
 
                                                                                                                                         เอกสารแนบ 3 

 แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ  ก) 
Proxy (Form A.) 

 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น ........................................   เขียนที� ............................................………….. 
Shareholders’ Registration No.                 Written at 
                          วนัที� ...... เดือน.......................... พ.ศ. ............……….. 
            Date      Month                   Year 

ข้าพเจ้า .....................................................................................................สญัชาติ .......................................................... 
I/We                    Nationality 
อยูบ้่านเลขที� ....................................  ถนน ............................................... ตําบล/แขวง ..................................................... 
Residing at          Road               Tambol/Kwaeng 
อําเภอ/เขต ....................................... จงัหวดั ................................................ รหสัไปรษณีย์ ............................................... 
Amphur/Khet                        Province   Postal code 
 
 เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท  อีโนเว  รับเบอร์  (ประเทศไทย)  จาํกัด (มหาชน) 
 As a Shareholder of Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited 

โดยถือหุ้นจํานวนทั 0งสิ 0น  …………….........................................    หุ้น  
 Holding the total amount of          shares 
 และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั ........................………………    เสียง 
 And have the rights to vote equal to   votes 
 
ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appoint 
 

�   (1)  ชื�อ (Name) .................................................................................... อาย ุ(age)  ................... ปี (years)  

อยูบ้่านเลขที� ....................................  ถนน ............................................... ตําบล/แขวง ................................................ 
Residing at          Road               Tambol/Kwaeng 
อําเภอ/เขต ....................................... จงัหวดั ................................................ รหสัไปรษณีย์ ............................................  หรือ (or) 
Amphur/Khet                        Province   Postal code 
  

�   (2)  ชื�อ (Name) .................................................................................... อาย ุ(age)  ...................  ปี (years)  

อยูบ้่านเลขที� ....................................  ถนน ............................................... ตําบล/แขวง ................................................ 
Residing at          Road               Tambol/Kwaeng 
อําเภอ/เขต ....................................... จงัหวดั ................................................ รหสัไปรษณีย์ ............................................. หรือ (or) 
Amphur/Khet                        Province   Postal code 
 

�   (3)   ชื�อ (Name) .................................................................................... อาย ุ(age)  ................... ปี (years)  

อยูบ้่านเลขที� ....................................  ถนน ............................................... ตําบล/แขวง ................................................ 
Residing at          Road               Tambol/Kwaeng 
อําเภอ/เขต ....................................... จงัหวดั ................................................ รหสัไปรษณีย์ .......................................... 
Amphur/Khet                        Province   Postal code 

 
�   (4)    คณุวิชิต วฒิุสมบตัิ (กรรมการอิสระ)             Khun Vichit Vuthisombut (Independent Director) 

1468 ซอยศรีบรูพา 10 (ซอย 49) แขวงคลองจั�น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
1468 soi. Sribhoorapa 10 (soi.49) Klong jan, bangkapi, Bangkok 10240 
      
�   (5)    คณุชวนา วิวฒัน์พนชาติ (กรรมการอิสระ)      Khun Chaovana Viwatpanachati (Independent Director) 

สํานกังานปิติเสวี 8/4 ซอยวิภาวดี 44 ถนนวิภาวดี - รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
Pitisevi & Company 8/4 soi.Vipbhavadi 44 Vibhavadi-Rangsit .,Rd , Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900 
 
 



 
คนหนึ�งคนใด เพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  
ปี 2557ในวนัพธุที� 29 มกราคม 2557 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชมุชั 0น 2 อาคารวิทยานสุรณ์ ของบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จดักดั 
(มหาชน) เลขที� 157 ม.5 ถ. พหลโยธิน ต.ลําไทร อ.วงัน้อย จ.พระนครศรีอยธุยา 13170 หรือที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the ordinary General Meeting of the shareholders for 2014 On 
Wednesday 29th day of January 2014, 14.00 hours at Vitya Memorial Hall 2 nd Floor, Inoue Rubber (Thailand) PLC.        
157 Moo 5 Phaholyothin Rd., Lamsai, Wangnoi, Ayutthaya 13170 Or at any adjournment thereof to any other date/time         
and venue 

 
กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนั 0น ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้ทําเองทกุประการ 

 I/We shall be liable for any action taken by the proxy holder at the meeting 
 
 
 
               ลงชื�อ/Signed......... ................................... ผู้มอบฉันทะ/Shareholder 

               ( ................................................................. ) 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 

Duty Stamp 
     Baht 20 

                ลงชื�อ/Signed ............................................ ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

                 ( ........................................................................) 
 
หมายเหต ุ
Remark 
 
1. ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
    ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคน เพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
    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. ผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเทา่กบัจํานวนหุ้นที�ถือโดยไมส่ามารถจะมอบฉันทะเพียงบางสว่นน้อยกวา่จํานวนที�ถือไว้ได้ 
    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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ  ข) 

                                                                Proxy (Form B.) 
 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น ........................................   เขียนที� ............................................………….. 
Shareholders’ Registration No.                 Written at 
                       
                          วนัที� ...... เดือน.......................... พ.ศ. ............……….. 
            Date      Month                   Year 

ข้าพเจ้า ....................................................................................... สญัชาติ .......................................................... 
I/We        Nationality 
อยูบ้่านเลขที� ....................................  ถนน ............................................... ตําบล/แขวง ..................................................... 
Residing at          Road               Tambol/Kwaeng 
อําเภอ/เขต ....................................... จงัหวดั ................................................ รหสัไปรษณีย์ ............................................... 
Amphur/Khet                        Province   Postal code  
 
 เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท  อีโนเว  รับเบอร์  (ประเทศไทย)  จาํกัด (มหาชน) 
 As a Shareholder of Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited 

โดยถือหุ้นจํานวนทั 0งสิ 0น  ……………...........................  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั ........................……...........  เสียง 
Holding the total amount of   shares , and have the rights to vote equal to    votes 

เป็นหุ้นสามญั               ……………...........................   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั ........................……...........  เสียง  
Ordinary share     shares , and have the rights to vote equal to    votes 

 เป็นหุ้นบริุมสิทธิ            ............................................    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั ........................……...........  เสียง 
Preferred share     shares , and have the rights to vote equal to    votes 

 
ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appoint 
 

�   (1)  ชื�อ (Name) .................................................................................... อาย ุ(age)  ................... ปี (years)  

อยูบ้่านเลขที� ....................................  ถนน ............................................... ตําบล/แขวง ..................................................... 
Residing at          Road               Tambol/Kwaeng 
อําเภอ/เขต ....................................... จงัหวดั ................................................ รหสัไปรษณีย์ ..............................................หรือ (or) 
Amphur/Khet                        Province   Postal code  
 

�   (2)  ชื�อ (Name) .................................................................................... อาย ุ(age)  ................... ปี (years)  

อยูบ้่านเลขที� ....................................  ถนน ............................................... ตําบล/แขวง ..................................................... 
Residing at          Road               Tambol/Kwaeng 
อําเภอ/เขต ....................................... จงัหวดั ................................................ รหสัไปรษณีย์ ..............................................หรือ (or) 
Amphur/Khet                        Province   Postal code 
 

�  (3)   ชื�อ (Name) .................................................................................... อาย ุ(age)  ................... ปี (years)  

อยูบ้่านเลขที� ....................................  ถนน ............................................... ตําบล/แขวง ..................................................... 
Residing at          Road               Tambol/Kwaeng 
อําเภอ/เขต ....................................... จงัหวดั ................................................ รหสัไปรษณีย์ ............................................... 
Amphur/Khet                        Province   Postal code 
 
�  (4)    คณุวิชิต วฒิุสมบตัิ (กรรมการอิสระ)             Khun Vichit Vuthisombut (Independent Director) 

1468 ซอยศรีบรูพา 10 (ซอย 49) แขวงคลองจั�น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
1468 soi. Sribhoorapa 10 (soi.49) Klong jan, bangkapi, Bangkok 10240 
 
�  (5)    คณุชวนา วิวฒัน์พนชาติ (กรรมการอิสระ)      Khun Chaovana Viwatpanachati (Independent Director) 

สํานกังานปิติเสวี 8/4 ซอยวิภาวดี 44 ถนนวิภาวดี - รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
Pitisevi & Company 8/4 soi.Vipbhavadi 44 Vibhavadi-Rangsit .,Rd , Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900 



 
คนหนึ�งคนใด เพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ปี 2557 
ในวนัพธุที� 29 มกราคม 2557 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชมุชั 0น 2 อาคารวิทยานสุรณ์ ของบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จดักดั (มหาชน)  
เลขที� 157 ม.5 ถ. พหลโยธิน ต.ลําไทร อ.วงัน้อย จ.พระนครศรีอยธุยา 13170 หรือที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the ordinary General Meeting of the shareholders for 2014 

On Wednesday 29th day of January 2014, 14.00 hours at Vitya Memorial Hall 2nd Floor, Inoue Rubber (Thailand) PLC. 

157 Moo 5 Phaholyothin Rd., Lamsai, Wangnoi, Ayutthaya 13170 Or at any adjournment thereof to any other date/time 
and venue 

 
(6)   ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั 0งนี 0  ดงันี 0 
        I/We will authorize the proxy to vote on my/our behalf at the meeting as follows: 

 
       � (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
              (a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

       � (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 0 
             (b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 

วาระที�  1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั"งที� 1/2556 เมื�อวนัที�  29 มกราคม 2556  
Agenda 1    To adopt the minutes of the ordinary General Meeting No.1/2013 held on January 29, 2013 

 

 � เห็นดว้ย       � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 
      Approve             Disapprove        Abstain 

 

วาระที�  2       พจิารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปีที�ผ่านมา 
Agenda 2     To acknowledge the report on the Company’s operating results 
 

 � เห็นดว้ย       � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 
      Approve             Disapprove        Abstain 

 

วาระที�  3      พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัฯ ประจําปี 2556 
 สิ +นสุดวันที- 30 กันยายน 2556 

Agenda 3     To approve the verified statements of financial position and statements of comprehensive  
 income for the year ended September 30, 2013 
 
 � เห็นดว้ย       � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 
      Approve             Disapprove        Abstain 

 

วาระที�  4       พจิารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไร และการจ่ายเงนิปันผล 
Agenda 4     To approve the appropriation of the profit and annual dividend payment 
 

 � เห็นดว้ย       � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 
      Approve             Disapprove        Abstain 

 
 

วาระที�  5      พจิารณาแต่งตั"งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 
Agenda 5     To appoint directors to replace directors who are retired by rotation 
 
  �  การแต่งตั�งกรรมการทั�งชุด           �   การแต่งตั�งกรรมการรายบุคคล 

        To elect each director individually         To elect directors as a whole                    
 
 

 
 



 
            1. รศ.ดร. เจษฎา โลหอุ่นจิตร 
               Assoc.Prof.Dr. Chesada Loha-unchit 
 

            � เห็นดว้ย       � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 
                 Approve             Disapprove        Abstain 

 

             2. นายทนง  ลี� อิสสระนุกลู 
                Mr. Thanong  Leeissaranukul 
 

            � เห็นดว้ย       � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 
                 Approve             Disapprove        Abstain 

 

            3. นายคิโยฮารุ  มิซูชิม่า 
               Mr. Kiyoharu  Mizushima  
 

 � เห็นดว้ย       � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 
                 Approve             Disapprove        Abstain 

 
            4. นายมาโกโตะ  ฮาชิโมโตะ 
                                       Mr. Makoto  Hashimoto  
 

 � เห็นดว้ย       � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 
                 Approve             Disapprove        Abstain 

 

วาระที�  6      พจิารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการประจําปี 2557 
Agenda 6     To approve the remuneration for the Directors 
 

           � เห็นดว้ย        � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 
                Approve             Disapprove        Abstain 

 

วาระที�  7      พจิารณาแต่งตั"งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจําปี 2557 
Agenda 7     To appoint the Company’s auditors and fix the remuneration for the year 2014 
 

           � เห็นดว้ย       � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 
                Approve             Disapprove        Abstain 

 

วาระที�  8                   พจิารณาเรื�องอื�นๆ   (ถ้ามี) 
Agenda 8    Other topics (if any) 

 
          � เห็นดว้ย       � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 
               Approve             Disapprove        Abstain 
 
(7)   การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดที3ไม่เป็นไปตามที3ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี�  ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั�นไม่ถูกตอ้งและ   

       ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 
       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. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
   (8)     ในกรณีที3ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีที3ที3ประชุมมีการ 
            พิจารณาหรือลงมติในเรื3องใดนอกเหนือจากที3ระบุไวข้า้งตน้รวมถึงกรณีที3มีการแกไ้ขเปลี3ยนแปลงหรือเพิ3มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ให้ผูรั้บมอบ    
            ฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที3เห็นสมควร  
          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. 
 
 
 
 กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนั 0น ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้ทําเองทกุประการ 
 I/We shall be liable for any action taken by the proxy holder at the meeting 
 
 
 
               ลงชื�อ /Signed............................................ ผู้มอบฉันทะ/Shareholder 

                        ( ................................................................... ) 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 

Duty Stamp 
Baht 20 

                ลงชื�อ/Signed .............................................. ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

                         ( .......................................................................... ) 
 
 
หมายเหต ุ 
 Remark 
 
1. ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
    ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคน เพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
    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. วาระเลือกตั 0งกรรมการสามารถเลือกตั 0งกรรมการทั 0งชดุหรือเลือกตั 0งกรรมการเป็นรายบคุคล 
    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. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที�ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิ�มเติมได้ในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบ   
    ฉันทะแบบ 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

The Annex to the Proxy Form B. 
 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท  อีโนเว  รับเบอร์ (ประเทศไทย)  จาํกัด  (มหาชน) 
The proxy is granted by a shareholder of Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited 
 
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2557 ในวนัพธุที� 29 มกราคม 2557 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชมุชั 0น 2 อาคารวิทยานสุรณ์ ของบริษัท อีโนเว 
รับเบอร์ (ประเทศไทย) จดักดั (มหาชน) เลขที� 157 ม.5 ถ. พหลโยธิน ต.ลําไทร อ.วงัน้อย จ.พระนครศรีอยธุยา 13170 
หรือที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย 

For the Ordinary General Meeting of the shareholders for 2014. On Wednesday 29th day of January 2014, 14.00 hours at 
Vitya Memorial Hall 2 nd 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 

 

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

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั 0งนี 0  ดงันี 0 
                I/We will authorize the proxy to vote on my/our behalf at the meeting as follows: 

 
       � (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
                            (a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

       � (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 0 
             (b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 
วาระที3 .......................   เรื3อง ............................................................................. 
Agenda   Subject 
         � เห็นดว้ย       � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 
              Approve             Disapprove        Abstain 
 
วาระที3 .......................   เรื3อง ............................................................................. 
Agenda   Subject 
         � เห็นดว้ย       � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 
              Approve             Disapprove        Abstain 
 

วาระที3 .......................   เรื3อง ............................................................................. 
Agenda   Subject 
         � เห็นดว้ย       � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 
              Approve             Disapprove        Abstain 

 
    ข้าพเจ้าขอรับรองวา่  รายการในใบตอ่แบบหนงัสือรับรองมอบฉันทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
     I/We certify that the details in this annex to the proxy form are completely correct and totally true. 
 
 
 

 ลงชื�อ/Signed ............................................ ผู้มอบฉันทะ/Shareholder 

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

 ลงชื�อ/Signed ............................................ ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

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



 
 

   แบบหนังสือมอบฉันทะ  (แบบ  ค) 
           (Proxy Form C.) 

(แบบที�ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตั 0งให้คสัโตเดยีน ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) 
(which is used in case the shareholder is a foreign investor and appoints the Custodian in Thailand be  

the Securities Depository)  
 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น ........................................   เขียนที� ............................................………….. 
Shareholders’ Registration No.                 Written at 
                       
                          วนัที� ...... เดือน.......................... พ.ศ. ............……….. 
            Date      Month                   Year 
 

ข้าพเจ้า .................................................................................................... สญัชาติ .......................................................... 
I/We                   Nationality 
อยูบ้่านเลขที� ....................................  ถนน ............................................... ตําบล/แขวง ................................................................. 
Residing at          Road               Tambol/Kwaeng 
อําเภอ/เขต ....................................... จงัหวดั ................................................ รหสัไปรษณีย์ ........................................................... 
Amphur/Khet                        Province   Postal code 
 
ในฐานะเป็นผู้ประกอบธุรกิจรับฝากและดแูลหุ้น (คสัโตเดียน) ให้กบั ................................................................................................. 
As Custodian of   
 
 ซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท  อีโนเว  รับเบอร์  (ประเทศไทย)  จาํกัด (มหาชน) 
 Being a Shareholder of Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited 

โดยถือหุ้นจํานวนทั 0งสิ 0น  ……………...........................  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั ........................……...........  เสียง 
Holding the total amount of    shares , and have the rights to vote equal to    votes 

เป็นหุ้นสามญั.............. ……………...........................   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั ........................……...........  เสียง  
Ordinary share      shares , and have the rights to vote equal to    votes 

 เป็นหุ้นบริุมสิทธิ........... ............................................    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั ........................……...........  เสียง 
Preferred share      shares , and have the rights to vote equal to    votes 

 
ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appoint 
 

�   (1)  ชื�อ (Name) .................................................................................... อาย ุ(age)  ................... ปี (years)  

อยูบ้่านเลขที� ....................................  ถนน ............................................... ตําบล/แขวง ..................................................... 
Residing at          Road               Tambol/Kwaeng 
อําเภอ/เขต ....................................... จงัหวดั ................................................ รหสัไปรษณีย์ ...............................................หรือ (or) 
Amphur/Khet                        Province   Postal code  
 

�   (2)  ชื�อ (Name) .................................................................................... อาย ุ(age)  ................... ปี (years)  

อยูบ้่านเลขที� ....................................  ถนน ............................................... ตําบล/แขวง ..................................................... 
Residing at          Road               Tambol/Kwaeng 
อําเภอ/เขต ....................................... จงัหวดั ................................................ รหสัไปรษณีย์ ..............................................หรือ (or) 
Amphur/Khet                        Province   Postal code 
 

�  (3)   ชื�อ (Name) .................................................................................... อาย ุ(age)  ................... ปี (years)  

อยูบ้่านเลขที� ....................................  ถนน ............................................... ตําบล/แขวง ..................................................... 
Residing at          Road               Tambol/Kwaeng 
อําเภอ/เขต ....................................... จงัหวดั ................................................ รหสัไปรษณีย์ ............................................... 
Amphur/Khet                        Province   Postal code 



 
        
 

�  (4)    คณุวิชิต วฒิุสมบตัิ (กรรมการอิสระ)             Khun Vichit Vuthisombut (Independent Director) 

1468 ซอยศรีบรูพา 10 (ซอย 49) แขวงคลองจั�น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
1468 soi. Sribhoorapa 10 (soi.49) Klong jan, bangkapi, Bangkok 10240 
      
�  (5)    คณุชวนา วิวฒัน์พนชาติ (กรรมการอิสระ)       Khun Chaovana Viwatpanachati (Independent Director) 

สํานกังานปิติเสวี 8/4 ซอยวิภาวดี 44 ถนนวิภาวดี - รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
Pitisevi & Company 8/4 soi.Vipbhavadi 44 Vibhavadi-Rangsit .,Rd , Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900 
 
คนหนึ�งคนใด เพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ปี 2557 
ในวนัพธุที� 29 มกราคม 2557 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชมุชั 0น 2 อาคารวิทยานสุรณ์ ของบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จดักดั (มหาชน)  
เลขที� 157 ม.5 ถ. พหลโยธิน ต.ลําไทร อ.วงัน้อย จ.พระนครศรีอยธุยา 13170 หรือที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย 
 
Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Ordinary General Meeting of the Shareholders for 2014 
On Wednesday 29th day of January 2014, 14.00 hours at Vitya Memorial Hall 2 nd 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  
 
 

(6)   ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครั 0งนี 0 ดงันี 0      
       I/We have granted to my/our proxy to attend this meeting and vote therein as follows: 

 
       �  มอบฉันทะตามจํานวนหุ้นทั 0งสิ 0นที�ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
                             to vote based on the total number of shares held by me/us to which I/we am/are entitled 

       �  มอบฉันทะบางสว่น คือ  
            to split the votes as follows: 
  � หุ้นสามญั ____________________    หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้                                           เสียง 
  ordinary share              shares and have the right to vote           votes 

� หุ้นบริุมสิทธิ ____________________ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้                                           เสียง 
                             preferred share              shares and have the right to vote                               votes   
               รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั 0งหมด                                       เสียง 
               Totaling to vote               votes 

  

(7)   ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั 0งนี 0 ดงันี 0 
        I/We authorized my proxy to cast the votes according to my intentions as follows: 
 

      � (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
                            (a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

       � (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 0 
             (b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions 

 

วาระที�  1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครั"งที� 1/2556 เมื�อวนัที�  29 มกราคม 2556 
   Agenda 1   To adopt the minutes of the Extraordinary General Meeting No.1/2013 held on January 29, 2013 

 � เห็นดว้ย       � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 
      Approve             Disapprove        Abstain 
 

    วาระที�  2      พจิารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปีที�ผ่านมา 
   Agenda 2     To acknowledge the report on the Company’s operating results 
 

 � เห็นดว้ย       � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 
      Approve             Disapprove        Abstain 
 
 
 
 



 
 
 

วาระที�  3 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัฯ ประจําปี 2556 
 สิ +นสุดวันที- 30 กันยายน 2556 

Agenda 3      To approve the verified statements of financial position and statements of comprehensive  
                   income for the year ended September 30, 2013 
 
 � เห็นดว้ย       � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 
      Approve             Disapprove        Abstain 

 

วาระที�  4        พจิารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไร และการจ่ายเงนิปันผล 
Agenda 4      To approve the appropriation of the profit and annual dividend payment 
 

 � เห็นดว้ย       � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 
      Approve             Disapprove        Abstain 

 

วาระที�  5       พจิารณาแต่งตั"งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 
Agenda 5      To appoint directors to replace directors who are retired by rotation 
 
 �   การแต่งตั�งกรรมการทั�งชุด         �   การแต่งตั�งกรรมการรายบุคคล 

   To elect each director individually       To elect directors as a whole                    
 
 

        1. รศ.ดร. เจษฎา โลหอุ่นจิตร 
               Assoc.Prof.Dr. Chesada Loha-unchit 
 

            � เห็นดว้ย       � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 
                 Approve             Disapprove        Abstain 

 
             2. นายทนง  ลี� อิสสระนุกลู 
                 Mr. Thanong  Leeissaranukul 
 

            � เห็นดว้ย       � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 
                 Approve             Disapprove        Abstain 

 

            3. นายคิโยฮารุ  มิซูชิม่า 
               Mr. Kiyoharu  Mizushima  
 

 � เห็นดว้ย       � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 
                  Approve             Disapprove        Abstain 

 
            4. นายมาโกโตะ  ฮาชิโมโตะ 
                                      Mr. Makoto  Hashimoto  

 � เห็นดว้ย       � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 
                  Approve             Disapprove        Abstain 

 

วาระที�  6      พจิารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการประจําปี 2557 
Agenda 6     To approve the remuneration for the Directors 
 

           � เห็นดว้ย        � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 
                   Approve              Disapprove       Abstain 
 

วาระที�  7      พจิารณาแต่งตั"งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจําปี 2557 
Agenda 7     To appoint the Company’s auditors and fix the remuneration for the year 2014 
 

           � เห็นดว้ย       � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 



 
                     Approve             Disapprove        Abstain 

วาระที�  8 พจิารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 
Agenda 8                     Other topics (if any) 
 

          � เห็นดว้ย       � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 
                    Approve             Disapprove        Abstain 
 

 
 (8)     การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดที3ไม่เป็นไปตามที3ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี�  ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั�นไม่ถูกตอ้งและ

ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 
      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. 

 

ในกรณีที3ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีที3ที3ประชุมมีการพิจารณาหรือลง
มติในเรื3องใดนอกเหนือจากที3ระบุไวข้า้งตน้รวมถึงกรณีที3มีการแกไ้ขเปลี3ยนแปลงหรือเพิ3มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา
และลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที3เห็นสมควร  
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. 

 
 กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนั 0น ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้ทําเองทกุประการ 
 I/We shall be liable for any action taken by the proxy holder at the meeting 
 
               ลงชื�อ /Signed............................................ ผู้มอบฉันทะ/Shareholder 

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

         ลงชื�อ/Signed .............................................. ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

                 ( ............................................................... ) 
หมายเหต ุ 
Remark 

1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นี 0ใช้เฉพาะกรณีที�ผู้ ถือหุ้นที�ปรากฏชื�อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศ และแตง่ตั 0งให้ 
        คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากดแูลหุ้นให้เทา่นั 0น 
        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. หลกัฐานที�ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 

Evidence of documents required to be attached to the proxy form are: 
(1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 

A Power of Attorney executed by the shareholder authorizing the custodian to execute the proxy form on 
behalf of such shareholder; 

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

3. ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม ่ 
สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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.     วาระเลือกตั 0งกรรมการสามารถเลือกตั 0งกรรมการทั 0งชดุหรือเลือกตั 0งกรรมการเป็นรายบคุคล 
              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.     ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที�ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ�มเติมได้ในใบ 
                 ประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ 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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               ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
                                                                The Annex to the Proxy Form C. 
 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท  อีโนเว  รับเบอร์ (ประเทศไทย)  จาํกัด  (มหาชน) 
The proxy is granted by a shareholder of Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited 
 
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2557 ในวนัพธุที� 29 มกราคม 2557 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชมุชั 0น 2 อาคารวิทยานสุรณ์ ของบริษัท อีโนเว 
รับเบอร์ (ประเทศไทย) จดักดั (มหาชน) เลขที� 157 ม.5 ถ. พหลโยธิน ต.ลําไทร อ.วงัน้อย จ.พระนครศรีอยธุยา 13170 
หรือที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย 
For the Ordinary General Meeting of the shareholders for 2014. On Wednesday 29th day of January 2014, 14.00 hours at 
Vitya Memorial Hall 2 nd 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 
 
 
                                                                             ........................................................................... 

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั 0งนี 0  ดงันี 0 
                I/We will authorize the proxy to vote on my/our behalf at the meeting as follows: 

 
       � (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
                            (a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

       � (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี 0 
             (b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 
วาระที3 .......................   เรื3อง ............................................................................. 
Agenda   Subject 
         � เห็นดว้ย       � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 
              Approve             Disapprove        Abstain 
 
วาระที3 .......................   เรื3อง ............................................................................. 
Agenda   Subject 
         � เห็นดว้ย       � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 
              Approve             Disapprove        Abstain 
 
วาระที3 .......................   เรื3อง ............................................................................. 
Agenda   Subject 
         � เห็นดว้ย       � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 
              Approve             Disapprove        Abstain 

 
    ข้าพเจ้าขอรับรองวา่  รายการในใบตอ่แบบหนงัสือรับรองมอบฉันทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
     I/We certify that the details in this annex to the proxy form are completely correct and totally true. 
 
 
 

 ลงชื�อ/Signed ............................................ ผู้มอบฉันทะ/Shareholder 

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

 ลงชื�อ/Signed ............................................ ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

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


