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เอกสารแนบ 8 

 

ติดอากรแสตมป์ 20 บาท  

 
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)                                                 

       

 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น _______________ 

เขียนที� ............................................................... 
                                                             วนัที� ........... เดือน......................พ.ศ................... 

 
 
(1) ข้าพเจ้า ............................................................................................................... สญัชาต.ิ................................. 
อยูบ้่านเลขที� .....................................ถนน ..........................................ตําบล/แขวง................................................... 
อําเภอ/เขต ......................................................... จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย์ ............................  
 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทั 5งสิ 5นรวม.................................... หุ้น 
และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั ...............................................เสยีง ดงันี 5 
 

             หุ้นสามญั...............................หุ้นและออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั .........................................เสยีง ดงันี 5                                                  

                 หุ้นบริุมสทิธิ.............................หุ้นและออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั .........................................เสยีง ดงันี 5                                           
                                                      
(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
 (1) .................................................................................................................. อาย ุ.................................. ปี 
อยูบ้่านเลขที� .....................................ถนน ..........................................ตําบล/แขวง................................................... 
อําเภอ/เขต ...................................... จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย์ ............................หรือ  
 

 (2) ................................................................................................................... อาย ุ................................. ปี 
อยูบ้่านเลขที� .....................................ถนน ...........................................ตําบล/แขวง................................................... 
อําเภอ/เขต ...................................... จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย์ ............................หรือ  
 

 (3) ................................................................................................................... อาย ุ................................ ปี 
อยูบ้่านเลขที� .....................................ถนน ...........................................ตําบล/แขวง................................................... 
อําเภอ/เขต ...................................... จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย์ ................................................  
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คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื�อเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั 5งที� 1/2555 ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) ซึ�งจดัขึ 5นในวนัพฤหสับดทีี� 26 
เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอทธินี คริสตลั ฮอลล์ โรงแรมพลาซา่ แอทธินี รอยลั เมอริเดียน เลขที� 61 ถนนวิทย ุ
กรุงเทพมหานคร 10330 หรือจะพงึเลื�อนไปในวนัเวลาและสถานที�อื�นด้วย 

 
(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั 5งนี 5ดงันี 5 
 

� วาระที� 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั 5งที�  1/2554 เมื�อวนัที� 22 กนัยายน 2554 
� (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
� (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 5 

�      เห็นด้วย                   �   ไมเ่ห็นด้วย     �    งดออกเสยีง
    

� วาระที� 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2554   

 
� วาระที� 3 พิจารณาอนมุตัิงบดลุและงบกําไรขาดทนุสาํหรับปีสิ 5นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2554 

� (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
� (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 5 

�      เห็นด้วย                   �   ไมเ่ห็นด้วย     �    งดออกเสยีง
    

� วาระที� 4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรเงินทนุสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสําหรับปีสิ 5นสดุวนัที� 31 
ธนัวาคม 2554 

� (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
� (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 5 

�      เห็นด้วย                   �   ไมเ่ห็นด้วย     �    งดออกเสยีง 
 

� วาระที� 5 พิจารณาอนมุตัเิลอืกตั 5งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 
� (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
� (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 5 
 

 �  เลอืกตั 5งกรรมการทั 5งชดุ 
�      เห็นด้วย                   �   ไมเ่ห็นด้วย     �    งดออกเสยีง 
 

       � เลอืกตั 5งกรรมการเป็นรายบคุคล 
5.1  นายวิลเลี�ยม เอ็ลวู๊ด ไฮเน็ค 

�      เห็นด้วย                   �   ไมเ่ห็นด้วย     �    งดออกเสยีง 
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5.2  นายศิริ การเจริญด ี   
�      เห็นด้วย                   �   ไมเ่ห็นด้วย     �    งดออกเสยีง 

5.3  นายคณิต สห์ี 
�      เห็นด้วย                   �   ไมเ่ห็นด้วย     �    งดออกเสยีง 

5.4  นายมาริษ สมารัมภ์ 
�      เห็นด้วย                   �   ไมเ่ห็นด้วย     �    งดออกเสยีง 

5.5  นายดีลปิ กมุาร์ อากาวาล 
�      เห็นด้วย                   �   ไมเ่ห็นด้วย     �    งดออกเสยีง 
 

� วาระที� 6 พิจารณาอนมุตักิารจ่ายคา่ตอบแทนให้กบักรรมการประจําปี 2555 
� (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
� (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 5 

�      เห็นด้วย                   �   ไมเ่ห็นด้วย     �    งดออกเสยีง 
 

� วาระที� 7 พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตั 5งผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2555 
� (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
� (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 5 

�      เห็นด้วย                   �   ไมเ่ห็นด้วย     �    งดออกเสยีง 
 

� วาระที� 8 พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้าม)ี 
� (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
� (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 5 

�      เห็นด้วย                   �   ไมเ่ห็นด้วย     �    งดออกเสยีง 
 

(5)  การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที�ไมเ่ป็นไปตามที�ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี 5 ให้ถือวา่การ
ลงคะแนนเสยีงนั 5นไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 

(6) ในกรณีที�ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีที�ที�
ประชมุ มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีที�มกีารแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือ
เพิ�มเติมข้อเท็จ จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
 

 กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที�ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที�ข้าพเจ้า
ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
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ลงชื�อ........................................................ผู้มอบฉนัทะ 
        (.......................................................)  

 

 

ลงชื�อ........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                   (.......................................................) 
 

 

ลงชื�อ........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                   (.......................................................) 
 

 

ลงชื�อ........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                   (.......................................................) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

 

1.  ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถ
แบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2.  วาระเลือกตั 5งกรรมการสามารถเลือกตั 5งกรรมการทั 5งชดุหรือเลือกตั 5งกรรมการเป็นรายบคุคล 


