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หนังสือบริคณห์สนธขิองบริษทั มีรายการดังตอ่ไปนี้ 

ข้อ 1.  ชื่อบริษัท “บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน)” และมชีือ่เป็นภาษาอังกฤษว่า “INDORAMA VENTURES 
PUBLIC COMPANY LIMITED” 

ข้อ 2.  บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน 

ข้อ 3.  วัตถุที่ประสงค์ของบริษัท นีมี้ 27 ข้อ ดังนี ้

(1)  เข้าร่วมในกิจการร่วมค้า เข้าร่วมลงทุนกับบุคคลธรรมดา คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการหรือหน่วยงานของ
รัฐ เข้าเป็นหุ้นส่วนจ ากัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจ ากัด และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัดและบริษัท
มหาชนจ ากัดอื่น และเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม หรือลงทุนในกิจการใดๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ไม่ว่าห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด และกิจการนัน้ จะมีวัตถุที่ประสงค์
ตรงกันกับบริษัทหรือไม่ก็ตาม 

(2)  ออกหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ์ หุ้นกู้ ตั๋วเงิน ตราสารหรือหลักทรัพย์อื่นใด ตามกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใด เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือ
หุ้น ประชาชน หรือบุคคลใดๆ ทั้งนี้ โดยมีราคาตามมูลค่าของตราสารหรือหลักทรัพย์ที่ตัง้ หรือก าหนดไว้ หรือ
โดยการให้ส่วนลดหรือในราคาที่สูงกว่าก็ได้ 

(3)  ลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์ด้วยการเข้าถือหุ้น หรือลงทุนในหลักทรัพย์ หรือหลักประกันอื่น รวมทั้ง การซื้อขาย
แลกเปล่ียนหุ้น หุ้นกู้ และหลักทรัพย์ หรือหลักประกันดังกล่าว ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ 

(4)  ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษา ให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน าเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงาน
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การผลิต การตลาด การธนาคาร ธุรกิจการค้า และการจัดจ าหน่าย รับเป็นนาย
ประกันเพื่อประกันตัวผู้ต้องหาหรือจ าเลย หรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้ง ควบคุมการ
ก่อสร้าง ท าการเป็นนายหน้าและตัวแทนในงานก่อสร้างและงานโยธาทุกชนิด ตลอดจนควบคุ ม วางแผน
บริหารงาน เป็นผู้จัดการ ผู้บริหาร จัดการธุรกิจ จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ในทรัพย์สินและ
สิทธิต่างๆ ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล นิติบุคคลอาคารชุด อาคารชุด หรือผู้อยู่อาศัยในอาคารชุด และ
แนะน าจัดการหาแหล่งเงินทุนให้แก่ผู้ซื้อห้องชุดเพื่อการขอสินเชื่อส าหรับการซื้อห้องชุด 

(5)  การด าเนินธุรกิจที่ปรึกษา ให้ค าแนะน า และให้บริการจัดการ และบริการฝึกอบรมโดยทั่วไปหรือที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจ หรือกิจการประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือหลายประเภท ซึ่งบริษัทด าเนินการได้ และให้การอบรม การสอน
ให้ค าแนะน าอุปกรณ์ต่างๆ แก่พนักงานของบริษัท หรือบริษัทในเครือ หรือบุคคลภายนอก 

(6)  ด าเนินกิจการเป็นผู้ให้บริการทางด้านการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(7)  ด าเนินกิจการเป็นผู้ให้บริการทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร 
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(8)  ด าเนินกิจการเป็นผู้ให้บริการทางด้านการบริหารจัดการและการเป็นที่ปรึกษาองค์กรธุรกิจ ได้แก่ การให้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ การจัดท าและเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ การ
จัดซื้อ และการจัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงาน การประสานงานกับบุคคลใดๆ เกี่ยวกับงานเลขานุการบริษัท 

(9)  ประกอบกิจการบริการทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รับโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ทางด้านวิทยุ
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ส่ือสารมวลชนทุกชนิดทุกประเภท รวมทัง้ การรับจ้างท าวัสดุโฆษณาทางด้านวิทยุ
โทรทัศน์ ส าหรับการส่ือสารมวลชนทุกชนิด การรับตรวจสอบบัญชี ตลอดจนรับแปลเอกสารทุกชนิด และรับ
เป็นล่าม 

(10)  ประกอบธุรกิจบริการรับค้ าประกันหนีส้ิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่นหรือนิติบุคคล
อื่นรวมทัง้ รับบริการค้ าประกันบุคคลซึ่งเดนิทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมาย
ว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น 

(11)  ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดท า จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูล ข่าวสารทุกประเภท เช่น ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด การธนาคาร ธุรกิจการค้า เป็นต้น
รวมทั้ง วิเคราะห์และประเมินผลในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงการให้บริการเป็นศูนย์บริการข้อมูลหรือ            
คอลเซ็นเตอร์ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการให้ข้อมูลเครดิตส่วนบุคคล 

(12)  ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าช่วง เช่าซื้อ ให้เช่า ให้เช่าช่วง ขายฝาก ซ่อมแซม ให้บริการท าความสะอาด ถือกรรมสิทธิ์
ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ ที่ดิน อาคาร ส่ิงปลูกสร้าง พ้ืนท่ีในและรอบ
บริเวณอาคารและที่จอดรถ ทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุด และดอกผลของทรัพย์สินน้ัน 

(13)  ขาย โอน จ านอง จ าน า แลกเปล่ียน และจ าหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น  

(14)  เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิก
ให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์ 

(15)  กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วย
วิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้ง การรับ ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงิน หรือตราสารที่
เปล่ียนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 

(16)  ท าการจัดตัง้ ส านักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

(17)  รับจ าน าสังหาริมทรัพย์ และรับจ านองอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นประกันการขายสินค้า หรือการเข้าท างานของ
ลูกจ้าง โดยมิใช่เป็นทางการค้าปกติของบริษัท หรือกิจการเครดิตฟองซิเอร์ 

(18)  ประกอบกิจการค้าพลาสติก หรือส่ิงอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ท้ังที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือส าเร็จรูป 

(19)  ประกอบกิจการส่ังเข้ามาจ าหน่ายในประเทศและส่งออกสินค้าตามที่ก าหนดไว้ในวัตถุที่ประสงค์ของบริษัท 

(20)  ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างท าของตามวัตถทุี่ประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคลนิติ
บุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ 
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(21)  ผลิต ส่งออก น าเข้า ท า ซื้อขาย แลกเปล่ียน เปล่ียนแปลง ปรับปรุง จัดการ พัฒนา แก้ไข จัดเตรียมส าหรับ
การตลาด จัดหา และท าธุรกิจการค้า 

ก.  เม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ 

ข.  แผ่นโพลีเอสเตอร์ เส้นใยโพลีเอสเตอร์ เส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ เรซินพลาสติก เรซิน โพลีเอสเตอร์ และ
แผ่นโพลีเมอร์อื่นๆ ท้ังหมด 

ค.  ส่ิงทอทุกชนิด เช่น เส้นด้าย ไหมฝ้าย เส้นด้ายเทียม ผ้าป่านขนสัตว์ ขนสัตว์ถัก รวมทั้งวัตถุดิบและ
ส าเร็จรูปของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ 

ง.  เส้นใยสังเคราะห์และเลียนแบบธรรมชาติ ส่ิงทอ และวัสดุต่างๆ 

จ.  เคมีภัณฑ์ รวมทั้ง โพลีเอธีลีน เทเรฟทาเลท (พีอีที) เพียวริฟายด์ เทเรฟทาลิคเอซิค (พีทีเอ) โมโนเอเธลีน
ไกคอล (เอ็มอีจี) ผลิตภัณฑ์จากอะโรเมติกส์ ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเคมี ผลิตภัณฑ์เคมีทุกชนิด           
สารสังเคราะห์ทุกชนิดไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบหรือลักษณะใด รวมถึง สารเคมีอื่นที่เกี่ยวข้องและวัตถุ
พลอยได้ทุกชนิดของสารเคมีและผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เคมีภัณฑ์เฉพาะ เรซิน เภสัชภัณฑ์ และ
เครื่องส าอางทุกชนิด 

ฉ.  ยาง ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์ยางสีขาวลาเท็กซ์ ลาเท็น และสารยึดติดทุกชนิด 

ช.  เยื่อกระดาษ กระดาษ และผลิตภัณฑ์กระดาษทุกชนิด 

ซ.  ขวดพลาสติก วัสดุบรรจุหีบห่อเรซินโพลีเอสเตอร์ วัสดุบรรจุหีบห่อทุกประเภท และทุกชนิด 

ฌ.  เครื่องใช้ทุกชนิด เครื่องประดับกาย เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ภายในบ้าน และเครื่องใช้เบ็ดเตล็ดทุกชนิด 

ญ.  เครื่องจักร อุปกรณ์จักรกล เครื่องยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้ า รวมทั้ง เครื่องมือและเครื่องใช้ที่ใช้ในการเกษตร
กรรมการอุตสาหกรรม และการผลิตเรือ เครื่องบิน ยานพาหนะ รวมทั้ง ส่วนประกอบและอุปกรณ์ต่างๆ 

ฎ.  ฉนวน กลีเซอรีน น้ าหอม สบู่ เครื่องส าอาง ของใช้ในห้องน้ า ถุงเท้า และกางเกงชั้นใน พลาสติก รองเท้า
บู๊ต กระดาษท าหนังสือพิมพ์ ผ้าใบ กระดาษแข็ง กระดาษแข็งหยาบท าจากฟาง แผ่นกระดาษแข็ง     
ไฟเบอร์บอร์ด กระดาษคาร์บอน ผ้าหมึก ไม้ก็อก กระดาษเหนียว ผ้าน้ ามัน พรมน้ ามัน ผ้าใบกันน้ า 
โซดากัดกร่อน เรซิน เครื่องเคลือบ น้ ามันถ่าน ยางล้อรถ ท่อ เครื่องแก้ว แผ่นยางล้อรถ ล้อรถ ชิปบอร์ด 
ถ่านหิน เชื้อเพลิง อิฐไฟเบอร์ และปริซึ่มแสดงการหักเหของแสง รวมทั้ง วัตถุดิบและวัตถุส าเร็จรูป 

(22)  ติดต่อหน่วยราชการ เทศบาล ท้องถิ่น และเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่  เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ กรรมสิทธิ์
ใบอนุญาต สิทธิในเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัมปทานหรือสิทธิพิเศษซึ่งจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทเพื่อให้บรรลุวัตถุที่ประสงค์ของบริษัท 
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(23)  ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและผู้โดยสารทั้งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ รวมทั้ง ให้บริการผ่านพิธีการศุลกากรเพื่อน าของออกจากท่าเรือหรือท่าอากาศยาน การจัด
ระวางการขนส่งทุกประเภท และบริการโลจีสติกส์ทุกชนิดทุกประเภท 

(24)  ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันหมายความรวมถึงการ ซื้อ ขาย ส ารวจ 
พัฒนา จัดหา รับจ้าง แปรสภาพ วางแผน สร้าง ตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ผลิต จัดซื้อ จัดให้ได้มา 
จัดส่ง บ ารุงรักษา สะสม ส ารอง ประมูล รับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม น าเข้า ส่งออก และด าเนินงานต่างๆ ที่
เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า แหล่งพลังงานอันได้มาจากธรรมชาติ น้ า ลม ความร้อนธรรมชาติ แสงแดด แร่ธาตุ หรือ
เชื้อเพลิง เป็นต้นว่า น้ ามัน ถ่านหิน วัตถุเคมีจากถ่านหิน หรือก๊าซและงานอื่นท่ีส่งเสริมกิจการเช่นว่านั้น 

(25)  ประกอบกิจการผลิต ซื้อ ขาย แลกเปล่ียน หรือกระท าด้วยประการอื่นซึ่งซีเมนต์ หรือวัสดุใดที่ใช้ หรือเกี่ยวเนื่อง
กับการก่อสร้าง อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์อื่นใดที่ผลิตขึ้นโดยมีซีเมนต์เป็นส่วนหนึ่งของวัตถุดิบ 

(26)  ประกอบกิจการปิโตรเลียม รวมถึงการด าเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวกับ หรือต่อเนื่องกับ หรือสนับสนุนการประกอบ
ธุรกิจปิโตรเลียม อันหมายความรวมถึง การส ารวจ วิจัย พัฒนา ผลิต จัดหา กล่ัน สกัด แปรสภาพ ผสม บรรจุ
สะสม ส ารอง เก็บรักษา น าเข้า ส่งออก ขนส่ง ท่าเรือ คลังปิโตรเลียม ซื้อ ขาย ท าการค้า และจ าหน่าย
ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตรเลียม รวมทั้งปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตรเคมี ไฟฟ้า น้ าไอน้ า 
และผลิตภัณฑ์จากกิจการอื่นที่เกี่ยวกับ ต่อเนื่องกับ หรือสนับสนุนกิจการปิโตรเลียม 

(27)  ประกอบกิจการค้าขายสินค้าและบริการทุกชนิดทุกประเภทท่ีก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ 

ข้อ 4.  ทุนจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 (ปัจจุบัน) 

ทุนจดทะเบียนจ านวน 5,670,701,908.00 บาท (ห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันเก้าร้อยแปดบาท) แบ่ง
ออกเป็น 5,670,701,908 หุ้น (ห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันเก้าร้อยแปดหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท  
(หนึ่งบาท) โดยแยกออกเป็นหุ้น 5,670,701,908 หุ้น (ห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันเก้าร้อยแปดหุ้น) หุ้น
บุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น) 

ทุนจดทะเบียนของบริษัทมีการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ 

(1)  ทุนจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม ณ วันที่ 25 กันยายน 2552 

ทุนจดทะเบียนจ านวน 3,351,543,910 บาท (สามพันสามร้อยห้าสิบเอ็ดล้านห้าแสนส่ีหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบ
บาท) แบ่งออกเป็น 335,154,391 หุ้น (สามร้อยสามสิบห้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นส่ีพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดหุ้น) 
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) โดยแยกออกเป็นหุ้น 335,154,391 หุ้น (สามร้อยสามสิบห้าล้านหนึ่งแสนห้า
หมื่นส่ีพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น) 

(2)  ทุนจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2552 

ทุนจดทะเบียนจ านวน 5,082,000,000 บาท (ห้าพันแปดสิบสองล้านบาท) แบ่งออกเป็น 5,082,000,000 หุ้น 
(ห้าพันแปดสิบสองล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแยกออกเป็นหุ้น 5,082,000,000 หุ้น (ห้าพัน
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แปดสิบสองล้านหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น) 

(3)  ทุนจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2553 

ทุนจดทะเบียนจ านวน 3,751,543,910 บาท (สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดล้านห้าแสนส่ีหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบ
บาท) แบ่งออกเป็น 3,751,543,910 หุ้น (สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดล้านห้าแสนส่ีหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบหุ้น) 
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแยกออกเป็นหุ้น 3,751,543,910 หุ้น (สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดล้านห้า
แสนส่ีหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น) 

(4)  ทุนจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม ณ วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2553 

ทุนจดทะเบียนจ านวน 4,334,271,047 บาท (ส่ีพันสามร้อยสามสิบส่ีล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันส่ีสิบเจ็ด
บาท) แบ่งออกเป็น 4,334,271,047 หุ้น (ส่ีพันสามร้อยสามสิบส่ีล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันส่ีสิบเจ็ดหุ้น ) 
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแยกออกเป็น (ก) หุ้นที่ช าระเป็นตัวเงิน 3,751,543,910 หุ้น (สามพันเจ็ด
ร้อยห้าสิบเอ็ดล้านห้าแสนส่ีหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบหุ้น) และ (ข) หุ้นที่ช าระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัว
เงิน 582,727,137 หุ้น (ห้าร้อยแปดสิบสองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันหน่ึงร้อยสามสิบเจ็ดหุ้น) หุ้นบุริมสิทธ ิ- 
หุ้น (- หุ้น) 

(5)  ทุนจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม ณ วันท่ี 17 ธันวาคม 2553 

ทุนจดทะเบียนจ านวน 4,334,271,047 บาท (ส่ีพันสามร้อยสามสิบส่ีล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันส่ีสิบเจ็ด
บาท) แบ่งออกเป็น 4,334,271,047 หุ้น (ส่ีพันสามร้อยสามสิบส่ีล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันส่ีสิบเจ็ดหุ้น ) 
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หน่ึงบาท) โดยแยกออกเป็นหุ้น 4,334,271,047 หุ้น (ส่ีพันสามร้อยสามสิบส่ีล้านสองแสน
เจ็ดหมื่นหนึ่งพันส่ีสิบเจ็ดหุ้น) หุ้นบุริมสิทธ ิ- หุ้น (- หุ้น) 

(6)  ทุนจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม ณ วันท่ี 20 ธันวาคม 2553 

ทุนจดทะเบียนจ านวน 4,815,856,719 บาท (ส่ีพันแปดร้อยสิบห้าล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบเก้า
บาท) แบ่งออกเป็น 4,815,856,719 หุ้น (ส่ีพันแปดร้อยสิบห้าล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบเก้าหุ้น) 
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หน่ึงบาท) โดยแยกออกเป็นหุ้น 4,815,856,719 หุ้น (ส่ีพันแปดร้อยสิบห้าล้านแปดแสนห้า
หมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบเก้าหุ้น) หุ้นบุริมสิทธ ิ- หุ้น (- หุ้น) 

(7)  ทุนจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2554 

ทุนจดทะเบียนจ านวน 4,814,257,245 บาท (ส่ีพันแปดร้อยสิบส่ีล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยส่ีสิบห้า
บาท) แบ่งออกเป็น 4,814,257,245 หุ้น (ส่ีพันแปดร้อยสิบส่ีล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยส่ีสิบห้าหุ้น) 
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแยกออกเป็น (ก) หุ้นที่ช าระเป็นตัวเงิน 4,814,257,245 หุ้น (ส่ีพันแปดร้อย
สิบส่ีล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบห้าหุ้น) หุ้นบุริมสิทธ ิ- หุ้น (- หุ้น) 
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(8)  ทุนจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม ณ วันท่ี 7 สิงหาคม 2557 

ทุนจดทะเบียนจ านวน 4,814,257,245 บาท (ส่ีพันแปดร้อยสิบส่ีล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยส่ีสิบห้า
บาท) แบ่งออกเป็น 4,814,257,245 หุ้น (ส่ีพันแปดร้อยสิบส่ีล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยส่ีสิบห้าหุ้น) 
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแยกออกเป็นหุ้น 4,814,257,245 หุ้น (ส่ีพันแปดร้อยสิบส่ีล้านสองแสนห้า
หมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบห้าหุ้น) หุ้นบุริมสิทธ ิ- หุ้น (- หุ้น) 

 (9) ทุนจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 

ทุนจดทะเบียนจ านวน 5,614,551,908.00 บาท (ห้าพันหกร้อยสิบส่ีล้านห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปด
บาท) แบ่งออกเป็น 5,614,551,908 หุ้น (ห้าพันหกร้อยสิบส่ีล้านห้าแสนห้าหมื่นหน่ึงพันเก้าร้อยแปดหุ้น) มูลค่า
หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) โดยแยกออกเป็นหุ้น 5,614,551,908 หุ้น (ห้าพันหกร้อยสิบส่ีล้านห้าแสนห้าหมื่น
หน่ึงพันเก้าร้อยแปดหุ้น) หุ้นบุริมสิทธ ิ- หุ้น (- หุ้น) 

  

ข้อ 5.  ที่ตั้งส านักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

บริษัทนี้เดิมชื่อ “บริษัท บีคอน โกลบอล จ ากัด” ทะเบียนเลขที่ บศ 50654 จากนั้นบริษัทเปล่ียนชื่อเป็น “บริษัท อินโด
รามา เวนเจอร์ส จ ากัด” ทะเบียนเลขที่ 0105546023201 และบริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด 
เมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2552 ทะเบียนเลขที ่0107552000201 

 


