ที่ IVL 006/02/2017

17 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่ อง

กําหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 และการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2559

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์
2560 ได้ มีมติอนุมตั ใิ ห้ กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ
ห้ องฉัตรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปิ นสกี ้ กรุงเทพ เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดย
กําหนดให้ วนั ที่ 6 มีนาคม 2560 เป็ นวัน (Record Date) ซึง่ เป็ นวันที่ให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นมีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่
1/2560 และให้ รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนในวันที่ 7 มีนาคม 2560 ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ขอแจ้ งรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

วาระที่ 2

วาระที่ 3

วาระที่ 4

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่
1/2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ซึง่ คณะกรรมการเห็นว่าได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ องแล้ ว
รับทราบรายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2559
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทประจําปี 2559 ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รับทราบ
พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และสอบทานโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2559
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงิ นปั นผลจากผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2559 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.66 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้นประมาณ 3,177.43 ล้ านบาท ซึ่ง
บริ ษัทฯ ได้ มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ ว ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็ นเงินประมาณ 1,444.28
ล้ านบาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั การอนุมตั ิของผู้ถือหุ้น สําหรับการจ่ายเงินปั นผลในส่วนที่
เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท คิดเป็ นเงินประมาณ 1,733.15 ล้ านบาท โดยกําหนดจ่ายเงินปั น
ผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560
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วาระที่ 5

วาระที่ 6

วาระที่ 7

วาระที่ 8

ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปั นผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 (Record Date)
และให้ รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธี
ปิ ดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560
พิจารณาอนุมตั เิ ลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทซึง่ ไม่นบั รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสีย เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการทั
้
ง้ 5 ท่าน คือ นายซันเจย์ อาฮูจา นายระเฑียร ศรี มงคล นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮ
เน็ค ดร. ศิริ การเจริ ญดี และนายมาริ ษ สมารัมภ์ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตาม
ข้ อเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ
พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560
ตามข้ อเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน
20.10 ล้ านบาท
พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและการกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2560
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตังนางสาวสุ
้
รีย์รัตน์ ทองอรุ ณแสง ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 4409 หรื อ นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรื อ นายเจริ ญ ผู้
สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4068 หรื อผู้สอบบัญชีอื่นซึ่งได้ รับการแต่งตั ้งจากบริ ษัท เคพี เอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2560
เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 8,200,000 บาท ตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายโซวิค รอย เชาว์ดรู ี่)
เลขานุการบริ ษัท

