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หลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุนสวนนอยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนและ 
เสนอชื่อกรรมการลวงหนา 

 
วัตถุประสงค 
 
 บริษัทคํานึงถึงสิทธิและผลประโยชนของผูถือหุนทุกกลุม ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ รายยอย บุคคล
ธรรมดา  หรือสถาบัน  ดวยความเสมอภาคและเทาเทียมกัน  ดังนั้น เพ่ืออํานวยความสะดวกและเปดโอกาสใหผูถือหุน
มีสวนรวมในการประชุมผูถือหุนมากขึ้น อันเปนการสงเสริมระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ผูถือหุนสามารถเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนลวงหนากอนการประชุมผูถือหุน และผูถือหุนสามารถเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความรู  
ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม  เพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการของบริษัทลวงหนากอนการ
ประชุมผูถือหุน 

 
บริษัทไดกําหนดหลักเกณฑการใหผูถือหุนเสนอระเบียบวาระการประชุม ที่เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการ โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดย
การเสนอท้ัง 2 เร่ือง ตองสอดคลองกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวของ เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
ตอไป 
 
หลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุนเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ 

 
ขอ 1 คุณสมบัติของผูถือหุน 

 
1.1  ผูถือหุนที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน  และเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเปนกรรมการ

ตองมีคุณสมบัติดังนี ้
1.1.1) เปนผูถือหุนของบริษัทที่มีสัดสวนการถือหุนไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลว

ทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเปนผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได  และตองถือหุนใน
สัดสวนดังกลาวตอเนื่องมาไมนอยกวา 1 ป นับแตวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือ
หุน หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการ และยังคงมีสิทธิ์ในการเขารวม
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปนั้นๆ 

1.1.2) ตองแสดงหลักฐานการถือหุนที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 1.1.1  
 

 ขอ 2 การเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถือหุน 

 
2.1 การเสนอระเบียบวาระการประชุม 
      บริษัทจะกําหนดลําดับระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปเปนปกติดังนี้ 

2.1.1)  พิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถือหุนคร้ังที่ผานมา 
2.1.2)  พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท 

2.1.3)  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท 

2.1.4)  พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลและการจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย 
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2.1.5)  พิจารณาการเลือกต้ังกรรมการ 
2.1.6)  พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ 
2.1.7)  พิจารณาอนุมัติแตงต้ังและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญช ี

2.1.8)  พิจารณาเรื่องอื่นๆ  (ถามี) 
 
2.2 การสงวนสิทธิไมบรรจุเรื่องดังตอไปนี้เปนวาระการประชุม 

2.2.1)  เร่ืองท่ีขัดกับกฎหมาย  ประกาศ   ขอบังคับ  กฎและระเบียบตางๆ ของหนวยงานราชการ   หรือ
หนวยงานที่กํากับดูแลบริษัท หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ มติที่ประชุมผูถือหุน และ
หลักเกณฑการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

2.2.2)  เร่ืองท่ีเปนประโยชนของบุคคล หรือกลุมบุคคลใดโดยเฉพาะ 
2.2.3)  เร่ืองท่ีเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งผูถือหุนไมไดแสดงใหเห็นถึง เหตุอันควรสงสัย 

เก่ียวกับความไมปกติของเร่ืองดังกลาว   
2.2.4)  เร่ืองท่ีอยูนอกเหนืออํานาจท่ีบริษัทจะดําเนินการได 
2.2.5) เร่ืองท่ีผูถือหุนไดเคยเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในรอบ 12 เดือนที่ผานมา และไดรับมติสนับสนุน

ดวยเสียงนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนสิทธิที่ออกเสียงท้ังหมด โดยที่ขอเท็จจริงยังไมไดมีการ
เปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

2.2.6) เร่ืองท่ีผูถือหุนใหขอมูลไมครบถวน  ไมถูกตอง และไมสามารถติดตอผูถือหุนที่เสนอได 
 

2.3  ขั้นตอนในการพิจารณาการเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถือหุน 

2.3.1) ผูถือหุนที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 1  ตองจัดทําหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุม ตอ
คณะกรรมการบริษัท โดยใช แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป (แบบ 
ก.)  หรืออาจแจงเร่ืองอยางไมเปนทางการทางโทรสารที่ 02-665-7090 หรือ Email Address 

ของเลขานุการบริษัท souvikroy.c@indorama.net กอนสงตนฉบับ ทั้งนี้ผูถือหุนตองสง
ตนฉบับ ของแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป (แบบ ก.) พรอมลงช่ือไว
เปนหลักฐาน หลักฐานการถือหุนตามหลักเกณฑในขอ 1.1.2 ใหถึงบริษัทภายในวันที่ 31 
ธันวาคม 2557 เพ่ือใหคณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม 

2.3.2) ในกรณีที่เปนผูถือหุนหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 1 ในการเสนอระเบียบ
วาระการประชุมตอคณะกรรมการ ผูถือหุนรายแรกตองกรอกขอมูลในแบบเสนอระเบียบวาระ
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป (แบบ ก.) ใหครบถวนพรอมลงชื่อไวเปนหลักฐาน และผูถือ
หุนรายท่ี 2 เปนตนไปกรอกขอมูลเฉพาะในสวนท่ี (1) และ (2) ของแบบเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป (แบบ ก.) ใหครบถวนและลงชื่อไวเปนหลักฐาน ใหรวบรวมแบบ
เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป (แบบ ก.) และหลักฐานการถือหุนพรอม
เอกสารประกอบเพ่ิมเติม (ถามี) ของผูถือหุนทุกรายเปนชุดเดียวกัน ใหถึงบริษัทภายในวันที่ 31 
ธันวาคม 2557 เพ่ือใหคณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม  

2.3.3) ในกรณีที่ผูถือหุนรายเดียวหรือหลายราย และมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 1 ตองการเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมมากกวา 1 ระเบียบวาระ ผูถือหุนจะตองจัดทําแบบเสนอระเบียบวาระ
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป (แบบ ก.) 1 ใบตอ 1 ระเบียบวาระ พรอมลงช่ือไวเปน
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หลักฐานใหครบถวนใหถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพ่ือใหคณะกรรมการมีเวลา
เพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม  

2.3.4) บริษัทฯ โดยเลขานุการบริษัทจะติดตอกับผูถือหุน ที่เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน 
ภายในวันที่ 15 มกราคม 2558 ในกรณีที่มีการแกไขหรือตองการขอขอมูลเพิ่มเติม ผูถือหุนนั้นๆ
จะตองสงเอกสารใหถึงบริษัทภายในวันท่ี 31 มกราคม 2558 

2.3.5) คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณาความเหมาะสม ของระเบียบวาระการประชุมที่ผูถือหุน
เสนอ เร่ืองท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะบรรจุเปนระเบียบการประชุมในหนังสือ
เชิญประชุมผูถือหุน พรอมขอคิดเห็นของคณะกรรมการ และสําหรับเรื่องท่ีไมผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ บริษัทจะแจงใหผูถือหุนทราบ พรอมทั้งชี้แจงเหตุผลผานทางเว็บไซตของ
บริษัทหรือชองทางการเผยแพรขอมูลอื่นที่เหมาะสมตอไป ทั้งนี้คําวินิจฉัยของคณะกรรมการถือ
เปนที่สุด 
 

ขอ 3  การเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ 
 

3.1 คุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการบริษัท 

      บุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังนี้ 
3.1.1)  อายุไม่เกิน 70 ปี

3.1.2)  มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนมีคุณสมบัติตามที่่่่่่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

           ของบริษัท

3.1.3)  ต้องสำเร็จการศึกษาขั้นตํ่าระดับปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้  
3.1.4)  เป็นผู้มีความรูในกิจการของบริษัทและสามารถอุทิศเวลาได้อย่างพอเพียง ตลอดจนใช้ความรู้ความ

           สามารถท่ี่มีเพื่่อประโยชน์ของบริษัท   
3.1.5)  เปนผูมีความซื่อสัตยสุจริตและมีคุณธรรมสูง
3.1.6) กรรมการต้องไมดํารงตําแหนงเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่ ่ ่นเกินกว่า 5 บริษัท

 
3.2 คุณสมบัติเพิ่มเติมของกรรมการบริษัททีเ่ปนกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบ  

3.2.1) ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของทุนชําระแลวของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวมหรือบริษัทที่
เก่ียวของ และใหนับรวมหุนที่ถือของผูที่เก่ียวของดวย 

3.2.2) ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน  ไมเปนลูกจาง พนักงาน   หรือที่ปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจําใน
บริษัท บริษัทในเครือ  บริษัทรวม บริษัทที่เก่ียวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

3.2.3) ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรง   หรือทางออมของบริษัท   บริษัทในเครือ    บริษัท
รวม บริษัทที่เก่ียวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

3.2.4)  ไมเปนผูที่เก่ียวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 
3.2.5) ไมไดเปนกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 
3.2.6)  สามารถปฏิบัติหนาที่และใหความเห็นอยางเปนอิสระ 
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3.3 ขั้นตอนในการพิจารณาการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเปนกรรมการ 
3.3.1) ผูถือหุนที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 1  ตองจัดทําหนังสือแบบเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเปนกรรมการ

ตอคณะกรรมการบริษัท โดยใช แบบเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเปนกรรมการ (แบบ ข.)  หรืออาจแจง
เร่ืองอยางไมเปนทางการทางโทรสารที่ 02-665-7090 หรือ Email Address ของเลขานุการ
บริษัท souvikroy.c@indorama.net กอนสงตนฉบับ ทั้งนี้ผูถือหุนตองสงตนฉบับของแบบ
เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเปนกรรมการ (แบบ ข.) พรอมลงช่ือไวเปนหลักฐาน หลักฐานการใหความ
ยินยอมของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อในแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเปนกรรมการ(แบบข.) หลักฐาน 
การถือหุนตามหลักเกณฑในขอ 1.1.2 และเอกสารประกอบการพิจารณา ดานคุณสมบัติ ไดแก 
การศึกษาและประวัติการทํางานของบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือ โดยสงใหถึงบริษัทภายในวันที่ 
31 ธันวาคม 2557 เพ่ือใหคณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาบุคคลเพ่ือเปนกรรมการ  

3.3.2) ในกรณีที่เปนผูถือหุนหลายรายรวมกัน  และมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 1  เสนอช่ือบุคคลเพ่ือ
เปนกรรมการตอคณะกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายแรกตองกรอกขอมูลในแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อ
เปนกรรมการ (แบบ ข.)  ใหครบถวนพรอมลงช่ือไวเปนหลักฐาน และผูถือหุนรายที่ 2 เปนตนไป 
กรอกขอมูลเฉพาะในสวนที่ (1) และ (2) ของแบบเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเปนกรรมการ (แบบ ข.) ให
ครบถวนและลงช่ือไวเปนหลักฐาน ใหรวบรวมแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเปนกรรมการ (แบบ 
ข.) และหลักฐานการถือหุนพรอมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถามี) ของผูถือหุนทุกรายเปนชุด
เดียวกัน โดยสงใหถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพ่ือใหคณะกรรมการมีเวลาเพียงพอ
ในการพิจารณาบุคคลเพื่อเปนกรรมการ  

3.3.3) ในกรณีที่ผูถือหุนรายเดียวหรือหลายราย และมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 1 เสนอช่ือบุคคลเพื่อ
เปนกรรมการมากกวา 1 ทาน ผูถือหุนตองจัดทําแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการ (แบบ 
ข.) 1 ใบตอกรรมการ 1 ทาน พรอมลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐานใหครบถวนและแนบหลักฐาน
การใหความยินยอมของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือในแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเปนกรรมการ (แบบ 
ข.)  เอกสารประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติ ไดแก การศึกษา และประวัติการทํางานของ
บุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการทุกคนดวย โดยสงใหถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 
2557  เพ่ือใหคณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาบุคคลเพื่อเปนกรรมการ  

3.3.4) บริษัทฯ โดยเลขานุการบริษัทจะติดตอกับผูถือหุน ที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ัง
เปนกรรมการภายในวันที่ 15 มกราคม 2558 ในกรณีที่มีการแกไขหรือตองการขอขอมูลเพิ่มเติม 
ผูถือหุนนั้นๆจะตองสงเอกสารใหถึงบริษัทภายในวันที่ 31 มกราคม 2558 

3.3.5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จะเปนผูพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลท่ีไดรับ
การเสนอช่ือดังกลาว เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริษัทตอไป ทั้งนี้คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
บริษัทถือเปนที่สุด สําหรับบุคคลที่ไมไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน บริษัทจะแจงใหผูถือหุนทราบพรอมชี้แจงเหตุผลเปนลายลักษณอักษร  
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แบบ ก. 
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

 

(1) ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว __________________________________________________________ 
เปนผูถือหุนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) จาํนวน _______________________ หุน    
อยูบานเลขที ่ __________ ถนน _____________________ตําบล/แขวง______________________
อําเภอ/เขต ____________ จังหวัด _____________หมายเลขโทรศัพทมือถือ_________________
หมายเลขโทรศัพทบาน/ทีท่าํงาน______________________ E-mail (ถามี) _______ ______________   
(2)  ขาพเจามีความประสงคขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจาํป _______  

เร่ือง ___________________________________________________ 

(3)    โดยมีขอเสนอเพื่อพิจารณา____________________________________ 

_____________________________________________________ 

และมีขอมูลประกอบที่จะเปนประโยชนตอการพิจารณา (เชน ขอเท็จจริง หรือเหตุผล เปนตน)  
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพ่ิมเติมที่ไดลงชื่อรับรองความถูกตองไวแลวทุกหนา จํานวน _________แผน  
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบ ก. นี ้ พรอมหลักฐานการถือหุน และเอกสารประกอบ

เพิ่มเติม ถูกตองทุกประการ และเพื่อเปนหลักฐาน ขาพเจาจึงไดลงช่ือไวเปนสําคัญ  
 

______________________________ ผูถือหุน     
(____________________________) 

วันที่ __________________________    
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ    1.  ผูถือหุนตองแนบหลักฐานการถือหุน ไดแก หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพยหรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพยฯ 
และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเปนชาวตางประเทศ)   พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง  และในกรณีที่ผูถือหุนเปน 
นิติบุคคลจะตองแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเปนชาวตางประเทศ) ของ
กรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงช่ือไวในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป (แบบ ก.) ฉบับนี้ พรอมทั้งรับรองสําเนา
ถูกตอง                          
                       2.   กรณีผูถือหุนมีการแกไขคํานําหนาช่ือ ช่ือสกุล จะตองแนบสําเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  พรอมทั้งรับรอง
สําเนาถูกตอง 



 - 6 - 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 กรุณาสง 
 
   เลขานุการบริษัท 
   บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) 
   75/102 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร 2 ช้ัน 32 

ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนอโศก 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพฯ 10110 
   (แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน) 
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แบบ ข. 
แบบเสนอชือ่บุคคลเพ่ือเปนกรรมการ 

 
(1)  ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว _________________________________________________________ 
เปนผูถือหุนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) จาํนวน _______________________ หุน    
อยูบานเลขที ่ __________ ถนน _____________________ตําบล/แขวง______________________
อําเภอ/เขต ____________ จังหวัด _____________หมายเลขโทรศัพทมือถือ_________________
หมายเลขโทรศัพทบาน/ทีท่าํงาน_____________________ E-mail (ถามี) ______________________   
(2)    ขาพเจามีความประสงคขอเสนอช่ือนาย/นาง/นางสาว ______________________ 

อายุ ________ ป เปนกรรมการบริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) ซึ่งมคุีณสมบัติครบถวน 
และไมมีลักษณะตองหามตามหลักเกณฑของบริษัท และมีหลักฐานการใหความยนิยอมของบุคคลที่ได
รับการเสนอช่ือ พรอมเอกสารประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติ ไดแก การศึกษา และประวัติการ
ทํางานและเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ไดลงชื่อรับรองความถูกตองไวแลวทุกหนา จํานวน ________แผน  

ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบ ข. นี ้ พรอมหลักฐานการถือหุน หลักฐานการใหความ
ยินยอมและเอกสารประกอบทั้งหมด ถูกตองทุกประการและเพ่ือเปนหลักฐาน ขาพเจาจึงไดลงช่ือไวเปน 
สําคัญ  

                                              
______________________________ ผูถือหุน 
(____________________________)  

 วนัที_่_________________________ 
(3)   ขาพเจานาย/นาง/นางสาว _______________________________________บุคคลที่ไดรับการเสนอ
ชื่อเปนกรรมการตาม (2) ยินยอมและรับรองวามีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตาม (2) 
ขางตน รวมทัง้ยอมรับการปฎิบัติตามการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและเพื่อเปนหลักฐาน ขาพเจา 
จึงไดลงช่ือไวเปนสําคัญ  

        ______________________________ บุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือ 
                                                 (____________________________)  
                                                วันที_่_________________________ 

หมายเหตุ  1.  ผูถือหุนตองแนบหลักฐานการถือหุน ไดแก หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพยฯ  
และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเปนชาวตางประเทศ)   พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง  และในกรณีที่ผูถือหุนเปน 
นิติบุคคลจะตองแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเปนชาวตางประเทศ) ของ
กรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงช่ือไวในแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเปนกรรมการ (แบบ ข.) ฉบับนี้ พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง                          
                   2.   กรณีผูถือหุนมีการแกไขคํานําหนาช่ือ ช่ือสกุลจะตองแนบสําเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกลาวพรอมทั้งรับรองสําเนา
ถูกตอง 
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 กรุณาสง 
 
   เลขานุการบริษัท 
   บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) 
   75/102 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร 2 ช้ัน 32 

ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนอโศก 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพฯ 10110 
    (แบบเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเปนกรรมการ) 
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ขอมูลสําหรับบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 
 
1.  ชื่อ-ชื่อสกุล  (1)  ภาษาไทย.....................................................(ชื่อสกุลเดิม..............................................) 
            (2)  ภาษาอังกฤษ................................................................................................................ 
 
2.  วันเดือนปเกิด.........................................................ปจจุบันอายุ...................................ป 
 
3.  สัญชาติ................................ 
 
4.  ฐานะสมรส  (1)  คูสมรสชื่อ...................................................(ชื่อสกุลเดิม...............................................) 
            (2)  มีบุตร..............คน  คือ 

 
 เกิด พ.ศ. 

สถานที่ทํางาน  

4.1 

 

ตําแหนง  

 เกิด พ.ศ. 

สถานที่ทํางาน  

4.2 

ตําแหนง  

 เกิด พ.ศ. 

สถานที่ทํางาน  

4.3 

ตําแหนง  

 
 
5.  (1)  ที่อยูสถานประกอบธุรกิจปจจุบัน  ชื่อสถานประกอบธุรกิจ.................................................................... 
          เลขท่ี..................ตรอก/ซอย...........................ถนน......................... 
          ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.................................. 
          จังหวัด........................................โทรศัพท...................................... 
   (2)  ที่อยูสถานท่ีพํานักอาศัย      เลขท่ี..................ตรอก/ซอย..........................ถนน.......................... 
          ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.................................. 
          จังหวัด........................................โทรศัพท...................................... 
 
6.  คุณสมบัติตามวิชาชีพ 

 (1)  คุณวุฒิทางการศึกษา  ( โปรดแนบหลักฐานทางการศึกษา ) 

     ชื่อสถาบันที่สําเร็จการศึกษา        ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก           ปที่สําเร็จ 

 
.........................................................       ..............................................................      ........................ 
.........................................................       ..............................................................      ........................  
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    (2)  หลักสูตรการฝกอบรมหรือสัมมนาท่ีเก่ียวของกับการเปนกรรมการ 
                  ชื่อหลักสูตร                 ผูจัดหลักสูตร      ปที่เขารวม 

 
   ........................................................      ..............................................................      ........................ 

.......................................................       ..............................................................      ........................ 

.......................................................      ................................................................     ........................ 
 
7.  ประสบการณการทํางานจนถึงปจจุบัน 

         ชื่อสถานท่ีทํางาน                ประเภทธุรกิจ            ตําแหนงงาน      ต้ังแตป 25      ถึง 25    
                     (รวม        ป) 
............................................... .................................... ..................................... ..................................      
............................................... .................................... ..................................... ..................................      
............................................... .................................... ..................................... ..................................      
............................................... .................................... ..................................... ..................................      
............................................... .................................... ..................................... ..................................       
 
8.  การถือหุนในบริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) ณ วันที่....................................(วันท่ีไดรับการเสนอช่ือ) 

 หุนสามัญ..................................หุน 

 หุนบุริมสิทธิ...............................หุน 

     นอกจากนั้น     คูสมรส     ถือหุนสามัญ............................หุน    หุนบุริมสิทธิ............................หุน 

     บุตร (1)....................................................ถือหุนสามัญ....................หุน  หุนบุริมสิทธิ....................หุน 

            (2).....................................................ถือหุนสามัญ....................หุน  หุนบุริมสิทธิ....................หุน 

            (3).....................................................ถือหุนสามัญ....................หุน  หุนบุริมสิทธิ....................หุน 

 
9.  ประวัติการฟองรองหรือถูกฟองรองดําเนินคดี (เวนแตความผิดลหุโทษ) 
        ศาล     สถานะ     คดี (แพง/อาญา/          ขอหาหรือ           ทุนทรัพย       ผลคดี  
             (โจทก/จําเลย/ผูรอง)         ลมละลาย)          ฐานความผิด    
                             
.......................  .................................  ...........................  ............................  ......................  ................... 
.......................  .................................  ...........................  ............................  ......................  ................... 
.......................  .................................  ...........................  ............................  ......................  ................... 
 
10.  การมีสวนไดเสียทางตรงและทางออม หรือมีการทําธุรกรรมกับบริษัทแม  บริษัทยอย  บริษัทรวม  และบริษัทที่

เก่ียวของ (โปรดระบุลักษณะของกิจกรรมและลักษณะสวนไดเสียพรอมจํานวนเงินของผลไดผลเสียโดยชัดแจง) 
 ....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 
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11.  การถือหุน หรือเขารวมเปนหุนสวนในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยาง
เดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท (โปรดระบุชื่อหางหุนสวน / ชือ่บริษัท / จํานวนหุนที่ถือ คิดเปนรอยละ
ของทุนจดทะเบยีน และประเภทธุรกิจท่ีดําเนินการ)   
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 

 
  ขาพเจา ( นาย / นาง / นางสาว / .............. ).......................................................................................... 
ซึ่งไดรับการเสนอชื่อใหเขารับการพิจารณาเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) 
ขอรับรองวารายละเอียดในแบบประวัติขางตนนี้ พรอมเอกสารประกอบ ถูกตองครบถวนทุกประการ และเอกสาร
ประกอบที่ย่ืนมาพรอมกันนี้ เปนความจริงทุกประการ 

 
 

ลงชื่อ..................................................บุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือ 
                    (...............................................) 
           วันที่................................................... 
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