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หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 

 
วัตถุประสงค์ 
 
 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ค านึงถึงสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะ
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย บุคคลธรรมดา หรือ  สถาบัน ด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ดังนัน้ เพื่ออ านวยความ
สะดวกและเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ ถือหุ้นมากขึน้ อนัเป็นการส่งเสริมระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี ผู้
ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีคุณสมบติัที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ
ของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 
 
 บริษัทได้ก าหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของ 
บริษัท และเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการโดยการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยการ  
เสนอทัง้ 2 เร่ือง ต้องสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป 
 
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณา  
เลือกตัง้เป็นกรรมการ 
 
ข้อ 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 

1.1  ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต้อง มี
คุณสมบัติดังนี ้
1.1.1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสดัส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ

บริษัทโดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้  
1.1.2) ต้องแสดงหลกัฐานการถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.1.1 
 

ข้อ 2. การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 
2.1  การเสนอระเบียบวาระการประชุม 
 บริษัทจะก าหนดล าดบัระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีเป็นปกติดงันี ้

2.1.1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ที่ผ่านมา 
2.1.2) พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท 
2.1.3) พิจารณาอนุมติังบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัท 
2.1.4) พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลและการจดัสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมาย 
2.1.5) พิจารณาการเลือกตัง้กรรมการ 
2.1.6) พิจารณาอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
2.1.7) พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 
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2.1.8) พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
2.2  การสงวนสิทธิไม่บรรจุเร่ืองดังต่อไปนีเ้ป็นวาระการประชุม 

2.2.1) เร่ืองที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ  หรือหน่วยงานที่ 
ก ากับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น หรือหลักการก ากับดูแล  
กิจการที่ดีของบริษัท 

2.2.2) เร่ืองที่เป็นประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 
2.2.3) เร่ืองที่เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท ซ่ึงผู้ ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเก่ียวกับ 

ความไม่ปกติของเร่ืองดงักล่าว 
2.2.4) เร่ืองที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บริษัทจะด าเนินการได้ 
2.2.5) เร่ืองที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงน้อย 

กว่าร้อยละ 10 ของจ านวนสิทธิที่ออกเสียงทัง้หมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัย 
ส าคญั 

2.2.6) เร่ืองที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมลูไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นที่เสนอได้ 
2.3  ขัน้ตอนการพิจารณาการเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 

2.3.1)  ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบติัครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องจดัท าหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ 
บริษัท โดยใช้แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี (แบบ ก.) หรืออาจแจ้งเร่ืองอย่าง 
ไม่เป็นทางการ ทางโทรสารที่ 02-665-7090 หรือทางอีเมล์เลขานุการบริษัท IVL.ComSec@indorama.net  
ก่อนส่งต้นฉบับ ทัง้นี  ้ผู้ ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจ าปี  
(แบบ ก.) พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลักฐาน และหลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1.1.2 ให้ถึงบริษัท
ภายใน วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการ
ประชุม 

2.3.2)  ในกรณีที่เป็นผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ในการเสนอระเบียบวาระการ 
ประชุมต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมลูในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญ ผู้
ถือหุ้นประจ าปี  (แบบ ก.) ให้ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และผู้ ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอก
ข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี  
(แบบ ก.) ให้ครบถ้วนและลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน ให้รวบรวมแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญั ผู้ถือ
หุ้นประจ าปี (แบบ ก.) และหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ ถือหุ้นทุกราย
เป็นชุดเดียวกัน ให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการ
พิจารณาระเบียบวาระการประชุม 

2.3.3)  ในกรณีที่เป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องการเสนอระเบียบ 
วาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดท าแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญ  
ประจ าปี (แบบ ก.) 1 ใบต่อ 1 ระเบียบวาระ พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานให้ครบถ้วนและส่งให้บริษัทภายใน 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม 
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2.3.4)  บริษัทฯ โดยเลขานุการบริษัทจะติดต่อกับผู้ ถือหุ้นที่เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน  
วนัที่ 15 มกราคม 2565 ในกรณีที่มีการแก้ไขหรือต้องการขอข้อมลูเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นนัน้ๆ จะต้องส่งเอกสาร 
ให้ถึงบริษัทภายในวนัที่ 31 มกราคม 2565 

2.3.5)  คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ ถือหุ้นเสนอ เร่ืองที่ 
ผ่านความเห็นของคณะกรรมการจะบรรจุเป็นระเบียบการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมข้อ  
คิดเห็นของคณะกรรมการ และส าหรับเร่ืองที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือ
หุ้นทราบพร้อมทัง้ชีแ้จงเหตุผลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสม
ต่อไป ทัง้นีค้ าวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สดุ 

 
ข้อ 3.  การเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

3.1  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัท 
      บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้าม ดงันี ้

3.1.1)  มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของ 
บริษัท 

3.1.2) ต้องส าเร็จการศึกษาขัน้ต ่าระดบัปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้ 
3.1.3) เป็นผู้ มีความรู้ในกิจการของบริษัทและสามารถอุทิศเวลาได้อย่างพอเพียง ตลอดจนใช้ความรู้ ความ 

สามารถที่มีเพื่อประโยชน์ของบริษัท 
3.1.4) เป็นผู้มีความซ่ือสตัย์สจุริตและมีคุณธรรมสงู 
3.1.5) กรรมการต้องไม่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 4 บริษัท 

3.2  คุณสมบัติเพิ่มเติมของกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบ 
3.2.1)  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของทุนช าระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เก่ียวข้อง 

 และให้นับรวมหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 
3.2.2)  ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ าในบริษัท 

 บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เก่ียวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
3.2.3)  ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่ 

เก่ียวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
3.2.4) ไม่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
3.2.5) ไม่ได้เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือ

หุ้นซ่ึงเป็นผู้เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
3.2.6) สามารถปฏิบติัหน้าที่และให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ 

3.3  ขัน้ตอนในการพิจารณาการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ 
3.3.1)  ผู้ ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องจัดท าหนังสือแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อ 

คณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) หรืออาจแจ้งเร่ืองอย่างไม่เป็น
ทางการทางโทรสารที่ 02-665-7090 หรือทางอีเมล์เลขานุการบริษัท IVL.ComSec@indorama.net ก่อน
ส่งต้นฉบบั ทัง้นีผู้้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบบัของแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) พร้อม ลงช่ือไว้

mailto:IVL.ComSec@indorama.net
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เป็นหลักฐาน และหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็น  กรรมการ 
(แบบ ข.) หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1.1.2 และเอกสารประกอบการพิจารณาด้าน
คุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการท างานของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ  โดยส่งให้ถึงบริษัท 
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาบุคคลเพื่อเป็น 
กรรมการ 

3.3.2) ในกรณีที่เป็นผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ในการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็น 
กรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อ เป็น  
กรรมการ (แบบ ข.) ให้ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลักฐาน และผู้ ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูล 
เฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) ให้ครบถ้วน และลงช่ือไว้ 
เป็นหลักฐาน และให้รวบรวมแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.)  และหลักฐานการถือหุ้น 
พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน โดยส่งให้ถึงบริษัทภายในวนัที่ 
31 ธันวาคม 2564 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ 

3.3.3)  ในกรณีที่เป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย และมีคุณสมบติัครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็น 
กรรมการมากกว่า 1 ท่าน ผู้ ถือหุ้นจะต้องจัดท าแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) 1 ใบต่อ 
กรรมการ 1 ท่าน พร้อมลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐานให้ครบถ้วนและแนบหลกัฐานการให้ความยินยอมของ  
บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือในแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) เอกสารประกอบการพิจารณา 
ด้านคุณสมบติั ได้แก่ การศึกษา  และประวติัการท างานของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการทุกคน 
ด้วย โดยส่งให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการ 
พิจารณาบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ  

3.3.4)  บริษัทโดยเลขานุการบริษัทจะติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
ภายในวนัที่ 15 มกราคม 2565 ในกรณีที่มีการแก้ไขหรือต้องการขอข้อมลูเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นนัน้ๆ จะต้องส่ง 
เอกสารให้ถึงบริษัทภายในวนัที่ 31 มกราคม 2565 

3.3.5)  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ  
ดังกล่าว เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป ทัง้นีค้ าวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด 
ส าหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทจะแจ้งให้ 
ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชีแ้จงเหตุผลเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

 
(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ____________________________________________________________________________ 
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) จ านวน __________________________________________ หุ้น 
อยู่บ้านเลขที่ __________________ ถนน _____________________________ ต าบล/แขวง ____________________________ 
อ าเภอ/ เขต _________________________ จงัหวดั ____________________ หมายเลขโทรศพัท์มือถือ ___________________ 
หมายเลขโทรศพัท์บ้าน / ที่ท างาน _________________________ E-mail (ถ้ามี) _____________________________________ 
(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี _________________________________ 
เร่ือง _________________________________________________________________________________________________ 
(3) โดยมีข้อเสนอเพื่อพิจารณา ____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
และมีข้อมลูประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็นต้น) 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
ซ่ึงมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงช่ือรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จ านวน ______________ แผ่น 
 ข้าพเจ้ารับรองว่า ข้อความในแบบ ก. นี ้พร้อมหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้องทุกประการ 
และเพื่อเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงช่ือไว้เป็นส าคญั 
 
      _____________________________________ ผู้ถือหุ้น 
      (_____________________________________) 
      วนัที่ _________________________________ 
 
 
 
 
หมายเหตุ   1.  ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ  และ 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทัง้รับรองส าเนาถูกต้อง และในกรณีที่ ผู้ถือหุ้น
เป็นนิติบุคคล จะต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน /หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาว
ต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงช่ือไว้ในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี (แบบ ก.) ฉบบันี ้
พร้อมทัง้รับรองส าเนาถูกต้อง 

2.  กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ ช่ือสกุล จะต้องแนบส าเนาหลักฐานการเปล่ียนแปลงดังกล่าว พร้อมทัง้รับรองส าเนา  
ถูกต้อง  

 

แบบ ก. 
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 กรุณาส่ง 
 
   เลขานุการบริษัท 
   บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 
   75/80-81 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 2 ชัน้ 32 
   ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนอโศก 
   แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
   กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย  
       (แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 7 - 

 
แบบเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ 

 
(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ____________________________________________________________________________ 
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) จ านวน ________________________________________ หุ้น 
อยู่บ้านเลขที่ ____________ ถนน _________________________________ ต าบล/แขวง ______________________________ 
อ าเภอ/เขต ______________________ จงัหวดั ______________________ หมายเลขโทรศพัท์มือถือ ____________________ 
หมายเลขโทรศทัพ์บ้าน/ที่ท างาน ____________________________ E-mail (ถ้ามี) ___________________________________ 
(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอช่ือนาย/นาง/นางสาว ______________________________________________________ 
อายุ __________ ปี เป็นกรรมการบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และมีหลักฐานการใ ห้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ พร้อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการท างานและเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงช่ือรับรอง
ความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จ านวน _________________ แผ่น 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ข. นี ้พร้อมหลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอม และเอกสาร
ประกอบทัง้หมด ถูกต้องทุกประการเพื่อเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงช่ือไว้เป็นส าคญั 
 
 
      _________________________________________ ผู้ถือหุ้น 
      (________________________________________) 
      วนัที่ _____________________________________ 
(3) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว ______________________________________ บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการตาม (2) 
ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (2) ข้างต้น รวมทัง้ยอมรับการปฏิบติัตามการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและเพื่อเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงช่ือไว้เป็นส าคญั 
 
      _____________________________________ ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือ 
      (____________________________________) 
      วนัที่ ________________________________ 
 
หมายเหตุ  1.  ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และ 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทัง้รับรองส าเนาถูกต้อง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้น 
 เป็นนิติบุคคลจะต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน /หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาว 
 ต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงช่ือไว้ในแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ (แบบ ข.) ฉบับนี ้พร้อมทัง้รับรอง
 ส าเนาถูกต้อง 

 2.  กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ ช่ือสกุล จะต้องแนบส าเนาหลักฐานการเปล่ียนแปลงดังกล่าว พร้อมทัง้รับรองส าเนา  
 ถูกต้อง 

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

1. ช่ือ-ช่ือสกุล (1) ภาษาไทย............................................................. (ช่ือสกุลเดิม...........................................................) 
          (2) ภาษาองักฤษ ...................................................................................................................................... 
2. วนัเดือนปีเกิด ................................................................... ปัจจุบนัอายุ......................ปี 
3. สญัชาติ...................................................... 
4. ฐานะสมรส   (1) คู่สมรสช่ือ.................................................................... (ช่ือสกุลเดิม .................................................)  
           (2) มีบุตร .................. คน  คือ 
 

4.1     เกิด พ.ศ. 

  สถานที่ท างาน     

  ต าแหน่ง     

4.2     เกิด พ.ศ. 

  สถานที่ท างาน     

  ต าแหน่ง     

4.3     เกิด พ.ศ. 

  สถานที่ท างาน     

  ต าแหน่ง     
 

5. (1) ที่อยู่สถานประกอบธุรกิจปัจจุบนั ช่ือสถานประกอบธุรกิจ............................................................................. 
      เลขที่ ........................ ตรอก/ ซอย ...................... ถนน .................................. 
      ต าบล/แขวง ................................ อ าเภอ/เขต ............................................... 
      จงัหวดั .......................................... โทรศพัท์ .................................................. 
     (2) ที่อยู่สถานที่พ านักอาศยั   ช่ือสถานประกอบธุรกิจ  ............................................................................... 
      เลขที่ ........................ ตรอก/ ซอย ...................... ถนน .................................. 
      ต าบล/แขวง ................................ อ าเภอ/เขต ............................................... 
      จงัหวดั .......................................... โทรศพัท์ .................................................. 
6. คุณสมบติัตามวิชาชีพ 
    (1) คุณวุฒิทางการศึกษา (โปรดแนบหลกัฐานทางการศึกษา) 
        ช่ือสถาบนัที่ส าเร็จการศึกษา   ช่ือคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก   ปีที่ส าเร็จ 
................................................................    ..................................................................         ............................ 
................................................................    ..................................................................         ............................ 
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(2) หลกัสตูรการฝึกอบรมหรือสมัมนาที่เก่ียวข้องกับการเป็นกรรมการ 
        ช่ือหลกัสตูร     ผู้จดัหลกัสตูร   ปีที่เข้าร่วม 

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

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

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

7. ประสบการณ์การท างานจนถึงปัจจุบนั 
   ช่ือสถานที่ท างาน      ประเภทธุรกิจ   ต าแหน่งงาน ตัง้แต่ปี 25...... ถึง 25...... 
                 รวม ........... ปี 

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

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

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

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

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

8. การถือหุ้นในบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) ณ วนัที่........................................ (วนัที่ได้รับการเสนอช่ือ) 
 หุ้นสามญั ............................................ หุ้น 
 หุ้นบุริมสิทธิ ......................................... หุ้น 
นอกจากนัน้ คู่สมรส ถือหุ้นสามญั .................................. หุ้น   หุ้นบุริมสิทธิ ..................................... หุ้น 
บุตร   (1) .................................................................  หุ้นสามญั ......................... หุ้น  หุ้นบุริมสิทธิ ........................ หุ้น 
         (2) .................................................................  หุ้นสามญั ......................... หุ้น  หุ้นบุริมสิทธิ ........................ หุ้น 
         (3) .................................................................  หุ้นสามญั ......................... หุ้น  หุ้นบุริมสิทธิ ........................ หุ้น 
 

9. ประวติัการฟ้องร้องหรือฟ้องร้องถูกด าเนินคดี (เว้นแต่ความผิดลหุโทษ) 
ศาล  สถานะ  คดี(แพ่ง/อาญา ข้อหาหรือฐานความผิด ทุนทรัพย์  ผลคดี 

            (โจทก์/จ าเลย/ผู้ร้อง)  /ล้มละลาย) 
...............................     .........................     ...............................   ..................................    .......................   ................... 
...............................     .........................     ...............................   ..................................    .......................   ................... 
...............................     .........................     ...............................   ..................................    .......................   ................... 
 

10. การมีส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อม หรือมีการท าธุรกรรมกับบริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้อง (โปรด
ระบุลกัษณะของกิจกรรมและลกัษณะส่วนได้เสียพร้อมจ านวนเงินของผลได้ผลเสียโดยชดัแจ้ง) 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 



- 11 - 

11. การถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (โปรดระบุช่ือห้างหุ้นส่วน / ช่ือบริษัท / จ านวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นร้อยละของทุนจด
ทะเบียน และประเภทธุรกิจที่ด าเนินการ) 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
 
 ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว / ..................) ..................................................................................................... 
ซ่ึงได้รับการเสนอช่ือให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) ขอรับรอง
ว่ารายละเอียดในแบบประวติัข้างต้นนี ้พร้อมเอกสารประกอบ ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ และเอกสารประกอบที่ย่ืนมาพร้อม
กันนี ้เป็นความจริงทุกประการ 
 
     ลงช่ือ ................................................................. บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 
                      (.................................................................) 
     วนัที่ .................................................................... 
 


