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 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (“โรค COVID-19”) เพ่ือเป็นการรองรับ
มาตรการของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 รวมทัง้ความ
ห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภยัของผู้ ถือหุ้นของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) บริษัทจึงใคร่ขอ
แจ้งให้ทราบถงึแนวทางปฏิบัตใินการเข้าร่วมการประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

1. บริษัทจะจดัให้มีการท าความสะอาดและฆ่าเชือ้ภายในห้องประชุมและจุดลงทะเบียนล่วงหน้า รวมทัง้จะจดัเตรียมเจล
ส าหรับล้างมือส าหรับให้บริการตามจดุตา่งๆ ในบริเวณพืน้ท่ีการประชมุ 

2. ผู้ เข้าร่วมประชมุทกุท่านจะต้องน าหน้ากากอนามยัของตนเองมาด้วย และต้องสวมใส่หน้ากากอนามยัตลอดเวลา รวมทัง้
จะต้องรักษาระยะหา่งทางสงัคม (Social Distancing) 

3. บริษัทจะจัดเตรียมพืน้ท่ีการประชุมเพ่ือลดความแออัดของผู้ เข้าร่วมประชุม โดยจัด ท่ีนั่งให้มีการเว้นระยะห่างระหว่าง
บุคคลท่ีเหมาะสมอย่างน้อย 1.5 – 2 เมตร ซึง่จะท าให้จ านวนท่ีน่ังในห้องประชุมมีจ านวนจ ากัดประมาณสูงสุดไม่

เกิน 100 ที่ น่ัง หรือจ านวนที่ น้อยกว่าตามที่ ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการอ่ืนใดที่ เก่ียวข้อง  หลังจาก
ขัน้ตอนการลงทะเบียน ผู้ เข้าร่วมประชุมแต่ละท่านจะได้รับหมายเลขท่ีนั่ง และจะต้องนัง่ตามหมายเลขท่ีระบุไว้เท่านัน้ 
ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ในการปอ้งกนัโรคหรือการตดิตามได้ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ท่ีไม่อาจคาดหมายได้ เกิดขึน้  รวมทัง้ ไม่
อนญุาตให้มีการเคล่ือนย้ายท่ีนัง่ และเม่ือท่ีนัง่เตม็แล้วตามล าดบัหมายเลขท่ีบริษัทจดัเตรียมไว้ บริษัทใคร่ขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ี
ไม่สามารถเข้าห้องประชุมได้ โปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุม  อย่างไรก็ตาม บริษัท
จะจดัเตรียมห้องส ารองส าหรับการรับชมการถ่ายทอดสด ( live streaming) ซึง่จะสามารถรองรับจ านวนผู้ เข้าร่วมประชมุ
ได้ไม่เกินไปกวา่ท่ีได้รับอนญุาตจากหน่วยงานราชการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง   

4. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยตนเอง บริษัทใคร่ขอความร่วมมือท่านผู้ ถือหุ้นโปรดแจ้งความ
ประสงค์ท่ีจะเข้าประชุมให้บริษัททราบเป็นการล่วงหน้าด้วย อีกทัง้ บริษัทขอความร่วมมือในการปฏิบตัติามกฎหมายและ
มาตรการท่ีเก่ียวข้องท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด เพ่ือ เป็นการป้องกันและลดความเส่ียงของการ
แพร่กระจายโรค COVID-19 อนึ่ง การเข้าร่วมการประชุมผู้ ถือหุ้นของท่านไม่สามารถใช้เป็นข้อยกเว้นความรับผิดใดๆ ท่ี
อาจเกิดขึน้จากการฝ่าฝืนบทบัญญัติใดๆ ของกฎหมายได้ นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นตกลงยินยอมท่ีจะรับความเส่ียงและ
ผลกระทบใดๆ ท่ีอาจเกิดขึน้จากการเข้าร่วมการประชุม รวมทัง้จะต้องดูแลสุขภาพและสวสัดิภาพของตวัท่านเอง ซึ่ง
บริษัทมีความประสงค์ท่ีจะพยายามมิให้เกิดผลกระทบใดๆ ท่ีอาจเกิดขึน้กับสุขภาพและสวสัดิภาพของผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ 
บริษัทจงึใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ ถือหุ้นในการปฏิบตัติามมาตรการดงัตอ่ไปนีอ้ย่างเคร่งครัด 
4.1 เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิของกรมควบคมุโรค ผู้ เข้าร่วมประชุมทกุท่านจะต้องกรอกแบบฟอร์มแสดงข้อมูล

เพ่ือการตรวจคดักรองโรค COVID-19 ตามที่ระบไุว้ในเอกสารแนบ 14 ก่อนท่ีจะเข้ามายงับริเวณพืน้ท่ีการประชมุ 
4.2 ผู้ เข้าร่วมประชุมทกุท่านจะต้องลงทะเบียนโดยการเช็คอินผ่านแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ก่อนท่ีจะเข้ามายงับริเวณ

พืน้ท่ีการประชมุ 
4.3 บริษัทจะจัดให้มีจุดตรวจคัดกรองสุขภาพ ณ บริเวณทางเข้าพืน้ท่ีการประชุม เพ่ือตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายของ

ผู้ เข้าร่วมประชมุทกุทา่น 

ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการเข้าพืน้ที่การประชุม ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมีอณุหภูมิร่างกายตัง้แต ่37.5 องศา
เซลเซียสขึน้ไป หรือเพิ่งเดนิทางกลบัมาจากประเทศ/พืน้ท่ีในกลุ่มเส่ียงตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ รวมถงึผู้ ท่ีมีการ

แนวทางปฏิบตัิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 (“การประชุมผู้ถอืหุ้น”) 
กรณีการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้โคโรนาไวรัสสายพนัธ์ุใหม่ 2019 (“โรค COVID-19”) 
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สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ ป่วยท่ีต้องสงสยัการติดเชือ้โรค Covid-19 และ/หรือบุคคลท่ีเพิ่งเดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศ/
พืน้ท่ีท่ีเป็นกลุ่มเส่ียงดงักล่าว และ/หรือผู้ ถือหุ้นรายใดท่ีมีอาการเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน า้มกู 
เจ็บคอ หรือหายใจเหน่ือยหอบ โดยบริษัทใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการปฏิบตัิตามค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ีบริเวณ
จุดตรวจคดักรองสุขภาพอย่างเคร่งครัด ส าหรับผู้ ถือหุ้นรายใดท่ีไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ด้วยเหตุผลดงักล่าว
ข้างต้น ขอให้ผู้ ถือหุ้นโปรดใช้สิทธิโดยด าเนินการมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท และรับชมการถ่ายทอดสดการ
ประชุม (Live Broadcast) ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านเองจากสถานท่ีอ่ืนๆ ในกรณีท่ีท่านปกปิดข้อมูลด้าน
สุขภาพหรือประวัตกิารเดนิทางของท่าน ถือเป็นการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตโิรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

5. บริษัทใคร่ขอความร่วมมือให้ท่านผู้ ถือหุ้นโปรดด าเนินการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทตามท่ีระบุไว้ใน
หนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น โดยท่านสามารถส่งแบบฟอร์มการมอบฉันทะท่ีกรอกข้อมลูครบถ้วน พร้อมเอกสารท่ี
เก่ียวข้องมายงัฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 75/80-81 อาคารโอเช่ียนทาว
เวอร์ 2 ชัน้ 32 ซอยสขุมุวทิ 19 (วฒันา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย โดยกรุณา
ส่งเอกสารดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนั ก่อนวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563  

6. เพ่ือความปลอดภัยและสวสัดิภาพของผู้ เข้าร่วมประชุม บริษัทงดการจัดเตรียมไมโครโฟนส าหรับการสอบถาม
ค าถามใดๆ ในที่ประชุม หากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์ท่ีจะสอบถามในท่ีประชุม ขอให้ท่านเขียนค าถามและส่งให้กบั
เจ้าหน้าท่ีท่ีอยู่ในห้องประชุม ทัง้นี ้เน่ืองจากเป็นสถานการณ์ท่ีไม่เคยเกิดขึน้มาก่อน การประชุมผู้ ถือหุ้ นในปีนีจ้ะ
ด าเนินการด้วยความกระชบัและเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมตามกฎหมาย ดงันัน้ บริษัทคาดว่าการประชุมผู้ ถือ
หุ้นจะสามารถเสร็จสิน้ภายใน 2 ชั่วโมง ส าหรับค าถามใดๆ ท่ีไม่ได้ตอบในระหว่างการประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทจะแสดง
ค าตอบไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษัทโดยเร็วท่ีสดุ 

7. บริษัทจัดให้มีช่องทางส าหรับการส่งค าถามและข้อมูลล่วงหน้า โดยผู้ ถือหุ้นสามารถส่งค าถามท่ีเก่ียวข้องกบัวาระ
การประชุมและแจ้งความประสงค์ท่ีจะเข้าร่วมประชุมได้ โดยการส่งค าถาม ช่ือ-สกุล เบอร์โทรศพัท์ และอีเมล์ (หากมี) 
โดยส่งมาท่ี IVL.ComSec@indorama.net หรือในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ท่านสามารถ
ส่งมาพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะตามท่ีระบุไว้ข้างต้นได้ โดยบริษัทจะรวบรวมค าถามและค าตอบทัง้หมดไว้เผยแพร่บน
เวบ็ไซต์ของบริษัท 

8. บริษัทงดการแจกอาหาร/ของว่าง ชา และกาแฟ ส าหรับการประชุมในครัง้นี  ้รวมทัง้ไม่อนญุาตให้น าอาหารและ
เคร่ืองดื่มจากภายนอกเข้ามารับประทานในบริเวณพืน้ท่ีการประชมุ 

9. บริษัทงดแจกรายงานประจ าปี 2562 งบการเงิน และรายงานความยั่งยืน เพ่ือสุขอนามัยท่ีดีและลดการสัมผัสโดยตรง
ระหวา่งบคุคล รวมทัง้เป็นการลดผลกระทบท่ีมีตอ่สิ่งแวดล้อม 
 
อนึ่ง แนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปล่ียนแปลงไปตามแนวทางปฏิบัติ กฎ และ/หรือระเบียบท่ี ออกโดย

กระทรวงสาธารณสุข และ/หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งหากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ในสถานการณ์ หรือแนวทางปฏิบตัิ
ข้างต้น บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัท https://www.indoramaventures.com 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ โดยบริษัทหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากท่านผู้ ถือหุ้นในการปฏิบตัิ

ตามแนวทางดงักล่าวข้างต้น และขอขอบพระคณุมา ณ ท่ีนีด้้วย 
 

 
 

mailto:IVL.ComSec@indorama.net
https://www.indoramaventures.com/
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สารบัญเอกสารแนบ 

 

                                     
  หน้า 

เอกสารแนบ 1 รหสัคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับรายงานประจ าปี 2562 และงบการเงิน (ตรวจสอบ
แล้ว) ของบริษัท 
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เอกสารแนบ 2 ข้อมลูการจา่ยเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 9 

เอกสารแนบ 3 ประวตัิกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระและเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้ 
กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอกีวาระหนึง่ ประวตัิของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือให้ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้เป็นกรรมการแทนต าแหนง่ทีว่า่ง และนิยามกรรมการอิสระ 

11 

เอกสารแนบ 4 ข้อมลูคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 23 

เอกสารแนบ 5 ข้อมลูผู้สอบบญัชีและคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2563 27 

เอกสารแนบ 6 ข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที่ 22 และข้อที่ 26 29 

เอกสารแนบ 7 การแตง่ตัง้ผู้ รับมอบฉนัทะ รายช่ือกรรมการอิสระท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้ รับมอบ
ฉนัทะในการประชมุผู้ ถือหุ้น  

31 

เอกสารแนบ 8 หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. 33 

เอกสารแนบ 9 หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.  34 

เอกสารแนบ 10 หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค. (ส าหรับผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้                       

คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น)  

38 

เอกสารแนบ 11 ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน การแสดงหลกัฐานเพื่อเข้าร่วมประชมุ และ
การออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

44 

เอกสารแนบ 12 ข้อบงัคบับริษัทและพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ฉบบัแก้ไข
เพิ่มเติม) (เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น)  

46 

เอกสารแนบ 13 แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2563 53 

เอกสารแนบ 14 แบบฟอร์มแสดงข้อมลูเพื่อการตรวจคดักรองโรค COVID-19 54 
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ที่  IVL002/06/2020 

 4 มิถนุายน 2563 

  

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2563 

เรียน ท่านผู้ถอืหุ้น  

 บริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

 

 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุม
สามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ที่ 1/2563 ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฉัตรา บอลรูม โรงแรมสยาม      
เคมปินสกี ้กรุงเทพ เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ 
ตามระเบียบวาระ ดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562   

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
จะต้องแจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ โดย
งบการเงิน (ตรวจสอบแล้ว) ของบริษัทนัน้ แสดงไว้ในรายงานประจ าปี 2562 ซึ่งสามารถ
ดาวน์โหลดจากรหสัคิวอาร์ (QR Code) ที่ปรากฏไว้ในเอกสารแนบ 1  

การลงมติ  วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบจึงไมต้่องลงมต ิ

 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบงัคบัของ
บริษัท ข้อ 33 คณะกรรมการบริษัทจะต้องจดัท างบดลุและงบก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุรอบปี
บญัชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
ส าหรับงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท ส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจ าปี 2562 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
สอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัท 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต และสอบทานโดย
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยงบการเงิน (ตรวจสอบแล้ว) ของบริษัทนัน้ แสดงไว้ในรายงาน
ประจ าปี 2562 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ปรากฏไว้ในเอกสาร
แนบ 1 

การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท
ประจ าปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบงัคบัของ
บริษัท ข้อ 36 ที่ระบไุว้ว่าการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น โดย
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 30 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีและ
หลงัหกัส ารองตามกฎหมาย ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอ านาจอนมุตัิในการพิจารณา
เปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผล โดยค านึงถึงปัจจยัต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้
ถือหุ้น ได้แก่ เงินส ารองเพื่อช าระคืนหนีเ้งินกู้ ยืม แผนการลงทุนในการขยายหรือสนบัสนนุ
ก าลงัการผลิต ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ตลาด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
กระแสเงินสดในอนาคตของบริษัท  

ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 
2562 ไปแล้ว จ านวน  4 ครัง้ ในอตัรา (1) หุ้นละ 0.35 บาท เมื่อวนัที่ 4 มิถุนายน 2562 (2) 
หุ้ นละ 0.35 บาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 (3) หุ้ นละ 0.35 บาท เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 
2562 และ (4) หุ้นละ 0.175 บาท เมื่อวนัที่ 8 พฤษภาคม 2563 ตามล าดบั โดยการจ่ายเงิน
ปันผลครัง้ที่ 4 นัน้ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ ถือหุ้นไปก่อน  เพื่อเป็น
การช่วยบรรเทาผลกระทบอนัเนื่องมาจากการเลือ่นการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 

ดงันัน้ เมื่อค านวณเงินปันผลที่บริษัทจ่ายจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น
รวมทัง้หมดแล้ว คิดเป็นอตัราหุ้นละ 1.225 บาท รวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 6,877.83 ล้าน
บาท ซึง่เป็นอตัราเดียวกนักบัท่ีบริษัทประสงค์ที่จะเสนอเพื่อขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี 2563 ที่จะจดัขึน้ก่อนหน้านี ้

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงเห็นควรที่จะไม่เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ
การจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 เพิ่มเติมอีก รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

นอกจากนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การจ่ายเงินปันผลทัง้หมดส าหรับผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2562 ดงัที่กลา่วข้างต้นนัน้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัท  

ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผล
เพิ่มเติมส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาล 

การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 14 ซึ่งก าหนดให้กรรมการจ านวนหนึ่งในสามพ้นจากต าแหน่ง ในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี โดยกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ มีรายนามดงัตอ่ไปนี ้  
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1. นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความ
ยัง่ยืนและการบริหารความเสีย่ง 

2. นายวิลเลีย่ม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณา
คา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ 

3. ดร. ศิริ การเจริญดี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ  
สรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ 

4. นายคณิต สห์ี กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน
และก ากับดูแลกิจการ และกรรมการด้านความยัง่ยืน
และการบริหารความเสีย่ง 

5. นายดีลปิ กมุาร์ อากาวาล กรรมการบริษัทที่เป็นผู้ บริหาร กรรมการด้านความ
ยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง  และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร กลุม่ธุรกิจ Feedstock และ PET 

6.  นายมาริษ สมารัมภ์* กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

* นายมาริษ สมารัมภ์ ไม่สามารถที่จะเข้ารับการต่อวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระได ้เนื่องจากเกณฑ์ที่

บริษัทก าหนดไวเ้ก่ียวกบัอายเุกษียณของกรรมการอิสระ 

โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกเป็น
กรรมการของบริษัทในช่วงระหว่างวนัที่ 9 กันยายน – 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษัท รวมทัง้แจ้งผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย แตป่รากฏ
ว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอรายช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการมายงั
บริษัท  

ทัง้นี ้กรรมการที่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระ ได้แก่ (1) นายระเฑียร ศรีมงคล (2) นายวิลเลีย่ม 
เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค (3) ดร.ศิริ การเจริญดี (4) นายคณิต สีห์ และ (5) นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล 
ยินดีรับเป็นกรรมการต่อไป โดยเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและ
ก ากบัดแูลกิจการ 

นอกจากนี ้กรรมการ 4 ใน 5 ท่านของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระและยินดีรับเป็น
กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ (กรรมการในล าดบัท่ี 1, 2, 3 และ 4)  เป็นกรรมการอิสระ ซึง่เป็น
ผู้มีคุณสมบัติตรงตามค านิยามกรรมการอิสระของบริษัท และสามารถที่จะให้ความเห็น
เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
กฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง อนึ่ง หากการที่กรรมการอิสระทัง้ 4 ท่านดงักล่าวได้รับเลือกให้
กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งนัน้  จะเป็นการด ารงต าแหน่งกรรมการ
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาเกินกว่า 9 ปี แต่กรรมการทัง้ 4 ท่านก็ยงัคงมีคณุสมบตัิครบถ้วนและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เก่ียวข้องส าหรับการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ อีกทัง้ 
ในขณะที่ด ารงต าแหน่งกรรมการนัน้ กรรมการอิสระทัง้ 4 ท่านได้ปฏิบตัิหน้าที่เป็นอย่างดี 
โดยได้น าความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมของ
บริษัท มาใช้เพื่อให้ข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งในการก าหนดกลยทุธ์และนโยบาย
การด าเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งหลงัจากที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ
ก ากับดูแลกิจการ ได้พิจารณาและค านึงถึงประสบการณ์ท างานที่ผ่านมาของกรรมการ
ดงักล่าว ตลอดจนการอุทิศตนอนัเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม



 
                                                    บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

หน้า 4 

 

คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งทัง้ 5 ท่านดังกล่าวเป็นกรรมการ
ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

ทัง้นี ้ส าหรับต าแหน่งกรรมการที่ว่างลงจากการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระของนายมาริษ 
สมารัมภ์ ซึง่ไมส่ามารถที่จะเข้ารับการตอ่วาระการด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระได้ เนื่องจาก
เกณฑ์ที่บริษัทก าหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับอายุเกษียณของกรรมการ
อิสระ ซึง่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ ได้พิจารณาเสนอ
ช่ือ นางไขศรี เนื่องสกิขาเพียร เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการแทน 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลั่นกรองอย่าง
รอบคอบแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  

(ก) เลือกตัง้กรรมการ 5 ท่าน ที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระในปีนี ้ได้แก่ (1) นายระเฑียร      
ศรีมงคล (2) นายวิลเลีย่ม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค (3) ดร.ศิริ การเจริญดี (4) นายคณิต สห์ี และ 
(5) นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
เนื่องจากกรรมการเดิมทัง้ 5 ท่าน เป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม มีประสบการณ์ และมี
ความรู้ความช านาญที่เป็นประโยชน์กบับริษัท  

(ข) เลอืกตัง้ นางไขศรี เนื่องสกิขาเพียร ซึง่เป็นผู้มีคณุสมบตัิตรงตามค านิยามกรรมการอิสระ
ของบริษัท และเป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม มีประสบการณ์ และมีความรู้ความช านาญ
ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เป็นกรรมการอิสระแทน นายมาริษ สมารัมภ์ ที่พ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระและไม่สามารถที่จะเข้ารับการต่อวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ
อิสระได้เนื่องจากเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัอายุ
เกษียณของกรรมการอิสระ 

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ  

ทัง้นี ้ประวตัิกรรมการที่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระและเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กลบั
เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ประวตัิของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
เลือกตัง้เป็นกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง และนิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 
3 

การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจ าปี 2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 15 การจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้น 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการจ่ายค่าตอบแทนประจ าปี 2563 ให้กบักรรมการ 
ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการตอ่ที่
ประชมุคณะกรรมการบริษัทเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 27,000,000 บาท รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบ 4 

การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุ 
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชี ประจ าปี 2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั และข้อบงัคบับริษัท 
ข้อ 30 (6) ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบญัชีประจ าปี เพื่อเสนออนมุตัิต่อที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นควรเสนอให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2563  และ
เสนอแนะตอ่คณะกรรมการบริษัทให้แตง่ตัง้นายสเุมธ แจ้งสามส ีผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่
9362 หรือนายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือ นายเจริญ         
ผู้ สมัฤทธ์ิเลิศ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068 หรือ  ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่น ซึ่ง
ได้รับการแต่งตัง้จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท
ประจ าปี 2563 ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตข้างต้นมีคณุสมบตัิตามประกาศของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึ่งผู้สอบบญัชีรายนีม้ีผลงานเป็นที่น่า
พอใจ และเสนอให้ก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 
8,800,000 บาท  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้นายสเุมธ แจ้งสามสี ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 
9362 หรือ นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือ นายเจริญ        
ผู้สมัฤทธ์ิเลิศ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4068 หรือ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตรายอื่นซึง่ได้รับ
การแตง่ตัง้จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 
2563 และก าหนดค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชีประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
8,800,000 บาท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 5 

การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 22 และข้อที่ 26 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้บริษัทสามารถจดัการประชมุคณะกรรมการบริษัทและ/หรือการประชมุผู้ ถือหุ้นผา่นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ บริษัทจ าเป็นต้องแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที่ 22 และข้อที่ 26 เพื่อให้
สอดคล้องกับพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมี
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 6 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที่ 22 และข้อที่ 26 
เพื่อให้บริษัทสามารถจดัการประชมุคณะกรรมการบริษัทและ/หรือการประชมุผู้ ถือหุ้นผา่นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้  โดยให้ใช้ข้อบงัคบัข้อที่ 22 (ใหม่) และข้อที่ 26 (ใหม่) ที่ระบไุว้ในเอกสาร
แนบ 6 แทน 

ในการนี ้ให้บคุคลที่ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
บริษัท (Group CEO) เพื่อด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบงัคับของบริษัท ต่อกรมพฒันา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจในการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความใดๆ เพื่อให้เป็นไป
ตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ   
ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 

ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั มาตรา 105 ได้ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอวาระอื่นๆ เพื่อพิจารณา
ในการประชมุผู้ ถือหุ้นได้ โดยการเสนอวาระดงักลา่ว จะต้องเสนอโดยผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัไม่น้อยกวา่หนึง่ในสามของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด  

 ทัง้นี ้บริษัทมีความตระหนกัและห่วงใยต่อสขุภาพและความปลอดภยัของท่านผู้ ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างยิ่งต่อ
วิกฤตการณ์ปัจจุบนัซึ่งไม่เคยเกิดขึน้มาก่อน บริษัทจึงใคร่ขอให้ทกุท่านโปรดปฏิบตัิตามแนวทางปฏิบตัิในการเข้าร่วมการ
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้โคโรนาไวรัสสายพนัธุ์ใหม่ 2019 (“โรค COVID-
19”) ซึ่งได้แนบมาพร้อมนีอ้ย่างเคร่งครัด โดยขอความร่วมมือท่านผู้ ถือหุ้นโปรดด าเนินการมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระ
ของบริษัทตามที่ระบใุนหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  

 โดยบริษัทจะจัดสถานที่ประชุมให้มีระยะห่างในทุกจุดอย่างเหมาะสม ซึ่งจะท าให้จ านวนที่นัง่ในห้องประชุมมี
จ านวนจ ากัดประมาณ 100 ที่นัง่ หรือจ านวนที่น้อยกว่าตามที่ได้รับอนญุาตจากหน่วยงานราชการอื่นใดที่เก่ียวข้อง โดย
บริษัทจะจดัให้มีจุดตรวจคดักรองสขุภาพทกุท่านอย่างเคร่งครัด ซึ่งอาจท าให้เกิดความลา่ช้าในการตรวจคดักรองและการ
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชมุ 

 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นได้ และมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้
บคุคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน กรุณากรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะเพียงแบบใดแบบหนึ่ง (แบบ ก. 
หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.) ที่แนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้ทัง้นี ้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ใช้ส าหรับผู้ ถือหุ้น
ที่เป็นชาวตา่งชาติ และแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นเทา่นัน้ โดยผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์มหนงัสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.indoramaventures.com ภายใต้หวัข้อ นกัลงทุนสมัพนัธ์ » 
ข้อมลูส าหรับผู้ ถือหุ้น » ข้อมลูการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 อนึง่  เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ ขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้น
กรุณาสง่หนงัสือมอบฉนัทะลว่งหน้ามาที่ ฝ่ายเลขานกุารบริษัท อย่างน้อย 3 วนัก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น (วนัที่ 30 มิถนุายน 
2563) 

 นอกจากนี ้ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม โปรดน าหนงัสือที่ระบช่ืุอผู้ ถือหุ้นซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว พร้อม
หลกัฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมและแบบฟอร์มแสดงข้อมูลเพื่อการตรวจคดักรองโรค COVID-19 มาแสดงต่อ
เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย  

 ตามเอกสารแนบ 11 ได้แนะน าวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และการแสดงหลกัฐานเพื่อสิทธิในการเข้าร่วม
ประชมุและการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น  

 ในกรณีที่ท่านผู้ ถือหุ้น มีข้อสงสยัหรือมีค าถามที่เก่ียวข้องกบัวาระการประชุม สามารถส่งค าถามลว่งหน้ามายงั
บริษัทได้ที ่ 

ฝ่ายเลขานกุารบริษัท บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 75/80-81 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 2 ชัน้ 32 
ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย หรือ ส่งทาง email 
address: IVL.ComSec@indorama.net หรือสง่ทางโทรสารที่หมายเลข 02-665-7090 โดยระบทุี่อยูท่ี่บริษัทสามารถติดตอ่
กลบัได้  

 ผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจ าปี 2562 แบบรูปเลม่ สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายเลขานกุารบริษัท 
ตามที่อยูท่ี่ระบไุว้ด้านบน 

 อนึ่ง บริษัทก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2563 ในวนัที่ 15 มิถนุายน 2563 
(Record Date)  

http://www.indoramaventures.com/
mailto:IVL.ComSec@indorama.net
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 อนัเนื่องมาจากวิกฤตการณ์ปัจจบุนั บริษัทใคร่ขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าใจและให้ความร่วมมอืกบัทางบริษัทด้วย
และบริษัทต้องขออภยัในความไมส่ะดวก (หากมี) มา ณ โอกาสนีด้้วย 

 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 
       

 

 

  

 (นายโซวิค รอย เชาว์ดร่ีู) 

 เลขานกุารบริษัท     

 โดยและในนามของคณะกรรมการบริษัท 
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เอกสารแนบ 1 
รหัสคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับรายงานประจ าปี 2562 และงบการเงนิ 
(ตรวจสอบแล้ว) ของบริษัท 
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เอกสารแนบ 1 
 

รหสัคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับรายงานประจ าปี 2562  
 

 
 
กรุณาสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อดูข้อมูลเก่ียวกับรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 (วาระที่ 1) และ      

งบดลุและงบก าไรขาดทนุส าหรับปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (วาระท่ี 2) 
 
นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2562 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.indoramaventures.com 

ในหมวดนกัลงทนุสมัพนัธ์ » รายงาน » แบบฟอร์ม 56-2 รายงานประจ าปี 
 
วิธีการสแกนรหสัคิวอาร์ (QR Code) 
 

กรุณาปฏิบตัิตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้
 

1. เปิด QR Code reader บนโทรศพัท์มือถือ / อปุกรณ์สือ่สารพกพาอื่นใด 
2. ให้น าอปุกรณ์ดงักลา่วไปสอ่งที่รหสัคิวอาร์ (QR Code) จนกวา่รหสัคิวอาร์ดงักลา่วจะปรากฏขึน้บนหน้าจอ

อปุกรณ์ 
3. กดปุ่ มอื่นๆ หากจ าเป็น 

http://www.indoramaventures.com/
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เอกสารแนบ 2 
ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 
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เอกสารแนบ 2 

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 3 
พิจารณาอนุมตัิการงดจ่ายเงนิปันผลเพิ่มเติมส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 และรับทราบการ
จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

 นโยบายการเสนอจ่ายเงนิปันผลของบริษัท 
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 30 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีและหลงัหกัส ารองตาม

กฎหมาย ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอ านาจอนมุตัิในการพิจารณาเปลีย่นแปลงการจ่ายเงินปันผล โดยค านงึถึงปัจจยั
ต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น ได้แก่ เงินส ารองเพื่อจ่ายช าระหนีเ้งินกู้ยืม แผนการลงทนุในการขยายก าลงั
การผลิต รวมทัง้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ตลาด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดในอนาคตของ
บริษัท  

 เร่ืองที่เสนอผู้ถอืหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 ไปแล้ว จ านวน  4 ครัง้ 

ในอตัรา (1) หุ้นละ 0.35 บาท เมื่อวนัที่ 4 มิถนุายน 2562 (2) หุ้นละ 0.35 บาท เมื่อวนัที่ 5 กนัยายน 2562 (3) หุ้นละ 0.35 
บาท เมื่อวนัที่ 11 ธันวาคม 2562 และ (4) หุ้นละ 0.175 บาท เมื่อวนัที่ 8 พฤษภาคม 2563 ตามล าดบั โดยการจ่ายเงินปัน
ผลครัง้ที่ 4 นัน้ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ ถือหุ้นไปก่อน  เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาผลกระทบอัน
เนื่องมาจากการเลือ่นการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 

ดงันัน้ เมื่อค านวณเงินปันผลที่บริษัทจ่ายจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นรวมทัง้หมดแล้ว คิด
เป็นอตัราหุ้นละ 1.225 บาท รวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 6,877.83 ล้านบาท ซึ่งเป็นอตัราเดียวกันกบัที่บริษัทประสงค์ที่จะ
เสนอเพื่อขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ที่จะจดัขึน้ก่อนหน้านี ้

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงเห็นควรที่จะไม่เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลจาก
ผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 เพิ่มเติมอีก  

ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมส าหรับผลการ
ด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561 มีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 2562 2561 
การจ่ายเงนิปันผลต่อหุ้นประจ าปีทัง้หมด (บาทต่อหุ้น) 
- การจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลในระหวา่งปี ครัง้ที่ 1 (บาทตอ่หุ้น) 
- การจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลในระหวา่งปี ครัง้ที่ 2 (บาทตอ่หุ้น) 
- การจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลในระหวา่งปี ครัง้ที่ 3 (บาทตอ่หุ้น) 
- การจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลในระหวา่งปี ครัง้ที่ 4 (บาทตอ่หุ้น) 
- การจา่ยเงินปันผลครัง้สดุท้าย (บาทตอ่หุ้น) 

1.225 
0.35 
0.35 
0.35 
0.175 

- 

1.40 
0.70 
0.35 

- 
- 

0.35 
จ านวนเงินปันผลจา่ยทัง้หมด (ล้านบาท) 6,877.83 7,838.97* 
ก าไรสทุธิของบริษัท (ล้านบาท) 11,072.57 11,793.35 
อตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสทุธิของบริษัท 62.12% 66.47% 
จ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับเงินปันผล 5,614,551,908 5,614,551,908 

* ค านวณจากจ านวนหุ้นจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (i) 5,583,971,996 หุ้น ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้น (Record 
Date) วนัที่ 21 สิงหาคม 2561 ส าหรับการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล ครัง้ที่ 1 (ii) 5,614,551,908 หุ้น ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้น 
(Record Date) วนัที่ 4 ธันวาคม 2561 ส าหรับการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล ครัง้ที ่2 และ (iii) 5,614,551,908 หุ้น ณ วนัก าหนดรายชื่อ
ผู้ ถือหุ้น (Record Date) วนัที่ 9 พฤษภาคม 2562 ส าหรับการจา่ยเงินปันผลในสว่นที่เหลือ  
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หมายเหต ุ บริษัทได้มีการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายไว้ครบจ านวนร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนแล้ว ดงันัน้ จึงไมต้่อง
ตัง้ทนุส ารองตามกฎหมายเพิม่เตมิอีกในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ 
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เอกสารแนบ 3 
ประวัตกิรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระและเสนอให้ที่ประชุม      
ผู้ถือหุ้นเลือกตัง้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง  
ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้เป็น
กรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง และนิยามกรรมการอิสระ 
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เอกสารแนบ  3 
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 
พิจารณาอนุมตัิเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ   
 

ก. ประวัติกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเลอืกตัง้กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง 

ชื่อ: นายระเฑยีร ศรีมงคล 

 

ประเภทกรรมการ: กรรมการอิสระ 
ต าแหน่ง: ประธานกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความ
ยัง่ยืนและการบริหารความเสีย่ง 

อาย:ุ 60 ปี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร: 

ไมม่ี 

วันที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ: 19 กนัยายน 2552 
ระยะเวลาด ารงต าแหน่งในบริษัท: 10 ปี 9 เดือน  (ณ เดือนมถินุายน 2563) 
ระยะเวลาด ารงต าแหน่งในบริษัท: 12 ปี 9 เดือน  (ณ เดือนมถินุายน 2565) 
(กรณีที่ได้รับเลอืกให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง) 
การศึกษา:  ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ประเทศไทย 

 ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
ประเทศไทย  

 ปริญญาตรีแพทยศาสตรบณัฑติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล ประเทศไทย 

 ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล ประเทศไทย 
หลักสูตรการอบรม:  ประกาศนียบตัรชัน้สงู หลกัสตูร  “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

ส าหรับนกับริหารระดบัสงู” (รุ่นท่ี 9) สถาบนัพระปกเกล้า ประเทศไทย 
 ปริญญาบตัร หลกัสตูร “การปอ้งกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่นท่ี 

51/21)” วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร สถาบนัวิชาการปอ้งกนัประเทศ ประเทศไทย 
 หลกัสตูร Capital Market Academy Leadership Program รุ่นท่ี 11 สถาบนั

วิทยาการตลาดทนุ ประเทศไทย 
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย 

 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 8/2001   
 หลกัสตูร Role of the Chairman Program รุ่นท่ี 19/2008  
 หลกัสตูร Financial Statements Demystified for Director Program           

รุ่นท่ี1/2009 
ประวัติการท างาน  
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (3 บริษัท) 
2561 – ปัจจบุนั บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการอิสระ รองประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ          
และกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
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2556 - ปัจจบุนั บริษัท วนัทวูนั คอนแทคส์ จ ากัด (มหาชน) 
กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการก ากบัดแูลกิจการ                  
และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

2555 - ปัจจบุนั บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ (3 แห่ง)     
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 
2562 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 

ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
2561- ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 

การยาสบูแหง่ประเทศไทย 
2558 – ปัจจบุนั อปุนายกสมาคม  

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
กิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:  

ไมม่ี 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2562  

715,200 หุ้น หรือ ร้อยละ 0.013 

การเข้าร่วมประชุม:  
ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

 
จ านวน 9 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 8 ครัง้ 

ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 8 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 8 ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการด้านความยัง่ยืน  
และการบริหารความเสีย่ง   

จ านวน 2 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 2 ครัง้ 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมาย 
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา: 

ไมม่ี  

 
คุณสมบัตเิพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระ 
 การมีความสมัพนัธ์กบับริษัท หรือบริษัทใหญ่ หรือบริษัทยอ่ย หรือบริษัทร่วม หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้ในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา ในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

ลักษณะความสัมพนัธ์ ใช่ ไม่ใช่ 
1.  เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า    
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)    
3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้/ขายวตัถดุิบ/สินค้า/บริการ/การเช่า/ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์/

การรับ/ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น) ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ต้อง
ช าระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ตัง้แต ่20 ล้านบาทขึน้ไป โดยนบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ี
มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ 

   

4. เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุ ของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจในลกัษณะที่กลา่วไว้ใน
ข้อ 3. ข้างต้น 
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ชื่อ: นายวิลเลีย่ม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 

 

ประเภทกรรมการ: กรรมการอิสระ 
ต าแหน่ง: กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณา

คา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ 
อาย:ุ 70 ปี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร: 

ไมม่ี 

วันที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ: 19 กนัยายน 2552 
ระยะเวลาด ารงต าแหน่งในบริษัท: 10 ปี 9 เดือน  (ณ เดือนมถินุายน 2563) 

ระยะเวลาด ารงต าแหน่งในบริษัท: 12 ปี 9 เดือน  (ณ เดือนมถินุายน 2565) 
(กรณีที่ได้รับเลอืกให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง) 
การศึกษา:  ปริญญาดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ สาขาวชิาการจดัการ มหาวิทยาลยัโยนก        

จงัหวดัล าปาง ประเทศไทย 

 โรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
หลักสูตรการอบรม:  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย 

 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 64/2005 
ประวัติการท างาน  
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (1 บริษัท) 
ปัจจบุนั บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั (มหาชน)  

ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ (44 แห่ง)     
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 
ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 

บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 

บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟูด้ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
ปัจจบุนั กรรมการ 

บริษัท โรงแรมราชด าริ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
ปัจจบุนั กรรมการ 

บริษัท แปซิฟิกครอส อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
กิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:  

ไมม่ี 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2562  
 
 

4,934,932 หุ้น หรือ ร้อยละ 0.088  
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การเข้าร่วมประชุม:  
ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

 
จ านวน 9 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 7 ครัง้ 

ประชมุคณะกรรมการสรรหา 
พิจารณาคา่ตอบแทนและก ากบัดแูล
กิจการ 

จ านวน 3 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 2 ครัง้ 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมาย 
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา: 

ไมม่ี  

 
คุณสมบัตเิพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระ 
 การมีความสมัพนัธ์กบับริษัท หรือบริษัทใหญ่ หรือบริษัทยอ่ย หรือบริษัทร่วม หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้ในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา ในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

ลักษณะความสัมพนัธ์ ใช่ ไม่ใช่ 
1.  เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า    
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)    
3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้/ขายวตัถดุิบ/สินค้า/บริการ/การเช่า/ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์/

การรับ/ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น) ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ต้อง
ช าระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ตัง้แต ่20 ล้านบาทขึน้ไป โดยนบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ี
มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ 

   

4. เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุ ของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจในลกัษณะที่กลา่วไว้ใน
ข้อ 3. ข้างต้น 
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ชื่อ: ดร.ศิริ การเจริญด ี

 

ประเภทกรรมการ: กรรมการอิสระ 
ต าแหน่ง: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ   

สรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ 
อาย:ุ 71 ปี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร: 

ไมม่ี 

วันที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ: 27 เมษายน 2553 
ระยะเวลาด ารงต าแหน่งในบริษัท: 10 ปี 2 เดือน (ณ เดือนมิถนุายน 2563) 

ระยะเวลาด ารงต าแหน่งในบริษัท: 13 ปี 2 เดือน (ณ เดือนมิถนุายน 2566) 
(กรณีที่ได้รับเลอืกให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง) 
การศึกษา:  ปริญญาเอก ดษุฎีบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์) Monash University ประเทศออสเตรเลยี 

 ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต University of Sydney ประเทศออสเตรเลยี 

 ปริญญาตรี (เกียรตินยิม) เศรษฐศาสตรบณัฑิต University of Sydney ประเทศ
ออสเตรเลยี 

หลักสูตรการอบรม:  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย 
 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 4/2003 
 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 60/2005 
 หลกัสตูร Audit Committee Program รุ่นท่ี 6/2005 

 หลกัสตูรวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 5/2007 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 หลกัสตูร Advanced Management Program (AMP) รุ่นท่ี 113/1995          
Harvard Business School  

ประวัติการท างาน  
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (1 บริษัท) 
2542 – ปัจจบุนั บริษัท กรุงเทพประกนัชวีิต จ ากัด (มหาชน) 

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน                
ประธานคณะกรรมการการลงทนุ และประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ (5 แห่ง)     
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 
2561 – ปัจจบุนั กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ ประธานคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สนิ       

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
2559 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

บริษัท ทริส เรทติง้ จ ากดั 
2553 – ปัจจบุนั อนกุรรมการพฒันาระบบราชการเก่ียวกบัการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ  

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
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2546 – ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน ประธานกรรมการสรรหา 
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

2546 – ปัจจบุนั    คณะกรรมการจดัท าบนัทกึข้อตกลง และประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ  
(รายสาขา)  
ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั 

กิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:  

ไมม่ี 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2562  

ไมม่ี 

การเข้าร่วมประชุม:  
ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

 
จ านวน 9 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 9 ครัง้ 

ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 8 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 8 ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการสรรหา 
พิจารณาคา่ตอบแทนและก ากบัดแูล
กิจการ 

จ านวน 3 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 2 ครัง้ 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมาย 
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา: 

ไมม่ี  

 
คุณสมบัตเิพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระ 
 การมีความสมัพนัธ์กบับริษัท หรือบริษัทใหญ่ หรือบริษัทยอ่ย หรือบริษัทร่วม หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้ในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา ในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

ลักษณะความสัมพนัธ์ ใช่ ไม่ใช่ 
1.  เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า    
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)    
3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้/ขายวตัถดุิบ/สินค้า/บริการ/การเช่า/ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์/

การรับ/ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น) ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ต้อง
ช าระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ตัง้แต ่20 ล้านบาทขึน้ไป โดยนบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ี
มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ 

   

4. เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุ ของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจในลกัษณะที่กลา่วไว้ใน
ข้อ 3. ข้างต้น 
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ชื่อ: นายคณิต สห์ี 

 

ประเภทกรรมการ: กรรมการอิสระ 
ต าแหน่ง: กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน

และก ากบัดแูลกิจการ และกรรมการด้านความยัง่ยืน
และการบริหารความเสีย่ง 

อาย:ุ 69 ปี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร: 

ไมม่ี 

วันที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ: 27 เมษายน 2553 
ระยะเวลาด ารงต าแหน่งในบริษัท: 10 ปี 2 เดือน (ณ เดือนมิถนุายน 2563) 

ระยะเวลาด ารงต าแหน่งในบริษัท: 13 ปี 2 เดือน (ณ เดือนมิถนุายน 2566) 
(กรณีที่ได้รับเลอืกให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง) 
การศึกษา:  MBA, Finance and Quantitative Method, University of New Orleans      

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (เกียรตนิิยมเหรียญทอง) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   
ประเทศไทย 

หลักสูตรการอบรม:  หลกัสตูร Global Leadership Development Program (GLDP) ปี 2004 
International Centre for Leadership in Finance (ICLIF) ประเทศไทย 

 หลกัสตูร Capital Market Academy Leadership Program รุ่นท่ี 9 ปี 2009  
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ ประเทศไทย 

 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย 
 หลกัสตูร Ethical Leadership Program รุ่นท่ี 16 ปี 2019  
 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) ปี 2003 

ประวัติการท างาน  
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (2 บริษัท) 
2561 – ปัจจบุนั บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2541 - ปัจจบุนั ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

รองผู้จดัการใหญ่ 
บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ (3 แห่ง)     
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 
2543 – ปัจจบุนั กรรมการ 

บริษัท เอ็ชเอม็ซี โปลเีมอส์ จ ากดั 
2543 – ปัจจบุนั กรรมการ 

บริษัท อินโดรามา โพลเีอสเตอร์ อินดสัตรีส์้ จ ากดั (มหาชน) 
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2542– ปัจจบุนั กรรมการ 
บริษัท ทีพีท ีปิโตรเคมิคอลส์ จ ากดั (มหาชน) 

กิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:  

ไมม่ี 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2562  

300,000 หุ้น หรือ ร้อยละ 0.005 

การเข้าร่วมประชุม:  
ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

 
จ านวน 9 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 9 ครัง้ 

ประชมุคณะกรรมการสรรหา 
พิจารณาคา่ตอบแทนและก ากบัดแูล
กิจการ 

จ านวน 3 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 3 ครัง้ 

ประชมุคณะกรรมการด้านความยัง่ยืน  
และการบริหารความเสีย่ง   

จ านวน 2 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 2 ครัง้ 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมาย 
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา: 

ไมม่ี  

 
คุณสมบัตเิพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระ 
 การมีความสมัพนัธ์กบับริษัท หรือบริษัทใหญ่ หรือบริษัทยอ่ย หรือบริษัทร่วม หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้ในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา ในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

ลักษณะความสัมพนัธ์ ใช่ ไม่ใช่ 
1.  เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า    
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)    
3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้/ขายวตัถดุิบ/สินค้า/บริการ/การเช่า/ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์/

การรับ/ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น) ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ต้อง
ช าระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ตัง้แต ่20 ล้านบาทขึน้ไป โดยนบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ี
มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ 

   

4. เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุ ของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจในลกัษณะที่กลา่วไว้ใน
ข้อ 3. ข้างต้น 
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ชื่อ: นายดีลปิ กมุาร์ อากาวาล 

 

ประเภทกรรมการ: กรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหาร 
ต าแหน่ง: กรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหาร กรรมการด้านความ

ยัง่ยืนและการบริหารความเสีย่ง และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร กลุม่ธุรกิจ Feedstock และ PET 

อาย:ุ 62 ปี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร: 

ไมม่ี 

วันที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ: 27 เมษายน 2553 
ระยะเวลาด ารงต าแหน่งในบริษัท: 10 ปี 2 เดือน (ณ เดือนมิถนุายน 2563) 
การศึกษา:  ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ University of Udaipur ประเทศอินเดยี    

 Chartered Accountant, The Institute of Chartered Accountants of India 
ประเทศอินเดยี 

 Cost Accountant, Institute of Cost & Management Accountants of India 
ประเทศอินเดยี 

 หลกัสตูรเลขานกุารบริษัท The Institute of Company Secretaries of India (ICSI) 
ประเทศอินเดยี 

หลักสูตรการอบรม:  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย 
 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 65/2007 
 หลกัสตูร Director Certificate Program (DCP) รุ่นท่ี 182/2013 

ประวัติการท างาน  
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ  
ไมม่ี  
บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ (51 แห่ง)     
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 
ปัจจบุนั ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ และผู้จดัการของบริษัทยอ่ยอื่นๆ ของ

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 
กิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:  

ไมม่ี 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2562  

293,452 หุ้น หรือ ร้อยละ 0.005 

การเข้าร่วมประชุม:  
ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

 
จ านวน 9 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 8 ครัง้ 

ประชมุคณะกรรมการด้านความยัง่ยืน  
และการบริหารความเสีย่ง   

จ านวน 2 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 2 ครัง้ 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมาย 
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา: 

ไมม่ี  
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ข. ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเลอืกตัง้เป็นกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง 

 

ชื่อ: นางไขศรี  เนื่องสกิขาเพียร 
 

 

ประเภทกรรมการ: กรรมการอิสระ 
 

วันเกิด: 24 กรกฎาคม 2504 
 

อาย:ุ 58 ปี 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร: 

ไมม่ี 

การศึกษา:  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ปริญญาตรีด้านการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

หลักสูตรการอบรม:  หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (หลกัสตูร วตท.) รุ่นท่ี 3 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย 
 หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 0/2000 
 หลกัสตูร The Role of The Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 30/2013 
 หลกัสตูร The Role of The Compensation Committee Program (RCC) รุ่นท่ี 

16/2013 
ประวัติการท างาน   
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (1 บริษัท) 
2559 - ปัจจบุนั บริษัท แม็คกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร 
บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ (5 แห่ง)     
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 
2562 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท  

บริษัท บโูอโน ่(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
2562 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท เอสซีจี แพ็คเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) 
2559 - ปัจจบุนั กรรมการ 

บริษัท ท๊อป ที 2015 จ ากดั 
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ และเหรัญญิก  

มลูนิธิรากแก้ว 
2559 – ปัจจบุนั  กรรมการธรรมาภิบาล  

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
ประสบการณ์ท างานในอดตี  
2559 – 2560 ที่ปรึกษา - ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
2548 – 2558 กรรมการผู้จดัการใหญ่ - บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย โฮลดิง้ จ ากดั 
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กิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:  

ไมม่ี 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2562  

ไมม่ี 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมาย 
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา: 

ไมม่ี  

 
คุณสมบัตเิพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระ 
 การมีความสมัพนัธ์กบับริษัท หรือบริษัทใหญ่ หรือบริษัทยอ่ย หรือบริษัทร่วม หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้ในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา ในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

ลักษณะความสัมพนัธ์ ใช่ ไม่ใช่ 
1.  เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า    
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)    
3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้/ขายวตัถดุิบ/สินค้า/บริการ/การเช่า/ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์/

การรับ/ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น) ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ต้อง
ช าระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ตัง้แต ่20 ล้านบาทขึน้ไป โดยนบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ี
มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ 

   

4. เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุ ของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจในลกัษณะที่กลา่วไว้ใน
ข้อ 3. ข้างต้น 
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ค. ค านิยามของกรรมการอิสระของ บริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 
 

 บริษัทได้ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระเข้มกว่าประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ.4/2552 เร่ือง 
การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่(ฉบบัท่ี 2)  ดงันี ้
 

 กรรมการอิสระจะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการบริษัททัง้หมด และต้องมีคณุสมบตัิ
ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละศูนย์จุดเจ็ดห้า (0.75) ของทุนที่ช าระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่
เก่ียวข้องกนั ซึง่รวมทัง้หุ้นท่ีถือโดยบคุคลที่เก่ียวข้องกนัด้วย 

(ข) เป็นกรรมการผู้มิได้มีสว่นร่วมในการบริหารจดัการ บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เก่ียวข้องกนั หรือผู้
ถือหุ้นสว่นใหญ่ของบริษัท 

(ค) ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาผู้ ได้รับเงินเดือนประจ า จากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่
เก่ียวข้องกนั หรือผู้ ถือหุ้นสว่นใหญ่ของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากต าแหน่งดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อน
การแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

(ง) เป็นกรรมการผู้ ไม่มีสิทธิพิเศษหรือผลประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม ในการเงินและการจดัการ
ของบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั หรือผู้ ถือหุ้นสว่นใหญ่ของบริษัท 

(จ) มิได้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เก่ียวข้องกนั หรือเป็นหุ้นสว่นหรือผู้ ถือหุ้นใหญ่
ในส านักงานบัญชีดังกล่าว เว้นแต่จะพ้นจากต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนการแต่งตัง้เป็น
กรรมการอิสระ 

(ฉ) มิได้เป็นกรรมการที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เก่ียวข้องกนั ไม่ว่าจะ
โดยตรงหรือโดยอ้อม เว้นแต่จะพ้นจากต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนการแต่งตัง้ โดยให้
หมายความรวมถึงความสมัพนัธ์ในลกัษณะตอ่ไปนีด้้วย 

 บริการทางวิชาชีพ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่มี
คา่ตอบแทนเกินปีละ 2,000,000 บาท ตอ่ปี 

 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจอื่นๆ เช่น สญัญาเช่า ซือ้ขายสนิค้าหรือบริการ หรือให้ความช่วยเหลอืทางการเงิน
อื่นๆ ที่มีคา่ตอบแทนเกิน 20,000,000 บาท หรือเกินร้อยละ 3 ของสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ 

เว้นแตใ่นกรณีที่การท าธุรกรรมดงักลา่ว เป็นการจ าเป็นตอ่ประโยชน์ของบริษัท หรือเป็นธุรกรรมที่ไมอ่าจหลกีเลี่ยง
ได้ ทัง้นี ้ธุรกรรมดงักลา่วจะต้องได้รับอนมุตัิเป็นเอกฉนัท์จากที่ประชมุคณะกรรมการ  

(ช) เป็นกรรมการผู้มิใช่บคุคลผู้ เก่ียวข้องกนัหรือญาติสนิทของผู้บริหาร ฝ่ายจดัการหรือผู้ ถือหุ้นสว่นใหญ่ของบริษัท
และบริษัทยอ่ย 

(ซ) เป็นกรรมการผู้ที่มิได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นผู้แทนเพื่อดแูลรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ ถือหุ้ นสว่นใหญ่ หรือผู้
ถือหุ้นของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนักบัผู้ ถือหุ้นสว่นใหญ่ของบริษัท 

(ฌ) สามารถปฏิบัติหน้าที่ ให้ความเห็นหรือรายงานผลของการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมาย โดย
คณะกรรมการได้ โดยปลอดและพ้นจากการควบคมุของฝ่ายจดัการหรือผู้ ถือหุ้นสว่นใหญ่ของบริษัท รวมทัง้บคุคล
ผู้ เก่ียวข้องกนัหรือญาติสนิทของบคุคลดงักลา่วด้วย 
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เอกสารแนบ 4 
ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
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เอกสารแนบ 4 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 
พิจารณาอนุมตัิการจ่ายค่าตอบแทนให้กบักรรมการประจ าปี 2563 
 
การเสนอจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนและเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัคา่ตอบแทนของกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไมเ่ป็น
ผู้บริหารในปี 2563 และเสนอการจ่ายโบนสัประจ าปีให้กบักรรมการบริษัททกุคนซึ่งค านวณจากผลการด าเนินงานปี 2562 
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการได้เสนอให้มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์อื่นตามหลกัเกณฑ์ของการจ่ายค่าตอบแทนโดยเสนอให้แก่กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารต่ อ
คณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้นดงันี ้

 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการควรจ่ายอย่างสมเหตุสมผล โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบและ
ขอบเขตการปฏิบตัิงาน 

 คา่ตอบแทนควรค านงึถึงผลประโยชน์ของกรรมการและค านงึถึงผลประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 

 โครงสร้างของคา่ตอบแทนควรจะไมซ่บัซ้อน โปร่งใส และง่ายตอ่ความเข้าใจของผู้ ถือหุ้น 

 การจ่ายค่าตอบแทนส าหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารและกรรมการอิสระ เป็นการจ่ายค่าตอบแทนประจ าและ
โบนสัประจ าปี ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผา่นมาและ 

 คา่ตอบแทนในสว่นท่ีเพิ่ม จะมีการจ่ายให้แก่กรรมการซึง่ด ารงต าแหนง่ในแตล่ะคณะอนกุรรมการ 

เพื่อให้มีการปฏิบตัิตามนโยบาย คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการจะก าหนด
รูปแบบคา่ตอบแทนโดยเปรียบเทียบกบับริษัทจดทะเบียนอื่น ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้ 

บริษัทไมม่ีนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนประจ าให้แก่กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัท 

ส าหรับค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะอนุกรรมการซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 
หรือกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร ค านวณการจ่ายในอตัรา 1.5 เทา่ของกรรมการทา่นอื่นๆ 

 ในการพิจารณาโบนสัที่จ่ายให้กบักรรมการทกุคนนัน้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดแูล
กิจการ จะประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี โดยค านึงถึงผลงาน ความรับผิดชอบ ความเช่ียวชาญและการเข้าร่วม
ประชมุ โดยอ้างอิงจากแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานและการประเมินรายบคุคล 

นอกจากนี ้โบนัสประจ าปีทัง้หมด ค านวณจากการใช้อัตราอ้างอิงของผลก าไรประจ าปีและใช้ระบบการเก็บ
คะแนน (Point System) เพื่อน ามาจดัสรรให้กบักรรมการตามที่ได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2563 ได้มีการพิจารณาให้เสนอการจ่าย
คา่ตอบแทนให้กบักรรมการประจ าปี 2563 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบั
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ดแูลกิจการ เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 27,000,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ครัง้ที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนมุตัิให้มีการเสนอจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทัง้หมด ส าหรับปี 2563 ซึ่งประกอบด้วย 

ค่าตอบแทนกรรมการรวม 

 
จ านวนที่จ่าย 

ในปี 2562 (บาท) 
จ านวนที่เสนอจ่าย 
ในปี 2563 (บาท) 

ค่าตอบแทนที่ได้อนุมัติ/และเสนอต่อผู้ถอืหุ้น
เพื่อขออนุมัต ิ

30,000,000 27,000,000* 

จ่ายจริง/จ่ายส าหรับปี 29,020,000 26,220,000 
*ค่าตอบแทนที่เสนอสูงกว่าค่าตอบแทนที่จ่ายส าหรับปี เพราะอาจจะมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเข้าใหม่ของคณะกรรมการชุดย่อยใน
ระหว่างปี ซ่ึงจะท าให้ค่าตอบแทนทีจ่่ายส าหรบัปี 2563 มีการเปลีย่นแปลง 

 
1) ค่าตอบแทนประจ า 

1.1 ค่าตอบแทนประจ าส าหรับกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

ล าดับ 
กรรมการอิสระและกรรมการที่    

ไม่เป็นผู้บริหาร 
จ านวน (บาท) 

จ านวนที่จ่าย 
ในปี 2562 (บาท) 

จ านวนที่เสนอจ่าย
ในปี 2563 (บาท) 

1 นายศรี ปรากาซ โลเฮีย (ประธาน) 75,000 ต่อเดือน 900,000 900,000 
2 นายอมิต โลเฮีย 50,000 ต่อเดือน 600,000 600,000 
3 นายระเฑียร ศรีมงคล  50,000 ต่อเดือน 600,000 600,000 
4 นายวิลเลีย่ม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 50,000 ต่อเดือน 600,000 600,000 
5 ดร.ศิริ การเจริญดี 50,000 ต่อเดือน 600,000 600,000 
6 นายมาริษ สมารัมภ์* 50,000 ต่อเดือน 600,000 300,000 
7 นายคณิต สีห์ 50,000 ต่อเดือน 600,000 600,000 
8 นายรัสเซล เลตนั เคคเูอวา 50,000 ต่อเดือน 600,000 600,000 
9 นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช 50,000 ต่อเดือน 600,000 600,000 
10 นายเทวินทร์ วงศ์วานิช** 50,000 ต่อเดือน 400,000 600,000 
11 นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร* 50,000 ตอ่เดือน - 300,000 

 ยอดรวม  6,100,000 6,300,000 
*  ค่าตอบแทนประจ าส าหรบักรรมการอิสระของนายมาริษ สมารัมภ์ จะจ่ายถึงเดือนมิถุนายน 2563 เท่านัน้ (6 เดือน) และค่าตอบแทน

ประจ าส าหรบักรรมการอิสระของนางไขศรี เนือ่งสิกขาเพียร จะเร่ิมจ่ายจากเดือนกรกฎาคม 2563 (6 เดือน) ทัง้นี ้ข้ึนอยู่กบัการอนมุติั
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

**  ค่าตอบแทนประจ าส าหรบักรรมการอิสระของนายเทวินทร์ วงศ์วานิช เร่ิมจ่ายจากเดือนพฤษภาคม 2562  
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1.2 ค่าตอบแทนประจ าส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบ 

ล าดับ กรรมการอิสระ จ านวน (บาท) จ านวนที่จ่าย 
ในปี 2562 (บาท) 

จ านวนที่เสนอจ่าย
ในปี 2563 (บาท) 

1 นายระเฑียร ศรีมงคล (ประธาน) 75,000 ต่อเดือน 900,000 900,000 
2 นายมาริษ สมารัมภ์* 50,000 ต่อเดือน 600,000 300,000 
3 ดร.ศิริ การเจริญดี 50,000 ต่อเดือน 600,000 600,000 
4 นายเทวินทร์ วงศ์วานิช* 50,000 ตอ่เดือน - 300,000 
 ยอดรวม  2,100,000 2,100,000 

*  ค่าตอบแทนประจ าส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบของนายมาริษ สมารัมภ์ จะจ่ายถึงเดือนมิถุนายน 2563 เท่านัน้ (6 เดือน) และ
ค่าตอบแทนประจ าส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบของนายเทวินทร์ วงศ์วานิช จะเร่ิมจ่ายจากเดือนกรกฎาคม 2563 (6 เดือน) 
1.3 ค่าตอบแทนประจ าส าหรับคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการโดยจ่าย

ให้แก่กรรมการอิสระเท่านัน้ 

ล าดับ กรรมการอิสระ จ านวน (บาท) จ านวนที่จ่าย 
ในปี 2562 (บาท) 

จ านวนที่เสนอจ่าย
ในปี 2563 (บาท) 

1 นายรัสเซล เลตนั เคคเูอวา* (ประธาน) 
(8 เดือน) 

35,000 ต่อเดือน 280,000 420,000 

 นายรัสเซล เลตนั เคคเูอวา* (สมาชิก) 
(4 เดือน) 

25,000 ตอ่เดือน 100,000 - 

2 นายวิลเลีย่ม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค*(ประธาน) 
(4 เดือน) 

35,000 ตอ่เดือน 140,000 300,000 

 นายวิลเลีย่ม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค* (สมาชิก) 
(8 เดือน) 

25,000 ตอ่เดือน 200,000 - 

3 ดร.ศิริ การเจริญดี 25,000 ต่อเดือน 300,000 300,000 
4 นายคณิต สีห์ 25,000 ต่อเดือน 300,000 300,000 
5 นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช 25,000 ต่อเดือน 300,000 300,000 

 ยอดรวม  1,620,000 1,620,000 
* นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวาได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ แทน      

นายวิลเลีย่ม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค โดยมีผลตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2562 ทีผ่่านมา 
1.4 ค่าตอบแทนประจ าส าหรับคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง โดยจ่ายให้แก่

กรรมการอิสระเท่านัน้ 

ล าดับ กรรมการอิสระ จ านวน (บาท) จ านวนที่จ่าย 
ในปี 2562 (บาท) 

จ านวนที่เสนอจ่าย
ในปี 2563 (บาท) 

1 นายระเฑียร ศรีมงคล 25,000 ต่อเดือน 300,000 300,000 
2 นายมาริษ สมารัมภ์* 25,000 ต่อเดือน 175,000 - 
3 นายรัสเซล เลตนั เคคเูอวา 25,000 ต่อเดือน 300,000 300,000 
4 นายคณิต สีห์ 25,000 ต่อเดือน 300,000 300,000 
5 นายเทวินทร์ วงศ์วานิช* 25,000 ตอ่เดือน 125,000 300,000 
 ยอดรวม  1,200,000 1,200,000 

 * นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการด้านความยัง่ยืนและการบริหารความเสี่ยง (5 เดือน) แทนนายมาริษ สมารัมภ์ (7 
เดือน) โดยมีผลตัง้แต่เดือนสิงหาคม 2562 ทีผ่่านมา 
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2) เงินโบนัสจ่ายให้แก่กรรมการทุกท่าน 

ล าดับ กรรมการ 
จ านวนเงนิโบนัสประจ าปี 
2562 ที่ จ่ายจริง+ (บาท) 

จ านวนเงนิโบนัสประจ าปี 
2563 ที่เสนอจ่าย++ (บาท) 

1 นายศรี ปรากาซ โลเฮีย 1,800,000 1,034,480 
2 นายอาลก โลเฮีย 1,800,000 1,551,720 
3 นางสจิุตรา โลเฮีย 1,200,000 1,034,480 
4 นายอมิต โลเฮีย 600,000 517,240 
5 นายยาโชวาดนั โลเฮีย* - 517,260 
6 นายดีลิป กมุาร์ อากาวาล 1,200,000 775,860 
7 นายอเุดย์ พอล ซิงห์ กิล 1,200,000 775,860 
8 นายซนัเจย์ อาฮจูา 1,200,000 775,860 
9 นายระเฑียร ศรีมงคล 1,800,000 1,293,100 
10 นายมาริษ สมารัมภ์ 1,200,000 1,034,480 
11 นายวิลเลีย่ม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 1,200,000 1,034,480 
12 ดร.ศิริ การเจริญดี 1,200,000 1,034,480 
13 นายคณิต สีห์ 1,200,000 1,034,480 
14 นายรัสเซล เลตนั เคคเูอวา 1,200,000 1,034,480 
15 นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช 1,200,000 1,034,480 
16 นายเทวินทร์ วงศ์วานิช* - 517,260 

 ยอดรวม 18,000,000 15,000,000 
+ ค านวณจากผลการด าเนินงาน ปี 2561 
++  ค านวณจากผลการด าเนินงาน ปี 2562 
* นายเทวินทร์ วงศ์วานิช และนายยาโชวาดนั โลเฮีย ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการเข้าใหม่ ณ ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวนัที ่

24 เมษายน 2562 
 

3) ค่าตอบแทน และ/หรือ ผลประโยชน์อื่นๆ 
 ไม่มี 
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เอกสารแนบ 5 
ข้อมูลผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 
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เอกสารแนบ 5 
 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 
พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 
 
ข้อมูลในการเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 
 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
  
 ที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2563 ได้พิจารณาการแตง่ตัง้ผู้สอบ
บญัชีของบริษัท โดยมคีวามเห็นวา่ในปี 2562 ที่ผา่นมา บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ผู้สอบบญัชีของบริษัทได้
ปฏิบตัิงานอยา่งเหมาะสม เป็นท่ีนา่พอใจ จึงเห็นสมควรเสนอให้ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบ
บญัชีรายนี ้ ในปี 2563 โดย ก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 8,800,000 บาท โดยไมร่วมคา่ใช้จา่ย
อื่นๆ 
 
การเสนอแต่งตัง้ส านักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญช ี
  
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวนัที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาให้เสนอต่อที่ประชุม     
ผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2563 
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

ให้มีการเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั โดยมีรายนามผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตดงัตอ่ไปนี ้  

 

 

ชื่อ  ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต

เลขที่ 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น จ านวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง 

งบการเงนิของบริษัท 

 1. นายสเุมธ แจ้งสามส ี 9362 - 1 

 2. นายศกัดา เกาทณัฑ์ทอง 4628 - 2 

 3. นายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลศิ 4068 - - 
 

โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจในการตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 
ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีที่ได้รับการเสนอแต่งตัง้ทกุรายเป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีสว่นได้เสียกบับริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว ในลกัษณะที่จะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเป็นอิสระ 
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นอกจากนี ้บริษัทยอ่ยของบริษัทโดยสว่นใหญ่ ได้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีที่สงักดับริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี 
จ ากดั และผู้สอบบญัชีที่สงักดั KPMG International เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย ทัง้นี ้ส าหรับบริษัทยอ่ยที่ใช้ผู้สอบบญัชี
อื่นเป็นผู้สอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัทจะดแูลให้บริษัทยอ่ยดงักลา่วจดัท างบการเงินให้ทนัตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

 
การเสนอจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2563 

 
ส าหรับคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2563 ได้ก าหนดคา่ตอบแทนเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 8,800,000 บาท 

โดยไมร่วมคา่ใช้จา่ยอื่นๆ 
 
ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีโดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 

รายละเอียด ค่าตอบแทนที่จ่าย 
ในปี 2562 (บาท) 

ค่าตอบแทนที่เสนอ 
ในปี 2563 (บาท) 

เพิ่มขึน้ 
(ร้อยละ) 

คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี  8,500,000 8,800,000 3.53% 

 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ได้รวมถึงค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส จ านวนสามไตรมาส และ

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปีของงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมของบริษัท  
 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและค่าบริการตรวจสอบอื่นๆ 
 

รายละเอียด ปี 2561 (ล้านบาท) ปี 2562* (ล้านบาท) 
1. ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัท
ที่มีอ านาจควบคมุร่วม และบริษัทร่วม 

171 184 

ก) จ่ายให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
และ บริษัทที่สงักดั บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี 
จ ากดั 

ข) จ่ายใหผู้ส้อบบญัชีบริษัทอืน่  

151 
 
 

20 

159 
 
 

25 
2. คา่บริการตรวจสอบอื่น (Non-audit fee) ที่จ่ายให้กบับริษัท
ที่ สังกัด  KPMG  International นอกเหนือจาก  บ ริษั ท         
เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั** 

91 161 

* ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและค่าบริการตรวจสอบอื่นที่เพ่ิมข้ึน ส่วนใหญ่เกิดจากการเข้าซ้ือกิจการเพ่ิมเติม และการเพ่ิมขอบเขตการ
ตรวจสอบระหว่างปี 2562 

** ค่าบริการตรวจสอบอืน่ซ่ึงเกีย่วข้องกบัการให้ค าปรึกษาด้านภาษี การท า Due Diligence อนัเกีย่วเนือ่งกบัการซ้ือกิจการ การปรบัโครงสร้าง
กิจการ และการให้ค าปรึกษาในด้านอืน่ๆ 



       
 
 

                                                    บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 6 
ข้อมูลเก่ียวกับการเสนอแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 22 และข้อที่ 26 
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เอกสารแนบ 6 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 
พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขข้อบงัคับของบริษัท ข้อที่ 22 และข้อที่ 26 
  
ความเป็นมา  
 

 เพื่อให้บริษัทสามารถจดัการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือการประชุมผู้ ถือหุ้นผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
บริษัทจ าเป็นต้องแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที่ 22 และข้อที่ 26 เพื่อให้สอดคล้องกบัพระราชก าหนดวา่ด้วยการประชมุผา่น
สือ่อิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 5/2563 เมื่อวนัที่ 1 มิถุนายน 2563 ได้พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบั
ของบริษัท ข้อที่ 22 และข้อที่ 26 เพื่อให้บริษัทสามารถจดัการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือการประชมุผู้ ถือหุ้นผา่น
สือ่อิเลก็ทรอนิกส์ได้  และให้เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทดงักลา่ว 
 
 โดยการเสนอแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที่ 22 และข้อที่ 26 ดงักลา่ว มีรายละเอียดดงันี ้
 

ข้อบังคับปัจจุบนัของบริษัท ข้อบังคับของบริษัทที่เสนอแก้ไข 
“ข้อ 22. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 
เดือนตอ่ครัง้ 
 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายสง่หนงัสือนดัประชมุไปยงั
กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี
จ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้ง
การนดัประชมุโดยวิธีอื่นและก าหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็
ได้ 
 คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ 
ท้องที่อนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใด
ตามที่เห็นสมควร 
 กรรมการตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปอาจร้องขอให้ประธาน
กรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการ
ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการก าหนดวนัประชุมภายใน 
14 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับการร้องขอ 

“ข้อ 22. (ใหม่) คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่าง
น้อย 3 เดือนตอ่ครัง้ 
 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายสง่หนงัสือนดัประชมุไปยงั
กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี
จ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้ง
การนดัประชมุโดยวิธีอื่นและก าหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็
ได้ 
 คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ 
ท้องที่อนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใด
ตามที่เห็นสมควร 
 การประชุมคณะกรรมการสามารถกระท าผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขตามที่กฎหมายก าหนด 
 กรรมการตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปอาจร้องขอให้ประธาน
กรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการ
ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการก าหนดวนัประชุมภายใน 
14 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับการร้องขอ 
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ข้อบังคับปัจจุบนัของบริษัท ข้อบังคับของบริษัทที่เสนอแก้ไข 
ข้อ 26. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท า
เป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเร่ืองที่ จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วย
รายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของ
คณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่วและจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนาย
ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณา
ค าบอกกลา่วนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ไมน้่อยกวา่ 3 วนัก่อน
วนัประชมุ 
 ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นสามารถจัดประชุมได้ ณ 
ท้องที่อนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัอื่นทัว่
ราชอาณาจกัร 
 

ข้อ 26. (ใหม่) ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการ
จัดท าเป็นหนงัสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วย
รายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของ
คณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่วและจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนาย
ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณา
ค าบอกกลา่วนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ไมน้่อยกวา่ 3 วนัก่อน
วนัประชมุ 
 ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นสามารถจัดประชุมได้ ณ 
ท้องที่อนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัอื่นทัว่
ราชอาณาจกัร 
 การประชุมผู้ถือหุ้นสามารถกระท าผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขตามที่กฎหมายก าหนด” 

 



       
 
 

                                                    บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 7 
การแต่งตัง้ผู้รับมอบฉันทะ รายช่ือกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอช่ือ
ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น 
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เอกสารแนบ 7 
 

การแต่งตัง้ผู้รับมอบฉันทะ และรายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้
ถอืหุ้น 
 บริษัทได้ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่  1/2563 ณ  ห้องฉตัรา บอลรูม  โรงแรมสยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพ เลขที่ 
991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย ในวนัองัคารที่ 30 มิถนุายน 2563 เวลา 14.00 น. เพื่อ
พิจารณาระเบียบวาระตา่งๆ รายละเอียดตามที่ได้แสดงไว้ในหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 
 บริษัทขอเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ตามวนัเวลาดงักลา่ว หากทา่นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุ
ได้ ทา่นสามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอื่น หรือกรรมการอิสระทา่นใดทา่นหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้
 
1 ชื่อ: นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช 

ต าแหน่ง: กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ  
อาย:ุ 72 ปี 
ที่อยู่: เลขที ่75/80-81 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 2 ชัน้ 32 ซอยสขุมุวิท 19 (วฒันา) แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย 
การม/ีไม่มีส่วนได้เสียพเิศษในวาระที่เสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้นี ้

วาระที่ เร่ือง การม/ีไม่ม ี
ส่วนได้เสียพิเศษ 

วาระท่ี 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 ไมม่ี 
 
2 ชื่อ: นายเทวินทร์ วงศ์วานิช 

ต าแหน่ง: กรรมการอิสระ กรรมการด้านความยัง่ยืนและการบริหารความเสีย่ง 
อาย:ุ 61 ปี 
ที่อยู่: เลขที ่75/80-81 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 2 ชัน้ 32 ซอยสขุมุวิท 19 (วฒันา) แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย 
การม/ีไม่มีส่วนได้เสียพเิศษในวาระที่เสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้นี ้

วาระที่ เร่ือง การม/ีไม่ม ี
ส่วนได้เสียพิเศษ 

วาระท่ี 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 ไมม่ี 
 
3 ชื่อ: นายระเฑยีร ศรีมงคล* 

ต าแหน่ง: ประธานกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการด้านความยัง่ยืนและการบริหารความเสีย่ง 

อาย:ุ 60 ปี 
ที่อยู่: เลขที ่75/80-81 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 2 ชัน้ 32 ซอยสขุมุวิท 19 (วฒันา) แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย 
การม/ีไม่มีส่วนได้เสียพเิศษในวาระที่เสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้นี ้

วาระที่ เร่ือง การม/ีไม่ม ี
ส่วนได้เสียพิเศษ 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัเิลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตาม
วาระ 

มี 

วาระอื่นๆ (วาระท่ี 1, 2, 3, 5, 6 และ 7) นอกเหนือจากวาระท่ี 4  ไมม่ี 
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4 ชื่อ: ดร.ศิริ การเจริญด*ี 
ต าแหน่ง: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและก ากบัดแูล

กิจการ 
อาย:ุ 71 ปี 
ที่อยู่: เลขที ่75/80-81 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 2 ชัน้ 32 ซอยสขุมุวิท 19 (วฒันา) แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย 
การม/ีไม่มีส่วนได้เสียพเิศษในวาระที่เสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้นี ้

วาระที่ เร่ือง การม/ีไม่ม ี
ส่วนได้เสียพิเศษ 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัเิลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตาม
วาระ 

มี 

วาระอื่นๆ (วาระท่ี 1, 2, 3, 5, 6 และ 7) นอกเหนือจากวาระท่ี 4  ไมม่ี 
 

 
หมายเหต ุ * นายระเฑียร ศรีมงคล และดร.ศิริ การเจริญดี เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษในวาระที่ 4 เร่ือง “พิจารณา

อนุมตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ” ซึ่งเป็นกรรมการท่ีครบก าหนดออกตาม
วาระ ในปี 2563 และได้รับเสนอให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

 
ในกรณีที่ท่านผู้ ถือหุ้ นมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ ใช้สิทธิแทน กรุณาส่งหนังสือ      

มอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนและลงลายมือช่ือของท่านผู้ ถือหุ้ น (ในฐานะผู้ มอบฉันทะ) พร้อมเอกสาร
ประกอบการมอบฉนัทะอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 11 (ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และ
แสดงหลกัฐานเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ ถือหุ้น) กลบัมายงับริษัท อย่าง
น้อย 3 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น (วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563) ตามที่อยูด่งันี ้
 
ถึง: ฝ่ายเลขานุการบริษัท  

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน)  
เลขที่ 75/80-81 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 2 ชัน้ 32  
ซอยสขุมุวิท 19 (วฒันา) แขวงคลองเตยเหนือ  
เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย 



       
 
 

                                                    บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 8 
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                    บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

หน้า 33 

 

เอกสารแนบ 8 
(ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)  

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
 

  เขียนท่ี....................................................................... 
วนัท่ี.............เดือน..............................พ.ศ................. 

(1) ข้าพเจ้า...........................................................................................สญัชาต.ิ......................................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี......................................ถนน....................... ..............ต าบล/แขวง..................................................................... 
อ าเภอ/เขต......................................จงัหวดั...................................รหสัไปรษณีย์.................................................................... 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม.......................................หุ้น   
และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.............................เสียง ดงันี ้

 หุ้นสามญั.....................................หุ้น       ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั................................เสียง 
(3)  ขอมอบฉนัทะให้ 

 (1).......................................... ...................................................................................อายุ...... ............ปี                  
อยู่บ้านเลขท่ี......................................ถนน........................................ต าบล/แขวง.... .............................................................. 
อ าเภอ/เขต........................................จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย์.........................................................หรือ 

 (2)................................................................ .............................................................อายุ......... .........ปี                     
อยู่บ้านเลขท่ี......................................ถนน........................................ต าบล/แขวง.................................................................. 
อ าเภอ/เขต........................................จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย์.........................................................หรือ 

(3)................................................................ .............................................................อายุ.................ปี                    
อยู่บ้านเลขท่ี......................................ถนน........................................ต าบล/แขวง.................................................................. 
อ าเภอ/เขต........................................จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย์................................................................ 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ของบริษัท ครัง้ที่  1/2563 ในวันอังคารที่  30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฉัตรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพ 
เลขท่ี 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 

      ลงช่ือ .................................................... ผู้มอบฉนัทะ 
   (...................................................) 

 
ลงช่ือ ............................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 

  (...................................................) 
 

ลงช่ือ ............................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 
  (...................................................) 
 

ลงช่ือ ............................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 
  (...................................................) 

หมายเหตุ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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เอกสารแนบ 9 
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
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เอกสารแนบ 9 

(ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)                  

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น _______________ 
เขียนที่ ............................................................... 

                                                              วนัท่ี ........... เดือน......................พ.ศ................... 
(1)  ข้าพเจ้า ............................................................................................................... สญัชาติ.................................. 
อยูบ้่านเลขท่ี .....................................ถนน ..........................................ต าบล/แขวง................................................... 
อ าเภอ/เขต ......................................................... จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย์ ............................  
(2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม......................หุ้น 
และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั ...............................................เสยีง ดงันี ้
             หุ้นสามญั...............................หุ้นและออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั .........................................เสยีง ดงันี ้                                                  
 (3)  ขอมอบฉนัทะให้ 
 (1) .................................................................................................................. อาย ุ.................................. ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี .....................................ถนน ..........................................ต าบล/แขวง................................................... 
อ าเภอ/เขต ...................................... จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย์ ............................หรือ  
 (2) ................................................................................................................... อาย ุ................................. ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี .....................................ถนน ...........................................ต าบล/แขวง................................................... 
อ าเภอ/เขต ...................................... จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย์ ............................หรือ  

 (3) ................................................................................................................... อาย ุ................................ ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี .....................................ถนน ...........................................ต าบล/แขวง................................................... 
อ าเภอ/เขต ...................................... จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย์ ................................................  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า         
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ที่  1/2563 ซึ่งจดัขึน้ในวันอังคารที่  30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องฉตัรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพ เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
ประเทศไทย หรือจะพงึเลือ่นไปในวนัเวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 
(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นีด้งันี ้
 
  วาระท่ี 1 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562  
  วาระท่ี 2 พิจารณาอนมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุส าหรับปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
          เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 
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  วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 
   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
          เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 
  วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ 
    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  4.1   นายระเฑยีร ศรีมงคล 
          เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 
  4.2   นายวิลเลีย่ม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 
          เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 
  4.3   ดร. ศิริ การเจริญด ี
          เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 
  4.4  นายคณิต สห์ี 
          เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 
  4.5   นายดีลปิ กมุาร์ อากาวาล 
          เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 
  4.6  นางไขศรี เนื่องสกิขาเพียร 
          เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 
 วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิการจ่ายคา่ตอบแทนให้กบักรรมการประจ าปี 2563 
   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
          เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 
  วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทและก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2563 
   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
          เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 
  วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที ่22 และข้อที ่26 
   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
          เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 
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  วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
          เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 
(5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ให้ถือวา่การลงคะแนน
เสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จ จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที่ข้าพเจ้าระบุ
ไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือเสมอืนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 

ลงช่ือ........................................................ผู้มอบฉนัทะ 
        (.......................................................)  
 
ลงช่ือ........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                   (.......................................................) 
 
ลงช่ือ........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                   (.......................................................) 
 
ลงช่ือ........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                   (.......................................................) 
หมายเหตุ 1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
 2.  วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน)  
 ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) ในวนัอังคารที่ 
30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฉตัรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพ เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1         
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

------------------------------------------------------------------------- 
  วาระที่                    เร่ือง            
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   เห็นด้วย      ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสยีง 
  วาระที่                    เร่ือง           
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   เห็นด้วย           ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสยีง 
  วาระที่                    เร่ือง           
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   เห็นด้วย           ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสยีง 
  วาระที่                    เร่ือง           
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   เห็นด้วย           ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสยีง 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่หนงัสอืมอบฉนัทะถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 

ลงช่ือ........................................................ผู้มอบฉนัทะ 
        (.......................................................)  

 

ลงช่ือ........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                   (.......................................................) 
 

ลงช่ือ........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                   (.......................................................) 
 

ลงช่ือ........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                   (.......................................................) 



 
 

Indorama Ventures Public Company Limited 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 10 
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  
(ส าหรับผู้ถอืหุ้นซ่ึงเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 
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เอกสารแนบ 10 
 (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Affixed Stamp Duty Baht 20) 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

(ส าหรับผู้ถอืหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 
Proxy Form C. 

(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only) 
----------------------------- 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น เขียนที่ ........................................................................... 
Shareholders register no. Written at 
  

วนัที่ ............ เดือน ............................... พ.ศ. …………..  
 Date           Month      Year 
 

(1)   ข้าพเจ้า .........................................................................................................................................................................................................  
            I/We         
ส านกังานตัง้อยูเ่ลขที่ ......................................... ถนน……………………..……………………. ต าบล/แขวง .................................................................  
residing at           Road              Tambol/Khwaeng                     
อ าเภอ/เขต ............................................................. จงัหวดั ……………………………………….. รหสัไปรษณีย์ …………………………………...……. 
Amphur/Khet                                                          Province                   Postal Code 
      
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้กบั ................................................................................................................................................. 
As being the custodian of 
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
being a shareholder of Indorama Ventures Public Company Limited (“Company”) 
            โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม    หุ้น      และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสียง  ดงันี ้ 
            holding the total amount of   shares and have the right to vote equal to                  votes as follows: 

□ หุ้นสามญั     หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั    เสียง  
      ordinary share     shares  and have the right to vote equal to   votes 

 
(2)  ขอมอบฉันทะให้ (1) ...................................................................................................  อาย ุ................ ปี อยูบ้่านเลขที่ ............................. 

Hereby appoint                           age        years, residing at 
ถนน ............................................................ ต าบล/แขวง ............................................................ อ าเภอ/เขต ............................................................ 
Road     Tambol/Khwaeng                   Amphur/Khet                   
จงัหวดั .................................................................รหสัไปรษณีย์ ................................................................... หรือ 
Province              Postal Code                               or 
 

(2) ....................................................................................................  อาย ุ................ ปี อยูบ้่านเลขที่ ..............................                                                                                                                       
                               age        years, residing at 

ถนน ............................................................ ต าบล/แขวง ............................................................ อ าเภอ/เขต ............................................................ 
Road     Tambol/Khwaeng                   Amphur/Khet                   
จงัหวดั .................................................................รหสัไปรษณีย์ ................................................................... หรือ 
Province              Postal Code                               or 

(3) ....................................................................................................  อาย ุ................ ปี อยูบ้่านเลขที่ ..............................                                                                                                                       
                              age        years, residing at 

ถนน ............................................................ ต าบล/แขวง ............................................................ อ าเภอ/เขต ............................................................ 
Road     Tambol/Khwaeng                   Amphur/Khet                   
จงัหวดั .................................................................รหสัไปรษณีย์ ...................................................................  
Province              Postal Code                                



 
 

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

หน้า 39 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 ในวัน
อังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฉัตรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี ้ กรุงเทพ เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 
as only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2020 

on Tuesday 30th June 2020 at 2.00 p.m. at Chadra Ballroom, Siam Kempinski Hotel Bangkok, No.991/9, Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok 
10330, Thailand or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
 I/We authorize my/our Proxy to cast the votes according to my/our intention as follows: 
  □ มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดทีถื่อ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

      Grant partial the total amount of shares holding and entitled to vote 
 □ มอบฉันทะบางสว่น คือ 
      Grant partial shares of 

   □ หุ้นสามญั .................................... หุ้น         มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั ............................................ เสียง 
             ordinary share                           shares  and have the right to vote equal to                       votes 

 
  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด ..................................................... เสียง 
  Total voting right                                                                                    vote (s) 
 
(4)    ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 I/We authorize my/our Proxy to cast the votes according to my/our intention as follows: 

 
วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 
Agenda Item 1  To acknowledge the report on the Company’s operational results for the year 2019 

 
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตัิงบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
Agenda Item 2  To consider and approve the Balance Sheet and Profit and Loss Accounts for the year ended 31st 

December 2019 
 □  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

  (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 □  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

                     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 □ เห็นด้วย .................... เสียง       □ ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสยีง 

                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)  
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 
Agenda Item 3  To consider and approve the dividend payment from the Company’s 2019 operating results  

 □  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 □  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
                    (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 □ เห็นด้วย .................... เสียง       □ ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสยีง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)  
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda Item 4 To consider and approve the election of directors in replacement of those who retire by rotation 

 □  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 □  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
                     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:     

4.1 นายระเฑียร ศรีมงคล 
Mr. Rathian Srimongkol 

  □ เห็นด้วย .................... เสียง       □ ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสยีง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)        
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4.2 นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 
Mr. William Ellwood Heinecke 

  □ เห็นด้วย .................... เสียง       □ ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสยีง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)        

4.3 ดร. ศิริ การเจริญดี 
Dr. Siri Ganjarerndee  

  □ เห็นด้วย .................... เสียง       □ ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสยีง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)        

4.4 นายคณิต สห์ี 
Mr. Kanit Si  

  □ เห็นด้วย .................... เสียง       □ ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสยีง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)  

4.5 นายดีลปิ กมุาร์ อากาวาล 
Mr. Dilip Kumar Agarwal  

  □ เห็นด้วย .................... เสียง       □ ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสยีง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)     

4.6 นางไขศรี เน่ืองสิกขาเพียร 
Mrs. Kaisri Nuengsigkapian 

  □ เห็นด้วย .................... เสียง       □ ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสยีง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)   
  

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจ าปี 2563 
Agenda Item 5  To consider and approve the remuneration of Directors for the Year 2020 

 □  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 □  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
                    (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  □ เห็นด้วย .................... เสียง       □ ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสยีง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)  
 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 
Agenda Item 6  To consider and appoint the Company’s Auditor and Fix the Audit Fee for the Year 2020 

 □  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 □  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
                    (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  □ เห็นด้วย .................... เสยีง       □ ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสยีง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s) 
 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 22 และข้อที่ 26 
Agenda Item 7 To consider and approve the amendment to Articles 22 and 26 of the Company’s Articles of 

Association 
 □  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

  (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 □  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

                    (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  □ เห็นด้วย .................... เสียง       □ ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสยีง 

                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)    
 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
Agenda Item 8 Any other businesses (if any) 

 □  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 □  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
                    (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  □ เห็นด้วย .................... เสียง       □ ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสยีง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)      
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(5)   การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้อง และไมใ่ชเ่ป็น
การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting as a 
shareholder.  
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or 
passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy 
shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนวา่
ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 Any business carried on by the proxy holder in the said meeting except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy 
form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.  
 
 
  ลงนาม/Signed ............................................................ ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
                                        ( ............................................................ ) 
 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
                               ( ............................................................ ) 
 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
                               ( ............................................................ ) 

 
ลงนาม/Signed ............................................................ ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

                               ( ............................................................ ) 
หมายเหต ุ/ Remarks  
 

1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
The Proxy Form C. only use for shareholders whose names appearing in the foreign investors registration and he/she appointed a 
custodian in Thailand to be responsible for safeguarding shares only. 

2. หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are: 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
Power of attorney from the shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder  

(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 
Letter of certification to certify that the Proxy Form have a permit to act as a custodian. 

3. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวน
หุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number 
of shares to many proxies for splitting votes.  

4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบ
ฉันทะแบบ ค. ตามแบบ 

 In case there are agenda other than the agenda specified above the additional statement can be specified by the Shareholder in 
the Supplemental Proxy Form as enclosed. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

Supplemental Proxy Form C 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 
The proxy is granted by a shareholder of Indorama Ventures Public Company Limited. 

 ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่  1/2563 ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฉัตรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินส
กี ้กรุงเทพ เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

For the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2020 on Tuesday 30th June 2020 at 02.00 p.m. at Chadra Ballroom, 
Siam Kempinski Hotel Bangkok, 991/9 Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand or such other date, time and place as the meeting may 
be adjourned. 

---------------------------- 
 

วาระที่............. …………………………………………………………………………………………………………………... 
Agenda Item ..  …………………………………………………………………………………………………………………... 

  
 □  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

  (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 □  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

                    (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  □ เห็นด้วย .................... เสียง       □ ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสยีง 

                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)        
 

วาระที่............. …………………………………………………………………………………………………………………... 
Agenda Item ..  …………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 □  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

  (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 □  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

                    (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  □ เห็นด้วย .................... เสยีง       □ ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสยีง 

                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)        
 

วาระที่............. …………………………………………………………………………………………………………………... 
Agenda Item ..  …………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 □  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

  (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 □  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

                    (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  □ เห็นด้วย .................... เสียง       □ ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสยีง 

                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)        
 

วาระที่............. …………………………………………………………………………………………………………………... 
Agenda Item ..  …………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 □  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

  (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 □  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

                   (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  □ เห็นด้วย .................... เสียง       □ ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสียง 

                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)        
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วาระที่............. …………………………………………………………………………………………………………………... 
Agenda Item ..  …………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 □  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

  (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 □  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

                    (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  □ เห็นด้วย .................... เสียง       □ ไมเ่หน็ด้วย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสยีง 

                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)        
 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่หนงัสือมอบฉันทะถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 
 

   ลงนาม/Signed ............................................................ ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
        ( ............................................................ ) 
 

   ลงนาม/Signed ............................................................ ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
        ( ............................................................ ) 

 
   ลงนาม/Signed ............................................................ ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

         ( ............................................................ ) 
  

   ลงนาม/Signed ............................................................ ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
         ( ............................................................ ) 

 



       
 
 

                                                    บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 11 
ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานเพื่อเข้า

ร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 
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เอกสารแนบ 11  
 

 ค าชีแ้จงวธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และแสดงหลกัฐานเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุ้น 

 
วิธีการมอบฉันทะ 

บริษัทได้จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. (ตามเอกสารแนบ 8) หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. (ตามเอกสารแนบ 9) 
และหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. (ตามเอกสารแนบ 10) เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถ
พิจารณาได้วา่จะมอบฉนัทะให้บคุคลอื่น หรือจะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระรายใดรายหนึง่ตามที่บริษัทได้เสนอช่ือไว้ ซึง่มี
รายช่ือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้นเลือกเพื่อมอบฉนัทะปรากฏตามเอกสารแนบ 7 ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถ
แบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
 อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะทัว่ไปที่ง่ายไม่ซบัซ้อน หนงัสือ
มอบฉันทะแบบ ข.  และหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค.  ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ ลงทุน
ตา่งประเทศ  และแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน  (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ผู้ ถือ
หุ้นสามารถพิมพ์เอกสารได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.indoramaventures.com ภายใต้หวัข้อ นกัลงทนุสมัพนัธ์ » ข้อมลู
ส าหรับผู้ ถือหุ้น » ข้อมลูการประชมุผู้ ถือหุ้น 
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น ก่อนเร่ิมการประชุมประมาณ 2 ชัว่โมงก่อนการประชุม 
โดยจะเร่ิมเปิดรับการลงทะเบียนตัง้แต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องฉตัรา บอลรูม โรงแรมสยามเคมปินสกี ้กรุงเทพ 
เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย ตามที่ได้แนบแผนที่สถานที่จดัประชุมตาม
เอกสารแนบ 13 มาพร้อมนี ้

ทัง้นี ้ทา่นผู้ ถือหุ้นจะต้องปฏิบตัิตามแนวทางปฏิบตัิในการเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 กรณี
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (“โรค COVID-19”) ซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชมุฉบบันีอ้ยา่งเคร่งครัด 
หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม 

ผู้ เข้าร่วมประชมุโปรดแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนี ้ณ จดุรับลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชมุ  
1. ผู้ถอืหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผู้ถอืหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง 
(ก) ใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึง่แนบมากบัหนงัสอืเชิญประชมุ 
(ข) เอกสารตัวจริงที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน     

บตัรประจ าตวัข้าราชการ ใบขบัขี่ หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นเป็นชาวตา่งชาติ) 
 1.2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ 

(ก) ใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึง่แนบมากบัหนงัสอืเชิญประชมุ 
(ข) หนงัสือมอบฉนัทะที่บริษัทจดัสง่ให้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมนี ้ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือ

ช่ือของผู้ ถือหุ้น (ในฐานะผู้มอบฉนัทะ) และผู้ รับมอบฉนัทะ 
(ค) ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้และยงัไมห่มดอายุของผู้ ถือหุ้น ตามที่ระบไุว้ในข้อ 1.1(ข) ข้างต้น ที่ได้ลง

ลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ ถือหุ้น (ในฐานะผู้มอบฉนัทะ) 
(ง) เอกสารตวัจริงที่สว่นราชการออกให้และยงัไมห่มดอายุของผู้ รับมอบฉนัทะ ตามที่ระบไุว้ในข้อ 1.1(ข) ข้างต้น  

http://www.indoramaventures.com/
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2. ผู้ถอืหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 
2.1 กรณีกรรมการผู้มีอ านาจลงนามมาร่วมประชุมด้วยตนเอง 

(ก) ใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึง่แนบมากบัหนงัสอืเชิญประชมุ 
(ข) เอกสารตวัจริงที่สว่นราชการออกให้และยงัไม่หมดอายขุองผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ ตามที่ระบไุว้

ในข้อ 1.1(ข) ข้างต้น  
(ค) ส าหรับนิติบุคคลสัญชาติไทย ส าเนาหนงัสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัประชุม 

พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้  และประทบัตราส าคญัของ
นิติบคุคล (ถ้ามี) 
ส าหรับนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตัง้นิติบุคคล และ/หรือ หนงัสือรับรองของ
นิติบคุคล พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้  และประทบัตรา
ส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) ทัง้นี ้เอกสารซึ่งผู้มีอ านาจลงนามลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องแล้ว จะต้อง
ได้รับการรับรองลายมือช่ือโดย Notary Public และมีอายไุมเ่กิน 1 ปี ก่อนวนัประชมุ 

2.2 กรณีที่มีการมอบฉันทะ 
(ก) ใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึง่แนบมากบัหนงัสอืเชิญประชมุ 
(ข) หนงัสือมอบฉนัทะที่บริษัทจดัสง่ให้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมนี  ้ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือ

ช่ือของผู้ ถือหุ้น (ในฐานะผู้มอบฉนัทะ) และผู้ รับมอบฉนัทะ 
(ค) ส าหรับนิติบุคคลสัญชาติไทย ส าเนาหนงัสอืรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไมเ่กิน 1 ปี ก่อนวนัประชมุ 

พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของ
นิติบคุคล (ถ้าม)ี 

ส าหรับนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตัง้นิติบุคคล และ/หรือ หนงัสือรับรองของ
นิติบคุคล พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้  และประทบัตรา
ส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) ทัง้นี ้เอกสารซึ่งผู้มีอ านาจลงนามลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องแล้ว จะต้อง
ได้รับการรับรองลายมือช่ือโดย Notary Public และมีอายไุมเ่กิน 1 ปี ก่อนวนัประชมุ 

(ง) ส าเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้และยงัไม่หมดอายขุองผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ ตามที่ระบไุว้
ในข้อ 1.1(ข) ข้างต้น ที่ได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคล (ในฐานะผู้
มอบฉนัทะ) 

(จ) เอกสารตวัจริงที่สว่นราชการออกให้และยงัไมห่มดอายขุองผู้ รับมอบฉนัทะ ตามที่ระบไุว้ในข้อ 1.1(ข) ข้างต้น  

หมายเหต ุ  บริษัทจะใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการลงทะเบียนและการนบัคะแนนเสียง ส าหรับแต่ละวาระ/วาระย่อยจะจดั
ให้มีบตัรลงคะแนนเสียงแยกออกจากกนั เมื่อทกุวาระได้มีการอภิปรายและลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว บตัร
ลงคะแนนเสียงจะถูกรวบรวม และแจ้งผลการนบัคะแนนเสียง ส่วนขัน้ตอนการลงคะแนนเสียงจะอธิบายให้
ทราบเมื่อเร่ิมการประชมุ 
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เอกสารแนบ 12 
ข้อบังคับบริษัท และพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)  
(เฉพาะส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น) 
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เอกสารแนบ  12 

ข้อบงัคบับริษัท และพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น) 

 

ข้อบังคับบริษัท 

ข้อ 12 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทัง้หมดนัน้ ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มี
คุณสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนด 

ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่น ที่มีสภาพ
อย่างเดียวกนั และด าเนินธุรกิจอนัเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
ทราบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 

ในการด าเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และ
ข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัท 

ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชกัช้า ในกรณีที่กรรมการมีสว่นได้เสยีไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อมใน
สญัญาใดๆ ท่ีบริษัทท าขึน้ระหวา่งรอบปีบญัชี หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้ ในบริษัทและบริษัทในเครือโดยระบุ
จ านวนทัง้หมดที่เพิ่มขึน้หรือลดลงในระหวา่งรอบปีบญัชี 

ข้อ 14 ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหนง่ 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 

                        กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบัสลาก
กนัว่าผู้ ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง
กรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจถกูเลอืกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมก็่ได้ 

ข้อ 15 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่า 
2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวนแน่นอน
หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะก าหนดไว้ เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปลีย่นแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้ง และสวสัดิการอื่น ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตัง้เป็น
กรรมการในอนัท่ีจะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 

ข้อ 25 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนั
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 
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 การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้ว ให้เรียกว่าการประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียก
ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

 ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 (สบิ) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ย
ได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวสิามญัเมื่อใด
ก็ได้ แต่ต้องระบเุร่ืองและเหตผุลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณี
เช่นนี ้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายใน 45 (สี่สิบห้า) วนั นบัแต่วนัที่ได้รับหนงัสือ
จากผู้ ถือหุ้น 

 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้นทัง้หลาย
ซึ่งเข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 
45 (สีส่ิบห้า) วนั นบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือวา่เป็นการประชมุผู้
ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มี
การประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสีค่รัง้ใดจ านวนผู้ ถือ
หุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 28 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

ข้อ 26 ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสอืนดัประชมุ ระบ ุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ
วาระการประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบวุา่เป็นเร่ือง
ที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว
และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาค าบอกกลา่ว
นดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ไมน้่อยกวา่ 3 วนั ก่อนวนัประชมุ 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามารถจดัประชุมได้ ณ ท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดั
อื่นทัว่ราชอาณาจกัร 

ข้อ 27 ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าประชมุและออกเสียงแทนตนในการประชุม
ก็ได้ หนงัสือมอบฉนัทะจะต้องลงวนัที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉนัทะและจะต้องเป็นไปตาม
แบบที่นายทะเบียนก าหนด 

หนงัสือมอบฉนัทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานก าหนด ณ  ที่ประชุมก่อนผู้ รับ
มอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 

ข้อ 28 ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน 
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชัว่โมงจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้น
ร้องขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้อง 
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ขอให้นดัประชุมใหม่ และให้สง่หนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการ
ประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการมิได้มาเข้า
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน 
ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแตไ่มอ่าจปฏิบตัิหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลอืกตัง้ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้
เข้าร่วมประชมุเป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อ 29 ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วย
คะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 

(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมด  หรือบางส่วนที่
ส าคญัการมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอืน่
โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั  

(จ) การเพิ่มหรือลดทนุของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้  

(ฉ) การควบหรือเลกิบริษัท 

ข้อ 30  กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ที่ประชมุแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษัทในรอบ
ปีที่ผา่นมา 

(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุของรอบปีบญัชีที่ผา่นมา 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร และจดัสรรเงินไว้เป็นทนุส ารอง 

(4) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(5)   พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

(6) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน 

(7) กิจการอื่นๆ 
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ข้อ 33 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท
เสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ในการประชมุสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ
นี ้คณะกรรมการต้องจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 36 ห้ามมิให้แบง่เงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขายขาดทนุสะสม
อยูห้่ามมิให้แบง่เงินปันผล  

เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบริุมสิทธิที่ข้อบงัคบัระบไุว้เป็นอย่างอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละ
เทา่ๆ กนั  

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแตก่ารจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไร
สมควรพอที่จะท าเช่นนัน้ และรายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

 การจ่ายเงินปันผล ให้กระท าภายใน 1 เดือน นบัตัง้แต่วนัที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ
แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ให้แจ้งเป็นหนงัสอืไปยังผู้ ถือหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ใน
หนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบีย้แก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนัน้ได้กระท าภายใต้ระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนด 

 บริษัทอาจจ่ายปันผลปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นโดยออกเป็นหุ้นสามญัใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก็ได้ 

ข้อ 37 บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี 
หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจด
ทะเบียนของบริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรเงินส ารอง
ประเภทอื่น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร 

 

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 

มาตรา 71 ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้เลอืกตัง้คณะกรรมการทัง้ชุดพร้อมกนัในคราวเดียว แต่
ให้คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการในต าแหน่งเพื่อด าเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อนเท่าที่จ าเป็น
จนกวา่คณะกรรมการชดุใหมจ่ะเข้ารับหน้าที่ 

 ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บงัคบักรณีที่บริษัทมีข้อบงัคบัก าหนดวิธีการเลือกกรรมการแตกต่างไปจากที่
ก าหนดไว้ในมาตรา 70 ซึ่งในกรณีเช่นนัน้ ให้กรรมการออกจากต าแหนง่จ านวนหนึง่ในสามเป็นอตัราถ้า
จ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 

 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ถ้าข้อบงัคบัมิได้
ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้จบัสลากกนั สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้
เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 

 กรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่ตามมาตรานี ้อาจได้รับเลือกตัง้ใหมไ่ด้ 
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มาตรา 90 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สนิอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบงัคบัของ
บริษัท 

 ในกรณีที่ข้อบงัคบัของบริษัทไม่ได้ก าหนดไว้ การจ่ายคา่ตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่ประกอบด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุ 

มาตรา 101 ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้
ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของ
คณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวนั ก่อนวนั
ประชมุ ทัง้นี ้ให้โฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ไมน้่อยกวา่สามวนัก่อนวนัประชมุด้วย 

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือ
จงัหวดัใกล้เคียง เว้นแตข้่อบงัคบัจะก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่น 

มาตรา 102  ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผู้ ถือหุ้น แตจ่ะมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้า
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนก็ได้   ในการนีใ้ห้น ามาตรา 33 วรรคสอง  วรรคสี ่และวรรคห้า และ
มาตรา 34 มาใช้บังคับโดยอนุโลมโดยในกรณีการมอบฉันทะให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธาน
กรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด 

การออกเสียงลงคะแนนในวรรคหนึง่ในสว่นที่ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งนัน้ มิให้ใช้บงัคบักบักรณีที่บริษัท
ได้ออกหุ้นบริุมสทิธิและก าหนดให้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนน้อยกวา่หุ้นสามญั 

มาตรา 103   เว้นแต่พระราชบญัญัตินีจ้ะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ในการประชุมผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบ
ฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้น
ทัง้หมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จึงจะเป็น
องค์ประชุม 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่งชัว่โมงจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ได้
เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอตามมาตรา 100 การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็น
การเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอตามมาตรา 100 ให้นดัประชุมใหม่ และให้สง่หนงัสือนดัประชุมไปยงั
ผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

มาตรา 104  ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในกรณีที่ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน  ถ้าไม่มีรอง
ประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งเป็น
ประธานในที่ประชมุ 

มาตรา 105  ประธานในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทว่าด้วยการ
ประชมุ ในการนีต้้องด าเนินการประชมุให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุ 
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เว้นแตท่ี่ประชมุจะมีมติให้เปลีย่นล าดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวน
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

 เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
 จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดั
ประชมุอีกก็ได้ 

 ในกรณีที่ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเร่ืองที่ผู้ ถือ
  หุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมก าหนด
  สถานที่ วนั และเวลาที่จะประชมุครัง้ตอ่ไป และให้คณะกรรมการสง่หนงัสอืนดัประชมุระบุ 
  สถานที่ วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ทัง้นีใ้ห้
  โฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ไมน้่อยกวา่สามวนัก่อนวนัประชมุด้วย  

มาตรา 107   เว้นแต่พระราชบญัญัตินีจ้ะบญัญัติไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนน
เสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ถ้ามี
คะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 

(ข)  การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค)  การท า แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั 
การมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับุคคลอื่นโดยมี
วตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุ 

(3) ในกรณีที่บริษัทมีข้อบงัคบัก าหนดไว้วา่ มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในเร่ืองใดต้องประกอบด้วยคะแนน
เสยีงเกินจ านวนที่ก าหนดไว้ใน (1) หรือ (2) ก็ให้เป็นไปตามนัน้ 

มาตรา 108   ในการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด ถ้าได้มีการนดัประชมุ หรือลงมติโดยไมป่ฏิบตัิตามหรือฝ่าฝืนข้อบงัคบัของ
บริษัท หรือบทบญัญตัิแห่งพระราชบญัญัตินี ้ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่หาคนหรือผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้
ไมน้่อยกวา่หนึ่งในห้าของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะร้องขอให้ศาลสัง่เพิกถอนมติในการประชุม
ครัง้นัน้ก็ได้ แตต้่องร้องขอตอ่ศาลภายในหนึง่เดือนนบัแต่วนัท่ีที่ประชมุลงมติ  

ในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาให้เพิกถอนมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นตามวรรคหนึง่ ให้บริษัทแจ้งไปยงัผู้ ถือหุ้น
ภายในหนึง่เดือนนบัแต่วนัท่ีศาลมีค าพิพากษาถึงที่สดุ  

 มาตรา 112   คณะกรรมการต้องจดัให้มีการท างบดุล และบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท
  เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิ  
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งบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุที่จดัท าตามวรรคหนึ่ง หรือจดัท าขึน้ในระหว่างรอบปีบญัชีเพื่อน าเสนอต่อ
  ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบงบดุลและบญัชี
  ก าไรขาดทนุนัน้ให้เสร็จก่อนน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  

มาตรา 115 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได้  ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทุน
สะสมอยู ่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 

 เงินปันผลนัน้ให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนั เว้นแต่จะมีข้อบงัคบัก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่นในเร่ือง
หุ้นบริุมสทิธิ โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 เมื่อข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดให้ท าได้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็น
ครัง้คราว เมื่อเห็นวา่บริษัทมีก าไรพอสมควรท่ีจะท าเช่นนัน้และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

 การจ่ายเงินปันผลนัน้ให้กระท าภายในหนึ่งเดือนนบัแต่วนัที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ 
แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้นกบัให้โฆษณาค าบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ใน
หนงัสอืพิมพ์ด้วย 

มาตรา 116   บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละห้าของก าไรสทุธิประจ าปี
หักด้วยยอดเงินสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจด
ทะเบียน เว้นแตบ่ริษัทจะมีข้อบงัคบัหรือกฎหมายอื่นก าหนดให้ต้องมีทนุส ารองมากกว่านัน้ 

มาตรา 120 ให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัททกุ
ปี ในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ 
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เอกสารแนบ 13 
 

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2563 

ณ ห้องฉัตรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพ  

เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
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เอกสารแนบ 14 
แบบฟอร์มแสดงข้อมูลเพื่อการตรวจคัดกรองโรค COVID-19  
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เอกสารแนบ 14 
แบบฟอร์มแสดงข้อมูลเพื่อการตรวจคัดกรองโรค COVID-19 

ก่อนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 
ณ ห้องฉัตรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพ  

เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย 
COVID-19 Infection Risk Screening Form  

Before attending Annual General Meeting of Shareholders 2020 on 30th June 2020 
At Chadra Ballroom, Siam Kempinski Hotel Bangkok,  

No. 991/9 Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand 
บริษัทขอความร่วมมือในการให้ข้อมลูที่ถกูต้อง เป็นความจริง เพ่ือประโยชน์ในการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019  
We need your help in providing the most accurate and truthful medical statement for effective prevention of the spreading of the 
disease /Covid-19. 
 

ชื่อ-สกลุ (Name – Surname)_______________________________________ หมายเลขโทรศพัท์ (Mobile Phone No.)___________________ 
1.  ทา่นมีไข้ ≥ 37.5 º C หรือไม่? Do you have a fever ≥ 37.5 º C?    ใช ่(Yes)  ไมใ่ช ่(No) 
2.  ทา่นมีอาการดงัตอ่ไปนีห้รือไม่? Do you have any of these symptoms? 

เป็นไข้  Fever      ใช ่(Yes)  ไมใ่ช ่(No) 
ไอ Cough       ใช ่(Yes)  ไมใ่ช ่(No) 
เจ็บคอ Sore throats      ใช ่(Yes)  ไมใ่ช ่(No) 
น า้มกูไหล Runny nose     ใช ่(Yes)  ไมใ่ช ่(No) 
เหน่ือยหอบ breathing difficulties    ใช ่(Yes)  ไมใ่ช ่(No) 

3.  ทา่นมีประวตัิการเดนิทางมาจากตา่งประเทศ หรือมาจากพืน้ที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ใน 14 วนัที่ผา่นมาหรือไม?่   
Have you traveled / transited from any countries except Thailand or areas with COVID-19 outbreak within the past 14 days? 

 ใช ่(Yes)  มาจากประเทศ/ พืน้ที่ I have traveled from:__________________________ 
 ไมใ่ช ่(No) 

4.  ทา่นมีประวตัิสมัผสัหรือใกล้ชิดกบัผู้ ป่วยที่ต้องสงสยัโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่? 
Have you been in physical contact with suspiciously COVID - 19 infected patients? 

 ใช ่(Yes)   
 ไมใ่ช ่(No) 

หมายเหต ุ หากพบว่าท่านมีไข้ 37.5 º C ขึน้ไป หรือมีอาการอยา่งใดอย่างหนึ่งตามที่บริษัทระบไุว้ หรือมีประวตัิการเดินทางมาจากต่างประเทศ
หรือพืน้ที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ภายใน 14 วนัที่ผ่านมา หรือมีประวตัิสมัผัสใกล้ชิดกับผู้ ป่วยที่ต้องสงสยัการติด
เชือ้ COVID-19 บริษัทขอให้ทา่นโปรดด าเนินการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ด้วยการกรอกและสง่หนงัสือมอบฉันทะ
แบบ ข. ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท แทนการเข้าประชมุ และเดินทางกลบั พร้อมปฏิบตัิตามค าแนะน าของกรมควบคมุโรค กระทรวง
สาธารณสขุ ประเทศไทย 
If you have a fever (≥ 37.5 º C); or any symptoms which indicates above; or traveled / transited from any countries except 
Thailand or the COVID-19 outbreak areas within the past 14 days; or have been in contact with suspiciously COVID-19 
infected patients, we would like to kindly ask for your cooperation in granting proxy to our independent director to attend 
the meeting on your behalf, by filing the Proxy Form B and submit to our staff. You may then return to your resident and 
follow the guideline of the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand. 

 

ลงช่ือ/signed       
     (      ) 
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