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หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
และเสนอช่ือกรรมการล่วงหน้า ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 

 
วัตถุประสงค์ 
 
 บริษัทค ำนงึถึงสทิธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่ ไม่ว่ำจะเป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ รำยย่อย บคุคลธรรมดำ หรือ  
สถำบนั ด้วยควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกัน ดงันัน้ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกและเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นมีส่วนร่วมในกำร 
ประชุมผู้ ถือหุ้นมำกขึน้ อนัเป็นกำรสง่เสริมระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ผู้ ถือหุ้นสำมำรถเสนอช่ือบคุคลที่มีควำมรู้  ควำม 
สำมำรถและมีคณุสมบตัิที่เหมำะสมเพื่อรับกำรพิจำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรของบริษัทลว่งหน้ำก่อนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 
 
 บริษัทได้ก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวำระกำรประชุม ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ 
บริษัท และเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรโดยกำรคดัเลือกบุคคลที่มีคณุสมบตัิเหมำะสมโดยกำร  
เสนอทัง้ 2 เร่ือง ต้องสอดคล้องกบักฎหมำยและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำตอ่ไป 
 
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถอืหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพจิารณา  
เลือกตัง้เป็นกรรมการ 
 
ข้อ 1. คุณสมบัติของผู้ถอืหุ้น 

1.1  ผู้ถอืหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต้อง มี
คุณสมบัติดังนี ้
1.1.1) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ีมีสดัสว่นกำรถือหุ้นไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 5 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยแล้วทัง้หมดของ

บริษัทโดยอำจเป็นผู้ ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกนัได้  
1.1.2) ต้องแสดงหลกัฐำนกำรถือหุ้นท่ีมคีณุสมบตัิครบถ้วนตำมข้อ 1.1.1 
 

ข้อ 2. การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถอืหุ้น 
2.1  การเสนอระเบียบวาระการประชุม 
 บริษัทจะก ำหนดล ำดบัระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีเป็นปกติดงันี ้

2.1.1) พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ผำ่นมำ 
2.1.2) พิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
2.1.3) พิจำรณำอนมุตัิงบดลุและงบก ำไรขำดทนุของบริษัท 
2.1.4) พิจำรณำอนมุตัิกำรจ่ำยเงินปันผลและกำรจดัสรรเงินทนุส ำรองตำมกฎหมำย 
2.1.5) พิจำรณำกำรเลอืกตัง้กรรมกำร 
2.1.6) พิจำรณำอนมุตัิกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนกรรมกำร 
2.1.7) พิจำรณำอนมุตัิแตง่ตัง้และก ำหนดคำ่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 
2.1.8) พิจำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถ้ำมี) 
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2.2  การสงวนสิทธิไม่บรรจุเร่ืองดังต่อไปนีเ้ป็นวาระการประชุม 
2.2.1) เร่ืองที่ขดักับกฎหมำย ประกำศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำนรำชกำร  หรือหน่วยงำนที่ 

ก ำกบัดแูลบริษัท หรือไม่เป็นไปตำมวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น หรือหลกักำรก ำกบัดแูล 
กิจกำรท่ีดีของบริษัท 

2.2.2) เร่ืองที่เป็นประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพำะ 
2.2.3) เร่ืองที่เก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งผู้ ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกับ  

ควำมไมป่กติของเร่ืองดงักลำ่ว 
2.2.4) เร่ืองที่อยูน่อกเหนืออ ำนำจที่บริษัทจะด ำเนินกำรได้ 
2.2.5) เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเคยเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในรอบ 12 เดือนที่ผำ่นมำ และได้รับมติสนบัสนนุด้วยเสียงน้อย 

กวำ่ร้อยละ 10 ของจ ำนวนสิทธิที่ออกเสียงทัง้หมด โดยที่ข้อเท็จจริงยงัไม่ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนยั 
ส ำคญั 

2.2.6) เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วน ไมถ่กูต้อง และไมส่ำมำรถติดตอ่ผู้ ถือหุ้นท่ีเสนอได้ 
2.3  ขัน้ตอนการพิจารณาการเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถอืหุ้น 

2.3.1)  ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมข้อ 1 ต้องจดัท ำหนงัสอืเสนอระเบียบวำระกำรประชมุตอ่คณะกรรมกำร 
บริษัท โดยใช้แบบเสนอระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี (แบบ ก.) หรืออำจแจ้งเร่ืองอย่ำง 
ไมเ่ป็นทำงกำร ทำงโทรสำรท่ี 02-665-7090 หรือทำงอีเมล์เลขำนกุำรบริษัท souvikroy.c@indorama.net 
ก่อนส่งต้นฉบับ ทัง้นี  ้ ผู้ ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญประจ ำปี  
(แบบ ก.) พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐำน และหลกัฐำนกำรถือหุ้นตำมหลกัเกณฑ์ในข้อ 1.1.2 ให้ถึงบริษัท
ภำยใน วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 เพื่อให้คณะกรรมกำรมีเวลำเพียงพอในกำรพิจำรณำระเบียบวำระกำร
ประชมุ 

2.3.2)  ในกรณีที่เป็นผู้ ถือหุ้นหลำยรำยรวมกนั และมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมข้อ 1 ในกำรเสนอระเบียบวำระกำร 
ประชมุตอ่คณะกรรมกำร ผู้ ถือหุ้นรำยแรกต้องกรอกข้อมลูในแบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมญั ผู้
ถือหุ้นประจ ำปี  (แบบ ก.) ให้ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐำน และผู้ ถือหุ้นรำยที่ 2 เป็นต้นไป กรอก
ข้อมูลเฉพำะในส่วนที่ (1) และ (2) ของแบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี  
(แบบ ก.) ให้ครบถ้วนและลงช่ือไว้เป็นหลกัฐำน ให้รวบรวมแบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมญั ผู้ ถือ
หุ้นประจ ำปี (แบบ ก.) และหลกัฐำนกำรถือหุ้นพร้อมเอกสำรประกอบเพิ่มเติม (ถ้ำมี) ของผู้ ถือหุ้นทกุรำย
เป็นชุดเดียวกนั ให้ถึงบริษัทภำยในวนัที่ 31 ธันวำคม 2561 เพื่อให้คณะกรรมกำรมีเวลำเพียงพอในกำร
พิจำรณำระเบียบวำระกำรประชมุ 

2.3.3)  ในกรณีที่เป็นผู้ ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยและมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมข้อ 1 ต้องกำรเสนอระเบียบ 
วำระกำรประชมุมำกกวำ่ 1 ระเบียบวำระ ผู้ ถือหุ้นจะต้องจดัท ำแบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมญั 
ประจ ำปี (แบบ ก.) 1 ใบตอ่ 1 ระเบียบวำระ พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐำนให้ครบถ้วนและสง่ให้บริษัทภำยใน 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 เพื่อให้คณะกรรมกำรมีเวลำเพียงพอในกำรพิจำรณำระเบียบวำระกำรประชมุ 
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2.3.4)  บริษัทฯ โดยเลขำนกุำรบริษัทจะติดต่อกบัผู้ ถือหุ้นที่เสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นภำยใน 
วนัท่ี 15 มกรำคม 2562 ในกรณีที่มีกำรแก้ไขหรือต้องกำรขอข้อมลูเพิ่มเติม ผู้ ถือหุ้นนัน้ๆ จะต้องสง่เอกสำร 
ให้ถึงบริษัทภำยในวนัท่ี 31 มกรำคม 2562 

2.3.5)  คณะกรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำควำมเหมำะสมของระเบียบวำระกำรประชมุที่ผู้ ถือหุ้นเสนอ  เร่ืองที่ 
ผำ่นควำมเห็นของคณะกรรมกำรจะบรรจุเป็นระเบียบกำรประชุมในหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมข้อ  
คิดเห็นของคณะกรรมกำร และส ำหรับเร่ืองที่ไมผ่ำ่นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท จะแจ้งให้ผู้ ถือ
หุ้นทรำบพร้อมทัง้ชีแ้จงเหตผุลผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมลูอื่น ที่เหมำะสม
ตอ่ไป ทัง้นีค้ ำวินิจฉยัของคณะกรรมกำรถือเป็นท่ีสดุ 

 
ข้อ 3.  การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

3.1  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัท 
      บคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรต้องมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ำม ดงันี ้

3.1.1)  มีคุณสมบตัิตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎระเบียบต่ำงๆ ตลอดจนมีคณุสมบตัิตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อบงัคบัของ 
บริษัท 

3.1.2) ต้องส ำเร็จกำรศกึษำขัน้ต ่ำระดบัปริญญำตรีในสำขำใดก็ได้ 
3.1.3) เป็นผู้ มีควำมรู้ในกิจกำรของบริษัทและสำมำรถอุทิศเวลำได้อย่ำงพอเพียง ตลอดจนใช้ควำมรู้ควำม 

สำมำรถที่มีเพื่อประโยชน์ของบริษัท 
3.1.4) เป็นผู้มีควำมซื่อสตัย์สจุริตและมีคณุธรรมสงู 
3.1.5) กรรมกำรต้องไมด่ ำรงต ำแหนง่เป็นกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกวำ่ 5 บริษัท 

3.2  คุณสมบัติเพิ่มเติมของกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบ 
3.2.1)  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของทุนช ำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เก่ียวข้อง 

 และให้นบัรวมหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 
3.2.2)  ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน ไม่เป็นลูกจ้ำง พนกังำน หรือที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ ำในบริษัท 

 บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท 
3.2.3)  ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่ 

เก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท 
3.2.4) ไมเ่ป็นผู้ที่เก่ียวข้องหรือญำติสนิทของผู้บริหำรหรือผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท 
3.2.5) ไมไ่ด้เป็นกรรมกำรท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้เพื่อรักษำผลประโยชน์ของกรรมกำรบริษัท ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ ผู้ ถือ

หุ้นซึง่เป็นผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท 
3.2.6) สำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่และให้ควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระ 

3.3  ขัน้ตอนในการพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ 
3.3.1)  ผู้ ถือหุ้นที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนตำมข้อ 1 ต้องจัดท ำหนังสือแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำรต่อ 

คณะกรรมกำรบริษัท โดยใช้แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมกำร (แบบ ข.) หรืออำจแจ้งเร่ืองอย่ำงไม่เป็น
ทำงกำรทำงโทรสำรท่ี 02-665-7090 หรือทำงอีเมล์เลขำนกุำรบริษัท souvikroy.c@indorama.net ก่อนสง่
ต้นฉบบั ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นต้องสง่ต้นฉบบัของแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมกำร (แบบ ข.) พร้อม ลงช่ือไว้

mailto:souvikroy.c@indorama.net
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เป็นหลกัฐำน และหลกัฐำนกำรให้ควำมยินยอมของบคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็น  กรรมกำร 
(แบบ ข.) หลกัฐำนกำรถือหุ้นตำมหลกัเกณฑ์ในข้อ 1.1.2 และเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำด้ำน
คุณสมบัติ ได้แก่ กำรศึกษำและประวัติกำรท ำงำนของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือ  โดยส่งให้ถึงบริษัท 
ภำยในวนัที่ 31 ธันวำคม 2561 เพื่อให้คณะกรรมกำรมีเวลำเพียงพอในกำรพิจำรณำบุคคลเพื่อเป็น 
กรรมกำร 

3.3.2) ในกรณีที่เป็นผู้ ถือหุ้นหลำยรำยรวมกนั และมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมข้อ 1 ในกำรเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็น 
กรรมกำรต่อคณะกรรมกำรบริษัท ผู้ ถือหุ้ นรำยแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็น 
กรรมกำร (แบบ ข.) ให้ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐำน และผู้ ถือหุ้นรำยที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูล 
เฉพำะในสว่นท่ี (1) และ (2) ของแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมกำร (แบบ ข.) ให้ครบถ้วน และลงช่ือไว้ 
เป็นหลกัฐำน และให้รวบรวมแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมกำร (แบบ ข.)  และหลกัฐำนกำรถือหุ้น 
พร้อมเอกสำรประกอบเพิ่มเติม (ถ้ำมี) ของผู้ ถือหุ้นทกุรำยเป็นชุดเดียวกนั โดยสง่ให้ถึงบริษัทภำยในวนัที่ 
31 ธนัวำคม 2561 เพื่อให้คณะกรรมกำรมีเวลำเพียงพอในกำรพิจำรณำบคุคลเพื่อเป็นกรรมกำร 

3.3.3)  ในกรณีที่เป็นผู้ ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำย และมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมข้อ 1 เสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็น 
กรรมกำรมำกกว่ำ 1 ท่ำน ผู้ ถือหุ้นจะต้องจดัท ำแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมกำร (แบบ ข.) 1 ใบต่อ 
กรรมกำร 1 ทำ่น พร้อมลงลำยมือช่ือไว้เป็นหลกัฐำนให้ครบถ้วนและแนบหลกัฐำนกำรให้ควำมยนิยอมของ 
บคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือในแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมกำร (แบบ ข.) เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 
ด้ำนคณุสมบตัิ ได้แก่ กำรศกึษำ  และประวตัิกำรท ำงำนของบคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรทกุคน 
ด้วย โดยส่งให้ถึงบริษัทภำยในวนัที่ 31 ธันวำคม 2561 เพื่อให้คณะกรรมกำรมีเวลำเพียงพอในกำร 
พิจำรณำบคุคลเพื่อเป็นกรรมกำร  

3.3.4)  บริษัทโดยเลขำนกุำรบริษัทจะติดตอ่กบัผู้ ถือหุ้นท่ีเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร 
ภำยในวนัท่ี 15 มกรำคม 2562 ในกรณีที่มีกำรแก้ไขหรือต้องกำรขอข้อมลูเพิ่มเติม ผู้ ถือหุ้นนัน้ๆ จะต้องสง่ 
เอกสำรให้ถึงบริษัทภำยในวนัท่ี 31 มกรำคม 2562 

3.3.5)  คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนจะเป็นผู้พิจำรณำคณุสมบตัิของบคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือ 
ดงักล่ำว เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทต่อไป ทัง้นีค้ ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรบริษัทถือเป็นที่สุด 
ส ำหรับบคุคลที่ไมไ่ด้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน บริษัทจะแจ้งให้ 
ผู้ ถือหุ้นทรำบพร้อมชีแ้จงเหตผุลเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
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แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

 
(1) ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว ____________________________________________________________________________ 
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท อินโดรำมำ เวนเจอร์ส จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน __________________________________________ หุ้น 
อยูบ้่ำนเลขท่ี __________________ ถนน _____________________________ ต ำบล/แขวง ____________________________ 
อ ำเภอ/ เขต _________________________ จงัหวดั ____________________ หมำยเลขโทรศพัท์มือถือ ___________________ 
หมำยเลขโทรศพัท์บ้ำน / ที่ท ำงำน _________________________ E-mail (ถ้ำมี) _____________________________________ 
(2) ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอเสนอระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี _________________________________ 
เร่ือง _________________________________________________________________________________________________ 
(3) โดยมีข้อเสนอเพื่อพิจำรณำ ____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
และมีข้อมลูประกอบที่จะเป็นประโยชน์ตอ่กำรพิจำรณำ (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตผุล เป็นต้น) 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
ซึง่มีเอกสำรประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงช่ือรับรองควำมถกูต้องไว้แล้วทกุหน้ำ จ ำนวน ______________ แผน่ 
 ข้ำพเจ้ำรับรองว่ำ ข้อควำมในแบบ ก. นี ้พร้อมหลกัฐำนกำรถือหุ้น และเอกสำรประกอบเพิ่มเติม ถกูต้องทกุประกำร 
และเพื่อเป็นหลกัฐำน ข้ำพเจ้ำจึงได้ลงช่ือไว้เป็นส ำคญั 
 
      _____________________________________ ผู้ ถือหุ้น 
      (_____________________________________) 
      วนัท่ี _________________________________ 
 
 
 
 
หมายเหตุ   1.  ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลักฐำนกำรถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจำกบริษัทหลกัทรัพย์หรือหลกัฐำนอ่ืนจำกตลำดหลักทรัพย์ฯ  และ 

ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน/หนงัสือเดินทำง (หำกเป็นชำวตำ่งประเทศ) พร้อมทัง้รับรองส ำเนำถกูต้อง และในกรณีที่ ผู้ ถือหุ้น
เป็นนิติบุคคล จะต้องแนบส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคลและส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชน/หนังสือเดินทำง (หำกเป็นชำว
ตำ่งประเทศ) ของกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจที่ได้ลงช่ือไว้ในแบบเสนอระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี (แบบ ก.) ฉบบันี ้
พร้อมทัง้รับรองส ำเนำถกูต้อง 

2.  กรณีผู้ ถือหุ้นมีกำรแก้ไขค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบส ำเนำหลักฐำนกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว พร้อมทัง้รับรองส ำเนำ 
ถกูต้อง  

 

แบบ ก. 



- 6 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กรุณาส่ง 
 
   เลขานุการบริษัท 
   บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 
   75/80-81 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 2 ชัน้ 32 
   ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนอโศก 
   แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
   กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย  
       (แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) 
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แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ 
 
(1) ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว ____________________________________________________________________________ 
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท อินโดรำมำ เวนเจอร์ส จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน ________________________________________ หุ้น 
อยูบ้่ำนเลขท่ี ____________ ถนน _________________________________ ต ำบล/แขวง ______________________________ 
อ ำเภอ/เขต ______________________ จงัหวดั ______________________ หมำยเลขโทรศพัท์มือถือ ____________________ 
หมำยเลขโทรศทัพ์บ้ำน/ที่ท ำงำน ____________________________ E-mail (ถ้ำมี) ___________________________________ 
(2) ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอเสนอช่ือนำย/นำง/นำงสำว ______________________________________________________ 
อำยุ __________ ปี เป็นกรรมกำรบริษัท อินโดรำมำ เวนเจอร์ส จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกัษณะ
ต้องห้ำมตำมหลักเกณฑ์ของบริษัท และมีหลักฐำนกำรให้ควำมยินยอมของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือ พร้อมเอกสำร
ประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคุณสมบตัิ ได้แก่ กำรศึกษำ และประวตัิกำรท ำงำนและเอกสำรประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงช่ือรับรอง
ควำมถกูต้องไว้แล้วทกุหน้ำ จ ำนวน _________________ แผน่ 
 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมในแบบ ข. นี ้พร้อมหลกัฐำนกำรถือหุ้น หลกัฐำนกำรให้ควำมยินยอม และเอกสำร
ประกอบทัง้หมด ถกูต้องทกุประกำรเพื่อเป็นหลกัฐำน ข้ำพเจ้ำจึงได้ลงช่ือไว้เป็นส ำคญั 
 
 
      _________________________________________ ผู้ ถือหุ้น 
      (________________________________________) 
      วนัท่ี _____________________________________ 
(3) ข้ำพเจ้ำนำย/นำง/นำงสำว ______________________________________ บคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรตำม (2) 
ยินยอมและรับรองว่ำมีคณุสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำม (2)ข้ำงต้น รวมทัง้ยอมรับกำรปฏิบตัิตำมกำรก ำกับ
ดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัทและเพื่อเป็นหลกัฐำน ข้ำพเจ้ำจึงได้ลงช่ือไว้เป็นส ำคญั 
 
      _____________________________________ ผู้ที่ได้รับกำรเสนอช่ือ 
      (____________________________________) 
      วนัท่ี ________________________________ 
 
หมายเหตุ  1.  ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลักฐำนกำรถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจำกบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐำนอ่ืนจำกตลำดหลกัทรัพย์ฯ และ  

 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน/หนงัสือเดินทำง (หำกเป็นชำวต่ำงประเทศ) พร้อมทัง้รับรองส ำเนำถกูต้อง และในกรณีที่ผู้ ถือหุ้น 
 เป็นนิติบุคคลจะต้องแนบส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคลและส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน/หนังสือเดินทำง (หำกเป็นชำว 
 ต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจที่ได้ลงชื่อไว้ในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำร (แบบ ข.) ฉบบันี ้พร้อมทัง้รับรอง
 ส ำเนำถกูต้อง 

 2.  กรณีผู้ ถือหุ้นมีกำรแก้ไขค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบส ำเนำหลักฐำนกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว  พร้อมทัง้รับรองส ำเนำ 
 ถกูต้อง 

แบบ ข. 
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 กรุณาส่ง 
 
   เลขานุการบริษัท 
   บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 
   75/80-81 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 2 ชัน้ 32 
   ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนอโศก 
   แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
   กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 
       (แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ) 
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ข้อมูลส าหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

 

1. ช่ือ-ช่ือสกลุ (1) ภำษำไทย............................................................. (ช่ือสกลุเดิม...........................................................) 
          (2) ภำษำองักฤษ ...................................................................................................................................... 
2. วนัเดือนปีเกิด ................................................................... ปัจจบุนัอำย.ุ.....................ปี 
3. สญัชำติ...................................................... 
4. ฐำนะสมรส   (1) คูส่มรสช่ือ.................................................................... (ช่ือสกลุเดิม .................................................)  
           (2) มีบตุร .................. คน  คือ 
 

4.1     เกิด พ.ศ. 

  สถานท่ีท างาน     

  ต าแหนง่     

4.2     เกิด พ.ศ. 

  สถานท่ีท างาน     

  ต าแหนง่     

4.3     เกิด พ.ศ. 

  สถานท่ีท างาน     

  ต าแหนง่     
 

5. (1) ท่ีอยูส่ถำนประกอบธุรกิจปัจจบุนั ช่ือสถำนประกอบธุรกิจ............................................................................. 
      เลขที่ ........................ ตรอก/ ซอย ...................... ถนน .................................. 
      ต ำบล/แขวง ................................ อ ำเภอ/เขต ............................................... 
      จงัหวดั .......................................... โทรศพัท์ .................................................. 
     (2) ท่ีอยูส่ถำนท่ีพ ำนกัอำศยั   ช่ือสถำนประกอบธุรกิจ  ............................................................................... 
      เลขที่ ........................ ตรอก/ ซอย ...................... ถนน .................................. 
      ต ำบล/แขวง ................................ อ ำเภอ/เขต ............................................... 
      จงัหวดั .......................................... โทรศพัท์ .................................................. 
6. คณุสมบตัิตำมวิชำชีพ 
    (1) คณุวฒุิทำงกำรศกึษำ (โปรดแนบหลกัฐำนทำงกำรศกึษำ) 
        ช่ือสถำบนัท่ีส ำเร็จกำรศกึษำ   ช่ือคณุวฒุิและสำขำวิชำเอก   ปีที่ส ำเร็จ 
................................................................    ..................................................................         ............................ 
................................................................    ..................................................................         ............................ 
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(2) หลกัสตูรกำรฝึกอบรมหรือสมัมนำที่เก่ียวข้องกบักำรเป็นกรรมกำร 

        ช่ือหลกัสตูร     ผู้จดัหลกัสตูร   ปีที่เข้ำร่วม 
................................................................    ..................................................................         ............................ 
................................................................    ..................................................................         ............................ 
................................................................    ..................................................................         ............................ 
 

7. ประสบกำรณ์กำรท ำงำนจนถึงปัจจบุนั 
   ช่ือสถำนท่ีท ำงำน      ประเภทธุรกิจ   ต ำแหนง่งำน ตัง้แตปี่ 25...... ถงึ 25...... 
                 รวม ........... ปี 

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

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

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

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

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

8. กำรถือหุ้นในบริษัท อินโดรำมำ เวนเจอร์ส จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัท่ี........................................ (วนัท่ีได้รับกำรเสนอช่ือ) 
 หุ้นสำมญั ............................................ หุ้น 
 หุ้นบริุมสทิธิ ......................................... หุ้น 
นอกจำกนัน้ คูส่มรส ถือหุ้นสำมญั .................................. หุ้น   หุ้นบริุมสิทธิ ..................................... หุ้น 
บตุร   (1) .................................................................  หุ้นสำมญั ......................... หุ้น  หุ้นบริุมสทิธิ ........................ หุ้น 
         (2) .................................................................  หุ้นสำมญั ......................... หุ้น  หุ้นบริุมสทิธิ ........................ หุ้น 
         (3) .................................................................  หุ้นสำมญั ......................... หุ้น  หุ้นบริุมสทิธิ ........................ หุ้น 
 

9. ประวตัิกำรฟ้องร้องหรือฟ้องร้องถกูด ำเนินคดี (เว้นแตค่วำมผิดลหโุทษ) 
ศำล  สถำนะ  คดี(แพง่/อำญำ ข้อหำหรือฐำนควำมผิด ทนุทรัพย์  ผลคดี 

            (โจทก์/จ ำเลย/ผู้ ร้อง)  /ล้มละลำย) 
...............................     .........................     ...............................   ..................................    .......................   ................... 
...............................     .........................     ...............................   ..................................    .......................   ................... 
...............................     .........................     ...............................   ..................................    .......................   ................... 
 

10. กำรมีสว่นได้เสยีทำงตรงและทำงอ้อม หรือมีกำรท ำธุรกรรมกบับริษัทแม ่บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง (โปรด
ระบลุกัษณะของกิจกรรมและลกัษณะสว่นได้เสยีพร้อมจ ำนวนเงินของผลได้ผลเสยีโดยชดัแจ้ง) 
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........................................................................................................................................................................................

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

..................................................................................................................................................................................... 
11. กำรถือหุ้น หรือเข้ำร่วมเป็นหุ้นสว่นในห้ำงหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมกำรของบริษัทที่ประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกนั
และเป็นกำรแข่งขนักับกิจกำรของบริษัท (โปรดระบุช่ือห้ำงหุ้นส่วน / ช่ือบริษัท / จ ำนวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นร้อยละของทุนจด
ทะเบียน และประเภทธุรกิจที่ด ำเนินกำร) 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
 
 ข้ำพเจ้ำ (นำย / นำง / นำงสำว / ..................) ..................................................................................................... 
ซึง่ได้รับกำรเสนอช่ือให้เข้ำรับกำรพิจำรณำเพื่อด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบริษัท อินโดรำมำ เวนเจอร์ส จ ำกดั (มหำชน) ขอรับรอง
วำ่รำยละเอียดในแบบประวตัิข้ำงต้นนี ้พร้อมเอกสำรประกอบ ถกูต้องครบถ้วนทกุประกำร และเอกสำรประกอบที่ยื่นมำพร้อม
กนันี ้เป็นควำมจริงทกุประกำร 
 
     ลงช่ือ ................................................................. บคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือ 
                      (.................................................................) 
     วนัท่ี .................................................................... 
 


