ที่ IVL 004/02/2019
26 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่ อง

ก าหนดวัน ประชุม ระเบี ย บวาระการประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2562 และการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลส าหรั บ ผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2561

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ ที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2562 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ
ห้ องฉัตรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปิ นสกี ้ กรุงเทพ เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดย
กาหนดให้ วนั ที่ 12 มีนาคม 2562 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นทีม่ ีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2562 (Record Date)
ทังนี
้ ้ บริ ษัทขอแจ้ งรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
ความเห็นคณะกรรมการ เห็ น สมควรเสนอที่ ป ระชุมผู้ถื อ หุ้น รั บ รองรายงานการประชุม สามัญผู้ถื อ หุ้นครั ง้ ที่
1/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ซึง่ คณะกรรมการเห็นว่าได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ องแล้ ว

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2561
ความเห็นคณะกรรมการ เห็ น ควรรายงานผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ประจ าปี 2561 ให้ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น
รับทราบ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561 ซึง่ ได้ ผา่ นการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และสอบทาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2561
ความเห็นคณะกรรมการ เห็ น ควรเสนอให้ ที่ ป ระชุมผู้ถือ หุ้น อนุมัติก ารจ่ายเงิ นปั น ผลจากผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2561 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท ซึ่งบริ ษัทจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ ว ในอัตราหุ้นละ
0.70 บาท และ 0.35 บาท เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 และวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ตามลาดับ
ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กับการอนุมตั ิของผู้ถือหุ้น สาหรับการจ่ายเงินปั นผลในส่วนที่เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.35
บาท จะกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิรับเงินปั นผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 (Record Date)
ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นว่าการจ่ายเงินปั นผลข้ างต้ นเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท
Indorama Ventures Public Company Limited
75/102 Ocean Tower 2, 37th Floor, Sukhumvit 19 (Wattana),
Asoke Road, Klongtoey Nuer, Wattana, Bangkok 10110, Thailand
Tel : +66(0)2 661 6661 Fax : +66(0)2 661 6664-5
www.indoramaventures.com

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสีย เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น เลือกตังกรรมการทั
้
ง้ 5 ท่าน ได้ แก่ (1) นายอมิต โลเฮีย (2) นายอาลก โลเฮีย (3) นายศรี ปรากาซ โลเฮีย (4)
นางสุจิตรา โลเฮีย และ (5) นายซันเจย์ อาฮูจา กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ ตามข้ อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการที่ได้ พิจารณากลัน่ กรองอย่างเหมาะสม

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติเพิ่มจานวนกรรมการ และเลือกตัง้ กรรมการเข้ าใหม่
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัท โดยคาแนะนาของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกากับดูแลกิจการ พิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิให้ เพิ่มจานวนกรรมการของ
บริ ษัท จากเดิม 14 คน เป็ น 16 คน และเมื่อพิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของบุคคลซึ่ง
ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเป็ นกรรมการเข้ าใหม่ทงั ้ 2 ท่านแล้ ว เห็นควรนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ พิจารณาเลือกตัง้
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช เป็ นกรรมการอิสระ และ นายยาโชวาดัน โลเฮีย เป็ นกรรมการบริ ษัทที่เป็ นผู้บริ หาร

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการจ่ ายค่ าตอบแทนให้ กับกรรมการประจาปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนประจาปี 2562 ให้ กับ
กรรมการ ตามข้ อเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 30,000,000 บาท

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตังนายสุ
้
เมธ แจ้ งสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 9362 หรื อ นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรื อ นายเจริ ญ ผู้สมั ฤทธิ์เลิศ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรื อ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นซึ่งได้ รับการแต่งตังจากบริ
้
ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2562 และกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2562
เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 8,500,000 บาท ตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมจานวนไม่ เกิน 75,000 ล้ านบาท
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมเป็ นจานวน
เงินไม่เกิน 75,000 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ประเภทหุ้นกู้
หุ้นกู้ทกุ ประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และ/หรื อไม่ระบุชื่อผู้ถือ มี และ/หรื อ ไม่มีหลักประกัน มี และ/หรื อ ไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือ
หุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ และ/หรื อ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ (Perpetual Debentures) และ/
หรื อประเภทกาหนดระยะเวลา ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ใน
แต่ละครัง้
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วงเงิน
จานวนหุ้นกู้ที่จะออกมีมลู ค่าไม่เกิน 75,000 ล้ านบาท(เจ็ดหมื่นห้ าพันล้ านบาท) โดยจะออกเสนอขายครัง้ เดียวหรื อ
หลายคราวก็ได้ และเมื่อรวมกับมูลค่าของหุ้นกู้ที่ได้ มีการอนุมตั ิไว้ เดิมจานวน 75,000 ล้ านบาทแล้ ว มูลค่าวงเงิน
ของการออกหุ้นกู้รวมกัน มีมลู ค่าไม่เกิน 150,000,000 ล้ านบาท
สกุลเงิน
เสนอขายในสกุลบาท และ/หรื อ ในสกุลเงินอื่น
อัตราดอกเบี้ย
ขึ ้นอยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครัง้
อายุของหุ้นกู้
ไม่เกิน 20 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครัง้ ซึ่งกรณีนี ้ไม่รวมหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิก บริ ษัท (Perpetual
Debentures) สาหรับกรณีที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริ ษัท (Perpetual Debentures) จะไม่
มีวนั หมดอายุ ทังนี
้ ้ อยูภ่ ายใต้ ข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและ/หรื อสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การไถ่ ถอนก่ อนกาหนด
ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรื อ บริ ษัทอาจมีหรื อไม่มีสทิ ธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกาหนด ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกใน
แต่ละครัง้
การเสนอขาย
เสนอขายภายในประเทศ และ/หรื อ ต่ า งประเทศให้ แ ก่ ผ้ ูล งทุน ทั่ว ไป และ/หรื อ เสนอขายแก่ นัก ลงทุน โดย
เฉพาะเจาะจง และ/หรื อ เสนอขายแก่นกั ลงทุนรายใหญ่ และ/หรื อ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรื อ ผู้ลงทุน
สถาบันในต่างประเทศ โดยให้ เป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรื อ กฏระเบียบอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ องและมีผลใช้ บงั คับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้
เงือ่ นไขพิเศษ
ในกรณีที่บริ ษัทได้ ไถ่ถอนหรื อชาระคืนหุ้นกู้ที่ได้ ออกไว้ แล้ วข้ างต้ น บริ ษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้
ภายใต้ เงื่อนไขและวงเงิน (Revolving basis) ที่ได้ ขออนุมตั ิไว้ ทังนี
้ ้ เมื่อรวมกับหุ้นกู้อื่นๆ จะต้ องมีจานวนเงินสูงสุด
ไม่เกินวงเงินที่ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ กรรมการบริ หาร และ/หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ บริ ษัทฯ และ/หรื อ
บุคคลที่ได้ รับมอบหมาย ให้ มีอานาจในการกาหนดเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ อันจาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกาหนดชื่อหุ้นกู้ จานวนเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครัง้ ประเภทหุ้นกู้ หลักประกัน (ถ้ า
มี) ราคาเสนอขายต่อหน่วย ข้ อกาหนด อายุของหุ้นกู้ ระยะเวลาการไถ่ถอน สิทธิการไถ่ถอนก่อนครบกาหนด อัตรา
ดอกเบี ้ย วิธีการชาระคืนหุ้นกู้ วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็ นต้ น ตลอดจนดาเนินการขึ ้นทะเบียนหุ้นกู้
กับสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย หรื อ ตลาดรองอื่น และมีอานาจในการแต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จดั จาหน่าย
หุ้นกู้ หน่วยงานการจัดอันดับเครดิต ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ ที่ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้ ตัวแทนผู้ถือหุ้น
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กู้ หรื อ ที่ปรึกษาอื่นที่เกี่ยวข้ อง หรื อ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ อีกทังมี
้ อานาจลงนามใน
เอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจน ติดต่อ ให้ ข้อมูล ดาเนินการยื่นเอกสารต่อสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และดาเนินการอื่นใดตามที่จาเป็ นและเกี่ยวเนื่อง
กับการออกหุ้นกู้
วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายโซวิค รอย เชาว์ดรู ี่)
เลขานุการบริ ษัท
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