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บริษัท อีโนเว รับเบอร (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ประจําป 2564

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน 



สารบัญ 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

 

          หน้า 

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564       

 เอกสารแนบ 1: ส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563  

 เมื่อวันท่ี 29 มกราคม 2563 (ส ำหรับวำระที่ 1) 

 เอกสารแนบ 2: ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง  (ส ำหรบัวำระที่ 5)     

 เอกสารแนบ 3: ประสบการณ์ท างานของผู้สอบบัญชี  (ส ำหรบัวำระที่ 7)  

 เอกสารแนบ 4: รายชื่อและรายละเอียดเกีย่วกับกรรมการอสิระทีไ่ด้รับเสนอช่ือให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น  

 เอกสารแนบ 5: ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ค าช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ  

 การลงทะเบยีนและการแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น      

 เอกสารแนบ 6: แผนทีส่ถานท่ีจัดประชุมผู้ถือหุ้น และจดุจอดรถรับ-ส่ง   

 เอกสารแนบ 7: แบบหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า    

- แบบ ก. (แบบท่ัวไปซึ่งไม่ซับซ้อน) 

- แบบ ข. (แบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียด) 

- แบบ ค. (แบบท่ีใช้กับเฉพาะผู้ถือหุ้นต่างชาติ)   

    

 



 
 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ าปี 2564 

 

  
 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรยีกประชุมสามญั 

ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ตามรายละเอียดด้านล่างนี้  

 วันและเวลาประชุม :  วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. 

 เวลาลงทะเบียน  :  12.00 น. เป็นต้นไป  

       สถานท่ีประชุม  :  ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยานุสรณ์  

       บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)   

   เลขท่ี 157 ม.5 ถ.พหลโยธิน ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170  

                 สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายงานประจ าปี 2563 (QR code) 

                 เพื่อพิจารณาเรื่องตา่งๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังตอ่ไปนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อขอรับรอง เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวันท่ี 

29 มกราคม 2563 และได้จัดท ารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์

ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ircthailand.com) ด้วยแล้ว 

โดยได้แนบส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 29 

มกราคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  

 การลงมต ิวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานในปีบัญชี 2563  

วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ อันเป็นการด าเนินการตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34  

โดยคณะกรรมการเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ตลอดจนค าอธิบายภายใต้หัวข้อ 

“ค าอธิบายและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน” ตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี (QR code) ซึ่งได้จัดส่งให้กับ 

ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบใหเ้สนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ

ประจ าปี 2563 ซึ่งบริษัทฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและการเปลีย่นแปลงท่ีส าคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปีบัญชี 

2563 ไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ  

 การลงมต ิวาระนี้ไม่มีการลงมตจิากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 

  



 
 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ าปี 2564 

 

  
 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจ าปี 2563 สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อขออนุมัติ เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ

บริษัทฯ ข้อ 37 ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทประจ าปีที่ผ่านการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานการเงิน ประจ าปีของ 

บริษัทฯ สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563 ดังปรากฎในรายงานประจ าปี และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยงบ

การเงินดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบ จากนางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 สังกัด

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัดแล้ว เห็นชอบให้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

เห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบใหเ้สนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี สิ้นสุด

วันท่ี 30 กันยายน 2563 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  

       ข้อมูลเปรียบเทียบงบการเงินรวม 

(หน่วย : ล้านบาท) 
รอบปีบัญช ี

%YoY 
2562 2563 

รายได้รวม 5,481.27 4,433.89 -19.11% 

ต้นทุนการขายและบริการ 4,865.66 3,799.05 -21.92% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 418.67 370.51 -11.50% 

EBIT 196.93 264.32 34.22% 

ก าไรสุทธิ 166.54 219.06 31.54% 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท : หุ้น) 0.83 1.12 31.54% 

การลงมต ิวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานรอบปี 2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อขออนุมัติ เนื่องจากบริษัทฯ มีก าไรสุทธิส าหรับปีบัญชี 2563 จ านวน 219,062,850

บาท จึงสามารถขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายปันผลได้ตามมาตรา 115 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 

2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 39 อนึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายจนมีจ านวน 20,000,000 บาท

หรือร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ

ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40 แล้ว 

 นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 65 ของก าไร

สุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและส ารองตามกฎหมาย โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่

ละปีจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญในอนาคต   
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

วันก าหนดสิทธิรับเงินปันผลและวันจ่ายปันผล หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 อนุมัติการจ่ายเงิน 

ปันผล คณะกรรมการได้ก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล 

ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงิน

ปันผลในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 และมีก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล 3 ปี 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 

รอบปีบัญชี 1 ต.ค. – 30 ก.ย. 

ปี 2561 ปี 2562 
ปี 2563 

(ปีที่เสนอ) 

ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 358.62 166.54 219.06 

จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 200 200 192.21 

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)    

- จากกิจการที่ไดร้ับการส่งเสริมการลงทุน 0.1217 0.0590 0.0739 

- จากกิจการที่ไมไ่ดร้ับการส่งเสริมการลงทุน 0.7748 0.3574 0.496 

รวม (บาท : หุ้น) 0.8965 0.4164 0.5699 

รวมเป็นเงินปันผลจา่ยทั้งสิ้น (ล้านบาท) 179.31 83.27 109.54 

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (%) 50 50 50 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ค านึงถึงปัจจัยทางด้านผลการด าเนินงาน แผนการด าเนินงานของบริษัทฯ และปัจจัย

อื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 ตาม

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจ่ายเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.5699 บาท รวมเป็นเงิน 

109,539,168.23 บาท ซึ่งจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.0739 บาท และจ่ายจาก

กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.496 บาท  

การลงมต ิวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อขออนุมัติ ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 และมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งก าหนดให้กรรมการพ้นจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปี ซึ่งกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระในปีนี้มี 4 ท่าน ได้แก่  

1) นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกลู กรรมการ  

2) นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ กรรมการ 

3) นายโชอิชิ  อีโนเว  กรรมการ   

4) นายมาซายูก ิ อีโนเว กรรมการ  
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระไม่ได้ลงมติ) เห็นชอบให้เสนอที่ประชุม

สามัญผู้ ถื อหุ้ นพิ จา รณาอนุ มั ติ ก า รแต่ งตั้ ง ก รรมการที่ ออก จากต าแหน่ งตามวาระทั้ ง  4  ท่ านคื อ  

1) นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล 2) นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ 3) นายโชอิชิ อีโนเว และ 4) นายมาซายูกิ อีโนเว  

กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการทั้ง 4 ราย ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการ

บริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่ง พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคล จาก

ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และประวัติการท างานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ อีกท้ัง

บุคคลที่ถูกเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่

เกี่ยวข้อง 

โดยรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การท างาน จ านวนปีที่

เป็นกรรมการบริษัท และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย ของกรรมการแต่ละท่าน 

ปรากฎตามเอกสารแนบ 2 

อนึ่ง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือกรรมการตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม ถึง 11 พฤศจิกายน 2563 อย่างไรก็ดี 

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอช่ือกรรมการแต่อย่างใด 

การลงมต ิวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย

จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2564   

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อขออนุมัติ เนื่องจากมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 

ก าหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และโดยที่บริษัทฯ มี

คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จึงน ามาเสนอขออนุมัติพร้อมกัน 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท การก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจะผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละ

คณะ และอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือ

หุ้นพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2564 ในรูปแบบค่าตอบแทน

รายปี และค่าเบี้ยประชุม ตามที่เสนอในตารางต่อไปนี ้

ข้อมูลประกอบ เรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน 

1. เลขานุการบริษัทพิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน (รูปแบบ และจ านวน

เงิน) และเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

2. รูปแบบค่าตอบแทนที่คณะกรรมการเห็นชอบคือ ค่าเบี้ยรายปีและค่าเบี้ยประชุม และกรรมการไม่ได้

ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อ่ืน 

3. จ านวนค่าตอบแทนที่คณะกรรมการเห็นชอบคือ ต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับตลาดและ

อุตสาหกรรมเดียวกัน และสอดคล้องกับความรับผิดชอบตามต าแหน่ง อย่างไรก็ตาม ไม่เสนอค่าต าแหน่ง
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ส าหรับประธานกรรมการบริหาร และประธานบริหาร เนื่องจากเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและได้รับ

ค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้ว 

ตารางค่าตอบแทนกรรมการ 

ประเภทค่าตอบแทน 
จ านวน (บาท) 

ปี 2563 ปี 2564 (ปีท่ีเสนอ) 

1. ค่าเบ้ียรายป ี   

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 450,000 450,000 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 200,000 200,000 

ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ด ี

และความรับผดิชอบต่อสังคม 

200,000 200,000 

กรรมการอิสระ 500,000 500,000 

กรรมการ 300,000 300,000 

2. ค่าเบ้ียประชุม / ต่อคร้ังท่ีเข้าประชุม 10,000 10,000 

3. ค่าตอบแทน / สิทธิประโยชน์อื่นๆ -ไม่มี- -ไม่มี- 

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

วาระที่ 7       พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อขออนุมัติ เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และ

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 ก าหนดว่าให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบ

บัญชขีองบริษัทฯ ทุกป ี 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ  เสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาคัดเลือก บริษัท ไพร้ซ  

วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปีบัญชี 2564 

ซึ่งนับเป็นปีท่ี 12 โดยมีเหตุผล ดังนี้  
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

1) คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ซึ่งสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และไม่มีผู้ใดลงลายมือช่ือในงบ

การเงินของบริษัทฯ ติดต่อกันเกิน 7 ปี 

2) ความเป็นอิสระ และความรู้ความสามารถของผู้สอบบัญชี โดยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบรษิัทฯ 

หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกีย่วข้องกับบุคคลดังกล่าว 

3) ความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ 

4) ประสบการณ์และคุณภาพของงานของผู้สอบบัญช ี

  ทัง้นี้ ได้เสนอให้คณะกรรมการบรษิัท พิจารณาผู้สอบบัญชีจ านวน 3 ราย ได้แก ่ 

1)  นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5266     และ/หรือ 

(เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาแล้ว 6 ปี ตั้งแต่ปี 2558) 

2)  นางสาวศนิชา         อัครกิตตลิาภ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8470     และ/หรือ 

(ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย) 

3)  นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7358 

(ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย) 

                   ประวัติและข้อมูลของผู้สอบบัญชี ปรากฎตามเอกสารแนบ 3 

โดยเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัท

ย่อย ประจ าปีบัญชี 2564 ตลอดจน เสนอพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

จ านวนเงิน 1,881,260 บาท เพิ่มขึ้น 1.46% หรือ 26,980 บาท เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา และค่าสอบกิจการที่ได้รับ

การลงเสริมการลงทุนฉบับละ 64,800 บาท คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง (ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอืน่ๆ

ที่เบิกตามจริง เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร เป็นต้น) โดยมีรายละเอียด ดังน้ี    

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชขีองบริษัทฯ และบริษทัย่อย ดังนี้ 

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2562 ปี 2563 
ปี 2564  

(ปีที่เสนอ) 

เปลี่ยนแปลง 
ปี 2564 เทียบกับ  

ปี 2563 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
ร้อยละ 

ค่าสอบบัญชีบริษัท (บาท) 1,322,150   1,348,600 1,375,580 26,980 +2.00 

ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย (บาท) 495,760 505,680 505,680 - - 

รวม 1,817,910 1,854,280 1,881,260 26,980 +1.46 

ค่าสอบกิจการทีไ่ดร้ับการส่งเสริม

การลงทุน (บาท/ฉบับ) 
64,800 64,800 64,800 - - 
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ทั้งนี้ PwC และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มี

ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่

จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสม ใน

การคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2564 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณา คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบและเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบ

บัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรับ

รอบระยะเวลาบัญชี 2564 โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผูต้รวจสอบและแสดงความเห็นตอ่

งบการเงิน 1) นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266 และ/หรือ 2) นางสาวศนิชา อัคร

กิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 และ/หรือ 3) นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที่ 7358 ตลอดจนเสนอพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชี 2564 จ านวนเงิน 1,881,260 บาท 

การลงมต ิวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว  

     ขอแสดงความนับถือ 

 

                            

 

                                   (นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล) 
   ประธานกรรมการบริหาร 











































  เอกสารแนบ 2 
 ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ชื่อ - นามสกุล นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล 
อายุ 

ต าแหน่งท่ีเสนอ 

วันที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ. 

59 ปี 

กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร  

30 ธันวาคม 2536 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการบมจ. 27 ปี  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 2.78% (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)  

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ พี่น้อง นายทนง ลี้อิสสระนุกลู, นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล  
และนางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ 

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาบณัฑิต สาขาการบริหารการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลยัเดรกเซล ฟิลาเดเฟีย สหรัฐอเมริกา       

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

หลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 37/2003 
หลักสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 31/2013  
หลักสตูร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่น 1/2013 

หลักสูตรการอบรมจากสถาบันวทิยาการตลาด
ทุน 

หลักสตูรผู้บริหาร ระดับสูง รุ่นท่ี 10 (วตท. 10) 

หลักสูตรการอบรมจากสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

หลักสตูร การปฏิรูปธรุกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (BRAIN 1) 

หลักสูตรการอบรมจากสถาบันวทิยาการ
พลังงาน 

หลักสตูรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 11 (วพน. 11) 

หลักสูตรการอบรมจากวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร (วปอ.) 

ปริญญาบัตร: หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร กองบัญชาการ กองทัพไทย (รุ่น 26 ปี 2556) 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 2556 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการบริหาร  
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์  
บจ. อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) 

2563 – ปัจจุบัน ประธานสายงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (ISC)  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

2562 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 

2561 – ปัจจุบัน รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
2560 – ปัจจุบัน กรรมการเครือข่ายผู้ประกอบการสตรี อาเซียน (AWEN) 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยตลาดทุนแห่งประเทศไทย 

(ACMA) 
2557 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรหญิงไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศ

ไทย 
2553 – ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา Babson College, MA, U.S.A. 
2551 – ปัจจุบัน สมาชิก สมาคมนักธุรกิจไทยรุ่นใหม่ (YTEA) 



  เอกสารแนบ 2 
 ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล 

2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. วังจุฬา 

2544 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง 

2538 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์ 

กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสริ์ช 

กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง 

 2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนช่ันแนล 

 2526 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 

 2561 – 2563 ประธานสายงานศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อความเป็นเลิศ 
(IEC) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 2559 – 2561 รองประธานส านักงานรับรองไม้เศรษฐกิจไทย ส านักงานการ
รับรองไมเ้ศรษฐกิจไทย (TFCC) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย 
กรรมการและรองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย 

 2558 – 2561 กรรมการและรองเลขาธิการ สายงานประชาสัมพันธ์ สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 2556 – 2561 กรรมการรุ่นนักศึกษา ปรอ. 26 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
ภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) 2556 

 2553 - 2557 กรรมการบริหารประเภทผู้ทรงคณุวุฒิ คณะวิศวกรรม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/  
ผู้บริหารในกิจการอื่น 

กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น 1 แหง่ 
1. กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 

กิจการที่มีใช่บริษัทจดทะเบียน 8 แห่ง 
1. ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บจ. อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) 
2. กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล 
3. กรรมการ บจ.วังจุฬา 
4. กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง 
5. ประธานกรรมการ บจ. ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์ 
6. กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช 
7. กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง 
8. กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล 

กิจการอื่น 8 แห่ง 
1. ประธานสายงานมาตรฐานอุตสาหกรรม ( ISC) สภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย 
2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 



  เอกสารแนบ 2 
 ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

   

3. รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
4. กรรมการเครือข่ายผู้ประกอบการสตรี อาเซียน (AWEN) 
5. กรรมการ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยตลาดทุนแห่งประเทศไทย (ACMA) 
6. ที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรหญิงไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
7. กรรมการที่ปรึกษา Babson College, MA, U.S.A. 
8. สมาชิก สมาคมนักธุรกิจไทยรุ่นไทย (YTEA) 

กิจการอื่นท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

-ไม่มี- 
สัดส่วนการเข้าประชมุในรอบปี 2563 
 

-    การประชุมผู้ถือหุ้น 
-    การประชุมคณะกรรมการบรษิัท                                                                                  
-    การประชุมคณะกรรมการบรหิาร                                     

  1/1 ครั้ง 
6/6 ครั้ง 
6/6 ครั้ง 

ประวัติการท าผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี - 



  เอกสารแนบ 2 
 ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ชื่อ - นามสกุล นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ 
อาย ุ
ต าแหน่งที่เสนอ 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ. 

53 ปี 
กรรมการ 
30 ธันวาคม 2536 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการบมจ. 27 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบมจ. 2.54% (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) 
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ พีน่้อง นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล, นายทนง ลี้อิสสระนุกูล,  

และนายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล 
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชย์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 5/2003 
หลักสตูร Role of the Compensation (RCC) รุ่น 17/2013  

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 2557 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ. แปซิฟิค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์) 
2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไออาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช 
2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. วังจุฬา 
2539 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บจ. คลินิกรถเครื่อง 
 กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล จ ากัด 
2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โสภา - กนก อินเตอร์เนชั่นแนล 
2534 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 
2533 –  ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. สิทธิผล 1919  

กรรมการผู้จดัการ บจ. แปซิฟิค อินดัสตรีย์  
(ไทยแลนด์) 

2529 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เซ่งง่วนฮง 
2523 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ 
ผู้บริหารในกิจการอื่น 

กิจการบริษัทจดทะเบียนในไทย  1 แห่ง 
1. กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 9 แห่ง 
1. กรรมการผู้จดัการ บจ. แปซิฟิค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์) 
2. กรรมการ บจ. ไออาร์ ซี (เอเซีย) รีเสริ์ช 
3. กรรมการ บจ. วังจุฬา 
4. รองประธานกรรมการ บจ. คลินิครถเครื่อง 
5. กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล จ ากดั 
6. กรรมการ บจ. โสภา - กนก อินเตอร์เนชั่นแนล 
7. กรรมการบริหาร บจ. สิทธผิล 1919 
8. กรรมการผู้จดัการ บจ. แปซิฟิค อินดัสตรีย์ (ไทยแลนด์) 
9. กรรมการ บจ. เซ่งง่วนฮง 

 



  เอกสารแนบ 2 
 ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

กิจการอื่นท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
-ไม่มี- 

สัดส่วนการเข้าประชมุในรอบปี 2563 
 

-    การประชุมผู้ถือหุ้น 
-    การประชุมคณะกรรมการบรษิัท   
-    การประชุมคณะกรรมการบรษิัท (ไม่มีฝ่ายบริหาร)                                       

1/1     ครั้ง 
6/6     ครั้ง 

        2/2     ครั้ง 
ประวัติการท าผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี- 
  



  เอกสารแนบ 2 
 ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

  

ชื่อ – นามสกลุ 

อาย ุ

ต าแหน่งท่ีเสนอ 

วันที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ. 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ บมจ. 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

นายโชอิชิ อีโนเว 

91 ปี 

กรรมการ 

30 ธันวาคม 2536 

27 ปี 

-ไม่มี- (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) 

บิดานายมาซายูกิ อีโนเว 

ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่น 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 

 

 

 

 

 

2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 

2543 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

บจ. อิโนแอค คอร์ปอเรชั่น 

2529 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. อิโนแอค เทคนิคเคิล เซ็นเตอร ์

2518 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ บจ. อิโนแอค อินเตอร์เนชั่นแนล 

2516 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ ประเทศญี่ปุ่น 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ /  

ผู้บริหารในกิจการอื่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจการบริษัทจดทะเบียน 

- ไม่มี- 

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง 

1. ประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

บจ. อิโนแอค คอร์ปอเรชั่น 

2. ประธานกรรมการ บจ. อิโนแอค เทคนิคเคิล เซ็นเตอร ์

3. ประธานกรรมการ บจ. อิโนแอค อินเตอร์เนชั่นแนล 

4. ประธานกรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) 

กิจการอื่นท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

- ไม่มี- 

สัดส่วนการเข้าประชมุในรอบปี 2563 - การประชุมผู้ถือหุ้น                                                   - 

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท                                   - 

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่มฝี่ายบริหาร)              -                                                               

ประวัติการท าผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี - 



  เอกสารแนบ 2 
 ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 

ชื่อ – นามสกลุ 

อาย ุ

ต าแหน่งท่ีเสนอ 

วันที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ. 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ บมจ. 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ 

นายมาซายูกิ อีโนเว 

54 ปี 

กรรมการ 

30 ธันวาคม 2536 

27 ปี 

-ไม่มี- (ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563) 

บุตรนายโชอิชิ อีโนเว 

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโทสาขา การจัดการระหว่างประเทศ  

Aoyama Gakuin Graduate School, ประเทศญี่ปุ่น 

การอบรมส าหรับกรรมการ หลักสตูร Director Certification Program Class (DCP) รุ่นที่  65/2007 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 2558 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) 

กรรมการผู้จดัการอาวุโส บจ. อิโนแอค คอร์ปอเรช่ัน 

2538 – ปัจจุบัน  กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง 

2534 – ปัจจุบัน  กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 

2550 – 2558  ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร บจ. อิโนแอค คอร์ปอเรช่ัน 

2547 – 2558  รองประธานกรรมการบริหาร  

บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุน่) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ /  

ผู้บริหารในกิจการอื่น 

กิจการบริษัทจดทะเบียน 

-ไม่มี- 

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง 

1. ประธานกรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) 

2. กรรมการผู้จดัการอาวุโส บจ. อิโนแอค คอร์ปอเรช่ัน 

3. กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง 

กิจการอื่นท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

- ไม่มี - 

สัดส่วนการเข้าประชมุในรอบปี 2563 - การประชุมผู้ถือหุ้น                                                   1 

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท                                   1/6 

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่มฝี่ายบริหาร)               -                                    

ประวัติการท าผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -  



  เอกสารแนบ 3 
 ประสบการณ�ทํางานของผู�สอบบัญชี 

บริษัท อีโนเว รับเบอร� (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

1. นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร (ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 5266) 

จํานวนป3ท่ีเป4นผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ: 6 ป3 (นับจากป3 2558) 

ประสบการณ	ทํางานท่ีสําคัญ 
1) ตรวจสอบบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยเฉพาะมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว'างประเทศ (IFRS) และของประเทศ

ไทย (TFRS) ท่ีใช2สําหรับบริษัทมหาชนจํากัดและธุรกิจขนาดเล็กและกลาง  
2) มีประสบการณ	ร'วมงานกับ PwC Sydney และ Australia เปGนเวลารวม 2 ปH  
3) ให2บริการตรวจสอบให2กับบริษัทระหว'างประเทศหลายแห'ง ในหลายภาคส'วนทางธุรกิจ โดยมุ'งเน2นไปยังภาคส'วนธุรกิจเก่ียวกับ 

Automotive, Logistics, Real Estate, Trading, Technologies and Communications, Consumer and Industrial, 
Trading and Services และ Hospitality Businesses.  

4) ให2บริการด2านท่ีปรึกษาให2กับกิจการท่ีเร่ิมใช2มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว'างประเทศ (IFRS) และของประเทศไทย 
(TFRS)  

5) การนําบริษัทเข2าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย	 (IPO) ได2แก' Sonic Interfreight PCL., Villa Kunalai PCL, Kerry Express 
(Thailand) PCL, Thai AirAsia Group, Shin Corporation PCL., the Mass Communication Organization of 
Thailand และ Petroleum Authority of Thailand.  

6) ลูกค2ารายหลัก ได2แก' PTT Green Energy Pte Ltd., Chaopraya Mahanakorn Public Company Limited, Inoue 
Rubber (Thailand) PCL, Villa Kunalai PCL, Pinthong Industrial Park PCL, Kerry Express (Thailand) PCL, Line 
Company (Thailand) Limited, TOA Paint (Thailand) PCL, Linde (Thailand) PCL และ Sonic Interfreight PCL.  

2. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ (ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 8470) 

จํานวนป3ท่ีเป4นผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ: -ไม=เคย- 
ประสบการณ	ทํางานท่ีสําคัญ 

1) มีประสบการณ	ร'วมงานกับ CMAAS, PwC Hong Kong เปGนเวลารวม 3 ปH  
2) ให2บริการท่ีปรึกษาทางการเงินให2กับกิจการ เก่ียวกับ IFRS and TFRS (Thai GAAP) conversion, IFRS และ TFRS 

adoption, GAAP differences identification and analysis, implementation of complex accounting transactions 
และ IPO readiness on financial reporting 

3) มีความเช่ียวชาญในหลายภาคส'วนทางธุรกิจ ได2แก' Automotive, Telecommunication, Construction and Real Estate, 
Consumer and Industrial และ Retail Industry. 

3. นางสาวนันทิกา ล้ิมวิริยะเลิศ (ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 7358)  

จํานวนป3ท่ีเป4นผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ: -ไม=เคย- 
ประสบการณ	ทํางานท่ีสําคัญ  

1) ให2บริการด2านต'าง ๆ ให2กับลูกค2าท่ีเปGนบริษัทในประเทศและต'างประเทศหลายแห'ง ได2แก' บริการตรวจสอบบัญชี บริการ
ทางการบัญชี บริการตรวจสอบพิเศษ ในหลายภาคส'วนทางธุรกิจ ได2แก' retail, manufacturing, construction และ energy 
อีกท้ังมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ telecommunication 

2) มีความรู2ด2านมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว'างประเทศ (IFRS) และมาตรฐานบัญชีของสหรัฐอเมริกา (US GAAP) 
3) มีส'วนร'วมในการให2บริการด2าน special projects อาทิเช'น a privatisation project ของ a potential 

telecommunication government organization, a bond offering project ให2กับลูกค2า telecommunication ขนาด
ใหญ' ท่ีมีการเสนอขายหุ2นกู2ในตลาดหลักทรัพย	สิงคโปร	 และ telecommunication infrastructure fund 



  เอกสารแนบ 4 
 รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รบัเสนอชือ่ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผูถ้ือหุ้น 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
 

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระเพ่ือประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
 

1. นางอัญชลี ชวนิชย์ 

(กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ) 

อายุ 69 ปี ที่อยู่: 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์  

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 

การมีส่วนได้เสียพิเศษ: - ไม่มี – 

2. รศ.จารุพร ไวยนันท์  

(กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

และความรับผิดชอบต่อสังคม) 

อายุ 75 ปี ที่อยู่: 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์  

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 

การมีส่วนได้เสียพิเศษ: - ไม่มี - 

3. นายสุรงค์ บูลกุล 

(กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง) 

อายุ 65 ปี ที่อยู่: 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์  

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 

การมีส่วนได้เสียพิเศษ: - ไม่มี – 

4. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ 

(กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ) 

อายุ 60  ปี ที่อยู:่ 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์  

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130  

การมีส่วนได้เสียพิเศษ: - ไม่มี - 

หมายเหตุ: กรรมการอิสระทั้ง 4 คนข้างต้น ถือว่ามีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย แต่ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง จากกรรมการคนอ่ืนๆ ในทุกวาระที่เสนอในการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

 



  เอกสารแนบ 5 

i 
 

 

 

 

1. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะทีเ่กี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 หมวดที่ 4 คณะกรรมการ 

 ข้อ 14. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

 14.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 

 14.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีทั้งหมดตาม (14.1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ

ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

 14.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวน

กรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 

 ข้อ 15. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะ

แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งใน

ปีแรก และปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่

ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

 ข้อ 19. ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 

 หมวดที่ 5 การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น 

 ข้อ 29.  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุด

รอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการ

จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้

ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือ

หุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ

ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการ ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสื อ

จากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่ง

เข้าช่ือกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่

วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียก

ประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอ านวยความสะดวกตาม

สมควร ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จ านวนผู้ถือ

หุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 31 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท 

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกีย่วกับการประชุมผู้ถือหุ้น ค าชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ 

การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
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 ข้อ 30. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระ

การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอให้

ทราบหรืออนุมัติหรือพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว จะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

ทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวัน

ประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน 

 ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่า

กึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้

ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งช่ัวโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม

ไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับ

ไป ถ้าการประชุมนั้นมิใช่เป็นเป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุม

ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

 ข้อ 33. การด าเนินการตามกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับมติเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 (1)  การเพิ่มหรือลดทุนบริษัท 

 (2)  การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 

2. ค าชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ 

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดไว้จ านวน 3 แบบให้ผู้ถือ
หุ้น ดังนี ้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบง่ายไม่ซับซ้อน 
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว 
- แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน    
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดย
ด าเนินการดังนี ้

(1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น 

 ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้น ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น 

 ส าหรับผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น  ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบ
หนึง่เท่านั้น 
(2) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง โดยให้กาเครื่องหมายหน้าช่ือกรรมการอิสระตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ในหนังสือมอบ
ฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว  

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกลงคะแนนเสียง 
และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่โดยไม่สามารถมอบฉันทะบางส่วนหรือน้อยกว่าจ านวนหุ้นที่
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ตนถืออยู่ได้ ยกเว้นกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น 
(3) ขอความร่วมมือจากท่านโปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้แก่หน่วยงานเลขานุการบริษัท ก่อนวันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น 29 มกราคม 2564 หรือก่อนเวลาเริ่มประชุมอย่างน้อยครึ่งช่ัวโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มี
เวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม ทั้งนี้บริษัทฯ จะอ านวยความสะดวกในการเปิดอากรแสตมป์ให้แก่
ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและแสดงเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่
ประชุมได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันศุกร์ที ่29 มกราคม 2564 

4. หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม 
 ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) 
 4.1 บุคคลธรรมดา 
 4.1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ท่ียังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน / บัตรประจ าตัวข้าราชการ 
/ใบขับข่ี / หนังสือเดินทาง 

 4.1.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก. หรือ แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้  ซึ่งได้กรอก   
   ข้อความครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ 

- ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 4.1.1 พร้อมลงลายมือช่ือรับรองความถูกต้องของผู้มอบฉันทะ 

- ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 4.1.1 พร้อมลงลายมือช่ือรับรองความถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ 
 4.2 นิติบุคคล 
 4.2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

- เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 4.1.1 

- ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล และมี
ข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลผู้เข้าประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

 4.2.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก. หรือ แบบ ข. ท่ีแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ ซึ่งได้กรอกข้อความ
ครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 

- ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล และมี
ข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลผู้เข้าประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

- ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 4.1.1 ของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงช่ือรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

- ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 4.1.1 ของผู้รับมอบฉันทะและลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 
4.2.3 กรณีมอบฉันทะใหผู้้ถือหุ้นบุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ 

- แสดงเอกสารตาม 4.1 และ 4.2  

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน จะต้องใช้ หนังสือ
มอบฉันทะแบบ ค. เท่าน้ัน และต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 
(1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
(2) หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 
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แผนที่สถานที่จัดประชุม 

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยานุสรณ์  
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
เลขท่ี 157 ม.5 ถ.พหลโยธิน ต.ล าไทร อ.วังน้อย  
จ.พระนครศรีอยุธยา 
Google Map: 14°14'02.5"N 100°42'31.9"E  

 

https://goo.gl/maps/RzK7ntmizKo
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แผนที่แสดงจุดจอดรับ – ส่ง 

บริษัทฯ อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีจะเดินทางมาร่วมประชุมสามัญประจ าปี โดยมีบริการรถรับ-ส่ง พร้อม
พนักงานประจ าในแต่ละจุด รวมทัง้สิ้น 2 จุด 

1) บริเวณลานจอดรถยนต์ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (ประตู 2)   
รถคันที่ 1 ออกเวลา 12.00 น. คันที่ 2 ออกเวลา 12.30 น. 

 
2) บริเวณลานจอดรถยนต์ สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต (ประตู 2)  

รถคันที่ 1 ออกเวลา 12.00 น. และคันที่ 2 ออกเวลา 12.30 น. 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ  ก) 

Proxy (Form A.) 
 

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ........................................    เขียนที่ ............................................………….. 
Shareholders’ Registration No.                              Written at 

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

ข้าพเจ้า ....................................................................................................................สัญชาติ .......................................................... 
I/We            Nationality 

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

อ าเภอ/เขต ....................................... จังหวัด .........................................................รหัสไปรษณีย์ ............................................... 
Amphur/Khet                                   Province                    Postal code 

    เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท  อีโนเว  รบัเบอร์  (ประเทศไทย)  จ ากดั (มหาชน) 
      As a Shareholder of Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited 

     โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้น  ……………....................................  หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ........................………………    เสียง 
      Holding the total amount of                shares  And have the rights to vote equal to      votes 
ขอมอบฉันทะให้ Hereby appoint 

    (1)  ชื่อ (Name) .................................................................................... อายุ (age)  ................... ปี (years)  

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

อ าเภอ/เขต ....................................... จังหวัด ............................................ รหัสไปรษณีย์ ............................................  หรือ (or) 
Amphur/Khet                                   Province                                         Postal code 

(2) นางอัญชลี  ชวนิชย์      (กรรมการอิสระ)         Mrs. Anchalee Chavanich        (Independent Director)  

(3) รศ.จารุพร  ไวยนันท ์    (กรรมการอิสระ)         Assoc.Prof. Jaruporn Viyanant  (Independent Director)  

 

(4) นายสุรงค ์  บลูกุล        (กรรมการอิสระ)         Mrs. Surong Bulakul     (Independent Director)  

(5) นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ (กรรมการอิสระ)         Mrs. Kittichai Raktakanit     (Independent Director)  

คนหนึ่งคนใด เพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือ่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ในวันศุกรท์ี่ 
29 มกราคม 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยานุสรณ์ ของบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 157 หมู ่5    
ถ. พหลโยธิน ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 
Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders for 2021 on Friday 29th January 2021, 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. 
 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น ใหถ้ือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้ท าเองทุกประการ 
 I/We shall be liable for any action taken by the proxy holder at the meeting 
 

               ลงชื่อ/Signed............................................ ผู้มอบฉันทะ/Shareholder 

               ( ................................................................. ) 
 
                       ลงชื่อ/Signed ............................................ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

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

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบ
ฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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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. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นที่ถือโดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจ านวนที่ถือไว้ได้ 
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. 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ  ข) 

Proxy (Form B.) 
 

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ........................................    เขียนที่ ............................................………….. 
Shareholders’ Registration No.                  Written at 
                       
                          วันที่ ...... เดือน.......................... พ.ศ. ............……….. 
            Date        Month                        Year 

ข้าพเจ้า ....................................................................................................................สัญชาติ .......................................................... 
I/We            Nationality 
อยู่บ้านเลขที ่....................................  ถนน .............................................................ต าบล/แขวง ..................................................... 
Residing at              Road                        Tambol/Kwaeng 

อ าเภอ/เขต ....................................... จังหวัด .........................................................รหัสไปรษณีย์ ............................................... 
Amphur/Khet                      Province                   Postal code  

 เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท  อีโนเว  รับเบอร์  (ประเทศไทย)  จ ากัด (มหาชน) 
 As a Shareholder of Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited 

 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้น  ……………...........................  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ........................……...........  เสียง 
Holding the total amount of            shares , and have the rights to vote equal to     votes 

 
ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appoint 

   (1)  ชื่อ (Name) .................................................................................... อายุ (age)  ................... ปี (years)  

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

อ าเภอ/เขต ....................................... จังหวัด ............................................ รหัสไปรษณีย์ ..............................................หรือ (or) 
Amphur/Khet                      Province          Postal code  

(2) นางอัญชลี  ชวนิชย์      (กรรมการอิสระ)         Mrs. Anchalee Chavanich        (Independent Director)  

(3) รศ.จารุพร  ไวยนันท ์    (กรรมการอิสระ)         Assoc.Prof. Jaruporn Viyanant  (Independent Director)  

 

(4) นายสุรงค ์  บลูกุล        (กรรมการอิสระ)         Mrs. Surong Bulakul     (Independent Director)  

(5) นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ (กรรมการอิสระ)         Mrs. Kittichai Raktakanit     (Independent Director)  

คนหนึ่งคนใด เพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือ่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ในวันศุกรท์ี่ 
29 มกราคม 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยานุสรณ์ ของบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 157 หมู ่5    
ถ. พหลโยธิน ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders for 2021 on Friday 29th January 2021, 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. 

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

 

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

        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
             (b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 
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วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 
Agenda 1    To consider and adopt the minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders, held on 29th January 2020 

 

  เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
           Approve             Disapprove        Abstain 

วาระที่ 2       พิจารณารบัทราบรายงานผลการด าเนนิงานในปีบัญชี 2563 
Agenda 2     To acknowledge the Company’s operation results for the fiscal year 2020 
 

 วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 
 There is no voting in this Agenda as it is for acknowledgement. 

วาระที่ 3      พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจ าป ี2563 สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2563 
Agenda 3     To consider and approve the financial statement for the year ended 30th September 2020 

  เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
          Approve             Disapprove        Abstain 

วาระที่ 4       พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานรอบป ี2563 
Agenda 4     To consider and approve the dividend payment for the year 2020 

  เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
           Approve             Disapprove        Abstain 

วาระที่ 5      พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ    
Agenda 5     To consider and approve the appointment of the directors in place of directors who are due to retire by rotation  

    การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด              การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล 
          To elect directors as a whole                                                  To elect each director individually                         

            1. นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนกุูล 
                      Mrs. Pimjai Leeissaranukul 

             เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
                       Approve             Disapprove        Abstain 

 2. นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ 
                      Mrs. Porntip Sethiwan 

  เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
                       Approve             Disapprove        Abstain 

  3. นายโชอิช ิอีโนเว 
                     Mr. Soichi Inoue 

  เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
                       Approve             Disapprove        Abstain 

 4. นายมาซายูก ิอีโนเว 
                       Mr. Masayuki Inoue 

             เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
                      Approve             Disapprove        Abstain 
 

วาระที่ 6      พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2564   
Agenda 6     To consider and approve the remuneration of the Board and sub-committees for the year 2021 

            เห็นด้วย         ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
                      Approve             Disapprove        Abstain 
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วาระที่ 7      พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัช ีประจ าปี 2564 
Agenda 7     To consider and appoint the external auditors and approve the audit fee for the year 2021 

            เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
                      Approve             Disapprove        Abstain 

วาระที่ 8   เรื่องอื่นๆ   (ถ้ามี) 
Agenda 8    Other topics (if any) 

  เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
                      Approve             Disapprove        Abstain 

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและ   
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
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. 

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใด
น อ ก เห นื อ จ าก ที่ ร ะบุ ไว้ ข้ า งต้ น รวม ถึ งก รณี ที่ มี ก า รแ ก้ ไข เป ลี่ ย น แ ป ล งห รื อ เพิ่ ม เติ ม ข้ อ เท็ จ จ ริ งป ระก าร ใด  ให้ ผู้ รั บ ม อ บ ฉั น ท ะมี สิ ท ธิ    
 พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
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. 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น ใหถ้ือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้ท าเองทุกประการ 
I/We shall be liable for any action taken by the proxy holder at the meeting 

 
               ลงชื่อ /Signed............................................ ผู้มอบฉันทะ/Shareholder 

                        ( ................................................................... ) 
อากรแสตมป ์

20 บาท 
Duty Stamp 

Baht 20 
                ลงชื่อ /Signed ............................................ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

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

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพยีงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบ
ฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปน็รายบุคคล 
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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

The Annex to the Proxy Form B. 
 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท  อีโนเว  รบัเบอร์ (ประเทศไทย)  จ ากดั  (มหาชน) 
The proxy is granted by a shareholder of Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited 
 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าป ี2564 ในวันศุกรท์ี่ 29 มกราคม 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยานุสรณ์ ของบริษัท อีโนเว     
รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 157 หมู่ 5 ถ. พหลโยธิน ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย 
 
For the Annual General Meeting of the shareholders for 2021 on Friday 29th January 2021, 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. 
                                                                                ........................................................................... 
 

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

 

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

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

 

วาระที่ .......................   เร่ือง ............................................................................. 
Agenda   Subject 

          เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
              Approve             Disapprove        Abstain 

 
วาระที่ .......................   เร่ือง ............................................................................. 
Agenda   Subject 

          เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
              Approve             Disapprove        Abstain 

 
วาระที่ .......................   เร่ือง ............................................................................. 
Agenda   Subject 

          เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
              Approve             Disapprove        Abstain 

 
    ข้าพเจา้ขอรับรองว่า  รายการในใบต่อแบบหนังสือรับรองมอบฉันทะ ถกูต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
     I/We certify that the details in this annex to the proxy form are completely correct and totally true. 
 
 

ลงชื่อ/Signed ............................................ ผู้มอบฉันทะ/Shareholder 

                   ( .................................................................. ) 
                                   วันที ่(Date) ............../............../................ 
 
  

 ลงชื่อ/Signed ............................................ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

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

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

 

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ........................................    เขียนที่ ............................................………….. 
Shareholders’ Registration No.                  Written at 
                       
                          วันที่ ...... เดือน.......................... พ.ศ. ............……….. 
            Date        Month                       Year 
 

ข้าพเจ้า ................................................................................................................. สัญชาติ .......................................................... 
I/We                    Nationality 

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

อ าเภอ/เขต ....................................... จังหวัด ....................................................... รหัสไปรษณีย์ ........................................................... 
Amphur/Khet                                   Province    Postal code 

 
ในฐานะเป็นผู้ประกอบธุรกิจรับฝากและดูแลหุ้น (คัสโตเดียน) ใหก้ับ ................................................................................................. 
As Custodian of   

 ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท  อีโนเว  รบัเบอร์  (ประเทศไทย)  จ ากดั (มหาชน) 
 Being a Shareholder of Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited 
 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้น  ……………...........................  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ........................……...........  เสียง 
Holding the total amount of            shares , and have the rights to vote equal to     votes 

 

ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appoint 
 

   (1)  ชื่อ (Name) .................................................................................... อายุ (age)  ................... ปี (years)  

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

อ าเภอ/เขต ....................................... จังหวัด .............................................รหัสไปรษณีย์ ...............................................หรือ (or) 
Amphur/Khet                                   Province         Postal code  
  

(2) นาง อัญชลี  ชวนิชย์     (กรรมการอิสระ)         Mrs. Anchalee Chavanich          (Independent Director)  

(3) รศ.จารุพร  ไวยนันท ์    (กรรมการอิสระ)         Assoc.Prof. Jaruporn Viyanant    (Independent Director)  

(4) นายสุรงค ์บูลกลุ          (กรรมการอิสระ)         Mr. Surong  Bulakul           (Independent Director)  

(5) นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ (กรรมการอิสระ)         Mr. Kittichai Raktakanit           (Independent Director)  

 
คนหนึ่งคนใด เพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือ่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ในวันศุกรท์ี่ 
29 มกราคม 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยานุสรณ์ ของบริษัท อีโนเว รับเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 157 หมู ่5  
ถ. พหลโยธิน ต.ลาไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders for 2021 on Friday 29th January 2021, 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. 
 

 
 
 



เอกสารแนบ 7 
 
 
(4)   ขา้พเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้      
       I/We have granted to my/our proxy to attend this meeting and vote therein as follows: 

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

         มอบฉันทะบางส่วน คือ  
      to split the votes as follows: 

         หุ้นสามัญ                                      หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้                                           เสียง 
             ordinary share        shares and have the right to vote                            vote 

(5)   ขา้พเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
        I/We authorized my proxy to cast the votes according to my intentions as follows: 
 

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

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

 

วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 
Agenda 1    To consider and adopt the minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders, held on 29th January 2020 

 

  เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
           Approve             Disapprove        Abstain 

วาระที่ 2       พิจารณารบัทราบรายงานผลการด าเนนิงานในปีบัญชี 2563 
Agenda 2     To acknowledge the Company’s operation results for the fiscal year 2020 
 

 วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 
 There is no voting in this Agenda as it is for acknowledgement. 

วาระที่ 3      พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจ าป ี2563 สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2563 
Agenda 3     To consider and approve the financial statement for the year ended 30th September 2020 

  เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
          Approve             Disapprove        Abstain 

วาระที่ 4       พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานรอบป ี2563 
Agenda 4     To consider and approve the dividend payment for the year 2020 

  เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
           Approve             Disapprove        Abstain 

วาระที่ 5      พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ    
Agenda 5     To consider and approve the appointment of the directors in place of directors who are due to retire by rotation  

    การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด              การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล 
          To elect directors as a whole                                                  To elect each director individually                         

            1. นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนกุูล 
                      Mrs. Pimjai Leeissaranukul 

             เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
                       Approve             Disapprove        Abstain 
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 2. นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ 
                      Mrs. Porntip Sethiwan 

  เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
                       Approve             Disapprove        Abstain 

  3. นายโชอิช ิอีโนเว 
                     Mr. Soichi Inoue 

  เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
                       Approve             Disapprove        Abstain 

 4. นายมาซายูก ิอีโนเว 
                       Mr. Masayuki Inoue 

             เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
                      Approve             Disapprove        Abstain 
 

วาระที่ 6      พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2564   
Agenda 6     To consider and approve the remuneration of the Board and sub-committees for the year 2021 

            เห็นด้วย         ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
                      Approve             Disapprove        Abstain 

วาระที่ 7      พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัช ีประจ าป ี2564 
Agenda 7     To consider and appoint the external auditors and approve the audit fee for the year 2021 

            เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
                      Approve             Disapprove        Abstain 

วาระที่ 8   เรื่องอื่นๆ   (ถ้ามี) 
Agenda 8    Other topics (if any) 

  เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
                      Approve             Disapprove        Abstain 

 

 (6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใชเ่ป็นการ
ลงคะแนนของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถอืหุ้น 

  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. 
 

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติใน
เร่ืองใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติ
แทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
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. 

 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น ใหถ้ือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้ท าเองทุกประการ 
I/We shall be liable for any action taken by the proxy holder at the meeting 
 

               ลงชื่อ /Signed............................................ ผู้มอบฉันทะ/Shareholder 

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

         ลงชื่อ/Signed ............................................ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

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

อากรแสตมป์ 
20 บาท 

Duty Stamp 

Baht 20 
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หมายเหตุ  
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชือ่ในทะเบียนเปน็ผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผู้รับฝากดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
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. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
Evidence of documents required to be attached to the proxy form are: 

(1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
A Power of Attorney executed by the shareholder authorizing the custodian to execute the proxy form on behalf of such shareholder; 

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
A letter confirming that the person executing the proxy form has obtained a license for being a custodian. 

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพยีงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่  
สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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.   วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
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.   ในกรณีที่มีวาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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. 
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ใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

The Annex to the Proxy Form C. 
 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท  อีโนเว  รบัเบอร์ (ประเทศไทย)  จ ากดั  (มหาชน) 
The proxy is granted by a shareholder of Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited 
 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าป ี2564 ในวันศุกรท์ี่ 29 มกราคม 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยานุสรณ์ ของ บริษัท อีโนเว     
รับเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 157 หมู่ 5 ถ. พหลโยธิน ต.ลาไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และ 
สถานที่อื่นด้วย  
For the Annual General Meeting of the shareholders for 2021 on Friday 29th January 2021, 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.  
                                                                             ........................................................................... 

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

 

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

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

 

วาระที่ .......................   เร่ือง ............................................................................. 
Agenda   Subject 

          เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
              Approve             Disapprove        Abstain 

 
วาระที่ .......................   เร่ือง ............................................................................. 
Agenda   Subject 

          เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
              Approve             Disapprove        Abstain 

 
วาระที่ .......................   เร่ือง ............................................................................. 
Agenda   Subject 

          เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
              Approve             Disapprove        Abstain 

 
    ข้าพเจา้ขอรับรองว่า  รายการในใบต่อแบบหนังสือรับรองมอบฉันทะ ถกูต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
     I/We certify that the details in this annex to the proxy form are completely correct and totally true. 
 
 
 

 ลงชื่อ/Signed ............................................ ผู้มอบฉันทะ/Shareholder 

                   ( ................................................................... ) 
                                   วันที ่(Date) ............../............../................ 
  

 
 ลงชื่อ/Signed ............................................ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

                   ( ................................................................... ) 
                                   วันที ่(Date) ............../............../................ 
    


