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หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
และเสนอช่ือกรรมการล่วงหน้า ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2563 

 
วัตถุประสงค์ 
 
 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ค านึงถึงสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่ ไม่ว่าจะ
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย บุคคลธรรมดา หรือ  สถาบนั ด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ดงันัน้ เพื่ออ านวยความ
สะดวกและเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในการประชุมผู้ ถือหุ้ นมากขึน้ อนัเป็นการสง่เสริมระบบการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ผู้
ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบคุคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีคณุสมบตัิที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ
ของบริษัทลว่งหน้าก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 
 บริษัทได้ก าหนดหลกัเกณฑ์การให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของ  
บริษัท และเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการโดยการคดัเลือกบุคคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมโดยการ  
เสนอทัง้ 2 เร่ือง ต้องสอดคล้องกบักฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอ่ไป 
 
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถอืหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพจิารณา  
เลือกตัง้เป็นกรรมการ 
 
ข้อ 1. คุณสมบัติของผู้ถอืหุ้น 

1.1  ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต้อง มี
คุณสมบัติดังนี ้
1.1.1) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ีมีสดัสว่นการถือหุ้นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของ

บริษัทโดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได้  
1.1.2) ต้องแสดงหลกัฐานการถือหุ้นท่ีมคีณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 1.1.1 
 

ข้อ 2. การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถอืหุ้น 
2.1  การเสนอระเบียบวาระการประชุม 
 บริษัทจะก าหนดล าดบัระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีเป็นปกติดงันี ้

2.1.1) พิจารณารับรองรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ผา่นมา 
2.1.2) พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท 
2.1.3) พิจารณาอนมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุของบริษัท 
2.1.4) พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลและการจดัสรรเงินทนุส ารองตามกฎหมาย 
2.1.5) พิจารณาการเลอืกตัง้กรรมการ 
2.1.6) พิจารณาอนมุตัิการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ 
2.1.7) พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 
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2.1.8) พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
2.2  การสงวนสิทธิไม่บรรจุเร่ืองดังต่อไปนีเ้ป็นวาระการประชุม 

2.2.1) เร่ืองที่ขดักับกฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่ 
ก ากบัดแูลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น หรือหลกัการก ากบัดแูล  
กิจการท่ีดีของบริษัท 

2.2.2) เร่ืองที่เป็นประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ 
2.2.3) เร่ืองที่เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งผู้ ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกบั  

ความไมป่กติของเร่ืองดงักลา่ว 
2.2.4) เร่ืองที่อยูน่อกเหนืออ านาจที่บริษัทจะด าเนินการได้ 
2.2.5) เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเคยเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในรอบ 12 เดือนที่ผา่นมา และได้รับมติสนบัสนนุด้วยเสยีงน้อย 

กว่าร้อยละ 10 ของจ านวนสิทธิที่ออกเสียงทัง้หมด โดยที่ข้อเท็จจริงยงัไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั  
ส าคญั 

2.2.6) เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วน ไมถ่กูต้อง และไมส่ามารถติดตอ่ผู้ ถือหุ้นท่ีเสนอได้ 
2.3  ขัน้ตอนการพิจารณาการเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถอืหุ้น 

2.3.1)  ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องจดัท าหนงัสอืเสนอระเบียบวาระการประชมุตอ่คณะกรรมการ 
บริษัท โดยใช้แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี (แบบ ก.) หรืออาจแจ้งเร่ืองอยา่ง 
ไม่เป็นทางการ ทางโทรสารที่ 02-665-7090 หรือทางอีเมล์เลขานกุารบริษัท souvikroy.c@indorama.net 
ก่อนส่งต้นฉบับ ทัง้นี  ้ผู้ ถือหุ้ นต้องส่งต้นฉบับของแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจ าปี  
(แบบ ก.) พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และหลกัฐานการถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 1.1.2 ให้ถึงบริษัท
ภายใน วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการ
ประชมุ 

2.3.2)  ในกรณีที่เป็นผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนั และมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 1 ในการเสนอระเบียบวาระการ 
ประชุมต่อคณะกรรมการ ผู้ ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมลูในแบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญั ผู้
ถือหุ้นประจ าปี  (แบบ ก.) ให้ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และผู้ ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอก
ข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี  
(แบบ ก.) ให้ครบถ้วนและลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน ให้รวบรวมแบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญั ผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี (แบบ ก.) และหลกัฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ ถือหุ้นทกุราย
เป็นชุดเดียวกนั ให้ถึงบริษัทภายในวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการ
พิจารณาระเบียบวาระการประชมุ 

2.3.3)  ในกรณีที่เป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องการเสนอระเบียบ 
วาระการประชมุมากกวา่ 1 ระเบียบวาระ ผู้ ถือหุ้นจะต้องจดัท าแบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญั 
ประจ าปี (แบบ ก.) 1 ใบตอ่ 1 ระเบียบวาระ พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานให้ครบถ้วนและสง่ให้บริษัทภายใน 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชมุ 
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2.3.4)  บริษัทฯ โดยเลขานกุารบริษัทจะติดต่อกบัผู้ ถือหุ้นที่เสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นภายใน  
วนัท่ี 15 มกราคม 2563 ในกรณีที่มีการแก้ไขหรือต้องการขอข้อมลูเพิ่มเติม ผู้ ถือหุ้นนัน้ๆ จะต้องสง่เอกสาร 
ให้ถึงบริษัทภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2563 

2.3.5)  คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ ถือหุ้นเสนอ เร่ืองที่ 
ผ่านความเห็นของคณะกรรมการจะบรรจุเป็นระเบียบการประชุมในหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมข้อ  
คิดเห็นของคณะกรรมการ และส าหรับเร่ืองที่ไมผ่า่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะแจ้งให้ผู้ ถือ
หุ้นทราบพร้อมทัง้ชีแ้จงเหตผุลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูอื่นที่เหมาะสม
ตอ่ไป ทัง้นีค้ าวินิจฉยัของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสดุ 

 
ข้อ 3.  การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

3.1  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัท 
      บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการต้องมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้าม ดงันี ้

3.1.1)  มีคุณสมบตัิตามที่ก าหนดไว้ในกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนมีคุณสมบตัิตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของ 
บริษัท 

3.1.2) ต้องส าเร็จการศกึษาขัน้ต ่าระดบัปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้ 
3.1.3) เป็นผู้ มีความรู้ในกิจการของบริษัทและสามารถอุทิศเวลาได้อย่างพอเพียง ตลอดจนใช้ความรู้ความ 

สามารถที่มีเพื่อประโยชน์ของบริษัท 
3.1.4) เป็นผู้มีความซื่อสตัย์สจุริตและมีคณุธรรมสงู 
3.1.5) กรรมการต้องไมด่ ารงต าแหนง่เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกวา่ 4 บริษัท 

3.2  คุณสมบัติเพิ่มเติมของกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบ 
3.2.1)  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของทุนช าระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เก่ียวข้อง 

 และให้นบัรวมหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 
3.2.2)  ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลกูจ้าง พนกังาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ าในบริษัท 

 บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
3.2.3)  ไม่มีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่ 

เก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
3.2.4) ไมเ่ป็นผู้ที่เก่ียวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
3.2.5) ไมไ่ด้เป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ ถือ

หุ้นซึง่เป็นผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
3.2.6) สามารถปฏิบตัิหน้าที่และให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระ 

3.3  ขัน้ตอนในการพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ 
3.3.1)  ผู้ ถือหุ้ นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องจัดท าหนังสือแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อ 

คณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) หรืออาจแจ้งเร่ืองอยา่งไม่เป็น
ทางการทางโทรสารท่ี 02-665-7090 หรือทางอีเมล์เลขานกุารบริษัท souvikroy.c@indorama.net ก่อนสง่
ต้นฉบบั ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบบัของแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) พร้อม ลงช่ือไว้

mailto:souvikroy.c@indorama.net
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เป็นหลกัฐาน และหลกัฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็น  กรรมการ 
(แบบ ข.) หลักฐานการถือหุ้ นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1.1.2 และเอกสารประกอบการพิจารณาด้าน
คุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการท างานของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ  โดยส่งให้ถึงบริษัท 
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาบุคคลเพื่อเป็น 
กรรมการ 

3.3.2) ในกรณีที่เป็นผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนั และมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 1 ในการเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็น 
กรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้ นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็น 
กรรมการ (แบบ ข.) ให้ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และผู้ ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูล 
เฉพาะในสว่นที่ (1) และ (2) ของแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) ให้ครบถ้วน และลงช่ือไว้ 
เป็นหลกัฐาน และให้รวบรวมแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.)  และหลกัฐานการถือหุ้น 
พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ ถือหุ้นทกุรายเป็นชุดเดียวกนั โดยสง่ให้ถึงบริษัทภายในวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ 

3.3.3)  ในกรณีที่เป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย และมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็น 
กรรมการมากกว่า 1 ท่าน ผู้ ถือหุ้นจะต้องจดัท าแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) 1 ใบต่อ 
กรรมการ 1 ทา่น พร้อมลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐานให้ครบถ้วนและแนบหลกัฐานการให้ความยินยอมของ 
บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือในแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) เอกสารประกอบการพิจารณา 
ด้านคณุสมบตัิ ได้แก่ การศกึษา  และประวตัิการท างานของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการทกุคน 
ด้วย โดยส่งให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการ 
พิจารณาบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ  

3.3.4)  บริษัทโดยเลขานกุารบริษัทจะติดต่อกบัผู้ ถือหุ้นท่ีเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
ภายในวนัท่ี 15 มกราคม 2563 ในกรณีที่มีการแก้ไขหรือต้องการขอข้อมลูเพิ่มเติม ผู้ ถือหุ้นนัน้ๆ จะต้องสง่ 
เอกสารให้ถึงบริษัทภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2563 

3.3.5)  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคณุสมบตัิของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 
ดงักล่าว เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป ทัง้นีค้ าวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด 
ส าหรับบคุคลที่ไมไ่ด้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บริษัทจะแจ้งให้ 
ผู้ ถือหุ้นทราบพร้อมชีแ้จงเหตผุลเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

 
(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ____________________________________________________________________________ 
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) จ านวน __________________________________________ หุ้น 
อยูบ้่านเลขท่ี __________________ ถนน _____________________________ ต าบล/แขวง ____________________________ 
อ าเภอ/ เขต _________________________ จงัหวดั ____________________ หมายเลขโทรศพัท์มือถือ ___________________ 
หมายเลขโทรศพัท์บ้าน / ที่ท างาน _________________________ E-mail (ถ้ามี) _____________________________________ 
(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี _________________________________ 
เร่ือง _________________________________________________________________________________________________ 
(3) โดยมีข้อเสนอเพื่อพิจารณา ____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
และมีข้อมลูประกอบที่จะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตผุล เป็นต้น) 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
ซึง่มีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงช่ือรับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า จ านวน ______________ แผน่ 
 ข้าพเจ้ารับรองว่า ข้อความในแบบ ก. นี ้พร้อมหลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถกูต้องทกุประการ 
และเพื่อเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงช่ือไว้เป็นส าคญั 
 
      _____________________________________ ผู้ ถือหุ้น 
      (_____________________________________) 
      วนัท่ี _________________________________ 
 
 
 
 
หมายเหตุ   1.  ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ  และ 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวตา่งประเทศ) พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง และในกรณีที่ ผู้ ถือหุ้น
เป็นนิติบุคคล จะต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน /หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาว
ตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอ านาจที่ได้ลงช่ือไว้ในแบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี (แบบ ก.) ฉบบันี ้
พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 

2.  กรณีผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้าชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทัง้รับรองส าเนา  
ถกูต้อง  

 

แบบ ก. 
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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  
       (แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) 
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แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ 
 
(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ____________________________________________________________________________ 
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) จ านวน ________________________________________ หุ้น 
อยูบ้่านเลขท่ี ____________ ถนน _________________________________ ต าบล/แขวง ______________________________ 
อ าเภอ/เขต ______________________ จงัหวดั ______________________ หมายเลขโทรศพัท์มือถือ ____________________ 
หมายเลขโทรศทัพ์บ้าน/ที่ท างาน ____________________________ E-mail (ถ้ามี) ___________________________________ 
(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอช่ือนาย/นาง/นางสาว ______________________________________________________ 
อายุ __________ ปี เป็นกรรมการบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลกัษณะ
ต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ พร้อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบตัิ ได้แก่ การศึกษา และประวตัิการท างานและเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงช่ือรับรอง
ความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า จ านวน _________________ แผน่ 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ข. นี ้พร้อมหลกัฐานการถือหุ้น หลกัฐานการให้ความยินยอม และเอกสาร
ประกอบทัง้หมด ถกูต้องทกุประการเพื่อเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงช่ือไว้เป็นส าคญั 
 
 
      _________________________________________ ผู้ ถือหุ้น 
      (________________________________________) 
      วนัท่ี _____________________________________ 
(3) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว ______________________________________ บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการตาม (2) 
ยินยอมและรับรองว่ามีคณุสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตาม (2) ข้างต้น รวมทัง้ยอมรับการปฏิบตัิตามการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทและเพื่อเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงช่ือไว้เป็นส าคญั 
 
      _____________________________________ ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือ 
      (____________________________________) 
      วนัท่ี ________________________________ 
 
หมายเหตุ  1.  ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอ่ืนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และ  

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวตา่งประเทศ) พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง และในกรณีที่ผู้ ถือหุ้น 
 เป็นนิติบุคคลจะต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน /หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาว 
 ต่างประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอ านาจที่ได้ลงชื่อไว้ในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) ฉบับนี ้พร้อมทัง้รับรอง
 ส าเนาถกูต้อง 

 2.  กรณีผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้าชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทัง้รับรองส าเนา  
 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) ภาษาไทย............................................................. (ช่ือสกลุเดิม...........................................................) 
          (2) ภาษาองักฤษ ...................................................................................................................................... 
2. วนัเดือนปีเกิด ................................................................... ปัจจบุนัอาย.ุ.....................ปี 
3. สญัชาติ...................................................... 
4. ฐานะสมรส   (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) ท่ีอยูส่ถานประกอบธุรกิจปัจจบุนั ช่ือสถานประกอบธุรกิจ............................................................................. 
      เลขที่ ........................ ตรอก/ ซอย ...................... ถนน .................................. 
      ต าบล/แขวง ................................ อ าเภอ/เขต ............................................... 
      จงัหวดั .......................................... โทรศพัท์ .................................................. 
     (2) ท่ีอยูส่ถานท่ีพ านกัอาศยั   ช่ือสถานประกอบธุรกิจ  ............................................................................... 
      เลขที่ ........................ ตรอก/ ซอย ...................... ถนน .................................. 
      ต าบล/แขวง ................................ อ าเภอ/เขต ............................................... 
      จงัหวดั .......................................... โทรศพัท์ .................................................. 
6. คณุสมบตัิตามวิชาชีพ 
    (1) คณุวฒุิทางการศกึษา (โปรดแนบหลกัฐานทางการศกึษา) 
        ช่ือสถาบนัท่ีส าเร็จการศกึษา   ช่ือคณุวฒุิและสาขาวิชาเอก   ปีที่ส าเร็จ 
................................................................    ..................................................................         ............................ 
................................................................    ..................................................................         ............................ 
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(2) หลกัสตูรการฝึกอบรมหรือสมัมนาที่เก่ียวข้องกบัการเป็นกรรมการ 

        ช่ือหลกัสตูร     ผู้จดัหลกัสตูร   ปีที่เข้าร่วม 
................................................................    ..................................................................         ............................ 
................................................................    ..................................................................         ............................ 
................................................................    ..................................................................         ............................ 
 

7. ประสบการณ์การท างานจนถึงปัจจบุนั 
   ช่ือสถานท่ีท างาน      ประเภทธุรกิจ   ต าแหนง่งาน ตัง้แตปี่ 25...... ถงึ 25...... 
                 รวม ........... ปี 

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

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

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

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

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

8. การถือหุ้นในบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี........................................ (วนัท่ีได้รับการเสนอช่ือ) 
 หุ้นสามญั ............................................ หุ้น 
 หุ้นบริุมสทิธิ ......................................... หุ้น 
นอกจากนัน้ คูส่มรส ถือหุ้นสามญั .................................. หุ้น   หุ้นบริุมสิทธิ ..................................... หุ้น 
บตุร   (1) .................................................................  หุ้นสามญั ......................... หุ้น  หุ้นบริุมสทิธิ ........................ หุ้น 
         (2) .................................................................  หุ้นสามญั ......................... หุ้น  หุ้นบริุมสทิธิ ........................ หุ้น 
         (3) .................................................................  หุ้นสามญั ......................... หุ้น  หุ้นบริุมสทิธิ ........................ หุ้น 
 

9. ประวตัิการฟ้องร้องหรือฟ้องร้องถกูด าเนินคดี (เว้นแตค่วามผิดลหโุทษ) 
ศาล  สถานะ  คดี(แพง่/อาญา ข้อหาหรือฐานความผิด ทนุทรัพย์  ผลคดี 

            (โจทก์/จ าเลย/ผู้ ร้อง)  /ล้มละลาย) 
...............................     .........................     ...............................   ..................................    .......................   ................... 
...............................     .........................     ...............................   ..................................    .......................   ................... 
...............................     .........................     ...............................   ..................................    .......................   ................... 
 

10. การมีสว่นได้เสยีทางตรงและทางอ้อม หรือมีการท าธรุกรรมกบับริษัทแม ่บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง (โปรด
ระบลุกัษณะของกิจกรรมและลกัษณะสว่นได้เสยีพร้อมจ านวนเงินของผลได้ผลเสยีโดยชดัแจ้ง) 
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........................................................................................................................................................................................

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

..................................................................................................................................................................................... 
11. การถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั
และเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัท (โปรดระบุช่ือห้างหุ้นส่วน / ช่ือบริษัท / จ านวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นร้อยละของทุนจด
ทะเบียน และประเภทธุรกิจที่ด าเนินการ) 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
 
 ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว / ..................) ..................................................................................................... 
ซึ่งได้รับการเสนอช่ือให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) ขอรับรอง
ว่ารายละเอียดในแบบประวตัิข้างต้นนี ้พร้อมเอกสารประกอบ ถกูต้องครบถ้วนทกุประการ และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อม
กนันี ้เป็นความจริงทกุประการ 
 
     ลงช่ือ ................................................................. บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 
                      (.................................................................) 
     วนัท่ี .................................................................... 
 


