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เรื่อง  แจง้เปล่ียนรูปแบบการประชุมเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) และยกเลิกสถานท่ีในการจัดการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 
 
เรียน   ทา่นผูถื้อหุน้  
          บรษิัท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
สิ่งที่ส่งมาดว้ย ขัน้ตอนในการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
 
 ตามท่ี บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากัด (มหาชน) (“ไอวีแอล” หรือ “บริษัท”) ไดจ้ัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น     
ฉบบัลงวนัท่ี 11 มีนาคม 2561 ไปยังผูถื้อหุน้ เพ่ือแจง้เก่ียวกับการก าหนดวนัประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุน้  ครัง้ท่ี 
1/2564 (“การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564”) ในวันอังคารท่ี 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งฉัตรา บอลรูม 
โรงแรมสยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพ เลขท่ี 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย  
  
 เน่ืองดว้ยสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 ไดก้ลบัมาแพรร่ะบาดในระลอกใหม่อย่างรวดเรว็ และจ านวนผูต้ิด
เชือ้ไดเ้พิ ่มส ูงขึน้ เป็นจ านวนมากนัน้ บร ิษัทโดยประธานเจา้หนา้ที่บร ิหารกลุ ่มบร ิษัทฯ ซึ ่งไดร้บัมอบอ านาจจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2564 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ ์2564 ไดพ้ิจารณาและเห็นสมควรใหเ้ปล่ียนรูปแบบของการจัดประชุม 
และยกเลิกสถานท่ีในการจดัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เพ่ือเป็นการปอ้งกนัและค านงึถงึความปลอดภยัของผูถื้อหุน้และ
พนักงาน โดยบริษัทจะจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) เท่าน้ัน และจะไม่มีการจัดการประชุมท่ีโรงแรมสยาม 
เคมปินสกี ้กรุงเทพ  
  
 ทัง้นี ้รายละเอียดอ่ืนๆ เก่ียวกบัการประชุม เช่น วนั เวลา วาระการประชุม และวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ท่ี
มีสิทธิเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ใหค้งเดิมตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ อย่างไรก็ดี หากผูถื้อหุน้
ไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ดงักล่าว สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่ง
เพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามท่ีบริษัทไดก้  าหนดและแจ้งไวใ้นหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุน้  โดย
แบบฟอรม์หนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวสามารถดาวนโ์หลดไดจ้ากเว็บไซตข์องบรษิัท 
 
 ส าหรบัขัน้ตอนในการเขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) นัน้ จะปรากฎตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 
 
 ทัง้นี ้บริษัทตอ้งกราบขออภัยส าหรบัการแจง้ภายในระยะเวลาอันสัน้ ซึ่งบริษัทมีความจ าเป็นอันเน่ืองมาจากสถานการณ์
การแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 ท่ีน่าเป็นหว่ง ณ ขณะนี ้
 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
    ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
 

                                                                                 (นายโซวคิ รอย เชาวด์รูี่) 
                                                                                      เลขานกุารบรษิัท           
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 

1. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีความประสงคท่ี์จะเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ดว้ยตนเอง หรือ
โดยผูร้บัมอบฉนัทะนัน้ โปรดลงทะเบียนโดยสแกนผ่าน QR Code หรือ ลิง้กท่ี์ปรากฏขา้งล่างนี ้  

อย่างไรก็ดี ส  าหรบัผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีไดม้อบฉันทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบริษัท และไดส้่งเอกสารประกอบตามท่ีก าหนด
ใหแ้ก่บริษัทแลว้ ท่านไม่จ าเป็นต้องลงทะเบียนอีกคร้ัง ทัง้นี ้การลงคะแนนจะเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นแบบฟอรม์หนงัสือ
มอบฉนัทะ 

 

 

https://ivl.foqus.vc/registration/ 

 

 

หลงัจากนัน้ โปรดแนบเอกสารการยืนยนัตวัตนตามท่ีก าหนด เพ่ือตรวจสอบสิทธิในการเขา้รว่มประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์
(E-AGM) ในกรณีท่ีเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ โปรดพิจารณาตามเอกสารแนบ 10 ของหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2564 เรื่อง “ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลกัฐานเพ่ือเขา้ร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมผูถื้อหุน้” เพ่ือใชใ้นการตรวจสอบ โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนนับต้ังแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 (เวลา 
10.00 น.) จนถงึวันที ่25 เมษายน 2564 (เวลา 17.00 น.)   

2. เม่ือบริษัทไดร้บัเอกสารตามขอ้ 1. เพ่ือยืนยนัการเขา้รว่มประชมุดงักล่าวแลว้ บริษัทจะด าเนินการตรวจสอบรายช่ือผูถื้อหุน้
ตามขอ้มลูสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 (Record 
Date) ทัง้นี ้เม่ือการตรวจสอบเป็นท่ีน่าพอใจแลว้ จะมีการจดัส่งช่ือผูใ้ช ้(username) และรหสัผ่าน (password) ไปพรอ้ม
กับเว็บลิง้คใ์นการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และโปรดอย่าใหช่ื้อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน 
(password) ท่ีบริษัทไดจ้ัดส่งไปใหผู้ถื้อหุน้แก่บุคคลอ่ืนใด ทัง้นี ้ในกรณีท่ีช่ือผูใ้ช ้(username) และรหสัผ่าน (password) 
ของผูถื้อหุน้ท่านใดเกิดสูญหาย หรือผูถื้อหุน้ท่านใดยังไม่ไดร้บัการจัดส่งช่ือผูใ้ช ้(username) และรหสัผ่าน (password) 
ภายในเวลา 11.00 น. ของวันท่ี 26 เมษายน 2564 โปรดติดต่อกลับมายังบริษัท ควิดแลบ จ ากัด (“Quidlab”) ซึ่งเป็นผู้
ใหบ้รกิารของไอวีแอล เบอรโ์ทรศพัทต์ดิตอ่ 02-013-4322 หรือ email: info@quidlab.com โดยทนัที 

3. ขณะท่ีไอวีแอลด าเนินการจดัส่งช่ือผูใ้ช ้(username) และรหสัผ่าน (password) ผ่าน Quidlab ซึง่เป็นบรษิัทผูใ้หบ้ริการของไอ
วีแอล โดย Quidlab จะจดัส่งคูมื่ออธิบายขัน้ตอนการใชง้านระบบการเขา้ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting System) 
รวมทัง้ขัน้ตอนการลงคะแนนเสียงดว้ย ทัง้นี ้โปรดอ่านคูมื่อดงักล่าวโดยละเอียดตาม email ท่ีส่งไปถงึท่าน โดยระบบการเขา้
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting System) จะเปิดออนไลน์ก่อนการประชุม 60 นาที เช่น เวลา 13.00 น. เพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการเขา้สู่ระบบส าหรบัการเขา้ร่วมประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 
14.00 น. เทา่นัน้ 

4. ส าหรบัการลงคะแนนเสียงในระหวา่งการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ผูถื้อหุน้อาจลงคะแนนเสียง
ของตนในแตล่ะวาระการประชมุ เพ่ือ “เหน็ชอบ” หรือ “ไม่เหน็ชอบ” หรือ “งดออกเสียง” จากการลงคะแนนเสียงได ้ส  าหรบัผู้
ถือหุน้ท่ีไม่ไดล้งคะแนนเสียงในวาระการประชมุใดๆ ระบบจะท าการนบัคะแนนเสียงของทา่นเป็นเหน็ชอบโดยอตัโนมตั ิ  

5. หากผูถื้อหุน้ประสบปัญหาทางเทคนิคขณะเขา้ใชร้ะบบการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ก่อนหรือ
ในระหวา่งท่ีเขา้รว่มประชมุ โปรดตดิตอ่ Quidlab ซึง่เป็นผูใ้หบ้รกิารของไอวีแอลตามรายละเอียดท่ีระบใุนขอ้ 2 ขา้งตน้  

6. บริษัทสนับสนุนใหผู้ถื้อหุน้พิจารณามอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัท เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในท่ี
ประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมดว้ยตนเอง โดยส่งหนังสือมอบฉันทะของท่านพรอ้มเอกสารประกอบท่ีครบถ้วน (ตาม
เอกสารแนบ 6 และเอกสารแนบ 10 ของหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564) มายงัฝ่ายเลขานกุารบริษัทอย่าง
นอ้ย 3 (สาม) วนั ก่อนวนัประชมุที่ 27 เมษายน 2564  

ข้ันตอนในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fivl.foqus.vc%2Fregistration%2F&data=04%7C01%7Cperawat.k%40indorama.net%7C0979f41169fb443e5c8e08d8ffbed80e%7C64f77dc53c66462ba7657e07b045624a%7C0%7C0%7C637540542426452654%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=PDBejUkT%2BQaAQd%2B67qENMbsE7%2B%2BfLU8KpWwgxqVJBYU%3D&reserved=0
mailto:info@quidlab.com

