
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ล่วงหน้า 
บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
Form to propose agenda for 2017 Annual General Meeting of Shareholders in advance  
Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited 

 

1. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ .......................................................................................................................................................... 

 Name Mr./Mrs./Ms./Others  

 ท่ีอยู่....................................................................................................................................................................................................... 
Address 

 โทรศพัท์ Tel. .......................................................................  E-mail..................................................................................... 
2. จ านวนหุ้น IRC ท่ีถือ........................................................... หุ้น 

Holding IRC of share(s) 
ณ วนัท่ี .................................................................................. 
As of (date) 

3. เรื่องท่ีเสนอ .......................................................................................................................................................................................... 
Proposed Agenda 

 วตัถุประสงค ์          [   ] เพื่ออนุมตั ิ                [   ] เพื่อพจิารณา                     [   ] เพื่อรบัทราบ 
Objectives                   For Approval                  For Consideration                   For Acknowledgement 

 รายละเอยีด ........................................................................................................................................................................................... 
Attached    
                           [   ] มเีอกสารเพิม่เตมิ                 [   ] ไมม่เีอกสารเพิม่เตมิ 
                                 With Attachment                       Without Attachment 

4. หลกัฐานประกอบท่ีแนบพร้อมแบบฟอรม์การเสนอวาระ 
Supplementary evidence to be enclosed with this form 

 4.1 หลกัฐานการถอืหุน้ (เลอืกไดม้ากกว่า 1 ขอ้/ Allow to choose more than 1 item) 
     [   ] หนงัสอืรบัรองจากบรษิทัหลกัทรพัย/์ The certificate of shares held issued by securities companies 
     [   ] หลกัฐานอื่นจากบรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอื ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ 
           Any other certificates from Thailand Securities Depository Co., Ltd. or the Stock Exchange of Thailand or Custodian 
     [   ] ส าเนาใบหุน้ทีล่งนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง/ Securities Paper and certified true copies by such shareholders               

 4.2 หลกัฐานการแสดงตน  
     [   ] บุคคลธรรมดา: ส าเนาบตัรประชาชน หรอื หนงัสอืเดนิทาง (กรณบีุคคลต่างชาต)ิ ทีย่งัไมห่มดอายุ พรอ้มรบ้รองส าเนาถูกตอ้ง 
          Individual person: copy of valid National ID card/ passport (in case of non-residents), attached with certified signatures of  
          such shareholders 
     [   ] นิตบิุคคล: ส าเนาหนงัสอืรบัรองนิตบิุคคลและส าเนาบตัรประชาชน หรอื หนงัสอืเดนิทาง (กรณบีุคคลต่างชาต)ิ ของกรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
          ทีไ่ดล้งชือ่ในแบบฟอรม์นี้ พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
          Juristic person: copy of the company’s certificate issued by Department of Business Developemnt, Ministry of Commerce or other related     
          agencies, and copy of valid National ID card or passport (in case of non-residents) of authorized signatories, attached with certifying  
         signatures of authorized signatories. 

 
ขา้พเจ้าขอรบัรองว่าขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานที่แนบเพิม่เตมิ ถูกต้องครบถ้วน และยนิยอมให้บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
มหาชน เปิดเผยขอ้มลูหรอืเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้
The personal information as stated above and hereby represent and warrant that all information and supplementary evidence are 
true and complete and I hereby give my permission to Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited to disclose such information 
and supplementary evidence. 
         

       ลงนาม ............................................................ผูเ้สนอ 
       Signed                         Proposer 
       วนัที ่............................................................... 
       Date  



หลกัเกณฑก์ารให้สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอเรือ่งเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560 
Criteria for the shareholder to propose annual general meeting agenda for the year 2017 

 หลกัเกณฑ/์ Criteria 
1. คณุสมบตัขิองผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิสนอเรื่องเพื่อบรรจใุนวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ตอ้งถอืหุน้ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 0.05 ของหุน้ที่มี

สิท ธิออก เสียงทั ้งหมดของบ ริษัท ฯ  (คิด เป็น  10,000,000 หุ้ น ) โดยอาจเป็ นผู้ ถื อหุ้ น ราย เดียวหรือหลายรายรวมกันก็ ได้   
Qualification of shareholders eligible to propose an issue for inclusion in AGM agenda must hold Company’s minimum shares of 
0.05 percent of the total shares with voting right (equal to 10,000,000 shares) either by one or several shareholders combined. 

2. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ข้อ 1 สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยกรอก “แบบขอเสนอ 
เรื่องเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560” พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งครบถว้น สง่จดหมายลงทะเบยีน
ถงึบรษิทัฯ ไดต้ัง้แต่วนัที ่1 - 31 ตุลาคม 2559  
The shareholders, who fully qualified as in criteria No.1, shall fill out the “Proposed Agenda for 2017 Annual General Meeting 
Form”, and submit it with other complete supplementary evidences as required by the Company via registered mail to the following 
address, from 1 – 31 October, 2016;  

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

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

กรณีผูถ้อืหุน้หลายรายรวมกนัเสนอวาระ ผูถ้อืหุน้ทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 
2560” และลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวบรวมสง่เป็นชุดเดยีวกนั 
In case where several shareholders jointly propose the agenda, each of them must fill out the “Proposed Agenda for 2017 Annual 
General Meeting Form”, and sign their names as evidence separately. Then the forms should be gathered into one set. 

เพื่ อให้การด าเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ พรบ. หลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 89/28  
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมบ่รรจเุรื่องดงัต่อไปน้ีเป็นวาระในการประชุมผูถ้อืหุน้  
To conduct the meeting efficiently and comply with the Securities and Exchange Act B.E. 2535, Section 89/28, the Company reserves 
its right not to include the following matters as the meeting agenda; 

1) เรื่องทีเ่กีย่วกบัการด าเนินธรุกจิปกตขิองบรษิทัฯ โดยทีข่อ้เทจ็จรงิมไิดแ้สดงถงึเหตุอนัควรสงสยัเกีย่วกบัความไมป่กตใินเรื่องดงักล่าว 
The proposal is relevant to the ordinary business operation and the fact does not indicate any reasonable ground to suspect 
the irregularity of such matter; 

2) เรื่องทีบ่รษิทัฯ ไดด้ าเนินการแลว้ หรอืเป็นเรื่องทีซ่ ้ากบัเรื่องทีไ่ดเ้สนอมาก่อนแลว้ หรอือยูน่อกเหนืออ านาจทีบ่รษิทัฯ จะด าเนินการได ้
The proposal already undertaken by the Company, or the proposal previously submitted for consideration by other 
shareholders, or the proposal is beyond the Company’s authority; 

3) เรื่องที่ผูถ้อืหุน้ไดเ้คยเสนอต่อที่ประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาในรอบ 12 เดอืนที่ผ่านมา และไดร้บัมตสินบัสนุนดว้ยเสยีงที่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 
ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมด โดยทีข่อ้เทจ็จรงิยงัไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงอยา่งมนียัส าคญั 
The proposal was submitted to the Shareholders’ meeting for its consideration within the previous 12 months, and received the 
supporting votes of less than 10% of total shares with voting right, given that the factual events have not changed significantly; 

4)  เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มคีุณสมบตัิไม่ครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ขอ้ 1 หรอืให้ขอ้มูลหรอืเอกสารหลกัฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรอื
เสนอมาไมท่นัภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 
The proposal is submitted by shareholders who are not fully qualified under Criteria 1, or has incomplete or not enough 
document/ evidence as well as is proposed later than the specified time period;  

5)  เรื่องที่ขดักบักฎหมาย ขอ้บงัคบัทางการ หรอืหน่วยงานที่ก ากบัดูแล หรอืหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง หรอืไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั 
และจรรยาบรรณในการด าเนินธรุกจิของบรษิทัฯ 
The proposal that violates applicable laws, rules, regulations of the government agencies, or regulatory or involved agencies, or 
actions not in compliance with the objectives, Articles of Association, Business Morality of the Company; 

6)  กรณีอื่นตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
Any other cases as specified in the notification of the Capital Market Supervisory Board. 
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