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ขั้นตอนทีต้่องด าเนินการก่อนวันประชุม 

1. ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมีความประสงคจ์ะเขา้รว่มการประชุมผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM) จะตอ้งยื่น
แบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรบัการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ผ่านระบบน าส่งเอกสาร โดยการสแกนผ่าน 
QR Code หรือ เขา้ไปตามลิง้กท่ี์ปรากฏขา้งล่างนี ้  

 

 

https://ivl.foqus.vc/registration/ 

 

 

โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนนับต้ังแต่วันที่ 11 เมษายน 2565 (เวลา 10.00 น.) จนถึงวันที่ 24 เมษายน 
2565 (เวลา 18.00 น.)   

อย่างไรก็ดี ส  าหรับผู้ถือหุ้นท่านใดท่ีได้มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ร ับมอบฉันทะ ท่านไม่
จ าเป็นต้องลงทะเบียนอีกคร้ัง ทัง้นี ้การลงคะแนนจะเป็นไปตามที่ระบไุวใ้นแบบฟอรม์หนงัสือมอบฉนัทะ 

2. เมื่อเขา้สู่ระบบแลว้ ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะจะตอ้งเตรียมขอ้มลูเพื่อใช้กรอกในระบบ (โดยขอ้มลูท่ีกรอกในระบบ
ตอ้งตรงกนักบัขอ้มลู ณ วนั Record Date จากบริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั) ดงันี ้

➢ เลขทะเบียนผูถื้อหลกัทรพัย ์
➢ เลขบตัรประชาชน / เลขหนงัสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบคุคล  
➢ อี เมลท่ีใช้ส  าหรับการรับ  weblink ในการเข้าสู่การประชุม  e-AGM ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน 

(Password) ส าหรบัการเขา้รว่มการประชมุผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM) 
➢ หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ 
➢ เอกสารแสดงตนเพื่อยืนยนัสิทธิในการเขา้รว่มประชมุ ดงันี ้

กรณีเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
(e-AGM) ด้วยตนเอง 

กรณีเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
(e-AGM) โดยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นทีไ่ม่ใช่

กรรมการอิสระของบริษัท 

1. ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา 

ใหย้ื่นส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหซ้ึ่งปรากฏรูปถ่าย
และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน     บัตร
ประจ าตวัขา้ราชการ ใบขบัขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
เป็นชาวต่างชาติ) (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “เอกสารที่ส่วน
ราชการออกให้ฯ”) 

1. ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา 

ให้ยื่นเอกสารแสดงตนตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารแนบ 13 
(ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ)  ของหนงัสือเชิญฉบบันี ้

2.  ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล โดยกรรมการผู้มีอ านาจลง
นามมาร่วมประชุมด้วยตนเอง 

(ก) ใหย้ื่นส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหฯ้ ของผูม้ี
อ  านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และ 

2. ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นนิติบุคคล 

ให้ยื่นเอกสารแสดงตนตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารแนบ 13 
(ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ)  ของหนงัสือเชิญฉบบันี ้

ขั้นตอนในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2565 ผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM) (“การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(e-AGM)”) 

 

https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fivl.foqus.vc%2Fregistration%2F&data=04%7C01%7Cperawat.k%40indorama.net%7C0979f41169fb443e5c8e08d8ffbed80e%7C64f77dc53c66462ba7657e07b045624a%7C0%7C0%7C637540542426452654%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=PDBejUkT%2BQaAQd%2B67qENMbsE7%2B%2BfLU8KpWwgxqVJBYU%3D&reserved=0
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กรณีเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
(e-AGM) ด้วยตนเอง 

กรณีเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
(e-AGM) โดยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นทีไ่ม่ใช่

กรรมการอิสระของบริษัท 

(ข) ส าหรับนิติบุคคลสัญชาติไทย ส  าเนาหนงัสือรบัรอง
ท่ีกระทรวงพาณิชยอ์อกใหไ้ม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัประชุม 
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มี
อ  านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น  และประทับตรา
ส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

 ส าหรับนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว ส  าเนาหนังสือ
ส าคัญการจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือ หนังสือรบัรอง
ของนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนา
ถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และ
ประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) ทัง้นี ้เอกสาร
ซึ่งผู้มีอ  านาจลงนามลงลายมือชื่อรับรองส าเนา
ถูกต้องแล้ว จะต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดย 
Notary Public และมีอายไุม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัประชมุ 

 

3. เมื่อบริษัทไดร้บัเอกสารตามขอ้ 2. เพื่อยืนยนัการเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM) ดงักล่าว
แลว้ บริษัทจะด าเนินการตรวจสอบรายช่ือผูถื้อหุน้ตามขอ้มลูสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิ
เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  (Record Date) ทั้งนี ้ เมื่อการตรวจสอบเป็นท่ีน่าพอใจแล้ว จะมีการจัดส่งชื่อผู้ใช้ 
(username) และรหัสผ่าน (password) ไปพรอ้มกับเว็บลิง้คใ์นการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) 
ทั้งนี ้กรุณาอย่าใหช้ื่อผูใ้ช ้(username) และรหัสผ่าน (password) ท่ีจัดส่งไปใหผู้ถื้อหุน้แก่บุคคลอื่นใด ในกรณีท่ีชื่อ
ผูใ้ช ้(username) และรหสัผ่าน (password) ของผูถื้อหุน้ท่านใดเกิดสญูหาย หรือผูถื้อหุน้ท่านใดยงัไม่ไดร้บัการจัดส่ง
ชื่อผูใ้ช ้(username) และรหสัผ่าน (password) ภายในเวลา 15.00 น. ของวนัท่ี 25 เมษายน 2565 โปรดติดต่อกลบัมา
ยงับริษัท ควิดแลบ จ ากัด (“Quidlab”) ซึ่งเป็นผูใ้หบ้ริการของไอวีแอล เบอรโ์ทรศพัทต์ิดต่อ 02-013-4322 หรือ email: 
info@quidlab.com โดยทนัที อน่ึง ขณะท่ีบริษัทด าเนินการจัดส่งชื่อผูใ้ช ้(username) และรหสัผ่าน (password) ผ่าน 
Quidlab ซึ่งเป็นบริษัทผูใ้หบ้ริการของบริษัทนัน้ Quidlab จะจัดส่งคู่มืออธิบายขัน้ตอนการใชง้านระบบการเขา้ประชมุ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting System) รวมทัง้ขัน้ตอนการลงคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ดว้ย 

ขั้นตอนทีต้่องด าเนินการ ณ วันประชุม 

4. ขอใหท่้านผูถื้อหุน้กรุณาอ่านคู่มือโดยละเอียดตาม email ท่ีส่งไปถึงท่าน โดยระบบการเขา้ประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
(E-Meeting System) จะเปิดออนไลนก์่อนการประชุม 60 นาที ในเวลา 13.00 น. เพื่ออ านวยความสะดวกในการเขา้สู่
ระบบส าหรบัการเขา้รว่มประชมุ อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชมุจะเริ่มในเวลา 14.00 น. เท่านัน้ 

5. ส าหรับการลงคะแนนเสียงในระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM) ผู้ถือหุ้นสามารถ
ลงคะแนนเสียงของตนในแต่ละวาระการประชุม เพื่อ “เห็นชอบ” หรือ “ไม่เห็นชอบ” หรือ “งดออกเสียง” ส าหรบั       
ผู้ถือหุ้นท่ีไม่ได้ลงคะแนนเสียงในวาระการประชุมใดๆ ระบบจะท าการนับคะแนนเสียงของท่านเป็นเห็นชอบโดย
อตัโนมตัิ  

6. หากท่านผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามค าถามในระหว่างการประชุมผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ท่านสามารถ
กดปุ่ มเมนู “ถามค าถาม” และท าการพิมพข์อ้ความท่ีท่านตอ้งการสอบถามในหนา้ต่างแชท และกด “ส่ง” ซึ่งค าถาม
ดงักล่าวจะถกูจดัส่งมายงับริษัท โดยบริษัทจะตอบค าถามในวาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัค าถามนัน้ๆ ส าหรบัค าถามใดๆ ท่ีไม่ได้
ตอบในระหว่างการประชมุผูถื้อหุน้ บริษัทจะแสดงค าตอบไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทโดยเรว็ท่ีสดุ  

7. หากท่านผูถื้อหุน้ประสบปัญหาทางเทคนิคขณะเขา้ใชร้ะบบการประชุมผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ก่อน
หรือในระหว่างท่ีเข้าร่วมประชุม โปรดติดต่อ Quidlab ซึ่งเป็นผูใ้ห้บริการของบริษัทตามรายละเอียดท่ีระบุในขอ้ 3 
ขา้งตน้  

 

 

mailto:info@quidlab.com
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สารบัญเอกสารแนบ 
 

                        
  หนา้ 

เอกสารแนบ 1 รหัสคิวอาร ์(QR Code) ส าหรบัแบบแสดงรายการขอ้มลู/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 
56-1 One Report) และงบการเงิน (ตรวจสอบแลว้) ของบรษิัท 

14 

เอกสารแนบ 2 ขอ้มลูการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2564 15 

เอกสารแนบ 3 ประวตัิกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระและเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตัง้กลับ
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ขอ้มูลการเปล่ียนแปลงจ านวนกรรมการของ
บรษิัท และนิยามกรรมการอิสระ 

17 

เอกสารแนบ 4 ขอ้มลูค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 28 

เอกสารแนบ 5 ขอ้มลูผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 32 

เอกสารแนบ 6 สรุปสาระส าคัญใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท  อินโดรามา    
เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) ซึ่งออกและจดัสรรใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของ
บรษิัทและบรษิัทย่อยทัง้ทางตรงและทางออ้ม (“บรษิัทย่อย”) ชดุที่ 1 

34 

เอกสารแนบ 7 สรุปสาระส าคัญใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท  อินโดรามา    
เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) ซึ่งออกและจดัสรรใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของ
บรษิัทและบรษิัทย่อยทัง้ทางตรงและทางออ้ม (“บรษิัทย่อย”) ชดุที่ 2 

45 

เอกสารแนบ 8 แบบรายงานการเพิ่มทนุ (53-4) 55 

เอกสารแนบ 9 รายชื่อกรรมการอิสระท่ีไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการประชมุผูถื้อหุน้  62 

เอกสารแนบ 10 หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. 64 

เอกสารแนบ 11 หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข.  65 

เอกสารแนบ 12 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ส าหรบัผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้    
คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้)  

70 

เอกสารแนบ 13 ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ  78 

เอกสารแนบ 14 ขอ้บงัคบับรษิัทและพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม) 
(เฉพาะส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้)  

80 

เอกสารแนบ 15 แนวทางปฏิบตัิเก่ียวกบัการคุม้ครองและการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล 86 

เอกสารแนบ 16 แบบฟอรม์การส่งค าถาม/ขอ้เสนอแนะล่วงหนา้ 88 
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ที่  IVL003/03/2022 

 21 มีนาคม 2565 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2565 

 

เรียน ท่านผู้ถือหุน้  
 บริษัท อนิโดรามา เวนเจอรส์ จ ากัด (มหาชน) 
  

ดว้ยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดม้ีมติใหเ้รียกประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 ในวนัองัคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยจดัการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(e-
AGM) ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่
เก่ียวขอ้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปนี ้

 

วาระที ่1 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 
จะตอ้งแจง้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบ 

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2564 ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบ โดย
งบการเงิน (ตรวจสอบแลว้) ของบริษัทนั้น แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล/รายงาน
ประจ าปี 2664 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งสามารถดาวนโ์หลดจากรหสัคิวอาร ์(QR Code) 
ที่ปรากฏไวใ้นเอกสารแนบ 1  

การลงมติ  วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ตอ้งลงมติ 

 

วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุด วันที ่31 ธันวาคม 2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และขอ้บังคับของ
บรษิัท ขอ้ 33 คณะกรรมการบรษิัทจะตอ้งจดัท างบดลุและงบก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุรอบปี
บญัชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
ส าหรบังบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท ส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
ตามที่แสดงไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลู/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
ไดผ่้านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต สอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ
อนมุตัิโดยคณะกรรมการบรษิัท 

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 
ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และสอบทานโดย
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยงบการเงิน (ตรวจสอบแลว้) ของบริษัทนัน้ แสดงไว้บนเว็บไซต์
ของบรษิัท และในแบบแสดงรายการขอ้มลู/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
ซึ่งสามารถดาวนโ์หลดจากรหสัคิวอาร ์(QR Code) ที่ปรากฏไวใ้นเอกสารแนบ 1 

การลงมติ  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และขอ้บังคับของ
บริษัท ขอ้ 36 ที่ระบุไวว้่าการจ่ายเงินปันผลจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ โดย
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 30 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีและ
หลงัหกัส ารองตามกฎหมาย ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเป็นผูม้ีอ  านาจอนมุตัิในการพิจารณา
เปล่ียนแปลงการจ่ายเงินปันผล โดยค านึงถึงปัจจยัต่างๆ เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่ผู้
ถือหุน้ ไดแ้ก่ เงินส ารองเพื่อช าระคืนหนีเ้งินกูย้ืม แผนการลงทุนในการขยายหรือสนับสนุน
ก าลังการผลิต ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงของสภาวการณต์ลาด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
กระแสเงินสดในอนาคตของบรษิัท  

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 
2564 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 1 บาท ซึ่งบริษัทไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ ใน
อัตรา (1) หุน้ละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 (2) หุน้ละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 15 
กนัยายน 2564 และ (3) หุน้ละ 0.25 บาท เมื่อวนัท่ี 9 ธันวาคม 2564 ตามล าดบั 

ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับการอนุมตัิของผูถื้อหุน้ ส าหรบัการจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นเงินจ านวน 1,403,637,977 บาทนัน้ จะก าหนดจ่ายเงิน
ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี ้บริษัทไดก้ าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มี
สิทธิรับเงินปันผลในวันที่  9 พฤษภาคม 2565 (Record Date) รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบ 2 

ที่ประชมุคณะกรรมการเห็นว่าการจา่ยเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 
2564 ขา้งตน้ มีความเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัท  

การลงมติ  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ และการ
เปลี่ยนแปลงจ านวนกรรมการของบริษัท 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 14 ซึ่งก าหนดให้กรรมการจ านวนหนึ่งในสามพ้นจากต าแหน่ง ในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี โดยกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ มีรายนามดงัต่อไปนี ้  

1. นางสจุิตรา โลเฮีย กรรมการบรษิัทท่ีเป็นผูบ้รหิาร ประธานคณะกรรมการ
ก ากับดูแลการด าเนินงานดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
และรองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุ่มบรษิัทฯ 

2. นายยาโชวาดนั โลเฮีย กรรมการบรษิัทท่ีเป็นผูบ้รหิาร กรรมการดา้นความยั่งยืน
และการบรหิารความเส่ียง และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร
ดา้นความยั่งยืน 

3. นายซนัเจย ์อาฮจูา  กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร และประธานเจ้าหนา้ที่
บรหิารดา้นปฏิบตัิการกลุ่มธุรกิจ Combined PET 
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4. นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการดา้นความ
ยั่งยืนและการบรหิารความเส่ียง 

5. นายเทวินทร ์วงศว์านิช กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการดา้น
ความยั่งยืนและการบรหิารความเส่ียง 

6.  นายวิลเล่ียม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค* กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ 

* นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ไม่สามารถทีจ่ะเขา้รบัการต่อวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระได ้
เนือ่งจากเกณฑ์ทีบ่ริษัทก าหนดไวเ้กีย่วกบัอายเุกษียณของกรรมการอิสระ 

โดยบริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาคัดเลือกเป็น
กรรมการของบริษัทในช่วงระหว่างวนัที่ 7 กันยายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไดเ้ผยแพร่
บนเว็บไซตข์องบริษัท รวมทั้งแจง้ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย แต่
ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอรายชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการ
มายงับรษิัท  

ทัง้นี ้กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ ไดแ้ก่ (1) นางสจุิตรา โลเฮีย (2) นายยาโชวาดนั 
โลเฮีย (3) นายซันเจย ์อาฮูจา (4) นายระเฑียร ศรีมงคล และ (5) นายเทวินทร ์วงศว์านิช 
ยินดีรบัเป็นกรรมการต่อไป โดยเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและ
ก ากบัดแูลกิจการ 

นอกจากนี ้กรรมการ 2 ใน 5 ท่านของกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระและยินดีรบัเป็น
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง กล่าวคือ นายระเฑียร ศรีมงคล และนายเทวินทร ์วงศว์านิช เป็น
กรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผูม้ีคณุสมบตัิตรงตามค านิยามกรรมการอิสระของบรษิัท และสามารถ
ที่จะให้ความเห็นเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง เฉพาะการเลือกตัง้นายระเฑียร ศรีมงคล ใหก้ลบั
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ ซึ่งหากการที่นายระเฑียร ศรีมงคล ไดร้บัเลือกให้
กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น จะเป็นการด ารงต าแหน่งกรรมการ
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาเกินกว่า 9 ปี แต่นายระเฑียร ศรีมงคล ก็ยังคงมีคุณสมบัติครบถว้น
และเป็นไปตามหลักเกณฑอ์ื่นๆ ที่เก่ียวข้องส าหรับการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ อีกทั้ง ในขณะที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการนั้น นายระเฑียร ศรี
มงคล ไดป้ฏิบัติหนา้ที่เป็นอย่างดี โดยไดน้ าความรู้และความเชี่ยวชาญ ที่เก่ียวขอ้ง มาใช้
เพื่อใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการก าหนดกลยุทธ์และนโยบายของบริษัท 
ซึ่งหลงัจากที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ ไดพ้ิจารณา
และค านึงถึงประสบการณท์ างานที่ผ่านมาของกรรมการดงักล่าว ตลอดจนการอุทิศตนอนั
เป็นประโยชนต์่อบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง นาย
ระเฑียร ศรีมงคล เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

อนึ่ง ส าหรบัต าแหน่งกรรมการที่ว่างลงจากการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระของนายวิลเล่ียม 
เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค ซึ่งไม่สามารถที่จะเขา้รบัการต่อวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระได ้
เนื่องจากมีอายุถึงเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับอายุ
เกษียณของกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดูแล
กิจการ รบัทราบการพน้จากต าแหน่งตามวาระของนายวิลเล่ียม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค และเห็นควร
เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ไม่ตอ้งมีการเลือกตั้งบุคคลใดเข้าเป็น
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กรรมการเพื่อทดแทนต าแหน่งที่ว่างลง ซึ่งมีผลใหจ้ านวนกรรมการของบริษัทจะลดลงเหลือ 
15 ท่าน จาก 16 ท่าน 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลั่นกรองอย่าง
รอบคอบแลว้ จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้  

(ก) เลือกตัง้กรรมการ 5 ท่าน ที่พน้จากต าแหน่งตามวาระในปีนี ้(1) นางสจุิตรา โลเฮีย (2) 
นายยาโชวาดนั โลเฮีย (3) นายซนัเจย ์อาฮูจา (4) นายระเฑียร ศรีมงคล และ (5) นาย
เทวินทร์ วงศ์วานิช กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก
กรรมการเดิมทั้ง 5 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์ และมีความรู้
ความช านาญที่เป็นประโยชนก์บับรษิัท  

(ข) อนมุตัิการลดจ านวนกรรมการของบรษิัทจากเดิม 16 ท่าน เป็น 15 ท่าน 

ทัง้นี ้ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ  

ทัง้นี ้ประวตัิกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระและเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กลบั
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ขอ้มลูการเปล่ียนแปลงจ านวนกรรมการของบริษัท
และนิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 

การลงมติ  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจ าปี 2565 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของ
บริษัท ขอ้ 15 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ 

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมตัิการจ่ายค่าตอบแทนประจ าปี 2565 ใหก้ับกรรมการ 
ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการต่อที่
ประชมุคณะกรรมการบรษิัทเป็นจ านวนเงนิไม่เกิน 27,000,000 บาท รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบ 4 

การลงมติ  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งมาประชมุ 

 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชี ประจ าปี 2565 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบับริษัท 
ขอ้ 30 (6) ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน
ผูส้อบบญัชีประจ าปี เพื่อเสนออนุมตัิต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นควรเสนอใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565  และ
เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทใหแ้ต่งตัง้นายยทุธพงศ ์สนุทรินคะ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต
เลขที่ 10604 หรือนายศกัดา เกาทณัฑท์อง ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 4628 หรือนางสาว
อรวรรณ ชณุหกิจไพศาล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 6105 หรือ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตราย
อื่น ซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของ
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บริษัทประจ าปี 2565 ทั้งนี ้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตข้างต้นมีคุณสมบัติตามประกาศของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ซึ่งผูส้อบบญัชีรายนีม้ีผลงาน
เป็นที่น่าพอใจ และเสนอใหก้ าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 เป็นจ านวน
เงินไม่เกิน 8,800,000 บาท  

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตัง้นายยุทธพงศ ์สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต
เลขที่ 10604 หรือนายศกัดา เกาทณัฑท์อง ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 4628 หรือนางสาว
อรวรรณ ชณุหกิจไพศาล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 6105 หรือ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตราย
อื่นซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บรษิัทประจ าปี 2565 และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงิน
ไม่เกิน 8,800,000 บาท ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 

การลงมติ  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่7  พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทนุของ
บริษัท ในจ านวนไม่เกิน 56,150,000 หน่วย ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท
และบริษัทย่อยทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล การออกและจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่กรรมการ
และพนกังานของบรษิัทและบริษัทย่อยทัง้ทางตรงและทางออ้ม (“บริษัทย่อย”) (“ใบส าคัญ
แสดงสิทธิ”) มีวตัถปุระสงคเ์พื่อ (ก) สนบัสนนุใหก้รรมการและพนกังานหลกัด าเนินการเพื่อ
เพิ่มผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ใหม้ากขึน้ ซึ่งจะสะทอ้นในมูลค่าหลักทรพัยต์ามราคาตลาด 
(Market Capitalization) ของหุน้ของบรษิัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
และ (ข) จงูใจและรกัษาบคุลากรท่ีมีความสามารถเพื่อใหเ้ป็นตามเป้าหมายของปี 2573 ของ
บรษิัท (Vision 2030 aspirations) 

บรษิัทจะออกใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 2 (สอง) ชดุ ไดแ้ก่  

(1) ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทซึ่งออกและจัดสรรให้แก่
กรรมการและพนกังานของบรษิัทและบรษิัทย่อย ชดุที่ 1 (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL 
ESOP-W1”) ซึ่งจะออกและจัดสรรใหแ้ก่กรรมการและพนักงานที่ท  างานใหบ้ริษัท
และบริษัทย่อยเป็นเวลาตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป ในจ านวนไม่เกิน 19,950,000 หน่วย โดย
ก าหนดราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากบั 0.00 บาท อายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL 
ESOP-W1 เท่ากบั 5 ปีนบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ และใบส าคญัแสดงสิทธิ 
IVL ESOP-W1 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนได ้1 หุน้ โดยมีราคาการใชสิ้ทธิ
เท่ากับ 37.74 บาทต่อหุ้น ซึ่งเท่ากบัราคาเฉล่ียของหุน้สามญัของบรษิัทที่ซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพยฯ์”) ยอ้นหลงั 180 วนัติดต่อกนั 
ก่อนวันที่  26 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่  
2/2565 (“วันประชุมคณะกรรมการ”) มีมติใหเ้สนอวาระเรื่องการออกและจดัสรร
ใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ (โดยที่ราคาเฉล่ียของหุน้
สามัญในแต่ละวันจะเท่ากับราคาเฉล่ียของราคาสูงสุดและราคาต ่าสุดของหุ้น
สามญั) โดยมีส่วนลดจ านวนรอ้ยละ 15 ของราคาเฉล่ียดงักล่าว และ 
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(2) ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทซึ่งออกและจัดสรรให้แก่
กรรมการและพนกังานของบรษิัทและบรษิัทย่อย ชดุที่ 2 (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL 
ESOP-W2”) ซึ่งจะออกและจัดสรรใหแ้ก่กรรมการและพนักงานที่ท  างานใหบ้ริษัท
และบริษัทย่อยเป็นเวลาน้อยกว่า 15 ปี ในจ านวนไม่เกิน 36,200,000 หน่วย โดย
ก าหนดราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากบั 0.00 บาท อายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL 
ESOP-W2 เท่ากบั 5 ปีนบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ และใบส าคญัแสดงสิทธิ 
IVL ESOP-W2 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนได ้1 หุน้ โดยมีราคาการใชสิ้ทธิ
เท่ากับ 44.39 บาทต่อหุ้น ซึ่งเท่ากบัราคาเฉล่ียของหุน้สามญัของบรษิัทที่ซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 180 วนัติดต่อกนั ก่อนวนัประชมุคณะกรรมการ มีมติให้
เสนอวาระเรื่องการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ต่อที่ประชมุผู้
ถือหุ้น (โดยที่ราคาเฉล่ียของหุ้นสามัญในแต่ละวันจะเท่ากับราคาเฉล่ียของราคา
สงูสดุและราคาต ่าสดุของหุน้สามญั) 

ทั้งนี ้ลักษณะส าคัญของใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL 
ESOP-W2 มีรายละเอียดขอ้มูลราคาการใชสิ้ทธิ เงื่อนไขการใชสิ้ทธิ ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ 
เหตุการณก์ารปรบัสิทธิ และรายละเอียดที่ส  าคญัอื่นๆ รวมถึงรายชื่อของกรรมการของบรษิัท
และบริษัทย่อยทัง้หมดที่มีสิทธิจะไดร้บัการจดัสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 และจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะจดัสรรใหแ้ต่ละราย 
ปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 6 และเอกสารแนบทา้ย 7 

ตามขอ้มลูในขา้งตน้ ราคาการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิก าหนดโดยพิจารณาจากราคา
เฉล่ียของหุน้สามญัของบรษิัทที่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 180 วนัติดต่อกนั ก่อน
วนัประชุมคณะกรรมการที่มีมติใหเ้สนอวาระเรื่องการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิต่อ
ที่ประชุมผูถื้อหุน้ (โดยที่ราคาเฉล่ียของหุน้สามญัในแต่ละวันจะเท่ากับราคาเฉล่ียของราคา
สงูสดุและราคาต ่าสดุของหุน้สามญั) (“ราคาอ้างอิง”) ซึ่งระยะเวลาดงักล่าวสามารถสะทอ้น
สภาวะการซือ้ขายหุน้สามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรพัยฯ์ นอกจากนี ้ ใบส าคัญแสดง
สิทธิ IVL ESOP-W1 ที่ก าหนดใหร้าคาการใชสิ้ทธิเท่ากบัราคาอา้งอิงโดยมีส่วนลดจ านวนรอ้ย
ละ 15 ของราคาอา้งอิง จะออกและจดัสรรใหก้บักรรมการและพนกังานท่ีท างานใหบ้รษิัทและ
บริษัทย่อยเป็นเวลาตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป ซึ่งการก าหนดส่วนลดดังกล่าวถือเป็นการตอบแทน
กรรมการและพนกังานท่ีมีความจงรกัภกัดีต่อบรษิัทและบรษิัทย่อยและรว่มงานกบับรษิัทและ
บรษิัทย่อยเป็นระยะเวลานาน  

ทั้งนี ้ราคาการใชสิ้ทธิส าหรบัใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบส าคัญแสดงสิทธิ 
IVL ESOP-W2 ต่างเป็นราคาที่ต  ่ากว่าราคาตลาด (ตามนิยามที่ระบุในดา้นล่าง) โดยราคา
การใชสิ้ทธิส าหรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 เป็นราคาที่ต  ่ากว่าราคาตลาดในอตัรา
รอ้ยละ 21.67 ซึ่งถือเป็นการเสนอขายหลักทรพัยใ์นราคาต ่า (มีส่วนลดมากกว่ารอ้ยละ 10 
ของราคาตลาด) ตามที่ก าหนดในประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยท์ี่ สจ. 39/2551 เรื่อง การค านวณราคาเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละการก าหนด
ราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ในราคาต ่า ลงวันที่ 24 ธันวาคม 
2551 (“ประกาศ ก.ล.ต. ที ่สจ. 39/2551”) และราคาการใชสิ้ทธิส าหรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ 
IVL ESOP-W2 เป็นราคาที่ต  ่ากว่าราคาตลาดในอตัรารอ้ยละ 7.85 จึงไม่ถือเป็นการเสนอขาย
หลกัทรพัยใ์นราคาต ่าตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551 โดยราคาตลาดเท่ากับ ราคาถัว
เฉล่ียถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันท าการ
ติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการที่มีมติเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาและ
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อนุมตัิการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ คือ ระหว่างวนัที่ 17 กุมภาพนัธ ์2565 ถึงวนัท่ี 
25 กุมภาพันธ์  2565 ซึ่ ง เ ท่ า กั บ  48.17 บาท  (อ้า งอิ ง ข้อมูลจาก  SETSMART ที่  
www.setsmart.com) 

นอกจากนี ้ในกรณีที่กรรมการและพนักงานรายใดของบริษัทและบริษัทย่อยไม่สามารถใช้
สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิได ้ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ 3.2 ของลักษณะส าคัญของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่เก่ียวขอ้ง บรษิัทสามารถน าใบส าคญัแสดงสิทธิที่กรรมการและพนกังาน
ดงักล่าวไดส่้งมอบคืนมา เพื่อจดัสรรใหแ้ก่กรรมการและพนกังานรายอื่นของบรษิัทและบรษิัท
ย่อยต่อไปได ้ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในลกัษณะส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
IVL ESOP-W1 และใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ดังปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 6 
และเอกสารแนบทา้ย 7 ตามล าดบั 

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรใหอ้อกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิใหแ้ก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและ
บริษัทย่อยตามเหตุผลที่เสนอขา้งตน้ และเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติ
การออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิใหแ้ก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัท
ย่อย 

 ในการนี ้ใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหารกลุ่มบริษัท (Group CEO) 
หรือบุคคลผู้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหารกลุ่ม
บรษิัทมีอ านาจในการพิจารณาก าหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ท่ีจ าเป็นในการออกและ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ และด าเนินการเท่าที่จ  าเป็นและสมควรเพื่อใหก้ารออกและจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิประสบความส าเรจ็ ซึ่งจะตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศที่
เก่ียวขอ้ง รวมถึงตามที่ไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้  

การลงมติ  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของ  
ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้
ซึ่งถือหุน้รวมกันเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุม ออก
เสียงคดัคา้นการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 

วาระที ่8  พิจารณาอนุมัติกรรมการทีจ่ะได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 
ของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิทัง้หมด 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่เก่ียวข้อง  กรรมการที่จะได้รับการจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิเกินกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่ออกในครัง้นี ้ 
และเป็นการเสนอขายหลักทรพัยใ์นราคาต ่าตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551 จะตอ้ง
ไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้เป็นรายบคุคล  

ในการนี ้จึงเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่
นายดีลิป กุมาร ์อากาวาล ประธานเจา้หน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ Combine PET, IOD และ 
Fibers และประธานเจา้หนา้ที่บริหารดา้นการเงิน (รักษาการชั่วคราว) และกรรมการของ
บริษัท ซึ่งมีรายชื่อแยกต่างหากโดยเฉพาะในลักษณะส าคัญของใบส าคัญแสดงสิทธิ  IVL 
ESOP-W1 ดงัปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 6 เนื่องจากเป็นบคุคลที่จะไดร้บัจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิในจ านวนเกินกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิทั้งหมด (จ านวน 
6,000,000 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 คิดเป็นรอ้ยละ 10.69 ของจ านวน
ใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมด) โดยราคาการใชส้ิทธิส าหรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-
W1 เป็นราคาที่ต  ่ากว่าราคาตลาดในอตัรารอ้ยละ 21.67 ซึ่งถือเป็นการเสนอขายหลกัทรพัย์
ในราคาต ่า 

http://www.setsmart.com/
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ทัง้นี ้ในปี 2564 ที่ผ่านมาบริษัทมีการประชุมคณะกรรมการที่จดัขึน้จ านวน 8 ครัง้ โดยนาย  
ดีลิป กมุาร ์อากาวาล ไดเ้ขา้ประชมุคณะกรรมการที่จดัขึน้ทกุครัง้รวม 8 ครัง้ โดยผลตอบแทน
ที่นายดีลิป กุมาร ์อากาวาล ไดร้บัในฐานะประธานเจา้หนา้ที่บริหารกลุ่มธุรกิจ Combine 
PET, IOD และ Fibers และประธานเจา้หนา้ที่บริหารดา้นการเงิน (รกัษาการชั่วคราว) และ
กรรมการของบรษิัท ในปี 2564 เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 102.25 ลา้นบาท 

ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 Warrants ที่นายดีลิป กุมาร ์
อากาวาล จะไดร้บัจดัสรร และผลต่างของราคาการใชส้ ิทธิส าหรบั  IVL ESOP-W1 
Warrants และราคาตลาด นายดีลิป กุมาร ์อากาวาล จะไดร้บัผลประโยชนค์ิดเป็นตวัเงิน 
เท่ากับ 62.58 ลา้นบาท 

ความเหน็คณะกรรมการ
สรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทนและก ากบั
ดูแลกิจการ 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการ ไดพ้ิจารณาว่าเหตุผลใน
การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิเกินกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดใหแ้ก่
นายดีลิป กุมาร ์อากาวาล เนื่องจากนายดีลิป กุมาร ์อากาวาล ไดป้ฏิบัติหนา้ที่และมีความ
เก่ียวขอ้งกบับริษัทมายาวนานกว่า 30 ปี และไดทุ้่มเทการท างาน ท าใหบ้ริษัทมีการเติบโตมา
โดยตลอด อีกทั้งนายดีลิป กุมาร ์อากาวาล ไดด้  ารงต าแหน่งที่มีความส าคัญและมีความ
รับผิดชอบสูง ซึ่งรวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารในธุรกิจหลักทั้ง 3 ธุรกิจ และรักษาการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดา้นการเงินกลุ่มบริษัท (รักษาการชั่วคราว)  ดังนั้น การจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิใหน้ายดีลิป กุมาร ์อากาวาล เป็นแรงจูงใจใหน้ายดีลิป กุมาร ์อากาวาล 
ด าเนินการใหธุ้รกิจของบรษิัทมกีารเจรญิเติบโตมากขึน้ในอนาคต และสรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้มากขึน้ในอนาคต โดยบรษิัทจะไดร้บัผลประโยชนจ์ากการเพิ่มขึน้ของก าไรและมูลค่า
หลกัทรพัยต์ามราคาตลาด (Market Capitalization) นอกจากนี ้เนื่องจากนายดีลิป กมุาร ์อา
กาวาล ไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นผูเ้ชี่ยวชาญดา้นธุรกิจต่างๆ ดงักล่าว บริษัทจึงตอ้งการรกัษา
บุคลากรที่มีความสามารถอย่างนายดีลิป กุมาร ์อากาวาล เพื่อใหเ้ป็นตามเป้าหมายของปี 
2573 ของบรษิัท (Vision 2030 aspirations) 

ทัง้นี ้การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่นายดีลิป กมุาร ์อากาวาล จ านวนเกินกว่ารอ้ยละ 5 
ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมด ไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรร
หา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการซึ่งประกอบดว้ยสมาชิกจ านวน 5 ราย ซึ่งเป็น
กรรมการอิสระทุกราย และนายดีลิป กุมาร ์อากาวาล มิใช่สมาชิกของคณะกรรมการสรรหา 
พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการไดพ้ิจารณาถึงประสบการณ ์และความทุ่มเทของนายดีลิป กุมาร ์อากาวาล 
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ตลอดจนผลประโยชนท์ี่บริษัทจะไดร้บัจากการจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิใหแ้ก่นายดีลิป กุมาร ์อากาวาล จึงมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการสรรหา 
พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการ โดยเห็นสมควรใหจ้ัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ
ใหแ้ก่นายดีลิป กมุาร ์อากาวาล และเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการ
จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิใหแ้ก่นายดีลิป กุมาร ์อากาวาล จ านวนเกินกว่ารอ้ยละ 5 ของ
จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวถือเป็นการ
เสนอขายหลกัทรพัยใ์นราคาต ่าตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551  

การลงมติ  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของ  
ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้
ซึ่งถือหุน้รวมกนัเกินกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ ออกเสียง
คดัคา้นการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่นายดีลิป กมุาร ์อากาวาล 
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วาระที ่9  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 51,458,541 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 5,666,010,449 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 5,614,551,908 
บาท โดยการตัดหุ้นทียั่งไม่ได้ออกจ าหน่ายจ านวน 51,458,541 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุน้
ละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียน 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เนื่องจากบริษัทมีความประสงคท์ี่จะออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิตามที่กล่าวไว้ใน
วาระที่ 7 ขา้งตน้ บริษัทจึงตอ้งด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุน
เพื่ อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  อย่างไรก็ดี  ตามมาตรา  136 ของ
พระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) บรษิัทมหาชน
จ ากัดจะเพิ่มทุนจากจ านวนที่จดทะเบียนไว้แลว้ไดโ้ดยการออกหุน้ใหม่ และจะกระท าไดเ้มื่อ
หุน้ทัง้หมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดร้บัช าระเงินค่าหุน้ครบถว้นแลว้ เวน้แต่หุน้ที่ยงัจ าหน่ายไม่
ครบตอ้งเป็นหุน้ท่ีออกเพื่อรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้  

ปัจจบุนั บรษิัทมีหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ียงัมิไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 51,458,541 หุน้ มลูค่าที่ตรา
ไวหุ้น้ละ 1 บาท ซึ่งประกอบดว้ย 

(1) หุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวน 50,717,497 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาทซึ่งเป็นหุน้ที่
จดัสรรไวเ้พื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของ
บรษิัท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (IVL-W1) ที่ออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมของบรษิัท ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) โดยก าหนดราคาเสนอขาย
ต่อหน่วยเท่ากบั 0.00 บาท ที่ไดห้มดอายลุงแลว้ และ 

(2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 741,044 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทซึ่งเป็นหุ้นที่
จดัสรรไวเ้พื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของ
บรษิัท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (IVL-W2) ที่ออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมของบรษิัท ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) โดยก าหนดราคาเสนอขาย
ต่อหน่วยเท่ากบั 0.00 บาท ที่ไดห้มดอายลุงแลว้ 

ทั้งนี ้เพื่อปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจึงตอ้งลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 
51,458,541 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 5,666,010,449 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
จ านวน 5,614,551,908 บาท โดยการตดัหุน้ที่ยงัมิไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 51,458,541 หุน้ 
มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท นอกจากนี ้บริษัทจะตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4 
ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้
ขอ้ความใหม่ดงันี ้

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบยีน

จ านวน 

 

5,614,551,908 บาท (ห้าพันหกร้อยสิบส่ีล้านห้า

แสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้ารอ้ย

แปดบาท) 

แบ่งออกเป็น 5,614,551,908 หุน้ (ห้าพันหกร้อยสิบส่ีล้านห้า

แสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้ารอ้ย

แปดหุน้) 

มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท (หน่ึงบาท) 
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โดยแยกออกเป็น:   

หุน้สามญั 5,614,551,908 หุน้ (ห้าพันหกร้อยสิบส่ีล้านห้า

แสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้ารอ้ย

แปดหุน้) 

หุน้บรุมิสิทธิ - หุน้  ไม่มี” 

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 
51,458,541 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 5,666,010,449 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
จ านวน 5,614,551,908 บาท โดยการตดัหุน้ที่ยงัมิไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 51,458,541 หุน้ 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน 

 ในการนี ้ใหบุ้คคลผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทในการด าเนินการจดทะเบียน
แกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจในการแกไ้ข
หรือเพิ่มเติมถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน  

การลงมติ  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของ  
ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่10  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 56,150,000 บาท จากทุน
จดทะเบียนจ านวน 5,614,551,908 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 5,670,701,908 
บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 56,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 
บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียน 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล ในการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิตามที่กล่าวไวใ้นวาระที่  7 ขา้งตน้ บริษัทตอ้งออก
หุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ดงันัน้ บริษัทจึงตอ้งเพิ่มทนุ
จดทะเบียนจ านวน 56,150,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 5,614,551,908 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนจ านวน 5,670,701,908 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
56,150,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
จ านวนไม่เกิน 56,150,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ทัง้นี ้รายละเอียดของการเพิม่ทนุ
จดทะเบียนของบรษิัทปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) ในเอกสารแนบทา้ย 8  

นอกจากนี ้บริษัทจะตอ้งแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4 ของบริษัทเพื่อใหส้อดคลอ้งกับการ
เพิ่มทนุจดทะเบียน โดยยกเลิกขอ้ความเดิมและใชข้อ้ความใหม่ดงันี ้

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบยีน

จ านวน 

5,670,701,908 บาท (หา้พันหกรอ้ยเจ็ดสิบลา้นเจ็ด

แสนหนึ่งพนัเกา้รอ้ยแปดบาท) 

แบ่งออกเป็น 5,670,701,908 หุน้ (หา้พันหกรอ้ยเจ็ดสิบลา้นเจ็ด

แสนหนึ่งพนัเกา้รอ้ยแปดหุน้) 

มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท (หน่ึงบาท) 
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โดยแยกออกเป็น:   

หุน้สามญั 5,670,701,908 หุน้ (หา้พันหกรอ้ยเจ็ดสิบลา้นเจ็ด

แสนหนึ่งพนัเกา้รอ้ยแปดหุน้) 

หุน้บรุมิสิทธิ - หุน้  ไม่มี” 

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 
56,150,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 5,614,551,908 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
จ านวน 5,670,701,908 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 56,150,000 หุน้ มลูค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4 ของบริษัทเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
การเพิ่มทนุจดทะเบียน 

ในการนี ้ใหบุ้คคลผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทในการด าเนินการจดทะเบียน
แกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจในการแกไ้ข
หรือเพิ่มเติมถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

การลงมติ  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของ  
ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่11  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิ 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เนื่องจากใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิเป็นหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ บริษัทจึง
ตอ้งมีการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 56,150,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อ
รองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่งประกอบดว้ย 

(1) การจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท จ านวนไม่เกิน 19,950,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 จ านวนไม่
เกิน 19,950,000 หน่วย และ 

(2) การจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท จ านวนไม่เกิน 36,200,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 จ านวนไม่
เกิน 36,200,000 หน่วย  

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 
56,500,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 ในการนี ้ใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหารกลุ่มบริษัท หรือบุคคลผูร้บั
มอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหารกลุ่มบริษัทมีอ านาจใน
การด าเนินการใดๆ ที่จ  าเป็นและสมควรหรือเก่ียวขอ้งกับการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท ซึ่งรวมถึง ลงนามในแบบค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐานที่จ าเป็น
และเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ รวมถึงติดต่อและยื่นแบบค าขออนญุาต ค าขอ
ผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานที่จ าเป็นและเก่ียวข้องต่อหน่วยราชการหรือหน่วยงานที่
เก่ียวขอ้ง และการน าหุน้สามญัเพิ่มทนุเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

การลงมติ  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่12 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

บริษัทขอเรียนว่าบริษัทจะจดัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านัน้ 
โดยไม่มีการจดัเตรียมสถานท่ี/หอ้งประชมุส าหรบัรองรบัผูถื้อหุน้เพิ่มเติมแต่อย่างใด การลงทะเบียนเพื่อเขา้รว่มประชมุ การ
ออกเสียงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียงจะด าเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกสท์ัง้หมด  

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงคจ์ะเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ ( e-AGM) 
จะตอ้งยื่นแบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรบัการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM) ผ่านระบบน าส่งเอกสาร ภายในวนัท่ี 24 
เมษายน 2565 (เวลา 18.00 น.) โดยการสแกนผ่าน QR Code หรือ เข้าไปตามลิง้กท์ี่ปรากฏขา้งล่างนี ้และปฏิบัติตาม
ขัน้ตอนในการลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM) ที่แนบมา
พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้ 

https://ivl.foqus.vc/registration/  

 

 

 

 

 

ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั มาตรา 105 ไดก้ าหนดใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอวาระอื่นๆ เพื่อพิจารณา
ในการประชมุผูถื้อหุน้ได ้โดยการเสนอวาระดงักล่าว จะตอ้งเสนอโดยผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ท่านใดที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุ้นได ้และมีความประสงคท์ี่จะมอบฉันทะให้
บุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุมแทน กรุณากรอกขอ้ความและลงลายมือชื่อในหนงัสือมอบฉันทะเพียงแบบใดแบบหนึ่ง (แบบ ก. 
หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.) ที่แนบมาพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้ทัง้นี ้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ใชส้ าหรบัผูถื้อหุน้
ที่เป็นชาวต่างชาติ และแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้เท่านัน้ โดยผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลด
แบบฟอรม์หนังสือมอบฉันทะไดท้ี่เว็บไซตข์องบริษัทที่ www.indoramaventures.com ภายใตห้ัวขอ้ นักลงทุนสัมพันธ์ » 
ขอ้มลูส าหรบัผูถื้อหุน้ » ขอ้มลูการประชมุผูถื้อหุน้ รายระเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามเอกสารแนบ 13 เรื่องค าชีแ้จงวิธีการมอบ
ฉนัทะ 

 ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นมีค าถาม/ข้อเสนะแนะที่เก่ียวข้องกับวาระการประชุม สามารถส่งค าถาม/ข้อเสนอแนะ
ล่วงหนา้มายงับรษิัทตามช่องทางที่ระบไุวด้า้นล่างนี ้ภายในวนัท่ี 25 เมษายน 2565 (เวลา 18.00 น.) โดยใชแ้บบฟอรม์ตาม
เอกสารแนบ 16 

ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากัด (มหาชน) 75/80-81 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร ์2 ชัน้ 32 
ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย หรือ ส่งทาง email 
address: IVL.ComSec@indorama.net หรือส่งทางโทรสารที่หมายเลข 02-665-7090 โดยระบุที่อยู่ที่บริษัทสามารถติดต่อ
กลบัได ้  

 ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงคท์ี่จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูล/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
แบบรูปเล่ม สามารถติดต่อไดท้ี่ ฝ่ายเลขานกุารบรษิัท ตามที่อยู่ที่ระบไุวด้า้นบน 

 นอกจากนี ้บริษัทมีความจ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของผูถื้อหุน้เพื่อปฏิบตัิตามกฎหมาย อาทิ ชื่อ 
นามสกลุ สญัชาติ หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน (หรือ หมายเลขหนงัสือเดินทาง) วนัเดือนปีเกิด อาย ุที่อยู่ เลขทะเบียน
ผูถื้อหลักทรพัย ์หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล (หากมี) การบันทึกเสียง การบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว ในการนี ้บริษัทจะ

https://ivl.foqus.vc/registration/
http://www.indoramaventures.com/
mailto:IVL.ComSec@indorama.net
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ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการคุม้ครองและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่มีรายละเอียดปรากฏไว้ใน
เอกสารแนบ 15 

 อนึ่ง บริษัทก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่  1/2565 ในวนัที่ 16 มีนาคม 2565 
(Record Date)  

 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 บรษิัท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน) 
       

 

 

  
 (นายโซวิค รอย เชาวด์รูี่) 
 เลขานกุารบรษิัท     
  โดยและในนามของคณะกรรมการบรษิัท 



       
 
 

                                                    บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 
รหัสคิวอาร ์(QR Code) ส าหรับแบบแสดงรายการข้อมูล/รายงาน
ประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงนิ (ตรวจสอบ
แล้ว) ของบริษัท 
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เอกสารแนบ 1 
 

รหัสคิวอาร ์(QR Code) ส าหรับแบบแสดงรายการข้อมูล/รายงานประจ าปี 2564    
(แบบ 56-1 One Report)*  

 
 
 
 
 
 
 
 

กรุณาสแกนรหัสคิวอาร ์(QR Code) เพื่อดูขอ้มูลเก่ียวกับรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 (วาระที่ 1) และ      
งบดลุและงบก าไรขาดทนุส าหรบัปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 (วาระท่ี 2) 

นอกจากนี ้ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดแบบแสดงรายการขอ้มลู/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ไดท้ี่
เว็บไซต์ของบริษัทที่  www.indoramaventures.com ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ » รายงาน » แบบ 56-1 One Report / 
รายงานประจ าปี 

 

หมายเหต ุ *แบบ 56-1 One Report จะสามารถเรียกดูไดต้ัง้แต่วนัที ่29 มีนาคม 2565 เป็นตน้ไป 

 

วิธีการสแกนรหสัคิวอาร ์(QR Code) 

กรุณาปฏิบตัิตามขัน้ตอนต่อไปนี ้

1. เปิด QR Code reader บนโทรศพัทม์ือถือ / อปุกรณส่ื์อสารพกพาอื่นใด 
2. ใหน้ าอปุกรณด์งักลา่วไปส่องที่รหสัคิวอาร ์(QR Code) จนกวา่รหสัคิวอารด์งักล่าวจะปรากฏขึน้บนหนา้จอ

อปุกรณ ์
3. กดปุ่ มอื่นๆ หากจ าเป็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.indoramaventures.com/


       
 
 

                                                    บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 
ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 
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เอกสารแนบ 2 

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที ่3 
พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 
 

▪ นโยบายการเสนอจ่ายเงนิปันผลของบริษทั 
 

บรษิัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 30 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีและหลงัหกัส ารองตาม
กฎหมาย ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิัทเป็นผูม้ีอ  านาจอนมุตัิในการพิจารณาเปล่ียนแปลงการจ่ายเงนิปันผล โดยค านึงถึงปัจจยั
ต่างๆ เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่ผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่ เงินส ารองเพื่อจ่ายช าระหนีเ้งินกูย้ืม แผนการลงทุนในการขยายก าลงั
การผลิต รวมทั้งในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงของสภาวการณต์ลาด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดในอนาคตของ
บรษิัท  
 

▪ การเสนอจ่ายเงนิปันผล 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2565 เมื่อวนัที่ 26 กุมภาพนัธ ์2565 มีมติเห็นชอบใหเ้สนอการจ่ายเงินปัน
ผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 1 บาท ซึ่งบริษัทไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ 
ในอตัรา (1) หุน้ละ 0.25 บาท เมื่อวนัที่ 10 มิถุนายน 2564 (2) หุน้ละ 0.25 บาท เมื่อวนัที่ 15 กันยายน 2564 และ (3) หุน้
ละ 0.25 บาท เมื่อวนัท่ี 9 ธันวาคม 2564 ตามล าดบั 
 

ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับการอนุมตัิของผูถื้อหุน้ ส าหรบัการจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.25 
บาท หรือคิดเป็นเงินจ านวน 1,403,637,977 บาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2565 
 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 มีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี ้

 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 2564 2563 
การจ่ายเงนิปันผลตอ่หุน้ประจ าปี (บาทตอ่หุน้) 
- การจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลในระหว่างปี ครัง้ที่ 1 (บาทต่อหุน้) 
- การจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลในระหว่างปี ครัง้ที่ 2 (บาทต่อหุน้) 
- การจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลในระหว่างปี ครัง้ที่ 3 (บาทต่อหุน้) 
- การจา่ยเงินปันผลในส่วนท่ีเหลือ (บาทต่อหุน้) 

1.00 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 

0.70 
0.175 
0.175 
0.175 
0.175 

จ านวนเงินปันผลจา่ยทัง้หมด (ลา้นบาท) 5,614.55 3,930.19 
ก าไรสทุธิของบรษิัท (ลา้นบาท) 8,200.73 7,246.56 
อตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสทุธิของบรษิัท 68.46% 54.24% 
จ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัเงินปันผล 5,614,551,908 5,614,551,908 

 

 ทัง้นี ้บรษิัทไดก้ าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผลในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2565 (Record Date)  
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หมายเหต ุ 1. บรษิัทไดม้ีการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายไวค้รบจ านวนรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียนแลว้ ดงันัน้ จึง
ไม่ตอ้งตัง้ทนุส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอกีในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้และ 

 2. การจา่ยเงินปันผลดงักลา่วเป็นการจ่ายจากรายไดท้ี่ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งน ารายไดม้าค านวณเพื่อเสียภาษี
เงินไดน้ิติบคุคล ดงันัน้ การหกัภาษี ณ ที่จ่ายจากการจา่ยเงินปันผลนัน้ไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผล
คืนได ้ 
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เอกสารแนบ 3 
ประวัตกิรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระและเสนอให้ทีป่ระชุม      
ผู้ถือหุ้นเลือกตัง้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง  
ข้อมูลการเปล่ียนแปลงจ านวนกรรมการของบริษัท  
และนิยามกรรมการอิสระ 
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เอกสารแนบ  3 
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที ่4 
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ และการเปลี่ยนแปลงจ านวน
กรรมการของบริษัท   
 

ก. ประวัติกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระและเสนอใหท้ีป่ระชุมผู้ถือหุ้นเลอืกตั้งกลับเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง 

ชื่อ: นางสจุิตรา โลเฮีย 

 

ประเภทกรรมการ: กรรมการบรษิัทที่เป็นผูบ้รหิาร 
ต าแหน่ง: กรรมการบรหิาร ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลการ

ด าเนินงานดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคม และรองประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิารกลุ่มบรษิัทฯ 

อาย:ุ 57 ปี 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร: 

คู่สมรสของนายอาลก โลเฮยี  

วันทีเ่ข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ: 19 กนัยายน 2552 
ระยะเวลาด ารงต าแหน่งในบริษัท: 12 ปี 7 เดือน (ณ เดือนเมษายน 2565) 
การศึกษา: • ปรญิญาตรีพาณิชยศาสตร ์Delhi University ประเทศอินเดยี 

• Owner President Management Program, Harvard Business School 
หลักสูตรการอบรม: • หลกัสตูร Capital Market  Academy Leadership Program สถาบนัวิทยาการ

ตลาดทนุ รุน่ท่ี 14 ประเทศไทย 
• สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย ประเทศไทย 

➢ หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 108/2014 
ประวัติการท างาน  
บริษัทจดทะเบียนอืน่ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย / ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ 
ไม่มีการด ารงต าแหน่ง  
บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ (19 แหง่)     
(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564) 

ปัจจบุนั กรรมการ และ Commissioner ของบรษิัทย่อยของ บรษิัท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั 
(มหาชน) (6 บรษิัท) 

2562 - ปัจจบุนั กรรมการ 
มลูนิธิไอวีแอล 

2562 – ปัจจบุนั กรรมการ 
Volta Circle Limited 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ 
Viraa Limited 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ  
Capialla Limited 
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2558 - ปัจจบุนั กรรมการ  
QAMA Investments Limited 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ 
Aurelius Holdings Limited 

2555 - ปัจจบุนั กรรมการ 
Vega Aviation Limited 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการ 
Brookgrange Investments Limited 

2554 – ปัจจบุนั กรรมการ 
Auctus Holdings Limited 

2552 – ปัจจบุนั กรรมการ 
บรษิัท อินโดรามา รีซอสเซส จ ากดั 

2551 – ปัจจบุนั กรรมการ 
บรษิัท บีคอน เคมคีอลส ์จ ากดั 

2547 – ปัจจบุนั กรรมการ 
Canopus International Limited 

2540 – ปัจจบุนั กรรมการ 
VOX Investment Limited 

กิจการอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชนต์่อบรษิัท:  

ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

สัดส่วนการถือหุน้ในบรษิัท  
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

ไม่มี (ถือหุน้โดยคู่สมรสจ านวน 1,000,010 หุน้ หรือรอ้ยละ 0.008) 

การเข้าร่วมประชุม:  

ประชมุคณะกรรมการบรษิัท 
 
จ านวน 8 ครัง้ เขา้รว่มประชมุ 8 ครัง้ 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมาย 

ในระยะเวลา 10 ปีทีผ่่านมา: 

ไม่มี  
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ชื่อ: นายยาโชวาดนั โลเฮีย 

 

ประเภทกรรมการ: กรรมการบรษิัทท่ีเป็นผูบ้รหิาร 
ต าแหน่ง: กรรมการบรหิาร กรรมการดา้นความยั่งยืนและการบรหิาร

ความเส่ียง และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารดา้นความยั่งยืน 
อาย:ุ 34 ปี 
ความสัมพนัธท์างครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร: 

บตุรชายของนายอาลก โลเฮีย และนางสจุิตรา โลเฮีย 

วันทีเ่ข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ: 24 เมษายน 2562 

ระยะเวลาด ารงต าแหน่งในบริษัท: 3 ปี (ณ เดือนเมษายน 2565) 
การศึกษา: • ปรญิญาตรี วิศวกรรมศาสตรแ์ละการจดัการเชงิธุรกิจ Warwick Business School, 

Warwickshire ประเทศองักฤษ 
หลักสูตรการอบรม: • สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) ประเทศไทย 

➢ หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 214/2015 
ประวัติการท างาน  
บริษัทจดทะเบียนอืน่ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย/ ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ (1 บริษัท) 
2558 – ปัจจบุนั บริษัท พลาสติค และหบีหอ่ไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการ 
บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ (9 แห่ง)     
(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564) 
ปัจจบุนั ประธานกรรมการ Commissioner และกรรมการ ของบรษิัทย่อยอื่นๆ ของบรษิัท อินโด

รามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน) (6 บรษิัท) 
2552 - ปัจจบุนั กรรมการ 

บรษิัท อินโดรามา รีซอสเซส จ ากดั 
2552 - ปัจจบุนั กรรมการ 

บรษิัท บีคอน เคมคีอลส ์จ ากดั 
2550 - ปัจจบุนั กรรมการ 

บรษิัท ออรสั สเปเชียลลิตี ้จ ากดั 
กิจการอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชนต์่อบรษิัท:  

ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

สัดส่วนการถือหุน้ในบรษิัท  
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

ไม่มี  

การเข้าร่วมประชุม:  
ประชมุคณะกรรมการบรษิัท 

 
จ านวน 8 ครัง้ เขา้รว่มประชมุ 8 ครัง้ 

ประชมุคณะกรรมการดา้นความยั่งยืน
และการบรหิารความเส่ียง 

จ านวน 4 ครัง้ เขา้รว่มประชมุ 4 ครัง้ 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมาย 
ในระยะเวลา 10 ปีทีผ่่านมา: 

ไม่มี  
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ชื่อ: นายซนัเจย ์อาฮจูา 

 

ประเภทกรรมการ: กรรมการบรษิัทท่ีเป็นผูบ้รหิาร 
ต าแหน่ง: กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารดา้น

ปฏิบตัิการกลุ่มธุรกจิ Combined PET 
อาย:ุ 53 ปี 
ความสัมพนัธท์างครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร: 

ไม่มี 

วันทีเ่ข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ: 13 พฤศจิกายน 2558 
ระยะเวลาด ารงต าแหน่งในบริษัท: 6 ปี 5 เดือน (ณ เดือนเมษายน 2565) 
การศึกษา: 
 
หลักสูตรการอบรม: 

• Chartered Accountant, The Institute of Chartered Accountants of India 
ประเทศอินเดยี 

• สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย ประเทศไทย 
➢ หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 175/2013 

• หลกัสตูร E-learning CFO Refresh, Training for Continuing Accounting 
Knowledge (CFO’s Refresh Course) ศนูยส่์งเสรมิการพฒันาความรูต้ลาดทนุ (TSI) 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET) ปี 2563 

• หลกัสตูร E-learning CFO Orientation Accounting and Financial Preparation 
(CFO’s Orientation Course) ศนูยส่์งเสรมิการพฒันาความรูต้ลาดทนุ (TSI) ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ปี 2563 

• หลกัสตูรการเงินพืน้ฐาน ศาสตรท์ี่นกับญัชีรุน่ใหมค่วรรู ้สถาบนัอบรมบญัชี ซีพีดี ตวิ
เตอร ์ปี 2564 

ประวัติการท างาน  
บริษัทจดทะเบียนอืน่ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย / ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ  
ไม่มีการด ารงต าแหน่ง  
บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ (11 แหง่)     
(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564) 
ปัจจบุนั กรรมการของบรษิัทย่อยอื่นๆ ของบรษิัท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน)  

(11 บรษิัท) 
กิจการอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชนต์่อบรษิัท:  

ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

สัดส่วนการถือหุน้ในบรษิัท  
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

132,697 หุน้ หรือรอ้ยละ 0.002 
 

การเข้าร่วมประชุม:  
ประชมุคณะกรรมการบรษิัท 

 
จ านวน 8 ครัง้ เขา้รว่มประชมุ 8 ครัง้ 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมาย 
ในระยะเวลา 10 ปีทีผ่่านมา: 

ไม่มี  

 
 
  
 



 
                                                    บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

หนา้ 21 

 

ชื่อ: นายระเฑยีร ศรีมงคล 

 

ประเภทกรรมการ: กรรมการอิสระ 
ต าแหน่ง: ประธานกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการดา้นความ
ยั่งยืนและการบรหิารความเส่ียง 

อาย:ุ 62 ปี 
ความสัมพนัธท์างครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร: 

ไม่มี 

วันทีเ่ข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ: 19 กนัยายน 2552 

ระยะเวลาด ารงต าแหน่งในบริษัท: 12 ปี 7 เดือน (ณ เดือนเมษายน 2565) 
ระยะเวลาด ารงต าแหน่งในบริษัท: 15 ปี 7 เดือน (ณ เดือนเมษายน 2568) 
(กรณีทีไ่ด้รับเลอืกให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง) 
การศึกษา: • ปรญิญาโทบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ประเทศไทย 

• ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประเทศไทย 

• ปริญญาต รี แพทยศาสตรบัณฑิ ต  คณะแพทยศาสต ร์ศิ ริ ร า ชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล ประเทศไทย 

• ปรญิญาตรีวิทยาศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล ประเทศไทย 
หลักสูตรการอบรม: • ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตร “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย”

ส าหรบันกับรหิารระดบัสงู (รุน่ท่ี 9) สถาบนัพระปกเกลา้ ประเทศไทย 
• ปริญญาบัตร หลักสูตร “การป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่น 

51/21)” วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ ประเทศไทย 
• หลักสูต ร  Capital Market  Academy Leadership Program รุ่ นที่  11 สถาบัน

วิทยาการตลาดทนุ ประเทศไทย 
• สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) ประเทศไทย 

➢ หลกัสตูร Director Certificate Program (DCP) รุน่ท่ี 8/2001  
➢ หลกัสตูร Role of the Chairman Program รุน่ท่ี 19/2008  
➢ หลกัสตูร Financial Statements Demystified for Director รุน่ท่ี 1/2009 

ประวัติการท างาน  
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย / ตลาดหลักทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ (2 บริษัท) 
2564 – ปัจจบุนั บริษัท เอ็กซส์ปริง แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการลงทุน ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการมีอ านาจ 

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

บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ (5 แห่ง)    
(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564) 
2564 – ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการ 
บรษิัท กรุงไทยแอดไวซเ์ซอรี่ จ ากดั 
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2564 – ปัจจบุนั 
 
2564 – ปัจจบุนั 
 
2564 – ปัจจบุนั 
 
2564 – ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการ และกรรมการมีอ านาจ 
บรษิัท เอ็กซส์ปรงิ ดจิิทลั จ ากดั 
ประธานกรรมการ และกรรมการมีอ านาจ 
บรษิัท บรหิารสินทรพัย ์เอ็กซส์ปรงิ เอ เอ็ม ซี จ ากดั 
ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการมีอ านาจ 
บรษิัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ากดั 
ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการมีอ านาจ 
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็กซส์ปรงิ จ ากดั 

กิจการอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชนต์่อบรษิัท:  

ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

สัดส่วนการถือหุน้ในบรษิัท  
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

991,400 หุน้ หรือ รอ้ยละ 0.018 

การเข้าร่วมประชุม:  
ประชมุคณะกรรมการบรษิัท 

 
จ านวน 8 ครัง้ เขา้รว่มประชมุ 8 ครัง้ 

ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 6 ครัง้ เขา้รว่มประชมุ 6 ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการดา้นความยั่งยืน  
และการบรหิารความเส่ียง   

จ านวน 4 ครัง้ เขา้รว่มประชมุ 4 ครัง้ 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมาย 
ในระยะเวลา 10 ปีทีผ่่านมา: 

ไม่มี  

 
คุณสมบัตเิพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระ 
 การมีความสมัพนัธก์บับรษิัท หรือบรษิัทใหญ่ หรือบรษิัทย่อย หรือบรษิัทรว่ม หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษิัท ทัง้ในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในลกัษณะดงัต่อไปนี ้

ลักษณะความสัมพนัธ ์ ใช่ ไม่ใช่ 
1.  เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือท่ีปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า  ✓  
2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย)  ✓  
3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจ (เช่น การซือ้/ขายวตัถุดิบ/สินคา้/บริการ/การเช่า/ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย/์

การรบั/ใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน เป็นตน้) ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนีท้ี่ตอ้ง
ช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป โดยนบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัท่ี
มีความสมัพนัธท์างธุรกิจ 

 ✓  

4. เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุ ของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจในลกัษณะที่กล่าวไวใ้น
ขอ้ 3. ขา้งตน้ 

 ✓  

 
 
 
 
 



 
                                                    บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

หนา้ 23 

 

ชื่อ: นายเทวินทร ์วงศว์านิช 

 

ประเภทกรรมการ: กรรมการอิสระ 
ต าแหน่ง: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการดา้น

ความยั่งยืนและการบรหิารความเส่ียง  
อาย:ุ 63 ปี 
ความสัมพนัธท์างครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร: 

ไม่มี 

วันทีเ่ข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ: 24 เมษายน 2562 

ระยะเวลาด ารงต าแหน่งในบริษัท: 3 ปี (ณ เดือนเมษายน 2565) 
ระยะเวลาด ารงต าแหน่งในบริษัท: 6 ปี (ณ เดือนเมษายน 2568) 
(กรณีทีไ่ด้รับเลอืกให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง) 
การศึกษา: • ปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั ประเทศไทย 
• ปริญญาเอกปรชัญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขาวิศวกรรมโยธา คณะอุตสาหกรรม

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประเทศไทย 
• ปริญญาโท  M.Sc (Petroleum Engineering) University of Houston ประ เทศ

สหรฐัอเมรกิา 
• ปรญิญาโท M.Sc (Chemical Engineering) Rice University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั ประเทศไทย 
หลักสูตรการอบรม: • สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) ประเทศไทย 

➢ หลกัสตูร Director Certificate Program (DCP) รุน่ท่ี 21/2002 
➢ หลกัสตูร Financial Statement for Directors (FSD) รุน่ท่ี 6/2009 
➢ หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) รุน่ท่ี 13/2011 
➢ หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุน่ท่ี 15/2015 
➢ หลกัสตูร Ethical Leadership Program (ELP) รุน่ท่ี 7/2017 

• หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่  7 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ 
ศศินทรแ์ห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

• หลักสูต ร  Program for Global Leadership (PGL) รุ่ นที่  3 Harvard Business 
School ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

• หลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงูการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส าหรบั
นกับรหิารระดบัสงู (ปปร.) รุน่ท่ี 10 สถาบนัพระปกเกลา้ 

• หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 6 ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย 

• หลกัสตูรการป้องกันราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชน (ปริญญาบตัร ปรอ.) รุ่นที่ 22
วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

• หลกัสตูรผูบ้รหิารกระบวนการยตุิธรรมระดบัสงู (บยส.) รุน่ 16 ส านกังานศาลยตุิธรรม 
• หลักสูตรวุฒิบัตรการก ากับดูแลกิจการส าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ

รฐัวิสาหกิจและองคก์ารมหาชน รุน่ท่ี 7 สถาบนัพระปกเกลา้ 
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่  3/2556 สถาบัน

วิทยาการพลงังาน 
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ประวัติการท างาน  
บริษัทจดทะเบียนอืน่ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย/ ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ (2 แห่ง) 
2562 – ปัจจบุนั 
 
2562 – ปัจจบุนั 

บริษัท เบอรล์ี่ ยุคเกอร ์จ ากัด (มหาชน) 
กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากัด (มหาชน) 
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง และกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ (9 แห่ง)     
(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564) 
2563 - ปัจจบุนั กรรมการ  

คณะกรรมการบรหิารการพฒันาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมนุเวียน และเศรษฐกิจ 
สีเขียว (BCG Economy) 

2563 - ปัจจบุนั กรรมการ 
สภามหาวิทยาลยั จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

2563 - ปัจจบุนั กรรมการและประธานอนกุรรมการจดัท าแผนพฒันารฐัวิสาหกิจ  
คณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกจิ (คนร.) 

2562 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 
บรษิัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จ ากดั 

2562 - ปัจจบุนั กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ และประธานคณะอนกุรรมการพฒันาความสามารถในการ
แข่งขนัของประเทศ (กพข.) 
ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

2562 - ปัจจบุนั ประธานคณะอนกุรรมการพฒันาศกัยภาพดา้นการแข่งขนัของตลาดทนุ 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

2562 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบรหิารหน่วยบรหิารและจดัการทนุดา้นการเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขนัของประเทศ (พบข.) 
ส านกังานสภานโยบายการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรมแห่งชาต ิ

2557 - ปัจจบุนั กรรมการใน Board of Trustees 
สมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย (TMA) 

2554 – ปัจจบุนั สมาชิกผูท้รงคณุวฒุิอาวโุส 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

กิจการอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชนต์่อบรษิัท:  

ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

สัดส่วนการถือหุน้ในบรษิัท  
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

100,000 หุน้ หรือ รอ้ยละ 0.002 
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การเข้าร่วมประชุม:  
ประชมุคณะกรรมการบรษิัท 

 
จ านวน 8 ครัง้ เขา้รว่มประชมุ 8 ครัง้ 

ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 6 ครัง้ เขา้รว่มประชมุ 6 ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการดา้นความยั่งยืน  
และการบรหิารความเส่ียง   

จ านวน 4 ครัง้ เขา้รว่มประชมุ 4 ครัง้ 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมาย 
ในระยะเวลา 10 ปีทีผ่่านมา: 

ไม่มี  

 
คุณสมบัตเิพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระ 
 การมีความสมัพนัธก์บับรษิัท หรือบรษิัทใหญ่ หรือบรษิัทย่อย หรือบรษิัทรว่ม หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษิัท ทัง้ในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในลกัษณะดงัต่อไปนี ้

ลักษณะความสัมพนัธ ์ ใช่ ไม่ใช่ 
1.  เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือท่ีปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า  ✓  
2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย)  ✓  
3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจ (เช่น การซือ้/ขายวตัถุดิบ/สินคา้/บริการ/การเช่า/ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย/์

การรบั/ใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน เป็นตน้) ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนีท้ี่ตอ้ง
ช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป โดยนบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัท่ี
มีความสมัพนัธท์างธุรกิจ 

 ✓  

4. เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุ ของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจในลกัษณะที่กล่าวไวใ้น
ขอ้ 3. ขา้งตน้ 

 ✓  
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ข. ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงจ านวนกรรมการของบริษทั 

ปัจจบุนัคณะกรรมการของบรษิัทประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 16 ท่าน ดงันี ้
 
1.  นายศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธานกรรมการบรษิัท 
2.  นายอาลก โลเฮีย รองประธานกรรมการบรษิัท ประธานกรรมการดา้นความยั่งยืนและการบริหารความ

เส่ียง และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุ่มบรษิัทฯ 
3.  นางสจุิตรา โลเฮีย กรรมการบริษัทท่ีเป็นผูบ้รหิาร และประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลการด าเนินงาน

ดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคม และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุ่มบรษิัทฯ 
4.  นายอมิต โลเฮีย กรรมการบรษิัทท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร 
5.  นายยาโชวาดนั โลเฮีย  กรรมการบริษัทที่เป็นผูบ้ริหาร กรรมการดา้นความยั่งยืนและการบริหารความเส่ียง

และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารดา้นความยั่งยืน 
6. นายดีลิป กมุาร ์อากาวาล กรรมการบริษัทที่เป็นผูบ้ริหาร กรรมการดา้นความยั่งยืนและการบริหารความเส่ียง 

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุ่มธุรกิจ Combined PET, IOD และ Fibers และประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิารดา้นการเงิน 

7.  นายอเุดย ์พอล ซิงห ์กิล กรรมการบริษัทที่เป็นผูบ้ริหาร กรรมการดา้นความยั่งยืนและการบริหารความเส่ียง 
และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารดา้นกลยทุธ ์

8.  นายซนัเจย ์อาฮจูา กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร และประธานเจา้หน้าที่บริหารดา้นปฏิบัติการกลุ่ม
ธุรกิจ Combined PET 

9.  นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการดา้นความยั่งยืนและการบรหิารความเส่ียง 

10.  นายวิลเล่ียม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 
11.  ดร.ศิร ิการเจรญิดี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ

ก ากบัดแูลกิจการ 
12.  นายคณิต สีห ์ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ และ

กรรมการดา้นความยั่งยืนและการบรหิารความเส่ียง 
13.  นายรสัเซล เลตนั เคคเูอวา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน  และก ากับดูแล

กิจการ และกรรมการดา้นความยั่งยืนและการบรหิารความเส่ียง 
14.  นายเทวินทร ์วงศว์านิช กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการดา้นความยั่งยืนและการบริหาร

ความเส่ียง 
15. นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 
16. ดร. ฮาราลด ์ลิงค ์ กรรมการอิสระ 
 
 ตามที่ต  าแหน่งกรรมการไดว้่างลงจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระของนายวิลเล่ียม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค ซึ่งไม่
สามารถที่จะเขา้รบัการต่อวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระได้ เนื่องจากมีอายุถึงเกณฑท์ี่บริษัทก าหนดไวใ้นกฎบตัร
คณะกรรมการบรษิัทเก่ียวกบัอายเุกษียณของกรรมการอิสระนัน้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดแูล
กิจการ รบัทราบการพน้จากต าแหน่งตามวาระของนายวิลเล่ียม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค และเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาใหไ้ม่ตอ้งมีการเลือกตัง้บุคคลใดเขา้เป็นกรรมการเพื่อทดแทนต าแหน่งที่ว่างลง ซึ่งมีผลใหจ้ านวนกรรมการ
ของบรษิัทจะลดลงเหลือ 15 ท่าน จาก 16 ท่าน 
 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2565 เมื่อวันที่  26 กุมภาพันธ์ 2565 เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ครัง้ที่  
1/2565 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการลดจ านวนกรรมการของบรษิัทจากเดิม 16 ท่าน เป็น 15 ท่าน 
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ค. ค านิยามของกรรมการอิสระของ บริษัท อนิโดรามา เวนเจอรส์ จ ากัด (มหาชน) 

 บริษัทไดก้ าหนดคุณสมบตัิของกรรมการอิสระเขม้กว่าประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่  ทจ.4/2552 เรื่อง 
การขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 2)  ดงันี ้

 กรรมการอิสระจะตอ้งมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการบริษัททั้งหมด และตอ้งมีคุณสมบตัิ
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินรอ้ยละศูนยจ์ุดเจ็ดห้า (0.75) ของทุนที่ช  าระแลว้ของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่
เก่ียวขอ้งกนั ซึ่งรวมทัง้หุน้ท่ีถือโดยบคุคลที่เก่ียวขอ้งกนัดว้ย 

(ข) เป็นกรรมการผูม้ิไดม้ีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เก่ียวขอ้งกัน หรือผู้
ถือหุน้ส่วนใหญ่ของบรษิัท 

(ค) ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาผู้ไดร้บัเงินเดือนประจ า จากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่
เก่ียวขอ้งกัน หรือผูถื้อหุน้ส่วนใหญ่ของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากต าแหน่งดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อน
การแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

(ง) เป็นกรรมการผูไ้ม่มีสิทธิพิเศษหรือผลประโยชนใ์ดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มก็ตาม ในการเงินและการจดัการ
ของบรษิัท บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม หรือบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั หรือผูถื้อหุน้ส่วนใหญ่ของบรษิัท 

(จ) มิไดเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เก่ียวขอ้งกัน หรือเป็นหุน้ส่วนหรือผูถื้อหุน้ใหญ่
ในส านักงานบัญชีดังกล่าว เว้นแต่จะพ้นจากต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนการแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระ 

(ฉ) มิไดเ้ป็นกรรมการที่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เก่ียวขอ้งกัน ไม่ว่าจะ
โดยตรงหรือโดยอ้อม เว้นแต่จะพ้นจากต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนการแต่งตั้ง โดยให้
หมายความรวมถึงความสมัพนัธใ์นลกัษณะต่อไปนีด้ว้ย 

▪ บริการทางวิชาชีพ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพยสิ์น ที่มี
ค่าตอบแทนเกินปีละ 2,000,000 บาท ต่อปี 

▪ ความสมัพนัธท์างธุรกิจอื่นๆ เช่น สญัญาเช่า ซือ้ขายสินคา้หรือบรกิาร หรือใหค้วามช่วยเหลือทางการเงนิ
อื่นๆ ที่มีค่าตอบแทนเกิน 20,000,000 บาท หรือเกินรอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ 

เวน้แต่ในกรณีที่การท าธุรกรรมดงักล่าว เป็นการจ าเป็นต่อประโยชนข์องบรษิัท หรือเป็นธุรกรรมที่ไม่อาจหลีกเล่ียง
ได ้ทัง้นี ้ธุรกรรมดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิเป็นเอกฉนัทจ์ากที่ประชมุคณะกรรมการ  

(ช) เป็นกรรมการผูม้ิใช่บุคคลผูเ้ก่ียวขอ้งกันหรือญาติสนิทของผูบ้ริหาร ฝ่ายจดัการหรือผูถื้อหุน้ส่วนใหญ่ของบริษัท
และบรษิัทย่อย 

(ซ) เป็นกรรมการผูท้ี่มิไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูแ้ทนเพื่อดแูลรกัษาผลประโยชนข์องกรรมการ ผูถื้อหุน้ส่วนใหญ่ หรือผู้
ถือหุน้ของบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุน้ส่วนใหญ่ของบรษิัท 

(ฌ) สามารถปฏิบัติหน้าที่  ให้ความเห็นหรือรายงานผลของการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมาย โดย
คณะกรรมการได ้โดยปลอดและพน้จากการควบคมุของฝ่ายจดัการหรือผูถื้อหุน้ส่วนใหญ่ของบรษิัท รวมทัง้บคุคล
ผูเ้ก่ียวขอ้งกนัหรือญาติสนิทของบคุคลดงักล่าวดว้ย 
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เอกสารแนบ 4 
ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
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เอกสารแนบ 4 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่5 
พิจารณาอนุมตัิการจ่ายค่าตอบแทนให้กบักรรมการประจ าปี 2565 
 
การเสนอจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

คณะกรรมการบรษิัทไดท้บทวนและเสนอต่อผูถื้อหุน้เก่ียวกบัค่าตอบแทนของกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหารในปี 2565 และเสนอการจ่ายโบนสัประจ าปีใหก้ับกรรมการบรษิัททุกคนซึ่งค านวณจากผลการด าเนินงานปี 2564 
ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการไดเ้สนอใหม้ีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชนอ์ื่นตามหลักเกณฑข์องการจ่ายค่าตอบแทนโดยเสนอใหแ้ก่กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารต่ อ
คณะกรรมการบรษิัทและผูถื้อหุน้ ดงันี ้

• ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการควรจ่ายอย่างสมเหตุสมผล โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ที่รบัผิดชอบและ
ขอบเขตการปฏิบตัิงาน 

• ค่าตอบแทนควรค านึงถึงผลประโยชนข์องกรรมการและค านึงถึงผลประโยชนต์่อผูถื้อหุน้ในระยะยาว 

• โครงสรา้งของค่าตอบแทนควรจะไม่ซบัซอ้น โปรง่ใส และง่ายต่อความเขา้ใจของผูถื้อหุน้ 

• การจ่ายค่าตอบแทนส าหรบักรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารและกรรมการอิสระ เป็นการจ่ายค่าตอบแทนประจ าและ
โบนสัประจ าปี ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัผลประกอบการของบรษิัทในปีที่ผ่านมาและ 

• ค่าตอบแทนในส่วนท่ีเพิ่ม จะมีการจ่ายใหแ้ก่กรรมการซึ่งด ารงต าแหน่งในแต่ละคณะอนกุรรมการ 

เพื่อใหม้ีการปฏิบัติตามนโยบาย คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการจะก าหนด
รูปแบบค่าตอบแทนโดยเปรียบเทียบกบับรษิัทจดทะเบียนอื่น ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงันี ้ 

บรษิัทไม่มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนประจ าใหแ้ก่กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารของบรษิัท 

ส าหรบัค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะอนุกรรมการซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 
หรือกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร ค านวณการจ่ายในอตัรา 1.5 เท่าของกรรมการท่านอื่นๆ 

 ในการพิจารณาโบนสัที่จ่ายใหก้ับกรรมการทุกคนนัน้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแล
กิจการ จะประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี โดยค านึงถึงผลงาน ความรบัผิดชอบ ความเชี่ยวชาญและการเขา้ร่วม
ประชมุ โดยอา้งอิงจากแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานและการประเมินรายบคุคล 

นอกจากนี ้ โบนัสประจ าปีทั้งหมด ค านวณจากการใช้อัตราอ้างอิงของผลก าไรประจ าปีและใช้ระบบการเก็บ
คะแนน (Point System) เพื่อน ามาจดัสรรใหก้บักรรมการตามที่ไดร้บัการอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัท 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ไดม้ีการพิจารณาใหเ้สนอการจ่าย
ค่าตอบแทนใหก้ับกรรมการประจ าปี 2565 ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับ
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ดูแลกิจการ เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 27,000,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมตัิใหม้ีการเสนอจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทัง้หมด ส าหรบัปี 2565 ซึ่งประกอบดว้ย 

ค่าตอบแทนกรรมการรวม 

 
จ านวนทีจ่่าย 

ในปี 2564 (บาท) 
จ านวนทีเ่สนอจ่าย 
ในปี 2565 (บาท) 

ค่าตอบแทนทีไ่ด้อนุมัติ/และเสนอต่อผู้ถือหุ้น
เพื่อขออนุมัต ิ

22,000,000 27,000,000* 

จ่ายจริง/จ่ายส าหรับปี 21,220,000 26,380,000 
* ค่าตอบแทนทีเ่สนอสูงกว่าค่าตอบแทนที่จ่ายส าหรบัปี เพราะอาจจะมีการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการเขา้ใหม่ของคณะกรรมการชุดย่อยใน
ระหว่างปี ซึ่งจะท าใหค้่าตอบแทนทีจ่่ายส าหรบัปี 2565 มีการเปลีย่นแปลง 

 
1) ค่าตอบแทนประจ า 

1.1 ค่าตอบแทนประจ าส าหรับกรรมการอิสระและกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 

ล าดับ กรรมการอิสระและกรรมการที่   
ไม่เป็นผู้บริหาร 

จ านวน (บาท) จ านวนทีจ่่าย 
ในปี 2564 (บาท) 

จ านวนทีเ่สนอจ่าย
ในปี 2565 (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 600,000 200,000 
  60,000 ต่อเดือน* - 480,000 

4 ดร.ศิริ การเจรญิดี 50,000 ต่อเดือน 600,000 200,000 
  60,000 ต่อเดือน* - 480,000 

5 นายคณิต สีห ์ 50,000 ต่อเดือน 600,000 200,000 
  60,000 ต่อเดือน* - 480,000 

6 นายรสัเซล เลตนั เคคเูอวา 50,000 ต่อเดือน 600,000 200,000 
  60,000 ต่อเดือน* - 480,000 

7 นายเทวินทร ์วงศว์านิช 50,000 ต่อเดือน 600,000 200,000 
  60,000 ต่อเดือน* - 480,000 

8 นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร 50,000 ต่อเดือน 600,000 200,000 
  60,000 ต่อเดือน* - 480,000 

9 ดร. ฮาราลด ์ลิงค*์* 50,000 ต่อเดือน 100,000 200,000 
  60,000 ต่อเดือน* - 480,000 

10 นายวิลเล่ียม เอ็ลลว์ูด๊ ไฮเน็ค*** 50,000 ต่อเดือน 600,000 200,000 
11 นายไมเคิล จอรจ์ ดีซอมบรี**** 50,000 ต่อเดือน 300,000 - 
12 นายจกัรมณฑ ์ผาสกุวนิช**** 50,000 ต่อเดือน 200,000 - 

 ยอดรวม  6,300,000 6,460,000 
*  ค่าตอบแทนประจ าส าหรบักรรมการอิสระจะเพิ่มขึน้เป็น 60,000 บาท ต่อเดือน โดยใหม้ีผลตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2565 เป็นตน้ไป 

ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัการอนุมตัิจากทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ 
**  ส าหรบัปี 2564: ค่าตอบแทนประจ าส าหรบักรรมการอิสระของดร. ฮาราลด ์ลิงค ์เร่ิมจ่ายจากเดอืนพฤศจิกายน 2564 (2 เดอืน) 
***  ส าหรบัปี 2565: ค่าตอบแทนประจ าส าหรบักรรมการอิสระของนายวิลเลีย่ม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเนค็ จะจ่ายถึงเดอืนเมษายน 2565 เท่านัน้ (4 เดอืน) 
**** ส าหรบัปี 2564: ค่าตอบแทนประจ าส าหรบักรรมการอิสระของนายไมเคิล จอร์จ ดซีอมบรี จ่ายตัง้แต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม 2564 (6 

เดอืน) และค่าตอบแทนประจ าส าหรบักรรมการอิสระของนายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนชิ จ่ายตัง้แต่เดอืนมกราคม ถึงเดอืนเมษายน 2564 (4 เดอืน)  
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1.2 ค่าตอบแทนประจ าส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบ 

ล าดับ กรรมการอิสระ จ านวน (บาท) จ านวนทีจ่่าย 
ในปี 2564 (บาท) 

จ านวนทีเ่สนอจ่าย
ในปี 2565 (บาท) 

1 นายระเฑียร ศรีมงคล (ประธาน) 75,000 ต่อเดือน 900,000 900,000 
2 ดร.ศิริ การเจรญิดี 50,000 ต่อเดือน 600,000 600,000 
3 นายเทวินทร ์วงศว์านิช 50,000 ต่อเดือน 600,000 600,000 
 ยอดรวม  2,100,000 2,100,000 

 
1.3 ค่าตอบแทนประจ าส าหรับคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการโดยจ่าย

ให้แก่กรรมการอิสระเท่าน้ัน 

ล าดับ กรรมการอิสระ จ านวน (บาท) จ านวนทีจ่่าย 
ในปี 2564 (บาท) 

จ านวนทีเ่สนอจ่าย
ในปี 2565 (บาท) 

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

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

จ่ายถึงเดือนเมษายน 2564 (4 เดือน) และค่าตอบแทนประจ าส าหรบัคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ
ของ นางไขศรี เนือ่งสกิขาเพยีร เร่ิมจ่ายจากเดอืนพฤษภาคม 2564 (8 เดอืน) 

** ส าหรบัปี 2565: ค่าตอบแทนประจ าส าหรบัคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการของ นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด 
ไฮเน็ค จะจ่ายถึงเดือนเมษายน 2565 เท่านัน้ (4 เดือน) และค่าตอบแทนประจ าส าหรบัคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ
ก ากบัดูแลกิจการของ ดร. ฮาราลด ์ลิงค ์จะเร่ิมจ่ายจากเดอืนพฤษภาคม 2565 (8 เดอืน) 

 
1.4 ค่าตอบแทนประจ าส าหรับคณะกรรมการด้านความย่ังยืนและการบริหารความเสี่ยง โดยจ่ายให้แก่

กรรมการอิสระเท่าน้ัน 

ล าดับ กรรมการอิสระ จ านวน (บาท) จ านวนทีจ่่าย 
ในปี 2564 (บาท) 

จ านวนทีเ่สนอจ่าย
ในปี 2565 (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 ต่อเดือน 300,000 300,000 
 ยอดรวม  1,200,000 1,200,000 
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2) เงินโบนัสจ่ายให้แก่กรรมการทุกท่าน 

ล าดับ กรรมการ จ านวนเงนิโบนัสประจ าปี 
2564 ทีจ่่ายจริง+ (บาท) 

จ านวนเงนิโบนัสประจ าปี 
2565 ทีเ่สนอจ่าย++ (บาท) 

1 นายศรี ปรากาซ โลเฮีย 869,570 1,267,610 
2 นายอาลก โลเฮีย 869,570 1,267,610 
3 นางสจุิตรา โลเฮีย 579,710 845,070 
4 นายอมิต โลเฮีย 434,780 845,070 
5 นายยาโชวาดนั โลเฮีย 579,700 845,070 
6 นายดีลิป กมุาร ์อากาวาล 579,710 845,070 
7 นายอุเดย ์พอล ซิงห ์กิล 579,710 845,070 
8 นายซนัเจย ์อาฮจูา 579,710 845,070 
9 นายระเฑียร ศรีมงคล 869,570 1,267,610 
10 นายวิลเล่ียม เอ็ลลว์ูด๊ ไฮเน็ค 579,710 845,070 
11 ดร.ศิริ การเจรญิดี 579,710 845,070 
12 นายคณิต สีห ์ 579,710 845,070 
13 นายรสัเซล เลตนั เคคเูอวา 579,710 1,056,340 
14 นายเทวินทร ์วงศว์านิช 579,710 845,070 
15 นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร 434,780 845,070 
16 ดร. ฮาราลด ์ลิงค*์ - 633,800 
17 นายจกัรมณฑ ์ผาสกุวนิช** 579,710 211,260 
18 นายมาริษ สมารมัภ*์** 144,930 - 

 ยอดรวม 10,000,000 15,000,000 
+ ค านวณจากผลการด าเนนิงาน ปี 2563 
++  ค านวณจากผลการด าเนนิงาน ปี 2564 
* ดร. ฮาราลด ์ลิงค ์ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระโดยทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท เมือ่วนัที ่1 พฤศจิกายน 2564 
** นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนชิ พน้จากต าแหน่งตามวาระ ณ ทีป่ระชมุสามญัผูถ้ือหุน้ครัง้ที ่1/2564 เมือ่วนัที ่27 เมษายน 2564 
*** นายมาริษ สมารมัภ์ พน้จากต าแหน่งตามวาระ ณ ทีป่ระชมุสามญัผูถ้ือหุน้ครัง้ที ่1/2563 เมือ่วนัที ่30 มิถนุายน 2563 
 

3) ค่าตอบแทน และ/หรือ ผลประโยชน์อื่นๆ 
-ไม่มี- 
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เอกสารแนบ 5 
ข้อมูลผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 
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เอกสารแนบ 5 
 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่6 
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 
 
ข้อมูลในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษทัและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 
 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
  
 ที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 2/2565 เมื่อวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ ์ 2565 ไดพ้จิารณาการแต่งตัง้ผูส้อบ
บญัชีของบรษิัท โดยมคีวามเห็นว่าในปี 2564 ที่ผ่านมา บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ผูส้อบบญัชีของบรษิัทได้
ปฏิบตัิงานอยา่งเหมาะสม เป็นท่ีน่าพอใจ จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบ
บญัชีรายนี ้ ในปี 2565 โดยก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 8,800,000 บาท โดยไม่รวมคา่ใชจ้า่ย
อื่นๆ 
 
การเสนอแต่งตั้งส านักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญช ี
  
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่  2/2565 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ไดพ้ิจารณาใหเ้สนอต่อที่ประชุม     
ผูถื้อหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 
ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

ใหม้ีการเสนอแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี บรษิัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั โดยมีรายนามผู้สอบบญัชีรบั
อนญุาตดงัต่อไปนี ้  

 

 

ชื่อ  ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต

เลขที ่

สัดส่วน 
การถือหุน้ จ านวนปีทีล่งลายมือชื่อรับรอง 

งบการเงนิของบริษัท 

 1. นายยทุธพงศ ์สนุทรนิคะ 10604 - - 

 2. นายศกัดา เกาทณัฑท์อง 4628 - 2 

 3. นางสาวอรวรรณ ชณุหกิจไพศาล 6105 - 1 
 

โดยใหผู้ส้อบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 
ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัการเสนอแต่งตัง้ทุกรายเป็นผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตที่ส  านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยใ์หค้วามเห็นชอบ และไม่มีความสมัพนัธห์รือมีส่วนไดเ้สียกับบรษิัท บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าว ในลกัษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ที่อย่างเป็นอิสระ 
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นอกจากนี ้บรษิัทย่อยของบรษิัทโดยส่วนใหญ่ ไดแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชีที่สงักดับริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี 
จ ากดั และผูส้อบบญัชีที่สงักดั KPMG International เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทย่อย ทัง้นี ้ส าหรบับรษิัทย่อยที่ใชผู้ส้อบบญัชี
อื่นเป็นผูส้อบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบรษิัทจะดูแลใหบ้ริษัทย่อยดงักล่าวจดัท างบการเงินใหท้นัตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

 
การเสนอจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2565 

 
ส าหรบัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 ไดก้ าหนดคา่ตอบแทนเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 8,800,000 บาท 

โดยไม่รวมคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ 
 
ตารางเปรียบเทยีบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีโดยเปรียบเทยีบกับปีทีผ่่านมา 
 

รายละเอียด ค่าตอบแทนทีจ่่าย 
ในปี 2564 (บาท) 

ค่าตอบแทนทีเ่สนอ 
ในปี 2565 (บาท) 

เพิ่มขึน้ 
(ร้อยละ) 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี  8,800,000 8,800,000 0% 

 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไดร้วมถึงค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส จ านวนสามไตรมาส และ

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปีของงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมของบริษัท  
 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและคา่บริการตรวจสอบอืน่ๆ 
 

รายละเอียด ปี 2563 (ลา้นบาท) ปี 2564 (ลา้นบาท) 
1. ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัท
ที่มีอ  านาจควบคมุรว่ม และบรษิัทรว่ม 

208 211 

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

ข) จ่ายใหผู้ส้อบบญัชีบริษัทอืน่  

179 
 
 

29 

178 
 
 

33 
2. ค่าบริการตรวจสอบอื่น (Non-audit fees) ที่จ่ายให้กับ
บริษัทที่สังกัด KPMG International นอกเหนือจาก บริษัท         
เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั* 

73 65 

* จ านวนค่าบริการตรวจสอบอื่นซ่ึงเกี่ยวข้องกับการให้ค าปรึกษาดา้นภาษี การท า Due Diligence อันเกี่ยวเนื่องกับการเข้าซือ้กิจการ      
การปรบัโครงสรา้งกิจการ และการใหค้ าปรึกษาในดา้นอืน่ๆ 
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เอกสารแนบ 6 

สรุปสาระส าคัญใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งออกและจัดสรร
ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม (“บริษัทย่อย”) ชุดที ่1 
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เอกสารแนบ 6 
สรุปสาระส าคัญใบส าคัญแสดงสิทธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญเพิ่มทนุ 

ของบริษทั อนิโดรามา เวนเจอรส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึงออกและจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน
ของบริษทัและบริษัทยอ่ยทัง้ทางตรงและทางออ้ม (“บริษทัย่อย”) ชุดที ่1 

1. วัตถุประสงคแ์ละความจ าเป็น 

1.1  เพื่อสนบัสนนุใหก้รรมการและพนกังานหลกัของบรษิัทและบรษิัทย่อยด าเนินการเพิ่มผลตอบแทนใหผู้ถื้อหุน้
ให้มากขึน้ ซึ่งจะสะท้อนในมูลค่าหลักทรัพยต์ามตลาด (Market Capitalization) ของหุ้นของบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) 

1.2 เพื่อสรา้งแรงจูงใจและรกัษาบุคลากรที่มีความสามารถเพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายของปี 2573 (VISION 
2030 aspiration) ของบรษิัท 

2. รายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ผูอ้อกหลกัทรพัย ์ : บรษิัท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน) 

ชื่อหลกัทรพัย ์ : ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินโดรามา 
เวนเจอรส์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่กรรมการและ
พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อม ชุดที่ 1 
(“ใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1”) 

ชนิด : ระบุชื่อผูถื้อและโอนเปล่ียนมือไม่ได ้เวน้แต่เป็นการโอนตามขอ้ 3.2 (ข) 
ดา้นล่าง 

อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : 5 ปี นบัแต่วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ทัง้นี ้ภายหลงั
การออกใบส าคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบส าคัญแสดง
สิทธิ IVL ESOP-W1 

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 19,950,000 หน่วย 

จ านวนหุน้สามญัที่จดัสรรไวเ้พื่อรองรบั
การใชสิ้ทธิ 

: ไม่เกิน 19,950,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 
0.35 ของจ านวนหุ้นที่มี สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทจ านวน 
5,614,551,908 หุ้น (จ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียนที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2565 (“ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565”)) การ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 จะเสร็จสิ ้นภายในวันสิ ้นสุด
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 
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วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ : วนัที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร
กลุ่มบริษัท (Group Chief Executive Officer) หรือบุคคลผู้รับมอบ
อ านาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหารกลุ่ม
บริษัท ทัง้นี ้ภายหลงัจากที่บริษัทไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2565 แลว้ 

ลกัษณะการจดัสรร : จดัสรรใหแ้ก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ตาม
รายละเอียดที่ระบใุนขอ้ 3 ดา้นล่าง ทัง้นี ้ใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือ 
ประธานเจา้หนา้ที่บริหารกลุ่มบริษัท หรือบุคคลผูร้บัมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท  มี
อ านาจเป็นผู้พิจารณาจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ  IVL ESOP-W1 
ภายใตห้ลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการตามที่ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2565 อนมุตัิ  

ทั้งนี ้กรรมการ และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยจะไดร้ับใบ
หลักทรัพย์ของใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งแสดงถึงจ านวนหน่วยของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ที่บุคคลดังกล่าวได้รับจัดสรร
ทัง้หมดในวนัออกใบแสดงสิทธิ 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท (ศนูยบ์าท)  

อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่ม
ทุนได ้1 หุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรบัอัตราการใชสิ้ทธิตามเงื่อนไขการ
ปรบัสิทธิตามที่จะก าหนดในขอ้ก าหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบส าคญั
แสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 

ราคาการใชสิ้ทธิ : เวน้แต่กรณีมีการปรบัราคาการใชสิ้ทธิตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิตามที่
จะก าหนดในข้อก าหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิ   
IVL ESOP-W1 ราคาการใชสิ้ทธิเท่ากบั 37.74 บาท (สามสิบเจ็ดบาท
เจ็ดสิบส่ีสตางค)์ (“ราคาการใช้สิทธิ”) ซึ่งเท่ากับราคาเฉล่ียของหุน้
สามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 180 วันติดต่อกัน 
ก่อนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครั้งที่  2/2565 (“วันประชุมคณะกรรมการ”) มีมติให้เสนอ
วาระเรื่องการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ต่อ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 (โดยที่ราคาเฉล่ียของหุ้น
สามญัในแต่ละวนัจะเท่ากบัราคาเฉล่ียของราคาสงูสดุและราคาต ่าสดุ
ของหุ้นสามัญ) โดยมีส่วนลดจ านวนร้อยละ 15 ของราคาเฉล่ีย
ดงักล่าว 



 
                                                    บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

หนา้ 36 

 

ทั้งนี ้ราคาการใชสิ้ทธิจะตอ้งเป็นราคาที่ไม่ต  ่ากว่ามลูค่าที่ตราไวข้อง
หุ้นของบริษัท โดยราคาการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL 
ESOP-W1 เป็นราคาที่ต  ่ากว่าราคาตลาดในอตัรารอ้ยละ 21.67 ซึ่งถือ
เป็นการเสนอขายหลกัทรพัยใ์นราคาต ่า (มีส่วนลดมากกว่ารอ้ยละ 10 
ของราคาตลาด) ตามที่ก าหนดในประกาศส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่  สจ. 39/2551 เรื่อง  การ
ค านวณราคาเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละการก าหนดราคาตลาดเพื่อการ
พิจารณาการเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ในราคาต ่า ลงวนัที่ 24 ธันวาคม 
2551 (“ประกาศ ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551”) กล่าวคือ ราคาตลาด
เท่ากับ ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาด
หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ยอ้นหลัง 7 วันท าการติดต่อกัน ก่อนวัน
ประชุมคณะกรรมการที่มีมติเสนอต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2565 เพื่อพิจารณาและอนมุตัิการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 
IVL ESOP-W1 คือ ระหว่างวันที่  17 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่  25 
กุมภาพันธ์  2565 ซึ่ ง เท่ากับ  48.17 บาท (อ้างอิ งข้อมูลได้จาก 
SETSMART ที่ www.setsmart.com) 

เงื่อนไขการใชสิ้ทธิ : เงื่อนไขการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ใหเ้ป็นไป
ตามที่ระบุในข้อ 3.2 โดยผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ  IVL ESOP-W1 
สามารถใช้สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  IVL 
ESOP-W1 ไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน ในวันก าหนดการใช้สิทธิ (ตามที่
นิยามไวด้า้นล่าง) จนกว่าจะครบอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

(ก) ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 สามารถใชสิ้ทธิซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ในจ านวน
รอ้ยละ 20 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่ไดร้บัจดัสรร 
ภายหลงัจากครบระยะเวลา 2 ปี นบัจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดง
สิทธิ IVL ESOP-W1 

(ข) ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 สามารถใชสิ้ทธิซือ้หุน้
สามัญเพิ่มทุนตามใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 เพิ่มเติม
อีกจ านวนรอ้ยละ 20 ของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่
ไดร้บัจัดสรร ภายหลังจากครบระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 

(ค) ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 สามารถใชสิ้ทธิซือ้หุน้
สามัญเพิ่มทุนตามใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ที่เหลือ



 
                                                    บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

หนา้ 37 

 

ในจ านวนรอ้ยละ 60 ของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่
ไดร้บัจดัสรร ภายหลงัจากครบระยะเวลา 4 ปี นบัจากวนัที่ออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 

ทั้งนี ้ในกรณีที่จ  านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ที่สามารถ
ใชสิ้ทธิไดค้งเหลือจากการใชสิ้ทธิในช่วงระยะเวลาใด ใหผู้ถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ดังกล่าว ใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 
IVL ESOP-W1 ไดใ้นช่วงเวลาถัดไปจนกว่าจะสิน้สดุระยะเวลาการใช้
สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : วันก าหนดการใช้สิทธิ (“วันก าหนดการใช้สิทธิ”) คือ วันท าการ
สุดทา้ย (ตามที่ไดน้ิยามไวด้า้นล่าง) ของแต่ละไตรมาส (ไดแ้ก่เดือน
มีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกนัยายน และเดือนธันวาคม) ของแต่ละ
ปี 

ทัง้นี ้วนัก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้แรก คือวนัท าการสดุทา้ยของไตรมาส
ภายหลงัจากวนัครบก าหนด 2 ปี นบัจากวนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
IVL ESOP-W1 และวนัก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย จะตรงกับวนัที่
ใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 มีอายุครบ 5 ปี นับจากวันออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีที่วนัก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ยไม่ตรง
กับวันท าการ ใหว้ันก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้สุดทา้ยคือวันท าการก่อน
หนา้วนัก าหนดการใชสิ้ทธิดงักล่าว 

“วนัท าการ” หมายถึง วันท่ีตลาดหลักทรพัยฯ์ เปิดท าการเป็นการทั่วไป
ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมิใช่วนัเสารห์รือวนัอาทิตยห์รือวนัที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยประกาศใหเ้ป็นวนัหยดุท าการของธนาคารพาณิชย ์

ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการ
ใชสิ้ทธิ 

: ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ซึ่งประสงคท์ี่จะใช้สิทธิใน
การซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจะตอ้งแจง้ความจ านงในการใช้
สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ระหว่างเวลา 8.30 น. 
ถึง 15.30 น. ภายใน 5 วันท าการก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละ
ครัง้ เวน้แต่การแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย ให้แจง้ความ
จ านงในการใชสิ้ทธิระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายใน 15 วนั
ก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย 

ระยะเวลาการจดัสรร : บริษัทจะตอ้งจดัสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ภายใน 1 ปี
นับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 มีมติอนุมัติการ 
ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 
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เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่ เพื่ อ
รองรบัการปรบัสิทธิ 

: บรษิัทจะปรบัราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิ ตามเงื่อนไข
การปรับสิทธิตามที่จะก าหนดในข้อก าหนดสิทธิและเงื่อนไขของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ดงันี ้ 

(ก) เมื่อมีการเปล่ียนแปลงมลูค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญัของบรษิัทอนั

เป็นผลมาจากการรวมหุน้หรือแบ่งแยกหุน้ 

(ข) เมื่อบริษัทไดเ้สนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/

หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจ ากัด ในราคาสทุธิต่อ

หุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ค านวณได้ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ 

“ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามัญของบริษัท” (ตามความหมายที่

จะก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบส าคญัแสดง

สิทธิ IVL ESOP-W1) 

(ค) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรพัยอ์อกใหม่ใด  ๆ  ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 

และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจ ากัด โดยที่

หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญ 

หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ

ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้น

ของหุน้สามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิดังกล่าวต ่ากว่า

รอ้ยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” 

(ตามความหมายที่จะก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิและเงื่อนไข

ของใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1) และ 

(ง) ในกรณีที่มีเหตกุารณใ์ด ๆ อนัท าใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL 

ESOP-W1 เสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ (ยกเว้นกรณี

จ่ายเงินปันผลโดยบริษัท) โดยที่เหตกุารณใ์ด ๆ นัน้ไม่ไดก้ าหนด

อยู่ในขอ้ (ก) – (ค) ขา้งตน้ คณะกรรมการบริษัท หรือประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท หรือบุคคลผู้รับมอบอ านาจจาก

คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหารกลุ่มบริษัท 

มีอ านาจก าหนดการปรบัราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใช้

สิทธิใหม่ (หรือปรบัจ านวนหน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-

W1 แทนอตัราการใชสิ้ทธิ) อย่างเป็นธรรม ทัง้นี ้ใหถื้อว่าผลการ
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พิจารณาของคณะกรรมการบรษิัท หรือประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร

กลุ่มบรษิัท หรือบคุคลผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท 

หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุ่มบรษิัท นัน้เป็นท่ีสดุ  

ในกรณีที่การปรบัอตัราการใชสิ้ทธิท าใหเ้กิดเศษของหุน้ ใหปั้ดเศษของ
หุ้นดังกล่าวทิง้และจะไม่น ามาค านวณจ านวนหุ้นที่ออกให้แก่ผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 

สิทธิและประโยชนอ์ย่างอื่นนอกจาก
สิทธิและประโยชน์ตามปกติของหุน้
สามญั 

: -ไม่มี-  

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสิทธิ : บริษัทจะไม่น าใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ที่ออกในครัง้นีไ้ป
จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่ เกิดจาก
การใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

: บริษัทจะน าหุน้สามัญที่เกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ  
IVL ESOP-W1 ที่ออกในครั้งนี ้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

3. หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขในการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และการใช้สทิธิตามใบส าคัญ

แสดงสทิธิ IVL ESOP-W1 

3.1 หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขการในจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 

3.1.1 รายชื่อ (1) กรรมการของบรษิัทและบรษิัทย่อย และ (2) กรรมการของบรษิัทและบรษิัทย่อยที่จะไดร้บั
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 เกินกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนรวมของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
IVL ESOP-W1 และ ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอรส์ 
จ ากดั (มหาชน) ซึ่งออกและจดัสรรใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบรษิัทและบรษิัทย่อยทัง้ทางตรง
และทางออ้ม ชุดที่ 2 (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2”) และจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL 
ESOP-W1 ที่จะจดัสรรใหแ้ต่ละคนใหเ้ป็นไปตามที่ระบใุนขอ้ 4 

3.1.2 ในกรณีการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ใหพ้นกังานผูม้ีสิทธิไดร้บัการจดัสรรจ านวนไม่
เกินกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนรวมของใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบส าคญัแสดงสิทธิ 
IVL ESOP-W2 คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหารกลุ่มบริษัท หรือบุคคลผูร้บัมอบ
อ านาจจากคณะกรรมการบรษิัท หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุ่มบรษิัท ที่ไดร้บัมอบอ านาจจากที่
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ใหม้ีอ  านาจ  

(1)  พิจารณาก าหนดรายชื่อพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยผูม้ีสิทธิไดร้บัใบส าคญัแสดงสิทธิ 
IVL ESOP-W1 และจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ  IVL ESOP-W1 ที่พนักงานแต่ละราย
ดงักล่าวจะไดร้บั  
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(2)  เปล่ียนแปลง เพิ่ม หรือลดจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ของพนกังานที่ไดร้บัการ
จดัสรรไปแลว้  

3.1.3 ในกรณีที่กรรมการและพนักงานรายใดของบริษัทและบริษัทย่อยไม่สามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ได ้บรษิัทสามารถน าใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ที่กรรมการและ
พนักงานดังกล่าวไดส่้งมอบคืนมา เพื่อจัดสรรใหแ้ก่กรรมการและพนักงานรายอื่นของบริษัทและ
บริษัทย่อยต่อไปได ้ทัง้นี ้ใหเ้ป็นอ านาจของคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหารกลุ่ม
บริษัท หรือบุคคลผู้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
บริษัท เป็นผูพ้ิจารณาจดัสรร โดยตอ้งพิจารณาถึงหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการท่ีก าหนด และตอ้ง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.  32/2551 เรื่อง การเสนอขาย
หลักทรพัยท์ี่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (“ประกาศการเสนอ
ขายหลักทรัพยอ์อกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน”) ทัง้นี ้หากการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ
ใหม่ดงักล่าวจะส่งผลให ้(ก) กรรมการ หรือ (ข) พนกังานรายใดจะไดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ
เกินกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนรวมของใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบส าคญัแสดงสิทธิ 
IVL ESOP-W2 (การนบัจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัจดัสรรใหร้วมจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ 
IVL ESOP-W1 และ/หรือใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ที่ไดร้ับจัดสรรก่อนหน้า และจ านวน
ใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ที่ไดร้บัจากการจดัสรรใหม่) จะตอ้งน าเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้
เพื่อพิจารณาและอนมุตัิ 

3.1.4 คุณสมบัติของกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่จะมีสิทธิไดร้บัการจัดสรรใบส าคัญ
แสดงสิทธิ IVL ESOP-W1  

(1)  เป็นกรรมการของบริษัทหรือบริษัทย่อยในวนัที่ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ที่อนุมตัิ
การออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และมีอายุการท างานในบริษัทหรือ
บรษิัทย่อยตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป 

(2)  เป็นพนกังานของบรษิัทหรือบรษิัทย่อยในวนัที่ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 อนมุตัิการ
ออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และมีอายุการท างานในบริษัทหรือบริษัท
ย่อยตัง้แต่ 15 ปี ขึน้ไป 

3.1.5 จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ที่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยแต่ละ
รายจะไดร้ับจัดสรร ไม่จ าเป็นตอ้งมีจ านวนเท่ากัน ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับต าแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน 
ผลงาน ศกัยภาพ รวมถึงประโยชนท์ี่ท  าใหแ้ก่บรษิัทและบรษิัทย่อย 

3.2 เงือ่นไขในการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 

(ก) ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 จะตอ้งมีสถานะเป็นกรรมการและพนักงานของบริษัทและ/
หรือบรษิัทย่อยในวนัก าหนดการใชสิ้ทธินัน้ ๆ 

(ข) คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท หรือบุคคลผู้รับมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหารกลุ่มบริษัท มีอ านาจโดยสมบูรณ ์ในการพิจารณา
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ก าหนดเงื่อนไขอื่น ๆ ในการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ซึ่งเป็นไปตามประกาศการ
เสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน 

4. รายชื่อกรรมการทีไ่ด้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1  

 รายชื่อกรรมการทกุราย (1) ผูม้ีสิทธิไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 จ านวนรอ้ยละ 5 หรือนอ้ย
กว่า ของจ านวนรวมของใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 และ (2) ผูม้ี
สิทธิไดร้บัการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 จ านวนเกินกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนรวมของใบส าคญั
แสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 และจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 
ที่จะจดัสรรใหบ้คุคลดงักล่าวแต่ละรายเป็นไปตามที่ระบใุนเอกสารแนบทา้ย 1ก (รายละเอยีดกรรมการผูม้ีสทิธิไดร้บั
การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 จ านวนรอ้ยละ 5 หรือนอ้ยกว่า ของจ านวนรวมของใบส าคญัแสดง
สิทธิ IVL ESOP-W1 และใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2) และเอกสารแนบทา้ย 1ข (รายละเอียดกรรมการผูม้ี
สิทธิไดร้บัการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 จ านวนเกินกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนรวมของใบส าคญั
แสดงสทิธิ IVL ESOP-W1 และใบส าคญัแสดงสทิธิ IVL ESOP-W2) 

5. รายชื่อพนักงานซ่ึงได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 จ านวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของ
จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 

ไม่มีพนักงานที่จะไดร้บัจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 จ านวนเกินกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนรวมของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2  

6. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น 

6.1 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

เนื่องดว้ยราคาการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ต ่ากว่าราคาตลาด ในอตัรารอ้ยละ 21.67 
ดงันัน้ ในกรณีที่กรรมการและพนกังานของบรษิัทและบรษิัทย่อยมีการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-
W1 และใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ทัง้หมดจ านวน 56,150,000 หน่วย การลดลงของราคาหุน้ (Price 
Dilution) สงูสดุจะเท่ากับรอ้ยละ 0.126 โดยค านวนตามสมมติฐานว่าราคาตลาดตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ สจ. 
39/2551 เท่ากบั 48.17 บาท ราคาการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 เท่ากบั 37.74 บาท และ
ราคาการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 เท่ากับ 44.39 บาท โดยมีรายละเอียดการค านวณ
ดงันี ้

การลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) 

=  (ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย) x 100 
  ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

= (48.17 - 48.11) x 100 
     48.17 

= รอ้ยละ 0.126 

ราคาตลาดหลงัเสนอขายค านวณตามสตูรดา้นล่างนี ้
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= [(ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย x จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้) + (ราคาใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 x จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1) +  

 (ราคาใชส้ทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิ IVL ESOP-W2 x จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2)]  
            
  (จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ + จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 + จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธิ IVL ESOP-W2) 

 = [(48.17 x 5,614,551,908) + (37.74 x 19,950,000) + (44.39 x 36,200,000)]  
  (5,614,551,908 + 19,950,000 + 36,200,000) 

= 48.11 

6.2 การลดลงของสัดสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) 

ในกรณีที่มีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 โดย
กรรมการและพนกังานของบรษิัทและบริษัทย่อยเต็มทัง้จ านวนท่ีออกในครัง้นี ้ความเป็นเจา้ของและสิทธิออก
เสียงของผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทจะไดร้บัผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ภายหลังการใชสิ้ทธิ  
ดงันี ้

=              (จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 + จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2) x 100   

    จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ + จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 + จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 

 =                  (19,950,000 + 36,200,000 ) x 100  
   (5,614,551,908 + 19,950,000 + 36,200,000) 

= รอ้ยละ 0.99 

7. ลักษณะและเงือ่นไขของใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 

การออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย จะ
เป็นไปตามที่ไดก้ าหนดไวใ้นประกาศการเสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน หรือประกาศอื่นใดที่
ใชบ้งัคบัแทน รวมทัง้กฎและระเบียบอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

8. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการออกและจัดสรร 

การออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ใหแ้ก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย 
ดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้ซึ่งถือหุน้รวมกันเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุ ออกเสียงคดัคา้นการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1  

นอกจากนี ้ส าหรบักรรมการที่จะไดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ในจ านวนเกินกว่ารอ้ยละ 5 ของ
จ านวนรวมของใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 บุคคลดงักล่าวแต่ละ
รายจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมผูถ้ือหุน้เป็นรายบุคคลดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  และตอ้งไม่มีผูถ้ือหุน้ซึ่งถือหุน้รวมกันเกินกว่ารอ้ย
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ละ 5 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุ ออกเสียงคดัคา้นการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 
IVL ESOP-W1 ดงักล่าว 

9. รายชื่อกรรมการอิสระทีผู้่ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้ 

  

ชื่อกรรมการ จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL 
ESOP-W1 ทีไ่ด้รับจัดสรร 

จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL 
ESOP-W2 ทีไ่ด้รับจัดสรร 

1. นายระเฑยีร ศรีมงคล 0 0 

2. ดร.ศิร ิการเจรญิด ี 0 0 

3. นายเทวินทร ์วงศว์านิช 0 0 

4. นางไขศรี เนื่องสิกขาเพยีร 0 0 
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เอกสารแนบท้าย 1ก 

รายละเอียดกรรมการผู้มีสิทธไิด้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสทิธิ IVL ESOP-W1 จ านวนร้อยละ 5 หรือน้อยกว่า
ของจ านวนรวมของใบส าคัญแสดงสทิธิ IVL ESOP-W1 และใบส าคัญแสดงสทิธิ IVL ESOP-W2  

ชื่อกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนใบส าคัญแสดง
สิทธิ IVL ESOP-W1 
ทีจ่ะได้รับจัดสรร

สูงสุด 

ร้อยละของจ านวน
รวมของใบส าคัญ
แสดงสทิธิ IVL 
ESOP-W1 และ

ใบส าคัญแสดงสทิธิ 
IVL ESOP-W2 

1. กรรมการของบริษทั 
1.1 นายซนัเจย ์อาฮจูา กรรมการ 2,000,000 3.56% 
2. กรรมการของบริษทัย่อย 
2.1 นายวิพิน กมุาร ์ กรรมการ 1,000,000 1.78% 

2.2 นายกมุาร ์ซมับาว ลดัดา กรรมการ 1,000,000 1.78% 
2.3 นายมทูกุมุาร ์ปารามาซิวาม กรรมการ 1,000,000 1.78% 
2.4 นายราเจส บงักา กรรมการ 500,000 0.89% 
2.5 นายพาบ ูชนัการ ์ศรีนิวะสนั กรรมการ 500,000 0.89% 
2.6 นายฮซัซมั อาวาด กรรมการ 500,000 0.89% 
2.7 นายอโศก กมุาร ์อโรรา กรรมการ 500,000 0.89% 
2.8 นายอนนัต ์อากาวาล กรรมการ 500,000 0.89% 
2.9 นายสนุิล บาลด ิ กรรมการ 500,000 0.89% 

 

เอกสารแนบท้าย 1ข 

รายละเอียดกรรมการผู้มีสิทธไิด้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสทิธิ IVL ESOP-W1 จ านวนเกนิกว่าร้อยละ 5 ของ
จ านวนรวมของใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบส าคัญแสดงสทิธิ IVL ESOP-W2 

ชื่อกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนใบส าคัญแสดง
สิทธิ IVL ESOP-W1 
ทีจ่ะได้รับจัดสรร

สูงสุด 

ร้อยละของจ านวน
รวมของใบส าคัญ
แสดงสทิธิ IVL 
ESOP-W1 และ

ใบส าคัญแสดงสทิธิ 
IVL ESOP-W2 

1. กรรมการของบริษทั 
1.1 นายดีลิป กมุาร ์อากาวาล ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 6,000,000 10.69% 
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เอกสารแนบ 7 

สรุปสาระส าคัญใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งออกและจัดสรร
ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม (“บริษัทย่อย”) ชุดที ่2 
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เอกสารแนบ 7 
สรุปสาระส าคัญใบส าคัญแสดงสิทธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญเพิ่มทนุ 

ของบริษทั อนิโดรามา เวนเจอรส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึงออกและจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน
ของบริษทัและบริษัทยอ่ยทัง้ทางตรงและทางออ้ม (“บริษทัย่อย”) ชุดที ่2 

1. วัตถุประสงคแ์ละความจ าเป็น 

1.1  เพื่อสนบัสนุนใหก้รรมการและพนกังานหลกัของบริษัทและบรษิัทย่อยด าเนินการเพิ่มตอบแทนใหผู้ถื้อหุน้ให้
มากขึน้ ซึ่งจะสะทอ้นในมลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด (Market Capitalization) ของหุน้ของบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) 

1.2 เพื่อสรา้งแรงจูงใจและรกัษาบุคลากรที่มีความสามารถ เพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายของปี 2573 (VISION 
2030 aspiration) ของบรษิัท 

2. รายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ผูอ้อกหลกัทรพัย ์ : บรษิัท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน) 

ชื่อหลกัทรพัย ์ : ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินโดรามา 
เวนเจอรส์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่กรรมการและ
พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อม ชุดที่ 2 
(“ใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2”) 

ชนิด : ระบุชื่อผูถื้อและโอนเปล่ียนมือไม่ได ้เวน้แต่เป็นการโอนตามขอ้ 3.2 (ข) 
ดา้นล่าง 

อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : 5 ปี นบัแต่วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ทัง้นี ้ภายหลงั
การออกใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 บริษัทจะไม่ขยายอายุ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ  

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 36,200,000หน่วย 

จ านวนหุน้สามญัที่จดัสรรไวเ้พื่อรองรบั
การใชสิ้ทธิ 

: ไม่เกิน 36,200,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 
0.65 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จ านวน 
5,614,551,908 หุ้น (จ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียนที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2565 (“ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565”)) การ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 จะเสร็จสิ ้นภายในวันสิ ้นสุด
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 
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วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ : วนัที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร
กลุ่มบริษัท (Group Chief Executive Officer) หรือบุคคลผู้รับมอบ
อ านาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหารกลุ่ม
บริษัท ทัง้นี ้ภายหลงัจากที่บริษัทไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2565 แลว้ 

ลกัษณะการจดัสรร : จัดสรรใหแ้ก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ตาม
รายละเอียดที่ระบใุนขอ้ 3 ดา้นล่าง ทัง้นี ้ใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือ 
ประธานเจา้หนา้ที่บริหารกลุ่มบริษัท หรือบุคคลผูร้บัมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหารกลุ่มบริษัท เป็นผู้
พิ จ า รณาจัดสรร ใบส าคัญแสดง สิท ธิ  IVL ESOP-W2 ภายใต้
หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการตามที่ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2565 อนมุตัิ  

ทั้งนี ้กรรมการ และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยจะไดร้ับใบ
หลักทรัพย์ของใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งแสดงถึงจ านวนหน่วยของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ที่บุคคลดังกล่าวได้รับจัดสรร
ทัง้หมดในวนัออกใบแสดงสิทธิ 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท (ศนูยบ์าท)  

อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่ม
ทุนได ้1 หุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรบัอัตราการใชสิ้ทธิตามเงื่อนไขการ
ปรบัสิทธิตามที่จะก าหนดในขอ้ก าหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบส าคญั
แสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 

ราคาการใชสิ้ทธิ : เวน้แต่กรณีมีการปรบัราคาการใชสิ้ทธิตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิตามที่
จะก าหนดในข้อก าหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิ  
IVL ESOP-W2 ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ  44.39 บาท (ส่ีสิบส่ีบาท
สามสิบเกา้สตางค)์ (“ราคาการใช้สิทธิ”) ซึ่งเท่ากบัราคาเฉล่ียของหุน้
สามัญของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 180 วันติดต่อกัน 
ก่อนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการ
บรษิัทชดุที่ 2/2565 (“วันประชุมคณะกรรมการ”) มีมติใหเ้สนอวาระ
เรื่องการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ต่อที่
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 (โดยที่ราคาเฉล่ียของหุน้สามญั
ในแต่ละวนัจะเท่ากับราคาเฉล่ียของราคาสงูสดุละราคาต ่าสดุของหุน้
สามญั) 
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ทั้งนี ้ราคาการใชสิ้ทธิจะตอ้งเป็นราคาที่ไม่ต  ่ากว่ามลูค่าที่ตราไวข้อง
หุน้ของบริษัท โดยราคาการใชสิ้ทธิ เป็นราคาที่ต  ่ากว่าราคาตลาดใน
อัตรารอ้ยละ 7.85 จึงไม่ถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพยใ์นราคาต ่า
ตามที่ก าหนดในประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลกัทรพัยท์ี่ สจ. 39/2551 เรื่อง การค านวณราคาเสนอขาย
หลกัทรพัยแ์ละการก าหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่ในราคาต ่า  ลงวันที่  24 ธันวาคม 2551 (“ประกาศ 
ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551”) กล่าวคือ ราคาตลาดเท่ากับ ราคาถัวเฉล่ีย
ถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญัของบริษัทในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย ยอ้นหลงั 7 วนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัประชมุคณะกรรมการท่ีมี
มติเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาและ
อนุมัติการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 คือ 
ระหว่างวันที่  17 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่ง
เ ท่ า กั บ  48.17 บ า ท  (อ้ า ง อิ ง ข้ อ มู ล ไ ด้ จ า ก  SETSMART ที่  
www.setsmart.com) 

เงื่อนไขการใชสิ้ทธิ : เงื่อนไขการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ใหเ้ป็นไป
ตามที่ระบุในข้อ 3.2 โดยผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ  IVL ESOP-W2 
สามารถใช้สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  IVL 
ESOP-W2 ไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน ในวันก าหนดการใช้สิทธิ (ตามที่
นิยามไวด้า้นล่าง) จนกว่าจะครบอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

(ก) ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 สามารถใชสิ้ทธิซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ในจ านวน
รอ้ยละ 20 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่ไดร้บัจดัสรร 
ภายหลงัจากครบระยะเวลา 2 ปี นบัจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดง
สิทธิ IVL ESOP-W2 

(ข) ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 สามารถใชสิ้ทธิซือ้หุน้
สามัญเพิ่มทุนตามใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 เพิ่มเติม
อีกจ านวนรอ้ยละ 20 ของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่
ไดร้บัจัดสรร ภายหลังจากครบระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 

(ค) ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 สามารถใชสิ้ทธิซือ้หุน้
สามัญเพิ่มทุนตามใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ที่เหลือ
ในจ านวนรอ้ยละ 60 ของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่
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ไดร้บัจดัสรร ภายหลงัจากครบระยะเวลา 4 ปี นบัจากวนัที่ออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 

ทั้งนี ้ในกรณีที่จ  านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ที่สามารถ
ใชสิ้ทธิไดค้งเหลือจากการใชสิ้ทธิในช่วงระยะเวลาใด ใหผู้ถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ดังกล่าว ใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 
IVL ESOP-W2 ไดใ้นช่วงเวลาถัดไปจนกว่าจะสิน้สดุระยะเวลาการใช้
สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : วันก าหนดการใช้สิทธิ (“วันก าหนดการใช้สิทธิ”) คือ วันท าการ
สุดท้าย (ตามที่นิยามไว้ดา้นล่าง) ของแต่ละไตรมาส (ได้แก่เดือน
มีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกนัยายน และเดือนธันวาคม) ของแต่ละ
ปี 

ทัง้นี ้วนัก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้แรก คือวนัท าการสดุทา้ยของไตรมาส
ภายหลงัจากวนัครบก าหนด 2 ปี นบัจากวนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
IVL ESOP-W2 และวนัก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย จะตรงกับวนัที่
ใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 มีอายุครบ 5 ปี นับจากวันออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีที่วนัก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ยไม่ตรง
กับวันท าการ ใหว้ันก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้สุดทา้ยคือวันท าการก่อน
หนา้วนัก าหนดการใชสิ้ทธิดงักล่าว 

“วนัท าการ” หมายถึง วันท่ีตลาดหลักทรพัยฯ์ เปิดท าการเป็นการทั่วไป
ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมิใช่วนัเสารห์รือวนัอาทิตยห์รือวนัที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยประกาศใหเ้ป็นวนัหยดุท าการของธนาคารพาณิชย ์

ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการ
ใชสิ้ทธิ 

: ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ซึ่งประสงคท์ี่จะใช้สิทธิใน
การซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท จะตอ้งแจง้ความจ านงในการใช้
สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ระหว่างเวลา 8.30 น. 
ถึง 15.30 น. ภายใน 5 วันท าการก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละ
ครัง้ เวน้แต่การแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย ให้แจง้ความ
จ านงในการใชสิ้ทธิระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายใน 15 วนั
ก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย 

ระยะเวลาการจดัสรร : บริษัทจะตอ้งจดัสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ภายใน 1 ปี
นับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 มีมติอนุมัติการ 
ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 
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เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่ เพื่ อ
รองรบัการปรบัสิทธิ 

: บรษิัทจะปรบัราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิ ตามเงื่อนไข
การปรับสิทธิตามที่จะก าหนดในข้อก าหนดสิทธิและเงื่อนไขของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ดงันี ้ 

(ก) เมื่อมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไวข้องหุน้สามัญของบริษัท 

อนัเป็นผลมาจากการรวมหุน้หรือแบ่งแยกหุน้ 

(ข) เมื่อบริษัทไดเ้สนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/

หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจ ากัด ในราคาสทุธิต่อ

หุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ค านวณได้ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ 

“ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามัญของบริษัท” (ตามความหมายที่

จะก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบส าคญัแสดง

สิทธิ IVL ESOP-W2) 

(ค) เมื่อบริษัท เสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใด ๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 

และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจ ากัด โดยที่

หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญ 

หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ

ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้น

ของหุน้สามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิดังกล่าวต ่ากว่า

รอ้ยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” 

(ตามความหมายที่จะก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิและเงื่อนไข

ของใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2) และ 

(ง) ในกรณีที่มีเหตกุารณใ์ด ๆ อนัท าใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL 

ESOP-W2 เสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ (ยกเว้นกรณี

จ่ายเงินปันผลโดยบริษัท) โดยที่เหตกุารณใ์ด ๆ นัน้ไม่ไดก้ าหนด

อยู่ในขอ้ (ก) – (ค) ขา้งตน้ คณะกรรมการบริษัท หรือประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท หรือบุคคลผู้รับมอบอ านาจจาก

คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหารกลุ่มบริษัท 

มีอ านาจก าหนดการปรบัราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใช้

สิทธิใหม่ (หรือปรบัจ านวนหน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-

W2 แทนอตัราการใชสิ้ทธิ) อย่างเป็นธรรม ทัง้นี ้ใหถื้อว่าผลการ
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พิจารณาของคณะกรรมการบรษิัท หรือประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร

กลุ่มบรษิัท หรือบคุคลผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท 

หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุ่มบรษิัท นัน้เป็นท่ีสดุ  

ในกรณีที่การปรบัอตัราการใชสิ้ทธิท าใหเ้กิดเศษของหุน้ ใหปั้ดเศษของ
หุ้นดังกล่าวทิง้และจะไม่น ามาค านวณจ านวนหุ้นที่ออกให้แก่ผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 

สิทธิและประโยชนอ์ย่างอื่นนอกจาก
สิทธิและประโยชน์ตามปกติของหุน้
สามญั 

: -ไม่มี-  

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสิทธิ : บริษัทจะไม่น าใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ที่ออกในครัง้นีไ้ป
จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่ เกิดจาก
การใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

: บริษัทจะน าหุน้สามัญที่เกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ  
IVL ESOP-W2 ที่ออกในครั้งนี ้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

3. หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขในการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 

3.1 หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขในการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 

3.1.1 รายชื่อกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยที่จะไดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 และ
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ที่จะจดัสรรใหแ้ต่ละคนใหเ้ป็นไปตามที่ระบใุนขอ้ 4  

3.1.2 ในกรณีการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ใหพ้นกังานผูม้ีสิทธิไดร้บัการจดัสรรในจ านวน
ไม่เกินกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนรวมของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท อิน
โดรามา เวนเจอรส์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งออกและจดัสรรใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษัทและ
บริษัทย่อยโดยตรงและโดยอ้อม ชุดที่ 1 (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1”) และใบส าคัญ
แสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 คณะกรรมการบรษิัท หรือประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุ่มบรษิัท หรือบคุคล
ผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหารกลุ่มบริษัท ที่ ไดร้บัมอบ
อ านาจจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ใหม้ีอ  านาจ  

(1)  พิจารณาก าหนดรายชื่อพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยผูม้ีสิทธิไดร้บัใบส าคญัแสดงสิทธิ 
IVL ESOP-W2 และจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ  IVL ESOP-W2 ที่พนักงานแต่ละราย
ดงักล่าวจะไดร้บั  

(2)  เปล่ียนแปลง เพิ่ม หรือลดจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ของพนกังานที่ไดร้บัการ
จดัสรรไปแลว้  
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3.1.3 ในกรณีที่กรรมการและพนักงานรายใดของบริษัทและบริษัทย่อยไม่สามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ได ้บรษิัทสามารถน าใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ที่กรรมการและ
พนักงานดังกล่าวไดส่้งมอบคืนมา เพื่อจัดสรรใหแ้ก่กรรมการและพนักงานรายอื่นของบริษัทและ
บริษัทย่อยต่อไปได ้ทัง้นี ้ใหเ้ป็นอ านาจของคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหารกลุ่ม
บริษัท หรือบุคคลผู้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
บริษัท เป็นผูพ้ิจารณาจดัสรร โดยตอ้งพิจารณาถึงหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการท่ีก าหนด และตอ้ง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.  32/2551 เรื่อง การเสนอขาย
หลักทรพัยท์ี่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (“ประกาศการเสนอ
ขายหลักทรัพยอ์อกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน”) ทัง้นี ้หากการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ
ใหม่ดงักล่าวจะส่งผลให ้(ก) กรรมการ หรือ (ข) พนกังานรายใดจะไดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ
เกินกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนรวมของใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบส าคญัแสดงสิทธิ 
IVL ESOP-W2 (การนบัจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัจดัสรรใหร้วมจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ 
IVL ESOP-W2 ที่ไดร้บัจดัสรรก่อนหนา้ และจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ที่ไดร้บัจาก
การจดัสรรใหม่) จะตอ้งน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและอนมุตัิ 

3.1.4 คุณสมบัติของกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่จะมีสิทธิไดร้บัการจัดสรรใบส าคัญ
แสดงสิทธิ IVL ESOP-W2  

(1)  เป็นกรรมการของบริษัทหรือบริษัทย่อยในวนัที่ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ที่อนุมตัิ
การออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 และมีอายุการท างานในบริษัทหรือ
บรษิัทย่อยนอ้ยกว่า 15 ปี 

(2)  เป็นพนกังานของบริษัทหรือบริษัทย่อยในวันที่ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ที่อนุมตัิ
การออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 และมีอายุการท างานในบริษัทหรือ
บริษัทย่อยนอ้ยกว่า 15 ปี โดยไดเ้ขา้ท าสัญญาจา้งงาน หรือสัญญาอื่นท่ีมีลักษณะคลา้ยกัน 
หรือเป็นพนกังานประจ าของบรษิัทหรือบริษัทย่อย (แลว้แต่กรณี) ซึ่ง (1) ผ่านระยะเวลาทดลอง
งานแลว้ และ (2) ไม่ใช่พนกังานจา้งชั่วคราว 

3.1.5 จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ที่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยแต่ละ
รายจะไดร้ับจัดสรร ไม่จ าเป็นตอ้งมีจ านวนเท่ากัน ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับต าแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน 
ผลงาน ศกัยภาพ รวมถึงประโยชนท์ี่ท  าใหแ้ก่บรษิัท และบรษิัทย่อย 

3.2 เงือ่นไขในการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 

(ก) ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 จะตอ้งมีสถานะเป็นกรรมการและพนักงานของบริษัทและ/
หรือบรษิัทย่อยในวนัก าหนดการใชสิ้ทธินัน้ ๆ 

(ข) คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท  หรือบุคคลผู้รับมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหารกลุ่มบริษัท มีอ านาจโดยสมบูรณ ์ในการพิจารณา
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ก าหนดเงื่อนไขอื่น ๆ ในการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ซึ่งเป็นไปตามประกาศการ
เสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน 

4. รายชื่อกรรมการทีไ่ด้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2  

 รายชื่อกรรมการทุกราย และจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ที่จะจัดสรรใหบุ้คคลดังกล่าวแต่ละราย
เป็นไปตามที่ระบใุนเอกสารแนบทา้ย 1 (รายละเอียดกรรมการผูม้ีสิทธิไดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-
W2)  

5. รายชื่อพนักงานซ่ึงได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 จ านวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของ
จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 

ไม่มีพนักงานที่จะไดร้บัจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 จ านวนเกินกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนรวมของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2  

6. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น 

6.1 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

 เนื่องดว้ยราคาการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ต ่ากว่าราคาตลาดในอตัรารอ้ยละ 7.85 
ในกรณีที่กรรมการและพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยมีการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 
และใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ทั้งหมดจ านวน 56,150,000 หน่วย การลดลงของราคาหุน้ (Price 
Dilution) สงูสดุจะเท่ากับรอ้ยละ 0.126 โดยค านวนตามสมมติฐานว่าราคาตลาดตามประกาศ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 
39/2551 เท่ากับ 48.17 บาท ราคาการใชสิ้ทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 เท่ากับ 37.74 บาท 
และราคาการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 เท่ากับ 44.39 บาท โดยมีรายละเอียดการ
ค านวณดงันี ้

การลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) 

=  (ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย) x 100 
  ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

= (48.17 - 48.11) x 100 
     48.17 

= รอ้ยละ 0.126 

ราคาตลาดหลงัเสนอขายค านวณตามสตูรดา้นล่างนี ้

= [(ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย x จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้) + (ราคาใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 x จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1) +  

 (ราคาใชส้ทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิ IVL ESOP-W2 x จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2)]  
            
  (จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ + จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 + จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธิ IVL ESOP-W2) 

 = [(48.17 x 5,614,551,908) + (37.74 x 19,950,000) + (44.39 x 36,200,000)]  
  (5,614,551,908 + 19,950,000 + 36,200,000) 
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= 48.11 

6.2 การลดลงของสัดสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) 

ในกรณีที่มีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 โดย
กรรมการและพนกังานของบรษิัทและบริษัทย่อยเต็มทัง้จ านวนท่ีออกในครัง้นี ้ความเป็นเจา้ของและสิทธิออก
เสียงของผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทจะไดร้บัผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ภายหลังการใชสิ้ทธิ 
ดงันี ้

=              (จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 + จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2) x 100   

    จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ + จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 + จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 

 =                 (19,950,000 + 36,200,000 ) x 100  
   (5,614,551,908 + 19,950,000 + 36,200,000) 

= รอ้ยละ 0.99 

7. ลักษณะและเงือ่นไขของใบส าคัญแสดงสทิธิ IVL ESOP-W2 

การออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย จะ
เป็นไปตามที่ไดก้ าหนดไวใ้นประกาศการเสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน หรือประกาศอื่นใดที่
ใชบ้งัคบัแทน รวมทัง้กฎและระเบียบอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

8. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการออกและจัดสรร 

การออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ใหแ้ก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย 
ดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้ซึ่งถือหุน้รวมกันเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุ ออกเสียงคดัคา้นการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2  

9. รายชื่อกรรมการอิสระทีผู้่ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้ 

ชื่อกรรมการ จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL 
ESOP-W1 ทีไ่ด้รับจัดสรร 

จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL 
ESOP-W2 ทีไ่ด้รับจัดสรร 

1. นายระเฑยีร ศรีมงคล 0 0 

2. ดร.ศิร ิการเจรญิด ี 0 0 

3. นายเทวินทร ์วงศว์านิช 0 0 
4. นางไขศรี เนื่องสิกขาเพยีร 0 0 
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เอกสารแนบท้าย 1 

รายละเอียดกรรมการผู้มีสิทธไิด้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสทิธิ IVL ESOP-W2  

ชื่อกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนใบส าคัญแสดง
สิทธิ IVL ESOP-W2 ที่
จะได้รับจัดสรรสูงสุด 

ร้อยละของจ านวนรวม
ของใบส าคัญแสดง
สิทธิ IVL ESOP-W1 
และใบส าคัญแสดง
สิทธิ IVL ESOP-W2 

1. กรรมการของบริษทั 
1.1 นายยาโชวาดนั โลเฮีย กรรมการ 500,000 0.89% 
2. กรรมการของบริษทัย่อย 
2.1 นายครสิโตเฟอร ์เคนนีลล่ี กรรมการ 2,000,000 3.56% 
2.2 นายอะลาสแตร ์เอ็ม พอรท์ กรรมการ 2,000,000 3.56% 
2.3 นายชาชาร ์ราคิม กรรมการ 1,000,000 1.78% 
2.4 นายโจเอล ซอลท์แมน กรรมการ 1,000,000 1.78% 
2.5 นายโจเคน บสู กรรมการ 1,000,000 1.78% 
2.6 นายคลอส โฮซ กรรมการ 750,000 1.34% 
2.7 นายสนุิล มารว์า กรรมการ 750,000 1.34% 
2.8 นายมารต์เินซ รูบิ อะเลจนัโดร กรรมการ 500,000 0.89% 
2.9 นายทอม เบรคอฟสกี ้ กรรมการ 500,000 0.89% 
2.10 นายเปาโล คลิวาต ิ กรรมการ 500,000 0.89% 
2.11 นายซาเมยีร ์ราวาล กรรมการ 500,000 0.89% 
2.12 นางอลิซาเบ็ธ ทสัดาเลน กรรมการ 500,000 0.89% 
2.13 นายอารโ์นลด ์คลอสสนั กรรมการ 500,000 0.89% 
2.14 นายทอม ไซเซอร ์ กรรมการ 500,000 0.89% 
2.15 นายสนุิล โฟเตดา้ กรรมการ 500,000 0.89% 
2.16 นายสเุรช พดัมานะพนั กรรมการ 500,000 0.89% 
2.17 นายวกิสั กปุตา้ กรรมการ 500,000 0.89% 
2.18 นายระวกินัต ์โกซาลา กรรมการ 500000 0.89% 
2.19 นายใจ เลควาน ี กรรมการ 500,000 0.89% 
2.20 นายมารค์ ไซเครอะ กรรมการ 500,000 0.89% 
2.21 นายอโชค เจน กรรมการ 500,000 0.89% 
2.22 นายชชิิร ์วีเจย ์ปิมปลิกา้ร ์ กรรมการ 500,000 0.89% 
2.23 นายมารต์ิน ปราชาร ์ กรรมการ 500,000 0.89% 
2.24 นางอาราธนา โลเฮยี ชารม์า กรรมการ 500,000 0.89% 
2.25 นายปราชนั ดีใส กรรมการ 500,000 0.89% 
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เอกสารแนบ 8 

แบบรายงานการเพิม่ทุน (53-4) 
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เอกสารแนบ 8 
(F53-4) 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท อนิโดรามา เวนเจอรส์ จ ากัด (มหาชน) 

วันที ่28 กุมภาพนัธ ์2565 
 

ขา้พเจา้ บรษิัท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้
ที่ 2/2565 เมื่อวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ ์2565 เก่ียวกบัการเพิ่มทนุและจดัสรรหุน้เพิ่มทนุดงัต่อไปนี ้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน 

1.1 การลดทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาการออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทุนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งออกและจดัสรรใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบรษิัท
และบริษัทย่อยทัง้ทางตรงและทางออ้ม (“บริษัทย่อย”) ชุดที่ 1 (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1”) และใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งออกและจดัสรรใหแ้ก่กรรมการและ
พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ชุดที่ 2 (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2”) ตามรายละเอียดในข้อ 1.2 ดังนั้น 
บริษัทจึงตอ้งเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL 
ESOP-W2  

อย่างไรก็ดี มาตรา 136 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ก าหนด
ว่า บริษัทมหาชนจ ากดัจะเพิ่มทนุจากจ านวนท่ีจดทะเบียนไวแ้ลว้ไดโ้ดยการออกหุน้ใหม่ และจะกระท าไดเ้มื่อหุน้ทัง้หมดได้
ออกจ าหน่ายและไดร้ับช าระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ 

ดงันัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมตัิใหล้ดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน  51,458,541.00 บาท 
จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 5,666,010,449.00 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 5,614,551,908.00 บาท โดยการตดัหุน้
ที่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษัทจ านวน 51,458,541 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุน้ท่ีจดัสรรไวเ้พื่อรองรบัการ
ใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (IVL-
W1) และใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (IVL-W2) 
ที่ออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัท ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ไดห้มดอายลุงแลว้ 

1.2 การเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติใหเ้พิ ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 56,150,000 บาทจากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 5,614,551,908.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 5,670,701,908.00 บาท โดยออกหุน้สามญัเพิ่ม
ทุนจ านวน 56,150,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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การเพิม่ทนุ 
ประเภท

หลกัทรัพย ์
จ านวนหุน้ 

มูลค่าทีต่ราไว ้
(บาทต่อหุน้) 

รวม 
(บาท) 

  แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์น
การใชเ้งนิทนุ 

หุน้สามญั 
หุน้บรุมิสิทธิ 

56,150,000 หุน้ 
- 

1.00 
- 

56,150,000 หุน้ 
- 

  แบบมอบอ านาจทั่วไป 
 (General Mandate) 

หุน้สามญั 
หุน้บรุมิสิทธิ 

- 
- 

- - 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 56,150,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 
บาท เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้

2.1 แบบก าหนดวัตถุประสงคใ์นการใช้เงนิทุน 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุน้) 

วัน เวลา จองซือ้  
และช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหต ุ

1. เพื่อรองรบัการใช้
สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ IVL 
ESOP-W1 

ไม่เกิน 
19,950,000 หุน้ 

อตัราการใชสิ้ทธิ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL 
ESOP-W1 1 หน่วย : 1 
หุน้สามญั  

ราคาเสนอขายต่อ
หน่วยใบส าคญั
แสดงสิทธิ IVL 
ESOP-W1 เท่ากบั 
0.00 บาท และ
ราคาการใชสิ้ทธิ
ต่อหุน้เท่ากบั 
37.74 บาท 

ใหค้ณะกรรมการ
บริษัท หรือประธาน
เจา้หนา้ที่บริหารกลุ่ม
บริษัท หรือบคุคล
ผูร้บัมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบริษัท 

หรือประธาน
เจา้หนา้ที่บริหารกลุ่ม
บริษัทมีอ านาจ
พิจารณาก าหนด

รายละเอียดดงักล่าว 

โปรดพิจารณา 
หมายเหตุ  

2. เพื่อรองรบัการใช้
สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ IVL ESOP-
W2 

ไม่เกิน 
36,200,000 หุน้ 

อตัราการใชสิ้ทธิ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL 
ESOP-W2 1 หน่วย : 1 
หุน้สามญั  

ราคาเสนอขายต่อ
หน่วยใบส าคญั
แสดงสิทธิ IVL 
ESOP-W2 เท่ากบั 
0.00 บาท และ
ราคาการใชสิ้ทธิ
ต่อหุน้เท่ากบั 
44.39 บาท 

ใหค้ณะกรรมการ
บริษัท หรือประธาน
เจา้หนา้ที่บริหารกลุ่ม
บริษัทหรือบคุคลผูร้บั
มอบอ านาจจาก

คณะกรรมการบริษัท 
หรือ ประธาน

เจา้หนา้ที่บริหารกลุ่ม
บริษัทมีอ านาจ
พิจารณาก าหนด

รายละเอียดดงักล่าว 

โปรดพิจารณา 
หมายเหตุ 
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หมายเหต ุ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติใหเ้สนอต่อที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 โดยมีราคาเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิต่อหน่วย
เท่ากบั 0.00 บาท และการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบรษิัท เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ตามรายละเอียดดงันี ้
(1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จ านวนไม่เกิน 19,950,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (ซึ่งเท่ากับ

ประมาณรอ้ยละ 0.35 ของหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท ก่อนการเพิ่มทุนที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้
ถือหุน้ประจ าปี 2565 ซึ่งเท่ากับ 5,615,551,908 หุน้) เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 
จ านวนไม่เกิน 19,950,000หน่วย ที่จะออกใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบรษิัทและบรษิัทย่อยที่มีอายุการท างานใน
บริษัทหรือบริษัทตัง้แต่ 15 ปี ขึน้ไป โดยก าหนดราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากบั 0.00 บาท และอายุของใบส าคญัแสดง
สิทธิ IVL ESOP-W1 เท่ากบั 5 ปีนบัจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้สรุปสาระส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL 
ESOP-W1 ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2 (สรุปสาระส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของ
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) ซึ่งออกและจัดสรรใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษัทและ
บริษัทย่อยทัง้ทางตรงและทางออ้ม ชดุที ่1) 

(2) การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัท จ านวนไม่เกิน 36,200,000หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท (ซึ่งเท่ากบัประมาณ
รอ้ยละ 0.65ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ก่อนการเพิ่มทุนที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2565 ซึ่งเท่ากบั 5,615,551,908 หุน้) เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 จ านวน
ไม่เกิน 36,200,000 หน่วย ที่จะออกใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบรษิัทและบรษิัทย่อยที่มีอายุการท างานในบริษัท
หรือบริษัทย่อยนอ้ยกว่า 15 ปี โดยก าหนดราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0.00 บาท และอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
IVL ESOP-W2 เท่ากับ 5 ปีนับจากวันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี ้สรุปสาระส าคัญของใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL 
ESOP-W2 ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3 (สรุปสาระส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) ซึ่งออกและจัดสรรใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษัทและ
บริษัทย่อยทัง้ทางตรงและทางออ้ม ชดุที ่2) 

2.2 แบบมอบอ านาจทั่วไป 

ไม่มี 

3. ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ก าหนดวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์
(E-AGM) ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายและหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 
โดย 

 ก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ (Record date) ในวนัที่ 16 มีนาคม 2565 

 ก าหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุน้เพื่อสิทธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ตัง้แต่วนัที่ ................................ 
จนกว่าการประชมุผูถื้อหุน้ดงักล่าวจะแลว้เสรจ็ 
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4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวข้อง และเงือ่นไขการขออนุญาต 

4.1 บริษัทจะด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัที่ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 มีมติอนุมตัิใหเ้พิ่มทนุ
จดทะเบียน และบริษัท จะด าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีมีการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ 

4.2 บริษัทจะด าเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยใหร้บัหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท ที่ออกเพื่อ
รองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 
เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยตามกฎและระเบียบที่เก่ียวขอ้ง 

5. วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนทีเ่พิ่ม 

บริษัทมีความประสงคจ์ะออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 56,150,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อ
รองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 และบริษัทจะ
น าเงินท่ีไดจ้ากการเพิ่มทนุ อนัเนื่องมาจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบส าคญัแสดง
สิทธิ IVL ESOP-W2 เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนของบรษิัท 

6. ประโยชนท์ีบ่ริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

การออกใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 มีวตัถปุระสงคเ์พื่อสนบัสนุน
ใหก้รรมการและพนกังานหลกัของบริษัทและบริษัทย่อยด าเนินการเพิ่มผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ใหม้ากขึ ้น และ
รกัษาบคุลากรท่ีมีความสามารถเพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายของปี 2573 ของบรษิัท (VISION 2030 aspirations) 

7. ประโยชนท์ีผู้่ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 30 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดต้าม
งบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี ้บริษัทจะจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงกระแสเงินสดจากการประกอบกิจการและ
ประโยชนข์องผูถื้อหุน้  

7.2 สิทธิในการรับเงนิปันผลจากการด าเนินงานของบริษัท 

ผูจ้องซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL 
ESOP-W2 มีสิทธิไดร้บัเงินปันผลจากการด าเนินงานเริ่มตัง้แต่เมื่อไดร้บัการจดทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทแลว้ 
ตามกฎและระเบียบที่เก่ียวขอ้ง 

7.3 อื่น ๆ 

 ไม่มี 
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8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น
เพิ่มทุน 

8.1 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) 

ในกรณีที่มีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ทัง้จ านวน 
อาจส่งผลกระทบต่อผูถื้อหุน้เดิม ดงันี ้

8.1.1 ผลกระทบที่คาดว่าจะมีต่อการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) 

เนื่องจากราคาการใชสิ้ทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-
W2 ต ่ากว่าราคาตลาดตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551 (ตามที่ระบุดา้นล่าง) ในอตัรารอ้ยละ 21.67 
และรอ้ยละ 7.85 ตามล าดับ ดังนั้น ในกรณีที่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยมีการใช้
สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ  IVL ESOP-W1 และใบส าคัญแสดงสิทธิ  IVL ESOP-W2 ทั้งหมดจ านวน 
56,150,000 หน่วย  การลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) สูงสุดจะเท่ากับรอ้ยละ 0.126 โดยค านวน
ตามสมมติฐานว่าราคาตลาด เท่ากบั 48.17 บาท ราคาการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 
เท่ากับ 37.74 บาท และราคาการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 เท่ากับ 44.39 บาท โดย
มีรายละเอียดการค านวณดงันี ้

การลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) 

=  (ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย) x 100 
  ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
=   ((48.17 - 48.11) x 100 
           48.17 
= รอ้ยละ 0.126 

ราคาตลาดหลงัเสนอขายค านวณตามสตูรดงันี ้

= [(ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย x จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้) + (ราคาใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 x จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1) +  

 (ราคาใชส้ทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิ IVL ESOP-W2 x จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2)]  
            

  (จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ + จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 + จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธิ IVL ESOP-W2) 
  

= [(48.17x5,614,551,908)+(37.74x19,950,000)+(44.39x36,200,000)]  

  (5,614,551,908+19,950,000+36,200,000) 

= 48.11 

ราคาตลาดเป็นไปตามที่ก าหนดในประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัยท์ี่ สจ. 39/2551 เรื่อง การค านวณราคาเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละการก าหนดราคาตลาดเพื่อ
การพิจารณาการเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ในราคาต ่า ลงวนัที่ 24 ธันวาคม 2551 (“ประกาศ ก.ล.ต. ที่ 
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สจ. 39/2551”) กล่าวคือ ราคาตลาดเท่ากบั ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญัของบรษิัทในตลาด
หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ยอ้นหลัง 7 วันท าการติดต่อกัน ก่อนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นวนั
ประชุมคณะกรรมการบริษัทชุดที่ 2/2565 ที่มีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เพื่อ
พิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบส าคัญแสดงสิทธิ 
IVL ESOP-W2 คือ ระหว่างวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ ์2565 ถึงวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2565 ซึ่งเท่ากบั 48.17 บาท 
(อา้งอิงขอ้มลูจาก SETSMART ที่ www.setsmart.com) 

8.1.2 ผลกระทบที่คาดว่าจะมีต่อการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) 

ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท จะไดร้บัผลกระทบจากการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ภายหลงัการใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

จ านวนหุน้ที่ออกเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 : 19,950,000 หุน้ มูล
ค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

จ านวนหุน้ที่ออกเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 : 36,200,000 หุน้ มูล
ค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

จ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัท : 5,614,551,908 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นสูงสุด (Control Dilution) สามารถค านวณไดจ้ากสูตร
ต่อไปนี ้   

การลดลงของสดัส่วนการถือหุน้สงูสดุ (Control Dilution)  

=              (จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 + จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2) x 100   

    จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ + จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 + จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 

=        (19,950,000+36,200,000) x 100  
         (5,614,551,908+19,950,000+36,200,000) 

= รอ้ยละ 0.99 

8.2 การจัดสรรแบบกระจุกตัว (Concentrated Allocation) 
เนื่องจากจะมีการจดัสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 ใหแ้ก่กรรมการในจ านวนเกินกว่ารอ้ยละ 5 ของ
จ านวนรวมของใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 ดงันัน้ บุคคล
ดงักล่าวแต่ละรายจะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้เป็นรายบุคคลดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  และตอ้งไม่มีผูถ้ือหุน้ซึ่งถือหุน้
รวมกันเกินกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุม ออกเสียงคดัคา้นการออกและจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1  
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9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดับ การด าเนินการ วัน / เดอืน / ปี 
1. การประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 2/2565 วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ ์2565 
2. วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 (Record Date) 
วนัท่ี 16 มีนาคม 2565 

3. การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 วนัท่ี 26 เมษายน 2565 
4. วนัจดทะเบียนเพิม่ทนุจดทะเบียนและแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือ

บรคิณหส์นธิกบักระทรวงพาณิชย ์
ภายใน 14 วนันบัแต ่

วนัท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้มมีติอนมุตัิ 
5. วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ IVL ESOP-W1 และใบส าคญั

แสดงสิทธิ IVL ESOP-W2 
ภายใน 1 ปีนบัแต ่

วนัท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้มมีติอนมุตัิ 
6. วนัจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนันบัแต ่

วนัท่ีมีการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ 

บรษิัท ขอรบัรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 บรษิัท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน) 
 

 
 

_____________________________ 
(นายดีลิป กมุาร ์อากาวาล) 
กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม 

 
 

__________________________ 
(นายซนัเจย ์อาฮจูา) 

กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม 

 
 



       
 
 

                                                    บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 9 
รายช่ือกรรมการอิสระทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการ
ประชุมผู้ถือหุ้น 
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เอกสารแนบ 9 
 

รายชื่อกรรมการอิสระทีไ่ด้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น 
  

บรษิัทไดก้ าหนดวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 ในวนัองัคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยจดัการ
ประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ (e-AGM) ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ พ.ศ. 2563 และกฎหมาย
และกฎระเบียบอื่นๆ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ รายละเอียดตามที่ไดแ้สดงไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ 
  

บริษัทขอเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM) ตามวนัและเวลาดังกล่าว 
หากท่านไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้ท่านสามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นหรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งดงัต่อไปนี ้
เป็นผูร้บัมอบฉนัทะของท่าน 
 
1 ชื่อ: ดร.ศิร ิการเจรญิด ี

ต าแหน่ง: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดแูล
กิจการ 

อาย:ุ 74 ปี 
ทีอ่ยู่: เลขที่ 75/80-81 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร ์2 ชัน้ 32 ซอยสขุมุวิท 19 (วฒันา) แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย   
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพเิศษในวาระทีเ่สนอเพือ่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้

วาระที ่ เร่ือง การมี/ไม่มี 
ส่วนได้เสียพิเศษ 

วาระท่ี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 และ 11 ไม่มี 
 
2 ชื่อ: นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร 

ต าแหน่ง: กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ 
อาย:ุ 60 ปี 
ทีอ่ยู่: เลขที่ 75/80-81 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร ์2 ชัน้ 32 ซอยสขุมุวิท 19 (วฒันา) แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย   
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพเิศษในวาระทีเ่สนอเพือ่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้

วาระที ่ เร่ือง การมี/ไม่มี 
ส่วนได้เสียพิเศษ 

วาระท่ี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 และ 11 ไม่มี 
 
3 ชื่อ: นายระเฑยีร ศรีมงคล* 

ต าแหน่ง: ประธานกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบรษิัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการดา้นความยั่งยืนและการบรหิารความเส่ียง 

อาย:ุ 62 ปี 
ทีอ่ยู่: เลขที่ 75/80-81 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร ์2 ชัน้ 32 ซอยสขุมุวิท 19 (วฒันา) แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย   
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพเิศษในวาระทีเ่สนอเพือ่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้

วาระที ่ เร่ือง การมี/ไม่มี 
ส่วนได้เสียพิเศษ 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตาม
วาระ และการเปล่ียนแปลงจ านวนกรรมการของบรษิัท 

มี 

วาระอื่นๆ (วาระท่ี 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 และ 11) นอกเหนือจากวาระท่ี 4  ไม่มี 
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4 ชื่อ: นายเทวินทร ์วงศว์านิช* 
ต าแหน่ง: ประธานกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบรษิัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการดา้นความยั่งยืนและการบรหิารความเส่ียง 
อาย:ุ 63 ปี 
ทีอ่ยู่: เลขที่ 75/80-81 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร ์2 ชัน้ 32 ซอยสขุมุวิท 19 (วฒันา) แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย   
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพเิศษในวาระทีเ่สนอเพือ่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้

วาระที ่ เร่ือง การมี/ไม่มี 
ส่วนได้เสียพิเศษ 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตาม
วาระ และการเปล่ียนแปลงจ านวนกรรมการของบรษิัท 

มี 

วาระอื่นๆ (วาระท่ี 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 และ 11) นอกเหนือจากวาระท่ี 4  ไม่มี 
 

หมายเหตุ  * นายระเฑียร ศรีมงคล และนายเทวินทร์ วงศ์วานิช เป็นผู ้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษในวาระที่ 4 เรื่อง 
“พิจารณาอนุมตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ และการเปลี่ยนแปลงจ านวน
กรรมการของบริษัท” ซึ่งเป็นกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ และไดร้บัเสนอใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการต่อไปอกีวาระหนึ่ง 

 
ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ใช้สิทธิแทน กรุณาส่งหนังสือ      

มอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนและลงลายมือชื่อของท่านผู้ถือหุ้น (ในฐานะผู้มอบฉันทะ) พรอ้มเอกสาร
ประกอบการมอบฉันทะอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง ตามที่ระบุไวใ้นเอกสารแนบ 13 (ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ) กลับมายังบริษัท 
อย่างนอ้ย 3 วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ (วนัท่ี 26 เมษายน 2565) ตามที่อยู่ดงันี ้
 
ถึง: ฝ่ายเลขานุการบริษัท  

บรษิัท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน)  
เลขที่ 75/80-81 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร ์2 ชัน้ 32  
ซอยสขุมุวิท 19 (วฒันา) แขวงคลองเตยเหนือ  
เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย 
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เอกสารแนบ 10 
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.  
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เอกสารแนบ 10 
(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) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม.......................................หุน้   
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.............................เสียง ดงันี ้

 หุน้สามญั.....................................หุน้       ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั................................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 เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นของบริษัท คร้ังที่  1/2565 ในวันอังคารที่  26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยจัดการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM) ตามพระราชก าหนดวา่ดว้ยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบ
อื่นๆ หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนัและเวลาอื่นดว้ย 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 

      ลงชื่อ .................................................... ผูม้อบฉนัทะ  
   (...................................................) 

 
ลงชื่อ ............................................... ผูร้บัมอบฉนัทะ 

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

ลงชื่อ ............................................... ผูร้บัมอบฉนัทะ 
  (...................................................) 
 

ลงชื่อ ............................................... ผูร้บัมอบฉนัทะ 
  (...................................................) 

หมายเหตุ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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เอกสารแนบ 11 
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
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เอกสารแนบ 11 

(ตดิอากรแสตมป์ 20 บาท)  
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)                  

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

                                                              วนัท่ี ........... เดือน......................พ.ศ................... 
(1)  ขา้พเจา้ ............................................................................................................... สญัชาติ.................................. 
อยู่บา้นเลขท่ี .....................................ถนน ..........................................ต าบล/แขวง................................................... 
อ าเภอ/เขต ......................................................... จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย ์............................  
(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม......................หุน้ 
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ...............................................เสียง ดงันี ้
             หุน้สามญั...............................หุน้และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .........................................เสียง ดงันี  ้                                                  
 (3) ขอมอบฉนัทะให ้
 (1) .................................................................................................................. อาย ุ.................................. ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี .....................................ถนน ..........................................ต าบล/แขวง................................................... 
อ าเภอ/เขต ...................................... จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย ์............................หรือ  
 (2) ................................................................................................................... อาย ุ................................. ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี .....................................ถนน ...........................................ต าบล/แขวง................................................... 
อ าเภอ/เขต ...................................... จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย ์............................หรือ  

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า        
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท คร้ังที่ 1/2565 ซึ่งจดัขึน้ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. 
โดยจดัการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM) ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 
และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ หรือจะพึงเล่ือนไปในวนัและเวลาอื่นดว้ย 
(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นีด้งันี ้
 
  วาระท่ี 1 รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2564  
  วาระท่ี 2 พิจารณาอนมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุส าหรบัปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
          เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย         งดออกเสียง 
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  วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2564 
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
          เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย         งดออกเสียง 
  วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ และการเปล่ียนแปลงจ านวน

กรรมการของบรษิัท 
  วาระท่ี 4.1 พิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 
    (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  4.1.1 นางสจุิตรา โลเฮีย 
          เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย         งดออกเสียง 
  4.1.2  นายยาโชวาดนั โลเฮีย 
          เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย         งดออกเสียง 
  4.1.3 นายซนัเจย ์อาฮจูา 
          เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย         งดออกเสียง 
  4.1.4  นายระเฑยีร ศรีมงคล 
          เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย         งดออกเสียง 
  4.1.5  นายเทวินทร ์วงศว์านิช 
          เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย         งดออกเสียง 
  วาระท่ี 4.2 พิจารณาอนมุตัิการลดจ านวนกรรมการของบรษิัทจากเดิม 16 ท่าน เป็น 15 ท่าน 
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
          เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย         งดออกเสียง 
 วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิการจ่ายค่าตอบแทนใหก้บักรรมการประจ าปี 2565 
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
          เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย         งดออกเสียง 
  วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบรษิัทและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
          เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย         งดออกเสียง 
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  วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการออกและจดัสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท  ในจ านวน  
ไม่เกิน 56,150,000 หน่วย ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม 

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
          เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย         งดออกเสียง 
  วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุตัิกรรมการท่ีจะไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิเกินกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนใบส าคญั

แสดงสิทธิทัง้หมด 
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
          เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย         งดออกเสียง 
  วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 51,458,541 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

จ านวน 5,666,010,449 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 5,614,551,908 บาท โดยการตดัหุน้ท่ียงัไม่ได้
ออกจ าหน่ายจ านวน 51,458,541 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และการแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิขอ้ 
4 ของบรษิัทเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน 

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
          เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย         งดออกเสียง 
  วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 56,150,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 

5,614,551,908 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 5,670,701,908 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จ านวน 56,150,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4 ของบรษิัท
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน 

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
          เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย         งดออกเสียง 
  วาระท่ี 11 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
          เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย         งดออกเสียง 
  วาระท่ี 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้มี) 
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
          เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย         งดออกเสียง 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ใหถื้อว่าการลงคะแนน
เสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือ
เพิ่มเติมขอ้เท็จ จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุ
ไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 

ลงชื่อ........................................................ผูม้อบฉนัทะ 
        (.......................................................)  
 
ลงชื่อ........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

                   (.......................................................) 
 
ลงชื่อ........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

                   (.......................................................) 
 
ลงชื่อ........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

                   (.......................................................) 
หมายเหตุ 1. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได  ้
 2.  วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน)  
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ คร้ังที ่1/2565 ซึ่งจดัขึน้ในวนัองัคารที ่26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดย
จดัการประชมุผา่นส่ืออิเล็กทรอนกิส ์ (e-AGM) ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ พ.ศ. 2563 
และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ หรือจะพึงเล่ือนไปในวนัและเวลาอื่นดว้ย 

------------------------------------------------------------------------- 
  วาระที ่                   เร่ือง            
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
  วาระที ่                   เร่ือง           
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เห็นดว้ย           ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
  วาระที ่                   เร่ือง           
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เห็นดว้ย           ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
  วาระที ่                   เร่ือง           
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เห็นดว้ย           ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า รายการในใบประจ าต่อหนงัสือมอบฉนัทะถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ 
 

ลงชื่อ........................................................ผูม้อบฉนัทะ 
        (.......................................................)  

 

ลงชื่อ........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                   (.......................................................) 
 

ลงชื่อ........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                   (.......................................................) 
 

ลงชื่อ........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                   (.......................................................) 
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เอกสารแนบ 12 
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  
(ส าหรับผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 
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เอกสารแนบ 12 
(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Affixed Stamp Duty Baht 20) 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

(ส าหรับผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 
Proxy Form C. 

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

เลขทะเบียนผูถ้ือหุน้ เขียนที่ ........................................................................... 
Shareholders register no. Written at 
  

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

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

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

 
(2)  ขอมอบฉนัทะให ้(1) ...................................................................................................  อาย ุ................ ปี อยู่บา้นเลขที่ ............................. 

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

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

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

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

ถนน ............................................................ ต าบล/แขวง ............................................................ อ าเภอ/เขต ............................................................ 
Road     Tambol/Khwaeng                   Amphur/Khet                   
จงัหวดั .................................................................รหสัไปรษณีย ์...................................................................  
Province              Postal Code                                
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2565 ในวัน
อังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยจดัการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ (e-AGM) ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชมุผา่นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวขอ้ง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนัและเวลาอื่นดว้ย 
 
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. 1/2022 

on Tuesday 26th April 2022 at 2.00 p.m., via electronic means (“e-AGM”), in accordance with the Emergency Decree on Electronic Meetings 
B.E. 2563 (2020) and other related laws and regulations, or such other date and time as the meeting may be adjourned. 
(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
 I/We authorize my/our Proxy to cast the votes according to my/our intention as follows: 
  □ มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถ่ือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

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

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

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

 
วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 
Agenda Item 1  To acknowledge the report on the Company’s operational results for the year 2021 

 
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตัิงบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิน้สุด วันที ่31 ธันวาคม 2564 
Agenda Item 2  To consider and approve the Balance Sheet and Profit and Loss Accounts for the year ended 

31st December 2021 
 □  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

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

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 
Agenda Item 3  To consider and approve the dividend payment from the Company’s 2021 operating results  

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

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

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

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ และการเปล่ียนแปลง
จ านวนกรรมการของบริษัท 

Agenda Item 4 To consider and approve the election of directors in replacement of those who retire by rotation 
and the change in total number of the Company’s Board of Directors 

 
วาระที่ 4.1 พิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ  
Agenda Item 4.1 To consider and approve the election of directors in replacement of those who retire by rotation  

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

                     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:     
4.1.1 นางสจุิตรา โลเฮีย 

Mrs. Suchitra Lohia 
  □ เห็นดว้ย .................... เสียง       □ ไม่เห็นดว้ย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสียง 

                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)        
4.1.2 นายยาโชวาดนั โลเฮีย 

Mr. Yashovardhan Lohia 
  □ เห็นดว้ย .................... เสียง       □ ไม่เห็นดว้ย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสียง 

                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)        
4.1.3 นายซนัเจย ์อาฮจูา 

Mr. Sanjay Ahuja 
  □ เห็นดว้ย .................... เสียง       □ ไม่เห็นดว้ย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสียง 

                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)        
4.1.4 นายระเฑียร ศรีมงคล 

Mr. Rathian Srimongkol 
  □ เห็นดว้ย .................... เสียง       □ ไม่เห็นดว้ย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสียง 

                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)  
4.1.5 นายเทวินทร ์วงศว์านิช 

Mr. Tevin Vongvanich 
  □ เห็นดว้ย .................... เสียง       □ ไม่เห็นดว้ย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสียง 

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

วาระที่ 4.2 พิจารณาอนมุตัิการลดจ านวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 16 ท่าน เป็น 15 ท่าน 
Agenda Item 4.2 To consider and approve the reduction in the total number of Directors of the Company from 16 to 15 

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

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

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

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจ าปี 2565 
Agenda Item 5  To consider and approve the remuneration of Directors for the Year 2022 

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

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

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

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 
Agenda Item 6  To consider and appoint the Company’s Auditor and Fix the Audit Fee for the Year 2022 

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

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

  □ เห็นดว้ย .................... เสียง       □ ไม่เห็นดว้ย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสียง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)  
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ใน
จ านวนไม่เกิน 56,150,000 หน่วย ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งทางตรง
และทางอ้อม 

Agenda Item 7  To consider and approve the issuance and allocation of warrants to purchase the newly-issued 
ordinary shares of the Company in the amount of not exceeding 56,150,000 units to directors 
and employees of the Company and its direct and indirect subsidiaries 

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

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

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

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกรรมการที่จะได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวน
ใบส าคัญแสดงสิทธิทัง้หมด 

Agenda Item 8  To consider and approve the directors who will be allocated the Warrants in the amount 
exceeding 5% of the total number of the Warrants 

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

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

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

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 51,458,541 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 5,666,010,449 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 5,614,551,908 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยัง
ไม่ได้ออกจ าหน่ายจ านวน 51,458,541 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือ
บริคณหส์นธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

Agenda Item 9  To consider and approve the reduction in the registered capital of the Company by Baht 
51,458,541 from the existing registered capital of Baht 5,666,010,449 to Baht 5,614,551,908 by 
cancelling 51,458,541 authorized but unissued shares at a par value of Baht 1 per share and the 
amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in line with 
the reduction in the registered capital 

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

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

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

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 56,150,000 บาท จากทุนจดทะเบียน
จ านวน 5,614,551,908 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 5,670,701,908 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจ านวน 56,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 
4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

Agenda Item 10 To consider and approve the increase in the registered capital of the Company by Baht 
56,150,000 from the existing registered capital of Baht 5,614,551,908 to Baht 5,670,701,908 by 
issuing 56,150,000 newly-issued ordinary shares at a par value of Baht 1 per share and the 
amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in line with 
the increase in the registered capital 

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

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

  □ เห็นดว้ย .................... เสียง       □ ไม่เห็นดว้ย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสียง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)  
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วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 
Agenda Item 11 To consider and approve the allocation of newly-issued ordinary shares of the Company to 

accommodate the exercise of the Warrants 
 □  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

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

วาระที่ 12 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda Item 12 Any other businesses (if any) 

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

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

  □ เห็นดว้ย .................... เสียง       □ ไม่เห็นดว้ย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสียง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)      
 
(5)   การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนังสือมอบฉนัทะนี ้ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้ง และไม่ใช่เป็น
การลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 
 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) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้ หรือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 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. 
 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะใหถ้ือเสมือน
ว่าขา้พเจา้ไดก้ระท 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 ............................................................ ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
                                        ( ............................................................ ) 
 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                               ( ............................................................ ) 
 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                               ( ............................................................ ) 

 
ลงนาม/Signed ............................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

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

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถ้ือหุน้ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 
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. หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are: 

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

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

3. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน
หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ 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 
 

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

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยจดัการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(e-

AGM) ตามพระราชก าหนดวา่ดว้ยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวขอ้ง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนัและ
เวลาอื่นดว้ย 

For the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2022 on Tuesday 26th April 2022 at 02.00 p.m., via electronic 
means (“e-AGM”), in accordance with the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) and other related laws and regulations, or 
such other date and time as the meeting may be adjourned. 

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

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

  
 □  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

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

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

 
 □  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

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

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

 
 □  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

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

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

 
 □  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

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

Agenda Item ..  …………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 □  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

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

   ลงนาม/Signed ............................................................ ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
        ( ............................................................ ) 
 

   ลงนาม/Signed ............................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
        ( ............................................................ ) 

 
   ลงนาม/Signed ............................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

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

   ลงนาม/Signed ............................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
         ( ............................................................ ) 
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เอกสารแนบ 13  
 

ค าชีแ้จงวธิีการมอบฉันทะ  
 
วิธีการมอบฉันทะ 

บรษิัทไดจ้ดัส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (ตามเอกสารแนบ 10) หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. (ตามเอกสารแนบ 
11) และหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. (ตามเอกสารแนบ 12) เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเอง สามารถ
พิจารณาไดว้่าจะมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่น หรือจะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระรายใดรายหนึ่งตามที่บรษิัทไดเ้สนอชื่อไว ้ซึ่งมี
รายชื่อกรรมการอิสระท่ีบรษิัทเสนอชื่อใหผู้ถื้อหุน้เลือกเพื่อมอบฉนัทะปรากฏตามเอกสารแนบ 6  
 อนึ่ง บริษัทไดเ้ผยแพร่หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซอ้น หนงัสือ
มอบฉันทะแบบ ข.  และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใชเ้ฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุน
ต่างประเทศ  และแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน  (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ ไวบ้นเว็บไซตข์องบรษิัท ผูถื้อ
หุน้สามารถพิมพเ์อกสารไดจ้ากเว็บไซตข์องบริษัท www.indoramaventures.com ภายใตห้วัขอ้ นกัลงทุนสมัพนัธ์ » ขอ้มลู
ส าหรบัผูถื้อหุน้ » ขอ้มลูการประชมุผูถื้อหุน้ 
 ทัง้นี ้ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ไดอ้อกประกาศคณะกรรมการก ากับตลาด
ทุนที่ ทจ. 79/2564 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการชกัชวนเป็นการทั่วไปเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ของบริษัทมอบฉันทะใหเ้ขา้ประชุมผูถื้อหุน้
และออกเสียงลงคะแนนแทน ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 มีผลบังคับใชต้ัง้แต่วันที่  16 มกราคม 2565 ซึ่งผูถื้อหุน้สามารถ
ศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือสามารถดาวนโ์หลดไดจ้าก www.sec.or.th  
 
หลักฐานแสดงตนกรณีทีมี่การมอบฉันทะ 
1. ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา 

(ก) ใบลงทะเบียนที่มีบารโ์คด้ ซึ่งแนบมากบัหนงัสือเชิญประชมุ 
(ข) หนงัสือมอบฉันทะที่บริษัทจดัส่งใหพ้รอ้มหนงัสือเชิญประชุมนี ้ซึ่งไดก้รอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมือ

ชื่อของผูถื้อหุน้ (ในฐานะผูม้อบฉนัทะ) และผูร้บัมอบฉนัทะ 
(ค) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้และยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตร

ประจ าตวัขา้ราชการ ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นเป็นชาวต่างชาติ) (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “เอกสารที่
ส่วนราชการออกให้ฯ”) ที่ไดล้งลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูถื้อหุน้ (ในฐานะผูม้อบฉนัทะ)  

(ง) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหฯ้ ของผูร้บัมอบฉนัทะ ที่ไดล้งลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูร้บัมอบ
ฉนัทะ 

2. ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นนิติบุคคล 
(ก) ใบลงทะเบียนที่มีบารโ์คด้ ซึ่งแนบมากบัหนงัสือเชิญประชมุ 
(ข) หนงัสือมอบฉันทะที่บริษัทจดัส่งใหพ้รอ้มหนงัสือเชิญประชุมนี ้ ซึ่งไดก้รอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมือ

ชื่อของผูถื้อหุน้ (ในฐานะผูม้อบฉนัทะ) และผูร้บัมอบฉนัทะ 
(ค) ส าหรับนิติบุคคลสัญชาติไทย ส าเนาหนงัสือรบัรองที่กระทรวงพาณิชยอ์อกใหไ้มเ่กิน 1 ปี ก่อนวนัประชมุ 

พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของ
นิติบคุคล (ถา้ม)ี 

ส าหรับนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตัง้นิติบุคคล และ/หรือ หนงัสือรบัรองของ
นิติบุคคล พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตรา

http://www.indoramaventures.com/
http://www.sec.or.th/
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ส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) ทัง้นี ้เอกสารซึ่งผูม้ีอ  านาจลงนามลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งแลว้ จะตอ้ง
ไดร้บัการรบัรองลายมือชื่อโดย Notary Public และมีอายไุม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัประชมุ 

(ง) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหฯ้ ของผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ ที่ไดล้งลายมือชื่อรบัรองส าเนา
ถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบคุคล (ในฐานะผูม้อบฉนัทะ) 

(จ) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหฯ้ ของผูร้บัมอบฉนัทะ ที่ไดล้งลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูร้บัมอบ
ฉนัทะ 

หมายเหตุ (1) ผูถ้ือหุน้จะตอ้งปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท ในแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะ พรอ้มทัง้ขีดฆ่าลง
วนัทีท่ี่ท าหนงัสือมอบฉนัทะฉบบัดงักล่าว (ทัง้นี ้เพือ่อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ บริษัทไดม้ีการ
จดัเตรียมอากรแสตมป์ส าหรบัปิดในหนงัสอืมอบฉนัทะ) 

 (2) ผูถ้ือหุ ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้โดยมอบฉันทะให้ผูร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการ
ลงคะแนนเสียงได้ และผูถ้ือหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบ
ฉนัทะเพยีงบางส่วนนอ้ยกว่าจ านวนทีต่นถืออยู่ได ้เวน้แต่เป็นผูถ้ือหุน้ทีป่รากฏชือ่ตามสมดุทะเบียนเป็น
ผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ตามแบบฟอร์ม
หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 

 (3) ส าหรบัผูถ้ือหุน้ท่านใดที่ไดม้อบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ ท่านจะตอ้ง
จัดส่งตน้ฉบับแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไวข้า้งตน้
ใหแ้ก่บริษัท 

 (4) ผูถ้ือหุน้ไม่จ าเป็นตอ้งลงทะเบียนเขา้ร่วมการประชมุผูถ้ือหุน้ผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(e-AGM) หากท่านได้
มอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการอสิระของบริษัทเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ ทัง้นี ้การลงคะแนนจะเป็นไปตามทีร่ะบไุว้
ในแบบฟอร์มหนงัสอืมอบฉนัทะ 

 (5) ในกรณีทีผู่ถ้ือหุน้มีความประสงค์จะยกเลิกการมอบฉนัทะ ใหผู้ถ้ือหุน้แจง้ความประสงค์เป็นหนงัสือต่อ
บริษัทก่อนเร่ิมการประชมุผูถ้ือหุน้ผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(e-AGM) 
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เอกสารแนบ 14 
ข้อบังคับบริษัท และพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)  
(เฉพาะส่วนทีเ่กี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                    บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 

หนา้ 80 

 

เอกสารแนบ  14 

ข้อบงัคบับริษทั และพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 

(เฉพาะสว่นทีเ่กี่ยวขอ้งกับการประชุมผู้ถือหุน้) 

 

ข้อบังคับบริษัท 

ข้อ 12 คณะกรรมการของบริษัทประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ย 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดนั้น ตอ้งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะตอ้งเป็นผูม้ี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด 

หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการเขา้เป็นหุน้ส่วน หรือเขา้เป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่น ที่มีสภาพ
อย่างเดียวกัน และด าเนินธุรกิจอนัเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เวน้แต่จะแจง้ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้
ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้ 

ในการด าเนินกิจการของบริษัท กรรมการตอ้งปฏิบัติหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์และ
ขอ้บังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ือหุน้ดว้ยความซื่อสัตยส์ุจริตและระมัดระวังรกัษา
ผลประโยชนข์องบริษัท 

ใหก้รรมการแจง้ใหบ้รษิัททราบโดยมิชกัชา้ ในกรณีที่กรรมการมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มใน
สญัญาใดๆ ท่ีบริษัทท าขึน้ระหว่างรอบปีบญัชี หรือถือหุน้ หรือหุน้กูใ้นบริษัทและบรษิัทในเครือโดยระบุ
จ านวนทัง้หมดที่เพิ่มขึน้หรือลดลงในระหว่างรอบปีบญัชี 

ข้อ 14 ในการประชมุสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่ง
ออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัส่วน 1 ใน 3 

                        กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหใ้ชว้ิธีจบัสลาก
กันว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง
กรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจถกูเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้

ข้อ 15 กรรมการมี สิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณาอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 
2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวนแน่นอน
หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้ง และสวสัดิการอื่น ๆ ตามระเบียบของบรษิัท 

 ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจา้งของบริษัท ซึ่งไดร้บัเลือกตัง้เป็น
กรรมการในอนัท่ีจะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจา้งของบรษิัท 

ข้อ 25 คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วัน
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษิัท 

 การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียก
ประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร 

 ผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 (สิบ) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่าย
ไดท้ัง้หมด จะเขา้ชื่อกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวสิามญัเมื่อใด
ก็ได ้แต่ตอ้งระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณี
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เช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 45 (ส่ีสิบหา้) วัน นับแต่วันที่ไดร้บัหนงัสือ
จากผูถื้อหุน้ 

 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุน้ทัง้หลาย
ซึ่งเขา้ชื่อกันหรือผูถื้อหุน้คนอื่นๆ รวมกันไดจ้ านวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ัน้จะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายใน 
45 (ส่ีสิบหา้) วนั นบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่าเป็นการประชมุผู้
ถือหุน้ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจัดใหม้ี
การประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสี่ครัง้ใดจ านวนผูถื้อ
หุน้ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 28 ผูถื้อหุ้นตามวรรคส่ีตอ้งร่วมกัน
รบัผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท 

ข้อ 26 ในการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุ ระบ ุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ
วาระการประชมุ และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชมุ พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบวุ่าเป็นเรื่อง
ที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว
และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาค าบอกกล่าว
นดัประชมุในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่า 3 วนั ก่อนวนัประชมุ 

ในการประชมุผูถื้อหุน้สามารถจดัประชุมได ้ณ ทอ้งที่อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดั
อื่นทั่วราชอาณาจกัร 

การประชุมผูถื้อหุ้นสามารถกระท าผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสไ์ด้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขตามที่กฎหมายก าหนด 

ข้อ 27 ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้อาจมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขา้ประชมุและออกเสียงแทนตนในการประชุม
ก็ได ้หนงัสือมอบฉันทะจะตอ้งลงวนัที่และลายมือชื่อของผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะและจะตอ้งเป็นไปตาม
แบบที่นายทะเบียนก าหนด 

หนงัสือมอบฉันทะนีจ้ะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการ หรือผูท้ี่ประธานก าหนด ณ ที่ประชุมก่อนผูร้บั
มอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุ 

ข้อ 28 ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน 
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด จึงจะเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชั่วโมงจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมา
เขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้
รอ้งขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้ง
ขอใหน้ดัประชุมใหม่ และใหส่้งหนังสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการ
ประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ในการประชุมผูถื้อหุ้น ใหป้ระธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถา้ประธานกรรมการมิไดม้าเขา้
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน 
ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ก็ใหท้ี่ประชุมเลือกตัง้ผูถื้อหุน้คนหน่ึงซึ่งได้
เขา้รว่มประชมุเป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อ 29 ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุ้น้หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง และมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ย
คะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้
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(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มี
คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ ซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 

(ข) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทอื่นหรือบรษิัทเอกชนมาเป็นของบรษิัท 

(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด  หรือบางส่วนที่
ส  าคญัการมอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบรษิัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอืน่
โดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิหรือขอ้บงัคบั  

(จ) การเพิ่มหรือลดทนุของบรษิัทหรือการออกหุน้กู ้

(ฉ) การควบหรือเลิกบรษิัท 

ข้อ 30  กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชมุแสดงถึงผลการด าเนินการของบรษิัทในรอบ
ปีที่ผ่านมา 

(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุของรอบปีบญัชีที่ผ่านมา 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร และจดัสรรเงินไวเ้ป็นทนุส ารอง 

(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(5)   พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(6) แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน 

(7) กิจการอื่นๆ 

ข้อ 33 คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
เสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ ในการประชมุสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทุน
นี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สรจ็ก่อนน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

ข้อ 36 หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บรษิัทยงัมียอดขายขาดทนุสะสม
อยู่หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล  

เวน้แต่เป็นกรณีของหุน้บุริมสิทธิที่ขอ้บงัคบัระบุไวเ้ป็นอย่างอื่น เงินปันผลใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละ
เท่าๆ กนั  

การจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ เวน้แต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นครัง้คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไร
สมควรพอที่จะท าเช่นนัน้ และรายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวต่อไป 

 การจ่ายเงินปันผล ใหก้ระท าภายใน 1 เดือน นับตัง้แต่วันที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้ หรือคณะกรรมการลงมติ
แลว้แต่กรณี ทัง้นี ้ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้ และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ใน
หนังสือพิมพด์้วย มิให้คิดดอกเบีย้แก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นไดก้ระท าภายใตร้ะยะเวลาที่
กฎหมายก าหนด 
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 บรษิัทอาจจ่ายปันผลปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุน้สามญัใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยไดร้บัความ
เห็นชอบจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ก็ได ้

ข้อ 37 บริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี 
หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนของบรษิัท ทัง้นี ้คณะกรรมการอาจเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรเงินส ารอง
ประเภทอื่น ๆ ไดต้ามที่เห็นสมควร 

 

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 

มาตรา 71 ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหเ้ลือกตัง้คณะกรรมการทัง้ชุดพรอ้มกนัในคราวเดียว แต่
ใหค้ณะกรรมการชุดเดิมรกัษาการในต าแหน่งเพื่อด าเนินกิจการของบรษิัทต่อไปพลางก่อนเท่าที่จ  าเป็น
จนกว่าคณะกรรมการชดุใหม่จะเขา้รบัหนา้ที่ 

 ความในวรรคหนึ่งมิใหใ้ชบ้ังคบักรณีที่บริษัทมีขอ้บงัคบัก าหนดวิธีการเลือกกรรมการแตกต่างไปจากที่
ก าหนดไวใ้นมาตรา 70 ซึ่งในกรณีเช่นนัน้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามเป็นอตัราถา้
จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม 

 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบรษิัทนัน้ ถา้ขอ้บงัคบัมิได้
ก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น ก็ใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้
เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

 กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งตามมาตรานี ้อาจไดร้บัเลือกตัง้ใหม่ได  ้

มาตรา 90 หา้มมิใหบ้ริษัทจ่ายเงินหรือทรพัยสิ์นอื่นใดใหแ้ก่กรรมการเวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของ
บรษิัท 

 ในกรณีที่ขอ้บงัคบัของบริษัทไม่ไดก้ าหนดไว ้การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งใหเ้ป็นไปตามมติของที่
ประชมุผูถื้อหุน้ ซึ่งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุ 

มาตรา 101 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชมุ และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
ชดัเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของ
คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนั ก่อนวัน
ประชมุ ทัง้นี ้ใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่าสามวนัก่อนวนัประชมุดว้ย 

สถานที่ที่จะใชเ้ป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ตอ้งอยู่ในทอ้งที่อันเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือ
จงัหวดัใกลเ้คียง เวน้แต่ขอ้บงัคบัจะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น 

มาตรา 102  ผูถื้อหุน้มีสิทธิเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้ แต่จะมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขา้
ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได ้  ในการนีใ้หน้ ามาตรา 33 วรรคสอง  วรรคส่ี และวรรคหา้ และ
มาตรา 34 มาใช้บังคับโดยอนุโลมโดยในกรณีการมอบฉันทะให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธาน
กรรมการหรือผูท้ี่ประธานกรรมการก าหนด 

การออกเสียงลงคะแนนในวรรคหนึ่งในส่วนที่ถือว่าหุน้หนึ่งมีเสียงหนึ่งนัน้ มิใหใ้ชบ้งัคบักับกรณีที่บริษัท
ไดอ้อกหุน้บรุมิสิทธิและก าหนดใหม้ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอ้ยกว่าหุน้สามญั 
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มาตรา 103   เวน้แต่พระราชบัญญัตินีจ้ะบัญญัติไวเ้ป็นอย่างอื่น ในการประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งมีผูถื้อหุน้ และผู้รบัมอบ
ฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุ้น
ทัง้หมดและตอ้งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด จึงจะเป็น
องคป์ระชุม 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ือหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ่งชั่วโมงจ านวนผูถ้ือหุน้ซึ่ง
มาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวใ้นวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้นัน้ได้
เรียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอตามมาตรา 100 การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็น
การเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอตามมาตรา 100 ใหน้ดัประชุมใหม่ และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงั
ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

มาตรา 104  ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผูถื้อหุน้ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได  ้ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรอง
ประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได  ้ใหผู้ถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุเลือกผูถื้อหุน้คนหนึ่งเป็น
ประธานในที่ประชมุ 

มาตรา 105  ประธานในที่ประชุมผูถื้อหุน้ มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามขอ้บังคับของบริษัทว่าดว้ยการ
ประชมุ ในการนีต้อ้งด าเนินการประชมุใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุ 
เวน้แต่ที่ประชมุจะมีมติใหเ้ปล่ียนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวน
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

 เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแลว้ ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของ
 จ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนังสือนัด
ประชมุอีกก็ได ้

 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามล าดบัระเบียบวาระไม่เสรจ็ตามวรรคหน่ึงหรือพิจารณาเรื่องที่ผูถื้อ
  หุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แลว้แต่กรณี และจ าเป็นตอ้งเล่ือนการพิจารณา ให้ที่ประชุมก าหนด
  สถานท่ี วนั และเวลาที่จะประชมุครัง้ต่อไป และใหค้ณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชมุระบุ 
  สถานที่ วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผู้ถือหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ทั้งนีใ้ห้
  โฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่าสามวนัก่อนวนัประชมุดว้ย  

มาตรา 107   เวน้แต่พระราชบญัญัตินีจ้ะบญัญัติไวเ้ป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนน
เสียงดงัต่อไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ถา้มี
คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก)  การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 

(ข)  การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทอื่นหรือบรษิัทเอกชนมาเป็นของบรษิัท 

(ค)  การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั 
การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วตัถปุระสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทนุ 

(3) ในกรณีที่บรษิัทมีขอ้บงัคบัก าหนดไวว้่า มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ในเรื่องใดตอ้งประกอบดว้ยคะแนน
เสียงเกินจ านวนที่ก าหนดไวใ้น (1) หรือ (2) ก็ใหเ้ป็นไปตามนัน้ 
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มาตรา 108   ในการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด ถา้ไดม้ีการนดัประชมุ หรือลงมติโดยไม่ปฏิบตัิตามหรือฝ่าฝืนขอ้บงัคบัของ
บรษิัท หรือบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัตินี ้ผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่าหาคนหรือผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกันได้
ไม่นอ้ยกว่าหนึ่งในหา้ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จะรอ้งขอใหศ้าลสั่งเพิกถอนมติในการประชุม
ครัง้นัน้ก็ได ้แต่ตอ้งรอ้งขอต่อศาลภายในหนึ่งเดือนนบัแต่วนัท่ีที่ประชมุลงมติ  

ในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาใหเ้พิกถอนมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษิัทแจง้ไปยงัผูถื้อหุน้
ภายในหนึ่งเดือนนบัแต่วนัท่ีศาลมีค าพิพากษาถึงที่สดุ  

 มาตรา 112   คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการท างบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบัญชีของบริษัท
  เสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ในการประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิ  

งบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนที่จดัท าตามวรรคหนึ่ง หรือจดัท าขึน้ในระหว่างรอบปีบญัชีเพื่อน าเสนอต่อ
  ที่ประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการตอ้งจัดให้ผูส้อบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชี
  ก าไรขาดทนุนัน้ใหเ้สรจ็ก่อนน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้  

มาตรา 115 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได้ ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทุน
สะสมอยู่ หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล 

 เงินปันผลนัน้ใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุ้นละเท่าๆ กัน เวน้แต่จะมีขอ้บงัคบัก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นในเรื่อง
หุน้บรุมิสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

 เมื่อขอ้บงัคบัของบรษิัทก าหนดใหท้ าได ้คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็น
ครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบรษิัทมีก าไรพอสมควรท่ีจะท าเช่นนัน้และเมื่อไดจ้่ายเงินปันผลแลว้ ใหร้ายงานใหท้ี่
ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวต่อไป 

 การจ่ายเงินปันผลนัน้ใหก้ระท าภายในหนึ่งเดือนนบัแต่วนัที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้ หรือคณะกรรมการลงมติ 
แลว้แต่กรณี ทั้งนี ้ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยังผูถื้อหุน้กับใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ใน
หนงัสือพิมพด์ว้ย 

มาตรา 116   บรษิัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละหา้ของก าไรสทุธิประจ าปี
หักด้วยยอดเงินสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบของทุนจด
ทะเบียน เวน้แต่บรษิัทจะมีขอ้บงัคบัหรือกฎหมายอื่นก าหนดใหต้อ้งมีทนุส ารองมากกว่านัน้ 

มาตรา 120 ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบรษิัททุก
ปี ในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได  ้
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เอกสารแนบ 15 

แนวทางปฏิบตัิเกี่ยวกับการคุม้ครองและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

บรษิัท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนกัถึงความส าคญัของการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล
และจัดท าแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการคุม้ครองและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุน้
ประจ าปี และ/หรือการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ (หากมี) (รวมเรียกว่า “การประชุมผู้ถือหุ้น”) ดงันี ้

1. วัตถุประสงคแ์ละความจ าเป็นของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  

บริษัทมีความจ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
กฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ อาทิ การจัดท าทะเบียนผูถื้อหุน้ การ
ก าหนดสิทธิต่างๆของผูถื้อหุน้ และจ าเป็นจะตอ้งเก็บ รวบรวม ใช ้เปิดเผย และประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน และ/
หรือ ผูร้บัมอบฉนัทะ เพื่อการประชมุผูถื้อหุน้ อาทิ การจดัส่งเอกสารที่เก่ียวขอ้ง การประมวลผลการออกเสียงลงมติ และการ
ใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ดงักล่าว 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ก็บรวบรวม และแหล่งทีม่าของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทจ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่ ชื่อ นามสกุล สัญชาติ หมายเลขบตัรประจ าตวั
ประชาชน (หรือ หมายเลขหนงัสือเดินทาง) วนัเดือนปีเกิด อายุ ที่อยู่ เลขทะเบียนผูถื้อหลกัทรพัย ์หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล 
(หากมี) การบนัทึกเสียง การบนัทึกภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว เป็นตน้ 

บรษิัทอาจไดร้บัขอ้มลูส่วนบคุคลของผูถื้อหุน้จากช่องทางดงัต่อไปนี ้

(1) ไดร้บัขอ้มูลส่วนบุคคลจากผูถื้อหุน้โดยตรงผ่านเอกสารลงทะเบียนเขา้ร่วมการประชุม ส าเนาบัตรประชาชน 
ส าเนาบัตรหรือเอกสารยืนยนัตวับุคคลอื่นใดที่ผูถื้อหุน้ไดย้ื่นต่อบริษัทเพื่อใชป้ระกอบการลงทะเบียนเขา้ร่วม
ประชมุ 

(2) ไดร้บัขอ้มลูส่วนบคุคลของผูถื้อหุน้ผ่านระบบของ บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรือ TSD 
ในฐานะนายทะเบียนของบรษิัท 

(3) ไดร้บัขอ้มลูส่วนบคุคลของผูถื้อหุน้จากการเก็บรวบรวมเพิ่มเติมระหว่างการประชมุผูถื้อหุน้ เช่น การบนัทึกเสียง 
การบนัทึกภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว เพื่อการรกัษาความปลอดภยั เพื่อการจดัท ากิจกรรมของบริษัทส าหรบัผูถื้อ
หุน้ หรือเพื่อวัตถุประสงคอ์ื่นใดที่กฎหมายอนุญาตใหท้ าได ้ทั้งนี ้การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลดังกล่าว
เป็นไปภายใตข้อบเขตของประโยชนท์ี่ชอบดว้ยกฎหมายตามความสมเหตุสมผลและไม่เกินขอบเขตที่เจา้ของ
ขอ้มลูส่วนบคุคลอาจคาดหมายได ้

หมายเหต:ุ เอกสารยืนยนัตวับุคคลทีผู่ถ้ือหุน้ส่งใหแ้ก่บริษัทอาจปรากฎขอ้มูลอ่อนไหว (Sensitive data) เช่น เชือ้ชาติ 
หมู่โลหิต ศาสนา ซึ่งเป็นขอ้มูลที่ไม่จ าเป็นต่อการประชุมผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้สามารถปกปิดขอ้มูลอ่อนไหว
ดงักล่าวก่อนน าส่งเอกสารใหแ้ก่บริษัท ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้ไม่ไดป้กปิดขอ้มูลอ่อนไหวดงักล่าว บริษัทถือว่า    
ผูถ้ือหุน้ไดใ้หค้วามยินยอมแก่บริษัทในการเก็บขอ้มูลดงักล่าว 

3. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

บรษิัทมีความจ าเป็นตอ้งประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลขา้งตน้ ดงันี ้ 

(1) เก็บรวบรวมและบันทึกขอ้มลูส่วนบุคคลของผูถื้อหุน้ ทั้งในรูปแบบเอกสารและขอ้มลูทางอิเล็กทรอนิกส ์และ
เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของผูถื้อหุน้ที่เก็บรวบรวมดงักล่าวไปยงัผูใ้หบ้ริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารเพื่อการด าเนินการที่จ  าเป็นเก่ียวกับการประชมุผูถื้อหุน้ อาทิ การรบัลงทะเบียน ตรวจสอบ ประมวลผล 
นบัองคป์ระชมุ และรายงานผลการออกเสียงลงมติ  
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(2) เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของผูถื้อหุน้ต่อหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้งอนัเป็นไปตามกรอบที่กฎหมายก าหนด 
อาทิ กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในกรณีน าส่งรายงานการ
ประชมุผูถื้อหุน้ และขอ้มลูบญัชีรายชื่อผูถื้อหุน้ ตามที่กฎหมายก าหนด และ/หรือ 

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

4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรักษา  

บริษัทจะเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของผูถื้อหุน้ทั้งในรูปแบบเอกสาร (Hard copy) และขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส ์ณ 
ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่จัดเก็บเอกสารที่บริษัทเช่าใชพ้ืน้ที่ส  าหรบัการจัดเก็บเอกสารส าคญั และบริษัทจะ
จดัเก็บเอกสารดงักล่าวตลอดระยะเวลาที่จ  าเป็นตอ้งใชข้อ้มลูเพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคข์า้งตน้ รวมถึงเพื่อประโยชนใ์น
การอา้งอิงหรือตรวจสอบในกรณีที่จ  าเป็น อย่างนอ้ย 10 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีบรษิัทไดร้บัขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้  

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  

ผูถื้อหุน้ผูซ้ึ่งเป็นเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลมีสิทธิต่างๆ ตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 เช่น 
การใหค้วามยินยอม การเพิกถอนความยินยอม การขอแกไ้ขขอ้มลูส่วนบคุคลที่เก่ียวกบัตน การคดัคา้นการเก็บ รวบรวม ใช ้
หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล การขอใหล้บ ท าลาย หรือระงบัการใชข้อ้มลูส่วนบุคคล เป็นตน้ ทัง้นี ้ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการตามที่กฎหมายก าหนด ผูถื้อหุน้ผูซ้ึ่งเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลประสงคจ์ะใชสิ้ทธิขา้งตน้ สามารถยื่นค ารอ้งต่อ
บริษัทเป็นลายลักษณอ์ักษร หรือผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสต์ามช่องทางการติดต่อดา้นล่าง โดยบริษัทจะพิจารณา
และแจง้ผลการพิจารณา ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที่ไดร้บัค ารอ้งดงักล่าว ทัง้นี ้บริษัทอาจปฏิเสธสิทธิของเจา้ของขอ้มลูส่วน
บคุคลไดใ้นกรณีที่กฎหมายก าหนดไว ้

6. ช่องทางการติดต่อ 

หากท่านมีขอ้สงสยั สอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อบรษิัทไดท้ี่ 

ฝ่ายกฎหมาย บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากัด (มหาชน)  

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

โทรศพัท ์+66 2 661 6661 ต่อ 602 

อีเมล: dpo@indorama.net  
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เอกสารแนบ 16 
แบบฟอรม์การส่งค าถาม/ข้อเสนอแนะล่วงหน้าส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2565  

Form for Submission of Questions/ Suggestions in advance for Annual General Meeting of Shareholders No.1/2022  
 

ชื่อ-สกลุ/ บริษัท/ กองทนุ (Name–Surname/Company Name/ Fund Name)…………………………………………………………………….. 
หมายเลขโทรศพัท ์(Telephone No.)………………………………..หรือ(or) อีเมล (email address)…………………………………………….  
 
โปรดระบเุครื่องหมาย ✓ ในช่องขา้งล่างนี ้(Please indicate with ✓in the box below) 
   เป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน)  
  (being a shareholder of Indorama Ventures Public Company Limited) 
   เป็นผูร้บัมอบฉนัทะจาก……………………………………………ซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน) 
  (being a proxy of……………………………………. who is a shareholder of Indorama Ventures Public Company Limited 
 
มีค าถาม/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวาระต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ดังนี ้(wish to submit the following question(s)/ 
suggestion(s) relating to the agenda item(s) for the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2022:) 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หมายเหตุ โปรดส่งแบบฟอรม์ที่กรอกรายละเอียดเรียบรอ้ยแลว้ ภายในวนัที่ 22 เมษายน 2565 
Remark: Please send the filled-in Form within 22nd April 2022 

➢ ทางโทรสาร (by fax): 02-665-7090 
➢ ทางอีเมล (by email): IVL.ComSec@indorama.net   
➢ ทางไปรษณีย ์(by post): ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากัด (มหาชน) 75/80-81 อาคารโอเชี่ยน

ทาวเวอร ์2 ชัน้ 32 ซอยสุขุมวิท 19 (วฒันา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
10110 ประเทศไทย 
Company Secretary Department, c/o Indorama Ventures Public Company Limited, 
75/80-81 Ocean Tower 2, 32nd Floor, Soi Sukhumvit 19 (Wattana), Klongtoey Nua, 
Wattana, Bangkok 10110, Thailand or by email to IVL.ComSec@indorama.net or by 
fax to 02-665-7090 

mailto:IVL.ComSec@indorama.net
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