
หลกัเกณฑก์ารเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชุม หรือเสนอช่ือกรรมการ 
ส าหรบัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
Criteria for proposing agenda or director candidate 
for the 2022 Annual General Meeting of Shareholders, Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited 
 

วตัถปุระสงค/์Objective 

บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ได้ตระหนักถงึสทิธแิละควำมเท่ำเทียมกนัของผูถ้อืหุ้น และเพื่อเป็นกำรส่งเสรมิ
กำรก ำกบัดแูลกจิกำรที่ด ีดงันัน้ก่อนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี บรษิทัจงึเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถเสนอเรื่องที่เหน็วำ่เป็นประโยชน์ต่อ
บรษิทั เพื่อพจิำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมญัผู้ถอืหุน้ รวมทัง้เสนอชื่อกรรมกำร หรอืส่งค ำถำมเป็นกำรล่วงหน้ำได้ทุกปี โดยเป็นไปตำม
หลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัก ำหนดไว ้ดงัน้ี 

 
Inoue Rubber ( Thailand)  Public Company Limited (“the Company”) respects the rights and equitable treatment of all 

shareholders and would like to promote the good corporate governance.  Therefore, the Company grants shareholders the opportunity 
to propose any matter considered beneficial to the Company to be included in the agenda for the Annual General Meeting of 
Shareholders (“AGM”), or to propose a candidate for director election in advance every year, provided that such proposal shall be in 
accordance with the Company’s criteria, as specified below: 

 

หลกัเกณฑ/์ Criteria 

1. คณุสมบติัของผู้ถือหุ้น : ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิสนอเรื่องเพื่อพจิำรณำบรรจุเป็นวำระ หรอืเสนอชื่อกรรมกำรส ำหรบักำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทั ต้องถือหุน้ไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 5 ของหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั (คดิเป็น 10,000,000 หุน้) โดยอำจเป็นผูถ้ือหุน้รำยเดยีว
หรอืหลำยรำยรวมกนักไ็ด ้ 

Eligible shareholder : A shareholder eligible for proposing an agenda or director candidate for the Annual General Meeting of 
Shareholders of the Company must hold Company’s shares at least 5 percent of the total shares with voting right (equal to 
10,000,000 shares) either by one or several shareholders combined. 

2. หลกัฐานการถือหุ้นและการแสดงตน / Proof of shareholding and identification 

[   ] หนงัสอืรบัรองจำกบรษิทัหลกัทรพัย/์ The certificate of shares held issued by securities companies 
[   ] หลกัฐำนอื่นจำกบรษิทั ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั หรอื ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอื ผูร้บัฝำกทรพัยส์นิ  
      Any other certificates from Thailand Securities Depository Co., Ltd. or the Stock Exchange of Thailand or Custodian 
[   ] ส ำเนำใบหุน้ทีล่งนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง/ Share Certificate/Script and certified true copies by such shareholders               

หลกัฐำนกำรแสดงตน/ Shareholder Identification 
[   ] บุคคลธรรมดำ: ส ำเนำบตัรประชำชน/ หนงัสอืเดนิทำง (กรณีบุคคลต่ำงชำต)ิ ทีย่งัไมห่มดอำย ุพรอ้มรบ้รองส ำเนำถูกตอ้ง 

Individual person: copy of valid National ID card/ passport ( in case of foreigner) , certified true and correct copy by such 
shareholders 

[   ] นิติบุคคล: ส ำเนำหนังสอืรบัรองนิติบุคคลพร้อมด้วยส ำเนำบตัรประชำชน หรอืหนังสอืเดนิทำง (กรณีบุคคลต่ำงชำติ) ของกรรมกำรผู้มี
อ ำนำจลงนำม ทีไ่ดล้งชื่อในแบบฟอรม์น้ี พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 
Juristic person: copy of the company’s certificate issued by Department of Business Developement, Ministry of Commerce or other 
related agencies, and copy of valid National ID card or passport ( in case of foreigner) certified true and correct copy by the 
authorized signatories who sign the form. 
 

3. แบบฟอรม์และระยะเวลาการเสนอ : ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบตัิและแสดงหลกัฐำนกำรถือหุ้นและแสดงตนครบถ้วนตำมหลกัเกณฑ์ข้ำงต้น
สำมำรถเสนอเรื่องเพื่อพจิำรณำบรรจเุป็นวำระกำรประชุม โดยกรอกแบบฟอรม์กำรเสนอระเบยีบวำระกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2565 
หรอืแบบฟอรม์กำรเสนอชื่อกรรมกำร ส ำหรบักำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2565 พรอ้มแนบเอกสำรหลกัฐำนที่เกี่ยวขอ้งอย่ำงครบถ้วน 
สง่จดหมำยลงทะเบยีนถงึบรษิทั ไดต้ัง้แต่วนัที ่1 - 31 ตุลำคม 2564 เพื่อใหบ้รษิทั มเีวลำด ำเนินกำรต่อไป  



Forms and Timing : The eligible shareholders, with the proof of shareholing and idenfication shall fill out the Form for Proposing 
an Agenda for the 2022 Annual General Meeting of Shareholders or Form for Proposing a Director Candidate for the 2022 Annual 
General Meeting of Shareholders, and submit it with other complete supporting evidences as required by the Company via 
registered mail to the following address, from 1 – 31 October 2021 in order for the Company to proceed further. 

เลขานุการบริษทั 
บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
เลขท่ี 258 ซอยรงัสิต-นครนายก 49 ต. ประชาธิปัตย ์ 
อ. ธญับรุี จ. ปทุมธานี 12130 

Company Secretary 
Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited 
258 Soi Ragsit - Nakornnayok 49, Prachathipat, 
Thanyaburi, Pathhumthhani 12130  

แบบฟอรม์กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายใช้สิทธิรวมกนัในการเสนอ : ผูถ้อืหุน้ทุกรำยต้องกรอก “แบบฟอรม์กำรเสนอระเบยีบวำระกำรประชุม
สำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2565” หรอื “แบบฟอรม์กำรเสนอชื่อกรรมกำร” และลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐำน แลว้รวบรวมสง่เป็นชุดเดยีวกนั พรอ้มกรอก
แบบฟอรม์ซึง่ระบุวำ่มอบหมำยใหผู้ถ้อืหุน้รำยใดเป็นตวัแทนในกำรตดิต่อกบับรษิทั 
Several shareholders joinly propose : Each of them must fill out the “Form for Proposing an Agenda for the 2022 Annual 
General Meeting of Shareholders” or “Form for Proposing a Director Candidate”, and sign their names as evidence separately. Then 
the forms should be gathered into one set.  Shareholders shall assign one shareholder as their attorney-in-fact to contact with the 
Company. 
 

ขัน้ตอน และวิธีการพิจารณา /Consideration Procedure 

1. หลกัเกณฑ์การกลัน่กรองและพิจารณาข้อเสนอ : เลขำนุกำรบรษิทัจะเป็นผู้พิจำรณำกลัน่กรองควำมครบถ้วนของข้อมูลในเบื้องต้น 
ส ำหรบัเรื่องซึ่งผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อพิจำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชุม หรอืเสนอชื่อกรรมกำร ก่อนส่งให้คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผู้ร่วมกนั
พจิำรณำตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดไวล้่ำงน้ี และบรษิทัขอสงวนสทิธไิม่พจิำรณำกรณีผูถ้อืหุน้ทีเ่สนอมคีุณสมบตัไิม่ครบถ้วนหรอืใหข้อ้มลูหรอื
เอกสำรหลกัฐำนไมค่รบถว้น ไมเ่พยีงพอ หรอืเสนอมำไมท่นัภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด 

Review and consideration Criteria for the proposal : The Company Secretary will do preliminary review on completion of 
information before proposing to the Board of Directors for consideration in accordance with the following criteria.  The Company 
reserves the right not to consider a proposal submitted by shareholders who are not eligible or has incomplete or not enough 
document/ evidence as well as is proposed later than the specified time period; 

ก) หลกัเกณฑก์ารพิจารณาเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชุม : บรษิทัจะไมบ่รรจเุรื่องต่อไปน้ีเป็นวำระกำรประชุม 

A) Consideration Criteria for a Meeting Agenda : The Company shall not include following proposal as a meeting agenda 

1) เป็นเรื่องทีข่ดัต่อมำตรำ 89/28 วรรคหน่ึงของพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

The proposal that violates the provision of first paragraph of Section 89/28 of the Securities and Exchange Act B.E. 
2535 and its amendments; 

2) เรื่องที่เกี่ยวกบักำรด ำเนินธรุกจิปกตขิองบรษิทั  และขอ้เทจ็จรงิทีก่ล่ำวอำ้งผูถ้อืหุน้มไิดแ้สดงถงึเหตุอนัควรสงสยั เกีย่วกบัควำมไม่
ปกตขิองเรื่องดงักล่ำว 

The proposal is relevant to the ordinary business operation and the information of the shareholder does not indicate any 
reasonable ground to suspect the irregularity of such matter; 

3) เรื่องทีอ่ยูน่อกเหนืออ ำนำจทีบ่รษิทัจะด ำเนินกำรใหเ้กดิผลตำมทีป่ระสงค ์

The proposal is beyond the Company’s authority; 

4) เรื่องที่ผูถ้อืหุน้ไดเ้คยเสนอต่อที่ประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อ พจิำรณำแลว้ในรอบสบิสองเดอืนที่ผำ่นมำ และเรื่องดงักล่ำวไดร้บัมตสินบสันุน 
ด้วยคะแนนเสยีงน้อยกว่ำร้อยละสบิของจ ำนวนสิทธอิอกเสียงทัง้หมดของบรษิทัเว้นแต่ข้อเท็จจรงิในกำรน ำเสนอครัง้ใหม่จะได้
เปลีย่นแปลงไปอยำ่งมนียัส ำคญัจำก ขอ้เทจ็จรงิในขณะทีน่ ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในครัง้ก่อน 

http://www.kasikornbank.com/TH/Investors/ShareholderServices/GeneralMeeting/Documents/Proposed%20Agenda%20for%20Annual%20General%20Meeting2017-T.pdf
http://www.kasikornbank.com/TH/Investors/ShareholderServices/GeneralMeeting/Documents/Proposed%20Agenda%20for%20Annual%20General%20Meeting2017-T.pdf


The proposal was submitted to the Shareholders’ meeting for its consideration within the previous 12 months, and 
received the supporting votes of less than 10% of total shares with voting rightม  unless the new proposal contains 
information that has significant changes; 

5)  กรณีอื่นตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด 

Any other cases as specified in the notification of the Capital Market Supervisory Board. 

ข) หลกัเกณฑ์การพิจารณาบุคคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือเป็นกรรมการ : บรษิทัจะพจิำรณำให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์กำรพจิำรณำ
คณุสมบตัขิองกรรมกำรบรษิทั สรปุสำระส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

B) Consideration Criteria for Director Candidate : The Company shall consider the proposal in accordance with director’s 
qualifications, per following summary; 

1) เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน  

Qualifications mentioned under the notification of the Capital Market Supervisory Board;  

2) มคีวำมรู ้ควำมสำมำรถ และควำมเชีย่วชำญทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกจิกำรของบรษิทั 

Have a solid knowledge, expertise and experience considered beneficial to the Company; 

3) มคีวำมตัง้ใจและจรยิธรรมในกำรด ำเนินธรุกจิ 

Be determined and have an ethical mind in running business; 

4) ไมเ่ป็นกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรในบรษิทั และ/หรอืองคก์รทีเ่ป็นคูแ่ขง่กบับรษิทั 

Must not be a director or a co-executive of a related company and/or organization, which is the rival business to the 
Company;  

5) มตี ำแหน่งหน้ำที่ในกำรเป็นกรรมกำรในบรษิทัจดทะเบยีนไม่เกนิ 5 บรษิทั และบรษิทัในเครอืของบรษิทัจดทะเบยีนใดๆ ไม่เกนิ 6 
บรษิทั 

Take a position of a director in not more than 5 listed companies and not more than 6 affiliated companies of any listed 
companies. 

 

2. ผลการพิจารณา : กำรเสนอวำระหรอืชื่อกรรมกำรที่ผ่ำนควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรบรษิทั จะได้รบักำรบรรจุเป็นวำระกำรประชุม
สำมญัผูถ้ือหุน้ โดยจะปรำกฏอยู่ในค ำบอกกล่ำวเรยีกประชุมสำมญัผู้ถอืหุน้ประจ ำปี เรื่องที่ไม่ผ่ำนควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 
บรษิทั จะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้นัน้   

 
Consideration Result : The proposals for agenda or director candidate approved by the Company’s Board will be included in the 
AGM notice. For the proposals disapproved by the Board, the Company will notify the shareholders in the meeting.   

 

3. การลงมติโดยผู้ถือหุ้นให้บรรจเุร่ืองเป็นวาระการประชุมเพ่ิมเติม : กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของ
จ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง เหน็ชอบใหม้กีำรบรรจเุรื่องทีเ่สนอโดยผูถ้อืหุน้ดงักล่ำว เป็นวำระกำรประชุม
ของผูถ้อืหุ้น คณะกรรมกำรบรษิทั จะบรรจุเรื่องดงักล่ำวเป็นวำระกำรประชุมผูถ้อืหุ้น ที่บรษิทั จะจดัใหม้ขีึน้ในคร้ังถดัไป ทัง้น้ี เพื่อค ำนึงถึง
กำรใหส้ทิธอิย่ำงเท่ำเทียมกนักบัผูถ้อืหุน้ที่มไิดเ้ขำ้ร่วมประชุมหรอืไม่ไดใ้หอ้ ำนำจแก่ผูร้บัมอบฉันทะในกำรลงมตใินวำระเพิม่เตมิส ำหรบักำร
ประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้นัน้ 
 
Shareholders resolved to include as additional meeting agenda : In case shareholders at the AGM reach the resolution with 
the majority votes of the total shareholders who attend the meeting and have the right to vote, approving to include the proposed 
matter into the shareholders’ agenda, the Company’s Board will place it on the agenda of the next AGM.  This is to provide 
equitable treatment to the shareholders who do not attend such meeting or who do not provide authority to the proxy for 
additional agenda of such meeting. 
 


