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หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
และเสนอชื$อกรรมการล่วงหน้า 

 
วัตถุประสงค์ 
 
 บริษัทคํานงึถึงสทิธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทกุกลุม่ ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย บคุคลธรรมดา หรือ 
สถาบัน ด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ดังนั .น เพื0ออํานวยความสะดวกและเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการ 
ประชุมผู้ ถือหุ้นมากขึ .น อันเป็นการส่งเสริมระบบการกํากับดูแลกิจการที0ดี ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอชื0อบุคคลที0มีความรู้ ความ 
สามารถและมีคณุสมบตัิที0เหมาะสมเพื0อรับการพิจารณาเลอืกตั .งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 
 บริษัทได้กําหนดหลกัเกณฑ์การให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม ที0เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของ 
บริษัท และเสนอชื0อบคุคลเพื0อรับการพิจารณาเลือกตั .งเป็นกรรมการโดยการคัดเลือกบคุคลที0มีคุณสมบตัิเหมาะสมโดยการ 
เสนอทั .ง 2 เรื0อง ต้องสอดคล้องกบักฎหมายและกฎระเบียบที0เกี0ยวข้อง เพื0อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอ่ไป 
 
หลักเกณฑ์การให้สทิธิผู้ถอืหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นและเสนอชื$อบุคคลเพื$อรับการพจิารณา  
เลือกตั *งเป็นกรรมการ 
 
ข้อ 1. คุณสมบัติของผู้ถอืหุ้น 

1.1  ผู้ถอืหุ้นที$จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื$อบุคคลเพื$อเป็นกรรมการต้อง มี
คุณสมบัตดิงันี * 
1.1.1) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทที0มีสดัสว่นการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  ของจํานวนหุ้นที0จําหน่ายแล้วทั .งหมด

ของบริษัทโดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได้  
1.1.2) ต้องแสดงหลกัฐานการถือหุ้นที0มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 1.1.1 
 

ข้อ 2. การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถอืหุ้น 
2.1  การเสนอระเบียบวาระการประชุม 
 บริษัทจะกําหนดลาํดบัระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปีเป็นปกติดงันี . 

2.1.1) พิจารณารับรองรายงานการประชมุผู้ถือหุ้นครั .งที0ผ่านมา 
2.1.2) พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท 
2.1.3) พิจารณาอนมุติังบดลุและงบกําไรขาดทนุของบริษัท 
2.1.4) พิจารณาอนมุติัการจ่ายเงินปันผลและการจดัสรรเงินทนุสาํรองตามกฎหมาย 
2.1.5) พิจารณาการเลือกตั .งกรรมการ 
2.1.6) พิจารณาอนมุติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
2.1.7) พิจารณาอนมุติัแต่งตั .งและกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 
2.1.8) พิจารณาเรื0องอื0นๆ (ถ้ามี) 
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2.2  การสงวนสิทธิไม่บรรจุเรื$องดงัต่อไปนี *เป็นวาระการประชุม 
2.2.1) เรื0องที0ขดักับกฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที0 

กํากบัดแูลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติที0ประชุมผู้ ถือหุ้น หรือหลกัการกํากับดแูล 
กิจการที0ดีของบริษัท 

2.2.2) เรื0องที0เป็นประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ 
2.2.3) เรื0องที0เกี0ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท ซึ0งผู้ ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตอุันควรสงสยัเกี0ยวกับ 

ความไม่ปกติของเรื0องดงักลา่ว 
2.2.4) เรื0องที0อยูน่อกเหนอือํานาจที0บริษัทจะดําเนินการได้ 
2.2.5) เรื0องที0ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที0ประชมุผู้ถือหุ้นในรอบ 12 เดือนที0ผ่านมา และได้รับมติสนบัสนนุด้วยเสยีงน้อย 

กว่าร้อยละ 10 ของจํานวนสทิธิที0ออกเสียงทั .งหมด โดยที0ข้อเท็จจริงยงัไม่ได้มีการเปลี0ยนแปลงอย่างมีนยั 
สาํคญั 

2.2.6) เรื0องที0ผู้ถือหุ้นให้ข้อมลูไม่ครบถ้วน ไม่ถกูต้อง และไม่สามารถตดิต่อผู้ ถือหุ้นที0เสนอได้ 
2.3  ขั *นตอนการพิจารณาการเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถอืหุ้น 

2.3.1)  ผู้ ถือหุ้นที0มีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามข้อ 1 ต้องจดัทําหนงัสือเสนอระเบียบวาระการประชมุตอ่คณะกรรมการ 
บริษัท โดยใช้แบบเสนอระเบยีบวาระการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี (แบบ ก.) หรืออาจแจ้งเรื0องอย่าง 
ไม่เป็นทางการ ทางโทรสารที0 02-665-7090 หรือทางอีเมล์เลขานกุารบริษัท souvikroy.c@indorama.net 
ก่อนสง่ต้นฉบบั ทั .งนี . ผู้ ถือหุ้นต้องสง่ต้นฉบบัของแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัประจําปี (แบบ 
ก.) พร้อมลงชื0อไว้เป็นหลกัฐาน และหลกัฐานการถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 1.1.2 ให้ถึงบริษัทภายใน 
วนัที0 31 ธันวาคม 2559 เพื0อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพจิารณาระเบียบวาระการประชมุ 

2.3.2)  ในกรณีที0เป็นผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 1 ในการเสนอระเบียบวาระการ 
ประชมุต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมลูในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญั ผู้
ถือหุ้นประจําปี  (แบบ ก.) ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื0อไว้เป็นหลกัฐาน และผู้ ถือหุ้นรายที0 2 เป็นต้นไป กรอก
ข้อมลูเฉพาะในส่วนที0 (1) และ (2) ของแบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี (แบบ 
ก.) ให้ครบถ้วนและลงชื0อไว้เป็นหลกัฐาน ให้รวบรวมแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญั ผู้ ถือหุ้น
ประจําปี (แบบ ก.) และหลกัฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ0มเติม (ถ้าม)ี ของผู้ ถือหุ้นทกุ รายเป็น
ชุดเดียวกัน ให้ถึงบริษัทภายในวนัที0 31 ธันวาคม 2559 เพื0อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอใน การ
พิจารณาระเบยีบวาระการประชมุ 

2.3.3)  ในกรณีที0เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคณุสมบติัครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องการเสนอระเบียบ 
วาระการประชมุมากกวา่ 1 ระเบียบวาระ ผู้ ถือหุ้นจะต้องจัดทําแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญั 
ประจําปี (แบบ ก.) 1 ใบตอ่ 1 ระเบียบวาระ พร้อมลงชื0อไว้เป็นหลกัฐานให้ครบถ้วนและสง่ให้บริษัทภายใน 
วนัที0 31 ธันวาคม 2559 เพื0อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพจิารณาระเบียบวาระการประชมุ 

2.3.4)  บริษัทฯ โดยเลขานกุารบริษัทจะติดต่อกับผู้ ถือหุ้นที0เสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นภายใน 
วนัที0 15 มกราคม 2560 ในกรณีที0มีการแก้ไขหรือต้องการขอข้อมลูเพิ0มเตมิ ผู้ ถือหุ้นนั .นๆ จะต้องสง่เอกสาร 
ให้ถึงบริษัทภายในวนัที0 31 มกราคม 2560 
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2.3.5)  คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พจิารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชมุที0ผู้ ถือหุ้นเสนอ  เรื0องที0 
ผ่านความเห็นของคณะกรรมการจะบรรจุเป็นระเบียบการประชุมในหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมข้อ 
คิดเหน็ของคณะกรรมการ และสาํหรับเรื0องที0ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะแจ้งให้ ผู้
ถือหุ้นทราบพร้อมทั .งชี .แจงเหตุผลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื0น ที0
เหมาะสมต่อไป ทั .งนี .คําวนิิจฉยัของคณะกรรมการถือเป็นที0สดุ 

 
ข้อ 3.  การเสนอชื$อบุคคลเพื$อรับการพจิารณาเลือกตั *งเป็นกรรมการ 

3.1  คุณสมบัตแิละลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัท 
      บคุคลที0ได้รับการเสนอชื0อเป็นกรรมการต้องมีคณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้าม ดงันี . 

3.1.1)  มีคณุสมบตัิตามที0กําหนดไว้ในกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนมีคุณสมบัติตามที0กําหนดไว้ในข้อบงัคับของ 
บริษัท 

3.1.2) ต้องสาํเร็จการศกึษาขั .นตํ0าระดบัปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้ 
3.1.3) เป็นผู้ มีความรู้ในกิจการของบริษัทและสามารถอุทิศเวลาได้อย่างพอเพียง ตลอดจนใช้ความรู้ความ 

สามารถที0มีเพื0อประโยชน์ของบริษัท 
3.1.4) เป็นผู้มีความซื0อสตัย์สจุริตและมคีณุธรรมสงู 
3.1.5) กรรมการต้องไม่ดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื0นเกินกว่า 5 บริษัท 

3.2  คุณสมบัตเิพิ$มเตมิของกรรมการบริษัทที$เป็นกรรมการอสิระหรือกรรมการตรวจสอบ 
3.2.1)  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของทนุชําระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที0เกี0ยวข้อง 

 และให้นบัรวมหุ้นของผู้ ที0เกี0ยวข้องด้วย 
3.2.2)  ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที0ปรึกษาที0ได้รับเงินเดือนประจําในบริษัท 

 บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที0เกี0ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
3.2.3)  ไม่มีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของบริษัท  บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที0 

เกี0ยวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
3.2.4) ไม่เป็นผู้ ที0เกี0ยวข้องหรือญาตสินิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
3.2.5) ไม่ได้เป็นกรรมการที0ได้รับการแต่งตั .งเพื0อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ ถือ

หุ้นซึ0งเป็นผู้ เกี0ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
3.2.6) สามารถปฏบิตัิหน้าที0และให้ความเห็นอย่างเป็นอสิระ 

3.3  ขั *นตอนในการพจิารณาการเสนอชื$อบุคคลเพื$อเป็นกรรมการ 
3.3.1)  ผู้ ถือหุ้นที0มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องจัดทําหนังสือแบบเสนอชื0อบคุคลเพื0อเป็นกรรมการต่อ 

คณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบเสนอชื0อบคุคลเพื0อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) หรืออาจแจ้งเรื0องอยา่ง ไม่เป็น
ทางการทางโทรสารที0 02-665-7090 หรือทางอีเมล์เลขานกุารบริษัท souvikroy.c@indorama.net ก่อนสง่
ต้นฉบบั ทั .งนี .ผู้ ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบบัของแบบเสนอชื0อบคุคลเพื0อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) พร้อม ลงชื0อไว้
เป็นหลกัฐาน และหลกัฐานการให้ความยินยอมของบคุคลที0ได้รับการเสนอชื0อบุคคลเพื0อเป็น กรรมการ 
(แบบ ข.) หลกัฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1.1.2 และเอกสารประกอบการพิจารณาด้าน
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คุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทํางานของบุคคลที0ได้รับการเสนอชื0อ โดยส่งให้ถึงบริษัท 
ภายในวันที0 31 ธันวาคม 2559 เพื0อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาบคุคลเพื0อเป็น 
กรรมการ 

3.3.2) ในกรณีที0เป็นผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 1 ในการเสนอชื0อบคุคลเพื0อเป็น 
กรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้ นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอชื0อบุคคลเพื0อเป็น 
กรรมการ (แบบ ข.) ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื0อไว้เป็นหลกัฐาน และผู้ ถือหุ้นรายที0 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมลู 
เฉพาะในสว่นที0 (1) และ (2) ของแบบเสนอชื0อบคุคลเพื0อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) ให้ครบถ้วน และลงชื0อไว้ 
เป็นหลกัฐาน และให้รวบรวมแบบเสนอชื0อบุคคลเพื0อเป็นกรรมการ (แบบ ข.)  และหลกัฐานการถือหุ้น 
พร้อมเอกสารประกอบเพิ0มเติม (ถ้าม)ี ของผู้ ถือหุ้นทกุรายเป็นชุดเดียวกัน โดยสง่ให้ถึงบริษัทภายในวนัที0 
31 ธันวาคม 2559 เพื0อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพจิารณาบคุคลเพื0อเป็นกรรมการ 

3.3.3)  ในกรณีที0เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย และมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอชื0อบุคคลเพื0อเป็น 
กรรมการมากกว่า 1 ท่าน ผู้ ถือหุ้นจะต้องจัดทําแบบเสนอชื0อบคุคลเพื0อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) 1 ใบต่อ 
กรรมการ 1 ท่าน พร้อมลงลายมือชื0อไว้เป็นหลกัฐานให้ครบถ้วนและแนบหลกัฐานการให้ความยินยอมของ 
บคุคลที0ได้รับการเสนอชื0อในแบบเสนอชื0อบคุคลเพื0อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) เอกสารประกอบการพิจารณา 
ด้านคณุสมบตัิ ได้แก่ การศกึษา  และประวตัิการทํางานของบคุคลที0ได้รับการเสนอชื0อเป็นกรรมการทกุคน 
ด้วย โดยส่งให้ถึงบริษัทภายในวันที0 31 ธันวาคม 2559 เพื0อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการ 
พิจารณาบคุคลเพื0อเป็นกรรมการ  

3.3.4)  บริษัทโดยเลขานกุารบริษัทจะติดตอ่กบัผู้ ถือหุ้นที0เสนอชื0อบคุคลเพื0อรับการพจิารณาเลือกตั .งเป็นกรรมการ 
ภายในวนัที0 15 มกราคม 2560 ในกรณีที0มีการแก้ไขหรือต้องการขอข้อมลูเพิ0มเตมิ ผู้ ถือหุ้นนั .นๆ จะต้องส่ง 
เอกสารให้ถึงบริษัทภายในวนัที0 31 มกราคม 2560 

3.3.5)  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคณุสมบตัิของบคุคลที0ได้รับการเสนอชื0อ 
ดังกล่าว เพื0อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป ทั .งนี .คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที0สดุ 
สาํหรับบคุคลที0ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทจะแจ้งให้ 
ผู้ ถือหุ้นทราบพร้อมชี .แจงเหตผุลเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 
 
(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ____________________________________________________________________________ 
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) จํานวน __________________________________________ หุ้น 
อยู่บ้านเลขที0 __________________ ถนน _____________________________ ตําบล/แขวง ____________________________ 
อําเภอ/ เขต _________________________ จงัหวดั ____________________ หมายเลขโทรศพัท์มอืถือ ___________________ 
หมายเลขโทรศพัท์บ้าน / ที0ทาํงาน _________________________ E-mail (ถ้าม)ี _____________________________________ 
(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบยีบวาระการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี _________________________________ 
เรื0อง _________________________________________________________________________________________________ 
(3) โดยมีข้อเสนอเพื0อพิจารณา ____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
และมีข้อมลูประกอบที0จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตผุล เป็นต้น) 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
ซึ0งมเีอกสารประกอบเพิ0มเตมิที0ได้ลงชื0อรับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า จํานวน ______________ แผ่น 
 ข้าพเจ้ารับรองว่า ข้อความในแบบ ก. นี . พร้อมหลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ0มเติม ถกูต้องทกุประการ 
และเพื0อเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื0อไว้เป็นสาํคญั 
 
      _____________________________________ ผู้ ถือหุ้น 
      (_____________________________________) 
      วนัที0 _________________________________ 
 
 
 
 
หมายเหตุ   1.  ผู้ ถือหุ้ นต้องแนบหลกัฐานการถือหุ้ น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์หรือหลกัฐานอื0นจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ 

สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง (หากเป็นชาวตา่งประเทศ) พร้อมทั .งรับรองสําเนาถกูต้อง และในกรณีที0 ผู้ ถือหุ้น
เป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็น ชาว
ตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจที0ได้ลงชื0อไว้ในแบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี (แบบ ก.) ฉบบันี . 
พร้อมทั .งรับรองสาํเนาถกูต้อง 

2.  กรณีผู้ ถือหุ้ นมีการแก้ไขคํานําหน้าชื0อ ชื0อสกุล จะต้องแนบสําเนาหลักฐานการเปลี0ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั .งรับรองสําเนา 
ถกูต้อง  

 

แบบ ก. 
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 กรุณาส่ง 
 
   เลขานุการบริษัท 
   บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) 
   75/102 อาคารโอเชี$ยนทาวเวอร์ 2 ชั *น 32 
   ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนอโศก 
   แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
   กรุงเทพฯ 10110 
       (แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) 
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แบบเสนอชื$อบุคคลเพื$อเป็นกรรมการ 
 
(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ____________________________________________________________________________ 
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) จํานวน ________________________________________ หุ้น 
อยู่บ้านเลขที0 ____________ ถนน _________________________________ ตําบล/แขวง ______________________________ 
อําเภอ/เขต ______________________ จงัหวดั ______________________ หมายเลขโทรศพัท์มอืถือ ____________________ 
หมายเลขโทรศทัพ์บ้าน/ที0ทํางาน ____________________________ E-mail (ถ้ามี) ___________________________________ 
(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื0อนาย/นาง/นางสาว ______________________________________________________ 
อาย ุ__________ ปี เป็นกรรมการบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน) ซึ0งมีคณุสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลกัษณะ
ต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที0ได้รับการเสนอชื0อ พร้อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิ ได้แก่ การศึกษา และประวตัิการทํางานและเอกสารประกอบเพิ0มเติมที0ได้ลงชื0อรับรอง
ความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า จํานวน _________________ แผ่น 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ข. นี . พร้อมหลกัฐานการถือหุ้ น หลกัฐานการให้ความยินยอม และเอกสาร
ประกอบทั .งหมด ถกูต้องทกุประการเพื0อเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจงึได้ลงชื0อไว้เป็นสาํคญั 
 
 
      _________________________________________ ผู้ถือหุ้น 
      (________________________________________) 
      วนัที0 _____________________________________ 
(3) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว ______________________________________ บคุคลที0ได้รับการเสนอชื0อเป็นกรรมการตาม (2) 
ยินยอมและรับรองว่ามีคณุสมบติัครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตาม (2)ข้างต้น รวมทั .งยอมรับการปฏิบตัิตามการกํากับ
ดแูลกิจการที0ดีของบริษัทและเพื0อเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื0อไว้เป็นสาํคญั 
 
      _____________________________________ ผู้ที0ได้รับการเสนอชื0อ 
      (____________________________________) 
      วนัที0 ________________________________ 
 
หมายเหตุ  1.  ผู้ ถือหุ้ นต้องแนบหลกัฐานการถือหุ้ น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์หรือหลักฐานอื0นจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ 

 สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั .งรับรองสําเนาถกูต้อง และในกรณีที0ผู้ ถือหุ้น 
 เป็นนิติบุคคลจะต้องแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาว 
 ต่างประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอํานาจที0ได้ลงชื0อไว้ในแบบเสนอชื0อบคุคลเพื0อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) ฉบบันี . พร้อมทั .งรับรอง
 สาํเนาถกูต้อง 

 2.  กรณีผู้ ถือหุ้ นมีการแก้ไขคํานําหน้าชื0อ ชื0อสกุล จะต้องแนบสําเนาหลักฐานการเปลี0ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั .งรับรองสําเนา 
 ถกูต้อง 

แบบ ข. 
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 กรุณาส่ง 
 
   เลขานุการบริษัท 
   บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) 
   75/102 อาคารโอเชี$ยนทาวเวอร์ 2 ชั *น 32 
   ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนอโศก 
   แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
   กรุงเทพฯ 10110 
       (แบบเสนอชื$อบคุคลเพื$อเป็นกรรมการ) 
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ข้อมูลสาํหรับบุคคลที$ได้รับการเสนอชื$อให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
 

1. ชื0อ-ชื0อสกลุ (1) ภาษาไทย ............................................................. (ชื0อสกลุเดิม...........................................................) 
          (2) ภาษาองักฤษ ...................................................................................................................................... 
2. วนัเดอืนปีเกิด ................................................................... ปัจจบุนัอาย ุ..................... .ปี 
3. สญัชาติ ...................................................... 
4. ฐานะสมรส   (1) คูส่มรสชื0อ .................................................................... (ชื0อสกลุเดมิ .................................................)  
           (2) มีบตุร .................. คน  คือ 
 

4.1     เกิด พ.ศ. 

  สถานที�ทาํงาน     

  ตําแหน่ง     

4.2     เกิด พ.ศ. 

  สถานที�ทาํงาน     

  ตําแหน่ง     

4.3     เกิด พ.ศ. 

  สถานที�ทาํงาน     

  ตําแหน่ง     

 

5. (1) ที0อยู่สถานประกอบธุรกิจปัจจบุนั ชื0อสถานประกอบธุรกิจ  ............................................................................. 
      เลขที0 ........................ ตรอก/ ซอย ...................... ถนน .................................. 
      ตําบล/แขวง ................................ อําเภอ/เขต ............................................... 
      จงัหวดั .......................................... โทรศพัท์ .................................................. 
     (2) ที0อยู่สถานที0พาํนกัอาศยั   ชื0อสถานประกอบธุรกิจ  ............................................................................... 
      เลขที0 ........................ ตรอก/ ซอย ...................... ถนน .................................. 
      ตําบล/แขวง ................................ อําเภอ/เขต ............................................... 
      จงัหวดั .......................................... โทรศพัท์ .................................................. 
6. คณุสมบตัติามวิชาชีพ 
    (1) คณุวฒุิทางการศกึษา (โปรดแนบหลกัฐานทางการศกึษา) 
        ชื0อสถาบนัที0สําเร็จการศกึษา   ชื0อคณุวฒุิและสาขาวิชาเอก   ปีที0สําเร็จ 
................................................................    ..................................................................        ............................ 
................................................................    ..................................................................        ............................ 
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(2) หลกัสตูรการฝึกอบรมหรือสมัมนาที0เกี0ยวข้องกบัการเป็นกรรมการ 
        ชื0อหลกัสตูร     ผู้จดัหลกัสตูร   ปีที0เข้าร่วม 

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

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

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

7. ประสบการณ์การทํางานจนถึงปัจจบุนั 
   ชื0อสถานที0ทํางาน      ประเภทธุรกิจ   ตําแหน่งงาน ตั .งแต่ปี 25...... ถึง 25...... 
                 รวม ........... ปี 

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

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

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

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

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

8. การถือหุ้นในบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) ณ วนัที0 ........................................ (วนัที0ได้รับการเสนอชื0อ) 
 หุ้นสามญั ............................................ หุ้น 
 หุ้นปริุมสทุธิ ......................................... หุ้น 
นอกจากนั .น คู่สมรส ถือหุ้นสามญั .................................. หุ้น   หุ้นปริมสทุธิ ..................................... หุ้น 
บตุร  (1) ................................................................. หุ้นสามญั ......................... หุ้น   หุ้นปริมสทุธิ ........................ หุ้น 
         (2) ................................................................. หุ้นสามญั ......................... หุ้น   หุ้นปริมสทุธิ ........................ หุ้น 
         (3) ................................................................. หุ้นสามญั ......................... หุ้น   หุ้นปริมสทุธิ ........................ หุ้น 
 

9. ประวตัิการฟ้องร้องหรือฟ้องร้องถกูดําเนินคดี (เว้นแต่ความผิดลหโุทษ) 
ศาล  สถานะ  คด(ีแพง่/อาญา ข้อหาหรือฐานความผิด ทนุทรัพย ์ ผลคด ี

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

10. การมีสว่นได้เสียทางตรงและทางอ้อม หรือมีการทําธุรกรรมกบับริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที0เกี0ยวข้อง (โปรด
ระบลุกัษณะของกิจกรรมและลกัษณะสว่นได้เสียพร้อมจํานวนเงินของผลได้ผลเสยีโดยชดัแจ้ง) 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
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11. การถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษัทที0ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (โปรดระบุชื0อห้างหุ้ นส่วน / ชื0อบริษัท / จํานวนหุ้นที0ถือ คิดเป็นร้อยละของทุนจด
ทะเบียน และประเภทธุรกิจที0ดําเนินการ) 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
 
 ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว / ..................) ..................................................................................................... 
ซึ0งได้รับการเสนอชื0อให้เข้ารับการพิจารณาเพื0อดาํรงตําแหน่งกรรมการบริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) ขอรับรอง
ว่ารายละเอยีดในแบบประวตัิข้างต้นนี . พร้อมเอกสารประกอบ ถกูต้องครบถ้วนทกุประการ และเอกสารประกอบที0ยื0นมาพร้อม
กนันี . เป็นความจริงทกุประการ 
 
     ลงชื0อ ................................................................. บคุคลที0ได้รับการเสนอชื0อ 
                      (.................................................................) 
     วนัที0 .................................................................... 
 


