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หลักเกณฑ์การให้สทิธิผู้ถอืหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 
และเสนอช่ือกรรมการล่วงหน้า 

 
วัตถุประสงค์ 
 
 บริษัทคํานึงถึงสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ รายย่อย บุคคลธรรมดา 
หรือสถาบนั ด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกนั ดงันัน้ เพ่ืออํานวยความสะดวกและเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในการ 
ประชุมผู้ ถือหุ้นมากขึน้ อนัเป็นการส่งเสริมระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความรู้ความ 
สามารถและมีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสม เพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทลว่งหน้าก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 
 บริษัทได้กําหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของ 
บริษัทและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการโดยการคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม โดยการ 
เสนอทัง้ 2 เร่ือง ต้องสอดคล้องกบักฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอ่ไป 
 
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพจิารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการ 
 
ข้อ 1 คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 
 

1.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต้อง 
มีคุณสมบัต ิดังนี ้

1.1.1) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ีมีสดัส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายแล้วทัง้หมด 
ของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้ นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ และต้องถือหุ้นในสัดส่วนดังกล่าว 
ต่อเน่ืองมาไม่น้อยกว่า 1 ปี นบัแต่วนัท่ีเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น หรือเสนอช่ือบคุคล 
เพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ และยงัคงมีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
นัน้ๆ 

1.1.2) ต้องแสดงหลกัฐานการถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 1.1.1 
 
ข้อ 2 การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 
 
 2.1 การเสนอระเบียบวาระการประชุม 
       บริษัทจะกําหนดลําดบัระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีเป็นปกติ ดงันี ้
 2.1.1) พิจารณารับรองรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ีผา่นมา 
 2.1.2) พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท 
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  2.1.3) พิจารณาอนมุติังบดลุและงบกําไรขาดทนุของบริษัท 
  2.1.4) พิจารณาอนมุติัการจา่ยเงินปันผลและการจดัสรรเงินทนุสํารองตามกฎหมาย 
  2.1.5) พิจารณาการเลือกตัง้กรรมการ 
  2.1.6) พิจารณาอนมุติัการจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการ 
  2.1.7) พิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 
  2.1.8) พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

2.2 การสงวนสิทธิไม่บรรจุเร่ืองดังต่อไปนีเ้ป็นวาระการประชุม 
2.2.1) เร่ืองท่ีขดักับกฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงาน 

ท่ี กํ ากับดูแลบ ริ ษัทห รือ ไม่ เ ป็น ไปตามวัตถุป ระสง ค์  ข้ อบังคับ  ม ติ ท่ีประชุมผู้ ถื อหุ้ น  ห รือ 
หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 

2.2.2) เร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ 
2.2.3) เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท ซึง่ผู้ ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกบั 

ความไม่ปกติของเร่ืองดงักลา่ว 
2.2.4) เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออํานาจท่ีบริษัทจะดําเนินการได้ 
2.2.5) เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเคยเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา และได้รับมติสนบัสนุนด้วยเสียง 

น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนสิทธิท่ีออกเสียงทัง้หมด โดยท่ีข้อเท็จจริงยงัไม่ได้มีการเปล่ียนแปลง 
อย่างมีนยัสําคญั 

2.2.6) เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไม่ครบถ้วน ไม่ถกูต้อง และไม่สามารถติดตอ่ผู้ ถือหุ้นท่ีเสนอได้ 
  
 2.3 ขัน้ตอนการพจิารณาการเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 

2.3.1) ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบติัครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องจัดทําหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะ 
กรรมการบริษัท โดยใช้ แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี (แบบ ก.) หรือ 
อาจแจ้งเร่ืองอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารท่ี 02-665-7090 หรือ Email Address ของเลขานกุาร 
บริษัท souvikroy.c@indorama.net ก่อนส่งต้นฉบบั ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นต้องสง่ต้นฉบบัของแบบเสนอระเบียบ  
วาระการประชุมสามัญประจําปี (แบบ ก.) พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลักฐาน หลักฐานการถือหุ้ นตาม 
หลกัเกณฑ์ในข้อ 1.1.2 ให้ถึงบริษัทภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เพ่ือให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอ 
ในการพิจารณาระเบียบวาระการประชมุ 

2.3.2)  ในกรณีท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนั และมีคุณสมบตัิ ครบถ้วนตามข้อ 1 ในการเสนอระเบียบวาระ 
การประชุมต่อคณะกรรมการ ผู้ ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม 
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  (แบบ ก.) ให้ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และผู้ ถือหุ้นรายท่ี 2 เป็นต้นไป 
กรอกข้อมลูเฉพาะในส่วนท่ี (1) และ (2) ของแบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
(แบบ ก.) ให้ครบถ้วนและลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน ให้รวบรวมแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญั 
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ผู้ ถือหุ้นประจําปี (แบบ ก.) และหลกัฐานการถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบเพ่ิมเติม (ถ้ามี) ของผู้ ถือหุ้น 
ทกุรายเป็นชดุเดียวกนั ให้ถึงบริษัทภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เพ่ือให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอ 
ในการพิจารณาระเบียบวาระการประชมุ 

2.3.3)  ในกรณีท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย และมีคณุสมบติัครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องการเสนอระเบียบ 
วาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ ถือหุ้นจะต้องจัดทําแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม 
สามญัประจําปี (แบบ ก.) 1 ใบต่อ 1 ระเบียบวาระ พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานให้ครบถ้วนให้บริษัท 
ภายในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 เพ่ือให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระ 
การประชมุ 

2.3.4)  บริษัทฯ โดยเลขานกุารบริษัทจะติดต่อกบัผู้ ถือหุ้น ท่ีเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ภายใน 
วนัท่ี 15 มกราคม 2559 ในกรณีท่ีมีการแก้ไขหรือต้องการขอข้อมลูเพิ่มเติม ผู้ ถือหุ้นนัน้ๆ จะต้องส่ง 
เอกสารให้ถึงบริษัทภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2559 

2.3.5)  คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชมุท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอ เร่ืองท่ี 
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจะบรรจุเป็นระเบียบการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น 
พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และสําหรับเร่ืองท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 
จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ พร้อมทัง้ชีแ้จงเหตผุลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท  หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมลู 
อ่ืนท่ีเหมาะสมต่อไป ทัง้นี ้คําวินิจฉยัของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสดุ 

 
ข้อ 3 การเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
 
 3.1 คุณสมบัตแิละลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัท 
        บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการต้องมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้าม ดงันี ้

3.1.1) มีคุณสมบติัตามท่ีกําหนดไว้ในกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนมีคุณสมบตัิตามท่ีกําหนดไว้ ในข้อบงัคบัของ 
บริษัท 

3.1.2) ต้องสําเร็จการศกึษาขัน้ตํ่าระดบัปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้ 
3.1.3) เป็นผู้ มีความรู้ในกิจการของบริษัทและสามารถอุทิศเวลาได้อย่างพอเพียง ตลอดจนใช้ความรู้ ความ 

สามารถท่ีมีเพ่ือประโยชน์ของบริษัท 
3.1.4) เป็นผู้ มีความซื่อสตัย์สจุริตและมีคณุธรรมสงู 
3.1.5) กรรมการต้องไม่ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกวา่ 5 บริษัท 

 
 3.2 คุณสมบัตเิพิ่มเตมิของกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบ 

3.2.1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของทนุชําระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 
และให้นบัรวมหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 
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3.2.2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลกูจ้าง พนกังาน หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจําในบริษัท 
บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

3.2.3) ไม่มีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของบริษัท  บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ี 
เก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

3.2.4) ไม่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
3.2.5) ไม่ได้เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 

ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
3.2.6) สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีและให้ความเห็นอย่างเป็นอสิระ 

 
 3.3 ขัน้ตอนในการพจิารณาการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ 

3.3.1) ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องจดัทําหนงัสือแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการต่อคณะ 
กรรมการบริษัท โดยใช้แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) หรืออาจแจ้งเร่ืองอย่างไม่         
เป็นทางการทางโทรสารท่ี 02-665-7090 หรือทาง Email Address ของเลขานุการบริษัท 
souvikroy.c@indorama.net ก่อนส่งต้นฉบบั ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบบัของแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือ 
เป็นกรรมการ (แบบ ข.) พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน หลกัฐานการให้ความยินยอมของบคุคลท่ีได้รับการ 
เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ (แบบ ข.) หลกัฐานการถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 1.1.2 และ 
เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิ ได้แก่ การศึกษาและประวตัิการทํางานของบุคคลท่ีได้รับ 
การเสนอช่ือ โดยสง่ให้ถึงบริษัทภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เพ่ือให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอใน 
การพิจารณาบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการ 

3.3.2) ในกรณีท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนั และมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 1 ในการเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็น 
กรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้ นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็น 
กรรมการ (แบบ ข.) ให้ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และผู้ ถือหุ้นรายท่ี 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมลู 
เฉพาะในสว่นท่ี (1) และ (2) ของแบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการ (แบบ ข.) ให้ ครบถ้วนและลงช่ือ 
ไว้เป็นหลกัฐาน ให้รวบรวมแบบเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ (แบบ ข.) และหลกัฐานการถือหุ้น 
พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ ถือหุ้นทกุรายเป็นชดุเดียวกนั โดยสง่ให้ถึงบริษัทภายในวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2558 เพ่ือให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการ 

3.3.3) ในกรณีท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย และมีคณุสมบตัิ ครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็น 
กรรมการมากกวา่ 1 ท่าน ผู้ ถือหุ้นจะต้องจดัทําแบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการ (แบบ ข.) 1 ใบต่อ 
กรรมการ 1 ท่าน พร้อมลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐานให้ครบถ้วน และแนบหลกัฐานการให้ความยินยอม 
ของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือในแบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการ (แบบ ข.) เอกสารประกอบการ 
พิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทํางานของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็น 
กรรมการทกุคนด้วย โดยส่งให้ถึงบริษัทภายในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 เพ่ือให้คณะกรรมการมีเวลา 
เพียงพอในการพิจารณาบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการ  



-	5	- 

 

3.3.4) บริษัทฯ โดยเลขานุการบริษัทจะติดต่อกับผู้ ถือหุ้ นท่ีเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น 
กรรมการ ภายในวนัท่ี 15 มกราคม 2559 ในกรณีท่ีมีการแก้ไขหรือต้องการขอข้อมลูเพิ่มเติม ผู้ ถือหุ้น 
นัน้ๆ จะต้องสง่เอกสารให้ถงึบริษัทภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2559 

3.3.5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลท่ีได้รับการ 
เสนอช่ือดังกล่าว เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป ทัง้นี  ้คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัท 
ถือเป็นท่ีสดุ สําหรับบคุคลท่ีไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบพร้อมชีแ้จงเหตผุลเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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แบบ ก. 
 

 
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 

 
(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ____________________________________________________________________________ 
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) จํานวน __________________________________________ หุ้น 
อยู่บ้านเลขท่ี __________________ ถนน _____________________________ ตําบล/แขวง ____________________________ 
อําเภอ/ เขต _________________________ จงัหวดั ____________________ หมายเลขโทรศพัท์มือถือ ___________________ 
หมายเลขโทรศพัท์บ้าน / ท่ีทํางาน _________________________ E-mail (ถ้ามี) _____________________________________ 
(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี _________________________________ 
เร่ือง _________________________________________________________________________________________________ 
(3) โดยมีข้อเสนอเพ่ือพิจารณา ____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
และมีข้อมลูประกอบท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณา (เชน่ ข้อเท็จจริง หรือเหตผุล เป็นต้น) 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
ซึง่มีเอกสารประกอบเพิ่มเติมท่ีได้ลงช่ือรับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า จํานวน ______________ แผน่ 
 
 ข้าพเจ้ารับรองว่า ข้อความในแบบ ก. นี ้พร้อมหลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถกูต้องทกุประการ 
และเพื่อเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจงึได้ลงช่ือไว้เป็นสําคญั 
 
      _____________________________________ ผู้ ถือหุ้น 
      (_____________________________________) 
      วนัท่ี _________________________________ 
 
 
หมายเหตุ    1. ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์หรือหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ และสําเนา 

บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทัง้รับรองสําเนาถูกต้อง และในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็น 
นิติบคุคลจะต้องแนบสําเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคลและสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน/หนงัสอืเดินทาง (หากเป็นชาวตา่งประเทศ) 
ของกรรมการผู้ มีอํานาจท่ีได้ลงช่ือไว้ในแบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี (แบบ ก.) ฉบบันี ้พร้อมทัง้รับรอง 
สาํเนาถกูต้อง 
2. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคํานําหน้าช่ือ ช่ือสกลุ จะต้องแนบสาํเนาหลกัฐานการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว พร้อมทัง้รับรองสาํเนาถกูต้อง 
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 กรุณาส่ง 
 
   เลขานุการบริษัท 
   บริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) 
   75/102 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 2 ชัน้ 32 
   ซอยสุขุมวทิ 19 (วัฒนา) ถนนอโศก 
   แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
   กรุงเทพฯ 10110 
       (แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) 
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แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ 
 
(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ____________________________________________________________________________ 
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) จํานวน ________________________________________ หุ้น 
อยู่บ้านเลขท่ี ____________ ถนน _________________________________ ตําบล/แขวง ______________________________ 
อําเภอ/เขต ______________________ จงัหวดั ______________________ หมายเลขโทรศพัท์มือถือ ____________________ 
หมายเลขโทรศทัพ์บ้าน/ท่ีทํางาน ____________________________ E-mail (ถ้ามี) ___________________________________ 
(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอช่ือนาย/นาง/นางสาว ______________________________________________________ 
อายุ __________ ปี เป็นกรรมการบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลกัษณะ
ต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ พร้อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบตัิ ได้แก่ การศึกษา และประวตัิการทํางานและเอกสารประกอบเพิ่มเติมท่ีได้ลงช่ือรับรอง
ความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า จํานวน _________________ แผน่ 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ข. นี ้พร้อมหลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอม และเอกสาร
ประกอบทัง้หมด ถกูต้องทกุประการเพ่ือเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจงึได้ลงช่่ือไว้เป็นสําคญั 
 
 
      _________________________________________ ผู้ ถือหุ้น 
      (________________________________________) 
      วนัท่ี _____________________________________ 
(3) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว ______________________________________ บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการตาม (2) 
ยินยอมและรับรองว่ามีคณุสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตาม (2)ข้างต้น รวมทัง้ยอมรับการปฏิบตัิตามการกํากบั
ดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทและเพ่ือเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจงึได้ลงช่ือไว้เป็นสําคญั 
 
      _____________________________________ ผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือ 
      (____________________________________) 
      วนัท่ี ________________________________ 
 
หมายเหตุ  1. ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์หรือหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ และสําเนา 

บตัรประจําตัวประชาชน/หนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทัง้รับรองสําเนาถูกต้อง และในกรณีที่ ผู้ ถือหุ้นเป็น 
นิติบุคคลจะต้องแนบสําเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลและสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวตา่งประเทศ) 
ของกรรมการผู้มีอาํนาจท่ีได้ลงช่ือไว้ในแบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการ (แบบ ข.) ฉบบันี ้พร้อมทัง้ รับรองสาํเนาถกูต้อง 
2. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคํานําหน้าช่ือ ช่ือสกลุ จะต้องแนบสาํเนาหลกัฐานการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว พร้อมทัง้รับรองสาํเนาถกูต้อง 

 

แบบ ข. 
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 กรุณาส่ง 
 
   เลขานุการบริษัท 
   บริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) 
   75/102 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 2 ชัน้ 32 
   ซอยสุขุมวทิ 19 (วัฒนา) ถนนอโศก 
   แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
   กรุงเทพฯ 10110 
       (แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ) 
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ข้อมูลสําหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
 

1. ช่ือ-ช่ือสกลุ (1) ภาษาไทย ............................................................. (ช่ือสกลุเดิม...........................................................) 
          (2) ภาษาองักฤษ ...................................................................................................................................... 
2. วนัเดือนปีเกิด ................................................................... ปัจจบุนัอาย ุ..................... .ปี 
3. สญัชาติ ...................................................... 
4. ฐานะสมรส   (1) คูส่มรสช่ือ .................................................................... (ช่ือสกลุเดิม .................................................)  
            (2) มีบตุร .................. คน  คือ 
 

4.1     เกิด พ.ศ. 

  สถานท่ีทํางาน     

  ตําแหนง่     

4.2     เกิด พ.ศ. 

  สถานท่ีทํางาน     

  ตําแหนง่     

4.3     เกิด พ.ศ. 

  สถานท่ีทํางาน     

  ตําแหนง่     
 

5. (1) ท่ีอยูส่ถานประกอบธรุกิจปัจจบุนั ช่ือสถานประกอบธรุกิจ  ............................................................................. 
      เลขท่ี ........................ ตรอก/ ซอย ...................... ถนน .................................. 
      ตําบล/แขวง ................................ อําเภอ/เขต ............................................... 
      จงัหวดั .......................................... โทรศพัท์ .................................................. 
     (2) ท่ีอยูส่ถานท่ีพํานกัอาศยั   ช่ือสถานประกอบธรุกิจ  ............................................................................... 
      เลขท่ี ........................ ตรอก/ ซอย ...................... ถนน .................................. 
      ตําบล/แขวง ................................ อําเภอ/เขต ............................................... 
      จงัหวดั .......................................... โทรศพัท์ .................................................. 
6. คณุสมบตัิตามวชิาชีพ 
    (1) คณุวฒิุทางการศกึษา (โปรดแนบหลกัฐานทางการศกึษา) 
        ช่ือสถาบนัท่ีสําเร็จการศกึษา   ช่ือคณุวฒิุและสาขาวชิาเอก   ปีท่ีสําเร็จ 
................................................................    ..................................................................         ............................ 
................................................................    ..................................................................         ............................ 
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(2) หลกัสตูรการฝึกอบรมหรือสมัมนาท่ีเก่ียวข้องกบัการเป็นกรรมการ 
        ช่ือหลกัสตูร     ผู้จดัหลกัสตูร   ปีท่ีเข้าร่วม 

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

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

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

7. ประสบการณ์การทํางานจนถงึปัจจบุนั 
   ช่ือสถานท่ีทํางาน      ประเภทธรุกิจ   ตําแหนง่งาน ตัง้แตปี่ 25...... ถงึ 25...... 
                 รวม ........... ปี 

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

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

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

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

8. การถือหุ้นในบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี ........................................ (วนัท่ีได้รับการเสนอช่ือ) 
 หุ้นสามญั ............................................ หุ้น 
 หุ้นบริุมสทิธิ......................................... หุ้น 
นอกจากนัน้ คู่สมรส ถือหุ้นสามญั .................................. หุ้น   หุ้นปริมสทุธิ ..................................... หุ้น 
บตุร  (1) ................................................................. หุ้นสามญั ......................... หุ้น   หุ้นบริุมสทิธิ ........................ หุ้น 
         (2) ................................................................. หุ้นสามญั ......................... หุ้น   หุ้นบริุมสทิธิ........................ หุ้น 
         (3) ................................................................. หุ้นสามญั ......................... หุ้น   หุ้นบริุมสทิธิ........................ หุ้น 
 

9. ประวตัิการฟ้องร้องหรือฟ้องร้องถกูดําเนินคดี (เว้นแต่ความผิดลหโุทษ) 
ศาล  สถานะ  คดี(แพง่/อาญา ข้อหาหรือฐานความผิด ทนุทรัพย์  ผลคดี 

            (โจทก์/จําเลย/ผู้ ร้อง)  /ล้มละลาย) 
...............................     .........................     ...............................   ..................................    .......................   ................... 
...............................     .........................     ...............................   ..................................    .......................   ................... 
...............................     .........................     ...............................   ..................................    .......................   ................... 
 

10. การมีส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อม หรือมีการทําธุรกรรมกับบริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 
(โปรดระบลุกัษณะของกิจกรรมและลกัษณะสว่นได้เสียพร้อมจํานวนเงินของผลได้ผลเสียโดยชดัแจ้ง) 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................  
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11. การถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษัทท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั
และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (โปรดระบุช่ือห้างหุ้นส่วน / ช่ือบริษัท / จํานวนหุ้นท่ีถือ คิดเป็นร้อยละของทุนจด
ทะเบียน และประเภทธรุกิจท่ีดําเนินการ) 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
 
 ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว / ..................) ..................................................................................................... 
ซึง่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) ขอรับรอง
ว่ารายละเอียดในแบบประวตัิข้างต้นนี ้พร้อมเอกสารประกอบ ถกูต้องครบถ้วนทกุประการ และเอกสารประกอบท่ียื่นมาพร้อม
กนันี ้เป็นความจริงทกุประการ 
 
     ลงช่ือ ................................................................. บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ 
                      (.................................................................) 
     วนัท่ี .................................................................... 


