ที่ IVL 003/02/2021
25 กุมภาพันธ 2564
เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เรื่องการกําหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู ถือหุ น
ประจําป 2564 การจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2563 และแตงตั้งกรรมการใหกลับเขาดํารงตําแหนง

เรียน

กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ดวยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24
กุมภาพันธ 2564 ไดมีมติในเรื่องดังตอไปนี้
1. อนุมัติใหกําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 (“การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564”) ในวันอังคารที่
27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หองฉัตรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปนสกี้ กรุงเทพ เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยกําหนดใหวันที่ 11 มีนาคม 2564 เปนวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิ
เขารวมการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 (Record Date) ทั้งนี้ บริษัทขอแจงรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2564 ดังตอไปนี้
วาระที่ 1

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2563

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2563 ใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ
วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ป ระชุ มผู ถือ หุ นอนุ มัติ งบดุ ลและงบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้น สุ ด วั นที่ 31
ธันวาคม 2563 ซึ่งไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทประจํ าป
2563

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป
2563 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.70 บาท ซึ่งบริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลว ในอัตรา (1) หุนละ 0.175
บาท เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 (2) หุนละ 0.175 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 และ (3) หุนละ 0.175 บาท เมื่อ
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ตามลําดับ
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ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับการอนุมัติของผูถือหุน สําหรับการจายเงินปนผลในสวนที่เหลือใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.175 บาท
หรือคิดเปนเงินจํานวน 982,546,583.90 บาทนั้น จะกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
ทั้งนี้ บริษัทไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 (Record Date)
ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นวาการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2563 ขางตน มีความ
เหมาะสมและเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ

กรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ มีรายนามดังตอไปนี้
1. นายศรี ปรากาซ โลเฮีย
กรรมการบริษัทที่ไมเปนผูบริหาร และประธานกรรมการบริษัท
2. นายอาลก โลเฮีย
กรรมการบริษัทที่เปนผูบริหาร รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการดาน
ความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง และประธานเจาหนาที่บริหารกลุมบริษัทฯ
กรรมการบริษัทที่ไมเปนผูบริหาร
3. นายอมิต โลเฮีย
4. นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา
กรรมการอิ ส ระ ประธานกรรมการสรรหา พิ จ ารณาค า ตอบแทนและกํ า กั บ ดู แ ล
กิจการ และกรรมการดานความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
5. นายอุเดย พอล ซิงห กิล
กรรมการบริษัทที่เปนผูบริหาร กรรมการดานความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
และประธานเจาหนาที่บริหารดานกลยุทธ
6. นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช*
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ
* นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิ ช ไม่สามารถที ่จะเข้ารับการต่อวาระการดํารงตํ าแหน่งกรรมการอิ สระได้ เนื่องจากเกณฑ์ ที่บริ ษัทกํ าหนดไว้เกี ่ยวกับอายุ
เกษี ยณของกรรมการอิ สระ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษั ท (ซึ่ ง ไม ร วมกรรมการผู มีส ว นได เ สี ย ) ได พิ จ ารณากลั่ น กรองอย า ง
รอบคอบแลว จึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
(ก) เลือกตั้งกรรมการ 5 ทาน ที่พนจากตําแหนงตามวาระในปนี้ (1) นายศรี ปรากาซ โลเฮีย (2) นายอาลก โลเฮีย (3)
นายอมิต โลเฮีย (4) นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา และ (5) นาย อุเดย พอล ซิงห กิล กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
ตอไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการเดิมทั้ง 5 ทาน เปนผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ และมีความรู
ความชํานาญที่เปนประโยชนกับบริษัท
(ข) เลือกตั้ง นายไมเคิล จอรจ ดีซอมบรี ซึ่งเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามคํานิยามกรรมการอิสระของบริษัท และเปนผูที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ และมีความรูความชํานาญที่เปนประโยชนกับบริษัท เปนกรรมการอิสระแทน
นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช ที่พนจากตําแหนงตามวาระ
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจายคาตอบแทนใหกับกรรมการประจําป 2564

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการจายคาตอบแทนประจําป 2564 ใหกับกรรมการ
ตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เปนจํานวนเงินไมเกิน 22,000,000 บาท
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท และกําหนดคาตอบแทนผูสอบ
บัญชี ประจําป 2564

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้งนายสุเมธ แจงสามสี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
9362 หรือ นายศักดา เกาทัณฑทอง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือ นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 4068 หรือ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นซึ่งไดรับการแตงตั้งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2564 และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป 2564 เปนจํานวนเงินไมเกิน
8,800,000 บาท ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
********************

2. มอบอํานาจใหประธานเจาหนาที่บริหารกลุมบริษัทฯ เปนผูมีอํานาจในการพิจารณาจัดการและจัดการประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําป 2564 ไดตามความเหมาะสม และมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวของ ไมวาบางสวนหรือทั้งหมดตาม
ความจําเปนและเห็นสมควร รวมทั้งดําเนินการเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และสถานที่จัดการประชุม และรูปแบบการประชุม
สามัญผู ถื อ หุ นประจํ าป 2564 (โดยวิธี ก ารจั ด การประชุ ม ในสถานที่ ที่ กํ า หนดไว หรื อวิ ธีก ารจั ดการประชุ ม ผ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส) เพื่อใหสอดคลองและเปนไปตามกฎเกณฑและขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของตามความเหมาะสม
กับสถานการณได
3. อนุมัติการแตงตั้งกรรมการบริษัทจํานวน 5 ทาน ใหกลับเขาดํารงตําแหนงในคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการชุด
ยอยของแตละทาน โดยใหมีผลทันทีที่การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 มีมติเลือกกรรมการทั้ง 5 ทานตามรายชื่อ
ดังตอไปนี้ ใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง
(1) นายศรี ปรากาซ โลเฮีย
กรรมการบริษัทที่ไมเปนผูบริหาร และประธานกรรมการบริษัท
(2) นายอาลก โลเฮีย
กรรมการบริษัทที่เปนผูบริหาร รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการดาน
ความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
(3) นายอมิต โลเฮีย
กรรมการบริษัทที่ไมเปนผูบริหาร
(4) นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา กรรมการอิ สระ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค าตอบแทนและกํ ากั บ ดู แล
กิจการ และกรรมการดานความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
(5) นายอุเดย พอล ซิงห กิล
กรรมการบริษัทที่เปนผูบริหาร กรรมการดานความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
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บริษั ทไดให ความสํ า คั ญและมี ความหวงใยต อ สุข ภาพและความปลอดภัย ของท านผูถื อ หุ น ทุ ก ทา นเปน อย างยิ่ ง ต อ
วิกฤตการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุใหม 2019 (“โรค COVID-19”) ที่เกิดขึ้นในปจจุบัน บริษัทจึงใคร
ขอใหทานผูถือหุนทุกทานโปรดปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 อยางเครงครัด
(“แนวทางปฏิบัติในการเขารวมการประชุม”) ซึ่งแนวทางปฏิบัติในการเขารวมการประชุมที่บริษัทจะนํามาปฏิบัติในวันที่จัดการ
ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 นั้นมีความสอดคลองและเปนไปตามประกาศของกรุงเทพมหานครและรัฐบาล โดยบริษัทจะ
เผยแพรแนวทางปฏิบัติในการเขารวมการประชุมดังกลาวบนเว็บไซตของบริษัทที่ www.indoramaventures.com ภายใตหัวขอ นัก
ลงทุนสัมพันธ » ขอมูลสําหรับผูถือหุน » ขอมูลการประชุมผูถือหุน ตามที่ไดแจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว
ทั้งนี้ บริษัทจะจัดสถานที่ประชุมใหมีการเวนระยะหางทางสังคมในทุกจุดอยางเหมาะสม ซึ่งอาจจะทําใหจํานวนที่นั่งใน
หองประชุมมีจํานวนจํากัดตามที่ไดรับอนุ ญาตจากหนวยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวของ โดยบริษัทจะจัดใหมีจุดตรวจคัดกรอง
สุขภาพทานผูถือหุนทุกทานอยางเครงครัด ซึ่งอาจทําใหเกิดความลาชาในการตรวจคัดกรองและการลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุม
โดยทางบริษัทตองขออภัยในความไมสะดวกที่อาจเกิดขึ้น มา ณ ที่นี้ดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายโซวิค รอย เชาวดูรี่)
เลขานุการบริษัท
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