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หลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุนสวนนอยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน 
และเสนอชื่อกรรมการลวงหนา สําหรบัการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2566 

 
วัตถุประสงค 
 
 บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) คํานึงถึงสิทธิและผลประโยชนของผูถือหุนทุกกลุม ไมวาจะ
เปนผูถือหุนรายใหญ รายยอย บุคคลธรรมดา หรือ สถาบัน ดวยความเสมอภาคและเทาเทียมกัน ดังนั้น เพื่ออํานวยความ
สะดวกและเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสวนรวมในการประชุมผูถือหุนมากขึ้น อันเปนการสงเสริมระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี ผู
ถือหุนสามารถเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการ
ของบริษัทลวงหนากอนการประชุมผูถือหุน 
 
 บริษัทไดกําหนดหลักเกณฑการใหผูถือหุนเสนอระเบียบวาระการประชุม ที่เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของ 
บริษัท และเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการโดยการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยการ 
เสนอทั้ง 2 เร่ือง ตองสอดคลองกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวของ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอไป 
 
หลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุนเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณา  
เลือกตั้งเปนกรรมการ 
 
ขอ 1. คุณสมบัติของผูถือหุน 

1.1  ผูถือหุนที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเปนกรรมการตอง มี
คุณสมบัติดังนี้ 
1.1.1) เปนผูถือหุนของบริษัทที่มีสัดสวนการถือหุนไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมดของ

บริษัทโดยอาจเปนผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได  
1.1.2) ตองแสดงหลักฐานการถือหุนที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 1.1.1 
 

ขอ 2. การเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถือหุน 
2.1  การเสนอระเบียบวาระการประชุม 
 บริษัทจะกําหนดลําดับระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปเปนปกติดังนี้ 

2.1.1) พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท 
2.1.2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท 
2.1.3) พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลและการจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย 
2.1.4) พิจารณาการเลือกต้ังกรรมการ 
2.1.5) พจิารณาอนุมัติการจายคาตอบแทนกรรมการ 
2.1.6) พิจารณาอนุมัติแตงต้ังและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี 
2.1.7) พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถามี) 
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2.2  การสงวนสิทธิไมบรรจุเรื่องดังตอไปนี้เปนวาระการประชุม 
2.2.1) เร่ืองที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ กฎและระเบียบตางๆ ของหนวยงานราชการ หรือหนวยงานท่ี 

กํากับดูแลบริษัท หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ มติที่ประชุมผูถือหุน หรือหลักการกํากับดูแล 
กิจการที่ดีของบริษัท 

2.2.2) เร่ืองที่เปนประโยชนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดโดยเฉพาะ 
2.2.3) เร่ืองที่เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งผูถือหุนไมไดแสดงใหเห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเก่ียวกับ 

ความไมปกติของเร่ืองดังกลาว 
2.2.4) เร่ืองที่อยูนอกเหนืออํานาจที่บริษัทจะดําเนินการได 
2.2.5) เร่ืองที่ผูถือหุนเคยเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในรอบ 12 เดือนที่ผานมา และไดรับมติสนับสนุนดวยเสียงนอย 

กวารอยละ 10 ของจํานวนสิทธิที่ออกเสียงทั้งหมด โดยที่ขอเท็จจริงยังไมไดมีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัย 
สําคัญ 

2.2.6) เร่ืองที่ผูถือหุนใหขอมูลไมครบถวน ไมถูกตอง และไมสามารถติดตอผูถือหุนที่เสนอได 
2.3  ขั้นตอนการพิจารณาการเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถือหุน 

2.3.1)  ผูถือหุนที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 1 ตองจัดทําหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมตอคณะกรรมการ 
บริษัท โดยใชแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป (แบบ ก.) หรืออาจแจงเร่ืองอยาง 
ไมเปนทางการ ทางโทรสารที่ 02-665-7090 หรือทางอีเมลเลขานุการบริษัท IVL.ComSec@indorama.net  
กอนสงตนฉบับ ทั้งนี้ ผูถือหุนตองสงตนฉบับของแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจําป  
(แบบ ก.) พรอมลงชื่อไวเปนหลักฐาน และหลักฐานการถือหุนตามหลักเกณฑในขอ 1.1.2 ใหถึงบริษัท
ภายใน วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อใหคณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการ
ประชุม 

2.3.2)  ในกรณีที่เปนผูถือหุนหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 1 ในการเสนอระเบียบวาระการ 
ประชุมตอคณะกรรมการ ผูถือหุนรายแรกตองกรอกขอมูลในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญ ผู
ถือหุนประจําป  (แบบ ก.) ใหครบถวนพรอมลงชื่อไวเปนหลักฐาน และผูถือหุนรายท่ี 2 เปนตนไป กรอก
ขอมูลเฉพาะในสวนที่ (1) และ (2) ของแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  
(แบบ ก.) ใหครบถวนและลงช่ือไวเปนหลักฐาน ใหรวบรวมแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญ ผูถือ
หุนประจําป (แบบ ก.) และหลักฐานการถือหุนพรอมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถามี) ของผูถือหุนทุกราย
เปนชุดเดียวกัน ใหถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อใหคณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการ
พิจารณาระเบียบวาระการประชุม 

2.3.3)  ในกรณีที่เปนผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 1 ตองการเสนอระเบียบ 
วาระการประชุมมากกวา 1 ระเบียบวาระ ผูถือหุนจะตองจัดทําแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญ 
ประจําป (แบบ ก.) 1 ใบตอ 1 ระเบียบวาระ พรอมลงชื่อไวเปนหลักฐานใหครบถวนและสงใหบริษัทภายใน 
วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อใหคณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม 
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2.3.4)  บริษัทฯ โดยเลขานุการบริษัทจะติดตอกับผูถือหุนที่เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนภายใน 
วันที่ 15 มกราคม 2566 ในกรณีที่มีการแกไขหรือตองการขอขอมูลเพิ่มเติม ผูถือหุนนั้นๆ จะตองสงเอกสาร 
ใหถึงบริษัทภายในวันที่ 31 มกราคม 2566 

2.3.5)  คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผูถือหุนเสนอ เร่ืองที่ 
ผานความเห็นของคณะกรรมการจะบรรจุเปนระเบียบการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน พรอมขอ 
คิดเห็นของคณะกรรมการ และสําหรับเร่ืองที่ไมผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะแจงใหผูถือ
หุนทราบพรอมทั้งชี้แจงเหตุผลผานทางเว็บไซตของบริษัท หรือชองทางการเผยแพรขอมูลอื่นที่เหมาะสม
ตอไป ทั้งนี้คําวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเปนที่สุด 

 
ขอ 3.  การเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการอิสระและ/ หรือกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

3.1  คุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการบริษัท 
      บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้ 

3.1.1)  มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในกฎระเบียบตางๆ ตลอดจนมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอบังคับของ 
บริษัท 

3.1.2) ตองสําเร็จการศึกษาขั้นตํ่าระดับปริญญาตรีในสาขาใดก็ได 
3.1.3) เปนผูมีความรูในกิจการของบริษัทและสามารถอุทิศเวลาไดอยางพอเพียง ตลอดจนใชความรูความ 

สามารถที่มีเพื่อประโยชนของบริษัท 
3.1.4) เปนผูมีความซ่ือสัตยสุจริตและมีคุณธรรมสูง 
3.1.5) กรรมการตองไมดํารงตําแหนงเปนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกวา 4 บริษัท 

3.2  คุณสมบัติเพ่ิมเติมของกรรมการบริษัทที่เปนกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบ 
3.2.1)  ถือหุนไมเกินรอยละ 0.75 ของทุนชําระแลวของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวมหรือบริษัทที่เก่ียวของ 

 และใหนับรวมหุนของผูที่เก่ียวของดวย 
3.2.2)  ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน ไมเปนลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจําในบริษัท 

 บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เก่ียวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 
3.2.3)  ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่ 

เก่ียวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 
3.2.4) ไมเปนผูที่เก่ียวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 
3.2.5) ไมไดเปนกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูถือ

หุนซึ่งเปนผูเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 
3.2.6) สามารถปฏิบัติหนาที่และใหความเหน็อยางเปนอิสระ 
 รายละเอียดเพิ่มเติม ปรากฏตามคุณสมบัติกรรมการอิสระ กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตร

ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ระบุไวบนเว็บไซตของบริษัท 
3.3  ขั้นตอนในการพิจารณาการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเปนกรรมการ 

3.3.1)  ผูถือหุนที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 1 ตองจัดทําหนังสือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการตอ 
คณะกรรมการบริษัท โดยใชแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเปนกรรมการ (แบบ ข.) หรืออาจแจงเร่ืองอยางไมเปน
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ทางการทางโทรสารท่ี 02-665-7090 หรือทางอีเมลเลขานุการบริษัท IVL.ComSec@indorama.net กอน
สงตนฉบับ ทั้งนี้ผูถือหุนตองสงตนฉบับของแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเปนกรรมการ (แบบ ข.) พรอม ลงช่ือไว
เปนหลักฐาน และหลักฐานการใหความยินยอมของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเปน กรรมการ 
(แบบ ข.) หลักฐานการถือหุนตามหลักเกณฑในขอ 1.1.2 และเอกสารประกอบการพิจารณาดาน
คุณสมบัติ ไดแก การศึกษาและประวัติการทํางานของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือ โดยสงใหถึงบริษัท 
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อใหคณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาบุคคลเพื่อเปน 
กรรมการ 

3.3.2) ในกรณีที่เปนผูถือหุนหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 1 ในการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเปน 
กรรมการตอคณะกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายแรกตองกรอกขอมูลในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปน 
กรรมการ (แบบ ข.) ใหครบถวนพรอมลงชื่อไวเปนหลักฐาน และผูถือหุนรายท่ี 2 เปนตนไปกรอกขอมูล 
เฉพาะในสวนท่ี (1) และ (2) ของแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเปนกรรมการ (แบบ ข.) ใหครบถวน และลงช่ือไว 
เปนหลักฐาน และใหรวบรวมแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเปนกรรมการ (แบบ ข.)  และหลักฐานการถือหุน 
พรอมเอกสารประกอบเพ่ิมเติม (ถามี) ของผูถือหุนทุกรายเปนชุดเดียวกัน โดยสงใหถึงบริษัทภายในวันที่ 
31 ธันวาคม 2565 เพื่อใหคณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาบุคคลเพื่อเปนกรรมการ 

3.3.3)  ในกรณีที่เปนผูถือหุนรายเดียวหรือหลายราย และมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 1 เสนอช่ือบุคคลเพื่อเปน 
กรรมการมากกวา 1 ทาน ผูถือหุนจะตองจัดทําแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการ (แบบ ข.) 1 ใบตอ 
กรรมการ 1 ทาน พรอมลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐานใหครบถวนและแนบหลักฐานการใหความยินยอมของ 
บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการ (แบบ ข.) เอกสารประกอบการพิจารณา 
ดานคุณสมบัติ ไดแก การศึกษา  และประวัติการทํางานของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการทุกคน 
ดวย โดยสงใหถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อใหคณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการ 
พิจารณาบุคคลเพื่อเปนกรรมการ  

3.3.4)  บริษัทโดยเลขานุการบริษัทจะติดตอกับผูถือหุนที่เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการ 
ภายในวันที่ 15 มกราคม 2566 ในกรณีที่มีการแกไขหรือตองการขอขอมูลเพิ่มเติม ผูถือหุนนั้นๆ จะตองสง 
เอกสารใหถึงบริษัทภายในวันที่ 31 มกราคม 2566 

3.3.5)  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะเปนผูพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือ 
ดังกลาว เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทตอไป ทั้งนี้คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเปนที่สุด 
สําหรับบุคคลที่ไมไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน บริษัทจะแจงให 
ผูถือหุนทราบพรอมชี้แจงเหตุผลเปนลายลักษณอักษร 
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แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

 
(1) ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ____________________________________________________________________________ 
เปนผูถือหุนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) จํานวน __________________________________________ หุน 
อยูบานเลขท่ี __________________ ถนน _____________________________ ตําบล/แขวง ____________________________ 
อําเภอ/ เขต _________________________ จังหวัด ____________________ หมายเลขโทรศัพทมือถือ ___________________ 
หมายเลขโทรศัพทบาน / ที่ทํางาน _________________________ E-mail (ถามี) _____________________________________ 
(2) ขาพเจามีความประสงคขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป _________________________________ 
เร่ือง _________________________________________________________________________________________________ 
(3) โดยมีขอเสนอเพื่อพิจารณา ____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
และมีขอมูลประกอบที่จะเปนประโยชนตอการพิจารณา (เชน ขอเท็จจริง หรือเหตุผล เปนตน) 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ไดลงชื่อรับรองความถูกตองไวแลวทุกหนา จํานวน ______________ แผน 
 ขาพเจารับรองวา ขอความในแบบ ก. นี้ พรอมหลักฐานการถือหุน และเอกสารประกอบเพ่ิมเติม ถูกตองทุกประการ 
และเพื่อเปนหลักฐาน ขาพเจาจึงไดลงชื่อไวเปนสําคัญ 
 
      _____________________________________ ผูถือหุน 
      (_____________________________________) 
      วันที่ _________________________________ 
 
 
 
หมายเหตุ   1.  ผูถือหุนตองแนบหลักฐานการถือหุน ไดแก หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพยหรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพยฯ และ 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเปนชาวตางประเทศ) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง และในกรณีที่ ผูถือหุน
เปนนิติบุคคล จะตองแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเปนชาว
ตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงช่ือไวในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป (แบบ ก.) ฉบับนี้ 
พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

2.  กรณีผูถือหุนมีการแกไขคํานําหนาช่ือ ช่ือสกุล จะตองแนบสําเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกลาว พรอมทั้งรับรองสําเนา 
ถูกตอง  

แบบ ก. 
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 กรุณาสง 
 
   เลขานุการบริษัท 
   บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) 
   75/80-81 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร 2 ช้ัน 32 
   ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนอโศก 
   แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
   กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย  
       (แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน) 
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แบบเสนอชือ่บุคคลเพื่อเปนกรรมการ 
 
(1) ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ____________________________________________________________________________ 
เปนผูถือหุนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) จํานวน ________________________________________ หุน 
อยูบานเลขท่ี ____________ ถนน _________________________________ ตําบล/แขวง ______________________________ 
อําเภอ/เขต ______________________ จังหวัด ______________________ หมายเลขโทรศัพทมือถือ ____________________ 
หมายเลขโทรศัทพบาน/ที่ทํางาน ____________________________ E-mail (ถามี) ___________________________________ 
(2) ขาพเจามีความประสงคขอเสนอช่ือนาย/นาง/นางสาว ______________________________________________________ 
อายุ __________ ป เปนกรรมการบริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะ
ตองหามตามหลักเกณฑของบริษัท และมีหลักฐานการใหความยินยอมของบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อ พรอมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติ ไดแก การศึกษา และประวัติการทํางานและเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ไดลงช่ือรับรอง
ความถูกตองไวแลวทุกหนา จํานวน _________________ แผน 
 ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบ ข. นี้ พรอมหลักฐานการถือหุน หลักฐานการใหความยินยอม และเอกสาร
ประกอบทั้งหมด ถูกตองทุกประการเพื่อเปนหลักฐาน ขาพเจาจึงไดลงชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
      _________________________________________ ผูถือหุน 
      (________________________________________) 
      วันที่ _____________________________________ 
(3) ขาพเจานาย/นาง/นางสาว ______________________________________ บุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการตาม (2) 
ยินยอมและรับรองวามีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตาม (2) ขางตน รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและเพื่อเปนหลักฐาน ขาพเจาจึงไดลงชื่อไวเปนสําคัญ 
 
      _____________________________________ ผูที่ไดรับการเสนอชื่อ 
      (____________________________________) 
      วันที่ ________________________________ 
 
หมายเหตุ  1.  ผูถือหุนตองแนบหลักฐานการถือหุน ไดแก หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพยหรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพยฯ และ 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเปนชาวตางประเทศ) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง และในกรณีที่ผูถือหุน 
 เปนนิติบุคคลจะตองแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเปนชาว 
 ตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงช่ือไวในแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเปนกรรมการ (แบบ ข.) ฉบับนี้ พรอมทั้งรับรอง
 สําเนาถูกตอง 

แบบ ข. 
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 2.  กรณีผูถือหุนมีการแกไขคํานําหนาช่ือ ช่ือสกุล จะตองแนบสําเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกลาว พรอมทั้งรับรองสําเนา 
 ถูกตอง 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 กรุณาสง 
 
   เลขานุการบริษัท 
   บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) 
   75/80-81 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร 2 ช้ัน 32 
   ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนอโศก 
   แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
   กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 
       (แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเปนกรรมการ) 
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ขอมูลสําหรับบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 
 

1. ชื่อ-ชื่อสกุล (1) ภาษาไทย............................................................. (ชื่อสกุลเดิม...........................................................) 
          (2) ภาษาอังกฤษ ...................................................................................................................................... 
2. วันเดือนปเกิด ................................................................... ปจจุบันอายุ......................ป 
3. สัญชาติ...................................................... 
4. ฐานะสมรส   (1) คูสมรสชื่อ.................................................................... (ชื่อสกุลเดิม .................................................)  
           (2) มีบุตร .................. คน  คือ 
 

4.1     เกิด พ.ศ. 

  สถานที่ทํางาน     

  ตําแหนง     

4.2     เกิด พ.ศ. 

  สถานที่ทํางาน     

  ตําแหนง     

4.3     เกิด พ.ศ. 

  สถานที่ทํางาน     

  ตําแหนง     
 

5. (1) ที่อยูสถานประกอบธุรกิจปจจุบัน ชื่อสถานประกอบธุรกิจ............................................................................. 
      เลขท่ี ........................ ตรอก/ ซอย ...................... ถนน .................................. 
      ตําบล/แขวง ................................ อําเภอ/เขต ............................................... 
      จังหวัด .......................................... โทรศัพท .................................................. 
     (2) ที่อยูสถานที่พํานักอาศัย   ชื่อสถานประกอบธุรกิจ  ............................................................................... 
      เลขท่ี ........................ ตรอก/ ซอย ...................... ถนน .................................. 
      ตําบล/แขวง ................................ อําเภอ/เขต ............................................... 
      จังหวัด .......................................... โทรศัพท .................................................. 
6. คุณสมบัติตามวิชาชีพ 
    (1) คุณวุฒิทางการศึกษา (โปรดแนบหลักฐานทางการศึกษา) 
        ชื่อสถาบันที่สําเร็จการศึกษา   ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก   ปที่สําเร็จ 
................................................................    ..................................................................         ............................ 
................................................................    ..................................................................         ............................ 
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(2) หลักสูตรการฝกอบรมหรือสัมมนาที่เก่ียวของกับการเปนกรรมการ 

        ชื่อหลักสูตร     ผูจัดหลักสูตร   ปที่เขารวม 
................................................................    ..................................................................         ............................ 
................................................................    ..................................................................         ............................ 
................................................................    ..................................................................         ............................ 
 

7. ประสบการณการทํางานจนถึงปจจุบัน 
   ชื่อสถานท่ีทํางาน      ประเภทธุรกิจ   ตําแหนงงาน ต้ังแตป 25...... ถึง 25...... 
                 รวม ........... ป 

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

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

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

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

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

8. การถือหุนในบริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) ณ วันที่........................................ (วันที่ไดรับการเสนอชื่อ) 
 หุนสามัญ ............................................ หุน 
 หุนบุริมสิทธิ ......................................... หุน 
นอกจากนั้น คูสมรส ถือหุนสามัญ .................................. หุน   หุนบุริมสิทธิ ..................................... หุน 
บุตร   (1) .................................................................  หุนสามัญ ......................... หุน  หุนบุริมสิทธิ ........................ หุน 
         (2) .................................................................  หุนสามัญ ......................... หุน  หุนบุริมสิทธิ ........................ หุน 
         (3) .................................................................  หุนสามัญ ......................... หุน  หุนบุริมสิทธิ ........................ หุน 
 

9. ประวัติการฟองรองหรือฟองรองถูกดําเนินคดี (เวนแตความผิดลหุโทษ) 
ศาล  สถานะ  คดี(แพง/อาญา ขอหาหรือฐานความผิด ทุนทรัพย  ผลคดี 

            (โจทก/จําเลย/ผูรอง)  /ลมละลาย) 
...............................     .........................     ...............................   ..................................    .......................   ................... 
...............................     .........................     ...............................   ..................................    .......................   ................... 
...............................     .........................     ...............................   ..................................    .......................   ................... 
 

10. การมีสวนไดเสียทางตรงและทางออม หรือมีการทําธุรกรรมกับบริษัทแม บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เก่ียวของ (โปรด
ระบุลักษณะของกิจกรรมและลักษณะสวนไดเสียพรอมจํานวนเงินของผลไดผลเสียโดยชัดแจง) 
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........................................................................................................................................................................................

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

..................................................................................................................................................................................... 
11. การถือหุน หรือเขารวมเปนหุนสวนในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน
และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท (โปรดระบุชื่อหางหุนสวน / ชื่อบริษัท / จํานวนหุนที่ถือ คิดเปนรอยละของทุนจด
ทะเบียน และประเภทธุรกิจที่ดําเนินการ) 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
 
 ขาพเจา (นาย / นาง / นางสาว / ..................) ..................................................................................................... 
ซึ่งไดรับการเสนอช่ือใหเขารับการพิจารณาเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) ขอรับรอง
วารายละเอียดในแบบประวัติขางตนนี้ พรอมเอกสารประกอบ ถูกตองครบถวนทุกประการ และเอกสารประกอบที่ย่ืนมาพรอม
กันนี้ เปนความจริงทุกประการ 
 
     ลงชื่อ ................................................................. บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ 
                      (.................................................................) 
     วันที่ .................................................................... 
 


