
หลกัเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชมุ หรือเสนอช่ือกรรมการ 
ส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อห ุ้น ประจ าปี 2566 บริษทั อีโนเว รบัเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
Criteria for proposing agenda or director candidate 
for the 2023 Annual General Meeting of Shareholders, Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited 
 

วตัถปุระสงค์/Objective 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ได้ตระหนกัถึงสิทธิและควำมเท่ำเทียมกนัของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำ ร
ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ดงัน ัน้ก่อนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี บริษทัจึงเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเสนอเร่ืองท่ีเห็นว่ำเป็นประโยชน์ต่อบริษ ัท 
เพื่อพิจำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น รวมทัง้เสนอชื่อกรรมกำร หรือส่งค ำถำมเป็นกำรล่วงหน้ำได้ทุกปี โดย เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ ท่ี
บริษทัก ำหนดไว้ 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: 

 

หลกัเกณฑ์/ Criteria 

1. คุณสมบติัของผูถื้อห ุ้น : ผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเสนอเร่ืองเพื่อพิจำรณำบรรจุเป็นวำระ หรือเสนอชื่อกรรมกำรส ำหรบักำรประชุมสำม ัญผู้ถือหุ้นของ
บริษทั ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษทั (คิดเป็น 10,000,000 หุ้น) โดยอำจเป็นผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรือ
หลำยรำยรวมกนัก็ได้  

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 o f the total shares with voting right (equal to 
10,000,000 shares) either by one or several shareholders combined.  

2. หลกัฐานการถือห ุ้นและการแสดงตน / Proof of shareholding and identification  

[   ] หนงัสือรบัรองจำกบริษทัหลกัทรพัย์/ The certificate of shares held issued by securities companies 
[   ] หลกัฐำนอ่ืนจำกบริษทั ศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์  (ประเทศไทย) จ ำกดั  หรือ ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้ร ับฝำกทรพัย์สิน  
      Any other certificates from Thailand Securities Depository Co., Ltd. or the Stock Exchange of  Thailand or Custodian 
[   ] ส ำเนำใบหุ้นท่ีลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้อง/ Share Certificate/Script and certified true copies by such shareholders               

หลกัฐำนกำรแสดงตน/ Shareholder Identification 
[   ] บุคคลธรรมดำ: ส ำเนำบตัรประชำชน/ หนงัสือเดินทำง (กรณีบุคคลต่ำงชำติ) ท่ียงัไม่หมดอำยุ พร้อมร้บรองส ำเนำถูกต้อง 

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

[   ] นิติบุคคล: ส ำเนำหนงัสือรบัรองนิติบุคคลพร้อมด้วยส ำเนำบัตรประชำชน หรือหนังสือเดินทำง (กรณีบุคคลต่ำงชำติ) ของกรรมกำรผู้มี
อ ำนำจลงนำม ท่ีได้ลงชื่อในแบบฟอร์มน้ี พร้อมรบัรองส ำเนำถูกต้อง 
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. แบบฟอร์มและระยะเวลาการเสนอ : ผู้ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบตัิและแสดงหลกัฐำนกำรถือหุ้นและแสดงตนครบถ้วนตำมหลกัเกณฑ์ข้ำงต้นสำมำรถ
เสนอเร่ืองเพื่อพิจำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชุม โดยกรอกแบบฟอร์มกำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น  ประจ ำปี 2566 หรือ
แบบฟอร์มกำรเสนอชื่อกรรมกำร ส ำหรบักำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2566 พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำนท่ีเกี่ยวข้องอย่ำงครบถ้วน ส่ง
จดหมำยลงทะเบียนถึงบริษทั ได้ต ัง้แต่วนัท่ี 1 - 31 ตุลำคม 2565 เพื่อให้บริษทั มีเวลำด 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 202 3 Annual General Meeting of Shareholders or Form for Proposing a Director Candidate for the 202 3 
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 2022 in order for the Company to proceed further. 

เลขานุการบริษทั 
บริษทั อีโนเว รบัเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
เลขที่ 258 ซอยรงัสิต-นครนายก 49 ต. ประชาธิปัตย์  
อ. ธญับุรี จ. ปทุมธานี 12130 

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

แบบฟอร์มกรณีผูถื้อห ุ้นหลายรายใช้สิทธิรวมกนัในการเสนอ : ผู้ถือหุ้นทุกรำยต้องกรอก “แบบฟอร์มกำรเสนอระเ บียบวำระกำรประชุม
สำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2566” หรือ “แบบฟอร์มกำรเสนอชื่อกรรมกำร” และลงชื่อไว้ เป็นหลกัฐำน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกนั พร้อมกรอก
แบบฟอร์มซ่ึงระบุว่ำมอบหมำยให้ผู้ถือหุ้นรำยใดเป็นตวัแทนในกำรติดต่อกบับริษทั 
Several shareholders joinly propose : Each of them must fill out the “Form for Proposing an Agenda for the 2023 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 : เลขำนุกำรบริษทัจะเป็นผู้พิจำรณำกลัน่กรองควำมครบถ้วนของข้อมูลในเบ้ืองต้น ส ำหรับ
เร่ืองซ่ึงผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อพิจำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชุม หรือเสนอชื่อกรรมกำร ก่อนส่งให้คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผู้ร่วมกนัพิจำรณำตำม
หลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนดไว้ล่ำงน้ี และบริษทัขอสงวนสิทธิไม่พิจำรณำกรณีผู้ถือหุ้นท่ีเสนอมีคุณสมบตัิไม่ครบถ้วนหรือให้ข้อมูลหรือเอกสำรหลกัฐำน
ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมำไม่ทนัภำยในระยะเวลำท่ีก 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) หลกัเกณฑ์การพิจารณาเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชมุ : บริษทัจะไม่บรรจุเร่ืองต่อไปน้ีเป็นวำระกำรประชุม 

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

1) เป็นเร่ืองท่ีขดัต่อมำตรำ 89/28 วรรคหน่ึงของพระรำชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

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) เร่ืองท่ีเกี่ยวกบักำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษทั  และข้อเท็จจริงท่ีกล่ำวอ้ำงผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอนัควรสงสยั เกี่ยวก ับควำมไม่
ปกติของเร่ืองดงักล่ำว 

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) เร่ืองท่ีอยู่นอกเหนืออ ำนำจท่ีบริษทัจะด ำเนินกำรให้เกิดผลตำมท่ีประสงค์ 

The proposal is beyond the Company’s authority; 

4) เร่ืองท่ีผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจำรณำแล้วในรอบสิบสองเดือนท่ีผ่ำนมำ และเร่ืองดงักล่ำวได้ร ับมติสนบสันุน 
ด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่ำร้อยละสิบของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษทัเว้นแต่ข้อเท็จจริงในกำรน ำเสนอครัง้ใหม่จะได้
เปล่ียนแปลงไปอย่ำงมีนยัส ำคญัจำก ข้อเท็จจริงในขณะท่ีน ำเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ก่อน 

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 righ tม  unless the new proposal contains 
information that has significant changes; 

5)  กรณีอ่ืนตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด 

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

ข) หลกัเกณฑ์การพิจารณาบุคคลที่ได้ร ับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ : บริษทัจะพิจำรณำให้สอดคล้องก ับหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
คุณสมบตัิของกรรมกำรบริษทั สรุปสำระส 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) มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมเชี่ยวชำญท่ีเป็นประโยชน์ต่อกิจกำรของบริษทั 

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

3) มีควำมต ัง้ใจและจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ 

Be determined and have an ethical mind in running business;  

4) ไม่เป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำรในบริษทั และ/หรือองค์กรท่ีเป็นคู่แข่งกบับริษทั 

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) มีต ำแหน่งหน้ำท่ีในกำรเป็นกรรมกำรในบริษ ัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษ ัท และบริษทัในเครือของบริษ ัทจดทะเบียนใดๆ ไม่เกิน 6 
บริษทั 

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 : กำรเสนอวำระหรือชื่อกรรมกำรท่ีผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทั จะได้รบักำรบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมญัผู้
ถือหุ้น โดยจะปรำกฏอยู่ในค ำบอกกล่ำวเรียกประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี เร่ืองท่ีไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทั บริษทั จะแจ้ง
ให้ผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมผู้ถือหุ้นครัง้น ัน้   

 
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. การลงมติโดยผูถื้อห ุ้นให้บรรจุเรื่องเป็นวาระการประชมุเพ่ิมเติม  : กรณีท่ีผู้ถือหุ้นในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของ
จ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง เห็นชอบให้มีกำรบรรจุเร่ืองท่ีเสนอโดยผู้ถือหุ้นดงักล่ำว เป็นวำระกำรประชุม
ของผู้ถือหุ้น คณะกรรมกำรบริษทั จะบรรจุเร่ืองดงักล่ำวเป็นวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น ท่ีบริษทั จะจดัให้มีขึ้นในครั้งถดัไป ทัง้น้ี เพื่อค ำนึงถึงกำร
ให้สิทธิอย่ำงเท่ำเทียมกนักบัผู้ถือหุ้นท่ีมิได้เข้ำร่วมประชุมหรือไม่ได้ให้อ ำนำจแก่ผู้รบัมอบฉนัทะในกำรลงมติในวำระเพิ่มเติมส ำหรบักำรประชุมผู้
ถือหุ้นครัง้น ัน้ 
 
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 agen da 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 f or 
additional agenda of such meeting. 
 


