
บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 

 

 
 

 

 

วนัศกุรท่ี์ 29 มกรำคม 2559 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องประชุมชัน้ 2 อำคำรวิทยำนุสรณ์  

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

เลขท่ี 157 ม. 5 ถ.พหลโยธิน ต.ล ำไทร อ.วงัน้อย จ.พระนครศรีอยธุยำ 13170  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

หนังสือเชิญประชมุสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2559 

INOUE RUBBER (THAILAND) PCL.



สารบญั 

หนังสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2559 

 

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2559      เอกสารแนบ 

 ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2558 เมื่อวนัที ่29 มกราคม 2558   1 
(ส าหรบัวาระที ่1) 

 ขอ้มลูเบือ้งตน้ของกรรมการทีเ่สนอแต่งตัง้       2 
(ส าหรบัวาระที ่5) 

 

เอกสารประกอบการเข้ารว่มประชมุสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2559      เอกสารแนบ 

 แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ 3 แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้     3 

- แบบ ก. (แบบทัว่ไปซึง่ไม่ซบัซอ้น) 

- แบบ ข. (แบบทีก่ าหนดรายการต่างๆทีจ่ะมอบฉนัทะอย่างละเอยีด) 

- แบบ ค. (แบบทีใ่ชก้บัเฉพาะผูถ้อืหุน้ต่างชาต)ิ 

 รายชื่อและรายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการอสิระทีไ่ดร้บัเสนอชื่อใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถ้อืหุน้  4 

 ขอ้บงัคบัของบรษิทัเฉพาะทีเ่กีย่วกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ ค าชีแ้จงวธิกีารมอบฉนัทะ                                  

การลงทะเบยีนและการแสดงเอกสารเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้      5 

 แผนทีส่ถานทีจ่ดัประชมุผูถ้อืหุน้และจุดจอดรถรบั-สง่ผูถ้อืหุน้      6 

 ขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชุม         7 
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  หนังสือเชิญประชมุสามญัผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2559 

 

หน้า | 1  
 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2558 

เรือ่ง ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2559 

เรียน ท่านผูถ้อืหุน้ บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 ดว้ยคณะกรรมการบรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ไดม้มีตใิหเ้รยีกประชมุสามญัผูถ้อื
หุน้ประจาํปี 2559 ตามรายละเอยีดดา้นล่างนี้  

 วนัและเวลาประชมุ :  วนัศุกรท์ี ่29 มกราคม 2559 เวลา 14.00 น. 
 เวลาลงทะเบยีน  :  12.00 น. เป็นตน้ไป  

       สถานทีป่ระชมุ  :  หอ้งประชมุชัน้ 2 อาคารวทิยานุสรณ์  
      บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   
  เลขที ่157 ม. 5 ถ.พหลโยธนิ ต.ลาํไทร อ.วงัน้อย จ.พระนครศรอียุธยา 13170  

      สิง่ทีส่ง่มาดว้ย  รายงานประจ าปี 2558 (CD-ROM) 
เพื่อพจิารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบยีบวาระพรอ้มดว้ยความเหน็ของคณะกรรมการ ดงัต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 เมื่อวนัท่ี 29 มกราคม 2558 

 วตัถปุระสงค์และเหตุผล บรษิัทฯ ได้จดัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัที่ 29 มกราคม 
2558 และไดจ้ดัทํารายงานการประชุมส่งใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายใน
ระยะเวลาทีก่ฎหมายกําหนด รวมทัง้ไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ (www.ircthailand.com) ดว้ยแล้ว 
โดยได้แนบสําเนารายงานการประชุมดงักล่าวมาพรอ้มกบัหนังสอืนัดประชุมในครัง้นี้ ปรากฏตามเอกสาร
แนบ 1 

 ความเหน็คณะกรรมการบริษัท เหน็สมควรเสนอรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุน้ประจําปี 2558 เมื่อ
วนัที ่29 มกราคม 2558 ซึง่คณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่าไดม้กีารบนัทกึรายงานไวอ้ย่างถูกต้อง ใหท้ีป่ระชุม
สามญัผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

 การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน 

วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานในปีบญัชี 2558  

วตัถปุระสงคแ์ละเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับรษิทัฯ ขอ้ 34 คณะกรรมการเสนอรายงานผลการ
ดําเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2558 ตามที่ปรากฏในรายงานประจําปี (CD-ROM) ซึ่งได้จดัส่งให้กบั 
ผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมในครัง้นี้ และเผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ เรยีบรอ้ยแลว้ 

 ความเหน็คณะกรรมการบริษทั เหน็ควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นรบัทราบผลการดําเนินงานของ
บรษิทัประจาํปี 2558 ซึง่บรษิทัไดส้รุปผลการดาํเนินงานทีผ่่านมาและการเปลีย่นแปลงทีส่าํคญั ซึง่เกดิขึน้ใน
รอบปีบญัช ี2558 ไวใ้นรายงานประจาํปีบรษิทั  

 การลงมติ วาระนี้ไม่มกีารลงมตจิากผูถ้อืหุน้ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 

       

ซึ่งได้จัดส่งให้กับดำ�เนินง�นของบริษัท ในรอบปี 2558 ต�มที่ปร�กฏในร�ยง�นประจำ�ปี (CD-ROM) ซึ่งได้จัดส่งให้กับ

 2558
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 หนังสือเชิญประชมุสามญัผู้ถือหุ้น 

ประจาํปี 2559 

 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงิน ประจาํปี 2558 ส้ินสุด ณ 30 กนัยายน 2558 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบั

บรษิทัฯ ขอ้ 37 ซึง่กาํหนดใหบ้รษิทัตอ้งจดัทาํงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ประจาํปี

ทีผ่่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีลว้ เสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้อนุมตั ิ

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาและสอบทานการเงนิ ประจําปี

ของบรษิัท สิน้สุดวนัที่  30  กนัยายน 2558 ดงัปรากฏในรายงานประจําปี โดยงบการเงนิดงักล่าว ได้ผ่าน

การตรวจสอบ จากนางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 5266 ผู้สอบบญัชขีอง ซึ่ง

สงักดับรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดัแลว้ รายละเอยีดปรากฏในรายงานประจําปี 2558 

(CD-ROM) ซึ่งได้จดัส่งใหก้บัผู้ถอืหุ้นพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมในครัง้น้ี และเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ของ

บรษิทัฯ เรยีบรอ้ยแลว้เหน็ควรเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตังิบการเงนิ

ประจาํปี สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2558 

ความเหน็คณะกรรมการบริษทั เหน็ควรเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้อนุมตังิบการเงนิประจาํปี สิน้สดุวนัที ่

30 กนัยายน 2558 ซึง่ผ่านการพจิารณาและเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้  

       ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษทั 

(หน่วย: ล้านบาท) 
รอบปีบญัชี 

%YoY 
2558 2557 

รายได้รวม 5,186.25 5,496.52 -5.64% 

ต้นทุนการขายและบริการ 4,330.72 4,789.44 -9.58% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 307.16 318.03 -3.42% 

EBIT 527.79 372.39 41.73% 

กาํไรสทุธิ 441.52 313.47 40.85% 

กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท: หุ้น) 2.21 1.57 40.76% 

การลงมติ วาระน้ีต้องผ่านอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิธิออกเสยีง

ลงคะแนน 

 วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรและจ่ายเงินปันผล สาํหรบัผลการดาํเนินงานรอบปี 2558 

 วตัถปุระสงคแ์ละเหตุผล บรษิทัฯ มกีําไรสุทธสิาํหรบัปีบญัช ี2558 จํานวน 441.52 ลา้นบาท จงึสามารถ

พจิารณาจ่ายปนัผลใหผู้ถ้อืหุน้ไดต้ามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบับรษิทัฯ 

ขอ้ 39 นอกจากน้ีบรษิทัฯ ยงัต้องจดัสรรกําไรสุทธปิระจําปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 

ของกาํไรสทุธปิระจาํปี หกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมจีาํนวนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนตามมาตรา 116 ของพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และ

ขอ้บงัคบั    บรษิทัฯ ขอ้ 40  

 นโยบายการจ่ายเงินปันผล บรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 65 

ของกําไรสุทธขิองงบการเงนิรวมหลงัหกัภาษีเงนิได้นิติบุคคลและสํารองตามกฎหมาย โดยการพจิารณา

จ่ายเงนิปนัผลในแต่ละปีจะขึน้อยู่กบัปจัจยัต่างๆ ที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานปกตขิองบรษิัทฯ 

อย่างมนียัสาํคญัในอนาคต   

หน้า | 2  
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 หนังสือเชิญประชมุสามญัผู้ถือหุ้น 

ประจาํปี 2559 

 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 วนักาํหนดสิทธิรบัเงินปันผลและวนัจ่ายปันผล บรษิทัฯ ไดก้ําหนดวนักําหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record 

Date) ทีม่สีทิธใินการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 และมสีทิธใินการรบัเงนิปนัผล ในวนัที ่11 

ธนัวาคม 2558 และใหร้วบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

พ.ศ.2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนและพกัการโอนหุน้ในวนัที ่14 ธนัวาคม 2558 

(หมายเหตุ: การใหส้ทิธใินการรบัเงนิปนัผลดงักล่าวยงัมคีวามไม่แน่นอน เน่ืองจากต้องรออนุมตัจิากทีป่ระชุมผู้

ถอืหุน้) 

       ตารางเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผล 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 

รอบปีบญัชี 1 ต.ค. – 30 ก.ย. 

2558  

(ปีท่ีเสนอ) 
2557 2556 

กาํไรสุทธ ิ(ลา้นบาท) 441.52 313.47 409.10 

จาํนวนหุน้ (ลา้นหุน้) 200 200 200 

เงนิปนัผลจ่ายต่อหุน้ (บาท:หุน้)  
  

- จากกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน 0.1230 0.4950 0.6254 

- จากกจิการทีไ่มไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน 0.7600 0.1319 0.1928 

รวม (บาท:หุน้) 0.8830 0.6269 0.8182 

รวมเป็นเงนิปนัผลจ่ายทัง้สิน้ (ลา้นบาท) 176.61 125.38 163.64 

สดัส่วนการจ่ายเงนิปนัผล (%) 40.00 40.00 40.00 

 

ความเหน็คณะกรรมการบริษทั เหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้อนุมตัจิ่ายเงนิปนัผลประจําปี 2558

ในอตัราหุน้ละ 0.8830 บาท ตามนโยบายจ่ายปนัผลของบรษิทัฯ โดยจ่ายจากกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการ

ลงทุนในอตัราหุน้ละ 0.123 บาท และจ่ายจากกจิการทีไ่ม่ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนในอตัราหุน้ละ 0.76 บาท  

การลงมติ วาระน้ีต้องผ่านอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมสีทิธิออกเสยีง

ลงคะแนน 

วาระท่ี 5 พิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตุผล ตามขอ้บงัคบับรษิทัฯ ขอ้ 15 และมาตรา 71 ของพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน

จํากดั พ.ศ. 2535 กําหนดให้กรรมการพ้นจากตําแหน่งจํานวนหน่ึงในสามในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น

ประจาํปี ซึง่กรรมการทีต่อ้งพน้จากตําแหน่งตามวาระในปีน้ีม ี4 ท่าน ไดแ้ก่  

1) นายวชิติ     วุฒสิมบตั ิ  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ     

2) รศ. จารุพร     ไวยนนัท ์  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ     

3) นายคาซโูอะ   ซาโตะ  กรรมการ  

4)  นายอภชิาต    ลีอ้สิสระนุกลู  กรรมการ 

ความเหน็คณะกรรมการบริษทั ถงึแมว้่าบรษิทัยงัไม่ไดจ้ดัตัง้คณะอนุกรรมการสรรหา ในการพจิารณาสรร

หากรรมการ  คณะกรรมการจะพจิารณาคดัเลอืกและกลัน่กรองบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม โดยพจิารณา

จากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และประวตัิการทํางานที่ดมีาโดยตลอด คณะกรรมการจงึเหน็ควร

เสนอแต่งตัง้กรรมการทัง้ 4 ท่านทีห่มดวาระกลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหน่ึง รายละเอยีด

หน้า | 3  

 



4

  หนังสือเชิญประชมุสามญัผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2559 

 

หน้า | 4  
 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

เกีย่วกบัอายุ สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิัทฯ ประวตัิการศกึษา ประสบการณ์การทํางาน และสดัส่วนการเขา้
ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 2  

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2559   

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ เน่ืองจากปจัจุบนับรษิทัฯ 
ยงัไม่มคีณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน การกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจะผ่านการพจิารณาอย่าง
รอบคอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั โดยสอดคลอ้งกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการแต่ละท่าน 
ซึง่ค่าตอบแทนดงักล่าวจะอยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมเทยีบเคยีงไดก้บับรษิทัในอุตสาหกรรมเดยีวกนั  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เน่ืองจากปจัจุบนับริษัทฯ ยงัไม่มีคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 
ดงันัน้ การกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจะผ่านการพจิารณาอย่างรอบคอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรษิัทฯ โดยสอดคลอ้งกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการแต่ละท่าน ซึง่ค่าตอบแทนดงักล่าวจะอยู่ใน
ระดบัที่เหมาะสมเทียบเคยีงได้กบัตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกนั  จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พจิารณาอนุมตักิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2559 ในวงเงนิ 4.50 ลา้นบาท โดยเพิม่ขึน้ 1.50 ลา้น
บาท จากปี 2558 ตลอดจนคงนโยบายและอตัราค่าตอบแทนในรูปแบบ ค่าตอบแทนกรรมการรายปีและค่า
เดนิทาง โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ 

ประเภทค่าตอบแทน 
จ านวน (บาท) 

2559  
(ปีท่ีเสนอ) 

2558 ปรบัเพ่ิม 

1. ค่าตอบแทนกรรมการรายปี    

กรรมการ  200,000 120,000     80,000 

กรรมการบรหิาร 200,000  80,000  120,000  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 350,000 300,000 50,000 

กรรมการอสิระ (ไมร่วมประธานกรรมการตรวจสอบ) 270,000 220,000 50,000  

ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 100,000 - - 

ประธานคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม 

100,000 - - 

2.ค่าเดินทางต่อครัง้การประชมุ         7,000         7,000 - 

3.ค่าตอบแทนอ่ืนๆ -ไมม่-ี -ไมม่-ี - 

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน 
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 หนังสือเชิญประชมุสามญัผู้ถือหุ้น 

ประจาํปี 2559 

 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

วาระท่ี 7  พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2559 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตุผล ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และขอ้บงัคบั

ของบรษิทัฯ ขอ้ 34 กาํหนดว่าใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและกาํหนดค่าสอบบญัชี

ของบรษิทัฯ ทุกปี  

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาคดัเลอืก บรษิัท ไพร้ซวอ

เตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั (“PwC”) เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย ประจําปีบญัช ี2559 

โดยมเีหตุผล ดงัน้ี  

1) ความน่าเชื่อถอื เน่ืองจาก PwC เป็นบรษิทัผูส้อบบญัชขีา้มชาตขินาดใหญ่ทีส่ดุ 4 อนัดบัแรก   

2) ความชาํนาญ ประสบการณ์ ความตรงต่อเวลา และผลงานทีผ่่านมา 

3) ความอสิระของผูส้อบบญัช ี

  ทัง้น้ี ไดเ้สนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาตามรายละเอยีด ดงัน้ี  

ผูส้อบบญัชีจาํนวน 3 ราย คือ  

1) นางสาวนภนุช     อภชิาตเสถยีร ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5266 และ/หรอื 

2) นายชาญชยั        ชยัประสทิธิ ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3760 และ/หรอื 

3) นายไพบลู          ตนักลู  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4298 

โดยเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนใดคนหน่ึง ดงัต่อไปน้ี เป็นผูต้รวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของ

บริษัทและบรษิัทย่อย ประจําปีบญัชี 2559 ตลอดจน เสนอพจิารณากําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชขีอง

บรษิัทและบรษิัทย่อย จํานวนเงนิ 1,600,878 บาท และค่าตรวจสอบกจิการที่ได้รบัการส่งเสรมิการลงทุน

ฉบบัละ 64,800 บาท (ทัง้น้ีค่าตอบแทนดงักล่าวยงัไม่รวมค่าเดนิทาง) โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

 ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ดงัน้ี  

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2559  

(ปีท่ีเสนอ) 

ปี 2558 เปล่ียนแปลง (ลดลง) 

จาํนวนเงิน รอ้ยละ 

ค่าสอบบญัชบีรษิทั (บาท) 1,164,270 1,200,278 36,008 3.00 

ค่าสอบบญัชบีรษิทัย่อย (บาท) 436,608  450,112  13,504 3.00 

รวม 1,600,878 1,650,390 49,512 3.00 

ค่าตรวจสอบกจิการทีไ่ดร้บัการ

สง่เสรมิการลงทุน* (บาท/บตัร) 

64,800  64,800  - - 

 

ทัง้น้ี PwC และผูส้อบบญัชทีีเ่สนอแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไม่มคีวามสมัพนัธแ์ละ

ไม่มสีว่นไดเ้สยีกบับรษิทั หรอืบรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวใน

ลกัษณะทีจ่ะมผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเป็นอสิระแต่อย่างใด 

ความเหน็คณะกรรมการบริษทั เหน็ชอบเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559 พจิารณาแต่งตัง้

ผูส้อบบญัช ีจากบรษิทั บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและ

บรษิัทย่อย สําหรบัรอบระยะเวลาบญัช ี2559 ตามความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกําหนดให้
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 หนังสือเชิญประชมุสามญัผู้ถือหุ้น 

ประจาํปี 2559 

 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ผูส้อบบญัชคีนใดคนหน่ึง ดงัต่อไปน้ี เป็นผูต้รวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิ 1)  นางสาวนภ นุช

อภิชาตเสถียร ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต เลขที่ 5266 และ/หรอื 2) นายชาญชยั ชยัประสทิธิ ์ผูส้อบบญัชรีบั

อนุญาต เลขที ่3760 และ/หรอื  3) นายไพบูล ตนักูล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4298 และเหน็ชอบให้

กาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย จํานวนเงนิ 1,600,878.- บาท ซึง่ลดลง 3% เทยีบ

กับปีที่ผ่านมา และค่าตรวจสอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนฉบับละ 64,800.- บาท (ทัง้ น้ี

ค่าตอบแทนดงักล่าวยงัไม่รวมค่าเดนิทาง)  

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน 

วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมติัการแก้ไขวตัถปุระสงคข์องบริษทัมหาชนในหนังสือรบัรองบริษทัฯ 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  ดว้ย ณ ปจัจุบนั วตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ ตามทีร่ะบุในขอ้ 7 จํากดัทางเลอืกใน

การบรหิารประสทิธภิาพของสนิทรพัย ์ทาํใหบ้รษิทัฯ ไมส่ามารถบรหิารสนิทรพัยด์งักล่าวใหเ้กดิผลตอบแทน

ได้อย่างเต็มกําลงั ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกจิที่ซบเซาและผลตอบแทนจากดอกเบี้ยเงนิฝากของธนาคาร

พาณิชย์อยู่ในระดบัตํ่า บริษัทฯ จึงพิจารณามองหาโอกาสจากการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนใน

สนิทรพัย์อื่นๆ ที่มคีวามเสี่ยงตํ่า นอกเหนือจากการฝากเงนิกบัธนาคารเพียงอย่างเดยีว จึงเสนอประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 พจิารณาการแกไ้ขวตัถุประสงคข์องบรษิทัมหาชนในหนงัสอืรบัรองบรษิทัฯ 

 ความเหน็คณะกรรมการบริษทั เหน็ชอบเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559 พจิารณาเพิม่เตมิ

ขอ้ความในวตัถุประสงคข์องบรษิทัมหาชนในหนังสอืรบัรองบรษิทัฯ ขอ้ 7 เพื่อประสทิธภิาพในการบรหิาร

สนิทรพัย ์    

เพิม่เตมิขอ้ความดงัน้ี “หรอืตราสารทางการเงนิอืน่ๆ ทีม่รีะดบัความเสีย่งตํา่ และมสีภาพคล่องเพยีงพอ” 

โดยมผีลใหข้อ้ความในวตัถุประสงคข์องบรษิทัมหาชน ในหนงัสอืรบัรอง ขอ้ 7 เป็นดงัน้ี  

“ทําการกู้ยมืเงนิ เบกิเงนิเกนิบญัชจีากธนาคาร นิติบุคคล หรอืสถาบนัการเงนิ และให้กู้ยมืเงนิแก่สถาบนั

การเงนิ หรอืองคก์รของรฐัซึง่คํ้าประกนัโดยรฐับาล หรอืใหเ้ครดติดว้ยวธิอีื่น โดยจะมหีลกัประกนัหรอืไม่กต็าม 

รวมทัง้การรบั ออก โอน และสลกัหลงัตัว๋เงนิ หรอืตราสารที่เปลี่ยนมอืได้อย่างอื่น หรอืตราสารทางการเงนิ

อืน่ๆ ทีม่รีะดบัความเสีย่งตํา่ และมสีภาพคล่องเพยีงพอ”   

การลงมติ วาระน้ีต้องผ่านอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิธิออกเสยีง

ลงคะแนน 

วาระท่ี 9  เรือ่งอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ กาํหนดวนักําหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) ทีม่สีทิธใินการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อื

หุน้ประจาํปี 2559 และมสีทิธใินการรบัเงนิปนัผล ในวนัที ่11 ธนัวาคม 2558 และใหร้วบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ

พรบ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนและพกัการโอน

หุน้ในวนัที ่14 ธนัวาคม 2558 

จงึขอเรยีนเชญิผูถ้อืหุน้ทุกท่านเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานทีด่งักล่าวขา้งต้น โดยบรษิทัฯ จะ

เริม่เปิดใหล้งทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ตัง้แต่เวลา 12.00 นาฬกิา เป็นต้นไป 
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 หนังสือเชิญประชมุสามญัผู้ถือหุ้น 

ประจาํปี 2559 

 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ในกรณีทีท่่านไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้โปรดแต่งตัง้บุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนนแทนโดยเลอืกแบบหนังสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึง ทัง้น้ีบรษิทัไดแ้นบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. 

และแบบ ค. (แบบ ค. ใชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บั

ฝาก และดูแลหุน้) ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 หรอืท่านผูถ้อืหุน้สามารถดาวน์โหลดหนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. 

หรอืแบบ ค. ไดจ้าก www.ircthailand.com โดยเลอืกใชแ้บบใดแบบหน่ึงตามทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้  

  ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในนามของผูถ้อื

หุน้ได ้ โดยขอ้มลูกรรมการและคุณสมบตั ิ ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ซึง่แนบมากบัหนงัสอืเชญิประชุมในครัง้น้ี ทัง้น้ีขอ

ความร่วมมอืจากทา่นโปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะมายงับรษิทัภายในวนัที ่22 มกราคม 2559 โดยสง่มาที ่นางสาวใจทพิย ์ชู

สถติเสถยีรโชค สว่นงานเลขานุการบรษิทั บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) เลขที ่ 258 ซ.รงัสติ-

นครนายก 49 ต.ประชาธปิตัย ์ อ.ธญับุร ี จ.ปทุมธานี 12130 หากมขีอ้สงสยัหรอืคาํถามเกีย่วกบัระเบยีบวาระการประชมุ 

สามารถสง่คาํถามล่วงหน้ามายงับรษิทัฯ ไดท้ี ่ir@ircthailand.com  

  ในสว่นของรถบรกิารรบั-สง่ผูถ้อืหุน้เขา้ประชุมนัน้ บรษิทัไดจ้ดับรกิารรถรบั-สง่ จาํนวน 2 จุดคอื  

1) บรเิวณลานจอดรถยนต ์อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (แห่งใหม่)   

  รถคนัที ่1 ออกเวลา 12.00 น. รถคนัที ่2 ออกเวลา 12.30 น. 

2) บรเิวณลานจอดรถยนต ์สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชติ (ประตู 2 และ ประตู 4)  

  รถคนัที ่1 ออกเวลา 12.00 น. รถคนัที ่2 ออกเวลา 12.30 น. 

ดงัรายละเอยีดและแผนทีแ่นบทา้ย  

  

            ขอแสดงความนบัถอื 

            

 

 

                                   (นางพมิพใ์จ ลีอ้สิสระนุกลู) 

            ประธานกรรมการ 

 

 

 

หมายเหตุ: บรษิทัฯ ได้จดัทํารายงานประจําปี 2558 ในรูปแบบ CD-ROM ซึง่หากผูถ้อืหุน้ท่านใดมคีวามประสงคจ์ะขอรบัรายงานประจําปีใน

รปูแบบเล่ม สามารถตดิต่อขอรบัไดท้ี ่ส่วนงานลงทุนสมัพนัธ์ บรษิทั อโีนเว รบัเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 02-996-0890 ต่อ 

146 และ 190 หรอือเีมล ์ir@ircthailand.com 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2558 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

วันพฤหัสบดท่ีี 29 มกราคม 2558 

ณ ห้องประชุมชัน้ 2 อาคารวิทยานุสรณ์ 

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

เร่ิมการประชมุ  เวลา 14.00 น. 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2558 ในวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2557  และให้รวบรวมรายช่ือตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ  โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอน

หุ้นในวนัท่ี 12 ธันวาคม 2557  โดย ณ ตอนเร่ิมเปิดประชุม มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้น มาเข้าร่วมประชุมทัง้สิน้ 

78 ราย  โดยมาประชมุด้วยตนเอง 55 ราย  และรับมอบฉนัทะ 23 ราย  รวมจํานวนหุ้นทัง้สิน้ 148,255,858 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 

74.13 ซึง่เกินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัทฯ ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้องบงัคบับริษัท และยงัคง

รับลงทะเบียนตอ่ไป  

 นางพิมพ์ใจ ลีอิ้สสระนกุลู  ประธานกรรมการ ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชมุกลา่วเปิดประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 

2558  และขอขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีได้สละเวลาอนัมีคา่ท่ีมาเข้าร่วมการประชมุในวนันี ้ และมอบหมายให้เลขานกุารบริษัท

กลา่วแนะนํากรรมการ คณะกรรมการบริหาร ผู้สอบบญัชี นกักฎหมาย และผู้ เก่ียวข้องท่ีเข้าร่วมประชมุ  

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 

1. นางพิมพ์ใจ  ลีอิ้สสระนกุลู ประธานกรรมการ 

2. นายคาซูโอะ  ซาโตะ  ประธานบริหาร 

3. นายมาซายกิู     อีโนเว  กรรมการ   

4. รศ.ดร. เจษฎา โลหอุน่จิตร ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

5. นายวิชิต  วฒุิสมบตัิ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  

6. นายทนง  ลีอิ้สสระนกุลู กรรมการ 

7. นายอภิชาต ลีอิ้สสระนกุลู กรรมการ 

8. นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ กรรมการ 
 

คณะกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายทาเคโนริ   นากาโมโตะ  5.  นายณรงค์ชยั     รัตนเอกวิน 

2. นายจตพุล เลาหชยันาม  6.  นายชิเกยกิู     โฮโซคาวา่ 

3. นางสาววิชชดุา กู้พงษ์ศกัดิ์  7. นายคตัซโึนริ     อิโตะ 

4. นายสชุาติ คถิูรตระการ  8. นายโทชิฮิโระ     คเูซะ  
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ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม 

นางณฐพร พนัธุ์อดุม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3430  หุ้นสว่นบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด 

(ผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปีบญัชี 2557)  

 นางสาวนภนชุ  อภิชาตเสถียร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5266  หุ้นสว่น (รอการอนมุตัิแตง่ตัง้จากผู้ ถือหุ้นเป็นผู้สอบ

บญัชีของบริษัทประจําปีบญัชี 2558)   นายอดิศร  ทวีกิตติกลุ  ผู้จดัการ จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 
 

ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเพื่อทาํหน้าที่ดูแลตรวจสอบการนับคะแนนในการประชุม   

 นางสาวสวิตา  ปิตะวรรณ  จากบริษัทวีระวงศ์ ชินวฒัน์และเพียงพนอ จํากดั   

ผู้เกี่ยวข้อง 

 นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบญัชี 

 นางสาวทิพย์วดี สดุเวหา  ผู้ถ่ายทอดภาษา 

 นางสาวใจทิพย์ ชสูถิตเสถียรโชค เลขานกุารบริษัท  

 

ประธานฯ แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่เพ่ือให้การประชมุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้เลขานกุารบริษัท ชีแ้จงวิธีการ

ปฏิบตัิในการประชมุวนันี ้ 

เลขานกุารบริษัท ได้เรียนชีแ้จงถึงวิธีการนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น ซึง่จะต้องลงมติแตล่ะวาระ ดงันี ้

- บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละ

วาระเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีตนถือหรือรับมอบฉนัทะมา  โดยใช้ใบลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน และในกรณีมีแก้ไข

การลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน  ขอให้ผู้ ถือหุ้นลงนามกํากบัการแก้ไข มิฉะนัน้จะถือวา่เป็นบตัรเสยี  

- การนบัคะแนน จะนบัคะแนนเสยีงเฉพาะผู้ ถือหุ้นท่ีลงคะแนนเสยีง ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ในแตล่ะวาระ

เทา่นัน้  โดยการยกมือให้เจ้าหน้าท่ีไปเก็บใบลงคะแนน และนําคะแนนเสยีง ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ดงักลา่ว มาหกัออก

จากจํานวนเสยีงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุ จํานวนเสยีงเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงเห็นด้วยในวาระนัน้ 

- ทัง้นี ้ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนัน้ๆ 

ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีต้องการสอบถามกรุณายกมือขึน้และแจ้งช่ือและนามสกุลก่อนซกัถามหรือแสดงความ

คิดเห็น  

- วาระท่ี 2 เป็นวาระเพ่ือทราบ ไมม่ีการลงมติ   

- วาระท่ี 5 วาระการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ จะขอมติผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการเป็น

รายบคุคล   โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นสง่คืนบตัรลงคะแนนเสียงทัง้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสยีง เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีจะเก็บบตัร

ลงคะแนน 

และได้เรียนเชิญทา่นประธานฯ ดําเนินการประชมุตอ่ไป  

 ประธานฯ  เสนอขอให้ท่ีประชมุพิจารณาตามระเบียบวาระการประชมุ ตามลาํดบั ดงันี ้
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  วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2557  เม่ือวันที่ 29 มกราคม 2557 

ประธานกรรมการเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2557  ซึ่งประชุม

เมื่อวันท่ี 29 มกราคม 2557   บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม รวมถึงได้เปิดเผยบน

เว็บไซต์ของบริษัทแล้ว  
 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ซึง่ท่ีประชมุไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามใดๆ  

 มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว  มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 29 

มกราคม 2557 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
  

มติ 
จํานวนเสยีงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุ้นท่ีมาร่วมประชมุ 

และใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 148,253,658 99.99 

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสยีง 2,200 0.001 

 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 

  ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายคาซูโอะ ซาโตะ ประธานบริหาร เป็นผู้กลา่วรายงานสรุปผลการดําเนินงานในรอบ

ปีบญัชี 2557 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2557 บริษัทได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญ

ประชมุเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยนายคาซโูอะ ซาโตะ ได้แถลงตอ่ท่ีประชมุ สรุปได้ดงันี ้ 

รายงานเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของบริษัทกบัภาพรวมเศรษฐกิจ   

จากกราฟแสดงรายได้รวมของบริษัทฯ และอตัราการเติบโตของจีดีพีประเทศไทยและจีดีพีโลก จะเห็นว่ารายได้

ของบริษัทลดลงสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกบัจีดีพีของประเทศ  

ปีบญัชี 2557 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 5,497 ล้านบาท ลดลง 19.58 % เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า เน่ืองจาก

นโยบายรถยนต์คันแรกสิน้สดุลง เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง การค้างชําระของโครงการจํานําข้าว 

เหตุการณ์รัฐประหาร ซึ่งทัง้หมดแล้วทําให้การใช้จ่ายของภาครัฐและภาคเอกชนชะลอตัว การเติบโตของ

เศรษฐกิจไทยอยูท่ี่ประมาณ 1.5 %  

ภาวะอตุสาหกรรมยานยนต์    

- จากกราฟยอดผลิตรถยนต์ ยอดผลิตรถยนต์ในปีบญัชี 2557 จํานวน 1,935,948 ล้านคนั ลดลง 27.23% 

จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า โดยแบ่งเป็นยอดผลิตเพ่ือจําหนา่ยในประเทศ 822,680 คนั ลดลง 738,540 คนั 

คิดเป็น 47.31% สอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั สาํหรับยอดผลติรถยนต์เพ่ือการสง่ออกขยายตวัเพ่ิมขึน้

เลก็น้อย  
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- ยอดผลติรถจกัรยานยนต์ในปีบญัชี 2557 จ านวน 1,830,152 คนั โดยยอดผลติเพื่อจ าหนา่ยในประเทศลดลง 
23.55% และยอดผลติรถยนต์เพื่อการสง่ออกลดลง 8.12% ซึง่สอดคล้องกบัก าลงัซือ้ที่ลดลงเช่นกนั  

ยอดขายแยกสายตามผลติภณัฑ์ 

รายได้แยกตามสายผลิตภณัฑ์ตามกราฟที่แสดง ดงันี ้ผลิตภณัฑ์ชิน้สว่นยางอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ
และสง่ออก ลดลง 25.27% และ15.62% ตามล าดบั ผลติภณัฑ์ยางนอก-ยางในรถจกัรยานยนต์ในประเทศลดลง
19.10% และ 2.73% ตามล าดบั  

ราคายางธรรมชาติ ยางสงัเคราะห์ และน า้มนัดิบ ราคายางธรรมชาติและยางสงัเคราะห์มีแนวโน้มลดลงไปใน
ทิศทางเดียวกันจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลก  ราคาน า้มันดิบแกว่งตวัในช่วงแคบเนื่องจากความ
ต้องการท่ีลดลง 

อตัราแลกเปลีย่น  คา่เงินดอลลาร์สหรัฐตอ่ไทยบาท  จากสภาวะเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาทีม่ีทิศทางดีขึน้ ในขณะที่
เศรษฐกิจประเทศไทยที่ชะลอตวั สง่ผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าเมื่อเทียบกบัดอลลา่ร์สหรัฐ  และจากนโยบาย QE  
ของประเทศญ่ีปุ่ น  ท าให้คา่เงินเยนออ่นคา่ลงเมื่อเทียบกบัคา่เงินบาท   

 อตัราสว่นทางการเงิน 

 ตามกราฟที่แสดงและที่เปิดเผยในรายงานประจ าปี  

  ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม  มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดงันี ้

นายไพศาล  วุฒบิัญชร – ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง 

1.  เมื่อเปรียบเทียบอตัราก าไรขัน้ต้นระหว่างปีบญัชี 2556 - 2557 ซึ่งไม่แตกต่างกนัเท่าไร แต่ต้นทนุราคายาง
ลดลงคอ่นข้างมาก อยากทราบวา่มีผลเพียงใด   

2. แนวโน้มค่าเงินเยนญ่ีปุ่ นจะอ่อนค่าต่อไปหรือไม่ เนื่องจากยังคงด าเนินนโยบาย QE อย่างต่อเนื่อง มี
ผลกระทบ ข้อดี ข้อเสยีอยา่งไรกบับริษัท 

3. ภาพรวมการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในปี 2558 จะเติบโตเท่าไร และมีแนวโน้มในประเทศและ
ตา่งประเทศอยา่งไร 

นางพิมพ์ใจ  ลีอ้ิสสระนุกูล - ประธานกรรมการ  

1. จากกราฟข้อมลูราคายางธรรมชาติที่น าเสนอเปรียบเทียบปีบญัชี 2556-2557  จะเห็นว่าในช่วง 2 ไตรมาส
แรกของปี 2557 ราคาเฉลีย่ยงัคงสงูอยู่  และลดลงในช่วงสองไตรมาสหลงัสูร่ะดบัราคา 60 กว่าบาท  แสดงว่าใน
สองไตรมาสแรกบริษัทยงัคงมีต้นทนุราคายางที่สงูอยู่   ซึ่งไม่ได้ลดลงเท่ากับราคาในปัจจุบนัที่ 50-60 บาทต่อ
กิโลกรัม  ที่ได้พ้นการปิดบญัชีปี 2557 แล้ว  จะเห็นว่าราคายางธรรมชาติเฉลี่ยเปรียบเทียบปีบญัชี 2556 - 2557 
แตกตา่งประมาณ 10-15%  แตย่อดขายของบริษัทลดลง 19.62%  ดงันัน้แสดงให้เห็นวา่อตัราลดลงของต้นทนุผนั
แปรลดลงน้อยกว่าอตัราการลดลงของยอดขาย  ในขณะเดียวกนัต้นทนุคงท่ีลดลงในอตัราที่ไมม่ากนกั มีผลให้
บริษัทรักษาระดบัอตัราก าไรสทุธิตอ่ยอดขายในระดบัเดียวกบัปีที่ผา่นมา  
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2. บริษัทมียอดขายที่เป็นสกลุเงินดอลลา่ร์สหรัฐเป็นสว่นใหญ่ ยอดซือ้เป็นสกลุเงินเยนญ่ีปุ่ นพอสมควร  

3. ในสว่นของภาพรวมการผลติโลกประเมินวา่อตัราการเติบโตยงัคงอยูใ่นระดบัต ่า    อยู่ในระดบัที่ 80 กว่าล้าน
คนัทัง้ในสว่นของรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ก็ถือวา่ดีแล้ว   ภาพรวมในโลกยงัไมเ่ติบโตนกั  แตม่ีการเปลีย่นแปลง
ย้ายการเติบโตในบางประเทศโดยบางประเทศอาจเติบโตและในบางประเทศอาจลดลง  ซึ่งเฉลี่ยโดยรวมทัง้โลก
แล้วคอ่นข้างคงที ่

ในสว่นของประเทศไทยยงัไมช่ดัเจนมากนกั เนื่องจากเศรษฐกิจโลกและการอนมุตัิงบประมาณของรัฐบาล เพื่อให้
เงินกระจายไปทัว่ประเทศและเกิดก าลงัซือ้  และมีการพดูคยุกนัในกลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์มองวา่ หากการใช้
จ่ายภาครัฐเป็นไปตามแผนแล้วคาดว่าอตัราการเติบโตจะประมาณ 3-5%   แต่ในทางกลบักนัหากการเบิกจ่าย
ภาครัฐไม่เป็นไปตามแผน    คาดว่าอตัราการผลิตจะอยู่ในระดบัเดียวกบัปีที่ผ่านมาทัง้ในส่วนของรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์  

นายชัชชัย   คุณงาม  - ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง        

1. ตามที่ได้เคยแนะน าขอให้เพิ่ม "แผนการด าเนินงานในอนาคต” ตอ่ท้ายวาระท่ี 2 เร่ืองรับทราบผลการ
ด าเนินงานในรอบปีที่ผา่นมา ขอให้บริษัทช่วยเพิ่มเติมด้วย 

2. ข้อแนะน าเร่ืองจดุจอดรถรับสง่สถานีรถไฟฟ้าจตจุกัร  แนะน าให้ย้ายไปจอดที่ตรงข้ามธนาคารทหารไทยแทน  
และขอให้แวะรับผู้ ถือหุ้นระหวา่งเส้นทาง 

3. ขอให้บริษัทช่วยจดัอาหารหรือของวา่งให้ผู้ ถือหุ้นในรถที่บริษัทจดัให้ ในระหวา่งเดินทางมาประชมุผู้ ถือหุ้น  

4. ขอให้เพิ่มข้อมลูหลกักิโลเมตร ในแผนท่ีเดินทางมาประชมุ 

นางพิมพ์ใจ  ลีอ้ิสสระนุกูล - ประธานกรรมการ  

  บริษัทขอรับไปพิจารณา 

นายอมร  โควานิชเจริญ - ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง 

  จากราคายางธรรมชาติที่คอ่นข้างตกต ่าในปัจจบุนั บริษัทมีความคิดเห็นอยา่งไรกบัแนวโน้มราคาในปี 2558  

นางพิมพ์ใจ  ลีอ้ิสสระนุกูล - ประธานกรรมการ  

เนื่องจากยางธรรมชาติเป็นสินค้าในกลุม่โภคภณัฑ์ที่ขึน้กบัภาวะการเมืองและเศรษฐกิจโลกที่ยงัไม่เห็นแนวโน้ม
ชัดเจนนัก   ประกอบกับเป็นผู้ ซือ้รายใหญ่ ดังนัน้หากเศรษฐกิจโลกยังไม่มีความแน่นอน โอกาสที่ราคายาง
ธรรมชาติจะปรับตวัขึน้ก็เป็นเร่ืองยาก ขณะเดียวกนัราคายางที่ตกต ่าจะกระทบต่อตลาดในประเทศและก าลงัซือ้  
เนื่องจากลกูค้าของบริษัทคือกลุ่มชาวสวนยางเช่นกัน  ดงันัน้ยอดขายของบริษัทกระทบถกูกดอยู่ภายใต้ภาวะ
ก าลงัซือ้ที่ลดลงดงักลา่ว  ส าหรับต้นทนุที่ลดลงก็สมัพนัธ์สอดคล้องไปกบัราคาขายเช่นกนั ดงันัน้สิ่งที่บริษัทต้อง
ด าเนินการคือ ด้านการตลาดที่ให้ความรู้กบัผู้ใช้ผลติภณัฑ์เพื่อให้ได้รับสนิค้าที่คณุภาพดีในราคาที่เหมาะสม  
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นายคาซูโอะ  ซาโตะ - ประธานบริหาร  

ตามท่ีเรียนอธิบายไปก่อนหน้านีแ้ล้วเก่ียวกบัเศรษฐกิจและสภาวะอตุสาหกรรมยานยนต์ โดยคาดว่าในปี 2558 

ยอดผลิตรถยนต์ประมาณ 2 ล้านคนั และรถจักรยานยนต์ประมาณ 1.8 ล้านคนั ไม่แตกต่างจากปีท่ีผ่าน  ทัง้นี ้

ขึน้กบัภาครัฐและสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ   ในด้านสง่ออกขึน้อยู่กบัแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศจีนและ

ยโุรป  แตอ่ยา่งไรก็ตามบริษัทจะพยายามดําเนินงานให้มีผลประกอบการท่ีเพ่ิมมากขึน้ ถึงแม้ปัจจยัดงัท่ีกลา่วมา

นีจ้ะกระทบตอ่การดําเนินงานก็ตาม  

นายชัชชัย   คุณงาม  - ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง        

  โครงการรถอีโคคาร์ เฟส2 จะเป็นจริงหรือไมแ่ละเมื่อไร จะทําให้อตุสาหกรรมยานยนต์ฟืน้ตวัหรือไม ่

 นางพิมพ์ใจ  ลีอ้ิสสระนุกูล - ประธานกรรมการ  

โครงการรถอีโคคาร์ เฟส2 อยูใ่นนโยบายของรัฐบาลท่ีสง่เสริมให้อตุสาหกรรมยานยนต์มียอดการผลติรถยนต์ท่ี

เพ่ิมมากขึน้ แตปั่จจยัสาํคญัอยูท่ี่ตลาดรองรับเป็นอยา่งไร  และช่วงเวลาการลงทนุต้องตดัสนิใจภายใต้ข้อกําหนด

ของภาวะเศรษฐกิจทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  
 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจาํปี 2557 

สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2557 

ประธานฯ  เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ 

ประจําปี  2557  สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2557  โดยปรากฏในรายงานประจําปีท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบ 

CD และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว  

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ซึง่ท่ีประชมุไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามใดๆ  

 มติ ท่ีประชุมมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจําปี 

2557  ด้วยคะแนนเสยีงเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

   

มติ 
จํานวนเสยีงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุ้นท่ีมาร่วมประชมุ 

และใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 148,884,890 100 

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสยีง - - 

                           (มีผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนเพิ่มเตมิ 2 คน จํานวนหุ้น 629,032 หุ้น) 

  

 

 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรและการจ่ายเงนิปันผล 
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  ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น  ส าหรับผลการด าเนินงานรอบ
ระยะเวลาบญัชี 2557  ในอตัราหุ้นละ 0.6269 บาท โดยจะจ่ายจากก าไรสทุธิจากกิจการที่ได้รับการสง่เสริมการ
ลงทนุ (BOI) ในอตัราหุ้นละ0.4950 บาท และจากกิจการท่ีไมไ่ด้รับการสง่เสริมการลงทนุ (Non-BOI) ในอตัราหุ้น
ละ 0.1319  บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 125,380,000 บาท (หนึง่ร้อยยี่สบิห้าล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  หรือ
ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวม  และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2558 

   ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ซึง่ที่ประชมุไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามใดๆ  

มติ ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์การจ่ายปันผล ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

   

มต ิ จ านวนเสยีงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

% ของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชมุ 
และใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 148,884,890 100 
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสยีง - - 

 

วาระที่ 5  พิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ   

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ถึงแม้บริษัทยงัไม่ได้จัดตัง้คณะกรรมการสรรหา แต่ในการพิจารณาสรรหา
กรรมการ  คณะกรรมการจะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และประวัติการ
ท างาน  ซึง่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ครัง้นีม้ีกรรมการท่ีออกตามวาระจ านวน 4 คน ดงัตอ่ไปนี ้ 

 

1. นางพิมพ์ใจ  ลีอ้ิสสระนกุลู  ประธานกรรมการและกรรมการ 
2. นางพรทิพย์  เศรษฐีวรรณ  กรรมการ 
3. นายโชอิชิ อีโนเว   กรรมการ 
4. นายมาซายกิู อีโนเว   กรรมการ 

เมื่อพิจารณาถึงกรรมการที่ต้องออกตามวาระทัง้ 4 ท่านแล้ว  คณะกรรมการเห็นว่าทุกท่านเป็นบุคคล
ผู้ทรงคณุวฒุิที่มีความเหมาะสม รวมทัง้ปฏิบตัิหน้าที่กรรมการ ด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต รอบคอบมีจริยธรรม และ
ให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทมาด้วยดีตลอด  คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 พิจารณา   

และเพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี   กรรมการที่มีรายชื่อครบก าหนดในวาระนีอ้อกจากห้อง
ประชุม ประธานฯ ซึ่งมีรายช่ือจึงขอสง่มอบการด าเนินการประชุมในวาระนีใ้ห้กบันายคาซูโอะ ซาโตะ  ประธาน
บริหาร เป็นผู้ด าเนินการประชุมแทน   

 

 

นายคาซูโอะ  ซาโตะ – ประธานบริหาร (ประธานฯ ด าเนินการประชุมในวาระที่ 5.1 - 5.4) 
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  ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น  ส าหรับผลการด าเนินงานรอบ
ระยะเวลาบญัชี 2557  ในอตัราหุ้นละ 0.6269 บาท โดยจะจ่ายจากก าไรสทุธิจากกิจการที่ได้รับการสง่เสริมการ
ลงทนุ (BOI) ในอตัราหุ้นละ0.4950 บาท และจากกิจการท่ีไมไ่ด้รับการสง่เสริมการลงทนุ (Non-BOI) ในอตัราหุ้น
ละ 0.1319  บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 125,380,000 บาท (หนึง่ร้อยยี่สบิห้าล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  หรือ
ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวม  และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2558 

   ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ซึง่ที่ประชมุไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามใดๆ  

มติ ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์การจ่ายปันผล ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

   

มติ จ านวนเสยีงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

% ของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชมุ 
และใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 148,884,890 100 
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสยีง - - 

 

วาระที่ 5  พิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ   

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ถึงแม้บริษัทยงัไม่ได้จัดตัง้คณะกรรมการสรรหา แต่ในการพิจารณาสรรหา
กรรมการ  คณะกรรมการจะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และประวัติการ
ท างาน  ซึง่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ครัง้นีม้ีกรรมการท่ีออกตามวาระจ านวน 4 คน ดงัตอ่ไปนี ้ 

 

1. นางพิมพ์ใจ  ลีอ้ิสสระนกุลู  ประธานกรรมการและกรรมการ 
2. นางพรทิพย์  เศรษฐีวรรณ  กรรมการ 
3. นายโชอิชิ อีโนเว   กรรมการ 
4. นายมาซายกิู อีโนเว   กรรมการ 

เมื่อพิจารณาถึงกรรมการที่ต้องออกตามวาระทัง้ 4 ท่านแล้ว  คณะกรรมการเห็นว่าทุกท่านเป็นบุคคล
ผู้ทรงคณุวฒุิที่มีความเหมาะสม รวมทัง้ปฏิบตัิหน้าที่กรรมการ ด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต รอบคอบมีจริยธรรม และ
ให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทมาด้วยดีตลอด  คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 พิจารณา   

และเพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี   กรรมการที่มีรายชื่อครบก าหนดในวาระนีอ้อกจากห้อง
ประชุม ประธานฯ ซึ่งมีรายช่ือจึงขอสง่มอบการด าเนินการประชุมในวาระนีใ้ห้กบันายคาซูโอะ ซาโตะ  ประธาน
บริหาร เป็นผู้ด าเนินการประชุมแทน   

 

 

นายคาซูโอะ  ซาโตะ – ประธานบริหาร (ประธานฯ ด าเนินการประชุมในวาระที่ 5.1 - 5.4) 
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นายคาซึโอะ  ซาโตะ - ประธานบริหาร  

ตามที่เรียนอธิบายไปก่อนหน้านีแ้ล้วเก่ียวกบัเศรษฐกิจและสภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยคาดว่าในปี 2558 
ยอดผลิตรถยนต์ประมาณ 2 ล้านคนั และรถจักรยานยนต์ประมาณ 1.8 ล้านคนั ไม่แตกต่างจากปีท่ีผ่าน  ทัง้นี ้
ขึน้กบัภาครัฐและสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ   ในด้านสง่ออกขึน้อยู่กบัแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศจีนและ
ยโุรป  แตอ่ยา่งไรก็ตามบริษัทจะพยายามด าเนินงานให้มีผลประกอบการที่เพิ่มมากขึน้ ถึงแม้ปัจจยัดงัที่กลา่วมา
นีจ้ะกระทบตอ่การด าเนินงานก็ตาม  

นายชัชชัย   คุณงาม  - ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง        

  โครงการรถอีโคคาร์ เฟส2 จะเป็นจริงหรือไมแ่ละเมื่อไร จะท าให้อตุสาหกรรมยานยนต์ฟืน้ตวัหรือไม ่

 นางพิมพ์ใจ  ลีอ้ิสสระนุกูล - ประธานกรรมการ  

โครงการรถอีโคคาร์ เฟส2 อยูใ่นนโยบายของรัฐบาลที่สง่เสริมให้อตุสาหกรรมยานยนต์มียอดการผลติรถยนต์ที่
เพิ่มมากขึน้ แตปั่จจยัส าคญัอยูท่ี่ตลาดรองรับเป็นอยา่งไร  และช่วงเวลาการลงทนุต้องตดัสนิใจภายใต้ข้อก าหนด
ของภาวะเศรษฐกิจทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  

 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจ าปี 2557 
สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2557 

ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2557  สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2557  โดยปรากฏในรายงานประจ าปีที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบ 
CD และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว  

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ซึง่ที่ประชมุไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามใดๆ  

 มติ ที่ประชุมมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจ าปี 
2557  ด้วยคะแนนเสยีงเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

   

มต ิ จ านวนเสยีงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

% ของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชมุ 
และใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 148,884,890 100 
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสยีง - - 

                           (มีผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนเพิ่มเตมิ 2 คน จ านวนหุ้น 629,032 หุ้น) 

  

 

 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผล 
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ประธานบริหาร ขอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ

ดงักลา่ว  กลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึง่  โดยขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเป็นรายบคุคล ดงันี ้
 

วาระที่ 5.1 พิจารณาแต่งตัง้ นางพิมพ์ใจ  ลีอ้ิสสระนุกูล กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง  

เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิเลือกตัง้ นางพิมพ์ใจ  ลีอิ้สสระนุกูล กลบัเข้าดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ

และกรรมการอีกวาระหนึง่ 

  ประธานบริหาร เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถาม  

ผู้ถอืหุ้นรายย่อย 

  ขอให้เก็บบตัรลงคะแนนพร้อมกนัในวาระท่ี 5.1 - 5.4 เพ่ือเป็นการไมเ่สยีเวลา 

นายศักดิ์กริน   ชูศักดิ์ตระกูล -   ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเองและมอบฉันทะ  

1. ในวาระนีเ้ป็นการเลือกตัง้กรรมการ ฉะนัน้ไม่ควรใส่ตําแหน่ง ประธานกรรมการ  เพราะตําแหน่งประธาน

กรรมการ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ เลอืก ไมใ่ช่ผู้ ถือหุ้นเลอืก   

2. ไมเ่ห็นด้วยกบัการเก็บคะแนนในครัง้เดียว ควรเก็บคะแนนทีละทา่น แตใ่นระหวา่งเก็บคะแนน  ขอให้เลือกตัง้

กรรมการทา่นตอ่ไปเลย  

นางสาวสวิตา  ปิตะวรรณ   ที่ปรึกษากฎหมาย   

1. อํานาจในการแตง่ตัง้ประธานกรรมการเป็นของคณะกรรมการบริษัท  แต่ในกรณีนีเ้น่ืองจากคะแนนเสียงผู้ ถือ

หุ้นเป็นคะแนนเสียงท่ีใหญ่กว่าคณะกรรมการ  และเพ่ือให้ท่านประธานกรรมการ สามารถปฏิบัติหน้าท่ี

ประธานกรรมการต่อได้ทันที หลงัจากได้รับการเลือกตัง้กลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งประธานกรรมการและ

กรรมการ ซึง่ไมผิ่ดกฎหมายแตอ่ยา่งใด   

2. การเก็บบตัรลงคะแนนในวาระการแต่งตัง้กรรมการ ตามหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯจําเป็นท่ี

จะต้องเก็บบตัรลงคะแนนทีละทา่น  เพราะฉะนัน้จะมีการแจ้งมติคะแนนเสียงทีละท่าน จึงจะดําเนินการเก็บ

คะแนนเสยีงของทา่นตอ่ไป   

 มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแต่งตัง้ นางพิมพ์ใจ  ลีอิ้สสระนกุูล กลบัเข้าดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ

และกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่  ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ดงันี ้

มติ 
จํานวนเสยีงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุ้นท่ีมาร่วมประชมุ 

และใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 148,824,890 99.96 

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสยีง 60,000 0.04 
 

วาระที่ 5.2 พิจารณาแต่งตัง้ นางพรทิพย์  เศรษฐีวรรณ กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง 
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ประธานบริหาร ขอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ

ดงักลา่ว  กลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึง่  โดยขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเป็นรายบคุคล ดงันี ้
 

วาระที่ 5.1 พิจารณาแต่งตัง้ นางพิมพ์ใจ  ลีอ้ิสสระนุกูล กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง  

เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิเลือกตัง้ นางพิมพ์ใจ  ลีอิ้สสระนุกูล กลบัเข้าดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ

และกรรมการอีกวาระหนึง่ 

  ประธานบริหาร เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถาม  

ผู้ถอืหุ้นรายย่อย 

  ขอให้เก็บบตัรลงคะแนนพร้อมกนัในวาระท่ี 5.1 - 5.4 เพ่ือเป็นการไมเ่สยีเวลา 

นายศักดิ์กริน   ชูศักดิ์ตระกูล -   ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเองและมอบฉันทะ  

1. ในวาระนีเ้ป็นการเลือกตัง้กรรมการ ฉะนัน้ไม่ควรใส่ตําแหน่ง ประธานกรรมการ  เพราะตําแหน่งประธาน

กรรมการ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ เลอืก ไมใ่ช่ผู้ ถือหุ้นเลอืก   

2. ไมเ่ห็นด้วยกบัการเก็บคะแนนในครัง้เดียว ควรเก็บคะแนนทีละทา่น แตใ่นระหวา่งเก็บคะแนน  ขอให้เลือกตัง้

กรรมการทา่นตอ่ไปเลย  

นางสาวสวิตา  ปิตะวรรณ   ที่ปรึกษากฎหมาย   

1. อํานาจในการแตง่ตัง้ประธานกรรมการเป็นของคณะกรรมการบริษัท  แต่ในกรณีนีเ้น่ืองจากคะแนนเสียงผู้ ถือ

หุ้นเป็นคะแนนเสียงท่ีใหญ่กว่าคณะกรรมการ  และเพ่ือให้ท่านประธานกรรมการ สามารถปฏิบัติหน้าท่ี

ประธานกรรมการต่อได้ทันที หลงัจากได้รับการเลือกตัง้กลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งประธานกรรมการและ

กรรมการ ซึง่ไมผิ่ดกฎหมายแตอ่ยา่งใด   

2. การเก็บบตัรลงคะแนนในวาระการแต่งตัง้กรรมการ ตามหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯจําเป็นท่ี

จะต้องเก็บบตัรลงคะแนนทีละทา่น  เพราะฉะนัน้จะมีการแจ้งมติคะแนนเสียงทีละท่าน จึงจะดําเนินการเก็บ

คะแนนเสยีงของทา่นตอ่ไป   

 มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแต่งตัง้ นางพิมพ์ใจ  ลีอิ้สสระนกุูล กลบัเข้าดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ

และกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่  ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ดงันี ้

มติ 
จํานวนเสยีงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุ้นท่ีมาร่วมประชมุ 

และใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 148,824,890 99.96 

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสยีง 60,000 0.04 
 

วาระที่ 5.2 พิจารณาแต่งตัง้ นางพรทิพย์  เศรษฐีวรรณ กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง 
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  ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น  ส าหรับผลการด าเนินงานรอบ
ระยะเวลาบญัชี 2557  ในอตัราหุ้นละ 0.6269 บาท โดยจะจ่ายจากก าไรสทุธิจากกิจการที่ได้รับการสง่เสริมการ
ลงทนุ (BOI) ในอตัราหุ้นละ0.4950 บาท และจากกิจการท่ีไมไ่ด้รับการสง่เสริมการลงทนุ (Non-BOI) ในอตัราหุ้น
ละ 0.1319  บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 125,380,000 บาท (หนึง่ร้อยยี่สบิห้าล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  หรือ
ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวม  และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2558 

   ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ซึง่ที่ประชมุไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามใดๆ  

มติ ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์การจ่ายปันผล ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

   

มต ิ จ านวนเสยีงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

% ของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชมุ 
และใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 148,884,890 100 
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสยีง - - 

 

วาระที่ 5  พิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ   

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ถึงแม้บริษัทยงัไม่ได้จัดตัง้คณะกรรมการสรรหา แต่ในการพิจารณาสรรหา
กรรมการ  คณะกรรมการจะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และประวัติการ
ท างาน  ซึง่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ครัง้นีม้ีกรรมการท่ีออกตามวาระจ านวน 4 คน ดงัตอ่ไปนี ้ 

 

1. นางพิมพ์ใจ  ลีอ้ิสสระนกุลู  ประธานกรรมการและกรรมการ 
2. นางพรทิพย์  เศรษฐีวรรณ  กรรมการ 
3. นายโชอิชิ อีโนเว   กรรมการ 
4. นายมาซายกิู อีโนเว   กรรมการ 

เมื่อพิจารณาถึงกรรมการที่ต้องออกตามวาระทัง้ 4 ท่านแล้ว  คณะกรรมการเห็นว่าทุกท่านเป็นบุคคล
ผู้ทรงคณุวฒุิที่มีความเหมาะสม รวมทัง้ปฏิบตัิหน้าที่กรรมการ ด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต รอบคอบมีจริยธรรม และ
ให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทมาด้วยดีตลอด  คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 พิจารณา   

และเพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี   กรรมการที่มีรายชื่อครบก าหนดในวาระนีอ้อกจากห้อง
ประชุม ประธานฯ ซึ่งมีรายช่ือจึงขอสง่มอบการด าเนินการประชุมในวาระนีใ้ห้กบันายคาซูโอะ ซาโตะ  ประธาน
บริหาร เป็นผู้ด าเนินการประชุมแทน   

 

 

นายคาซูโอะ  ซาโตะ – ประธานบริหาร (ประธานฯ ด าเนินการประชุมในวาระที่ 5.1 - 5.4) 
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  ประธานบริหาร เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถาม ซึง่ในท่ีประชมุไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามใดๆ   

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแต่งตัง้ นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท
อีกวาระหนึง่  ด้วยคะแนนเสยีงเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 

มติ จ านวนเสยีงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

% ของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชมุ 
และใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 148,884,890 100 
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสยีง - - 

 

วาระที่ 5.3 พิจารณาแต่งตัง้ นายโชอิชิ   อีโนเว  กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง  

 ประธานบริหาร เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถาม ซึง่ในท่ีประชมุไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามใดๆ   

 มติ ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ นายโชอิชิ   อีโนเว  กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระ
หนึง่  ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 

มติ จ านวนเสยีงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

% ของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชมุ 
และใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 148,415 ,690 99.68 
ไมเ่ห็นด้วย 469,200 0.32 
งดออกเสยีง - - 

 

วาระที่ 5.4  พิจารณาแต่งตัง้ นายมาซายกูิ  อีโนเว  กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง  

 ประธานบริหาร เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถาม ซึง่ในท่ีประชมุไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามใดๆ   

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิแต่งตัง้ นายมาซายูกิ อีโนเว  กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีก
วาระหนึง่  ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 

มติ จ านวนเสยีงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

% ของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชมุ 
และใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 148,415 ,690 99.68 
ไมเ่ห็นด้วย 469,200 0.32 
งดออกเสยีง - - 

 

นายคาซูโอะ  ซาโตะ  - ประธานบริหาร  9 / 12 

  ประธานบริหาร เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถาม ซึง่ในท่ีประชมุไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามใดๆ   

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแต่งตัง้ นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท
อีกวาระหนึง่  ด้วยคะแนนเสยีงเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 

มต ิ จ านวนเสยีงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

% ของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชมุ 
และใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 148,884,890 100 
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสยีง - - 

 

วาระที่ 5.3 พิจารณาแต่งตัง้ นายโชอิชิ   อีโนเว  กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง  

 ประธานบริหาร เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถาม ซึง่ในท่ีประชมุไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามใดๆ   

 มติ ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ นายโชอิชิ   อีโนเว  กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระ
หนึง่  ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 

มต ิ จ านวนเสยีงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

% ของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชมุ 
และใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 148,415 ,690 99.68 
ไมเ่ห็นด้วย 469,200 0.32 
งดออกเสยีง - - 

 

วาระที่ 5.4  พิจารณาแต่งตัง้ นายมาซายกูิ  อีโนเว  กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง  

 ประธานบริหาร เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถาม ซึง่ในท่ีประชมุไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามใดๆ   

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิแต่งตัง้ นายมาซายูกิ อีโนเว  กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีก
วาระหนึง่  ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 

มต ิ จ านวนเสยีงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

% ของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชมุ 
และใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 148,415 ,690 99.68 
ไมเ่ห็นด้วย 469,200 0.32 
งดออกเสยีง - - 

 

นายคาซูโอะ  ซาโตะ  - ประธานบริหาร  
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ประธานบริหาร ขอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ
ดงักลา่ว  กลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึง่  โดยขอให้ที่ประชมุพิจารณาเป็นรายบคุคล ดงันี ้
 

วาระที่ 5.1 พิจารณาแต่งตัง้ นางพิมพ์ใจ  ลีอ้ิสสระนุกูล กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง  

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิเลือกตัง้ นางพิมพ์ใจ  ลีอ้ิสสระนุกูล กลบัเข้าด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ
และกรรมการอีกวาระหนึง่ 

  ประธานบริหาร เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถาม  

ผู้ถอืหุ้นรายย่อย 

  ขอให้เก็บบตัรลงคะแนนพร้อมกนัในวาระท่ี 5.1 - 5.4 เพื่อเป็นการไมเ่สยีเวลา 

นายศักดิ์กริน   ชูศักดิ์ตระกูล -   ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเองและมอบฉันทะ  
1. ในวาระนีเ้ป็นการเลือกตัง้กรรมการ ฉะนัน้ไม่ควรใส่ต าแหน่ง ประธานกรรมการ  เพราะต าแหน่งประธาน

กรรมการ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ เลอืก ไมใ่ช่ผู้ ถือหุ้นเลอืก   
2. ไมเ่ห็นด้วยกบัการเก็บคะแนนในครัง้เดียว ควรเก็บคะแนนทีละทา่น แตใ่นระหวา่งเก็บคะแนน  ขอให้เลือกตัง้

กรรมการทา่นตอ่ไปเลย  

นางสาวสวิตา  ปิตะวรรณ   ที่ปรึกษากฎหมาย   

1. อ านาจในการแตง่ตัง้ประธานกรรมการเป็นของคณะกรรมการบริษัท  แต่ในกรณีนีเ้นื่องจากคะแนนเสียงผู้ ถือ
หุ้นเป็นคะแนนเสียงที่ใหญ่กว่าคณะกรรมการ  และเพ่ือให้ท่านประธานกรรมการ สามารถปฏิบัติหน้าที่
ประธานกรรมการต่อได้ทันที หลงัจากได้รับการเลือกตัง้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและ
กรรมการ ซึง่ไมผิ่ดกฎหมายแตอ่ยา่งใด   

2. การเก็บบตัรลงคะแนนในวาระการแต่งตัง้กรรมการ ตามหลกัการกบัดแูลกิจการที่ดี บริษัทฯจ าเป็นที่จะต้อง
เก็บบตัรลงคะแนนทีละทา่น  เพราะฉะนัน้จะมีการแจ้งมติคะแนนเสียงทีละท่าน จึงจะด าเนินการเก็บคะแนน
เสยีงของทา่นตอ่ไป   

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแต่งตัง้ นางพิมพ์ใจ  ลีอ้ิสสระนกุูล กลบัเข้าด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ
และกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่  ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
ดงันี ้

มต ิ จ านวนเสยีงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

% ของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชมุ 
และใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 148,824,890 99.96 
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสยีง 60,000 0.04 

 

วาระที่ 5.2 พิจารณาแต่งตัง้ นางพรทิพย์  เศรษฐีวรรณ กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 
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เมื่อเสร็จสิน้การลงคะแนนเสยีงแล้วนายคาซูโอะ  ซาโตะ ประธานบริหาร สง่คืนการดําเนินการประชมุให้ประธาน

กรรมการ ดําเนินการประชมุตอ่ไป  

 

วาระที่  6 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2558 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุอนมุตัิจ่ายคา่ตอบแทนแก่กรรมการประจําปี 2558 เทา่กบัปีท่ีผา่นมา ภายในวงเงิน 3 

ล้านบาท โดยจ่ายเป็นคา่ตอบแทนคณะกรรมการตอ่คน ดงันี ้กรรมการไมบ่ริหาร 120,000 บาท กรรมการบริหาร 

80,000 บาท  ประธานกรรมการตรวจสอบ 300,000 บาท กรรมการตรวจสอบ 220,000 บาท และคา่เดินทาง 

7,000 บาท/ครัง้การประชมุ โดยจ่ายให้กบักรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ  

 ประธานเปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถาม  

นายศักรินทร์   ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง   

คา่ตอบแทนคณะกรรมการท่ีเสนอเห็นวา่เหมาะสม แม้วา่คา่ตอบแทนในสว่นกรรมการบริหารจะน้อยไป แตม่ี

ข้อสงัเกตในวาระเลอืกตัง้กรรมการ มีกรรมการบางทา่นมาประชมุน้อยมาก บางทา่นไมม่าประชมุเลย ขอให้ทา่น

ประธานช่วยแจ้งให้มาประชมุบ้าง 

นางพิมพ์ใจ  ลีอ้ิสสระนุกูล - ประธานกรรมการ  

ท่านกรรมการมีความตัง้ใจท่ีจะมาเข้าร่วมประชุม แต่ด้วยช่วงท่ีผ่านมามีเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง 

รัฐประหาร และภาวะบ้านเมืองท่ีไมอํ่านวย ทําให้ทา่นไมส่ามารถมาเข้าร่วมประชมุได้ 

 มติ ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิตามท่ีเสนอ โดยอนมุตัิจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 ภายในวงเงิน 

3 ล้านบาท  ด้วยคะแนนเสยีงเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
 

มติ 
จํานวนเสยีงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุ้นท่ีมาร่วมประชมุ 

และใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 148,884,890 100 

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสยีง - - 

 

วาระที่  7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2557 

ประธานฯแจ้งให้ท่ีประชุมว่า เน่ืองจากผู้สอบบญัชีท่านเดิมลงนามในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ครบ

ระยะ 5 รอบปีบญัชี ดงันัน้ในปีบญัชี 2558 เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีอิสระของ

บริษัทและบริษัทยอ่ย  และกําหนดคา่ตอบแทนประจําปี 2558  

โดยท่ีคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอผู้สอบบญัชี

อิสระของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจําปี 

2558 โดยพิจารณาแตง่ตัง้บคุคลตอ่ไปนี ้เป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและ

บริษัทยอ่ย   
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เมื่อเสร็จสิน้การลงคะแนนเสยีงแล้วนายคาซูโอะ  ซาโตะ ประธานบริหาร สง่คืนการดําเนินการประชมุให้ประธาน

กรรมการ ดําเนินการประชมุตอ่ไป  

 

วาระที่  6 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2558 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุอนมุตัิจ่ายคา่ตอบแทนแก่กรรมการประจําปี 2558 เทา่กบัปีท่ีผา่นมา ภายในวงเงิน 3 

ล้านบาท โดยจ่ายเป็นคา่ตอบแทนคณะกรรมการตอ่คน ดงันี ้กรรมการไมบ่ริหาร 120,000 บาท กรรมการบริหาร 

80,000 บาท  ประธานกรรมการตรวจสอบ 300,000 บาท กรรมการตรวจสอบ 220,000 บาท และคา่เดินทาง 

7,000 บาท/ครัง้การประชมุ โดยจ่ายให้กบักรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ  

 ประธานเปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถาม  

นายศักรินทร์   ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง   

คา่ตอบแทนคณะกรรมการท่ีเสนอเห็นวา่เหมาะสม แม้วา่คา่ตอบแทนในสว่นกรรมการบริหารจะน้อยไป แตม่ี

ข้อสงัเกตในวาระเลอืกตัง้กรรมการ มีกรรมการบางทา่นมาประชมุน้อยมาก บางทา่นไมม่าประชมุเลย ขอให้ทา่น

ประธานช่วยแจ้งให้มาประชมุบ้าง 

นางพิมพ์ใจ  ลีอ้ิสสระนุกูล - ประธานกรรมการ  

ท่านกรรมการมีความตัง้ใจท่ีจะมาเข้าร่วมประชุม แต่ด้วยช่วงท่ีผ่านมามีเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง 

รัฐประหาร และภาวะบ้านเมืองท่ีไมอํ่านวย ทําให้ทา่นไมส่ามารถมาเข้าร่วมประชมุได้ 

 มติ ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิตามท่ีเสนอ โดยอนมุตัิจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 ภายในวงเงิน 

3 ล้านบาท  ด้วยคะแนนเสยีงเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
 

มติ 
จํานวนเสยีงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุ้นท่ีมาร่วมประชมุ 

และใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 148,884,890 100 

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสยีง - - 

 

วาระที่  7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2557 

ประธานฯแจ้งให้ท่ีประชุมว่า เน่ืองจากผู้สอบบญัชีท่านเดิมลงนามในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ครบ

ระยะ 5 รอบปีบญัชี ดงันัน้ในปีบญัชี 2558 เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีอิสระของ

บริษัทและบริษัทยอ่ย  และกําหนดคา่ตอบแทนประจําปี 2558  

โดยท่ีคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอผู้สอบบญัชี

อิสระของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจําปี 

2558 โดยพิจารณาแตง่ตัง้บคุคลตอ่ไปนี ้เป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและ

บริษัทยอ่ย   
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  ประธานบริหาร เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถาม ซึง่ในท่ีประชมุไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามใดๆ   

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแต่งตัง้ นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท
อีกวาระหนึง่  ด้วยคะแนนเสยีงเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 

มต ิ จ านวนเสยีงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

% ของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชมุ 
และใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 148,884,890 100 
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสยีง - - 

 

วาระที่ 5.3 พิจารณาแต่งตัง้ นายโชอิชิ   อีโนเว  กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง  

 ประธานบริหาร เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถาม ซึง่ในท่ีประชมุไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามใดๆ   

 มติ ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ นายโชอิชิ   อีโนเว  กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระ
หนึง่  ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 

มต ิ จ านวนเสยีงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

% ของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชมุ 
และใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 148,415 ,690 99.68 
ไมเ่ห็นด้วย 469,200 0.32 
งดออกเสยีง - - 

 

วาระที่ 5.4  พิจารณาแต่งตัง้ นายมาซายกูิ  อีโนเว  กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง  

 ประธานบริหาร เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถาม ซึง่ในท่ีประชมุไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามใดๆ   

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิแต่งตัง้ นายมาซายูกิ อีโนเว  กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีก
วาระหนึง่  ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 

มต ิ จ านวนเสยีงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

% ของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชมุ 
และใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 148,415 ,690 99.68 
ไมเ่ห็นด้วย 469,200 0.32 
งดออกเสยีง - - 

 

นายคาซูโอะ  ซาโตะ  - ประธานบริหาร  
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1. นางสาวนภนชุ อภิชาตเสถียร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5266   หรือ  

2. นายชาญชยั ชยัประสทิธ์ิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3760  หรือ 

3. นายไพบลู ตนักลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4298   

และเสนอให้ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิคา่สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยประจําปี 2558 ดงันี ้ คา่ตรวจสอบงบการเงิน

ประจําปีและรายไตรมาส จํานวน 1.65 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 1.50% และคา่ตรวจสอบบตัรสง่เสริมการลงทนุ บตัรละ 

64,800 บาท เทา่กบัปีท่ีผา่นมา  

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถาม ซึง่ในท่ีประชมุไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามใดๆ   

 มติ ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิตามท่ีเสนอ มีมติอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจําปี 

2558 และกําหนดค่าสอบบญัชีตามท่ีเสนอ  ด้วยคะแนนเสียงเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดงันี ้
 

มติ 
จํานวนเสยีงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุ้นท่ีมาร่วมประชมุ 

และใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 148,884,890 100 

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสยีง - - 

 

วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)  

    ไมม่ีผู้ใดเสนอเร่ืองอ่ืนใดเพ่ือพิจารณา  

  ประธานกรรมการ เปิดให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามคําถามเพ่ิมเติม  

นายสุรกิจ ฉมามหัทธนา - อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถอืหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  

เน่ืองจากปัจจบุนั สงัคมไทยตื่นตวัเร่ืองการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ ซึง่ในธุรกิจตลาดทนุไทยทางสมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) จดัทําโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต

คอร์รัปชัน่ ไมท่ราบวา่ทางบริษัทมีความสนใจจะเข้าร่วมโครงการหรือไม ่ 

นางพิมพ์ใจ  ลีอ้ิสสระนุกูล - ประธานกรรมการ  

การทจุริตคอร์รัปชัน่เป็นปัญหาท่ีทกุคนควรมีสว่นร่วมช่วยกนัปรับปรุงเพ่ือให้หมดไป  บริษัทให้ความสําคญัอยา่ง

มากในเร่ืองดงักลา่ว จึงได้ระบไุว้ในจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทแล้ว   

นายไพศาล วุฒบิัญชร -  ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง   

แผนงานและความคืบหน้าในด้านการวิจยัและพฒันาอีลาสโตเมอร์เพ่ือตอ่ยอดตลาดตอ่ยอดธุรกิจอิเลก็ทรอนิกส์

หรืออตุสาหกรรมเกษตร  

นายทาเคโนริ  นากาโมโตะ - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
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จากภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ชะลอตัว  บริษัทมองความเป็นไปได้ของตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่
อุตสาหกรรมยานยนต์เพิ่มเติม เช่น กลุ่มโครงสร้างพืน้ฐาน เคร่ืองปรับอากาศ และนวตักรรมใหม่  และจัดท า
แผนการด าเนินงานตอ่ไป  

นายไพศาล วุฒบิัญชร -  ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง   

1. สว่นแบง่ตลาดของผลติภณัฑ์ยางนอก-ยางในรถจกัรยานยนต์ และผลิตภณัฑ์อีลาสโตเมอร์ หรืออยู่ในอนัดับ
ใดในตลาด 

2. การเข้ามาลงทนุของจีนเก่ียวกบัการแปรรูปยางมีผลตอ่อตุสาหกรรมยางรถยนต์หรือผลติภณัฑ์ยางเก่ียวกบั
รถยนต์หรือไม ่และถือเป็นคูแ่ขง่โดยตรงหรือไม ่ 

นางพิมพ์ใจ  ลีอ้ิสสระนุกูล - ประธานกรรมการ  

1.  บริษัทมีอนัดบั 1 ใน 5 ของสว่นแบง่ตลาดทัง้ในสว่นของผลติภณัฑ์ยางนอก-ยางในรถจกัรยานยนต์ และ
ผลติภณัฑ์ชิน้สว่นยางอตุสาหกรรม  

2. สนิค้ากลุม่ลงทนุจากประเทศจีนไมน่า่เป็นคูแ่ขง่โดยตรง ในด้านคณุภาพและตราสนิค้า 
 

  เมื่อไมม่ีผู้ใดเสนอเร่ืองอื่นใด  

  ประธานกรรมการกลา่วขอบคณุทา่นผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชมุและปิดประชมุ 

 

 ปิดประชมุเวลา 15.35  นาฬิกา 

 

 

 

 ลงช่ือ ............................................. 

 (นางพิมพ์ใจ ลีอ้ิสสระนกุลู) 

 ประธานกรรมการ
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จากภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ชะลอตัว  บริษัทมองความเป็นไปได้ของตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่
อุตสาหกรรมยานยนต์เพิ่มเติม เช่น กลุ่มโครงสร้างพืน้ฐาน เคร่ืองปรับอากาศ และนวตักรรมใหม่  และจัดท า
แผนการด าเนินงานตอ่ไป  

นายไพศาล วุฒบิัญชร -  ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง   

1. สว่นแบง่ตลาดของผลติภณัฑ์ยางนอก-ยางในรถจกัรยานยนต์ และผลิตภณัฑ์อีลาสโตเมอร์ หรืออยู่ในอนัดับ
ใดในตลาด 

2. การเข้ามาลงทนุของจีนเก่ียวกบัการแปรรูปยางมีผลตอ่อตุสาหกรรมยางรถยนต์หรือผลติภณัฑ์ยางเก่ียวกบั
รถยนต์หรือไม ่และถือเป็นคูแ่ขง่โดยตรงหรือไม ่ 

นางพิมพ์ใจ  ลีอ้ิสสระนุกูล - ประธานกรรมการ  

1.  บริษัทมีอนัดบั 1 ใน 5 ของสว่นแบง่ตลาดทัง้ในสว่นของผลติภณัฑ์ยางนอก-ยางในรถจกัรยานยนต์ และ
ผลติภณัฑ์ชิน้สว่นยางอตุสาหกรรม  

2. สนิค้ากลุม่ลงทนุจากประเทศจีนไมน่า่เป็นคูแ่ขง่โดยตรง ในด้านคณุภาพและตราสนิค้า 
 

  เมื่อไมม่ีผู้ใดเสนอเร่ืองอื่นใด  

  ประธานกรรมการกลา่วขอบคณุทา่นผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชมุและปิดประชมุ 

 

 ปิดประชมุเวลา 15.35  นาฬิกา 

 

 

 

 ลงช่ือ ............................................. 

 (นางพิมพ์ใจ ลีอ้ิสสระนกุลู) 

 ประธานกรรมการ

1. นางสาวนภนชุ อภิชาตเสถียร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5266   หรือ  

2. นายชาญชยั ชยัประสทิธ์ิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3760  หรือ 

3. นายไพบลู ตนักลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4298   

และเสนอให้ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิคา่สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยประจําปี 2558 ดงันี ้ คา่ตรวจสอบงบการเงิน

ประจําปีและรายไตรมาส จํานวน 1.65 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 1.50% และคา่ตรวจสอบบตัรสง่เสริมการลงทนุ บตัรละ 

64,800 บาท เทา่กบัปีท่ีผา่นมา  

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถาม ซึง่ในท่ีประชมุไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามใดๆ   

 มติ ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิตามท่ีเสนอ มีมติอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจําปี 

2558 และกําหนดค่าสอบบญัชีตามท่ีเสนอ  ด้วยคะแนนเสียงเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดงันี ้
 

มติ 
จํานวนเสยีงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุ้นท่ีมาร่วมประชมุ 

และใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 148,884,890 100 

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสยีง - - 

 

วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)  

    ไมม่ีผู้ใดเสนอเร่ืองอ่ืนใดเพ่ือพิจารณา  

  ประธานกรรมการ เปิดให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามคําถามเพ่ิมเติม  

นายสุรกิจ ฉมามหัทธนา - อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถอืหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  

เน่ืองจากปัจจบุนั สงัคมไทยตื่นตวัเร่ืองการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ ซึง่ในธุรกิจตลาดทนุไทยทางสมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) จดัทําโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต

คอร์รัปชัน่ ไมท่ราบวา่ทางบริษัทมีความสนใจจะเข้าร่วมโครงการหรือไม ่ 

นางพิมพ์ใจ  ลีอ้ิสสระนุกูล - ประธานกรรมการ  

การทจุริตคอร์รัปชัน่เป็นปัญหาท่ีทกุคนควรมีสว่นร่วมช่วยกนัปรับปรุงเพ่ือให้หมดไป  บริษัทให้ความสําคญัอยา่ง

มากในเร่ืองดงักลา่ว จึงได้ระบไุว้ในจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทแล้ว   

นายไพศาล วุฒบิัญชร -  ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง   

แผนงานและความคืบหน้าในด้านการวิจยัและพฒันาอีลาสโตเมอร์เพ่ือตอ่ยอดตลาดตอ่ยอดธุรกิจอิเลก็ทรอนิกส์

หรืออตุสาหกรรมเกษตร  

นายทาเคโนริ  นากาโมโตะ - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

11 / 12 
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  เอกสารแนบ 2 

 
ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบกาํหนดตามวาระและได้รบัการเสนอช่ือกลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม ่

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

ช่ือ - นามสกลุ นายวชิติ วฒุสิมบตั ิ

อาย ุ

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้ 

วนัท่ีเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ 

74 ปี 

กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ  

21 กนัยายน 2547 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษทัฯ 11 ปี 

สดัส่วนการถือหุ้น ณ 12 ธนัวาคม 2558 -ไม่ม-ี 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งกรรมการ -ไม่ม-ี 

ประวติัการศึกษา ปรญิญาตรคีณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการจากสมาคม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 27/2004 

หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 51/2004  

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั 2552 - ปจัจุบนั กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  

บมจ. ศนูยบ์รกิารเหลก็สยาม 

2549 - ปจัจุบนั กรรมการอสิระ บมจ. ไทย-เยอรมนั โปรดกัส ์

2547 - ปจัจุบนั   กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 

2545 - ปจัจุบนั  ทีป่รกึษา บมจ. เอเจ พลาสท ์

2545 - ปจัจุบนั ทีป่รกึษา บจ. จงสถติย ์

2543 - ปจัจุบนั กรรมการ สมาคมสโมสรนกัลงทนุ (IC) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร 

ในกิจการอ่ืน 

- กจิการบรษิทัจดทะเบยีน 2 แห่ง:  

กรรมการอสิระ บมจ. ไทย-เยอรมนั โปรดกัส ์

กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ศนูยบ์รกิารเหลก็สยาม 

- กจิการทีม่ใิช่บรษิทัจดทะเบยีน                                     -ไมม่-ี 

- กจิการอื่นทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์       -ไม่ม-ี 

สดัส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2558 - การเขา้ประชมุผูถ้อืหุน้                                             1/1 ครัง้ 

- การประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ                                5/6 ครัง้ 

- การประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ (ไม่มบีรหิาร)               1/2 ครัง้ 

- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ                             5/6 ครัง้ 

ประวติัการทาํผิดกฎหมายใน 10 ปีท่ีผา่นมา -ไม่ม-ี 
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  เอกสารแนบ 2 

 
ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบกาํหนดตามวาระและได้รบัการเสนอช่ือกลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม ่

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ช่ือ - นามสกลุ รองศาสตราจารย ์จารุพร   ไวยนนัท ์

อาย ุ

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้ 

วนัท่ีเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ 

71 ปี 

กรรมการอสิระ  / กรรมการตรวจสอบ  

13 พฤษภาคม 2558 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษทัฯ 7 เดอืน 

สดัส่วนการถือหุ้น ณ 12 ธนัวาคม 2558 -ไม่ม-ี 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งกรรมการ -ไม่ม-ี 

ประวติัการศึกษา ปรญิญาโทเศรษฐศาสตรก์ารเงนิ (M.A.) Middle Tennessee State 

University สหรฐัอเมรกิา 

ปรญิญาตร ี บญัชบีณัฑติ  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการจากสมาคม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

และหลกัสูตรอบรมสถาบนัวิทยาการตลาด

ทุน  

หลกัสตูร Director Certificate Program (DCP) ปี 2552 

หลกัสตูร Director Certificate Program Update (DCPU 1) 

หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) ปี 2552 

หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) ปี 2554  

หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) ปี 2553  

หลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control and Risk 

Management (MIR) ปี 2554 

หลกัสตูร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 

หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2553 

หลกัสตูร Anti-Corruption Executive Program (ACEP) 5/2558 

หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู (วตท.10) ปี 2553 สถาบนัวทิยาการตลาดทุน  

 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2558 - ปจัจุบนั   กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบ 

ต่อสงัคม บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน)  

2557 - ปจัจุบนั   กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ  

บรษิทั ไทยสมุทรประกนัชวีติ จาํกดั (มหาชน) 

2555 - ปจัจุบนั   กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการบรรษทัภบิาล บรษิทั ว ีจ ีไอ โกลบอล 

มเีดยี จาํกดั (มหาชน) 

2552 - ปจัจุบนั   กรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิสภาธุรกจิประกนัภยั 

2555 - 2557     ทีป่รกึษาสาํนกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส(์องคก์ารมหาชน) 

2554 - 2557     กรรมการนโยบายสถาบนัการเงนิ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

2553 - 2555      กรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ(ปปง.) 
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  เอกสารแนบ 2 

 
ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบกาํหนดตามวาระและได้รบัการเสนอช่ือกลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม ่

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั (ต่อ) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร 

ในกิจการอ่ืน 

- กจิการบรษิทัจดทะเบยีน 1 แห่ง: 

กรรมการอสิระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการ

บรรษทัภบิาล บรษิทั ว ีจ ีไอ โกลบอล มเีดยี จาํกดั (มหาชน)  

- กจิการทีม่ใิช่บรษิทัจดทะเบยีน 8 แห่ง: 

กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ บรษิทัไทยสมทุรประกนัชวีติ จาํกดั 

(มหาชน) 

ทีป่รกึษา สาํนกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) 

อนุกรรมการตดิตามและประเมนิผลโครงการกองทุนวจิยัและพฒันา

กจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมเพื่อ

ประโยชน์สาธารณะ (กสทช.) 

กรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิสภาธุรกจิประกนัภยัไทย 

ผูท้รงคุณวฒุทิางดา้นวชิาการประจาํภาควชิาการเงนิ คณะ

พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

กรรมการและเลขานุการ มลูนิธสิง่เสรมิการศกึษา

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

กรรมการกลาง มลูนิธปิรดี ีพนมยงค ์

ทีป่รกึษาสมาคมธรรมศาสตรใ์นพระบรมราชปูถมัภ ์     

- กจิการอื่นทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

   -ไม่ม-ี 

 

สดัส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2558 
- แต่งตัง้แทน นางสาวชวนา ววิฒัน์พนชาต ิ เมือ่วนัที ่  

12 พฤษภาคม 2558  

- ภายหลงัการแต่งตัง้ มกีารประชุมคณะกรรมการ 4 

ครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ 

- การประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ                           2/3  ครัง้ 

- การประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ (ไม่มบีรหิาร)          1/1  ครัง้ 

- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ                        3/4  ครัง้ 

 

ประวติัการทาํผิดกฎหมายใน 10 ปีท่ีผา่นมา -ไม่ม-ี 
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  เอกสารแนบ 2 
 ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระและได้รบัการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม ่

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ช่ือ - นามสกลุ นายคาซโูอะ ซาโตะ 
อาย ุ
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้ 
วนัท่ีเข้าด ารงต าแหน่ง 

57 ปี 
กรรมการ/ กรรมการบรหิาร   
9 สงิหาคม 2556  
 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษทัฯ 
สดัส่วนการถือหุ้น ณ 12 ธนัวาคม 2558 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งกรรมการ 

2 ปี  
-ไม่ม-ี 
-ไม่ม-ี 
 

ประวติัการศึกษา ปรญิญาตรวีศิวกรรมศาสตร ์สาขาไฟเบอรแ์ละโพลเีมอร ์มหาวทิยาลยั  
Nagoya Institute of Technology ประเทศญีปุ่น่  

การอบรมหลกัสูตรกรรมการจากสมาคม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น  108/2014 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั 2556 - ปจัจุบนั ประธานบรหิาร บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
2550 - 2556 กรรมการผูจ้ดัการ บจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศ

เวยีดนาม) 
2547 - 2550 ผูจ้ดัการทัว่ไป บจ. Bridgestone IRC 

Manufacturing (ประเทศญีปุ่น่) 
2543 - 2547 ผูจ้ดัการ บจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศเวยีดนาม) 
2540 - 2542 ผูจ้ดัการ บจ. Seino Inoac ประเทศญีปุ่น่ 
2537 - 2540 ผูจ้ดัการสว่นงานเทคนิค บจ. อโีนเว รบัเบอร ์ 

(ประเทศญีปุ่น่) 
2536 - 2537 ทีป่รกึษาดา้นเทคนิค บจ. Inoac FKR  Malaysia 

(ประเทศมาเลเซยี) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร 
ในกิจการอ่ืน 

- กจิการบรษิทัจดทะเบยีน                                           -ไมม่-ี         
- กจิการทีม่ใิช่บรษิทัจดทะเบยีน                                    -ไมม่-ี 
- กจิการอื่นทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์      -ไม่ม-ี 

 
สดัส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2558 - การเขา้ประชมุผูถ้อืหุน้                                           1/1 ครัง้ 

- การประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ                              6/6 ครัง้ 
- การประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ (ไม่มบีรหิาร)              -/2 ครัง้ 
- การประชุมคณะกรรมการบรหิาร                               6/6 ครัง้ 

 
ประวติัการท าผิดกฎหมายใน 10 ปีท่ีผา่นมา -ไม่ม-ี 
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  เอกสารแนบ 2 
 ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระและได้รบัการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม ่

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 
ช่ือ - นามสกลุ นายอภชิาต ลีอ้สิสระนุกลู 
อาย ุ
ประเภทกรรมการท่ีแต่งตัง้ 
วนัท่ีเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ. 

52 ปี 
กรรมการ   
30 ธนัวาคม พ.ศ.2536 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษทัฯ 
สดัส่วนการถือหุ้น ณ 12 ธนัวาคม 2558 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งกรรมการ 

22 ปี  
1.83% 
พีน้่อง นางพมิพใ์จ ลีอ้สิสระนุกลู, นายทนง ลีอ้สิสระนุกลู,  
และนางพรทพิย ์เศรษฐวีรรณ 

ประวติัการศึกษา ปรญิญาโท สาขา Business Administration,  
Oklahoma City University, U.S.A. 
ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการจากสมาคม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 8/2001 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั 2556 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 
2549 - ปจัจุบนั กรรมการ บจ. โททาล ออยล(์ประเทศไทย) 

กรรมการ PT .Indonesia Stanley Electric 
2548 - ปจัจุบนั กรรมการ สมาคมบรษิทัจดทะเบยีน 
2547 - ปจัจุบนั กรรมการบรหิาร สมาคมสโมสรนกัลงทุน 
2546 - ปจัจุบนั กรรมการ บจ. เอส.เค. ผลติภณัฑย์าง 
2545 - ปจัจุบนั กรรมการ สมาคมสโมสรนกัลงทนุ 
2543 - ปจัจุบนั กรรมการ บจ.เวยีดนามสแตนเลย ์อเิลคทรคิ 
2542 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการ บจ. ลาวสแตนเลย ์
2540 - ปจัจุบนั กรรมการ บจ. ศริวิทิยส์แตนเลย ์

กรรมการ บจ. ไดโด สทิธผิล 
2539 - ปจัจุบนั รองประธานกรรมการบรหิาร  

บจ. เอเชีย่นสแตนเลยอ์นิเตอรเ์นชัน่แนล 
2538 - ปจัจุบนั กรรมการ บจ. ซนัโกลด ์โฮลดิง้ 
2536 - ปจัจุบนั กรรมการ บจ. แปซฟิิค อนิดสัตรยี ์(ประเทศไทย) 

รองประธาน มลูนิธสิแตนเลยป์ระเทศไทย 
2535 - ปจัจุบนั กรรมการ บจ. โสภา-กนก อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
2535 - 2556  รองประธานกรรมการบรหิาร บมจ. ไทยสแตนเลยก์าร

ไฟฟ้า 
2534 - ปจัจุบนั  กรรมการ บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
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  เอกสารแนบ 2 
 ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระและได้รบัการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม ่

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร 
ในกิจการอ่ืน 

- กจิการจดทะเบยีน 1 แห่ง:  
ประธานกรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 

- กจิการทีม่ใิช่บรษิทัจดทะเบยีน 11 แหง่:  
กรรมการ บจ. โสภา-กนก อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
กรรมการ บจ. แปซฟิิค อนิดสัตรยี ์(ประเทศไทย) 
กรรมการ บจ. ซนัโกลด ์โฮลดิง้ 
 รองประธานกรรมการบรหิาร บจ. เอเชีย่นสแตนเลยอ์นิเตอรเ์นชัน่แนล 
กรรมการ บจ. ศริวิทิยส์แตนเลย ์
กรรมการ บจ. ไดโด สทิธผิล 
ประธานกรรมการ บจ. ลาวสแตนเลย ์
กรรมการ บจ.เวยีดนามสแตนเลย ์อเิลคทรคิ 
กรรมการ บจ. เอส.เค. ผลติภณัฑย์าง 
กรรมการ บจ. โททาล ออยล(์ประเทศไทย) 
กรรมการ PT .Indonesia Stanley Electric 

- กจิการอื่นทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์           -ไม่ม-ี 
 

สดัส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2558 - การเขา้ประชมุผูถ้อืหุน้                                                1/1 ครัง้ 
- การประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ                                   5/6 ครัง้  
- การประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ (ไม่มฝีา่ยบรหิาร)             1/2 ครัง้  

 
ประวติัการท าผิดกฎหมายใน 10 ปีท่ีผา่นมา -ไม่ม-ี 
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เอกสารแนบ 3 

 แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ  ก) 
Proxy (Form A.) 

 

เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ........................................   เขยีนที ่............................................………….. 
Shareholders’ Registration No.                              Written at 

                          วนัที ่...... เดอืน.......................... พ.ศ. ............……….. 
            Date         Month                           Year 

ขา้พเจา้ .....................................................................................................สญัชาต ิ.......................................................... 
I/We                    Nationality 

อยู่บา้นเลขที ่....................................  ถนน ............................................... ตําบล/แขวง ..................................................... 
Residing at                   Road                   Tambol/Kwaeng 

อําเภอ/เขต ....................................... จงัหวดั ................................................ รหสัไปรษณยี ์............................................... 
Amphur/Khet                        Province       Postal code 

    เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั  อีโนเว  รบัเบอร ์ (ประเทศไทย)  จาํกดั (มหาชน) 
      As a Shareholder of Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited 

     โดยถอืหุน้จาํนวนทัง้สิน้  ……………....................................  หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ........................………………    เสยีง 
      Holding the total amount of                         shares  And have the rights to vote equal to           votes 
     

ขอมอบฉนัทะให ้Hereby appoint 
 

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

อยู่บา้นเลขที ่....................................  ถนน ............................................... ตําบล/แขวง ................................................ 
Residing at                 Road                                   Tambol/Kwaeng 

อําเภอ/เขต ....................................... จงัหวดั ................................................ รหสัไปรษณยี ์............................................  หรอื (or) 
Amphur/Khet                        Province       Postal code 

 

  (2)    รศ.ดร. เจษฎา โลหอุ่นจติร (กรรมการอสิระ)      Assoc.Prof.Dr. Chesada Loha-unchit (Independent Director) 

 

  (3)    นายสุรงค ์บลูกุล (กรรมการอสิระ)        Mr. Surong Bulakul (Independent Director) 

คนหนึ่งคนใด เพยีงคนเดยีว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ปี 2559 ในวนัศุกรท์ี ่ 

29 มกราคม 2559 เวลา 14.00 นาฬกิา ณ หอ้งประชุมชัน้ 2 อาคารวทิยานุสรณ์ ของบรษิทั อโีนเว รบัเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) เลขที ่157 

ม.5  ถ.พหลโยธนิ ต.ลาํไทร อ.วงัน้อย จ.พระนครศรอียุธยา 13170 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Ordinary General Meeting of Shareholders for 2016 On Friday 29
th
 day of January 2016, 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. 

 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุมนัน้ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดท้าํเองทุกประการ 
 I/We shall be liable for any action taken by the proxy holder at the meeting 
 

 

               ลงชือ่/Signed............................................. ผูม้อบฉนัทะ/Shareholder 

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

 

                       ลงชือ่/Signed............................................. ผูม้อบฉนัทะ/Proxy 

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

หมายเหตุ  
 

1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน                                            

ไมส่ามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคน เพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
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. ผูถ้อืหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจาํนวนหุน้ทีถ่อืโดยไมส่ามารถจะมอบฉนัทะเพยีงบางส่วนน้อยกว่าจาํนวนทีถ่อืไวไ้ด ้
    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.) 
 
เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ........................................   เขยีนที ่............................................………….. 
Shareholders’ Registration No.                              Written at 
                       
                          วนัที ่...... เดอืน.......................... พ.ศ. ............……….. 
            Date         Month                           Year 

ขา้พเจา้ ....................................................................................... สญัชาติ .......................................................... 
I/We        Nationality 
อยู่บา้นเลขที ่....................................  ถนน ............................................... ต าบล/แขวง ..................................................... 
Residing at                    Road                   Tambol/Kwaeng 
อ าเภอ/เขต ....................................... จงัหวดั ................................................ รหสัไปรษณยี ์............................................... 
Amphur/Khet                          Province       Postal code  
 เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั  อีโนเว  รบัเบอร ์ (ประเทศไทย)  จ ากดั (มหาชน) 
 As a Shareholder of Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited 

 
โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้  ……………...........................  หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ........................……...........  เสยีง 
Holding the total amount of                       shares , and have the rights to vote equal to                        votes 

 
ขอมอบฉนัทะให ้ 
Hereby appoint 

   (1)  ชือ่ (Name) .................................................................................... อายุ (age)  ................... ปี (years)  
อยู่บา้นเลขที ่....................................  ถนน ............................................... ต าบล/แขวง ..................................................... 
Residing at                Road                                    Tambol/Kwaeng 
อ าเภอ/เขต ....................................... จงัหวดั ................................................ รหสัไปรษณยี ์..............................................หรอื (or) 
Amphur/Khet                          Province         Postal code  

  (2)    รศ.ดร. เจษฎา โลหอุ่นจติร (กรรมการอสิระ)      Assoc.Prof.Dr. Chesada Loha-unchit (Independent Director) 

 

  (3)    นายสุรงค ์บลูกุล (กรรมการอสิระ)        Mr. Surong Bulakul (Independent Director) 

คนหนึ่งคนใด เพยีงคนเดยีว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ปี 2559 ในวนัศุกรท์ี ่ 
29 มกราคม 2559 เวลา 14.00 นาฬกิา ณ หอ้งประชุมชัน้ 2 อาคารวทิยานุสรณ์ ของบรษิทั อโีนเว รบัเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เลขที ่157 
ม.5 ถ. พหลโยธนิ ต.ล าไทร อ.วงัน้อย จ.พระนครศรอียุธยา 13170 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Ordinary General Meeting of Shareholders for 2016 On Friday 29th day of January 2016, 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. 

(4)   ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี้  ดงันี้ 
        I/We will authorize the proxy to vote on my/our behalf at the meeting as follows: 

 

        (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
              (a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
        (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
             (b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 
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วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2558 
Agenda 1    To certify the Annual General meeting No.1/2015 held on January 29th, 2015 

 

  เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
      Approve             Disapprove        Abstain 

วาระท่ี 2       พิจารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2558 
Agenda 2     To acknowledge the Company’s operation results in 2015 
 

  เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
      Approve             Disapprove        Abstain 

วาระท่ี 3      พิจารณาอนุมติังบการเงิน ประจ าปี 2558 ส้ินสดุ ณ 30 กนัยายน 2558 
Agenda 3     To approve the financial statement for the year ended September 30th, 2015 

  เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
      Approve             Disapprove        Abstain 

วาระท่ี 4       พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรและจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานในรอบปี 2558 
Agenda 4     To approve the allocation of net profit and dividend payment for the year 2015 

  เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
      Approve             Disapprove        Abstain 

วาระท่ี 5      พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ   
Agenda 5     To approve the appointment of the directors in replacement of those who are due to retire by rotation  

    การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด              การแต่งตัง้กรรมการรายบุคคล 
         To elect each director individually                  To elect directors as a whole                    

            1. นายวชิติ วุฒสิมบตั ิ
               Mr. Vichit Vuthisombut 

             เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
                 Approve             Disapprove        Abstain 

             2. รศ. จารุพร ไวยนนัท ์
                Assoc.Prof. Jaruporn Viyanant 

             เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
                 Approve             Disapprove        Abstain 

            3. นายคาซูโอะ ซาโตะ 
               Mr. Kazuo Sato 

  เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
                 Approve             Disapprove        Abstain 

            4. นายอภชิาต ลีอ้สิสระนุกลู 
               Mr. Apichart Leeissaranukul  

  เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
                 Approve             Disapprove        Abstain 
 

วาระท่ี 6      พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2559   
Agenda 6     To approve the remuneration for the board of directors and sub-committees for the year 2016 

            เหน็ดว้ย         ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
                Approve             Disapprove        Abstain 
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วาระท่ี 7      พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2559 
Agenda 7     To consider and approve the appointment of the Company’s external auditors and to fix the audit fee for the year 2016 

            เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
                Approve             Disapprove        Abstain 

วาระท่ี 8                 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขวตัถปุระสงคข์องบริษทัมหาชนในหนังสือรบัรองบริษทัฯ 
Agenda 8    To approve the amendment of the Company’s certificate 

  เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
                Approve             Disapprove        Abstain 

วาระท่ี 9                 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ   (ถ้ามี) 
Agenda 9    Other topics (if any) 

  เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
                Approve             Disapprove        Abstain 

(7)   การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี้ ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถู่กตอ้งและ   
  ไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

    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)   ในกรณทีีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณทีีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรือลง    
 มตใินเรือ่งใดนอกเหนอืจากทีร่ะบุไวข้า้งตน้รวมถงึกรณทีีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้้รบัมอบฉนัทะมสีทิธ ิ  
 พจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  

        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. 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนัน้ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดท้ าเองทุกประการ 
I/We shall be liable for any action taken by the proxy holder at the meeting 
 
               ลงชือ่ /Signed............................................ ผูม้อบฉนัทะ/Shareholder 
                        ( ................................................................... ) 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 

Duty Stamp 
Baht 20 

                ลงชือ่/Signed .............................................. ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                         ( .......................................................................... ) 
หมายเหตุ  
Remark 
1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
    ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคน เพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
    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. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
    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. ในกรณทีีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบ   
    ฉนัทะแบบ 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 

 
 
 
 
 
 
 

            เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
                Approve             Disapprove        Abstain 

วาระท่ี 8                 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขวตัถปุระสงคข์องบริษทัมหาชนในหนังสือรบัรองบริษทัฯ 
Agenda 8    To approve the amendment of the Company’s certificate 

  เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
                Approve             Disapprove        Abstain 

วาระท่ี 9                 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ   (ถ้ามี) 
Agenda 9    Other topics (if any) 

  เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
                Approve             Disapprove        Abstain 

(5)   การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี้ ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถู่กตอ้งและ   

  ไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
    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. 

(6)   ในกรณทีีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณทีีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรอืลง    

 มตใินเรือ่งใดนอกเหนอืจากทีร่ะบุไวข้า้งตน้รวมถงึกรณทีีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธ ิ  

 พจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
        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. 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุมนัน้ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดท้าํเองทุกประการ 
I/We shall be liable for any action taken by the proxy holder at the meeting 

 

               ลงชือ่ /Signed............................................ ผูม้อบฉนัทะ/Shareholder 

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

อากรแสตมป์ 

20 บาท 

Duty Stamp 

Baht 20 

                ลงชือ่/Signed .............................................. ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

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

หมายเหตุ  
Remark 

1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

    ไมส่ามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคน เพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
    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. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
    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. ในกรณทีีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสอืมอบ   

    ฉนัทะแบบ 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. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

The Annex to the Proxy Form B. 
 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั  อีโนเว  รบัเบอร ์(ประเทศไทย)  จ ากดั  (มหาชน) 
The proxy is granted by a shareholder of Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited 
 
ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2558 ในวนัศุกรท์ี ่29 มกราคม 2559 เวลา 14.00 นาฬกิา ณ หอ้งประชุมชัน้ 2 อาคารวทิยานุสรณ์ ของบรษิทั 
อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เลขที ่157 ม.5 ถ. พหลโยธนิ ต.ล าไทร อ.วงัน้อย จ.พระนครศรอียุธยา 13170 
หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

For the Ordinary General Meeting of the shareholders for 2016. On Friday 29th day of January 2015, 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 

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

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

 
        (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
                            (a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
        (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
                (b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 
 
วาระที ่.......................   เรือ่ง ............................................................................. 
Agenda   Subject 
          เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
              Approve             Disapprove        Abstain 
 
วาระที ่.......................   เรือ่ง ............................................................................. 
Agenda   Subject 
          เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
              Approve             Disapprove        Abstain 
 
วาระที ่.......................   เรือ่ง ............................................................................. 
Agenda   Subject 
          เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
              Approve             Disapprove        Abstain 

 
    ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า  รายการในใบต่อแบบหนงัสอืรบัรองมอบฉนัทะ ถูกตอ้งบรบิรูณ์และเป็นความจรงิทุกประการ 
     I/We certify that the details in this annex to the proxy form are completely correct and totally true. 
 
 
 

 ลงชือ่/Signed ............................................ ผูม้อบฉนัทะ/Shareholder 
                   ( .................................................................. ) 
                                   วนัที ่(Date) ............../............../................ 
 
  

 ลงชือ่/Signed ............................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                   ( ................................................................... ) 
                                   วนัที ่(Date) ............../............../................ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ  (แบบ  ค) 

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

เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ........................................   เขยีนที ่............................................………….. 
Shareholders’ Registration No.                          Written at 
                       
                          วนัที ่...... เดอืน.......................... พ.ศ. ............……….. 
            Date         Month                           Year 
 

ขา้พเจา้ .................................................................................................... สญัชาต ิ.......................................................... 
I/We                   Nationality 
อยู่บา้นเลขที ่....................................  ถนน ............................................... ต าบล/แขวง ................................................................. 
Residing at                            Road                   Tambol/Kwaeng 
อ าเภอ/เขต ....................................... จงัหวดั ................................................ รหสัไปรษณยี ์........................................................... 
Amphur/Khet                        Province       Postal code 
 
ในฐานะเป็นผูป้ระกอบธุรกจิรบัฝากและดแูลหุน้ (คสัโตเดยีน) ใหก้บั ................................................................................................. 
As Custodian of   
 ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั  อีโนเว  รบัเบอร ์ (ประเทศไทย)  จ ากดั (มหาชน) 
 Being a Shareholder of Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited 
 

โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้  ……………...........................  หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ........................……...........  เสยีง 
Holding the total amount of                       shares , and have the rights to vote equal to                        votes 

 

ขอมอบฉนัทะให ้ 
Hereby appoint 
 

   (1)  ชือ่ (Name) .................................................................................... อายุ (age)  ................... ปี (years)  
อยู่บา้นเลขที ่....................................  ถนน ............................................... ต าบล/แขวง ..................................................... 
Residing at                            Road                   Tambol/Kwaeng 
อ าเภอ/เขต ....................................... จงัหวดั ................................................ รหสัไปรษณยี ์...............................................หรอื (or) 
Amphur/Khet                        Province       Postal code  
  

  (2)    รศ.ดร. เจษฎา โลหอุ่นจติร (กรรมการอสิระ)      Assoc.Prof.Dr. Chesada Loha-unchit (Independent Director) 
 

  (3)    นายสุรงค ์บลูกุล (กรรมการอสิระ)        Mr. Surong Bulakul (Independent Director) 

คนหนึ่งคนใด เพยีงคนเดยีว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ปี 2559 ในวนัศุกรท์ี ่ 
29 มกราคม 2559 เวลา 14.00 นาฬกิา ณ หอ้งประชุมชัน้ 2 อาคารวทิยานุสรณ์ ของบรษิทั อโีนเว รบัเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เลขที ่157 
ม.5 ถ. พหลโยธนิ ต.ล าไทร อ.วงัน้อย จ.พระนครศรอียุธยา 13170 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Ordinary General Meeting of Shareholders for 2016 On Friday 29th day of January 2016, 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. 
 

(4)   ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี้ ดงันี้      
       I/We have granted to my/our proxy to attend this meeting and vote therein as follows: 

 
         มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้สิน้ทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได้ 
                          to vote based on the total number of shares held by me/us to which I/we am/are entitled 
         มอบฉนัทะบางส่วน คอื  
      to split the votes as follows: 
   หุน้สามญั ____________________    หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้                                          เสยีง 
  ordinary share                    shares and have the right to vote                      votes 
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(5)   ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี้ ดงันี้ 
        I/We authorized my proxy to cast the votes according to my intentions as follows: 
 

       (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
                            (a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
        (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
             (b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions 

 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2558 
Agenda 1    To certify the Annual General meeting No.1/2015 held on January 29th, 2015 

 

  เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
      Approve             Disapprove        Abstain 
 

วาระท่ี 2       พิจารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2558 
Agenda 2     To acknowledge the Company’s operation results in 2015 
 

  เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
      Approve             Disapprove        Abstain 
 

วาระท่ี 3      พิจารณาอนุมติังบการเงิน ประจ าปี 2558 ส้ินสดุ ณ 30 กนัยายน 2558 
Agenda 3     To approve the financial statement for the year ended September 30th, 2015 

  เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
      Approve             Disapprove        Abstain 
 

วาระท่ี 4       พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรและจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานในรอบปี 2558 
Agenda 4     To approve the allocation of net profit and dividend payment for the year 2015 

  เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
      Approve             Disapprove        Abstain 
 

วาระท่ี 5      พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ   
Agenda 5     To approve the appointment of the directors in replacement of those who are due to retire by rotation  

    การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด              การแต่งตัง้กรรมการรายบุคคล 
         To elect each director individually                  To elect directors as a whole                    

            1. นายวชิติ วุฒสิมบตั ิ
               Mr. Vichit Vuthisombut 

             เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
                 Approve             Disapprove        Abstain 

             2. รศ. จารุพร ไวยนนัท ์
                Assoc.Prof. Jaruporn Viyanant 

             เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
                 Approve             Disapprove        Abstain 

            3. นายคาซูโอะ ซาโตะ 
               Mr. Kazuo Sato 

  เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
                 Approve             Disapprove        Abstain 

            4. นายอภชิาต ลีอ้สิสระนุกลู 
               Mr. Apichart Leeissaranukul  

  เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
                 Approve             Disapprove        Abstain 
 

วาระท่ี 6      พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2559   
Agenda 6     To approve the remuneration for the board of directors and sub-committees for the year 2016 

            เหน็ดว้ย         ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
                Approve             Disapprove        Abstain 
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            เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
                Approve             Disapprove        Abstain 

วาระท่ี 8                 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขวตัถปุระสงคข์องบริษทัมหาชนในหนังสือรบัรองบริษทัฯ 
Agenda 8    To approve the amendment of the Company’s certificate 

  เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
                Approve             Disapprove        Abstain 

วาระท่ี 9                 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ   (ถ้ามี) 
Agenda 9    Other topics (if any) 

  เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
                Approve             Disapprove        Abstain 

(5)   การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี้ ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถู่กตอ้งและ   

  ไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
    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. 

(6)   ในกรณทีีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณทีีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรอืลง    

 มตใินเรือ่งใดนอกเหนอืจากทีร่ะบุไวข้า้งตน้รวมถงึกรณทีีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธ ิ  

 พจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
        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. 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุมนัน้ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดท้าํเองทุกประการ 
I/We shall be liable for any action taken by the proxy holder at the meeting 

 

               ลงชือ่ /Signed............................................ ผูม้อบฉนัทะ/Shareholder 

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

อากรแสตมป์ 

20 บาท 

Duty Stamp 

Baht 20 

                ลงชือ่/Signed .............................................. ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

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

หมายเหตุ  
Remark 

1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

    ไมส่ามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคน เพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
    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. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
    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. ในกรณทีีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสอืมอบ   

    ฉนัทะแบบ 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. 

 (6)

 (7)
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 ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

                                                                  The Annex to the Proxy Form C. 
 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั  อีโนเว  รบัเบอร ์(ประเทศไทย)  จ ากดั  (มหาชน) 
The proxy is granted by a shareholder of Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited 
 
ในการประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2559 ในวนัศุกร์ที ่29 มกราคม 2559 เวลา 14.00 นาฬกิา ณ หอ้งประชุมชัน้ 2 อาคารวทิยานุสรณ์ ของบรษิัท 
อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เลขที ่157 ม.5 ถ. พหลโยธนิ ต.ล าไทร อ.วงัน้อย จ.พระนครศรอียุธยา 13170 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั 
เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
For the Ordinary General Meeting of the shareholders for 2016. On Friday 29th day of January 2016, 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. 
 
                                                                             ........................................................................... 

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

 
        (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
                            (a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
        (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
             (b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 
 
วาระที ่.......................   เรือ่ง ............................................................................. 
Agenda   Subject 
          เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
              Approve             Disapprove        Abstain 
 
วาระที ่.......................   เรือ่ง ............................................................................. 
Agenda   Subject 
          เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
              Approve             Disapprove        Abstain 
 
วาระที ่.......................   เรือ่ง ............................................................................. 
Agenda   Subject 
          เหน็ดว้ย        ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
              Approve             Disapprove        Abstain 

 
    ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า  รายการในใบต่อแบบหนังสอืรบัรองมอบฉนัทะ ถูกตอ้งบรบิรูณ์และเป็นความจรงิทุกประการ 
     I/We certify that the details in this annex to the proxy form are completely correct and totally true. 
 
 
 

 ลงชือ่/Signed ............................................ ผูม้อบฉนัทะ/Shareholder 
                   ( ................................................................... ) 
                                   วนัที ่(Date) ............../............../................ 
  

 
 ลงชือ่/Signed ............................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

                   ( ................................................................... ) 
                                   วนัที ่(Date) ............../............../................ 
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          เอกสารแนบ 4 

ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผูถื้อหุ้น 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
 

ช่ือ - นามสกลุ   รศ.ดร.เจษฎา โลหอุ่นจติร 

อาย ุ  67 ปี 

ตาํแหน่ง  กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

วนัท่ีเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  10 กุมภาพนัธ ์2553 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษทั  5 ปี 

สดัส่วนการถือหุ้น ณ 12 ธนัวาคม 2557 -ไม่ม-ี 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งกรรมการ  -ไม่ม-ี 

ประวติัการศึกษา    - ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์  

      มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  

- ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตร ์Princeton University,  

  ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร ์Princeton University,  

  ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการจากสมาคม  - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่82/2010 

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) - Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที ่5/2013 

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั  2554 - ปจัจุบนั ทีป่รกึษา บล.ทรนีีตี ้จาํกดั (มหาชน) 

  2553 - ปจัจุบนั กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ  

    บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 

  2556 - 2557 ประธานอนุกรรมการบรหิารความเสีย่งดา้นการลงทุน  

    สาํนกังานประกนัสงัคม 

  2549 - 2555 กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  

    บลจ. แอสเซทพลสั จาํกดั 

  2546 - 2557 ผูเ้ขยีนคอลมัน์ "ถอดรหสัลบัดวงดาว"  

    หนงัสอืพมิพก์รุงเทพธุรกจิ 
      

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/  - กจิการบรษิทัจดทะเบยีน        -ไม่ม-ี 

ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน   - กจิการทีม่ใิชบ่รษิทัจดทะเบยีน        -ไม่ม-ี 

-  กจิการอื่นทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทัฯ -ไมม่-ี   
 

ประวติัการทาํผิดกฎหมายใน 10 ปีท่ีผา่นมา  -ไม่ม-ี 
 

การมีส่วนได้เสียในวาระท่ีพิจารณา  มสีว่นไดเ้สยีในวาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

คณุสมบติัต้องห้าม   1. ไมม่ปีระวตักิารกระทาํผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยส์นิซึง่ 

       ไดก้ระทาํโดยทุจรติ 

    2. ไม่มปีระวตักิารทาํรายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

กบับรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา  
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          เอกสารแนบ 4 

ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผูถื้อหุ้น 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
 

ช่ือ - นามสกลุ นายสุรงค ์บูลกลุ 

อาย ุ

ตาํแหน่ง 

 

วนัท่ีเข้าดาํรงตาํแหน่ง 

60 ปี 

กรรมการอสิระและ  

ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

25 พฤศจกิายน 2558 
 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษทัฯ 
 

สดัส่วนการถือหุ้น ณ 12 ธนัวาคม 2558 
 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งกรรมการ 

 

1 เดอืน 
 

-ไม่ม-ี 
 

-ไม่ม-ี 

ประวติัการศึกษา - Master of Engineering in Operations Research, Cornell University, 

New York, U.S.A. 

- Master of Business Administration, Cornell University, New York, 

U.S.A. 

- Bachelor of Science in Industrial Engineering and Operations 

Research, Syracuse University, New York, U.S.A.  
 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการจากสมาคม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 

หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 121/2009) 

สถาบนัวทิยาการตลาดทุน หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู (วตท. รุ่นที ่10) 
 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั 2558 - ปจัจุบนั รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั โกลบอล 

เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) 

2558 - ปจัจุบนั รองประธานกรรมการ หอการคา้ไทย 

2557 - ปจัจุบนั กรรมการ / กรรมการบรหิาร การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 

2557 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการ Sakari Resources Ltd. (ประเทศ

สงิคโปร)์ 

2557 - ปจัจุบนั กรรมการ Tiger Energy Trading Pte. Ltd. (ประเทศ

สงิคโปร)์ 

2557 - ปจัจุบนั กรรมการ 24M Technologies, Inc. (ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา) 

2557 - ปจัจุบนั กรรมการสภาธุรกจิตลาดทุนไทย 

 2557 - ปจัจุบนั กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 2556 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่ 

 2556 - ปจัจุบนั นายกสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

เอ
กส

าร
แน

บ 
2

เอ
กส

าร
แน

บ 
4

ข้อ
มูล

ขอ
งก

รร
มก

าร
อิส

ระ
เพ

ื่อป
ระ

กอ
บก

าร
มอ

บฉ
ันท

ะข
อง

ผู้ถ
ือห

ุ้น



37

          เอกสารแนบ 4 

ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผูถื้อหุ้น 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร 

ในกิจการอ่ืน 

- กิจการบริษทัจดทะเบียน 1 แห่ง: 

 รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ ซนิเนอรย์ี ่ 

จาํกดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการ บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จาํกดั (มหาชน) 

- กิจการท่ีมิใช่บริษทัจดทะเบียน 7 แห่ง: 

 รองประธานกรรมการ หอการคา้ไทย 

กรรมการ / กรรมการบรหิาร การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 

ประธานกรรมการ Sakari Resources Ltd. (ประเทศสงิคโปร)์ 

กรรมการ Tiger Energy Trading Pte. Ltd. (ประเทศสงิคโปร)์ 

กรรมการ 24M Technologies, Inc. (ประเทศสหรฐัอเมรกิา) 

กรรมการ สภาธุรกจิตลาดทุนไทย 

กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

- กจิการอื่นทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์             -ไม่ม-ี 

 

ประวติัการทาํผิดกฎหมายใน 10 ปีท่ีผา่นมา 

 

-ไม่ม-ี 

 

การมีส่วนได้เสียในวาระท่ีพิจารณา 

 

มสีว่นไดเ้สยีในวาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

คณุสมบติัต้องห้าม 1.ไม่มปีระวตักิารกระทาํผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยส์นิซึง่ได้

กระทาํโดยทจุรติ 

2.ไม่มปีระวตักิารทาํรายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั

บรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา 
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  เอกสารแนบ 5 

i

 

 

 

 

1. ข้อบงัคบัของบริษทัเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้น 

 หมวดที ่4 คณะกรรมการ 

 ขอ้ 14. ในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปน้ี 

 14.1 ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสยีง 

 14.2 ผูถ้อืหุ้นแต่ละคนจะต้องใชค้ะแนนเสยีงที่มทีัง้หมดตาม (14.1) เลอืกตัง้บุคคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็น

กรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหผู้ใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได ้

 14.3 บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสุดตามลําดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่

จะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัเลอืกตัง้ในลาํดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนั

เกนิจาํนวนกรรมการทีพ่งึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

 ข้อ 15. ในการประชุมสามญัประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจํานวน

กรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการทีจ่ะต้อง

ออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ใหจ้บัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ 

ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในตําแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง 

 ขอ้ 19. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย

คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจาํนวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่

น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจาํนวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม และมสีทิธอิอกเสยีง 

 หมวดที ่5 การประชุมใหญ่ผูถ้อืหุน้ 

 ขอ้ 29.  คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปีภายในสีเ่ดอืน นบัแต่วนั

สิน้สดุของรอบปีบญัชบีรษิทั 

 การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่นนอกจากทีก่ล่าวแลว้ใหเ้รยีกว่า การประชุมวสิามญั 

 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรอืผู้ถือหุ้น

รวมกนันบัจาํนวนหุน้ไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในหา้ของจาํนวนหุน้ทีจ่ําหน่ายไดท้ัง้หมด หรอืผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่ายีส่บิ

หา้คน ซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสบิของจํานวนหุน้ทีจ่ําหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ชื่อกนัทําหนังสอื

ขอให้คณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด ้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้

เรยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสอืดงักล่าวดว้ย คณะกรรมการต้องจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ภายในหน่ึงเดอืน 

นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้  

 

 

 

 

ข้อบงัคบัของบริษทัเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้น คาํช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ 

การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
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i

 ขอ้ 30. ในการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสอืนดัประชุม ระบุสถานที ่วนั เวลา ระเบยีบ

วาระการประชุม และเรื่องทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุมพรอ้มดว้ยรายละเอยีดพอสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่อง

ทีเ่สนอให้ทราบหรอือนุมตัหิรอืพจิารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว จะ

จดัส่งให้ผูถ้ือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพมิพ์

ตดิต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 3 วนั 

 ขอ้ 31. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ (ถ้าม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรอืไม่

น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และต้องมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหุน้ที่

จาํหน่ายไดท้ัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม 

 ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผู้ถอืหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถงึหน่ึงชัว่โมง จาํนวนผู้ถอืหุน้ซึง่มาเขา้

ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามทีก่าํหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีกนัดเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ การ

ประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมนัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชุม เพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอใหน้ัดประชุมใหม่ และ

ให้ส่งหนังสอืนัดประชุมไปยงัผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงัน้ีไม่บงัคบัว่า

จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 ขอ้ 33. การดําเนินการตามกรณีต่อไปน้ีจะต้องไดร้บัมตเิป็นคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ ซึง่มาประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 (1)  การเพิม่หรอืลดทุนบรษิทั 

 (2)  การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบั 

2. คาํช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะตามทีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ําหนดไวจ้ํานวน 3 แบบ

ใหผู้ถ้อืหุน้ ดงัน้ี 

- แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบงา่ยไม่ซบัซอ้น 

- แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทีก่าํหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะมอบฉนัทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตายตวั 

- แบบ ค. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน    

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2558 ของบรษิทัฯ ไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะ

ไดโ้ดยดาํเนินการดงัน้ี 

(1) เลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่านัน้ 

• ในกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian)ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝาก

และดแูลหุน้ ใหเ้ลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. เท่านัน้ 

• สาํหรบัผูถ้อืหุน้นอกเหนือจากทีก่ล่าวมาขา้งตน้  ใหเ้ลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใด

แบบหน่ึงเท่านัน้ 

(2) ผูถ้ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรอืเลอืกมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหน่ึง โดยให้กาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอสิระตามที่บริษัทระบุไว้ใน

หนงัสอืมอบฉนัทะ โดยเลอืกเพยีงท่านเดยีวใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว  

ทัง้น้ี ผูถ้อืหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้โดยมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกลงคะแนน

เสยีง และผูถ้อืหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจาํนวนหุน้ทีต่นถอือยู่โดยไมส่ามารถมอบฉนัทะบางสว่นหรอืน้อยกว่า

จาํนวนหุน้ทีต่นถอือยู่ได ้ยกเวน้กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฏชื่อตามสมุดทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้

ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ ตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. เท่านัน้ 
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(3) ขอความร่วมมอืจากท่านโปรดจดัส่งหนังสอืมอบฉันทะดงักล่าวใหแ้ก่หน่วยงานเลขานุการบรษิัทฯ ก่อนวนั

ประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ 29 มกราคม 2559 หรอืก่อนเวลาเริม่ประชุมอย่างน้อยครึง่ชัว่โมงเพื่อให้เจา้หน้าทีข่อง

บรษิทัฯ ได้มเีวลาตรวจสอบเอกสารและใหท้นัเวลาเริม่ประชุม ทัง้น้ีบรษิทัฯ จะอํานวยความสะดวกในการเปิด

อากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะทีม่าลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม 

3. การลงทะเบียนเข้ารว่มประชุม 

 ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและแสดงเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ 

สถานทีป่ระชุมไดต้ัง้แต่เวลา 12.00 นาฬกิา ของวนัศุกรท์ี ่29 มกราคม 2559  

4. หลกัฐานแสดงตนในการเข้ารว่มประชุม 

 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดงัต่อไปน้ี (แลว้แต่กรณี) 

 4.1 บุคคลธรรมดา 

 4.1.1 กรณีผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยงัไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัว

ขา้ราชการ /ใบขบัขี ่/ หนงัสอืเดนิทาง 

 4.1.2 กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 

- หนังสอืมอบฉันทะตามแบบ ก. หรอื แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมกบัหนังสอืเชญิประชุมน้ี ซึ่งได้กรอก   

   ขอ้ความครบถว้นและลงลายมอืชื่อผูม้อบและผูร้บัมอบฉนัทะ 

- สาํเนาเอกสารทีส่่วนราชการออกใหต้ามขอ้ 4.1.1 พรอ้มลงลายมอืชื่อรบัรองความถูกต้องของผูม้อบ

ฉนัทะ 

- สาํเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหต้ามขอ้ 4.1.1 พรอ้มลงลายมอืชื่อรบัรองความถูกตอ้งของผูร้บัมอบ

ฉนัทะ 

 4.2 นิตบิุคคล 

 4.2.1 กรณีผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

- เอกสารทีส่ว่นราชการออกใหท้ีย่งัไม่หมดอายุตามขอ้ 4.1.1 

- สาํเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิคุคลของผูถ้อืหุน้ ซึง่รบัรองสาํเนาโดยผูแ้ทนนิตบิุคคล และมี

ขอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่า ผูแ้ทนนิตบิุคคลผูเ้ขา้ประชุมมอีาํนาจกระทาํการแทนนิตบิุคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

 4.2.2 กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 

- หนังสอืมอบฉันทะตามแบบ ก. หรอื แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมกบัหนังสอืเชญิประชุมน้ี ซึ่งได้กรอก

ขอ้ความครบถว้นและลงลายมอืชื่อผูแ้ทนนิตบิุคคลซึง่เป็นผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

- สาํเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิคุคลของผูถ้อืหุน้ ซึง่รบัรองสาํเนาโดยผูแ้ทนนิตบิุคคล และมี

ขอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่า ผูแ้ทนนิตบิุคคลผูเ้ขา้ประชุมมอีาํนาจกระทาํการแทนนิตบิุคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

- สาํเนาเอกสารทีส่่วนราชการออกใหต้ามขอ้ 4.1.1 ของผู้แทนนิตบิุคคลซึง่เป็นผูม้อบฉันทะและลงชื่อ

รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

- สาํเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหต้ามขอ้ 4.1.1 ของผูร้บัมอบฉนัทะและลงชื่อรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

4.2.3 กรณีผูถ้อืหุน้บุคคลทีไ่ม่ไดม้สีญัชาตไิทยหรอืเป็นนิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

- แสดงเอกสารตาม 4.1 และ 4.2  

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทน จะต้องใช ้  

หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. เท่านัน้ และตอ้งแสดงเอกสารเพิม่เตมิดงัน้ี 

(1) หนงัสอืมอบอาํนาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีนเป็นผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

(2) หนงัสอืยนืยนัว่าคสัโตเดยีนผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดยีน 

 

เอ
กส

าร
แน

บ 
2

เอ
กส

าร
แน

บ 
5

ข้อ
บัง

คับ
ขอ

งบ
ริษ

ัท

  เอกสารแนบ 5 

i

 ขอ้ 30. ในการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสอืนดัประชุม ระบุสถานที ่วนั เวลา ระเบยีบ

วาระการประชุม และเรื่องทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุมพรอ้มดว้ยรายละเอยีดพอสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่อง

ทีเ่สนอให้ทราบหรอือนุมตัหิรอืพจิารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว จะ

จดัส่งให้ผูถ้ือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพมิพ์

ตดิต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 3 วนั 

 ขอ้ 31. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ (ถ้าม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรอืไม่

น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และต้องมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหุน้ที่

จาํหน่ายไดท้ัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม 

 ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผู้ถอืหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถงึหน่ึงชัว่โมง จาํนวนผู้ถอืหุน้ซึง่มาเขา้

ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามทีก่าํหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีกนัดเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ การ

ประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมนัน้มใิช่เป็นเป็นการเรยีกประชุม เพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอให้นัดประชุมใหม่ 

และใหส้ง่หนงัสอืนดัประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่าเจด็วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงัน้ีไม่บงัคบัว่า

จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 ขอ้ 33. การดําเนินการตามกรณีต่อไปน้ีจะต้องไดร้บัมตเิป็นคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ ซึง่มาประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 (1)  การเพิม่หรอืลดทุนบรษิทั 

 (2)  การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบั 

2. คาํช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะตามทีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ําหนดไวจ้ํานวน 3 แบบ

ใหผู้ถ้อืหุน้ ดงัน้ี 

- แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบงา่ยไม่ซบัซอ้น 

- แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทีก่าํหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะมอบฉนัทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตายตวั 

- แบบ ค. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน    

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2558 ของบรษิทัฯ ไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะ

ไดโ้ดยดาํเนินการดงัน้ี 

(1) เลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่านัน้ 

• ในกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian)ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝาก

และดแูลหุน้ ใหเ้ลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. เท่านัน้ 

• สาํหรบัผูถ้อืหุน้นอกเหนือจากทีก่ล่าวมาขา้งตน้  ใหเ้ลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใด

แบบหน่ึงเท่านัน้ 

(2) ผูถ้ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรอืเลอืกมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหน่ึง โดยให้กาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอสิระตามที่บริษัทระบุไว้ใน

หนงัสอืมอบฉนัทะ โดยเลอืกเพยีงท่านเดยีวใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว  

ทัง้น้ี ผูถ้อืหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้โดยมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกลงคะแนน

เสยีง และผูถ้อืหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจาํนวนหุน้ทีต่นถอือยู่โดยไมส่ามารถมอบฉนัทะบางสว่นหรอืน้อยกว่า

จาํนวนหุน้ทีต่นถอือยู่ได ้ยกเวน้กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฏชื่อตามสมุดทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้

ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ ตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. เท่านัน้ 
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i 
- แสดงเอกสารตาม 4.1 และ 4.2  
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน จะต้องใช้   
หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. เท่านัน้ และตอ้งแสดงเอกสารเพิม่เตมิดงันี้ 
(1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีนเป็นผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสอืยนืยนัว่าคสัโตเดยีนผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดยีน 
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แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 

ณ หอ้งประชมุชัน้ 2 อาคารวทิยานุสรณ์  
บรษิทั อโีนเว รบัเบอร(์ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
เลขที ่157 ม.5 ถ.พหลโยธนิ ต.ล าไทร อ.วงัน้อย  จ.
พระนครศรอียุธยา   
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แผนท่ีแสดงจดุจอดรบั – ส่ง 

บรษิทัฯ อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีจ่ะเดนิทางมารว่มประชุมสามญัประจ าปี โดยมบีรกิารรถรบั-สง่ 
พรอ้มพนกังานประจ าในแต่ละจดุ รวมทัง้สิน้ 2 จุด 

1) บรเิวณลานจอดรถยนต ์อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (แห่งใหม่)   
รถคนัที ่1 ออกเวลา 12.00 น. คนัที ่2 ออกเวลา 12.30 น. 

 
2) บรเิวณลานจอดรถยนต ์สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชติ (ประตู 2 และ ประตู 4)  

รถคนัที ่1 ออกเวลา 12.00 น. และคนัที ่2 ออกเวลา 12.30 น. 
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25
59

ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559
บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 29 มกราคม 2559 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* กรุณาสง่บตัรลงคะแนนทุกวาระคนืต่อเจา้หน้าทีบ่รษิทัเมือ่เสรจ็สิ้นการประชุม 

ผูถื้อหุ้น บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

ตรวจสอบเอกสาร 
(ก่อนการลงทะเบียน) 

บรษิทัลงทะเบยีน               
การประชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยระบบ        

QR CODE 

รบับตัรลงคะแนน 

เขา้หอ้งประชุม 

ประธานเปิดประชมุ 

ประธานเสนอวาระการประชมุตามล าดบั  
บรษิทัจดัใหม้ผีูส้งัเกตการณ์และคนกลาง          
ซึง่เป็นทีป่รกึษากฎหมายภายนอกเพื่อ             
ท าหน้าทีด่แูล และตรวจสอบการนบั
คะแนนเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้
เพื่อใหก้ารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปอย่าง
โปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย 

กรณีทีม่ผีูต้อ้งการคดัคา้นหรอืงดออกเสยีงใน
วาระใดๆ ใหย้กมอืและกรอกบตัรลงคะแนน  

ยกเว้นวาระท่ี 5  

ประธานกล่าวสรุปผลคะแนนต่อทีป่ระชมุ 

เจา้หน้าทีเ่กบ็บตัรลงคะแนนเฉพาะผูค้ดัคา้น  
หรอืงดออกเสยีง และสรุปผลลงคะแนน 

มาดว้ยตนเอง 

 แสดงบตัรประชาชน 

 แบบฟอรม์ลงทะเบยีน 
Barcode 

ผูไ้ดร้บัมอบฉนัทะ 

 แสดงหนงัสอืมอบฉนัทะ 

 แบบฟอรม์ลงทะเบยีน Barcode 

 แสดงส าเนาบตัรประจ าตวัผูม้อบฉนัทะ 
และผูร้บัมอบฉนัทะ ซึง่รบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

ลงนามในใบลงทะเบยีน 
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
258 ซอย รังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

โทร. 02 996 0890 (อัตโนมัติ 23 สาย) แฟกซ์ 02 996 1439

157 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.ลำาไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

โทร. 02 996 1471 (อัตโนมัติ 5 สาย) แฟกซ์ 02 996 1574

www.ircthailand.com


