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 จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้โคโรนาไวรสั 2019 (“โรค COVID-19”) เพ่ือเป็นการรองรบัมาตรการของ
กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ในการลดความเส่ียงจากการแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 รวมทัง้ความหว่งใยตอ่สขุภาพ
และความปลอดภยัของผูถื้อหุน้ของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) บริษัทจึงใคร่ขอแจง้ใหท้ราบถึง
แนวทางปฏิบัตใินการเขา้รว่มการประชมุผูถื้อหุน้ ดงันี ้

1. บริษัทจะจดัใหมี้การท าความสะอาดและฆ่าเชือ้ภายในหอ้งประชุมและจุดลงทะเบียนล่วงหนา้ รวมทัง้จะจดัเตรียมเจล
ส าหรบัลา้งมือส าหรบัใหบ้รกิารตามจดุตา่งๆ ในบรเิวณพืน้ท่ีการประชมุ 

2. ผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุท่านจะตอ้งน าหนา้กากอนามยัของตนเองมาดว้ย และตอ้งสวมใส่หนา้กากอนามยัตลอดเวลา รวมทัง้
จะตอ้งรกัษาระยะหา่งทางสงัคม (Social Distancing) 

3. บริษัทจะจัดเตรียมพืน้ท่ีการประชุมเพ่ือลดความแออัดของผูเ้ขา้ร่วมประชุม โดยจัด ท่ีนั่งใหมี้การเวน้ระยะห่างระหว่าง
บุคคลท่ีเหมาะสม ซึ่งจะท าใหจ้ านวนที่น่ังในห้องประชุมมีจ านวนจ ากัดประมาณสูงสุดไม่เกิน 300 ที่น่ัง หรือ
จ านวนที่น้อยกว่าตามที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หลังจากขัน้ตอนการลงทะเบียน 
ผูเ้ขา้รว่มประชมุแต่ละท่านจะไดร้บัหมายเลขท่ีนั่ง และจะตอ้งนั่งตามหมายเลขท่ีระบุไวเ้ท่านัน้ ทัง้นี ้เพ่ือประโยชนใ์นการ
ปอ้งกนัโรคหรือการตดิตามไดใ้นกรณีท่ีมีเหตกุารณท่ี์ไม่อาจคาดหมายไดเ้กิดขึน้ รวมทัง้ไม่อนญุาตใหมี้การเคล่ือนย้ายท่ี
นั่ง และเม่ือท่ีนั่งเต็มแลว้ตามล าดบัหมายเลขท่ีบริษัทจดัเตรียมไว้ บริษัทใคร่ขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้หอ้งประชมุได ้
โปรดมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทแทนการเขา้ร่วมประชมุ อย่างไรก็ตาม บรษิัทจะจดัเตรียมหอ้งส ารองส าหรบั
การรบัชมการถ่ายทอดสด (live streaming) ซึง่จะสามารถรองรบัจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชมุไดไ้ม่เกินไปกว่าท่ีไดร้บัอนญุาต
จากหน่วยงานราชการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยตนเอง บรษิัทใครข่อความรว่มมือท่านผูถื้อหุน้โปรดแจง้ความ
ประสงคท่ี์จะเขา้ประชุมใหบ้รษิัททราบเป็นการล่วงหนา้ดว้ย อีกทัง้ บรษิัทขอความรว่มมือในการปฏิบตัติามกฎหมายและ
มาตรการท่ีเก่ียวข้องท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด เพ่ือ เป็นการป้องกันและลดความเส่ียงของการ
แพร่กระจายโรค COVID-19 อนึ่ง การเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุน้ของท่านไม่สามารถใชเ้ป็นขอ้ยกเวน้ความรบัผิดใดๆ ท่ี
อาจเกิดขึน้จากการฝ่าฝืนบทบัญญัติใดๆ ของกฎหมายได ้นอกจากนี ้ผู้ถือหุน้ตกลงยินยอมท่ีจะรับความเส่ียงและ
ผลกระทบใดๆ ท่ีอาจเกิดขึน้จากการเขา้ร่วมการประชุม รวมทัง้จะตอ้งดูแลสุขภาพและสวสัดิภาพของตวัท่านเอง ซึ่ง
บริษัทมีความประสงคท่ี์จะพยายามมิใหเ้กิดผลกระทบใดๆ ท่ีอาจเกิดขึน้กับสุขภาพและสวสัดิภาพของผูถื้อหุน้ ดงันัน้ 
บรษิัทจงึใครข่อความรว่มมือจากผูถื้อหุน้ในการปฏิบตัติามมาตรการดงัตอ่ไปนีอ้ย่างเครง่ครดั 
4.1 เพ่ือใหเ้ป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิของกรมควบคมุโรค ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทกุท่านจะตอ้งกรอกแบบฟอรม์แสดงขอ้มูล

เพ่ือการตรวจคดักรองโรค COVID-19 ตามที่ระบไุวใ้นเอกสารแนบ 14 ก่อนท่ีจะเขา้มายงับรเิวณพืน้ท่ีการประชมุ 
4.2 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทกุท่านจะตอ้งลงทะเบียนโดยการเช็คอินผ่านแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ก่อนท่ีจะเขา้มายงับริเวณ

พืน้ท่ีการประชมุ 
4.3 บริษัทจะจัดใหมี้จุดตรวจคัดกรองสุขภาพ ณ บริเวณทางเข้าพืน้ท่ีการประชุม เพ่ือตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายของ

ผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุทา่น 

ท้ังนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการเข้าพืน้ที่การประชุม ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีมีอณุหภูมิร่างกายตัง้แต ่37.5 องศา
เซลเซียสขึน้ไป หรือเพิ่งเดินทางกลับมาจากพืน้ท่ีในกลุ่มเส่ียงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงผูท่ี้มีการสัมผัส

แนวทางปฏิบตัิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2564 (“การประชุมผู้ถอืหุ้น”) 
กรณีการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้โคโรนาไวรัส 2019 (“โรค COVID-19”) 
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ใกลช้ิดกบัผูป่้วยท่ีตอ้งสงสยัการติดเชือ้โรค COVID-19 และ/หรือบุคคลท่ีเพิ่งเดินทางไปหรือกลบัมาจากพืน้ท่ีท่ีเป็นกลุ่ม
เส่ียงดงักล่าวเป็นระยะเวลานอ้ยกว่า 14 วนั และ/หรือผูถื้อหุน้รายใดท่ีมีอาการเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ 
จาม มีน า้มูก เจ็บคอ หรือหายใจเหน่ือยหอบ โดยบริษัทใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการปฏิบตัิตามค าแนะน าของ
เจา้หนา้ท่ีบริเวณจุดตรวจคดักรองสุขภาพอย่างเคร่งครดั ส  าหรบัผูถื้อหุน้รายใดท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมการประชุมไดด้ว้ย
เหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ขอใหผู้ถื้อหุน้โปรดใชส้ิทธิโดยด าเนินการมอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบริษัท ในกรณีที่

ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัตกิารเดนิทางของท่าน ถอืเป็นการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติ
โรคตดิต่อ พ.ศ. 2558 

5. บริษัทใคร่ขอความร่วมมือใหท้่านผู้ถือหุน้โปรดด าเนินการมอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบริษัทตามท่ีระบุไว้ใน
หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ โดยท่านสามารถส่งแบบฟอรม์การมอบฉันทะท่ีกรอกขอ้มลูครบถว้น พรอ้มเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งมายงัฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 75/80-81 อาคารโอเช่ียนทาว
เวอร ์2 ชัน้ 32 ซอยสขุมุวทิ 19 (วฒันา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย โดยกรุณา
ส่งเอกสารดงักล่าวล่วงหนา้อย่างนอ้ย 3 วนั ก่อนประชมุวนัท่ี 27 เมษายน 2564  

6. เพ่ือความปลอดภัยและสวสัดิภาพของผูเ้ขา้ร่วมประชุม บริษัทงดการจัดเตรียมไมโครโฟนส าหรับการสอบถาม
ค าถามใดๆ ในที่ประชุม หากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงค์ท่ีจะสอบถามในท่ีประชุม ขอใหท้่านเขียนค าถามและส่งใหก้บั
เจา้หนา้ท่ีท่ีอยู่ในหอ้งประชุม ทัง้นี ้การประชุมผูถื้อหุน้ในปีนีจ้ะด  าเนินการดว้ยความกระชบัและเป็นไปตามระเบียบวาระ
การประชมุตามกฎหมาย ดงันัน้ บรษิัทคาดว่าการประชุมผูถื้อหุน้จะสามารถเสร็จสิน้ภายใน 2 ชั่วโมง ส าหรบัค  าถามใดๆ 
ท่ีไม่ไดต้อบในระหวา่งการประชมุผูถื้อหุน้ บรษิัทจะแสดงค าตอบไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิัทโดยเรว็ท่ีสดุ 

7. บริษัทจัดให้มีช่องทางส าหรับการส่งค าถามและข้อมูลล่วงหน้า โดยผูถื้อหุน้สามารถส่งค  าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระ
การประชุมและแจง้ความประสงคท่ี์จะเขา้ร่วมประชุมได ้โดยการส่งค  าถาม ช่ือ-สกุล เบอรโ์ทรศพัท ์และอีเมล ์(หากมี) 
โดยส่งมาท่ี IVL.ComSec@indorama.net หรือในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบรษิัท ท่านสามารถ
ส่งมาพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉันทะตามท่ีระบุไว้ขา้งตน้ได ้โดยบริษัทจะรวบรวมค าถามและค าตอบทัง้หมดไวเ้ผยแพร่บน
เวบ็ไซตข์องบรษิัท 

8. บริษัทงดการแจกอาหาร/ของว่าง ชา และกาแฟ ส าหรับการประชุมในคร้ังนี้ รวมทัง้ไม่อนญุาตใหน้ าอาหารและ
เครื่องดื่มจากภายนอกเขา้มารบัประทานในบรเิวณพืน้ท่ีการประชมุ 
 
อนึ่ง แนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างตน้ อาจมีการเปล่ียนแปลงไปตามแนวทางปฏิบัติ กฎ และ/หรือระเบียบท่ี ออกโดย

กรุงเทพมหานคร และ/หรือกระทรวงสาธารณสุข และ/หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งหากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ใน
ส ถ า น ก า รณ์  ห รื อ แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ ข้ า ง ต้ น  บ ริ ษั ท จ ะ แ จ้ ง ใ ห้ ผู้ ถื อ หุ้ น ท ร า บ ผ่ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง บ ริ ษั ท 
https://www.indoramaventures.com 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ โดยบริษัทหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะไดร้บัความร่วมมือเป็นอย่างดีจากท่านผูถื้อหุน้ในการปฏิบตัิ

ตามแนวทางดงักล่าวขา้งตน้ และขอขอบพระคณุมา ณ ท่ีนีด้ว้ย 
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สารบัญเอกสารแนบ 

 

                                     
  หนา้ 

เอกสารแนบ 1 รหสัคิวอาร ์(QR Code) ส าหรบัรายงานประจ าปี 2563 และงบการเงิน (ตรวจสอบแลว้) 
ของบรษัิท 

7 

เอกสารแนบ 2 ขอ้มลูการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบรษัิทประจ าปี 2563 8 

เอกสารแนบ 3 ประวัติกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้      
กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ ประวตัิของผูท้ี่ไดร้บัการเสนอช่ือใหท้ี่ประชมุ
ผูถื้อหุน้เลอืกตัง้เป็นกรรมการอิสระแทนต าแหนง่ที่วา่ง และนิยามกรรมการอิสระ 

10 

เอกสารแนบ 4 ขอ้มลูคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 23 

เอกสารแนบ 5 ขอ้มลูผูส้อบบญัชีและคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 27 

เอกสารแนบ 6 การแต่งตั้งผู้ร ับมอบฉันทะ  รายช่ือกรรมการอิสระที่ ได้รับการเสนอช่ือให้เ ป็น                  
ผูร้บัมอบฉนัทะในการประชมุผูถื้อหุน้  

29 

เอกสารแนบ 7 หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. 31 

เอกสารแนบ 8 หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.  32 

เอกสารแนบ 9 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ส าหรบัผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้   
คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้)  

36 

เอกสารแนบ 10 ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลกัฐานเพื่อเขา้รว่มประชุม และ
การออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้ 

42 

เอกสารแนบ 11 ขอ้บงัคบับรษัิทและพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม) 
(เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้)  

44 

เอกสารแนบ 12 แนวทางปฏิบตัิเก่ียวกบัการคุม้ครองและการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 50 

เอกสารแนบ 13 แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 52 

เอกสารแนบ 14 แบบฟอรม์แสดงขอ้มลูเพื่อการตรวจคดักรองโรค COVID-19 53 
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ที่  IVL001/03/2021 

 11 มีนาคม 2564 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นคร้ังที่ 1/2564 

 

เรียน ท่านผู้ถอืหุน้  
 บริษัท อนิโดรามา เวนเจอรส์ จ ากัด (มหาชน) 
  

ดว้ยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดม้ีมติใหเ้รียกประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  1/2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฉัตรา บอลรูม โรงแรมสยาม      
เคมปินสกี ้กรุงเทพ เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย เพื่อพิจารณาเรือ่งตา่งๆ 
ตามระเบียบวาระ ดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
จะตอ้งแจง้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบ 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานของบรษัิทประจ าปี 2563 ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบ โดย
งบการเงิน (ตรวจสอบแลว้) ของบริษัทนัน้ แสดงไวใ้นรายงานประจ าปี 2563 ซึ่งสามารถ
ดาวนโ์หลดจากรหสัคิวอาร ์(QR Code) ที่ปรากฏไวใ้นเอกสารแนบ 1  

การลงมติ  วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบจึงไมต่อ้งลงมติ 

 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และขอ้บงัคบัของ
บรษัิท ขอ้ 33 คณะกรรมการบรษัิทจะตอ้งจดัท างบดลุและงบก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุรอบปี
บญัชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
ส  าหรบังบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท ส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
ตามที่แสดงไวใ้นรายงานประจ าปี 2563 ไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
สอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนมุตัิโดยคณะกรรมการบรษัิท 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และสอบทานโดย
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยงบการเงิน (ตรวจสอบแลว้) ของบริษัทนัน้ แสดงไวใ้นรายงาน
ประจ าปี 2563 ซึ่งสามารถดาวนโ์หลดจากรหัสคิวอาร ์(QR Code) ที่ปรากฏไวใ้นเอกสาร
แนบ 1 

การลงมติ  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซึ่งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และขอ้บงัคบัของ
บริษัท ขอ้ 36 ที่ระบไุวว้่าการจ่ายเงินปันผลจะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ โดย
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 30 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีและ
หลงัหกัส ารองตามกฎหมาย ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเป็นผูม้ีอ  านาจอนมุตัิในการพิจารณา
เปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผล โดยค านึงถึงปัจจยัต่างๆ เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่ผู้
ถือหุน้ ไดแ้ก่ เงินส ารองเพื่อช าระคืนหนีเ้งินกูย้ืม แผนการลงทุนในการขยายหรือสนบัสนนุ
ก าลงัการผลิต ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณต์ลาด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
กระแสเงินสดในอนาคตของบรษัิท  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมตัิการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 
2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.70 บาท ซึ่งบริษัทไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ 
ในอตัรา (1) หุน้ละ 0.175 บาท เมื่อวนัที่ 11 มิถนุายน 2563 (2) หุน้ละ 0.175 บาท เมื่อวนัท่ี 
10 กนัยายน 2563 และ (3) หุน้ละ 0.175 บาท เมื่อวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2563 ตามล าดบั 

ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัการอนมุตัิของผูถื้อหุน้ ส  าหรบัการจ่ายเงินปันผลในสว่นที่เหลือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ในอัตราหุน้ละ 0.175 บาท หรือคิดเป็นเงินจ านวน 982,546,583.90 บาทนัน้ จะก าหนด
จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัที่ 20 พฤษภาคม 2564 ทัง้นี ้บริษัทไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อ
หุน้ท่ีมีสทิธิรบัเงินปันผลในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 (Record Date) รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบ 2 

ที่ประชมุคณะกรรมการเห็นวา่การจา่ยเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษัิทประจ าปี 
2563 ขา้งตน้ มีความเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษัิท  

การลงมติ  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซึ่งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และขอ้บังคับของ
บริษัท ขอ้ 14 ซึ่งก าหนดใหก้รรมการจ านวนหนึ่งในสามพน้จากต าแหน่ง ในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี โดยกรรมการท่ีพน้จากต าแหนง่ตามวาระ มีรายนามดงัตอ่ไปนี ้  

1. นายศร ีปรากาซ โลเฮีย กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร และประธานกรรมการ
บรษัิท  

2. นายอาลก โลเฮีย กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร รองประธานกรรมการ
บรษัิท ประธานกรรมการดา้นความยั่งยืนและการบรหิาร
ความเสีย่ง และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุม่บรษัิทฯ 

3. นายอมิต โลเฮีย กรรมการบรษัิทท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร  

4. นายรสัเซล เลตนั เคคเูอวา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการ และกรรมการดา้น
ความยั่งยืนและการบรหิารความเสีย่ง 
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5. นายอเุดย ์พอล ซิงห ์กิล กรรมการบรษัิทท่ีเป็นผูบ้รหิาร กรรมการดา้นความยั่งยืน
และการบรหิารความเสีย่ง และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร
ดา้นกลยทุธ ์

6.  นายจกัรมณฑ ์ผาสกุวนิช* กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณา
คา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ 

* นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ไม่สามารถที่จะเขา้รบัการต่อวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระได ้
เนือ่งจากเกณฑท์ีบ่รษิัทก าหนดไวเ้กีย่วกบัอายเุกษียณของกรรมการอสิระ 

โดยบริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาคดัเลือกเป็น
กรรมการของบริษัทในช่วงระหวา่งวนัที่ 3 กนัยายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไดเ้ผยแพร่
บนเว็บไซตข์องบริษัท รวมทัง้แจง้ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย แต่
ปรากฏวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้รายใดเสนอรายช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการ
มายงับรษัิท  

ทัง้นี ้กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ ไดแ้ก่ (1) นายศรี ปรากาซ โลเฮีย (2) นายอาลก 
โลเฮีย (3) นายอมิต โลเฮีย (4) นายรสัเซล เลตนั เคคเูอวา และ (5) นายอเุดย ์พอล ซิงห ์กิล
ยินดีรบัเป็นกรรมการต่อไป โดยเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและ
ก ากบัดแูลกิจการ 

นอกจากนี ้กรรมการ 1 ใน 5 ท่านของกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระและยินดีรบัเป็น
กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ กลา่วคือ นายรสัเซล เลตนั เคคเูอวา เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งเป็น
ผูม้ีคุณสมบัติตรงตามค านิยามกรรมการอิสระของบริษัท และสามารถที่จะใหค้วามเห็น
เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
กฎหมายตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้ง อนึ่ง หากการที่ นายรสัเซล เลตนั เคคเูอวา ไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้
ด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่นัน้ จะเป็นการด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่เนื่องเป็น
ระยะเวลาเกินกว่า 7 ปี (แต่ไม่เกิน 9 ปี) แต่นายรสัเซล เลตนั เคคูเอวา ก็ยงัคงมีคณุสมบตัิ
ครบถว้นและเป็นไปตามหลกัเกณฑอ์ื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งส าหรบัการด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ 
อีกทัง้ ในขณะที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการนัน้ นายรสัเซล เลตนั เคคเูอวา ไดป้ฏิบตัิหนา้ที่เป็น
อย่างดี โดยได้น าความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ท างานที่ เ ก่ียวข้องกับ
อตุสาหกรรมของบริษัท มาใชเ้พื่อใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชนอ์ยา่งยิ่งในการก าหนดกล
ยุทธ์และนโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งหลงัจากที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ ไดพ้ิจารณาและค านึงถึงประสบการณท์ างานที่ผ่านมา
ของกรรมการดงักลา่ว ตลอดจนการอทุิศตนอนัเป็นประโยชนต์อ่บรษัิท จึงเห็นสมควรเสนอให้
ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทแตง่ตัง้ นายรสัเซล เลตนั เคคเูอวา เป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระ
หนึง่ 

ทั้งนี  ้ส  าหรับต าแหน่งกรรมการที่ว่างลงจากการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระของนาย          
จกัรมณฑ ์ผาสกุวนิช ซึ่งไม่สามารถที่จะเขา้รบัการตอ่วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ
ได ้เนื่องจากมีอายุถึงเกณฑท์ี่บริษัทก าหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัอายุ
เกษียณของกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดแูล
กิจการ ไดพ้ิจารณาเสนอช่ือ นายไมเคิล จอรจ์ ดีซอมบร ีเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการแทน 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลั่นกรองอย่าง
รอบคอบแลว้ จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้  
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(ก) เลือกตัง้กรรมการ 5 ท่าน ที่พน้จากต าแหนง่ตามวาระในปีนี ้(1) นายศร ีปรากาซ โลเฮีย 
(2) นายอาลก โลเฮีย (3) นายอมิต โลเฮีย (4) นายรสัเซล เลตนั เคคเูอวา และ (5) นาย  
อุเดย์ พอล ซิงห์ กิล กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก
กรรมการเดิมทัง้ 5 ท่าน เป็นผูท้ี่มีคุณสมบตัิเหมาะสม มีประสบการณ์ และมีความรู้
ความช านาญที่เป็นประโยชนก์บับรษัิท  

(ข) เลือกตัง้ นายไมเคิล จอรจ์ ดีซอมบรี ซึ่งเป็นผูม้ีคุณสมบตัิตรงตามค านิยามกรรมการ
อิสระของบริษัท และเป็นผูท้ี่มีคณุสมบตัิเหมาะสม มีประสบการณ ์และมีความรูค้วาม
ช านาญที่เป็นประโยชนก์บับริษัท เป็นกรรมการอิสระแทน นายจกัรมณฑ ์ผาสกุวนิช ที่
พน้จากต าแหนง่ตามวาระ 

ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ  

ทัง้นี ้ประวตัิกรรมการที่พน้จากต าแหนง่ตามวาระและเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กลบั
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ประวตัิของผูท้ี่ไดร้บัการเสนอช่ือใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้
เลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระแทนต าแหน่งที่ว่าง และนิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตาม  
เอกสารแนบ 3 

การลงมติ  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซึ่งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจ าปี 2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และขอ้บังคับของ
บริษัท ขอ้ 15 การจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการจะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้อนมุตัิการจ่ายค่าตอบแทนประจ าปี 2564 ใหก้บักรรมการ 
ตามขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการตอ่ที่
ประชมุคณะกรรมการบรษัิทเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 22,000,000 บาท รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบ 4 

การลงมติ  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุ 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชี ประจ าปี 2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบับริษัท 
ขอ้ 30 (6) ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน
ผูส้อบบญัชีประจ าปี เพื่อเสนออนมุตัิต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นควรเสนอใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564  และ
เสนอแนะตอ่คณะกรรมการบรษัิทใหแ้ตง่ตัง้นายสเุมธ แจง้สามส ีผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที ่
9362 หรือนายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือ นายเจริญ         
ผูส้มัฤทธ์ิเลิศ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขท่ี 4068 หรือ  ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตรายอื่น ซึ่ง
ไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท
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ประจ าปี 2564 ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตขา้งตน้มีคณุสมบตัิตามประกาศของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ซึ่งผูส้อบบญัชีรายนีม้ีผลงานเป็นที่น่า
พอใจ และเสนอใหก้ าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 
8,800,000 บาท  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้แต่งตัง้นายสเุมธ แจง้สามสี ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 
9362 หรือ นายศักดา เกาทัณฑท์อง ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 4628 หรือ นายเจริญ        
ผูส้มัฤทธ์ิเลิศ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 4068 หรือ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตรายอื่นซึง่ไดร้บั
การแตง่ตัง้จากบรษัิท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทประจ าปี 
2564 และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
8,800,000 บาท ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 5 

การลงมติ  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซึ่งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 7 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 
 

ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั มาตรา 105 ไดก้ าหนดใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอวาระอื่นๆ เพื่อพิจารณา
ในการประชมุผูถื้อหุน้ได ้โดยการเสนอวาระดงักลา่ว จะตอ้งเสนอโดยผูถื้อหุน้ซึง่มีหุน้นบัรวมกนัไม่นอ้ยกวา่หนึง่ในสามของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด  

บริษัทไดใ้หค้วามส าคญัและมีความหว่งใยตอ่สขุภาพและความปลอดภยัของทา่นผูถื้อหุน้ทกุท่านเป็นอยา่งยิ่งตอ่
วิกฤตการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้โคโรนาไวรสั 2019 (“โรค COVID-19”) ที่เกิดขึน้ในปัจจุบนั บริษัทจึงใครข่อให้
ท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านโปรดปฏิบตัิตามแนวทางปฏิบตัิในการเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 (“แนวทาง
ปฏิบัติในการเข้าร่วมการประชุม”) ซึง่ไดแ้นบมาพรอ้มนีอ้ยา่งเครง่ครดั ซึง่แนวทางปฏิบตัิในการเขา้รว่มการประชมุอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศของกรุงเทพมหานครและรฐับาลที่ใชบ้งัคบั ณ วนัประชุมผูถื้อหุน้ โดยบริษัทจะ
เผยแพร่แนวทางปฏิบัติ ในการ เข้า ร่วมการประชุม ฉบับแก้ไข เพิ่ ม เติ ม  (หากมี )  บนเว็บไซต์ของบริ ษั ทที่  
www.indoramaventures.com ภายใตห้วัขอ้ นกัลงทุนสมัพนัธ์ » ขอ้มูลส าหรบัผูถื้อหุน้ » ขอ้มูลการประชุมผูถื้อหุน้ และ
แจง้ผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ทัง้นี ้บรษัิทจะจดัสถานท่ีประชมุใหม้ีการเวน้ระยะหา่งทางสงัคมในทกุจดุอยา่งเหมาะสม ซึง่อาจจะท าใหจ้ านวนท่ี
นั่งในหอ้งประชมุมีจ านวนจ ากดัตามที่ไดร้บัอนญุาตจากหนว่ยงานราชการอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง โดยบรษัิทจะจดัใหม้ีจดุตรวจคดั
กรองสขุภาพท่านผูถื้อหุน้ทกุท่านอย่างเครง่ครดั ซึ่งอาจท าใหเ้กิดความลา่ชา้ในการตรวจคดักรองและการลงทะเบียนเพื่อ
เขา้รว่มประชมุ  

 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ท่านใดที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ได ้และมีความประสงคท์ี่จะมอบฉันทะให้
บคุคลอื่นเขา้รว่มประชุมแทน กรุณากรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะเพียงแบบใดแบบหนึ่ง (แบบ ก. 
หรอื แบบ ข. หรอื แบบ ค.) ที่แนบมาพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้ทัง้นี ้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ใชส้  าหรบัผูถื้อหุน้
ที่เป็นชาวตา่งชาติ และแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้เทา่นัน้ โดยผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลด
แบบฟอรม์หนงัสือมอบฉันทะไดท้ี่เว็บไซตข์องบริษัทที่ www.indoramaventures.com ภายใตห้วัขอ้ นกัลงทุนสมัพนัธ์ » 
ขอ้มลูส าหรบัผูถื้อหุน้ » ขอ้มลูการประชมุผูถื้อหุน้ 

 อนึง่  เพื่อใหก้ารลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเรว็ยิ่งขึน้ ขอใหท้า่นผูถื้อหุน้
กรุณาสง่หนงัสือมอบฉนัทะลว่งหนา้มาที่ ฝ่ายเลขานกุารบริษัท อย่างนอ้ย 3 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ (วนัที่ 27 เมษายน 
2564) 

http://www.indoramaventures.com/
http://www.indoramaventures.com/
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 นอกจากนี ้ขอใหท้่านผูถื้อหุน้ที่จะเขา้รว่มประชุม โปรดน าหนงัสือที่ระบช่ืุอผูถื้อหุน้ซึ่งพิมพบ์ารโ์คด้ไวแ้ลว้ พรอ้ม
หลกัฐานแสดงตนในการเขา้ร่วมประชุมและแบบฟอรม์แสดงขอ้มูลเพื่อการตรวจคดักรองโรค COVID-19 มาแสดงต่อ
เจา้หนา้ที่ลงทะเบียนในวนัประชมุดว้ย  

 ตามเอกสารแนบ 10 ไดแ้นะน าวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และการแสดงหลกัฐานเพื่อสิทธิในการเขา้รว่ม
ประชมุและการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้  

 ในกรณีที่ท่านผูถื้อหุน้ มีขอ้สงสยัหรือมีค าถามที่เก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุม สามารถส่งค าถามลว่งหนา้มายงั
บรษัิทไดท้ี ่ 

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

 ผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคท์ี่จะขอรบัรายงานประจ าปี 2563 แบบรูปเลม่ สามารถติดต่อไดท้ี่ ฝ่ายเลขานกุารบริษัท 
ตามที่อยูท่ี่ระบไุวด้า้นบน 

 นอกจากนี ้บริษัทมีความจ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของผูถื้อหุน้เพื่อปฏิบตัิตามกฎหมาย อาทิ ช่ือ 
นามสกลุ สญัชาติ หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน (หรอื หมายเลขหนงัสอืเดินทาง) วนัเดือนปีเกิด อาย ุที่อยู ่เลขทะเบียน
ผูถื้อหลกัทรพัย ์หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล (หากมี) การบนัทึกเสียง การบนัทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว รวมถึงขอ้มลูสขุภาพ
เพื่อคดักรองโรค COVID-19 ในการนี ้บริษัทจะปฏิบตัิตามแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกบัการคุม้ครองและการประมวลผลขอ้มูล
สว่นบคุคล ตามที่มีรายละเอียดปรากฏไวใ้นเอกสารแนบ 12 

 อนึ่ง บริษัทก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 ในวนัที่ 11 มีนาคม 2564 
(Record Date)  

 อนัเนื่องมาจากวิกฤตการณปั์จจบุนั บรษัิทใครข่อใหท้า่นผูถื้อหุน้โปรดเขา้ใจและใหค้วามรว่มมอืกบัทางบรษัิทดว้ย
และบรษัิทตอ้งขออภยัในความไมส่ะดวก (หากมี) มา ณ โอกาสนีด้ว้ย 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 บรษัิท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน) 
       

 

 

  
 (นายโซวิค รอย เชาวด์รูี)่ 
 เลขานกุารบรษัิท     
  โดยและในนามของคณะกรรมการบรษัิท 

mailto:IVL.ComSec@indorama.net
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เอกสารแนบ 1 
รหัสคิวอาร ์(QR Code) ส าหรับรายงานประจ าปี 2563 และงบการเงนิ 
(ตรวจสอบแล้ว) ของบริษัท 
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เอกสารแนบ 1 
 

รหสัคิวอาร ์(QR Code) ส าหรับรายงานประจ าปี 2563*  
 

 
 
กรุณาสแกนรหัสคิวอาร ์(QR Code) เพื่อดูขอ้มูลเก่ียวกับรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 (วาระที่ 1) และ      

งบดลุและงบก าไรขาดทนุส าหรบัปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (วาระท่ี 2) 

นอกจากนี ้ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดรายงานประจ าปี 2563 ไดท้ี่เว็บไซตข์องบรษัิทท่ี www.indoramaventures.com 
ในหมวดนกัลงทนุสมัพนัธ ์» รายงาน » แบบฟอรม์ 56-2 รายงานประจ าปี 

 

หมายเหต ุ * รายงานประจ าปี 2563 จะสามารถเรยีกดูไดต้ัง้แต่วนัที ่26 มีนาคม 2564 เป็นตน้ไป 

 

วิธีการสแกนรหสัคิวอาร ์(QR Code) 

กรุณาปฏิบตัิตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

1. เปิด QR Code reader บนโทรศพัทม์ือถือ / อปุกรณส์ือ่สารพกพาอื่นใด 
2. ใหน้ าอปุกรณด์งักลา่วไปสอ่งที่รหสัคิวอาร ์(QR Code) จนกวา่รหสัคิวอารด์งักลา่วจะปรากฏขึน้บนหนา้จอ

อปุกรณ ์
3. กดปุ่ มอื่นๆ หากจ าเป็น 

http://www.indoramaventures.com/
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เอกสารแนบ 2 
ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 
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เอกสารแนบ 2 

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 3 
พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 
 

 นโยบายการเสนอจ่ายเงนิปันผลของบริษัท 
 

บรษัิทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไมต่  ่ากวา่รอ้ยละ 30 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีและหลงัหกัส ารองตาม
กฎหมาย ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูม้ีอ  านาจอนมุตัิในการพิจารณาเปลีย่นแปลงการจ่ายเงินปันผล โดยค านงึถึงปัจจยั
ต่างๆ เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่ผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่ เงินส ารองเพื่อจ่ายช าระหนีเ้งินกูย้ืม แผนการลงทนุในการขยายก าลงั
การผลิต รวมทัง้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณต์ลาด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดในอนาคตของ
บรษัิท  
 

 การเสนอจ่ายเงนิปันผล 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 24 กุมภาพนัธ ์2564 มีมติเห็นชอบใหเ้สนอการจ่ายเงินปัน
ผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.70 บาท ซึ่งบริษัทไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลไป
แลว้ ในอตัรา (1) หุน้ละ 0.175 บาท เมื่อวนัที่ 11 มิถนุายน 2563 (2) หุน้ละ 0.175 บาท เมื่อวนัที่ 10 กนัยายน 2563 และ 
(3) หุน้ละ 0.175 บาท เมื่อวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2563 ตามล าดบั 
 

ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัการอนมุตัิของผูถื้อหุน้ ส  าหรบัการจ่ายเงินปันผลในสว่นท่ีเหลือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.175 
บาท หรอืคิดเป็นเงินจ านวน 982,546,583.90 บาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2564 
 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 มีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 2563 2562 
การจ่ายเงนิปันผลตอ่หุน้ประจ าปี (บาทตอ่หุน้) 
- การจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลในระหวา่งปี ครัง้ที่ 1 (บาทตอ่หุน้) 
- การจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลในระหวา่งปี ครัง้ที่ 2 (บาทตอ่หุน้) 
- การจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลในระหวา่งปี ครัง้ที่ 3 (บาทตอ่หุน้) 
- การจา่ยเงินปันผลในสว่นท่ีเหลอื/ ระหวา่งกาลในระหวา่งปี ครัง้ที่ 4 
(บาทตอ่หุน้) 

0.70 
0.175 
0.175 
0.175 
0.175 

1.225 
0.35 
0.35 
0.35 
0.175 

จ านวนเงินปันผลจา่ยทัง้หมด (ลา้นบาท) 3,930.19 6,877.83 
ก าไรสทุธิของบรษัิท (ลา้นบาท) 7,246.56 11,072.57 
อตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสทุธิของบรษัิท 54.24% 62.12% 
จ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิไดร้บัเงินปันผล 5,614,551,908 5,614,551,908 

 

 ทัง้นี ้บรษัิทไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิรบัเงินปันผลในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 (Record Date)  
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หนา้ 9 

 

หมายเหต ุ 1. บรษัิทไดม้ีการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายไวค้รบจ านวนรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียนแลว้ ดงันัน้ จึง
ไมต่อ้งตัง้ทนุส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอกีในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้และ 

 2. การจา่ยเงินปันผลดงักลา่วเป็นการจ่ายจากรายไดท้ี่ไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งน ารายไดม้าค านวณเพื่อเสยีภาษี
เงินไดน้ิติบคุคล ดงันัน้ การหกัภาษี ณ ทีจ่่ายจากการจา่ยเงินปันผลนัน้ไมส่ามารถเครดิตภาษีเงินปันผล
คืนได ้ 



       
 
 

                                                    บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 
ประวัตกิรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระและเสนอใหท้ีป่ระชุม      
ผู้ถอืหุน้เลือกตัง้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง  
ประวัติของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชือ่ให้ทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นเลือกตัง้เป็น
กรรมการอิสระแทนต าแหน่งทีว่่าง และนิยามกรรมการอิสระ 
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เอกสารแนบ  3 
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 
พิจารณาอนุมัติเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ   
 

ก. ประวัติกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระและเสนอใหท้ีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นเลอืกตั้งกลับเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง 

ชื่อ: นายศร ีปรากาซ โลเฮีย  
ประเภทกรรมการ: กรรมการที่ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 

ต าแหน่ง: ประธานกรรมการ 

อาย:ุ 68 ปี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร: 

พี่ชายของนายอาลก โลเฮีย และบิดาของนายอมิต โลเฮีย 

วันที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ: 19 กนัยายน 2552 

ระยะเวลาด ารงต าแหน่งในบริษัท: 11 ปี 7 เดือน (ณ เดือนเมษายน 2564) 

การศึกษา:  ปรญิญาตรพีาณิชยศาสตร ์Delhi University ประเทศอินเดยี 

หลักสูตรการอบรม:  Role of the Director and the Board Program 2017, Institute of Directors 
(IOD) ลอนดอน ประเทศองักฤษ 

ประวัติการท างาน  

บริษัทจดทะเบียนอืน่ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย / ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ 

ไมม่ีการด ารงต าแหนง่  

บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ (13 แห่ง)     

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 

ปัจจบุนั President Commissioner ของบรษัิทยอ่ยของ บรษัิท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั 
(มหาชน) (5 บรษัิท) 

2557 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 

Industries Chimiques Du Senegal S.A. 

2555 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 

Indorama Eleme Fertilizer & Chemicals Limited 

2555 - ปัจจบุนั กรรมการ 

Indorama Services UK Ltd. 

2555 - ปัจจบุนั Commissioner  

PT. Irama Unggul 
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2553 - ปัจจบุนั กรรมการ 

Indorama Commerce DMCC 

2552 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 

Indorama Corporation Pte. Ltd  

2552 - ปัจจบุนั President Commissioner 

PT. Indo-Rama Synthetics Tbk  

2549 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 

Indorama Eleme Petrochemicals Limited 

กิจการอืน่ที่อาจท าใหเ้กดิความ
ขัดแยง้ทางผลประโยชนต์่อบรษัิท:  

ไมม่ีการด ารงต าแหนง่ 

สัดส่วนการถอืหุน้ในบรษัิท  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ไมม่ี 

การเข้าร่วมประชุม:  

ประชมุคณะกรรมการบรษัิท 

 

จ านวน 5 ครัง้* เขา้รว่มประชมุ 5 ครัง้ 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมาย 

ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา: 

ไมม่ี  

 
หมายเหต ุ* ในช่วงตน้ปี 2563 ก่อนทีจ่ะไดม้ีการผ่อนคลายใหก้ารประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิสข์องกรรมการทีอ่าศยัอยู่ใน

ต่างประเทศนัน้สามารถนบัเป็นองคป์ระชมุได ้และเนือ่งจากมีการหา้มการเดนิทางระหว่างประเทศเพือ่ป้องกนั
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ท าใหก้รรมการ(*) ที่อาศยัอยู่ในต่างประเทศนัน้ไม่สามารถเดินทางเขา้
ประเทศไทยเพื่อเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได้ ดงันัน้ การขาดการประชุมในช่วงเวลาดงักล่าวจึงจะไม่ถูก
น ามาใชเ้พือ่พจิารณา 
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ชื่อ: นายอาลก โลเฮีย 

 

ประเภทกรรมการ: กรรมการบรษัิทท่ีเป็นผูบ้รหิาร 

ต าแหน่ง: รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการดา้นความยั่งยืน
และการบรหิารความเสีย่ง และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร
กลุม่บรษัิทฯ 

อาย:ุ 62 ปี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร: 

คูส่มรสของนางสจิุตรา โลเฮีย และนอ้งชายของ 
นายศร ีปรากาซ โลเฮีย 

วันที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ: 19 กนัยายน 2552 

ระยะเวลาด ารงต าแหน่งในบริษัท: 11 ปี 7 เดือน (ณ เดือนเมษายน 2564) 

การศึกษา:  ปริญญาตรีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         
ราชมงคลธญับรุ ีประเทศไทย 

 ปรญิญาตรพีาณิชยศาสตร ์Delhi University ประเทศอินเดีย 
หลักสูตรการอบรม:  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) ประเทศไทย 

 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 65/2007 

ประวัติการท างาน  

บริษัทจดทะเบียนอืน่ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย/ ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ  

ไมม่ีการด ารงต าแหนง่  

บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ (16 แห่ง)     

(ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563) 

ปัจจบุนั ประธานกรรมการ กรรมการ และ Commissioner ของบรษัิทยอ่ยอื่นๆ ของบรษัิท  
อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน) (6 บรษัิท) 

2559 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 

Viraa Limited 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ 

Capialla Limited 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ 

Aurelius Holdings Limited 

2555 - ปัจจบุนั กรรมการ 

Vega Aviation Limited 

2555 - ปัจจบุนั กรรมการ 

Brookgrange Investments Limited 
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2554 - ปัจจบุนั กรรมการ 

Auctus Holdings Limited 

2552 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 

บรษัิท อินโดรามา รซีอสเซส จ ากดั 

2551 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 

บรษัิท บีคอน เคมคีอลส ์จ ากดั 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการ 

Canopus International Limited 

2540 - ปัจจบุนั กรรมการ 

VOX Investment Limited 

กิจการอืน่ที่อาจท าใหเ้กดิความ
ขัดแยง้ทางผลประโยชนต์่อบรษัิท:  

ไมม่ีการด ารงต าแหนง่ 

สัดส่วนการถอืหุน้ในบรษัิท  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  

1,000,010 หุน้ หรอื รอ้ยละ 0.018  

การเข้าร่วมประชุม:  

ประชมุคณะกรรมการบรษัิท 

 

จ านวน 7 ครัง้ เขา้รว่มประชมุ 7 ครัง้ 

ประชมุคณะกรรมการดา้นความยั่งยืน
และการบรหิารความเสีย่ง 

จ านวน 3 ครัง้ เขา้รว่มประชมุ 3 ครัง้ 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมาย 

ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา: 

ไมม่ี  
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ชื่อ: นายอมติ โลเฮีย  

ประเภทกรรมการ: กรรมการที่ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 

ต าแหน่ง: - 

อาย:ุ 46 ปี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร: 

บตุรชายนายศร ีปรากาซ โลเฮีย และหลานชายนาย 
อาลก โลเฮีย 

วันที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ: 19 กนัยายน 2552 

ระยะเวลาด ารงต าแหน่งในบริษัท: 11 ปี 7 เดือน (ณ เดือนเมษายน 2564) 

การศึกษา:  ปรญิญาตรเีศรษฐศาสตรแ์ละการเงิน Wharton School of Business ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา 

หลักสูตรการอบรม: ไมม่ี  

ประวัติการท างาน  

บริษัทจดทะเบียนอืน่ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย / ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ  

ไมม่ีการด ารงต าแหนง่  

บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ (12 แห่ง)     

(ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563) 

ปัจจบุนั Commissioner ของบรษัิทยอ่ยอืน่ๆ ของบรษัิท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน) 
(5 บรษัิท) 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ 

Indorama Services UK Ltd. 

2557 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ 

Indorama Chimiques Du Senegal S.A. 

2556 - ปัจจบุนั Vice President Commissioner 

PT. Indo-Rama Synthetics Tbk 

2555 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ 

Indorama Eleme Fertilizer & Chemicals Limited 

2552 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ 

Indorama Corporation Pte. Ltd. 

2549 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ 

Indorama Eleme Petrochemicals Limited 

2547 – ปัจจบุนั กรรมการ 

IRS Universal Pte. Ltd. 



 
                                                    บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

หนา้ 15 

 

กิจการอืน่ที่อาจท าใหเ้กดิความ
ขัดแยง้ทางผลประโยชนต์่อบรษัิท:  

ไมม่ีการด ารงต าแหนง่ 

สัดส่วนการถอืหุน้ในบรษัิท  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ไมม่ี 

การเข้าร่วมประชุม:  

ประชมุคณะกรรมการบรษัิท 

 

จ านวน 5 ครัง้* เขา้รว่มประชมุ 4 ครัง้ 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมาย 

ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา: 

ไมม่ี  

 
หมายเหต ุ* ในช่วงตน้ปี 2563 ก่อนทีจ่ะไดม้ีการผ่อนคลายใหก้ารประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิสข์องกรรมการทีอ่าศยัอยู่ใน

ต่างประเทศนัน้สามารถนบัเป็นองคป์ระชมุได ้และเนือ่งจากมีการหา้มการเดนิทางระหว่างประเทศเพือ่ป้องกนั
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ท าใหก้รรมการ(*) ที่อาศยัอยู่ในต่างประเทศนัน้ไม่สามารถเดินทางเขา้
ประเทศไทยเพื่อเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได้ ดงันัน้ การขาดการประชุมในช่วงเวลาดงักล่าวจึงจะไม่ถูก
น ามาใชเ้พือ่พจิารณา 
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ชื่อ: นายรสัเซล เลตนั เคคเูอวา 

 

ประเภทกรรมการ: กรรมการอิสระ 

ต าแหน่ง: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณา
คา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ และกรรมการดา้น
ความยั่งยืนและการบรหิารความเสีย่ง 

อาย:ุ 66 ปี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร: 

ไมม่ี 

วันที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ: 20 ตลุาคม 2557 

ระยะเวลาด ารงต าแหน่งในบริษัท: 6 ปี 6 เดือน (ณ เดือนเมษายน 2564) 

ระยะเวลาด ารงต าแหน่งในบริษัท: 8 ปี 6 เดือน (ณ เดือนเมษายน 2566) 

(กรณีที่ได้รับเลอืกให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง) 

การศึกษา:  Master of Science Industrial Engineering and Engineering Management 
มหาวิทยาลยั Stanford, Stanford แคลฟิอรเ์นีย ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 Bachelor of Science Civil Engineering, University of the Pacific Stockton 
แคลฟิอรเ์นีย ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

หลักสูตรการอบรม:  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) ประเทศไทย 
 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 196/2014  
 หลกัสตูร Strategic Board Master Class (SBM) รุน่ท่ี 3/2018 

ประวัติการท างาน  

บริษัทจดทะเบียนอืน่ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย / ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ (2 บรษิัท) 

2559 – ปัจจบุนั บริษัท บางกอก โพสต ์จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

2558 - ปัจจบุนั บริษัท บทูิค คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน 

บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ     

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 

ไมม่ีการด ารงต าแหนง่  

กิจการอืน่ที่อาจท าใหเ้กดิความ
ขัดแยง้ทางผลประโยชนต์่อบรษัิท:  

ไมม่ีการด ารงต าแหนง่ 

สัดส่วนการถอืหุน้ในบรษัิท  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 

750,000 หุน้ หรอื รอ้ยละ 0.013 
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การเข้าร่วมประชุม:  

ประชมุคณะกรรมการบรษัิท 

 

จ านวน 7 ครัง้ เขา้รว่มประชมุ 6 ครัง้ 

ประชมุคณะกรรมการสรรหา พิจารณา
คา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ 

จ านวน 3 ครัง้ เขา้รว่มประชมุ 3 ครัง้ 

ประชมุคณะกรรมการดา้นความยั่งยืน  

และการบรหิารความเสีย่ง   

จ านวน 3 ครัง้ เขา้รว่มประชมุ 3 ครัง้ 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมาย 

ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา: 

ไมม่ี  

 
คุณสมบัตเิพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระ 
 การมีความสมัพนัธก์บับรษัิท หรอืบรษัิทใหญ่ หรอืบรษัิทยอ่ย หรอืบรษัิทรว่ม หรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษัิท ทัง้ในปัจจบุนัหรอืในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา ในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

ลักษณะความสัมพนัธ ์ ใช่ ไม่ใช่ 
1.  เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า    
2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย)    
3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจ (เช่น การซือ้/ขายวตัถดุิบ/สินคา้/บริการ/การเช่า/ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย/์

การรบั/ใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน เป็นตน้) ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้ง
ช าระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ตัง้แต ่20 ลา้นบาทขึน้ไป โดยนบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ี
มีความสมัพนัธท์างธุรกิจ 

   

4. เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุ ของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจในลกัษณะที่กลา่วไวใ้น
ขอ้ 3. ขา้งตน้ 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
                                                    บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

หนา้ 18 

 

ชื่อ: นายอเุดย ์พอล ซิงห ์กิล 

 

ประเภทกรรมการ: กรรมการบรษัิทท่ีเป็นผูบ้รหิาร 

ต าแหน่ง: กรรมการบรษัิทท่ีเป็นผูบ้รหิาร กรรมการดา้นความ
ยั่งยืนและการบรหิารความเสีย่ง และประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิารดา้นกลยทุธ ์

อาย:ุ 67 ปี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร: 

ไมม่ี 

วันที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ: 27 เมษายน 2554 

ระยะเวลาด ารงต าแหน่งในบริษัท: 10 ปี (ณ เดือนเมษายน 2564) 

การศึกษา:  MBA (Marketing Management) College of Basic Sciences, PAU, Ludhiana, 
Punjab ประเทศอินเดยี 

 ทนุ Fulbright (International Trade) University of California ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
 ปรญิญาตรวีิทยาศาสตรบ์ณัฑิต (เกียรตินิยม) PAU, Ludhiana, Punjab ประเทศ

อินเดีย 

หลักสูตรการอบรม:  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) ประเทศไทย 

 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 95/2012 
 หลกัสตูร Director Certificate Program (DCP) รุน่ท่ี 182/2013 

ประวัติการท างาน  

บริษัทจดทะเบียนอืน่ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย/ ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ  

ไมม่ีการด ารงต าแหนง่  

บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ (22 แห่ง)     

(ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563) 

ปัจจบุนั ประธานกรรมการ กรรมการ และ CEO ของบรษัิทยอ่ยอื่นๆ ของบรษัิท อินโดรามา  

เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน) (20 บรษัิท) 

2563 - ปัจจบุนั กรรมการ 

International Textile Manufacturers Federation 

2563 - ปัจจบุนั Advisory Board 

โครงการวิจยั "BIOTEXFUTURE” ของ RWTH Aachen University และ Adidas AG 

กิจการอืน่ที่อาจท าใหเ้กดิความ
ขัดแยง้ทางผลประโยชนต์่อบรษัิท:  

ไมม่ีการด ารงต าแหนง่ 

สัดส่วนการถอืหุน้ในบรษัิท  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

141,949 หุน้ หรอื รอ้ยละ 0.003 
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การเข้าร่วมประชุม:  

ประชมุคณะกรรมการบรษัิท 

 

จ านวน 6 ครัง้* เขา้รว่มประชมุ 6 ครัง้ 

ประชมุคณะกรรมการดา้นความยั่งยืน  

และการบรหิารความเสีย่ง   

จ านวน 3 ครัง้ เขา้รว่มประชมุ 3 ครัง้ 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมาย 

ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา: 

ไมม่ี  

 
หมายเหต ุ* ในช่วงตน้ปี 2563 ก่อนทีจ่ะไดม้ีการผ่อนคลายใหก้ารประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิสข์องกรรมการทีอ่าศยัอยู่ใน

ต่างประเทศนัน้สามารถนบัเป็นองคป์ระชมุได ้และเนือ่งจากมีการหา้มการเดนิทางระหว่างประเทศเพือ่ป้องกนั
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ท าใหก้รรมการ(*) ที่อาศยัอยู่ในต่างประเทศนัน้ไม่สามารถเดินทางเขา้
ประเทศไทยเพื่อเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได้ ดงันัน้ การขาดการประชุมในช่วงเวลาดงักล่าวจึงจะไม่ถูก
น ามาใชเ้พือ่พจิารณา 
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ข. ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อใหท้ี่ประชุมผู้ถอืหุน้เลอืกตัง้เป็นกรรมการอิสระแทนต าแหน่งทีว่่าง 

ชื่อ: นายไมเคิล จอรจ์ ดีซอมบร ี

 

 

ประเภทกรรมการ: กรรมการอิสระ 

 

อาย:ุ 52 ปี 

 

ความสัมพนัธท์างครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร: 

 

ไมม่ี 

การศึกษา:  Magna cum laude; Reginald Lewis prize in international business law, J.D. 
Harvard Law School ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 Master of Arts in East Asian Studies, Stanford University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
 Bachelor of Arts in Quantitative Economics, Stanford University ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา 
 

ประวัติการท างาน (ณ วนัที่ 24 กุมภาพนัธ ์2564) 

บริษัทจดทะเบียนอืน่ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย/ ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ  

ไมม่ีการด ารงต าแหนง่  

 

บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ  

ไมม่ีการด ารงต าแหนง่  

 

ประสบการณท์ างานในอดตี 

 

2563 - 2564 เอกอคัรราชทตูสหรฐัอเมรกิาประจ าประเทศไทย 

2558 - 2563 ประธานกรรมการ 

SAVE THE CHILDREN HONG KONG 

2538 - 2563 Partner 

ส านกังานกฎหมาย Sullivan & Cromwell LLP – New York and Hong Kong 

 

กิจการอืน่ที่อาจท าใหเ้กดิความ
ขัดแยง้ทางผลประโยชนต์่อบรษัิท:  

ไมม่ีการด ารงต าแหนง่ 
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สัดส่วนการถอืหุน้ในบรษัิท  
ณ วันที่ 24 กุมภาพนัธ ์2564 

 

ไมม่ี 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมาย 

ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา: 

ไมม่ี  

 
คุณสมบัตเิพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระ 
 การมีความสมัพนัธก์บับรษัิท หรอืบรษัิทใหญ่ หรอืบรษัิทยอ่ย หรอืบรษัิทรว่ม หรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษัิท ทัง้ในปัจจบุนัหรอืในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา ในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

ลักษณะความสัมพนัธ ์ ใช่ ไม่ใช่ 
1.  เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า    
2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย)    
3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจ (เช่น การซือ้/ขายวตัถดุิบ/สินคา้/บริการ/การเช่า/ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย/์

การรบั/ใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน เป็นตน้) ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้ง
ช าระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ตัง้แต ่20 ลา้นบาทขึน้ไป โดยนบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ี
มีความสมัพนัธท์างธุรกิจ 

   

4. เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุ ของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจในลกัษณะที่กลา่วไวใ้น
ขอ้ 3. ขา้งตน้ 
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ค. ค านิยามของกรรมการอิสระของ บริษัท อนิโดรามา เวนเจอรส์ จ ากัด (มหาชน) 

 บริษัทไดก้ าหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระเขม้กว่าประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ.4/2552 เรื่อง 
การขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม ่(ฉบบัท่ี 2)  ดงันี ้

 กรรมการอิสระจะตอ้งมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการบริษัททัง้หมด และตอ้งมีคณุสมบตัิ
ตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้

(ก) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละศูนยจ์ุดเจ็ดหา้ (0.75) ของทุนที่ช  าระแลว้ของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่
เก่ียวขอ้งกนั ซึง่รวมทัง้หุน้ท่ีถือโดยบคุคลที่เก่ียวขอ้งกนัดว้ย 

(ข) เป็นกรรมการผูม้ิไดม้ีสว่นรว่มในการบริหารจดัการ บริษัท บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือบริษัทที่เก่ียวขอ้งกนั หรือผู้
ถือหุน้สว่นใหญ่ของบรษัิท 

(ค) ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาผูไ้ดร้บัเงินเดือนประจ า จากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม  หรือบริษัทที่
เก่ียวขอ้งกนั หรือผูถื้อหุน้สว่นใหญ่ของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากต าแหน่งดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อน
การแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

(ง) เป็นกรรมการผูไ้ม่มีสิทธิพิเศษหรือผลประโยชนใ์ดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มก็ตาม ในการเงินและการจดัการ
ของบรษัิท บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม หรอืบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกนั หรอืผูถื้อหุน้สว่นใหญ่ของบรษัิท 

(จ) มิไดเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือบริษัทที่เก่ียวขอ้งกนั หรือเป็นหุน้สว่นหรือผูถื้อหุน้ใหญ่
ในส านักงานบัญชีดังกล่าว เว้นแต่จะพ้นจากต าแหน่งดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนการแต่งตัง้เป็น
กรรมการอิสระ 

(ฉ) มิไดเ้ป็นกรรมการที่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือบริษัทที่เก่ียวขอ้งกนั ไม่ว่าจะ
โดยตรงหรือโดยอ้อม เว้นแต่จะพ้นจากต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนการแต่งตั้ง โดยให้
หมายความรวมถึงความสมัพนัธใ์นลกัษณะตอ่ไปนีด้ว้ย 

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

 ความสมัพนัธท์างธุรกิจอื่นๆ เช่น สญัญาเช่า ซือ้ขายสนิคา้หรอืบรกิาร หรอืใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงิน
อื่นๆ ที่มีคา่ตอบแทนเกิน 20,000,000 บาท หรอืเกินรอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ 

เวน้แตใ่นกรณีที่การท าธุรกรรมดงักลา่ว เป็นการจ าเป็นตอ่ประโยชนข์องบรษัิท หรอืเป็นธุรกรรมที่ไมอ่าจหลกีเลี่ยง
ได ้ทัง้นี ้ธุรกรรมดงักลา่วจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิเป็นเอกฉนัทจ์ากที่ประชมุคณะกรรมการ  

(ช) เป็นกรรมการผูม้ิใช่บคุคลผูเ้ก่ียวขอ้งกนัหรือญาติสนิทของผูบ้ริหาร ฝ่ายจดัการหรือผูถื้อหุน้สว่นใหญ่ของบริษัท
และบรษัิทยอ่ย 

(ซ) เป็นกรรมการผูท้ี่มิไดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูแ้ทนเพื่อดแูลรกัษาผลประโยชนข์องกรรมการ ผูถื้อหุน้สว่นใหญ่ หรอืผู้
ถือหุน้ของบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุน้สว่นใหญ่ของบรษัิท 

(ฌ) สามารถปฏิบัติหน้าที่ ให้ความเห็นหรือรายงานผลของการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมาย โดย
คณะกรรมการได ้โดยปลอดและพน้จากการควบคมุของฝ่ายจดัการหรอืผูถื้อหุน้สว่นใหญ่ของบรษัิท รวมทัง้บคุคล
ผูเ้ก่ียวขอ้งกนัหรอืญาติสนิทของบคุคลดงักลา่วดว้ย 
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เอกสารแนบ 4 
ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
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เอกสารแนบ 4 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 
พิจารณาอนุมตัิการจ่ายค่าตอบแทนให้กบักรรมการประจ าปี 2564 
 
การเสนอจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

คณะกรรมการบรษัิทไดท้บทวนและเสนอตอ่ผูถื้อหุน้เก่ียวกบัคา่ตอบแทนของกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไมเ่ป็น
ผูบ้ริหารในปี 2564 และเสนอการจ่ายโบนสัประจ าปีใหก้บักรรมการบรษัิททกุคนซึ่งค านวณจากผลการด าเนินงานปี 2563 
ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการไดเ้สนอใหม้ีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชนอ์ื่นตามหลกัเกณฑข์องการจ่ายค่าตอบแทนโดยเสนอใหแ้ก่กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารต่ อ
คณะกรรมการบรษัิทและผูถื้อหุน้ดงันี ้

 ค่าตอบแทนที่จ่ายใหก้ับกรรมการควรจ่ายอย่างสมเหตุสมผล โดยพิจารณาจากภาระหนา้ที่ที่รบัผิดชอบและ
ขอบเขตการปฏิบตัิงาน 

 คา่ตอบแทนควรค านงึถึงผลประโยชนข์องกรรมการและค านงึถึงผลประโยชนต์อ่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว 

 โครงสรา้งของคา่ตอบแทนควรจะไมซ่บัซอ้น โปรง่ใส และง่ายตอ่ความเขา้ใจของผูถื้อหุน้ 

 การจ่ายค่าตอบแทนส าหรบักรรมการที่ไม่ใช่ผูบ้ริหารและกรรมการอิสระ เป็นการจ่ายค่าตอบแทนประจ าและ
โบนสัประจ าปี ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัผลประกอบการของบรษัิทในปีที่ผา่นมาและ 

 คา่ตอบแทนในสว่นท่ีเพิ่ม จะมีการจ่ายใหแ้ก่กรรมการซึง่ด  ารงต าแหนง่ในแตล่ะคณะอนกุรรมการ 

เพื่อใหม้ีการปฏิบตัิตามนโยบาย คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการจะก าหนด
รูปแบบคา่ตอบแทนโดยเปรยีบเทียบกบับรษัิทจดทะเบียนอื่น ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี ้ 

บรษัิทไมม่ีนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนประจ าใหแ้ก่กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารของบรษัิท 

ส าหรบัค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะอนุกรรมการซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 
หรอืกรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร ค านวณการจ่ายในอตัรา 1.5 เทา่ของกรรมการทา่นอื่นๆ 

 ในการพิจารณาโบนสัที่จ่ายใหก้บักรรมการทกุคนนัน้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดแูล
กิจการ จะประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี โดยค านึงถึงผลงาน ความรบัผิดชอบ ความเช่ียวชาญและการเขา้ร่วม
ประชมุ โดยอา้งอิงจากแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานและการประเมินรายบคุคล 

นอกจากนี ้โบนัสประจ าปีทัง้หมด ค านวณจากการใช้อัตราอา้งอิงของผลก าไรประจ าปีและใช้ระบบการเก็บ
คะแนน (Point System) เพื่อน ามาจดัสรรใหก้บักรรมการตามที่ไดร้บัการอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิท 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 24 กุมภาพนัธ์ 2564 ไดม้ีการพิจารณาใหเ้สนอการจ่าย
คา่ตอบแทนใหก้บักรรมการประจ าปี 2564 ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบั
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ดแูลกิจการ เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 22,000,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ครัง้ที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนมุตัิใหม้ีการเสนอจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทัง้หมด ส าหรบัปี 2564 ซึ่งประกอบดว้ย 

ค่าตอบแทนกรรมการรวม 

 
จ านวนที่จ่าย 

ในปี 2563 (บาท) 
จ านวนที่เสนอจ่าย 
ในปี 2564 (บาท) 

ค่าตอบแทนที่ได้อนุมัติ/และเสนอต่อผู้ถอืหุ้น
เพื่อขออนุมัต ิ

27,000,000 22,000,000* 

จ่ายจริง/จ่ายส าหรับปี 26,220,000 21,220,000 
* ค่าตอบแทนทีเ่สนอสูงกว่าค่าตอบแทนที่จ่ายส าหรบัปี เพราะอาจจะมีการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการเขา้ใหม่ของคณะกรรมการชุดย่อยใน
ระหว่างปี ซึ่งจะท าใหค้่าตอบแทนทีจ่่ายส าหรบัปี 2564 มกีารเปลีย่นแปลง 

 
1) ค่าตอบแทนประจ า 

1.1 ค่าตอบแทนประจ าส าหรับกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

ล าดับ 
กรรมการอิสระและกรรมการที่   

ไม่เป็นผู้บริหาร 
จ านวน (บาท) 

จ านวนที่จ่าย 
ในปี 2563 (บาท) 

จ านวนที่เสนอจ่าย
ในปี 2564 (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 เอ็ลลว์ูด๊ ไฮเน็ค 50,000 ต่อเดือน 600,000 600,000 
5 ดร.ศิริ การเจรญิดี 50,000 ต่อเดือน 600,000 600,000 
6 นายมาริษ สมารมัภ*์ 50,000 ต่อเดือน 300,000 - 
7 นายคณิต สีห ์ 50,000 ต่อเดือน 600,000 600,000 
8 นายรสัเซล เลตนั เคคเูอวา 50,000 ต่อเดือน 600,000 600,000 
9 นายจกัรมณฑ ์ผาสกุวนิช** 50,000 ต่อเดือน 600,000 200,000 
10 นายเทวินทร ์วงศว์านิช 50,000 ต่อเดือน 600,000 600,000 
11 นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร* 50,000 ตอ่เดือน 300,000 600,000 
12 นายไมเคิล จอรจ์ ดีซอมบร*ี* 50,000 ตอ่เดือน - 400,000 

 ยอดรวม  6,300,000 6,300,000 
*  ส าหรับปี 2563: ค่าตอบแทนประจ าส าหรบักรรมการอสิระของนายมาริษ สมารมัภ์ จ่ายถึงเด ือนมิถ ุนายน 2563 (6 เด ือน) และ

ค่าตอบแทนประจ าส าหรบักรรมการอสิระของนางไขศรี เนือ่งสิกขาเพยีร เริ่มจ่ายจากเดือนกรกฎาคม 2563 (6 เดือน)  
**  ส าหรบัปี 2564: ค่าตอบแทนประจ าส าหรบักรรมการอสิระของนายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช จะจ่ายถึงเดือนเมษายน 2564 เท่านัน้ (4 เดือน) และ

ค่าตอบแทนประจ าส าหรบักรรมการอสิระของนายไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี จะเริ่มจ่ายจากเดือนพฤษภาคม 2564 (8 เดือน) ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัการ
อนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
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1.2 ค่าตอบแทนประจ าส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบ 

ล าดับ กรรมการอิสระ จ านวน (บาท) จ านวนที่จ่าย 
ในปี 2563 (บาท) 

จ านวนที่เสนอจ่าย
ในปี 2564 (บาท) 

1 นายระเฑียร ศรีมงคล (ประธาน) 75,000 ต่อเดือน 900,000 900,000 
2 นายมาริษ สมารมัภ*์ 50,000 ต่อเดือน 300,000 - 
3 ดร.ศิริ การเจรญิดี 50,000 ต่อเดือน 600,000 600,000 
4 นายเทวินทร ์วงศว์านิช* 50,000 ตอ่เดือน 300,000 600,000 
 ยอดรวม  2,100,000 2,100,000 

*  ส าหรบัปี 2563: ค่าตอบแทนประจ าส าหรบัคณะกรรมการตรวจสอบของนายมาริษ สมารมัภ์ จ่ายถึงเดือนมิถุนายน 2563 (6 เดือน) และ
ค่าตอบแทนประจ าส าหรบัคณะกรรมการตรวจสอบของนายเทวินทร์ วงศ์วานชิ เริ่มจ่ายจากเดือนกรกฎาคม 2563 (6 เดือน) 

 
1.3 ค่าตอบแทนประจ าส าหรับคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการโดยจ่าย

ให้แก่กรรมการอิสระเท่าน้ัน 

ล าดับ กรรมการอิสระ จ านวน (บาท) จ านวนที่จ่าย 
ในปี 2563 (บาท) 

จ านวนที่เสนอจ่าย
ในปี 2564 (บาท) 

1 นายรสัเซล เลตนั เคคเูอวา (ประธาน) 35,000 ต่อเดือน 420,000 420,000 
2 นายวิลเลีย่ม เอ็ลลว์ูด๊ ไฮเน็ค 25,000 ตอ่เดือน 300,000 300,000 
3 ดร.ศิริ การเจรญิดี 25,000 ต่อเดือน 300,000 300,000 
4 นายคณิต สีห ์ 25,000 ต่อเดือน 300,000 300,000 
5 นายจกัรมณฑ ์ผาสกุวนิช* 25,000 ต่อเดือน 300,000 100,000 
6 นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร* 25,000 ต่อเดือน - 200,000 

 ยอดรวม  1,620,000 1,620,000 
* ส าหรบัปี 2564: ค่าตอบแทนประจ าส าหรบัคณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกจิการของนายจกัรมณฑ ์ผาสกุวนชิ 

จะจ่ายถงึเดอืนเมษายน 2564 เท่านัน้ (4 เดอืน) และค่าตอบแทนประจ าส าหรบัคณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแล
กจิการของ นางไขศร ีเนือ่งสกิขาเพยีร จะเริ่มจ่ายจากเดอืนพฤษภาคม 2564 (8 เดอืน) 

 
1.4 ค่าตอบแทนประจ าส าหรับคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง โดยจ่ายให้แก่

กรรมการอิสระเท่าน้ัน 

ล าดับ กรรมการอิสระ จ านวน (บาท) จ านวนที่จ่าย 
ในปี 2563 (บาท) 

จ านวนที่เสนอจ่าย
ในปี 2564 (บาท) 

1 นายระเฑียร ศรีมงคล 25,000 ต่อเดือน 300,000 300,000 
2 นายรสัเซล เลตนั เคคเูอวา 25,000 ต่อเดือน 300,000 300,000 
3 นายคณิต สีห ์ 25,000 ต่อเดือน 300,000 300,000 
4 นายเทวินทร ์วงศว์านิช 25,000 ตอ่เดือน 300,000 300,000 
 ยอดรวม  1,200,000 1,200,000 
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2) เงินโบนัสจ่ายให้แก่กรรมการทุกท่าน 

ล าดับ กรรมการ 
จ านวนเงนิโบนัสประจ าปี 
2563 ที่จ่ายจริง+ (บาท) 

จ านวนเงนิโบนัสประจ าปี 
2564 ที่เสนอจ่าย++ (บาท) 

1 นายศรี ปรากาซ โลเฮีย 1,034,480 869,570 
2 นายอาลก โลเฮีย 1,551,720 869,570 
3 นางสจิุตรา โลเฮีย 1,034,480 579,710 
4 นายอมิต โลเฮีย 517,240 434,780 
5 นายยาโชวาดนั โลเฮีย* 517,260 579,700 
6 นายดีลิป กมุาร ์อากาวาล 775,860 579,710 
7 นายอเุดย ์พอล ซิงห ์กิล 775,860 579,710 
8 นายซนัเจย ์อาฮจูา 775,860 579,710 
9 นายระเฑียร ศรีมงคล 1,293,100 869,570 
10 นายมาริษ สมารมัภ*์ 1,034,480 144,930 
11 นายวิลเลีย่ม เอ็ลลว์ูด๊ ไฮเน็ค 1,034,480 579,710 
12 ดร.ศิริ การเจรญิดี 1,034,480 579,710 
13 นายคณิต สีห ์ 1,034,480 579,710 
14 นายรสัเซล เลตนั เคคเูอวา 1,034,480 579,710 
15 นายจกัรมณฑ ์ผาสกุวนิช 1,034,480 579,710 
16 นายเทวินทร ์วงศว์านิช 517,260 579,710 
17 นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร* - 434,780 

 ยอดรวม 15,000,000 10,000,000 
+ ค านวณจากผลการด าเนนิงาน ปี 2562 
++  ค านวณจากผลการด าเนนิงาน ปี 2563 
* นางไขศร ีเนือ่งสิกขาเพยีร ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอสิระแทน นายมาริษ สมารมัภ์ ทีพ่น้จากต าแหนง่ตามวาระ ณ ทีป่ระชุมสามญัผูถ้ือ

หุน้ครัง้ที ่1/2563 เมือ่วนัที ่30 มถินุายน 2563 
 

3) ค่าตอบแทน และ/หรือ ผลประโยชน์อื่นๆ 
-ไม่มี- 
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เอกสารแนบ 5 
ข้อมูลผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชปีระจ าปี 2564 
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เอกสารแนบ 5 
 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 
 
ข้อมูลในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 
 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
  
 ที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์ 2564 ไดพ้ิจารณาการแตง่ตัง้ผูส้อบ
บญัชีของบรษัิท โดยมคีวามเห็นวา่ในปี 2563 ที่ผา่นมา บรษัิท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ผูส้อบบญัชีของบรษัิทได้
ปฏิบตัิงานอยา่งเหมาะสม เป็นท่ีนา่พอใจ จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบ
บญัชีรายนี ้ ในปี 2564 โดยก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 8,800,000 บาท โดยไมร่วมคา่ใชจ้า่ย
อื่นๆ 
 
การเสนอแต่งตั้งส านักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญช ี
  
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ไดพ้ิจารณาใหเ้สนอต่อที่ประชุม     
ผูถื้อหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 
ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

ใหม้ีการเสนอแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี บรษัิท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั โดยมีรายนามผูส้อบบญัชีรบั
อนญุาตดงัตอ่ไปนี ้  

 

 

ชื่อ  ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต

เลขที ่

สัดส่วน 
การถอืหุน้ จ านวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง 

งบการเงนิของบริษัท 

 1. นายสเุมธ แจง้สามส ี 9362 - 2 

 2. นายศกัดา เกาทณัฑท์อง 4628 - 2 

 3. นายเจรญิ ผูส้มัฤทธ์ิเลศิ 4068 - - 
 

โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจในการตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 
ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัการเสนอแต่งตัง้ทกุรายเป็นผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตที่ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยใ์หค้วามเห็นชอบ และไม่มีความสมัพนัธห์รอืมีสว่นไดเ้สียกบับรษัิท บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว ในลกัษณะที่จะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหนา้ที่อยา่งเป็นอิสระ 
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นอกจากนี ้บรษัิทยอ่ยของบรษัิทโดยสว่นใหญ่ ไดแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชีที่สงักดับริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี 
จ ากดั และผูส้อบบญัชีที่สงักดั KPMG International เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทยอ่ย ทัง้นี ้ส  าหรบับรษัิทยอ่ยที่ใชผู้ส้อบบญัชี
อื่นเป็นผูส้อบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบรษัิทจะดแูลใหบ้ริษัทยอ่ยดงักลา่วจดัท างบการเงินใหท้นัตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

 
การเสนอจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2564 

 
ส าหรบัคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 ไดก้ าหนดคา่ตอบแทนเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 8,800,000 บาท 

โดยไมร่วมคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ 
 
ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีโดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 

รายละเอียด ค่าตอบแทนที่จ่าย 
ในปี 2563 (บาท) 

ค่าตอบแทนที่เสนอ 
ในปี 2564 (บาท) 

เพิ่มขึน้ 
(ร้อยละ) 

คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี  8,800,000 8,800,000 0% 

 
ค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีดังกล่าว ไดร้วมถึงค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส จ านวนสามไตรมาส และ

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปีของงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมของบริษัท  
 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและคา่บริการตรวจสอบอืน่ๆ 
 

รายละเอียด ปี 2562 (ล้านบาท) ปี 2563* (ล้านบาท) 
1. ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัท
ที่มีอ  านาจควบคมุรว่ม และบรษัิทรว่ม 

184 208 

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

ข) จ่ายใหผู้ส้อบบญัชีบรษิัทอืน่  

159 
 
 

25 

179 
 
 

29 
2. คา่บรกิารตรวจสอบอื่น (Non-audit fee) ที่จ่ายใหก้บับรษัิท
ที่ สังกัด  KPMG  International นอกเหนือจาก  บ ริษั ท         
เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั** 

161 73 

* ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชทีีเ่พิม่ขึน้นัน้เกดิจากการเขา้ซือ้กจิการเพิม่เตมิทีแ่ลว้เสรจ็ในปี 2563 
** ค่าบรกิารตรวจสอบอืน่ซ่ึงเกีย่วขอ้งกบัการใหค้ าปรกึษาดา้นภาษี การท า Due Diligence อนัเกีย่วเนือ่งกบัการซือ้กจิการ การปรบัโครงสรา้ง

กจิการ และการใหค้ าปรกึษาในดา้นอืน่ๆ 
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เอกสารแนบ 6 
การแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ รายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ
ใหเ้ป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถอืหุ้น 
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เอกสารแนบ 6 
 

การแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ และรายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้
ถอืหุ้น 
 บรษัิทไดก้ าหนดวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่  1/2564 ณ  หอ้งฉตัรา บอลรูม  โรงแรมสยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพ เลขที่ 
991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย ในวนัองัคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. เพื่อ
พิจารณาระเบียบวาระตา่งๆ รายละเอียดตามที่ไดแ้สดงไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ 
 บรษัิทขอเชิญทา่นผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ตามวนัเวลาดงักลา่ว หากทา่นไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุ
ได ้ทา่นสามารถมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่น หรอืกรรมการอิสระทา่นใดทา่นหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้
 
1 ชื่อ: นายระเฑยีร ศรมีงคล 

ต าแหน่ง: ประธานกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบรษัิท ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการดา้นความยั่งยืนและการบรหิารความเสีย่ง 

อาย:ุ 61 ปี 
ที่อยู:่ เลขที่ 75/80-81 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร ์2 ชัน้ 32 ซอยสขุมุวิท 19 (วฒันา) แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย   
การม/ีไม่มีส่วนได้เสียพเิศษในวาระที่เสนอเพือ่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นคร้ังนี ้

วาระที ่ เร่ือง การม/ีไม่มี 
ส่วนได้เสียพิเศษ 

วาระท่ี 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 ไมม่ี 
 
2 ชื่อ: ดร.ศิร ิการเจรญิด ี

ต าแหน่ง: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและก ากบัดแูล
กิจการ 

อาย:ุ 72 ปี 
ที่อยู:่ เลขที่ 75/80-81 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร ์2 ชัน้ 32 ซอยสขุมุวิท 19 (วฒันา) แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย   
การม/ีไม่มีส่วนได้เสียพเิศษในวาระที่เสนอเพือ่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นคร้ังนี ้

วาระที ่ เร่ือง การม/ีไม่มี 
ส่วนได้เสียพิเศษ 

วาระท่ี 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 ไมม่ี 
 
3 ชื่อ: นายเทวินทร ์วงศว์านิช 

ต าแหน่ง: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการดา้นความยั่งยนืและการบรหิารความเสีย่ง 
อาย:ุ 62 ปี 
ที่อยู:่ เลขที่ 75/80-81 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร ์2 ชัน้ 32 ซอยสขุมุวิท 19 (วฒันา) แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย   
การม/ีไม่มีส่วนได้เสียพเิศษในวาระที่เสนอเพือ่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นคร้ังนี ้

วาระที ่ เร่ือง การม/ีไม่มี 
ส่วนได้เสียพิเศษ 

วาระท่ี 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 ไมม่ี 
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ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ใช้สิทธิแทน กรุณาส่งหนังสือ      
มอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนและลงลายมือช่ือของท่านผู้ถือหุ้น (ในฐานะผู้มอบฉันทะ) พรอ้มเอกสาร
ประกอบการมอบฉนัทะอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง ตามที่ระบุไวใ้นเอกสารแนบ 10 (ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และ
แสดงหลกัฐานเพื่อสิทธิในการเขา้รว่มประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุน้) กลบัมายงับริษัท อย่าง
นอ้ย 3 วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ (วนัท่ี 27 เมษายน 2564) ตามที่อยูด่งันี ้
 
ถึง: ฝ่ายเลขานุการบริษัท  

บรษัิท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน)  
เลขที่ 75/80-81 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร ์2 ชัน้ 32  
ซอยสขุมุวิท 19 (วฒันา) แขวงคลองเตยเหนือ  
เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย 
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เอกสารแนบ 7 
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.  
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เอกสารแนบ 7 
(ตดิอากรแสตมป์ 20 บาท)  

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
 

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

(1) ขา้พเจา้...........................................................................................สญัชาต.ิ......................................................... 
อยู่บา้นเลขท่ี......................................ถนน....................... ..............ต  าบล/แขวง..................................................................... 
อ าเภอ/เขต......................................จงัหวดั...................................รหสัไปรษณีย.์................................................................... 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม.......................................หุน้   
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.............................เสียง ดงันี ้

 หุน้สามญั.....................................หุน้       ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั................................เสียง 
(3)  ขอมอบฉนัทะให ้

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

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

(3)................................................................ .............................................................อายุ.................ปี                    
อยู่บา้นเลขท่ี......................................ถนน........................................ต  าบล/แขวง.................................................................. 
อ าเภอ/เขต........................................จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย.์............................................................... 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ของบริษัท คร้ังที่ 1/2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งฉัตรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพ 
เลขท่ี 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 

      ลงช่ือ .................................................... ผูม้อบฉนัทะ 
   (...................................................) 

 
ลงช่ือ ............................................... ผูร้บัมอบฉนัทะ 

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

ลงช่ือ ............................................... ผูร้ ับมอบฉนัทะ 
  (...................................................) 
 

ลงช่ือ ............................................... ผูร้บัมอบฉนัทะ 
  (...................................................) 

หมายเหตุ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้



       
 
 

                                                    บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 8 
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                    บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

หนา้ 32 

 

เอกสารแนบ 8 

(ตดิอากรแสตมป์ 20 บาท)  
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)                  

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ _______________ 
เขียนที่ ............................................................... 

                                                              วนัท่ี ........... เดือน......................พ.ศ................... 
(1)  ขา้พเจา้ ............................................................................................................... สญัชาติ.................................. 
อยูบ่า้นเลขท่ี .....................................ถนน ..........................................ต าบล/แขวง................................................... 
อ าเภอ/เขต ......................................................... จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย ์............................  
(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม......................หุน้ 
และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ...............................................เสยีง ดงันี ้
             หุน้สามญั...............................หุน้และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั .........................................เสยีง ดงันี ้                                                  
 (3)  ขอมอบฉนัทะให ้
 (1) .................................................................................................................. อาย ุ.................................. ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี .....................................ถนน ..........................................ต าบล/แขวง................................................... 
อ าเภอ/เขต ...................................... จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย ์............................หรอื  
 (2) ................................................................................................................... อาย ุ................................. ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี .....................................ถนน ...........................................ต าบล/แขวง................................................... 
อ าเภอ/เขต ...................................... จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย ์............................หรอื  

 (3) ................................................................................................................... อาย ุ................................ ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี .....................................ถนน ...........................................ต าบล/แขวง................................................... 
อ าเภอ/เขต ...................................... จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย ์................................................  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้า เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้า         
ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นของบริษัท คร้ังที่ 1/2564 ซึง่จดัขึน้ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ 
หอ้งฉัตรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพ เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
ประเทศไทย หรอืจะพงึเลือ่นไปในวนัเวลาและสถานท่ีอื่นดว้ย 
(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นีด้งันี ้
 
  วาระท่ี 1 รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษัิทประจ าปี 2563  
  วาระท่ี 2 พิจารณาอนมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุส าหรบัปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
          เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย         งดออกเสยีง 
 



 
                                                    บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

หนา้ 33 

 

  วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษัิทประจ าปี 2563 
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
          เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย         งดออกเสยีง 
  วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหนง่ตามวาระ 
    (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  4.1   นายศร ีปรากาซ โลเฮีย 
          เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย         งดออกเสยีง 
  4.2   นายอาลก โลเฮีย 
          เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย         งดออกเสยีง 
  4.3   นายอมติ โลเฮีย 
          เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย         งดออกเสยีง 
  4.4  นายรสัเซล เลตนั เคคเูอวา 
          เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย         งดออกเสยีง 
  4.5   นายอเุดย ์พอล ซิงห ์กิล 
          เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย         งดออกเสยีง 
  4.6  นายไมเคิล จอรจ์ ดีซอมบร ี
          เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย         งดออกเสยีง 
 วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิการจ่ายคา่ตอบแทนใหก้บักรรมการประจ าปี 2564 
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
          เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย         งดออกเสยีง 
  วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีของบรษัิทและก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
          เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย         งดออกเสยีง 
  วาระท่ี 7 พิจารณาเรือ่งอื่นๆ (ถา้มี) 
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
          เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย         งดออกเสยีง 
(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ใหถื้อวา่การลงคะแนน
เสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
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(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมขอ้เท็จ จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที่ขา้พเจา้ระบุ
ไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะใหถื้อเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 

ลงช่ือ........................................................ผูม้อบฉนัทะ 
        (.......................................................)  
 
ลงช่ือ........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

                   (.......................................................) 
 
ลงช่ือ........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

                   (.......................................................) 
 
ลงช่ือ........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

                   (.......................................................) 
หมายเหตุ 1. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได  ้
 2.  วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน)  
 ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ คร้ังที่ 1/2564 ของบรษัิท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน) ในวนัอังคารที ่
27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งฉตัรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพ เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1         
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรอืที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 

------------------------------------------------------------------------- 
  วาระที ่                   เร่ือง            
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เห็นดว้ย      ไมเ่ห็นดว้ย       งดออกเสยีง 
  วาระที ่                   เร่ือง           
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เห็นดว้ย           ไมเ่ห็นดว้ย       งดออกเสยีง 
  วาระที ่                   เร่ือง           
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เห็นดว้ย           ไมเ่ห็นดว้ย       งดออกเสยีง 
  วาระที ่                   เร่ือง           
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เห็นดว้ย           ไมเ่ห็นดว้ย       งดออกเสยีง 

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่หนงัสอืมอบฉนัทะถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ 
 

ลงช่ือ........................................................ผูม้อบฉนัทะ 
        (.......................................................)  

 

ลงช่ือ........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                   (.......................................................) 
 

ลงช่ือ........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                   (.......................................................) 
 

ลงช่ือ........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                   (.......................................................) 



 
 

Indorama Ventures Public Company Limited 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 9 
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  
(ส าหรับผู้ถอืหุ้นซ่ึงเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 
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เอกสารแนบ 9 
 (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Affixed Stamp Duty Baht 20) 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

(ส าหรับผู้ถอืหุ้นซ่ึงเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 
Proxy Form C. 

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

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ เขียนที่ ........................................................................... 
Shareholders register no. Written at 
  

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

(1)   ขา้พเจา้ .........................................................................................................................................................................................................  
            I/We         
ส านกังานตัง้อยูเ่ลขที่ ......................................... ถนน……………………..……………………. ต  าบล/แขวง .................................................................  
residing at           Road              Tambol/Khwaeng                     
อ าเภอ/เขต ............................................................. จงัหวดั ……………………………………….. รหสัไปรษณีย ์…………………………………...……. 
Amphur/Khet                                                          Province                   Postal Code 
      
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหก้บั ................................................................................................................................................. 
As being the custodian of 
ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
being a shareholder of Indorama Ventures Public Company Limited (“Company”) 
            โดยถือหุน้จ  านวนทัง้สิน้รวม    หุน้      และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั   เสียง  ดงันี ้ 
            holding the total amount of   shares and have the right to vote equal to                  votes as follows: 

□ หุน้สามญั     หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั    เสียง  
      ordinary share     shares  and have the right to vote equal to   votes 

 
(2)  ขอมอบฉันทะให ้(1) ...................................................................................................  อาย ุ................ ปี อยูบ่า้นเลขที่ ............................. 

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

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

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

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

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



 
 

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

หนา้ 37 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวัน
อังคารที ่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งฉัตรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี ้ กรุงเทพ เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
 
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. 1/2021 

on Tuesday 27th April 2021 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) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
 I/We authorize my/our Proxy to cast the votes according to my/our intention as follows: 
  □ มอบฉันทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถื่อ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

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

   □ หุน้สามญั .................................... หุน้         มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ............................................ เสียง 
             ordinary share                           shares  and have the right to vote equal to                       votes 

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

 
วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 
Agenda Item 1  To acknowledge the report on the Company’s operational results for the year 2020 

 
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตัิงบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุด วันที ่31 ธันวาคม 2563 
Agenda Item 2  To consider and approve the Balance Sheet and Profit and Loss Accounts for the year ended 31st 

December 2020 
 □  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

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

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 
Agenda Item 3  To consider and approve the dividend payment from the Company’s 2020 operating results  

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

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

 □ เห็นดว้ย .................... เสียง       □ ไมเ่ห็นดว้ย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสยีง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)  
 

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

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

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

4.1 นายศร ีปรากาซ โลเฮีย 
Mr. Sri Prakash Lohia 

  □ เห็นดว้ย .................... เสียง       □ ไมเ่ห็นดว้ย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสยีง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)        
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4.2 นายอาลก โลเฮีย 
Mr. Aloke Lohia 

  □ เห็นดว้ย .................... เสียง       □ ไมเ่ห็นดว้ย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสยีง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)        

4.3 นายอมิต โลเฮีย 
Mr. Amit Lohia 

  □ เห็นดว้ย .................... เสียง       □ ไมเ่หน็ดว้ย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสยีง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)        

4.4 นายรสัเซล เลตนั เคคเูอวา 
Mr. Russell Leighton Kekuewa 

  □ เห็นดว้ย .................... เสียง       □ ไมเ่ห็นดว้ย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสยีง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)  

4.5 นายอเุดย ์พอล ซิงห ์กิล 
Mr. Udey Paul Singh Gill 

  □ เห็นดว้ย .................... เสียง       □ ไมเ่ห็นดว้ย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสยีง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)     

4.6 นายไมเคิล จอรจ์ ดีซอมบรี 
Mr. Michael George DeSombre 

  □ เห็นดว้ย .................... เสียง       □ ไมเ่ห็นดว้ย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสยีง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)   
  

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนใหก้ับกรรมการประจ าปี 2564 
Agenda Item 5  To consider and approve the remuneration of Directors for the Year 2021 

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

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

  □ เห็นดว้ย .................... เสียง       □ ไมเ่ห็นดว้ย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสยีง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)  
 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 
Agenda Item 6  To consider and appoint the Company’s Auditor and Fix the Audit Fee for the Year 2021 

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

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

  □ เห็นดว้ย .................... เสียง       □ ไมเ่ห็นดว้ย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสยีง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)  
 

วาระที่ 7 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda Item 7 Any other businesses (if any) 

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

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

  □ เห็นดว้ย .................... เสียง       □ ไมเ่ห็นดว้ย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสยีง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)      
 
(5)   การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี ้ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูตอ้ง และไมใ่ชเ่ป็น
การลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
 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) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้ หรอืระบไุวไ้มช่ดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 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. 
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 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉันทะใหถื้อเสมือนวา่
ขา้พเจา้ไดก้ระท 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 ............................................................ ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
                                        ( ............................................................ ) 
 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
                               ( ............................................................ ) 
 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
                               ( ............................................................ ) 

 
ลงนาม/Signed ............................................................ ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

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

1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ 
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. หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are: 

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

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

3. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวน
หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ 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 
 

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

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งฉัตรา บอลรูม โรงแรมสยาม        
เคมปินสกี ้กรุงเทพ เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
 For the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2021 on Tuesday 27th April 2021 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. 

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

วาระที.่............ …………………………………………………………………………………………………………………... 
Agenda Item ..  …………………………………………………………………………………………………………………... 

  
 □  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

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

วาระที.่............ …………………………………………………………………………………………………………………... 
Agenda Item ..  …………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 □  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

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

วาระที.่............ …………………………………………………………………………………………………………………... 
Agenda Item ..  …………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 □  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

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

วาระที.่............ …………………………………………………………………………………………………………………... 
Agenda Item ..  …………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 □  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

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

 
 □  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

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

   ลงนาม/Signed ............................................................ ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
        ( ............................................................ ) 
 

   ลงนาม/Signed ............................................................ ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
        ( ............................................................ ) 

 
   ลงนาม/Signed ............................................................ ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

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

   ลงนาม/Signed ............................................................ ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
         ( ............................................................ ) 

 



       
 
 

                                                    บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 10 
ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบยีน การแสดงหลักฐานเพือ่เข้า

ร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุน้ 
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เอกสารแนบ 10  
 

 ค าชีแ้จงวธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และแสดงหลกัฐานเพือ่สิทธิในการเข้าร่วมประชุม 
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุน้ 

 
วิธีการมอบฉันทะ 

บรษัิทไดจ้ดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. (ตามเอกสารแนบ 7) หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. (ตามเอกสารแนบ 8) 
และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (ตามเอกสารแนบ 9) เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง สามารถ
พิจารณาไดว้า่จะมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่น หรอืจะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระรายใดรายหนึง่ตามที่บรษัิทไดเ้สนอช่ือไว ้ซึง่มี
รายช่ือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอช่ือใหผู้ถื้อหุน้เลือกเพื่อมอบฉนัทะปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ไม่สามารถ
แบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
 อนึ่ง บริษัทไดเ้ผยแพรห่นงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ายไม่ซบัซอ้น หนงัสือ
มอบฉันทะแบบ ข.  และหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค.  ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุน
ตา่งประเทศ  และแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียน  (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ ไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิท ผูถื้อ
หุน้สามารถพิมพเ์อกสารไดจ้ากเว็บไซตข์องบริษัท www.indoramaventures.com ภายใตห้วัขอ้ นกัลงทนุสมัพนัธ์ » ขอ้มลู
ส าหรบัผูถื้อหุน้ » ขอ้มลูการประชมุผูถื้อหุน้ 
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทจะเริ่มรบัลงทะเบียนการเขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้ ก่อนเริ่มการประชุมประมาณ 2 ชั่วโมงก่อนการประชุม 
โดยจะเริ่มเปิดรบัการลงทะเบียนตัง้แต่เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป ณ หอ้งฉตัรา บอลรูม โรงแรมสยามเคมปินสกี ้กรุงเทพ 
เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย ตามที่ไดแ้นบแผนที่สถานที่จดัประชุมตาม
เอกสารแนบ 13 มาพรอ้มนี ้

ทัง้นี ้ทา่นผูถื้อหุน้จะตอ้งปฏิบตัิตามแนวทางปฏิบตัิในการเขา้รว่มการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 กรณี
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้โคโรนาไวรสั 2019 (“โรค COVID-19”) ซึ่งไดแ้นบมาพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้
และ/หรอืแนวทางปฏิบตัิในการเขา้รว่มการประชมุฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม (หากมี) อยา่งเครง่ครดั 
หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม 

ผูเ้ขา้รว่มประชมุโปรดแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนี ้ณ จดุรบัลงทะเบียนก่อนเขา้รว่มประชมุ  
1. ผู้ถอืหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

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

บตัรประจ าตวัขา้ราชการ ใบขบัขี่ หรอืหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นเป็นชาวตา่งชาติ) 
 1.2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ 

(ก) ใบลงทะเบียนที่มีบารโ์คด้ ซึง่แนบมากบัหนงัสอืเชิญประชมุ 
(ข) หนงัสือมอบฉนัทะที่บริษัทจดัสง่ใหพ้รอ้มหนงัสือเชิญประชุมนี ้ซึ่งไดก้รอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมือ

ช่ือของผูถื้อหุน้ (ในฐานะผูม้อบฉนัทะ) และผูร้บัมอบฉนัทะ 
(ค) ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกใหแ้ละยงัไมห่มดอายุของผูถื้อหุน้ ตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 1.1(ข) ขา้งตน้ ที่ไดล้ง

ลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูถื้อหุน้ (ในฐานะผูม้อบฉนัทะ) 
(ง) เอกสารตวัจรงิที่สว่นราชการออกใหแ้ละยงัไมห่มดอายขุองผูร้บัมอบฉนัทะ ตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 1.1(ข) ขา้งตน้  

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

(ก) ใบลงทะเบียนที่มีบารโ์คด้ ซึง่แนบมากบัหนงัสอืเชิญประชมุ 
(ข) เอกสารตวัจรงิที่สว่นราชการออกใหแ้ละยงัไม่หมดอายขุองผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ ตามที่ระบไุว้

ในขอ้ 1.1(ข) ขา้งตน้  
(ค) ส าหรับนิติบุคคลสัญชาติไทย ส  าเนาหนงัสือรบัรองที่กระทรวงพาณิชยอ์อกใหไ้ม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัประชุม 

พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้  และประทบัตราส าคญัของ
นิติบคุคล (ถา้มี) 
ส าหรับนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว ส  าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตัง้นิติบุคคล และ/หรือ หนงัสือรบัรองของ
นิติบคุคล พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้  และประทบัตรา
ส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) ทัง้นี ้เอกสารซึ่งผูม้ีอ  านาจลงนามลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้งแลว้ จะตอ้ง
ไดร้บัการรบัรองลายมือช่ือโดย Notary Public และมีอายไุมเ่กิน 1 ปี ก่อนวนัประชมุ 

2.2 กรณีที่มีการมอบฉันทะ 
(ก) ใบลงทะเบียนที่มีบารโ์คด้ ซึง่แนบมากบัหนงัสอืเชิญประชมุ 
(ข) หนงัสือมอบฉนัทะที่บริษัทจดัสง่ใหพ้รอ้มหนงัสือเชิญประชุมนี  ้ซึ่งไดก้รอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมือ

ช่ือของผูถื้อหุน้ (ในฐานะผูม้อบฉนัทะ) และผูร้บัมอบฉนัทะ 
(ค) ส าหรับนิติบุคคลสัญชาติไทย ส  าเนาหนงัสอืรบัรองที่กระทรวงพาณิชยอ์อกใหไ้มเ่กิน 1 ปี ก่อนวนัประชมุ 

พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของ
นิติบคุคล (ถา้ม)ี 

ส าหรับนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว ส  าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตัง้นิติบุคคล และ/หรือ หนงัสือรบัรองของ
นิติบคุคล พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้  และประทบัตรา
ส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) ทัง้นี ้เอกสารซึ่งผูม้ีอ  านาจลงนามลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้งแลว้ จะตอ้ง
ไดร้บัการรบัรองลายมือช่ือโดย Notary Public และมีอายไุมเ่กิน 1 ปี ก่อนวนัประชมุ 

(ง) ส าเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกใหแ้ละยงัไม่หมดอายขุองผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ ตามที่ระบไุว้
ในขอ้ 1.1(ข) ขา้งตน้ ที่ไดล้งลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบคุคล (ในฐานะผู้
มอบฉนัทะ) 

(จ) เอกสารตวัจรงิที่สว่นราชการออกใหแ้ละยงัไมห่มดอายขุองผูร้บัมอบฉนัทะ ตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 1.1(ข) ขา้งตน้  

หมายเหต ุ  บรษิัทจะใชร้ะบบอเิล็คทรอนกิส ์ในการลงทะเบยีนและการนบัคะแนนเสยีง ส าหรบัแต่ละวาระ/วาระย่อยจะจดั
ใหม้ีบตัรลงคะแนนเสยีงแยกออกจากกนั เมื่อทกุวาระไดม้ีการอภิปรายและลงคะแนนเสยีงเรยีบรอ้ยแลว้ บตัร
ลงคะแนนเสียงจะถูกรวบรวม และแจง้ผลการนบัคะแนนเสียง ส่วนขัน้ตอนการลงคะแนนเสียงจะอธิบายให้
ทราบเมือ่เริ่มการประชมุ 
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เอกสารแนบ 11 
ข้อบังคับบริษัท และพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(ฉบับแก้ไขเพิม่เติม)  
(เฉพาะส่วนทีเ่กี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุน้) 
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เอกสารแนบ  11 

ข้อบงัคบับริษัท และพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 

(เฉพาะสว่นที่เกี่ยวขอ้งกับการประชุมผู้ถอืหุน้) 

 

ข้อบังคับบริษัท 

ข้อ 12 คณะกรรมการของบริษัทประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ย 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทัง้หมดนัน้ ตอ้งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะตอ้งเป็นผูม้ี
คุณสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนด 

หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการเขา้เป็นหุน้ส่วน หรือเขา้เป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่น ที่มีสภาพ
อย่างเดียวกนั และด าเนินธุรกิจอนัเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัท เวน้แต่จะแจง้ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้
ทราบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 

ในการด าเนินกิจการของบริษัท กรรมการตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และ
ขอ้บงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ือหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริตและระมดัระวงัรกัษา
ผลประโยชนข์องบริษัท 

ใหก้รรมการแจง้ใหบ้รษัิททราบโดยมิชกัชา้ ในกรณีที่กรรมการมีสว่นไดเ้สยีไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้มใน
สญัญาใดๆ ท่ีบริษัทท าขึน้ระหวา่งรอบปีบญัชี หรอืถือหุน้ หรอืหุน้กูใ้นบริษัทและบรษัิทในเครอืโดยระบุ
จ านวนทัง้หมดที่เพิ่มขึน้หรอืลดลงในระหวา่งรอบปีบญัชี 

ข้อ 14 ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหนง่ 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่ง
ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 

                        กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหใ้ชว้ิธีจบัสลาก
กนัว่าผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง
กรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจถกูเลอืกเขา้มาด ารงต าแหนง่ใหมก็่ได ้

ข้อ 15 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณาอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่า 
2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวนแน่นอน
หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปลีย่นแปลงก็ได ้และนอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้ง และสวสัดิการอื่น ๆ ตามระเบียบของบรษัิท 

 ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลกูจา้งของบริษัท ซึ่งไดร้บัเลือกตัง้เป็น
กรรมการในอนัท่ีจะไดร้บัคา่ตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังานหรอืลกูจา้งของบรษัิท 

ข้อ 25 คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนั
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษัิท 

 การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากที่กลา่วแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรยีก
ประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร 

 ผูถื้อหุน้คนหนึง่หรอืหลายคนซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 (สบิ) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ย
ไดท้ัง้หมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวสิามญัเมื่อใด
ก็ได ้แต่ตอ้งระบเุรื่องและเหตผุลในการที่ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักลา่วดว้ย ในกรณี
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เช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 45 (สี่สิบหา้) วนั นบัแต่วนัที่ไดร้บัหนงัสือ
จากผูถื้อหุน้ 

 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุน้ทัง้หลาย
ซึ่งเขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุน้คนอื่นๆ รวมกันไดจ้ านวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ัน้จะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายใน 
45 (สีส่ิบหา้) วนั นบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อวา่เป็นการประชมุผู้
ถือหุน้ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจัดใหม้ี
การประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสีค่รัง้ใดจ านวนผูถื้อ
หุน้ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 28 ผูถื้อหุน้ตามวรรคสี่ตอ้งรว่มกัน
รบัผิดชอบชดใชค้า่ใชจ้่ายที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษัิท 

ข้อ 26 ในการเรยีกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสอืนดัประชมุ ระบ ุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ
วาระการประชมุ และเรือ่งที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุ พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบวุา่เป็นเรือ่ง
ที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักลา่ว
และจดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาค าบอกกลา่ว
นดัประชมุในหนงัสอืพิมพไ์มน่อ้ยกวา่ 3 วนั ก่อนวนัประชมุ 

ในการประชมุผูถื้อหุน้สามารถจดัประชุมได ้ณ ทอ้งที่อนัเป็นที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ของบริษัท หรอืจงัหวดั
อื่นทั่วราชอาณาจกัร 

การประชุมผูถื้อหุน้สามารถกระท าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสไ์ด้ โดยปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขตามที่กฎหมายก าหนด 

ข้อ 27 ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้อาจมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขา้ประชมุและออกเสียงแทนตนในการประชุม
ก็ได ้หนงัสือมอบฉนัทะจะตอ้งลงวนัที่และลายมือชื่อของผูถ้ือหุน้ที่มอบฉนัทะและจะตอ้งเป็นไปตาม
แบบที่นายทะเบียนก าหนด 

หนงัสือมอบฉนัทะนีจ้ะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการ หรือผูท้ี่ประธานก าหนด ณ  ที่ประชุมก่อนผูร้บั
มอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุ 

ข้อ 28 ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน 
หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมด จึงจะเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชั่วโมงจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมา
เขา้รว่มประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้
รอ้งขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้ง 

ขอใหน้ดัประชุมใหม่ และใหส้ง่หนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการ
ประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ในการประชุมผูถื้อหุน้ ใหป้ระธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถา้ประธานกรรมการมิไดม้าเขา้
ประชุมหรอืไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน 
ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรอืมีแตไ่มอ่าจปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ก็ใหท้ี่ประชุมเลอืกตัง้ผูถื้อหุน้คนหนึ่งซึ่งได้
เขา้รว่มประชมุเป็นประธานในท่ีประชมุ 

ขอ้ 29 ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุ้น้หนึ่งหุน้มีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ย
คะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
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(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มี
คะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ ซึง่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 

(ข) การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทอื่นหรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 

(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททัง้หมด  หรือบางส่วนที่
ส  าคญัการมอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบรษัิท หรอืการรวมกิจการกบับคุคลอืน่
โดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิหรอืขอ้บงัคบั  

(จ) การเพิ่มหรอืลดทนุของบรษัิทหรอืการออกหุน้กู ้

(ฉ) การควบหรอืเลกิบรษัิท 

ข้อ 30  กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ที่ประชมุแสดงถึงผลการด าเนินการของบรษัิทในรอบ
ปีที่ผา่นมา 

(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุของรอบปีบญัชีที่ผา่นมา 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร และจดัสรรเงินไวเ้ป็นทนุส ารอง 

(4) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(5)   พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

(6) แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน 

(7) กิจการอื่นๆ 

ข้อ 33 คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท
เสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ ในการประชมุสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ
นี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สรจ็ก่อนน าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

ข้อ 36 หา้มมิใหแ้บง่เงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บรษัิทยงัมียอดขายขาดทนุสะสม
อยูห่า้มมิใหแ้บง่เงินปันผล  

เวน้แต่เป็นกรณีของหุน้บรุิมสิทธิที่ขอ้บงัคบัระบไุวเ้ป็นอย่างอื่น เงินปันผลใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละ
เทา่ๆ กนั  

การจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ เวน้แตก่ารจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นครัง้คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไร
สมควรพอที่จะท าเช่นนัน้ และรายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

 การจ่ายเงินปันผล ใหก้ระท าภายใน 1 เดือน นบัตัง้แต่วนัที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้ หรือคณะกรรมการลงมติ
แลว้แต่กรณี ทัง้นี ้ใหแ้จง้เป็นหนงัสอืไปยงัผูถื้อหุน้ และใหโ้ฆษณาค าบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ใน
หนังสือพิมพด์้วย มิใหค้ิดดอกเบีย้แก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนัน้ไดก้ระท าภายใตร้ะยะเวลาที่
กฎหมายก าหนด 
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 บรษัิทอาจจ่ายปันผลปันผลทัง้หมดหรอืบางสว่นโดยออกเป็นหุน้สามญัใหมใ่หแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยไดร้บัความ
เห็นชอบจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ก็ได ้

ข้อ 37 บริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี 
หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจด
ทะเบียนของบรษัิท ทัง้นี ้คณะกรรมการอาจเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรเงินส ารอง
ประเภทอื่น ๆ ไดต้ามที่เห็นสมควร 

 

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 

มาตรา 71 ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหเ้ลอืกตัง้คณะกรรมการทัง้ชุดพรอ้มกนัในคราวเดียว แต่
ใหค้ณะกรรมการชุดเดิมรกัษาการในต าแหน่งเพื่อด าเนินกิจการของบรษัิทต่อไปพลางก่อนเท่าที่จ  าเป็น
จนกวา่คณะกรรมการชดุใหมจ่ะเขา้รบัหนา้ที่ 

 ความในวรรคหนึ่งมิใหใ้ชบ้งัคบักรณีที่บริษัทมีขอ้บงัคบัก าหนดวิธีการเลือกกรรมการแตกต่างไปจากที่
ก าหนดไวใ้นมาตรา 70 ซึ่งในกรณีเช่นนัน้ ใหก้รรมการออกจากต าแหนง่จ านวนหนึง่ในสามเป็นอตัราถา้
จ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกับสว่นหนึง่ในสาม 

 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบรษัิทนัน้ ถา้ขอ้บงัคบัมิได้
ก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น ก็ใหจ้บัสลากกนั สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้
เป็นผูอ้อกจากต าแหนง่ 

 กรรมการซึง่พน้จากต าแหนง่ตามมาตรานี ้อาจไดร้บัเลอืกตัง้ใหมไ่ด ้

มาตรา 90 หา้มมิใหบ้ริษัทจ่ายเงินหรอืทรพัยส์นิอื่นใดใหแ้ก่กรรมการเวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของ
บรษัิท 

 ในกรณีที่ขอ้บงัคบัของบริษัทไม่ไดก้ าหนดไว ้การจ่ายคา่ตอบแทนตามวรรคหนึ่งใหเ้ป็นไปตามมติของที่
ประชมุผูถื้อหุน้ ซึง่ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึง่มาประชมุ 

มาตรา 101 ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้นัน้ ใหค้ณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชมุ และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้
ชดัเจนว่าเป็นเรือ่งที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรอืเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของ
คณะกรรมการในเรือ่งดงักลา่ว และจดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนั ก่อนวนั
ประชมุ ทัง้นี ้ใหโ้ฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพไ์มน่อ้ยกวา่สามวนัก่อนวนัประชมุดว้ย 

สถานที่ที่จะใชเ้ป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ตอ้งอยู่ในทอ้งที่อนัเป็นที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ของบริษัท หรือ
จงัหวดัใกลเ้คียง เวน้แตข่อ้บงัคบัจะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่น 

มาตรา 102  ผูถื้อหุน้มีสทิธิเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้ แตจ่ะมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขา้
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนก็ได ้  ในการนีใ้หน้  ามาตรา 33 วรรคสอง  วรรคสี ่และวรรคหา้ และ
มาตรา 34 มาใช้บังคับโดยอนุโลมโดยในกรณีการมอบฉันทะให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธาน
กรรมการหรอืผูท้ี่ประธานกรรมการก าหนด 

การออกเสียงลงคะแนนในวรรคหนึง่ในสว่นที่ถือว่าหุน้หนึ่งมีเสียงหนึ่งนัน้ มิใหใ้ชบ้งัคบักบักรณีที่บริษัท
ไดอ้อกหุน้บรุมิสทิธิและก าหนดใหม้ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนนอ้ยกวา่หุน้สามญั 
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มาตรา 103   เวน้แต่พระราชบญัญัตินีจ้ะบัญญัติไวเ้ป็นอย่างอื่น ในการประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบ
ฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้
ทัง้หมดและตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด จึงจะเป็น
องคป์ระชุม 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ือหุน้ครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ่งชั่วโมงจ านวนผูถ้ือหุน้ซึ่ง
มาเขา้รว่มประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวใ้นวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้นัน้ได้
เรยีกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอตามมาตรา 100 การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็น
การเรยีกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอตามมาตรา 100 ใหน้ดัประชุมใหม่ และใหส้ง่หนงัสือนดัประชุมไปยงั
ผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

มาตรา 104  ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผูถื้อหุน้ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได  ้ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน  ถา้ไม่มีรอง
ประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได้ ใหผู้ถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุเลอืกผูถื้อหุน้คนหนึ่งเป็น
ประธานในที่ประชมุ 

มาตรา 105  ประธานในที่ประชุมผูถื้อหุน้ มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษัทว่าดว้ยการ
ประชมุ ในการนีต้อ้งด าเนินการประชมุใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชมุ 
เวน้แตท่ี่ประชมุจะมีมติใหเ้ปลีย่นล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจ านวน
ผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 

 เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแลว้ ผูถื้อหุน้ซึง่มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของ
 จ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดั
ประชมุอีกก็ได ้

 ในกรณีที่ท่ีประชุมพิจารณาเรือ่งตามล าดบัระเบียบวาระไม่เสรจ็ตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผูถื้อ
  หุน้เสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แลว้แต่กรณี และจ าเป็นตอ้งเลื่อนการพิจารณา ใหท้ี่ประชุมก าหนด
  สถานท่ี วนั และเวลาที่จะประชมุครัง้ตอ่ไป และใหค้ณะกรรมการสง่หนงัสอืนดัประชมุระบุ 
  สถานที่ วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี ้ให้
  โฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพไ์มน่อ้ยกวา่สามวนัก่อนวนัประชมุดว้ย  

มาตรา 107   เวน้แต่พระราชบญัญัตินีจ้ะบญัญัติไวเ้ป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนน
เสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ถา้มี
คะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก)  การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 

(ข)  การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทอื่นหรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 

(ค)  การท า แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญั 
การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับุคคลอื่นโดยมี
วตัถปุระสงคจ์ะแบง่ก าไรขาดทนุ 

(3) ในกรณีที่บรษัิทมีขอ้บงัคบัก าหนดไวว้า่ มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ในเรือ่งใดตอ้งประกอบดว้ยคะแนน
เสยีงเกินจ านวนที่ก าหนดไวใ้น (1) หรอื (2) ก็ใหเ้ป็นไปตามนัน้ 
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มาตรา 108   ในการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด ถา้ไดม้ีการนดัประชมุ หรอืลงมติโดยไมป่ฏิบตัิตามหรอืฝ่าฝืนขอ้บงัคบัของ
บรษัิท หรือบทบญัญตัิแห่งพระราชบญัญัตินี ้ผูถื้อหุน้ไม่น้อยกวา่หาคนหรอืผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัได้
ไมน่อ้ยกวา่หนึ่งในหา้ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จะรอ้งขอใหศ้าลสั่งเพิกถอนมติในการประชุม
ครัง้นัน้ก็ได ้แตต่อ้งรอ้งขอตอ่ศาลภายในหนึง่เดือนนบัแต่วนัท่ีที่ประชมุลงมติ  

ในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาใหเ้พิกถอนมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ตามวรรคหนึง่ ใหบ้รษัิทแจง้ไปยงัผูถื้อหุน้
ภายในหนึง่เดือนนบัแต่วนัท่ีศาลมีค าพิพากษาถึงที่สดุ  

 มาตรา 112   คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการท างบดุล และบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท
  เสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ในการประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิ  

งบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุที่จดัท าตามวรรคหนึ่ง หรือจดัท าขึน้ในระหว่างรอบปีบญัชีเพื่อน าเสนอต่อ
  ที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิ คณะกรรมการตอ้งจัดให้ผูส้อบบญัชีตรวจสอบงบดุลและบญัชี
  ก าไรขาดทนุนัน้ใหเ้สรจ็ก่อนน าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้  

มาตรา 115 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได้ ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทุน
สะสมอยู ่หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล 

 เงินปันผลนัน้ใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั เวน้แต่จะมีขอ้บงัคบัก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่นในเรื่อง
หุน้บรุมิสทิธิ โดยการจ่ายเงินปันผลจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

 เมื่อขอ้บงัคบัของบรษัิทก าหนดใหท้ าได ้คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็น
ครัง้คราว เมื่อเห็นวา่บรษัิทมีก าไรพอสมควรท่ีจะท าเช่นนัน้และเมื่อไดจ้่ายเงินปันผลแลว้ ใหร้ายงานใหท้ี่
ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

 การจ่ายเงินปันผลนัน้ใหก้ระท าภายในหนึ่งเดือนนบัแต่วนัที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้ หรือคณะกรรมการลงมติ 
แลว้แต่กรณี ทัง้นี ้ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้กบัใหโ้ฆษณาค าบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ใน
หนงัสอืพิมพด์ว้ย 

มาตรา 116   บรษัิทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทนุส ารองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละหา้ของก าไรสทุธิประจ าปี
หักด้วยยอดเงินสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบของทุนจด
ทะเบียน เวน้แตบ่รษัิทจะมีขอ้บงัคบัหรอืกฎหมายอื่นก าหนดใหต้อ้งมีทนุส ารองมากกวา่นัน้ 

มาตรา 120 ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบรษัิททกุ
ปี ในการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจะแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได  ้
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เอกสารแนบ 12 

แนวทางปฏิบตัิเกี่ยวกับการคุม้ครองและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

บรษัิท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนกัถึงความส าคญัของการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล
และจัดท าแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการคุม้ครองและการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลส าหรบัการประชุมสามัญผูถื้อหุน้
ประจ าปี และ/หรอืการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ (หากมี) (รวมเรยีกวา่ “การประชุมผู้ถอืหุ้น”) ดงันี ้

1. วัตถุประสงคแ์ละความจ าเป็นของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  

บริษัทมีความจ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของผูถื้อหุน้เพื่อปฏิบตัิตามกฎหมาย  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
กฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ อาทิ การจัดท าทะเบียนผูถื้อหุน้ การ
ก าหนดสิทธิต่างๆของผูถื้อหุน้ และจ าเป็นจะตอ้งเก็บ รวบรวม ใช ้เปิดเผย และประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน และ/
หรอื ผูร้บัมอบฉนัทะ เพื่อการประชมุผูถื้อหุน้ อาทิ การจดัสง่เอกสารที่เก่ียวขอ้ง การประมวลผลการออกเสยีงลงมติ และการ
ใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ดงักลา่ว 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม และแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทจ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่ ช่ือ นามสกุล สญัชาติ หมายเลขบตัรประจ าตวั
ประชาชน (หรือ หมายเลขหนงัสือเดินทาง) วนัเดือนปีเกิด อาย ุที่อยู่ เลขทะเบียนผูถื้อหลกัทรพัย ์หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล 
(หากมี) การบนัทึกเสียง การบนัทึกภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว รวมถึงขอ้มลูสขุภาพเพื่อคดักรองโรคติดเชือ้โคโรนาไวรสั 2019 
(COVID-19) เป็นตน้ 

บรษัิทอาจไดร้บัขอ้มลูสว่นบคุคลของผูถื้อหุน้จากช่องทางดงัตอ่ไปนี ้

(1) ไดร้บัขอ้มูลส่วนบุคคลจากผูถื้อหุน้โดยตรงผ่านเอกสารลงทะเบียนเขา้ร่วมการประชุม ส าเนาบตัรประชาชน 
ส าเนาบตัรหรือเอกสารยืนยนัตวับคุคลอื่นใดที่ผูถื้อหุน้ไดย้ื่นต่อบริษัทเพื่อใชป้ระกอบการลงทะเบียนเขา้รว่ม
ประชมุ 

(2) ไดร้บัขอ้มลูสว่นบคุคลของผูถื้อหุน้ผา่นระบบของ บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรอื TSD 
ในฐานะนายทะเบียนของบรษัิท 

(3) ไดร้บัขอ้มลูสว่นบคุคลของผูถื้อหุน้จากการเก็บรวบรวมเพิ่มเติมระหวา่งการประชมุผูถื้อหุน้ เช่น การบนัทกึเสยีง 
การบนัทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เพื่อการรกัษาความปลอดภยั เพื่อการจดัท ากิจกรรมของบริษัทส าหรบัผูถื้อ
หุน้ หรือเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นใดที่กฎหมายอนุญาตใหท้ าได ้ทัง้นี ้การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว
เป็นไปภายใตข้อบเขตของประโยชนท์ี่ชอบดว้ยกฎหมายตามความสมเหตสุมผลและไม่เกินขอบเขตที่เจา้ของ
ขอ้มลูสว่นบคุคลอาจคาดหมายได ้

หมายเหต:ุ เอกสารยืนยนัตวับคุคลทีผู่ถ้ือหุน้ส่งใหแ้ก่บริษัทอาจปรากฎขอ้มูลอ่อนไหว (Sensitive data) เช่น เชือ้ชาติ 
หมู่โลหิต ศาสนา ซ่ึงเป็นขอ้มูลที่ไม่จ าเป็นต่อการประชุมผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้สามารถปกปิดขอ้มูลอ่อนไหว
ดงักล่าวก่อนน าส่งเอกสารใหแ้ก่บริษัท ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้ไม่ไดป้กปิดขอ้มูลอ่อนไหวดงักล่าว บริษัทถือว่า    
ผูถ้อืหุน้ไดใ้หค้วามยนิยอมแก่บรษิัทในการเก็บขอ้มูลดงักล่าว 

3. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

บรษัิทมีความจ าเป็นตอ้งประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลขา้งตน้ ดงันี ้ 

(1) เก็บรวบรวมและบนัทึกขอ้มลูส่วนบุคคลของผูถื้อหุน้ ทัง้ในรูปแบบเอกสารและขอ้มลูทางอิเล็กทรอนิกส ์และ
เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของผูถื้อหุน้ที่เก็บรวบรวมดงักลา่วไปยงัผูใ้หบ้ริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการด าเนินการที่จ  าเป็นเก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ อาทิ การรบัลงทะเบียน ตรวจสอบ ประมวลผล 
นบัองคป์ระชมุ และรายงานผลการออกเสยีงลงมติ  
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(2) เปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลของผูถื้อหุน้ต่อหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้งอนัเป็นไปตามกรอบที่กฎหมายก าหนด 
อาทิ กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ในกรณีน าสง่รายงานการ
ประชุมผูถื้อหุน้ และขอ้มลูบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ ตามที่กฎหมายก าหนด รวมถึง หน่วยงานของรฐัที่เก่ียวขอ้งกบั
การสาธารณสขุและควบคมุโรค กรณีพบผูต้ิดเชือ้โรค COVID-19 และ/หรอื 

(3) การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของผูถื้อหุน้ในกรณีอื่นๆ ที่จ าเป็น เพื่อสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้ อาทิ การ
เปิดเผยขอ้มลูของผูถื้อหุน้กบัธนาคารเพื่อการจ่ายเงินปันผล (หากมี)  

4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรักษา  

บริษัทจะเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของผูถื้อหุน้ทัง้ในรูปแบบเอกสาร (Hard copy) และขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส ์ณ 
ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่จัดเก็บเอกสารที่บริษัทเช่าใชพ้ืน้ที่ส  าหรบัการจัดเก็บเอกสารส าคญั และบริษัทจะ
จดัเก็บเอกสารดงักลา่วตลอดระยะเวลาที่จ าเป็นตอ้งใชข้อ้มลูเพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคข์า้งตน้ รวมถึงเพื่อประโยชนใ์น
การอา้งอิงหรอืตรวจสอบในกรณีที่จ าเป็น อยา่งนอ้ย 10 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีบรษัิทไดร้บัขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้  

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  

ผูถื้อหุน้ผูซ้ึง่เป็นเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลมีสทิธิตา่งๆ ตามพระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 เช่น 
การใหค้วามยินยอม การเพิกถอนความยินยอม การขอแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลที่เก่ียวกบัตน การคดัคา้นการเก็บ รวบรวม ใช ้
หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล การขอใหล้บ ท าลาย หรือระงบัการใชข้อ้มลูสว่นบคุคล เป็นตน้ ทัง้นี ้ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการตามที่กฎหมายก าหนด ผูถื้อหุน้ผูซ้ึ่งเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลประสงคจ์ะใชส้ิทธิขา้งตน้ สามารถยื่นค ารอ้งต่อ
บริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร หรือผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสต์ามช่องทางการติดต่อดา้นล่าง โดยบริษัทจะพิจารณา
และแจง้ผลการพิจารณา ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที่ไดร้บัค ารอ้งดงักลา่ว ทัง้นี ้บริษัทอาจปฏิเสธสิทธิของเจา้ของขอ้มลูสว่น
บคุคลไดใ้นกรณีที่กฎหมายก าหนดไว ้

6. ช่องทางการติดต่อ 

หากทา่นมีขอ้สงสยั สอบถามเพิ่มเติม สามารถติดตอ่บรษัิทไดท้ี ่

ฝ่ายกฎหมาย บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากัด (มหาชน)  

เลขที่ 75/80-81 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย 

โทรศพัท ์+66 2 661 6661 ตอ่ 602 

อีเมล: dpo@indorama.net  

 



       
 
 

                                                    บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 13 
แผนทีส่ถานทีจ่ัดประชุมสามัญผู้ถอืหุน้คร้ังที ่1/2564 
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เอกสารแนบ 13 
 

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นคร้ังที่ 1/2564 

ณ ห้องฉัตรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพ  

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

ก่อนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ครั้งที ่1/2564 ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากัด (มหาชน) 
COVID-19 Infection Risk Screening Form  

Before attending Annual General Meeting of Shareholders No.1/2021 of Indorama Ventures Public Company Limited 
บรษัิทขอความรว่มมือในการใหข้อ้มลูที่ถกูตอ้ง เป็นความจรงิ เพ่ือประโยชนใ์นการป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้โคโรนาไวรสั 2019  
We need your help in providing the most accurate and truthful medical statement for effective prevention of the spreading of the 
COVID-19. 
 
ชื่อ-สกลุ (Name – Surname)_______________________________________ หมายเลขโทรศพัท ์(Mobile Phone No.)___________________ 
1.  ทา่นมีไข ้≥ 37.5 º C หรอืไม่? Do you have a fever ≥ 37.5 º C?    ใช ่(Yes)  ไมใ่ช ่(No) 
2.  ทา่นมีอาการดงัตอ่ไปนีห้รอืไม่? Do you have any of these symptoms? 

เป็นไข ้ 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.  โปรดระบชุื่ออ าเภอและจงัหวดั (กรณีทีพ่  านกัในประเทศไทย) หรอืชื่อเมืองและประเทศ (กรณีที่ไมไ่ดพ้  านกัในประเทศไทย) ในข่วง 14 วนั  
ที่ผ่านมาในตารางขา้งลา่งนี ้
Please list names of the district and province (if you were in Thailand) or city and country (if you were not in Thailand) where 
you stayed during the past 14 days in the space below: 

 
 
 

4.  ทา่นมีประวตัิสมัผสัหรอืใกลช้ิดกบัผูป่้วยที่ตอ้งสงสยัโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรอืไม่? 
Have you been in physical contact with suspiciously COVID-19 infected patients? 

 ใช ่(Yes)   
 ไมใ่ช ่(No) 

หมายเหต ุ หากพบว่าท่านมีไข ้37.5 º C ขึน้ไป หรือมีอาการอยา่งใดอย่างหนึ่งตามที่บริษัทระบไุว ้หรือมีประวตัิการเดินทางมาจากพืน้ที่ที่มีการ
ระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ภายใน 14 วันที่ผ่านมา หรือมีประวตัิสมัผัสใกลช้ิดกับผูป่้วยที่ตอ้งสงสยัการติดเชือ้ COVID-19 
บริษัทขอใหท้่านโปรดด าเนินการมอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบริษัท ดว้ยการกรอกและส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ใหแ้ก่
เจา้หนา้ที่ของบริษัท แทนการเขา้ประชมุ และเดินทางกลบั พรอ้มปฏิบตัิตามค าแนะน าของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
ประเทศไทย 
If you have a fever (≥ 37.5 º C); or any symptoms which indicates above; or traveled 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: วนัที/่Date:   
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