ที่ IVL002/03/2021
วันที่ 11 มีนาคม 2564
เรือ่ ง

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิง่ ที่สง่ มาด้วย 1. แนวทางปฏิบตั ิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้
โคโรนาไวรัส 2019 (“โรค COVID-19”)
2. แบบฟอร์มแสดงข้อมูลเพื่อการตรวจคัดกรองโรค COVID-19
ตามที่บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ใน
วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฉัตรา บอลรู ม โรงแรมสยาม เคมปิ นสกี ้ กรุ งเทพ นัน้ เพื่อเป็ นการเพิ่มช่อง
ทางการรับทราบข้อมูลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในการพิจารณาวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ บริษัท จึงได้ดาเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 รวมทัง้ แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมการประชุม สามัญ ผูถ้ ื อ หุน้ และแบบฟอร์มหนัง สือ
มอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.indoramaventures.com ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสาหรับผูถ้ ือหุน้ > ข้อมูล
การประชุมผูถ้ ือหุน้ ตัง้ แต่วนั นีเ้ ป็ นต้นไป
บริษัทได้ให้ความสาคัญและมีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของท่า นผูถ้ ื อหุน้ ทุกท่านเป็ น อย่างยิ่ ง ต่อ
วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ โคโรนาไวรัส 2019 (“โรค COVID-19”) ที่เกิดขึน้ ในปั จจุบนั บริษัทจึงใคร่ขอให้ทา่ นผูถ้ ือ
หุน้ ทุกท่านโปรดปฏิบตั ิตามแนวทางปฏิบตั ิ ในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 (“แนวทางปฏิบัติในการเข้า
ร่วมการประชุม”) ซึ่งได้แนบมาพร้อมนีอ้ ย่างเคร่งครัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งแนวทางปฏิบตั ิในการเข้าร่วมการประชุมอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อให้เป็ นไปตามประกาศของกรุ งเทพมหานครและรัฐบาลที่ ใช้บงั คับ ณ วันประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยบริษัทจะเผยแพร่
แนวทางปฏิบตั ิในการเข้าร่วมการประชุมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (หากมี) บนเว็บไซต์ ตามที่ระบุไว้ขา้ งต้น และแจ้งผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ สามารถส่งคาถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม เป็ นการล่วงหน้า โดยระบุ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ และ
อีเมล์ (หากมี) มายังบริษัทได้ที่ ฝ่ ายเลขานุการบริษัท บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน) 75/80-81 อาคารโอเชี่ยนทาว
เวอร์ 2 ชัน้ 32 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย หรือทาง email
address: IVL.ComSec@indorama.net หรือส่งทางโทรสารที่หมายเลข 02-665-7090
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายโซวิค รอย เชาว์ดรู )ี่
เลขานุการบริษัท

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
แนวทางปฏิบตั ิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ครั้งที่ 1/2564 (“การประชุมผู้ถอื หุ้น”)
กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ โคโรนาไวรัส 2019 (“โรค COVID-19”)
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ โคโรนาไวรัส 2019 (“โรค COVID-19”) เพื่อเป็ นการรองรับมาตรการของกรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข ในการลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 รวมทัง้ ความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัย
ของผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) บริษัทจึงใคร่ขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัตใิ นการเข้าร่วมการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนี ้

1.
2.
3.

4.

บริษัทจะจัดให้มีการทาความสะอาดและฆ่าเชือ้ ภายในห้องประชุมและจุดลงทะเบียนล่วงหน้า รวมทัง้ จะจัดเตรียมเจลสาหรับล้างมือ
สาหรับให้บริการตามจุดต่างๆ ในบริเวณพืน้ ที่การประชุม
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องนาหน้ากากอนามัยของตนเองมาด้วย และต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา รวมทัง้ จะต้อง
รักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
บริษัทจะจัดเตรียมพื น้ ที่การประชุมเพื่ อ ลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุม โดยจัด ที่น่ ัง ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลที่
เหมาะสม ซึ่งจะทาให้จานวนที่น่ั งในห้องประชุมมีจานวนจากั ดประมาณสูงสุ ดไม่เกิน 300 ที่น่ั ง หรือจานวนที่น้อ ยกว่า
ตามที่ได้รับอนุ ญาตจากหน่ วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หลังจากขัน้ ตอนการลงทะเบียน ผูเ้ ข้าร่วมประชุมแต่ละท่านจะ
ได้รบั หมายเลขที่น่ งั และจะต้องนั่งตามหมายเลขที่ระบุไว้เท่า นัน้ ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน โรคหรือการติดตามได้ในกรณีท่มี ี
เหตุการณ์ท่ีไม่อาจคาดหมายได้เกิดขึน้ รวมทัง้ ไม่อนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายที่น่งั และเมื่อที่น่งั เต็มแล้วตามลาดับหมายเลขที่บริษัท
จัดเตรียมไว้ บริษัทใคร่ขอให้ผถู้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าห้องประชุมได้ โปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วม
ประชุม อย่างไรก็ตาม บริษัทจะจัดเตรียมห้องสารองสาหรับการรับชมการถ่ายทอดสด (live streaming) ซึง่ จะสามารถรองรับจานวน
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมได้ไม่เกินไปกว่าที่ได้รบั อนุญาตจากหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยตนเอง บริษัทใคร่ขอความร่วมมือ ท่านผูถ้ ือหุน้ โปรดแจ้งความประสงค์ท่ี
จะเข้าประชุมให้บริษัททราบเป็ นการล่วงหน้าด้วย อีกทัง้ บริษัทขอความร่วมมือในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องที่
ออกโดยหน่วยงานของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็ นการป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายโรค COVID-19 อนึ่ง การเข้า
ร่วมการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของท่านไม่สามารถใช้เป็ นข้อยกเว้นความรับผิดใดๆ ที่อาจเกิดขึน้ จากการฝ่ าฝื นบทบัญญัติใดๆ ของกฎหมาย
ได้ นอกจากนี ้ ผูถ้ ือหุน้ ตกลงยินยอมที่จะรับความเสี่ยงและผลกระทบใดๆ ที่อาจเกิดขึน้ จากการเข้าร่วมการประชุม รวมทัง้ จะต้องดูแล
สุขภาพและสวัสดิภาพของตัวท่านเอง ซึ่งบริษัทมีความประสงค์ท่ีจะพยายามมิให้เกิดผลกระทบใดๆ ที่อาจเกิดขึน้ กับสุขภาพและ
สวัสดิภาพของผูถ้ ือหุน้ ดังนัน้ บริษัทจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผูถ้ ือหุน้ ในการปฏิบตั ติ ามมาตรการดังต่อไปนีอ้ ย่างเคร่งครัด
4.1 เพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางปฏิบตั ขิ องกรมควบคุมโรค ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องกรอกแบบฟอร์มแสดงข้อมูลเพื่อการตรวจ
คัดกรองโรค COVID-19 ตามที่ระบุไว้ในสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 2 ก่อนที่จะเข้ามายังบริเวณพืน้ ที่การประชุม
4.2 ผูเ้ ข้าร่วมประชุม ทุกท่านจะต้องลงทะเบียนโดยการเช็คอินผ่านแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ก่อนที่จะเข้ามายังบริเวณพืน้ ที่การ
ประชุม
4.3 บริษัทจะจัดให้มีจุดตรวจคัดกรองสุขภาพ ณ บริเวณทางเข้าพืน้ ที่การประชุม เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน
ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการเข้าพืน้ ทีก่ ารประชุม สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่มีอณ
ุ หภูมิร่างกายตัง้ แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้
ไป หรือเพิ่งเดินทางกลับมาจากพืน้ ที่ในกลุ่มเสี่ยงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงผูท้ ่ีมีการสัมผัสใกล้ชิดกับ ผูป้ ่ วยที่ตอ้ ง
สงสัยการติดเชือ้ โรค COVID-19 และ/หรือบุคคลที่เพิ่งเดินทางไปหรือกลับมาจากพืน้ ที่ท่ีเป็ นกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวเป็ นระยะเวลาน้อย
กว่า 14 วัน และ/หรือผูถ้ ือหุน้ รายใดที่มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ จาม มีนา้ มูก เจ็บคอ หรือหายใจเหนื่อยหอบ
โดยบริษัทใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการปฏิบตั ิตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่บริเวณจุด ตรวจคัดกรองสุขภาพอย่างเคร่งครัด
สาหรับผูถ้ ือหุน้ รายใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ดว้ ยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ขอให้ผถู้ ือหุน้ โปรดใช้สิทธิโดยดาเนินการมอบ
ฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ในกรณีที่ท่านปกปิ ดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน ถือเป็ นการ
กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ พ.ศ. 2558
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บริษัทใคร่ขอความร่วมมือให้ท่านผูถ้ ือหุน้ โปรดดาเนินการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทตามที่ระบุไว้ในหนังสื อ เชิญ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ โดยท่านสามารถส่งแบบฟอร์มการมอบฉันทะที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อ งมายังฝ่ าย
เลขานุการบริษัท บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน) เลขที่ 75/80-81 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชัน้ 32 ซอยสุขุมวิท 19
(วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย โดยกรุ ณาส่งเอกสารดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 3
วัน ก่อนประชุมวันที่ 27 เมษายน 2564
เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผูเ้ ข้าร่วมประชุม บริษัทงดการจัดเตรียมไมโครโฟนสาหรับการสอบถามคาถามใดๆ ใน
ที่ประชุม หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์ท่ีจะสอบถามในที่ประชุม ขอให้ท่านเขียนคาถามและส่งให้กับเจ้าหน้าที่ท่ีอยู่ในห้องประชุม
ทัง้ นี ้ การประชุมผูถ้ ือหุน้ ในปี นีจ้ ะดาเนิน การด้วยความกระชับและเป็ นไปตามระเบียบวาระการประชุมตามกฎหมาย ดังนั้ น บริษัท
คาดว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ จะสามารถเสร็จสิน้ ภายใน 2 ชั่วโมง สาหรับคาถามใดๆ ที่ไม่ได้ตอบในระหว่างการประชุม ผูถ้ ือหุน้ บริษัท
จะแสดงคาตอบไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทโดยเร็วที่สดุ
บริษัทจัดให้มีช่องทางสาหรับการส่งคาถามและข้อมูลล่วงหน้า โดยผูถ้ ือหุน้ สามารถส่งคาถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม
และแจ้ง ความประสงค์ท่ี จ ะเข้า ร่ ว มประชุ ม ได้ โดยการส่ ง ค าถาม ชื่ อ -สกุ ล เบอร์โ ทรศัพ ท์ และอี เ มล์ (หากมี ) โดยส่ ง มาที่
IVL.ComSec@indorama.net หรือในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ท่านสามารถส่งมาพร้อมกับหนังสือ
มอบฉันทะตามที่ระบุไว้ขา้ งต้นได้ โดยบริษัทจะรวบรวมคาถามและคาตอบทัง้ หมดไว้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
บริษัทงดการแจกอาหาร/ของว่าง ชา และกาแฟ สาหรับการประชุมในครั้งนี้ รวมทัง้ ไม่อนุญาตให้นาอาหารและเครื่องดื่มจาก
ภายนอกเข้ามารับประทานในบริเวณพืน้ ที่การประชุม

อนึ่ง แนวทางปฏิบตั ิดงั กล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามแนวทางปฏิบตั ิ กฎ และ/หรือระเบียบที่ ออกโดยกรุ งเทพมหานคร
และ/หรือกระทรวงสาธารณสุข และ/หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึง่ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสถานการณ์ หรือแนวทางปฏิบตั ขิ า้ งต้น
บริษัทจะแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท https://www.indoramaventures.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ โดยบริษัทหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะได้รบั ความร่วมมือเป็ นอย่างดีจากท่านผูถ้ ือหุน้ ในการปฏิบตั ิตามแนวทาง
ดังกล่าวข้างต้น และขอขอบพระคุณมา ณ ที่นีด้ ว้ ย
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
แบบฟอร์มแสดงข้อมูลเพื่อการตรวจคัดกรองโรค COVID-19
ก่อนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน)
COVID-19 Infection Risk Screening Form
Before attending Annual General Meeting of Shareholders No.1/2021 of Indorama Ventures Public Company Limited
บริษัทขอความร่วมมือในการให้ขอ้ มูลที่ถกู ต้อง เป็ นความจริง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ โคโรนาไวรัส 2019
We need your help in providing the most accurate and truthful medical statement for effective prevention of the spreading of the
COVID-19.
ชื่อ-สกุล (Name – Surname)_______________________________________ หมายเลขโทรศัพท์ (Mobile Phone No.)___________________
1. ท่านมีไข้ ≥ 37.5 º C หรือไม่? Do you have a fever ≥ 37.5 º C?
 ใช่ (Yes)
 ไม่ใช่ (No)
2. ท่านมีอาการดังต่อไปนีห้ รือไม่? Do you have any of these symptoms?
เป็ นไข้ Fever
 ใช่ (Yes)
 ไม่ใช่ (No)
ไอ Cough
 ใช่ (Yes)
 ไม่ใช่ (No)
เจ็บคอ Sore throats
 ใช่ (Yes)
 ไม่ใช่ (No)
นา้ มูกไหล Runny nose
 ใช่ (Yes)
 ไม่ใช่ (No)
เหนื่อยหอบ breathing difficulties
 ใช่ (Yes)
 ไม่ใช่ (No)
3. โปรดระบุชื่ออาเภอและจังหวัด (กรณีทพี่ านักในประเทศไทย) หรือชื่อเมืองและประเทศ (กรณีที่ไม่ได้พานักในประเทศไทย) ในข่วง 14 วันที่ ผ่านมา
ในตารางข้างล่างนี ้
Please list names of the district and province (if you were in Thailand) or city and country (if you were not in Thailand) where you
stayed during the past 14 days in the space below:

4.

ท่านมีประวัติสมั ผัสหรือใกล้ชิดกับผูป้ ่ วยที่ตอ้ งสงสัยโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่?
Have you been in physical contact with suspiciously COVID-19 infected patients?
 ใช่ (Yes)
 ไม่ใช่ (No)
หมายเหตุ หากพบว่าท่านมีไข้ 37.5 º C ขึน้ ไป หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บริษัทระบุไว้ หรือมีประวัติการเดินทางมาจากพืน้ ที่ที่มีการระบาด
ของโรคติดเชือ้ COVID-19 ภายใน 14 วันที่ผ่านมา หรือมีประวัติสมั ผัสใกล้ชิดกับผูป้ ่ วยที่ตอ้ งสงสัยการติดเชือ้ COVID-19 บริษัทขอให้ทา่ น
โปรดดาเนินการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ด้วยการกรอกและส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท แทน
การเข้าประชุม และเดินทางกลับ พร้อมปฏิบตั ิตามคาแนะนาของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย
If you have a fever (≥ 37.5 º C); or any symptoms which indicates above; or traveled the COVID-19 outbreak areas within the past
14 days; or have been in contact with suspiciously COVID-19 infected patients, we would like to kindly ask for your cooperation
in granting proxy to our independent director to attend the meeting on your behalf, by filing the Proxy Form B and submit to our
staff. You may then return to your resident and follow the guideline of the Department of Disease Control, Ministry of Public Health,
Thailand.

ลงชื่อ/signed:

วันที/่ Date:
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