หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการ
สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
Criteria for proposing agenda or director candidate
for the 2019 Annual General Meeting of Shareholders, Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited
วัตถุประสงค์/Objective
บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) ได้ตระหนักถึงสิทธิและควำมเท่ำเทียมกันของผูถ้ อื หุ้น และเพื่อเป็ นกำรส่งเสริม
กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ดังนัน้ ก่อนกำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี บริษทั จึงเปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ สำมำรถเสนอเรื่องที่เห็นว่ำเป็ นประโยชน์ต่อ
บริษทั เพื่อพิจำรณำบรรจุเป็ นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถอื หุน้ รวมทัง้ เสนอชื่อกรรมกำร หรือส่งคำถำมเป็ นกำรล่วงหน้ ำได้ทุกปี โดยเป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์ทบ่ี ริษทั กำหนดไว้ ดังนี้
Inoue Rubber ( Thailand) Public Company Limited (“the Company”) respects the rights and equitable treatment of all
shareholders and would like to promote the good corporate governance. Therefore, the Company grants shareholders the opportunity
to propose any matter considered beneficial to the Company to be included in the agenda for the Annual General Meeting of
Shareholders (“AGM”), or to propose a candidate for director election in advance every year, provided that such proposal shall be in
accordance with the Company’s criteria, as specified below:
หลักเกณฑ์/ Criteria
1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น : ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเสนอเรื่องเพื่อพิจำรณำบรรจุเป็ นวำระ หรือเสนอชื่อกรรมกำรสำหรับกำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั ต้องถือหุน้ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั (คิดเป็ น 10,000,000 หุน้ ) โดยอำจเป็ นผูถ้ ือหุน้ รำยเดียว
หรือหลำยรำยรวมกันก็ได้
Eligible shareholder : A shareholder eligible for proposing an agenda or director candidate for the Annual General Meeting of
Shareholders of the Company must hold Company’s shares at least 5 percent of the total shares with voting right (equal to
10,000,000 shares) either by one or several shareholders combined.
2. หลักฐานการถือหุ้นและการแสดงตน / Proof of shareholding and identification
[ ] หนังสือรับรองจำกบริษทั หลักทรัพย์/ The certificate of shares held issued by securities companies
[ ] หลักฐำนอื่นจำกบริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผูร้ บั ฝำกทรัพย์สนิ
Any other certificates from Thailand Securities Depository Co., Ltd. or the Stock Exchange of Thailand or Custodian
[ ] สำเนำใบหุน้ ทีล่ งนำมรับรองสำเนำถูกต้อง/ Share Certificate/Script and certified true copies by such shareholders
หลักฐำนกำรแสดงตน/ Shareholder Identification
[ ] บุคคลธรรมดำ: สำเนำบัตรประชำชน/ หนังสือเดินทำง (กรณีบุคคลต่ำงชำติ) ทีย่ งั ไม่หมดอำยุ พร้อมร้บรองสำเนำถูกต้อง
Individual person: copy of valid National ID card/ passport (in case of foreigner), certified true and correct copy by such
shareholders
[ ] นิติบุคคล: สำเนำหนังสือรับรองนิ ติบุคคลพร้อมด้วยสำเนำบัตรประชำชน หรือหนังสือเดินทำง (กรณีบุคคลต่ำงชำติ) ของกรรมกำรผู้มี
อำนำจลงนำม ทีไ่ ด้ลงชื่อในแบบฟอร์มนี้ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
Juristic person: copy of the company’s certificate issued by Department of Business Developement, Ministry of Commerce or other
related agencies, and copy of valid National ID card or passport (in case of foreigner) certified true and correct copy by the
authorized signatories who sign the form.
3. แบบฟอร์มและระยะเวลาการเสนอ : ผู้ถือหุ้นที่ม ีคุณ สมบัติ และแสดงหลักฐำนกำรถือหุ้นและแสดงตนครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ข้ำงต้น
สำมำรถเสนอเรื่องเพื่อพิจำรณำบรรจุเป็ นวำระกำรประชุม โดยกรอกแบบฟอร์มกำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2562
หรือแบบฟอร์มกำรเสนอชื่อกรรมกำร สำหรับกำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2562 พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องอย่ำ งครบถ้วน
ส่งจดหมำยลงทะเบียนถึงบริษทั ได้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 - 31 ตุลำคม 2561 เพื่อให้บริษทั มีเวลำดำเนินกำรต่อไป

Forms and Timing : The eligible shareholders, with the proof of shareholing and idenfication shall fill out the Form for Proposing
an Agenda for the 2019 Annual General Meeting of Shareholders or Form for Proposing a Director Candidate for the 2019 Annual
General Meeting of Shareholders, and submit it with other complete supporting evidences as required by the Company via
registered mail to the following address, from 1 – 31 October 2018 in order for the Company to proceed further.
เลขานุการบริษทั
บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
เลขที่ 258 ซอยรังสิ ต-นครนายก 49 ต. ประชาธิ ปัตย์
อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 12130

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

แบบฟอร์มกรณี ผ้ถู ือหุ้นหลายรายใช้สิทธิ รวมกันในการเสนอ : ผูถ้ อื หุน้ ทุกรำยต้องกรอก “แบบฟอร์มกำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุม
สำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2562” หรือ “แบบฟอร์มกำรเสนอชื่อกรรมกำร” และลงชื่อไว้เป็ นหลักฐำน แล้วรวบรวมส่งเป็ นชุดเดียวกัน พร้อมกรอก
แบบฟอร์มซึง่ ระบุวำ่ มอบหมำยให้ผถู้ อื หุน้ รำยใดเป็ นตัวแทนในกำรติดต่อกับบริษทั
Several shareholders joinly propose : Each of them must fill out the “Form for Proposing an Agenda for the 2019 Annual
General Meeting of Shareholders” or “Form for Proposing a Director Candidate”, and sign their names as evidence separately. Then
the forms should be gathered into one set. Shareholders shall assign one shareholder as their attorney-in-fact to contact with the
Company.
ขัน้ ตอน และวิ ธีการพิจารณา /Consideration Procedure
1. หลักเกณฑ์การกลั ่นกรองและพิ จารณาข้อเสนอ : เลขำนุ กำรบริษทั จะเป็ นผู้พิจำรณำกลั ่นกรองควำมครบถ้วนของข้อมูลในเบื้องต้น
สำหรับเรื่องซึ่งผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อพิจำรณำบรรจุเป็ นวำระกำรประชุม หรือ เสนอชื่อกรรมกำร ก่อนส่งให้คณะกรรมกำรบริษทั เป็ นผู้ร่วมกัน
พิจำรณำตำมหลักเกณฑ์ท่กี ำหนดไว้ล่ำงนี้ และบริษทั ขอสงวนสิทธิไม่พจิ ำรณำกรณีผถู้ อื หุน้ ทีเ่ สนอมีคุณสมบัตไิ ม่ครบถ้วนหรือให้ขอ้ มูลหรือ
เอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมำไม่ทนั ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด
Review and consideration Criteria for the proposal : The Company Secretary will do preliminary review on completion of
information before proposing to the Board of Directors for consideration in accordance with the following criteria. The Company
reserves the right not to consider a proposal submitted by shareholders who are not eligible or has incomplete or not enough
document/ evidence as well as is proposed later than the specified time period;
ก) หลักเกณฑ์การพิจารณาเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม : บริษทั จะไม่บรรจุเรื่องต่อไปนี้เป็ นวำระกำรประชุม
A) Consideration Criteria for a Meeting Agenda : The Company shall not include following proposal as a meeting agenda
1) เป็ นเรื่องทีข่ ดั ต่อมำตรำ 89/28 วรรคหนึ่งของพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
The proposal that violates the provision of first paragraph of Section 89/28 of the Securities and Exchange Act B.E.
2535 and its amendments;
2) เรื่องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินธุรกิจปกติของบริษทั และข้อเท็จจริงทีก่ ล่ำวอ้ำงผูถ้ อื หุน้ มิได้แสดงถึงเหตุอนั ควรสงสัย เกีย่ วกับควำมไม่
ปกติของเรื่องดังกล่ำว
The proposal is relevant to the ordinary business operation and the information of the shareholder does not indicate any
reasonable ground to suspect the irregularity of such matter;
3) เรื่องทีอ่ ยูน่ อกเหนืออำนำจทีบ่ ริษทั จะดำเนินกำรให้เกิดผลตำมทีป่ ระสงค์
The proposal is beyond the Company’s authority;
4) เรื่องที่ผถู้ อื หุน้ ได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อ พิจำรณำแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผำ่ นมำ และเรื่องดังกล่ำวได้รบั มติสนบัสนุ น
ด้วยคะแนนเสียงน้ อยกว่ำร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั เว้นแต่ข้อเท็จจริงในกำรนำเสนอครัง้ ใหม่จะได้
เปลีย่ นแปลงไปอย่ำงมีนยั สำคัญจำก ข้อเท็จจริงในขณะทีน่ ำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในครัง้ ก่อน

The proposal was submitted to the Shareholders’ meeting for its consideration within the previous 12 months, and
received the supporting votes of less than 10% of total shares with voting rightม unless the new proposal contains
information that has significant changes;
5) กรณีอ่นื ตำมทีค่ ณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด
Any other cases as specified in the notification of the Capital Market Supervisory Board.
ข) หลักเกณฑ์การพิ จารณาบุคคลที่ ได้ รบั การเสนอชื่ อเป็ นกรรมการ : บริษทั จะพิจำรณำให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
คุณสมบัตขิ องกรรมกำรบริษทั สรุปสำระสำคัญดังต่อไปนี้
B) Consideration Criteria for Director Candidate : The Company shall consider the proposal in accordance with director’s
qualifications, per following summary;
1) เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
Qualifications mentioned under the notification of the Capital Market Supervisory Board;
2) มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมเชีย่ วชำญทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อกิจกำรของบริษทั
Have a solid knowledge, expertise and experience considered beneficial to the Company;
3) มีควำมตัง้ ใจและจริยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจ
Be determined and have an ethical mind in running business;
4) ไม่เป็ นกรรมกำรหรือผูบ้ ริหำรในบริษทั และ/หรือองค์กรทีเ่ ป็ นคูแ่ ข่งกับบริษทั
Must not be a director or a co-executive of a related company and/or organization, which is the rival business to the
Company;
5) มีตำแหน่ งหน้ำที่ในกำรเป็ นกรรมกำรในบริษทั จดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษทั และบริษทั ในเครือของบริษทั จดทะเบียนใดๆ ไม่เกิน 6
บริษทั
Take a position of a director in not more than 5 listed companies and not more than 6 affiliated companies of any listed
companies.
2. ผลการพิ จารณา : กำรเสนอวำระหรือชื่อกรรมกำรที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทั จะได้รบั กำรบรรจุเป็ นวำระกำรประชุม
สำมัญผูถ้ ือหุน้ โดยจะปรำกฏอยู่ในคำบอกกล่ำวเรีย กประชุมสำมัญผู้ถอื หุน้ ประจำปี เรื่องที่ไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทั
บริษทั จะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทรำบในกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ นัน้
Consideration Result : The proposals for agenda or director candidate approved by the Company’s Board will be included in the
AGM notice. For the proposals disapproved by the Board, the Company will notify the shareholders in the meeting.
3. การลงมติ โดยผู้ถือหุ้นให้บรรจุเรื่องเป็ นวาระการประชุมเพิ่มเติ ม : กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้ำงมำกของ
จำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง เห็นชอบให้มกี ำรบรรจุเรื่องทีเ่ สนอโดยผูถ้ อื หุน้ ดังกล่ำว เป็ นวำระกำรประชุม
ของผูถ้ อื หุ้น คณะกรรมกำรบริษทั จะบรรจุเรื่องดังกล่ำวเป็ นวำระกำรประชุมผูถ้ อื หุ้น ที่บริษทั จะจัดให้มขี น้ึ ในคร้ังถัดไป ทัง้ นี้ เพื่อคำนึงถึง
กำรให้สทิ ธิอย่ำงเท่ำเทียมกันกับผูถ้ อื หุน้ ที่มไิ ด้เข้ำร่วมประชุมหรือไม่ได้ให้อำนำจแก่ผรู้ บั มอบฉันทะในกำรลงมติในวำระเพิม่ เติมสำหรับกำร
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ นัน้
Shareholders resolved to include as additional meeting agenda : In case shareholders at the AGM reach the resolution with
the majority votes of the total shareholders who attend the meeting and have the right to vote, approving to include the proposed
matter into the shareholders’ agenda, the Company’s Board will place it on the agenda of the next AGM. This is to provide
equitable treatment to the shareholders who do not attend such meeting or who do not provide authority to the proxy for
additional agenda of such meeting.

