
เอกสารแนบ 4 
แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ  ก) 

Proxy (Form A.) 
 

เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ........................................   เขยีนที ่............................................………….. 
Shareholders’ Registration No.                              Written at 

                          วนัที ่...... เดอืน.......................... พ.ศ. ............……….. 
            Date         Month                           Year 

ขา้พเจา้ ..................................................................................................... สญัชาต ิ.......................................................... 
I/We                     Nationality 

อยู่บา้นเลขที ่....................................  ถนน .............................................. ต าบล/แขวง ..................................................... 
Residing at                  Road                    Tambol/Kwaeng 

อ าเภอ/เขต ....................................... จงัหวดั ............................................. รหสัไปรษณยี ์............................................... 
Amphur/Khet Province   Postal code 

    เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั  อีโนเว  รบัเบอร ์ (ประเทศไทย)  จ ากดั (มหาชน) 
      As a Shareholder of Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited 

     โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้  ……………....................................  หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ........................………………    เสยีง 
      Holding the total amount of                          shares  And have the rights to vote equal to           votes 
     
ขอมอบฉนัทะให ้Hereby appoint 
 

  (1)  ชือ่ (Name) .................................................................................... อายุ (age)  ................... ปี (years)  
อยู่บา้นเลขที ่....................................  ถนน ............................................... ต าบล/แขวง ................................................ 
Residing at                 Road                                   Tambol/Kwaeng 
อ าเภอ/เขต ....................................... จงัหวดั ............................................ รหสัไปรษณยี ์............................................  หรอื (or) 
Amphur/Khet Province   Postal code 
 

  (2)    รศ. จารุพร ไวยนนัท ์ (กรรมการอสิระ)       Assoc.Prof. Jaruporn Viyanant  (Independent Director) 
 

  (3)    นายวชิติ วุฒสิมบตั ิ (กรรมการอสิระ)        Mr. Vichit Vuthisombut (Independent Director) 

คนหนึ่งคนใด เพยีงคนเดยีว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 ใน
วนัจนัทรท์ี ่30 มกราคม 2560 เวลา 14.00 นาฬกิา ณ หอ้งประชุมชัน้ 2 อาคารวทิยานุสรณ์ ของบรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่157 หมู ่5 ถ. พหลโยธนิ ต.ล าไทร อ.วงัน้อย จ.พระนครศรอียุธยา 13170 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders for 2017. On Monday 30th day of January 2017, 14.00 hours at 
Vitya Memorial Hall 2nd Floor, Inoue Rubber (Thailand) PCL. 157 Moo 5 Phaholyothin Rd., Lamsai, Wangnoi, Ayutthaya 13170 Or at any adjournment thereof to any 
other date/time and venue. 
 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนัน้ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดท้ าเองทุกประการ 
 I/We shall be liable for any action taken by the proxy holder at the meeting 
 

 
               ลงชือ่/Signed......... ................................... ผูม้อบฉนัทะ/Shareholder 

               ( ................................................................. ) 
 
                       ลงชือ่/Signed ............................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

               ( ................................................................. ) 
หมายเหตุ  
 

1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ให้
ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคน เพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
The shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote in the meeting. The number of shares may not be divided to more than one proxy 
holder in order to vote.   

2. ผูถ้อืหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยไมส่ามารถจะมอบฉนัทะเพยีงบางส่วนน้อยกว่าจ านวนทีถ่อืไวไ้ด้ 
The shareholder may grant proxy for the total number of shares held but may not grant proxy for the number less than the share actually held. 



เอกสารแนบ 4 
แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ  ข) 

Proxy (Form B.) 
 

เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ........................................   เขยีนที ่............................................………….. 
Shareholders’ Registration No.                  Written at 
                       
                          วนัที ่...... เดอืน.......................... พ.ศ. ............……….. 
            Date       Month                     Year 

ขา้พเจา้ .....................................................................................................  สญัชาต ิ.......................................................... 
I/We         Nationality 
อยู่บา้นเลขที ่....................................  ถนน ............................................... ต าบล/แขวง ..................................................... 
Residing at                   Road                   Tambol/Kwaeng 
อ าเภอ/เขต ....................................... จงัหวดั ............................................ รหสัไปรษณยี ์............................................... 
Amphur/Khet                         Province   Postal code  

 เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั  อีโนเว  รบัเบอร ์ (ประเทศไทย)  จ ากดั (มหาชน) 
 As a Shareholder of Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited 

 
โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้  ……………...........................  หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ........................……...........  เสยีง 
Holding the total amount of      shares , and have the rights to vote equal to          votes 

 
ขอมอบฉนัทะให ้ 
Hereby appoint 

   (1)  ชือ่ (Name) .................................................................................... อายุ (age)  ................... ปี (years)  
อยู่บา้นเลขที ่....................................  ถนน ............................................... ต าบล/แขวง ..................................................... 
Residing at                Road    Tambol/Kwaeng 
อ าเภอ/เขต ....................................... จงัหวดั ............................................ รหสัไปรษณยี ์..............................................หรอื (or) 
Amphur/Khet                          Province   Postal code  

  (2)    รศ. จารุพร ไวยนนัท ์ (กรรมการอสิระ)       Assoc.Prof. Jaruporn Viyanant  (Independent Director) 
 

  (3)    นายวชิติ วุฒสิมบตั ิ (กรรมการอสิระ)        Mr. Vichit Vuthisombut (Independent Director) 

คนหนึ่งคนใด เพยีงคนเดยีว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 2560 ในวนัจนัทร์ที ่
30 มกราคม 2560 เวลา 14.00 นาฬกิา ณ หอ้งประชุมชัน้ 2 อาคารวทิยานุสรณ์ ของบรษิทั อโีนเว รบัเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เลขที ่157 
หมู ่5 ถ. พหลโยธนิ ต.ล าไทร อ.วงัน้อย จ.พระนครศรอียุธยา 13170 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in Annual General Meeting of Shareholders for 2017. On Monday 30th day of January 2017, 14.00 hours at Vitya 
Memorial Hall 2nd Floor, Inoue Rubber (Thailand) PCL. 157 Moo 5 Phaholyothin Rd., Lamsai, Wangnoi, Ayutthaya 13170 Or at any adjournment thereof to any other 
date/time and venue. 

(4)   ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี้  ดงันี้ 
        I/We will authorize the proxy to vote on my/our behalf at the meeting as follows: 

 

        (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
              (a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

        (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
             (b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 



เอกสารแนบ 4 
วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2559 
Agenda 1    To certify the Annual General meeting No.1/2016 held on January 29th, 2016 

 

  เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
      Approve             Disapprove        Abstain 

วาระท่ี 2       พิจารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2559 
Agenda 2     To acknowledge the Company’s operation results in 2016 
 

 วาระนี้ไมม่กีารลงมตจิากผูถ้อืหุน้ เนือ่งจากเป็นวาระเพือ่ทราบ 
 There is no voting in this Agenda as it is for acknowledgement. 

วาระท่ี 3      พิจารณาอนุมติังบการเงิน ประจ าปี 2559 ส้ินสดุ ณ 30 กนัยายน 2559 
Agenda 3     To approve the financial statement for the year ended September 30th, 2016 

  เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
      Approve             Disapprove        Abstain 

วาระท่ี 4       พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานในรอบปี 2559 
Agenda 4     To approve the dividend payment for the year 2016 

  เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
      Approve             Disapprove        Abstain 

วาระท่ี 5      พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ   
Agenda 5     To approve the appointment of the directors in replacement of those who are due to retire by rotation  

    การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด              การแต่งตัง้กรรมการรายบุคคล 
         To elect each director individually                  To elect directors as a whole                    

            1. นายสุรงค ์บลูกุล 
                Mr. Surong Bulakul 

             เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
                 Approve             Disapprove        Abstain 

 2. นายทนง ลีอ้สิสระนุกลู 
               Mr. Thanong Leeissaranukul 

  เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
                 Approve             Disapprove        Abstain 

  3. นายทาเคโนร ินาคาโมะโตะ 
               Mr. Takenori Nakamoto 

  เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
                 Approve             Disapprove        Abstain 

 4. นายกติตชิยั รกัตะกนิษฐ ์
               Mr. Kittichai Raktakanit 

             เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
                 Approve             Disapprove        Abstain 
 

วาระท่ี 6      พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2560   
Agenda 6     To approve the remuneration for the board of directors and sub-committees for the year 2017 

            เหน็ดว้ย         ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
                Approve             Disapprove        Abstain 

 



เอกสารแนบ 4 
 

วาระท่ี 7      พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2560 
Agenda 7     To consider and approve the appointment of the Company’s external auditors and to fix the audit fee for the year 2017 

            เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
                Approve             Disapprove        Abstain 

วาระท่ี 8                 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ   (ถ้ามี) 
Agenda 8    Other topics (if any) 

  เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
                Approve             Disapprove        Abstain 

(5)   การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี้ ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถู่กตอ้งและ   
  ไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

    Vote of the proxy in any Agenda which is not in accordance with this form of proxy shall be invalid and shall not be the vote of the shareholder. 

(6)   ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรือลง    
 มติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ขา้งต้นรวมถึงกรณีที่มกีารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอืเพิ่มเติมข้อเท็จจรงิประการใด ให้ผู้รบัมอบฉันทะมสีทิธิ   
 พจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  

        In case I/We do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above,  
        or if there is any change or amendment to any fact, the proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my behalf as the proxy deems appropriate. 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนัน้ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดท้ าเองทุกประการ 
I/We shall be liable for any action taken by the proxy holder at the meeting 
 
               ลงชือ่ /Signed............................................ ผูม้อบฉนัทะ/Shareholder 

                        ( ................................................................... ) 
อากรแสตมป์ 
20 บาท 

Duty Stamp 
Baht 20 

                ลงชือ่/Signed ............................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

                         ( ................................................................... ) 
 
หมายเหตุ  
Remark 
1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ให้

ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคน เพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
The shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote in the meeting. The number of shares may not be divided to more than one proxy 
holder in order to vote. 

2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
Either all or each of the members of the Board of Directors may be appointed in the agenda of appointment and election of the directors 

3. ในกรณทีีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ
แบบ ข. ตามแนบ 
If the matters to be considered are more than those specified above, the proxy grantor may apply the Annex to Proxy Form B. as attached 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

The Annex to the Proxy Form B. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั  อีโนเว  รบัเบอร ์(ประเทศไทย)  จ ากดั  (มหาชน) 
The proxy is granted by a shareholder of Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited 
 
ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 ในวนัจนัทรท์ี ่30 มกราคม 2560 เวลา 14.00 นาฬกิา ณ หอ้งประชุมชัน้ 2 อาคารวทิยานุสรณ์ ของบรษิทั 
อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เลขที ่157 หมู ่5 ถ. พหลโยธนิ ต.ล าไทร อ.วงัน้อย จ.พระนครศรอียุธยา 13170 
หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

For the Annual General Meeting of the shareholders for 2017. On Monday 30th day of January 2017, 14.00 hours at Vitya Memorial Hall 2nd Floor, Inoue Rubber 
(Thailand) PCL. 157 Moo 5 Phaholyothin Rd., Lamsai, Wangnoi, Ayutthaya 13170 or at any adjournment thereof to any other date/time and venue 

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

ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี้  ดงันี้ 
                I/We will authorize the proxy to vote on my/our behalf at the meeting as follows: 

 

        (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
                            (a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

        (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
                (b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 
 
วาระที ่.......................   เรือ่ง ............................................................................. 
Agenda   Subject 

          เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
              Approve             Disapprove        Abstain 
 
วาระที ่.......................   เรือ่ง ............................................................................. 
Agenda   Subject 

          เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
              Approve             Disapprove        Abstain 

 
วาระที ่.......................   เรือ่ง ............................................................................. 
Agenda   Subject 

          เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
              Approve             Disapprove        Abstain 

 
    ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า  รายการในใบต่อแบบหนงัสอืรบัรองมอบฉนัทะ ถูกตอ้งบรบิรูณ์และเป็นความจรงิทุกประการ 
     I/We certify that the details in this annex to the proxy form are completely correct and totally true. 
 
 
 

 ลงชือ่/Signed ............................................ ผูม้อบฉนัทะ/Shareholder 

                   ( .................................................................. ) 
                                   วนัที ่(Date) ............../............../................ 
 
  

 ลงชือ่/Signed ............................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

                   ( ................................................................... ) 
      วนัที ่(Date) ............../............../................ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ  (แบบ  ค) 

            (Proxy Form C.) 
(แบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณผีูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) 
(which is used in case the shareholder is a foreign investor and appoints the Custodian in Thailand be the Securities Depository)  
 

เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ........................................   เขยีนที ่............................................………….. 
Shareholders’ Registration No.                  Written at 
                       
                          วนัที ่...... เดอืน.......................... พ.ศ. ............……….. 
            Date      Month                   Year 
 

ขา้พเจา้ ....................................................................................................  สญัชาต ิ.......................................................... 
I/We                    Nationality 
อยู่บา้นเลขที ่....................................  ถนน ............................................... ต าบล/แขวง ................................................................. 
Residing at Road                 Tambol/Kwaeng 

อ าเภอ/เขต ....................................... จงัหวดั ............................................. รหสัไปรษณยี ์........................................................... 
Amphur/Khet Province   Postal code 
 
ในฐานะเป็นผูป้ระกอบธุรกจิรบัฝากและดแูลหุน้ (คสัโตเดยีน) ใหก้บั ................................................................................................. 
As Custodian of   

 ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั  อีโนเว  รบัเบอร ์ (ประเทศไทย)  จ ากดั (มหาชน) 
 Being a Shareholder of Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited 
 

โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้  ……………...........................  หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ........................……...........  เสยีง 
Holding the total amount of       shares , and have the rights to vote equal to          votes 

 

ขอมอบฉนัทะให ้ 
Hereby appoint 
 

   (1)  ชือ่ (Name) .................................................................................... อายุ (age)  ................... ปี (years)  
อยู่บา้นเลขที ่....................................  ถนน ............................................... ต าบล/แขวง ..................................................... 
Residing at Road                 Tambol/Kwaeng 

อ าเภอ/เขต ....................................... จงัหวดั ............................................. รหสัไปรษณยี ์...............................................หรอื (or) 
Amphur/Khet Province   Postal code  
  

  (2)    รศ. จารุพร ไวยนนัท ์ (กรรมการอสิระ)       Assoc.Prof. Jaruporn Viyanant  (Independent Director) 
 

  (3)    นายวชิติ วุฒสิมบตั ิ (กรรมการอสิระ)        Mr. Vichit Vuthisombut (Independent Director) 

คนหนึ่งคนใด เพยีงคนเดยีว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 ใน
วนัจนัทรท์ี ่30 มกราคม 2560 เวลา 14.00 นาฬกิา ณ หอ้งประชุมชัน้ 2 อาคารวทิยานุสรณ์ ของบรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่157 หมู ่5 ถ. พหลโยธนิ ต.ล าไทร อ.วงัน้อย จ.พระนครศรอียุธยา 13170 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders for 2017. On Monday 30th day of January 2017, 14.00 hours at 
Vitya Memorial Hall 2nd Floor, Inoue Rubber (Thailand) PCL. 157 Moo 5 Phaholyothin Rd., Lamsai, Wangnoi, Ayutthaya 13170 Or at any adjournment thereof to any 
other date/time and venue. 
 

(4)   ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี้ ดงันี้      
       I/We have granted to my/our proxy to attend this meeting and vote therein as follows: 

 

         มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้สิน้ทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได้ 
                          to vote based on the total number of shares held by me/us to which I/we am/are entitled 

         มอบฉนัทะบางส่วน คอื  
      to split the votes as follows: 

   หุน้สามญั ____________________    หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้                                          เสยีง 
  ordinary share               shares and have the right to vote                      vote 
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(5)   ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี้ ดงันี้ 
        I/We authorized my proxy to cast the votes according to my intentions as follows: 
 

       (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
                            (a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

        (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
             (b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions 

 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2559 
Agenda 1    To certify the Annual General meeting No.1/2016 held on January 29th, 2016 

 

  เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
      Approve             Disapprove        Abstain 
 

วาระท่ี 2       พิจารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2559 
Agenda 2     To acknowledge the Company’s operation results in 2016 

 วาระนี้ไมม่กีารลงมตจิากผูถ้อืหุน้ เนือ่งจากเป็นวาระเพือ่ทราบ 
 There is no voting in this Agenda as it is for acknowledgement. 

 

วาระท่ี 3      พิจารณาอนุมติังบการเงิน ประจ าปี 2559 ส้ินสดุ 30 กนัยายน 2559 
Agenda 3     To approve the financial statement for the year ended September 30th, 2016 

  เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
      Approve             Disapprove        Abstain 
 

วาระท่ี 4       พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานในรอบปี 2559 
Agenda 4     To approve the dividend payment for the year 2016 

  เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
      Approve             Disapprove        Abstain 
 

วาระท่ี 5      พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ   
Agenda 5     To approve the appointment of the directors in replacement of those who are due to retire by rotation  

    การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด              การแต่งตัง้กรรมการรายบุคคล 
         To elect each director individually                  To elect directors as a whole                    

                       1. นายสุรงค ์บลูกุล 
                Mr. Surong Bulakul 

             เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
                 Approve             Disapprove        Abstain 

 2. นายทนง ลีอ้สิสระนุกลู 
               Mr. Thanong Leeissaranukul 

  เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
                 Approve             Disapprove        Abstain 

  3. นายทาเคโนร ินาคาโมะโตะ 
               Mr. Takenori Nakamoto 

  เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
                 Approve             Disapprove        Abstain 

 4. นายกติตชิยั รกัตะกนิษฐ ์
               Mr. Kittichai Raktakanit 

             เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
                 Approve             Disapprove        Abstain 
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วาระท่ี 6      พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2560   
Agenda 6     To approve the remuneration for the board of directors and sub-committees for the year 2017 

            เหน็ดว้ย         ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
                Approve             Disapprove        Abstain 

วาระท่ี 7      พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2560 
Agenda 7     To consider and approve the appointment of the Company’s external auditors and to fix the audit fee for the year 2017 

            เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
                Approve             Disapprove        Abstain 

วาระท่ี 8                 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ   (ถ้ามี) 
Agenda 8    Other topics (if any) 

  เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
                Approve             Disapprove        Abstain 

 (6) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี้ ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถู่กตอ้งและไมใ่ช่
เป็นการลงคะแนนของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

  Vote of the proxy in any Agenda which is not in accordance with this form of proxy shall be invalid and shall not be the vote of the shareholder. 
 

ในกรณทีีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณทีีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรือลง
มตใินเรือ่งใดนอกเหนอืจากทีร่ะบุไวข้า้งตน้รวมถงึกรณทีีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิ
พจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
In case I/We do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or 
if there is any change or amendment to any fact, the proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my behalf as the proxy deems appropriate. 

 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนัน้ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดท้ าเองทุกประการ 
I/We shall be liable for any action taken by the proxy holder at the meeting 
 
               ลงชือ่ /Signed............................................ ผูม้อบฉนัทะ/Shareholder 

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

 
         ลงชือ่/Signed ............................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

              ( ......................................................... ) 
หมายเหตุ  
1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นี้ใชเ้ฉพาะกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฏชือ่ในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ให้คสัโตเดยีน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 
This Proxy Form C. is applicable only to a shareholder whose name appears in the shareholder registration book as a foreign investor and a custodian in Thailand 
is appointed therefore. 

2. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คอื 
Evidence of documents required to be attached to the proxy form are: 

(1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
A Power of Attorney executed by the shareholder authorizing the custodian to execute the proxy form on behalf of such shareholder; 
(2) หนงัสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดยีน (Custodian) 
A letter confirming that the person executing the proxy form has obtained a license for being a custodian. 

3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไม ่ 
สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number of shares held by such a 
shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes. 

4.   วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
Either all or each of the members of the Board of Directors may be appointed in the agenda of appointment and election of the directors. 

5.   ในกรณทีีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ
แบบ ค. ตามแนบ 
If the matters to be considered are more than those specified above, the proxy grantor may apply the Annex to Proxy Form C. as attached. 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 

Duty Stamp 

Baht 20 



เอกสารแนบ 4 
                                                                  The Annex to the Proxy Form C. 
 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั  อีโนเว  รบัเบอร ์(ประเทศไทย)  จ ากดั  (มหาชน) 
The proxy is granted by a shareholder of Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited 
 
ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 ในวนัจนัทร์ที ่30 มกราคม 2560 เวลา 14.00 นาฬกิา ณ หอ้งประชุมชัน้ 2 อาคารวทิยานุสรณ์ ของบรษิัท 
อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เลขที ่157 หมู่ 5 ถ. พหลโยธนิ ต.ล าไทร อ.วงัน้อย จ.พระนครศรอียุธยา 13170 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปใน
วนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
For the Annual General Meeting of the shareholders for 2017. On Monday 30th day of January 2017, 14.00 hours at Vitya Memorial Hall 2nd Floor, Inoue Rubber 
(Thailand) PCL. 157 Moo 5 Phaholyothin Rd., Lamsai, Wangnoi, Ayutthaya 13170 Or at any adjournment thereof to any other date/time and venue. 
 
                                                                             ........................................................................... 

ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี้  ดงันี้ 
                I/We will authorize the proxy to vote on my/our behalf at the meeting as follows: 

 

        (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร 
                            (a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

        (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
             (b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 
 
วาระที ่.......................   เรือ่ง ............................................................................. 
Agenda   Subject 

          เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
              Approve             Disapprove        Abstain 
 
วาระที ่.......................   เรือ่ง ............................................................................. 
Agenda   Subject 

          เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
              Approve             Disapprove        Abstain 

 
วาระที ่.......................   เรือ่ง ............................................................................. 
Agenda   Subject 

          เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
              Approve             Disapprove        Abstain 

 
    ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า  รายการในใบต่อแบบหนงัสอืรบัรองมอบฉนัทะ ถูกตอ้งบรบิรูณ์และเป็นความจรงิทุกประการ 
     I/We certify that the details in this annex to the proxy form are completely correct and totally true. 
 
 
 

 ลงชือ่/Signed ............................................ ผูม้อบฉนัทะ/Shareholder 

                   ( ................................................................... ) 
                                   วนัที ่(Date) ............../............../................ 
  

 
 ลงชือ่/Signed ............................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

                   ( ................................................................... ) 
                                   วนัที ่(Date) ............../............../................ 
 

    


