
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

ข้อปฏิบัติสําหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ 

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM 

1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่แนบมากับข้อปฏิบัตินี้โดยขอให้
ทา่นระบุอีเมล์ (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจนส าหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและ
แนบส าเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพือ่ยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี้  

• สําหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / ส าเนาหนังสือเดินทาง / ส าเนาเอกสาร 

 อ่ืนซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

• สําหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล – โปรดแนบหนังสือมอบอ านาจหรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามแล้ว พร้อมเอกสาร
ประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” ด้านล่าง 

ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และหลักฐานแสดงตัวตน ดังกล่าว ข้างต้น
ให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 22 มกราคม 2564 ผ่านช่องทาง ดังนี้ 

- ช่องทาง e-mail: ir@ircthailand.com หรือ 

- ช่องทางไปรษณีย์: โดยใส่ซองธุรกิจตอบรับซึ่งบริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม หรือ จ่าถึง “แผนกนัก
ลงทุนสัมพันธ์” บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49         
ต.ประชาธิปัตย์   อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 

1.2 เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 จากท่าน บริษัทฯ จะด าเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม 
โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม Web Link 
ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ทั้งนี้ ขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นงดให้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ 
(Password) ของท่านแก่ผู้ อ่ืน กรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหายหรือยังไม่ได้รับ
ภายในวันที่ 27 มกราคม 2564 กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยทันทีที่เบอร์ 02-996 0890 ต่อ 190 

1.3 บริษัทฯ จะจัดส่งรายละเอียด ได้แก่ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไปให้กับท่านพร้อมจัดส่งไฟล์คู่มือ
วิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ไปพร้อมกัน ขอให้ท่านโปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานโดยละเอียดจากอีเมล์  (e-
mail) ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ท่าน ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเร่ิมการประชุม 
โดยการประชุมจะเร่ิมในเวลา 14.00 น.  

1.4 ส าหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย”
หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนส าหรับวาระใดๆ ระบบจะนับ คะแนนของท่านเป็น“เห็น
ด้วย” โดยอัตโนมัติ 

1.5 กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม  E-AGM ก่อนหรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ 
บริษัท ควิดแลบ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะระบุช่องทางการติดต่อ
บริษัท ควิดแลบ จ ากัด ไว้ในอีเมล์ที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน 



 
 

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม E-AGM 

ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่ง ดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน  

• นางอัญชลี ชวนิชย์ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   อายุ 69 ปี 
ที่อยู่ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12120 

•  รศ. จารุพร ไวยนันท์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความ
รับผิดชอบต่อสังคม          อายุ 75 ปี 
ที่อยู่ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ต.ประขาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12120 

•  นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ     อายุ 60 ปี  
ที่อยู่ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ต.ประขาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12120 

•  นายสุรงค์ บูลกุล กรรมการอิสระ/ ปรธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   อายุ 65 ปี 
ที่อยู่ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ต.ประขาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12120 

กรรมการอิสระทุกท่านไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใดๆ ในทุกวาระการประชุม ทั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือ
มอบฉันทะ ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 ในหนังสือเชิญประชุม และส่งหนังสือมอบฉันทะและส าเนาเอกสารประกอบการมอบ
ฉันทะตามที่ระบุด้านล่างนี้ ให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 22 มกราคม 2564 ผ่านช่องทางดังนี้ 

- ช่องทาง e-mail: ir@ircthailand.com หรือ 

- ช่องทางไปรษณีย์: โดยใส่ซองธุรกิจตอบรับซึ่งบริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม  หรือ จ่าถึง “แผนกนัก
ลงทุนสัมพันธ์” บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49         
ต.ประชาธิปัตย์   อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ 

ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 

1. หนังสือมอบฉันทะ ที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และ 

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / ส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องของผู้มอบ
ฉันทะ และ 

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / ส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องของผู้รับมอบ
ฉันทะ 

mailto:ir@ircthailand.com


 
 

นิติบุคคล 

1. หนังสือมอบฉันทะ ที่กรอกข้อความครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น รวมทั้ง ตราประทับ
ของนิติบุคคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ และ 

2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องและออกให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวัน ประชุมผู้ถือ
หุ้นของผู้มอบฉันทะ และ 

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องของผู้มีอ านาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคลนั้น (ผู้มอบฉันทะ) และ 

4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องของผู้รับมอบอ านาจ 

สําหรับบุคคลที่มิได้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติ 

กรณีที่ีเอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารค าแปล
ฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองค าแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล) 

 

3. ช่องทางสําหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคําแนะนําหรือคําถามที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัทฯ 
หรือเกีย่วข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM มีดังนี้ 

3.1 ในระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งค าแนะน าหรือค าถามได้ผ่านระบบการประชุม E-AGM 

3.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าแนะน าหรือค าถามล่วงหน้าตามแบบฟอร์มเอกสารแนบพิเศษ 3 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือ
เชิญประชุม ให้บริษัทฯ ก่อนวันประชุมผ่านช่องทางต่อไปนี้ 

- ช่องทาง e-mail: ir@ircthailand.com หรือ 

- ช่องทางไปรษณีย์: โดยใส่ซองธุรกิจตอบรับซึ่งบริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม  หรือ จ่าถึง “แผนกนัก
ลงทุนสัมพันธ์” บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49         
ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 


