.9436 

งดออกเสียง                997,300 เสียง   

บัตรเสีย                      0 เสียง   
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4. เลือกต้ังนายระเฑียร ศรีมงคล - ประธานกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการดานความย่ังยืนและการบริหารความเส่ียง 

เห็นดวย                      4,318,041,970 เสียง คิดเปนรอยละ 94.2542 

ไมเห็นดวย                  263,230,358 เสียง คิดเปนรอยละ   5.7458 

งดออกเสียง                0 เสียง   

บัตรเสีย                      0 เสียง   

5. เลือกต้ังนายเทวินทร วงศวานิช - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการดานความย่ังยืนและการบริหารความ
เส่ียง 

เห็นดวย                      4,499,088,124 เสียง คิดเปนรอยละ 98.2275 

ไมเห็นดวย                  81,186,904 เสียง คิดเปนรอยละ   1.7725 

งดออกเสียง                997,300 เสียง   

บัตรเสีย                      0 เสียง   

6.  การลดจํานวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 16 ทาน เปน 15 ทาน 

เห็นดวย                      4,571,747,213 เสียง คิดเปนรอยละ 99.7921 

ไมเห็นดวย                  9,525,115 เสียง คิดเปนรอยละ   0.2079 

งดออกเสียง                0 เสียง   

บัตรเสีย                      0 เสียง   

มติที่ประชุม อนุมัติ (ก) การเลือกตั้ง นางสุจิตรา โลเฮีย นายยาโชวาดัน โลเฮีย นายซันเจย อาฮูจา นายระเฑียร   
ศรีมงคล และนายเทวินทร วงศวานิช กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง 
และ (ข) การลดจํานวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 16 ทาน เปน 15 ทาน ตามที่เสนอ 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจายคาตอบแทนใหกับกรรมการประจําป 2565 

นายระเฑียร ศรีมงคล แถลงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 90 และ
ขอบังคับของบริษัท ขอ 15 กําหนดใหการจายคาตอบแทนประจําปใหกับกรรมการ เพื่อเสนออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุน ตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอใหที่
ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจายคาตอบแทนใหกับกรรรมการประจําป 2565 เปนจํานวนเงินไมเกิน 27,000,000 บาท 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) คาตอบแทนประจําของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร เปนจํานวนเงินรวม 6,460,000 บาท 

2) คาตอบแทนประจําของคณะกรรมการตรวจสอบ เปนจํานวนเงินรวม 2,100,000 บาท 

3) คาตอบแทนประจําของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ โดยจายคาตอบแทน
ดังกลาวใหเฉพาะกรรมการอิสระเทานั้น เปนจํานวนเงินรวม 1,620,000 บาท 
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4) คาตอบแทนประจําของคณะกรรมการดานความย่ังยืนและการบริหารความเส่ียง โดยจายคาตอบแทนดังกลาว
ใหเฉพาะกรรมการอิสระเทานั้น เปนจํานวนเงินรวม 1,200,000 บาท 

5) โบนัสซึ่งจายใหกับกรรมการทุกคน เปนจํานวนเงินรวม 15,000,000 บาท  

 ทั้งนี้ รายละเอียดของคาตอบแทนไดปรากฎในการนําเสนอ (presentation) ตอที่ประชุม 

เนื่องจากผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะไมมีคําถามสําหรับวาระน้ี นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอใหผูถือหุนและผูรับมอบ
ฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เห็นดวย                      4,555,421,518 เสียง คิดเปนรอยละ 99.4357 
ไมเห็นดวย                  25,850,810 เสียง คิดเปนรอยละ   0.5643 
งดออกเสียง                0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 
บัตรเสีย                      0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 

มติที่ประชุม อนุมัติการจายคาตอบแทนใหกับกรรมการประจําป 2565 ตามที่เสนอ  

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2565 

นายระเฑียร ศรีมงคล แถลงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 120 และ
ขอบังคับบริษัท ขอ 30(6) กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป
เพื่อเสนออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหแตงต้ัง 
นายยุทธพงศ สุนทรินคะ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 10604 หรือนายศักดา เกาทัณฑทอง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4628 
หรือนางสาวอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6105 หรือผูสอบบัญชีรายอื่นซึ่งไดรับการแตงต้ังจากบริษัท     
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2565 ซึ่งเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่มีคุณสมบัติตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และมีผลงานเปนที่นาพอใจ โดยกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป 
2565 เปนจํานวนเงินไมเกิน 8,800,000 บาท โดยไมรวมคาใชจายอื่นๆ ซึ่งเปนจํานวนเดียวกันกับคาตอบแทนของผูสอบบัญชี
ประจําป 2564 

เนื่องจากผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะไมมีคําถามสําหรับวาระน้ี นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอใหผูถือหุนและผูรับมอบ
ฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เห็นดวย                      4,580,222,124 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9771 

ไมเห็นดวย                  1,050,202 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0229 

งดออกเสียง                2 เสียง   

บัตรเสีย                      0 เสียง   

มติที่ประชุม อนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2565         
ตามที่เสนอ 
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วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ในจํานวน
ไมเกิน 56,150,000 หนวย ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยทั้งทางตรงและ
ทางออม 

นายระเฑียร ศรีมงคล แถลงตอที่ประชุมวา การออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยทั้งทางตรงและทางออม (“บริษัทยอย”) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) 
มีวัตถุประสงคเพื่อ (ก) สนับสนุนใหกรรมการและพนักงานหลักดําเนินการเพื่อเพิ่มผลตอบแทนใหแกผูถือหุนใหมากขึ้น ซึ่งจะ
สะทอนในมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด (Market Capitalization) ของหุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และ (ข) จูงใจและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถเพ่ือใหเปนตามเปาหมายของป 2573 ของบริษัท (Vision 2030 
aspirations) 

โดยบริษัทจะออกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 2 (สอง) ชุด ไดแก  

(1) ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทซึ่งออกและจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท
และบริษัทยอย ชุดที่ 1 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1”) ซึ่งจะออกและจัดสรรใหแกกรรมการและ
พนักงานที่ทํางานใหบริษัทและบริษัทยอยเปนเวลาต้ังแต 15 ปขึ้นไป ในจํานวนไมเกิน 19,950,000 หนวย โดย
กําหนดราคาเสนอขายตอหนวยเทากับ 0.00 บาท อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 เทากับ 5 ปนับ
จากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ และใบสําคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
ได 1 หุน โดยมีราคาการใชสิทธิเทากับ 37.74 บาทตอหุน ซึ่งเทากับราคาเฉล่ียของหุนสามัญของบริษัทที่ซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพยฯ”) ยอนหลัง 180 วันติดตอกัน กอนวันที่ 26 
กุมภาพันธ 2565 ซึ่งเปนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 2/2565 (“วันประชุมคณะกรรมการ”) มีมติ
ใหเสนอวาระเร่ืองการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ตอที่ประชุมผูถือหุน (โดยที่ราคาเฉล่ีย
ของหุนสามัญในแตละวันจะเทากับราคาเฉล่ียของราคาสูงสุดและราคาตํ่าสุดของหุนสามัญ) โดยมีสวนลด
จํานวนรอยละ 15 ของราคาเฉลี่ยดังกลาว และ 

(2) ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทซึ่งออกและจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท
และบริษัทยอย ชุดที่ 2 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2”) ซึ่งจะออกและจัดสรรใหแกกรรมการและ
พนักงานท่ีทํางานใหบริษัทและบริษัทยอยเปนเวลานอยกวา 15 ป ในจํานวนไมเกิน 36,200,000 หนวย โดย
กําหนดราคาเสนอขายตอหนวยเทากับ 0.00 บาท อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 เทากับ 5 ปนับ
จากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ และใบสําคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
ได 1 หุน โดยมีราคาการใชสิทธิเทากับ 44.39 บาทตอหุน ซึ่งเทากับราคาเฉล่ียของหุนสามัญของบริษัทที่ซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลัง 180 วันติดตอกัน กอนวันประชุมคณะกรรมการ มีมติใหเสนอวาระเร่ืองการ
ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ตอที่ประชุมผูถือหุน (โดยที่ราคาเฉล่ียของหุนสามัญในแต
ละวันจะเทากับราคาเฉล่ียของราคาสูงสุดและราคาตํ่าสุดของหุนสามัญ) 

ทั้งนี้ ลักษณะสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสําคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 มีรายละเอียด
ขอมูลราคาการใชสิทธิ เงื่อนไขการใชสิทธิ ระยะเวลาการใชสิทธิ เหตุการณการปรับสิทธิ และรายละเอียดที่สําคัญอื่นๆ รวมถึง
รายชื่อของกรรมการของบริษัทและบริษัทยอยทั้งหมดที่มีสิทธิจะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 และจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรใหแตละราย ปรากฏตามเอกสารแนบทาย 6 
และเอกสารแนบทาย 7 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนกอนวันประชุมผูถือหุนแลว 
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นายระเฑียร ศรีมงคล แถลงตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา ราคาการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิกําหนดโดยพิจารณาจาก
ราคาเฉล่ียของหุนสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลัง 180 วันติดตอกัน กอนวันประชุมคณะกรรมการที่มี
มติใหเสนอวาระเร่ืองการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิตอที่ประชุมผูถือหุน (โดยที่ราคาเฉล่ียของหุนสามัญในแตละวันจะ
เทากับราคาเฉล่ียของราคาสูงสุดและราคาต่ําสุดของหุนสามัญ) (“ราคาอางอิง”) ซึ่งระยะเวลาดังกลาวสามารถสะทอนสภาวะ
การซื้อขายหุนสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยฯ นอกจากนี้ ใบสําคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ที่กําหนดใหราคาการใช
สิทธิเทากับราคาอางอิงโดยมีสวนลดจํานวนรอยละ 15 ของราคาอางอิง จะออกและจัดสรรใหกับกรรมการและพนักงานท่ี
ทํางานใหบริษัทและบริษัทยอยเปนเวลาต้ังแต 15 ปขึ้นไป ซึ่งการกําหนดสวนลดดังกลาวถือเปนการตอบแทนกรรมการและ
พนักงานที่มีความจงรักภักดีตอบริษัทและบริษัทยอยและรวมงานกับบริษัทและบริษัทยอยเปนระยะเวลานาน 

ทั้งนี้ ราคาการใชสิทธิสําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบสําคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ตางเปน
ราคาที่ตํ่ากวาราคาตลาด โดยราคาการใชสิทธิสําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 เปนราคาท่ีตํ่ากวาราคาตลาดใน
อัตรารอยละ 21.67 ซึ่งถือเปนการเสนอขายหลักทรัพยในราคาตํ่า (มีสวนลดมากกวารอยละ 10 ของราคาตลาด) ตามที่กําหนด
ในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ สจ. 39/2551 เร่ือง การคํานวณราคาเสนอขาย
หลักทรัพยและการกําหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุนที่ออกใหมในราคาตํ่า ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2551 
(“ประกาศ ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551”) และราคาการใชสิทธิสําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 เปนราคาท่ีตํ่ากวาราคา
ตลาดในอัตรารอยละ 7.85 จึงไมถือเปนการเสนอขายหลักทรัพยในราคาตํ่าตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551 โดยราคา
ตลาดเทากับ ราคาถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลัง 7 วันทําการติดตอกัน กอนวัน
ประชุมคณะกรรมการท่ีมีมติเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ คือ 
ระหวางวันที่ 17 กุมภาพันธ 2565 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2565 ซึ่งเทากับ 48.17 บาท  

นอกจากนี้ ในกรณีที่กรรมการและพนักงานรายใดของบริษัทและบริษัทยอยไมสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิได ตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ 3.2 ของลักษณะสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิที่เก่ียวของ บริษัทสามารถนําใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่กรรมการและพนักงานดังกลาวไดสงมอบคืนมา เพื่อจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานรายอื่นของบริษัทและ
บริษัทยอยตอไปได ทั้งนี้ เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในลักษณะสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ดังปรากฏตามเอกสารแนบทาย 6 และเอกสารแนบทาย 7 ของหนังสือเชิญประชุม 
ตามลําดับ 

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยตามเหตุผลที่เสนอ และเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
การออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย ในการนี้ ใหคณะกรรมการบริษัท 
หรือประธานเจาหนาที่บริหารกลุมบริษัทฯ (Group CEO) หรือบุคคลผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธาน
เจาหนาที่บริหารกลุมบริษัทมีอํานาจในการพิจารณากําหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จําเปนในการออกและจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิ และดําเนินการเทาที่จําเปนและสมควรเพื่อใหการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิประสบความสําเร็จ 
ซึ่งจะตองไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศที่เก่ียวของ รวมถึงตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

เนื่องจากผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะไมมีคําถามสําหรับวาระน้ี นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอใหผูถือหุนและผูรับมอบ
ฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 
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ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เห็นดวย                      4,429,690,206 เสียง คิดเปนรอยละ 96.6913 
ไมเห็นดวย                  151,582,122 เสียง คิดเปนรอยละ   3.3087 
งดออกเสียง                0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 
บัตรเสีย                      0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 

มติที่ประชุม อนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ในจํานวนไมเกิน 
56,150,000 หนวย ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยทั้งทางตรงและทางออม
ตามที่เสนอ 

 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติกรรมการที่จะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกวารอยละ 5 ของจํานวน
ใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมด 

 กอนเร่ิมการพิจารณาในวาระท่ี 8 นี้ นายดีลิป กุมาร อากาวาล ซึ่งผูมีสวนไดเสียพิเศษ ไดออกจากที่ประชุม 

 นายระเฑียร ศรีมงคล แถลงตอที่ประชุมวา ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เก่ียวของ กรรมการที่จะ
ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้ และเปนการเสนอ
ขายหลักทรัพยในราคาตํ่าตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551 จะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเปนรายบุคคล 

ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกนายดีลิป กุมาร  
อากาวาล ประธานเจาหนาที่บริหารกลุมธุรกิจ Combine PET, IOD และ Fibers และประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน 
(รักษาการช่ัวคราว) และกรรมการของบริษัท ซึ่งมีรายช่ือแยกตางหากโดยเฉพาะในลักษณะสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิ IVL 
ESOP-W1 ดังปรากฏตามเอกสารแนบทาย 6 ของหนังสือเชิญประชุม เนื่องจากเปนบุคคลท่ีจะไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
ในจํานวนเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมด (จํานวน 6,000,000 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ IVL 
ESOP-W1 คิดเปนรอยละ 10.69 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมด) โดยราคาการใชสิทธิสําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิ 
IVL ESOP-W1 เปนราคาท่ีตํ่ากวาราคาตลาดในอัตรารอยละ 21.67 ซึ่งถือเปนการเสนอขายหลักทรัพยในราคาตํ่า 

โดยในป 2564 ที่ผานมาบริษัทมีการประชุมคณะกรรมการที่จัดขึ้นจํานวน 8 คร้ัง โดยนาย  ดีลิป กุมาร อากาวาล ได
เขาประชุมคณะกรรมการที่จัดขึ้นทุกคร้ังรวม 8 คร้ัง โดยผลตอบแทนท่ีนายดีลิป กุมาร อากาวาล ไดรับในฐานะประธาน
เจาหนาที่บริหารกลุมธุรกิจ Combine PET, IOD และ Fibers และประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน (รักษาการช่ัวคราว) 
และกรรมการของบริษัท ในป 2564 เปนจํานวนรวมทั้งส้ิน 102.25 ลานบาท 

ทั้งนี ้ เมื่อพิจารณาจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 Warrants ที่นายดีลิป กุมาร อากาวาล จะไดรับ
จัดสรร และผลตางของราคาการใชสิทธิสําหรับ IVL ESOP-W1 Warrants และราคาตลาด นายดีลิป กุมาร อากาวาล จะ
ไดรับผลประโยชนคิดเปนตัวเงิน เทากับ 62.58 ลานบาท 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ ไดพิจารณาถึงเหตุผลในการจัดสรรใบสําคัญแสดง
สิทธิเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดใหแกนายดีลิป กุมาร อากาวาล เนื่องจากนายดีลิป กุมาร  
อากาวาล ไดปฏิบัติหนาที่และมีความเก่ียวของกับบริษัทมายาวนานกวา 30 ป และไดทุมเทการทํางาน ทําใหบริษัทมีการ
เติบโตมาโดยตลอด อีกทั้งนายดีลิป กุมาร อากาวาล ไดดํารงตําแหนงที่มีความสําคัญและมีความรับผิดชอบสูง ซึ่งรวมถึง
ประธานเจาหนาที่บริหารในธุรกิจหลักทั้ง 3 ธุรกิจ และรักษาการประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงินกลุมบริษัท (รักษาการ
ชั่วคราว) ดังนั้น การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหนายดีลิป กุมาร อากาวาล เปนแรงจูงใจใหนายดีลิป กุมาร อากาวาล 
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ดําเนินการใหธุรกิจของบริษัทมีการเจริญเติบโตมากขึ้นในอนาคต และสรางผลตอบแทนใหแกผูถือหุนมากขึ้นในอนาคต โดย
บริษัทจะไดรับผลประโยชนจากการเพิ่มขึ้นของกําไรและมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด (Market Capitalization) นอกจากนี้ 
เนื่องจากนายดีลิป กุมาร อากาวาล ไดรับการยอมรับวาเปนผูเช่ียวชาญดานธุรกิจตางๆ ดังกลาว บริษัทจึงตองการรักษา
บุคลากรท่ีมีความสามารถอยางนายดีลิป กุมาร อากาวาล เพื่อใหเปนตามเปาหมายของป 2573 ของบริษัท (Vision 2030 
aspirations) 

อนึ่ง คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ ไดพิจารณาแลวจึงเห็นควรใหจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกนายดีลิป กุมาร อากาวาล จํานวนเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมด ตามที่
เสนอ 

โดยคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาถึงประสบการณ และความทุมเทของนายดีลิป กุมาร อากาวาล ตลอดระยะเวลา
ที่ผานมา ตลอดจนผลประโยชนที่บริษัทจะไดรับจากการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกนายดีลิป กุมาร อากาวาล จึงมี
ความเห็นเชนเดียวกับคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ โดยเห็นสมควรใหจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิใหแกนายดีลิป กุมาร อากาวาล และเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบสําคัญแสดง
สิทธิใหแกนายดีลิป กุมาร อากาวาล จํานวนเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และการจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิดังกลาวถือเปนการเสนอขายหลักทรัพยในราคาตํ่าตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551 

นายกุลโรจน รุงเรืองพิทยากุล ผูถือหุน ไดแสดงความคิดเห็นวา จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรใหกับนายดีลิป 
กุมาร อากาวาล นั้นคอนขางสูงมาก ซึ่งคิดโดยประมาณรอยละ 10.7 ของใบสําคัญแสดงสิทธิภายใตโครงการ ESOP ทั้งหมด 
โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนท่ีจัดสรรใหกับกรรมการและพนักงานคนอื่นๆ ภายใตโครงการ ESOP นอกจากน้ี 
ดวยราคาใชสิทธิที่ ตํ่ามาก จึงมีความเห็นวาบริษัทควรลดจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรใหกับนายดีลิป กุมาร  
อากาวาล ลง ซึ่งนาจะอยูที่ประมาณรอยละ 5-6 จึงจะเปนจํานวนท่ีเหมาะสมมากกวา 

นายระเฑียร ศรีมงคล ไดกลาวขอบคุณผูถือหุนสําหรับความคิดเห็นในประเด็นนี้ และช้ีแจงถึงเหตุผลที่คณะกรรมการ
บริษัทไดพิจารณาจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหกับนายดีลิป กุมาร อากาวาล ในจํานวนท่ีสูงนั้น เนื่องมาจากการที่นายดีลิป  
กุมาร อากาวาล ไดทํางานใหกับบริษัทเปนระยะเวลานาน และผลงานอันทรงคุณคาของนายดีลิป กุมาร อากาวาล ที่มีตอ
บริษัทมายาวนานกวา 30 ป รวมท้ังนายดีลิป กุมาร อากาวาล ยังเปนผูมีบทบาทสําคัญตางๆ และดํารงตําแหนงผูนําในบริษัท 
ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดไดระบุไวในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนแลว แตทั้งนี้ จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอตอที่ประชุมผูถือ
หุนเพื่ออนุมัตินั้นเปนจํานวนสูงสุดที่สามารถจัดสรรใหกับนายดีลิป กุมาร อากาวาล เทานั้น แตอยางไรก็ดี จํานวนท่ีจะจัดสรร
จริงใหกับนายดีลิป กุมาร อากาวาล อาจจะเปนจํานวนท่ีตํ่ากวานั้น โดยคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจาหนาที่บริหาร
กลุมบริษัทฯ หรือบุคคลใดที่ไดรับมอบอํานาจจากบุคคลดังกลาวจะเปนผูตัดสินใจในภายหลังเก่ียวกับจํานวนใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะจัดสรรและออกใหกับนายดีลิป กุมาร อากาวาล โดยบริษัทจะนําความคิดเห็นของผูถือหุนมาประกอบการพิจารณาใน
การตัดสินใจขั้นสุดทายอีกคร้ัง  

เนื่องจากผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะไมมีคําถามเพิ่มเติมสําหรับวาระนี้ นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอใหผูถือหุนและ
ผูรับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เห็นดวย                      4,394,393,974 เสียง คิดเปนรอยละ 95.9208 
ไมเห็นดวย                  186,878,352 เสียง คิดเปนรอยละ   4.0792 
งดออกเสียง                2 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 
บัตรเสีย                      0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 
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มติที่ประชุม อนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทั้งหมดใหแกนายดีลิป กุมาร อากาวาล และการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวถือเปนการเสนอ
ขายหลักทรัพยในราคาต่ําตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551 ตามที่เสนอ 

 

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 51,458,541 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จํานวน 5,666,010,449 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 5,614,551,908 บาท โดยการตัดหุนที่ยังไมได
ออกจําหนายจํานวน 51,458,541 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ
ขอ 4 ของบริษัทเพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน 

 กอนที่จะดําเนินการตอในวาระท่ี 9 นี้ เลขานุการบริษัทไดเชิญนายดีลิป กุมาร อากาวาล ใหกลับเขารวมการประชุม 

 นายระเฑียร ศรีมงคล แถลงตอที่ประชุมวา เนื่องจากบริษัทมีความประสงคที่จะออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
ตามที่กลาวไวในวาระท่ี 7 ขางตน บริษัทจึงตองดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ อยางไรก็ดี ตามมาตรา 136 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการ
แกไขเพิ่มเติม) บริษัทมหาชนจํากัดจะเพิ่มทุนจากจํานวนที่จดทะเบียนไวแลวไดโดยการออกหุนใหม และจะกระทําไดเม่ือหุน
ทั้งหมดไดออกจําหนายและไดรับชําระเงินคาหุนครบถวนแลว เวนแตหุนที่ยังจําหนายไมครบตองเปนหุนที่ออกเพื่อรองรับหุนกู
แปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน 

ปจจุบัน บริษัทมีหุนสามัญเพิ่มทุนที่ยังมิไดออกจําหนายจํานวน 51,458,541 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ซึ่ง
ประกอบดวย 

(1) หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 50,717,497 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาทซ่ึงเปนหุนที่จัดสรรไวเพื่อรองรับการ
ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1 (IVL-W1) ท่ี
ออกใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท ตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) โดยกําหนดราคาเสนอขายตอหนวยเทากับ 0.00 
บาท ที่ไดหมดอายุลงแลว และ 

(2) หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 741,044 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาทซ่ึงเปนหุนที่จัดสรรไวเพื่อรองรับการใช
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 2 (IVL-W2) ที่
ออกใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท ตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) โดยกําหนดราคาเสนอขายตอหนวยเทากับ 0.00 
บาท ที่ไดหมดอายุลงแลว 

นายระเฑียร ศรีมงคล แถลงเพิ่มเติมตอที่ประชุมวา เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย บริษัทจึงตองลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทจํานวน 51,458,541 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 5,666,010,449 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 
5,614,551,908 บาท โดยการตัดหุนที่ยังมิไดออกจําหนายจํานวน 51,458,541 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท นอกจากนี้ 
บริษัทจะตองแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน โดยยกเลิกขอความ
เดิมและใชขอความใหม ดังนี้ 
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“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน

จํานวน 

 

5,614,551,908 บาท (หาพันหกรอยสิบส่ีลานหา

แสนหาหม่ืนหนึ่งพันเการอย

แปดบาท) 

แบงออกเปน 5,614,551,908 หุน (หาพันหกรอยสิบส่ีลานหา

แสนหาหม่ืนหนึ่งพันเการอย

แปดหุน) 

มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) 

โดยแยกออกเปน:   

หุนสามัญ 5,614,551,908 หุน (หาพันหกรอยสิบส่ีลานหา

แสนหาหม่ืนหนึ่งพันเการอย

แปดหุน) 

หุนบุริมสิทธิ - หุน  ไมมี” 

 รายละเอียดของการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ของบริษัทเพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนปรากฏอยู
ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดจัดสงไปยังผูถือหุนกอนการประชุม 

ในการนี้ เห็นควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติใหบุคคลผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทใน
การดําเนินการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจในการแกไขหรือ
เพิ่มเติมถอยคําเพื่อใหเปนไปตามคําส่ังของนายทะเบียน 

เนื่องจากผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะไมมีคําถามสําหรับวาระน้ี นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอใหผูถือหุนและผูรับมอบ
ฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เห็นดวย                      4,445,456,608 เสียง คิดเปนรอยละ 97.0354 
ไมเห็นดวย                  135,815,720 เสียง คิดเปนรอยละ   2.9646 
งดออกเสียง                0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 
บัตรเสีย                      0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 

มติที่ประชุม อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 51,458,541 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 
5,666,010,449 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 5,614,551,908 บาท โดยการตัดหุนที่ ยังไมได
ออกจําหนายจํานวน 51,458,541 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ
ขอ 4 ของบริษัทเพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ 
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วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 56,150,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจํานวน 
5,614,551,908 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 5,670,701,908 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุน
จํานวน 56,150,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ของ
บริษัทเพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

 นายระเฑียร ศรีมงคล แถลงตอที่ประชุมวาในการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่กลาวไวในวาระท่ี 7 
ขางตน บริษัทตองออกหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ดังนั้น บริษัทจึงตองเพิ่มทุนจดทะเบียน
จํานวน 56,150,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจํานวน 5,614,551,908 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 5,670,701,908 บาท 
โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 56,150,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิ จํานวนไมเกิน 56,150,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดของการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) ในเอกสารแนบทาย 8 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดจัดสงไปยังผูถือหุนกอนการ
ประชุม 

นายระเฑียร ศรีมงคล แถลงตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา บริษัทจะตองแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ของบริษัทเพื่อให
สอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยยกเลิกขอความเดิมและใชขอความใหมดังนี้ 

“ขอ 4. ทุนจดทะเบยีน

จํานวน 

5,670,701,908 บาท (หาพันหกรอยเจ็ดสิบลานเจ็ด

แสนหนึ่งพันเการอยแปดบาท) 

แบงออกเปน 5,670,701,908 หุน (หาพันหกรอยเจ็ดสิบลานเจ็ด

แสนหนึ่งพันเการอยแปดหุน) 

มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) 

โดยแยกออกเปน:   

หุนสามัญ 5,670,701,908 หุน (หาพันหกรอยเจ็ดสิบลานเจ็ด

แสนหนึ่งพันเการอยแปดหุน) 

หุนบุริมสิทธิ - หุน  ไมมี” 

 รายละเอียดของการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ของบริษัทเพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนปรากฏอยู
ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดจัดสงไปยังผูถือหุนกอนการประชุม 

ในการนี้ เห็นควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติใหบุคคลผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทใน
การดําเนินการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจในการแกไขหรือ
เพิ่มเติมถอยคําเพื่อใหเปนไปตามคําส่ังของนายทะเบียน 

เนื่องจากผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะไมมีคําถามสําหรับวาระน้ี นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอใหผูถือหุนและผูรับมอบ
ฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 
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ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เห็นดวย                      4,432,364,574 เสียง คิดเปนรอยละ 96.7496 
ไมเห็นดวย                  148,907,754 เสียง คิดเปนรอยละ   3.2504 
งดออกเสียง                0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 
บัตรเสีย                      0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 

 

มติที่ประชุม อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 56,150,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจํานวน 
5,614,551,908 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 5,670,701,908 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุน
จํานวน 56,150,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ของ
บริษัทเพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ 

 

วาระที่ 11  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 นายระเฑียร ศรีมงคล แถลงตอที่ประชุมวา เนื่องจากใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิเปนหุนสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทได บริษัทจึงตองมีการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 56,150,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งประกอบดวย 

(1) การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จํานวนไมเกิน 19,950,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช

สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 จํานวนไมเกิน 19,950,000 หนวย และ 

(2) การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จํานวนไมเกิน 36,200,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช

สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 จํานวนไมเกิน 36,200,000 หนวย  

นายระเฑียร ศรีมงคล แถลงตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 56,150,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ในการนี้ ใหคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจาหนาที่บริหารกลุมบริษัท หรือบุคคลผูรับมอบอํานาจจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจาหนาที่บริหารกลุมบริษัทมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ที่จําเปนและสมควรหรือ
เก่ียวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึง ลงนามในแบบคําขออนุญาต คําขอผอนผัน เอกสารและ
หลักฐานที่จําเปนและเก่ียวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน รวมถึงติดตอและย่ืนแบบคําขออนุญาต คําขอผอนผัน เอกสาร
และหลักฐานที่จําเปนและเก่ียวของตอหนวยราชการหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ และการนําหุนสามัญเพิ่มทุนเขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

เนื่องจากผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะไมมีคําถามสําหรับวาระน้ี นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอใหผูถือหุนและผูรับมอบ
ฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 
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ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เห็นดวย                      4,432,411,074 เสียง คิดเปนรอยละ 96.7507 
ไมเห็นดวย                  148,861,254 เสียง คิดเปนรอยละ   3.2493 
งดออกเสียง                0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 
บัตรเสีย                      0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 

 

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่เสนอ 

 

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ 

  – ไมมี – 

  

 กอนปดการประชุมผูถือหุน มีผูถือหุนที่เขารวมประชุมดวยตนเองจํานวน 17 ราย และผูถือหุนที่รับมอบฉันทะจํานวน  
1,612 รายเม่ือเร่ิมการประชุม รวมผูถือหุนจํานวนทั้งส้ิน 1,629 ราย ถือหุนรวมกันทั้งส้ิน 4,581,272,328 หุน คิดเปนรอยละ 
81.5964 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

 ทั้งนี้ เม่ือไมมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะสอบถามหรือมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม นายระเฑียร ศรีมงคล จึงขอปดการ
ประชุมและกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่สละเวลามารวมประชุม และใหขอคิดเห็นตางๆ ที่เปนประโยชนตอบริษัท 

 

ปดประชุมเวลา 16.15 น.  
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 ลงชื่อ            -นายศรี ปรากาซ โลเฮีย-    ประธานที่ประชุม 

 นายศรี ปรากาซ โลเฮีย (Mr. Sri Prakash Lohia) 

                                                                                                

 ลงชื่อ         -นายโซวิค รอย เชาว์ดูร่ี-          เลขานุการบริษัท 

 นายโซวิค รอย เชาวดูร่ี (Mr. Souvik Roy Chowdhury) 

    

 ลงชื่อ        -นายพีรวฒัน์ กิติชยัชนานนท์- ผูบันทึกรายงานการประชุม 

 นายพีรวัฒน กิติชัยชนานนท (Perawat Kitichaichananon) 


	LETtoShareholders-AGM Minutes No.1-2022-TH
	IVL-AGM2022-Minutes-TH-F

