วันที่ 12 มกราคม 2564
เรื่อง แจ้งยกเลิกสถานที่ประชุมและเปลี่ยนรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-AGM)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2563 ของ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้มีมติ
กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ในวัน ศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร
วิทยานุ สรณ์ บริษั ท อี โนเว รับ เบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ที่ อยู่เลขที่ 157 ม.5 ถ.พหลโยธิน ต.ล าไทร อ.วังน้ อย
จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 นั้น
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เริ่มมีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ บริษัทฯ มี
ความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัด ประชุมเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการบริษัท
ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจําปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเปิ ดประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม V1 ชั้น 2 ตึกสานักงาน
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) 258 ซอยรังสิต -นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุ รี จ.ปทุมธานี
12130 ตามกาหนดการเดิมคือ วัน ศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 และมีระเบียบวาระการประชุมตามเดิม ดังปรากฎในหนังสือเชิญ
ประชุมฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว
ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ
ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสาหรับ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หรือดาวน์
โหลดได้ที่ https://bit.ly/3oxHAXq และเอกสารยืนยันตัวตนโดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 มายังบริษัทฯ ภายในวันที่
22 มกราคม 2564 ผ่านช่องทาง Email: ir@ircthailand.com หรือ ทางไปรษณีย์ โดยใส่ซองธุรกิจตอบรับซึ่งบริษัทฯ จัดส่งให้
พร้อมหนังสือเชิญประชุม หรือ จ่าถึง “แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ ” บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เลขที่
258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โดยเมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดที่ได้เปิ ดเผยแล้ว และได้รับ
การอนุมัติ ทางบริษัทฯ จะส่งชื่อผู้ใช้ (USERNAME) และรหัสผ่าน (Password ) รวมถึงคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ไปยังอีเมล์ที่ได้
แจ้งลงทะเบียนมา เพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านระบบของบริษัท ควิดแลบ จากัด ซึ่งเป็นผู้
ให้บริการที่สอดคล้องตามข้อกาหนด สพธอ.
ซึ่งหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว บริษัท ฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยมีรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่แก่นักลงทุนต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล)
ประธานกรรมการ

(นายคะซึโนริ อิโตะ)
ประธานบริหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ข้อปฏิบัติสําหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM

1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสาหรับการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่แนบมากับข้อปฏิบัตินี้โดยขอให้
ท่านระบุอีเมล์ (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจนสาหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและ
แนบสาเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพือ่ ยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี้
• สําหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา - สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / สาเนาหนังสือเดินทาง / สาเนาเอกสาร
อื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
• สําหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล – โปรดแนบหนังสือมอบอานาจหรือหนังสือมอบฉัน ทะที่ลงนามแล้ว พร้อมเอกสาร
ประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” ด้านล่าง
ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสาหรับการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์และหลักฐานแสดงตัวตน ดังกล่าว ข้างต้น
ให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 22 มกราคม 2564 ผ่านช่องทาง ดังนี้
- ช่องทาง e-mail: ir@ircthailand.com หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์: โดยใส่ซองธุรกิจตอบรับซึ่ง บริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม หรือ จ่าถึง “แผนกนัก
ลงทุ น สั ม พั น ธ์ ” บริษั ท อี โนเว รับ เบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 258 ซอยรังสิ ต -นครนายก 49
ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
1.2 เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 จากท่าน บริษัทฯ จะดาเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม
โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม Web Link
ในการเข้า สู่ ระบบการประชุ ม E-AGM ทั้ ง นี้ ขอความกรุณ าให้ ท่ านผู้ ถือหุ้ น งดให้ ชื่ อผู้ ใช้ (Username) และรหั ส ผู้ ใช้
(Password) ของท่านแก่ผู้ อื่น กรณี ที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญ หายหรือยังไม่ได้รับ
ภายในวันที่ 27 มกราคม 2564 กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยทันทีที่เบอร์ 02-996 0890 ต่อ 190
1.3 บริษัทฯ จะจัดส่งรายละเอียด ได้แก่ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไปให้กับท่านพร้อมจัดส่งไฟล์คู่มือ
วิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ไปพร้อมกัน ขอให้ท่านโปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานโดยละเอียดจากอีเมล์ (email) ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ท่าน ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเริ่มการประชุม
โดยการประชุมจะเริ่มในเวลา 14.00 น.
1.4 สาหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย”
หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสาหรับวาระใดๆ ระบบจะนับ คะแนนของท่านเป็น“เห็น
ด้วย” โดยอัตโนมัติ
1.5 กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนหรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ
บริษัท ควิดแลบ จากัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะระบุช่องทางการติดต่ อ
บริษัท ควิดแลบ จากัด ไว้ในอีเมล์ที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม E-AGM
สาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเองได้ ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุ คคลอื่นหรือกรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่ง ดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน
• นางอัญชลี ชวนิชย์
กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่อยู่ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
เลขที่ 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12120

อายุ 69 ปี

• รศ. จารุพร ไวยนันท์ กรรมการอิ ส ระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการกากับ ดู แลกิจ การที่ ดี แ ละความ
รับผิดชอบต่อสังคม
อายุ 75 ปี
ที่อยู่ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
เลขที่ 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ต.ประขาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12120
• นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
ที่อยู่ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
เลขที่ 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ต.ประขาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12120

อายุ 60 ปี

• นายสุรงค์ บูลกุล
กรรมการอิสระ/ ปรธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่อยู่ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
เลขที่ 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ต.ประขาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12120

อายุ 65 ปี

กรรมการอิสระทุกท่านไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษใดๆ ในทุกวาระการประชุม ทั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่ อในหนังสือ
มอบฉันทะ ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 ในหนังสือเชิญประชุม และส่งหนังสือมอบฉันทะและสาเนาเอกสารประกอบการมอบ
ฉันทะตามที่ระบุด้านล่างนี้ ให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 22 มกราคม 2564 ผ่านช่องทางดังนี้
- ช่องทาง e-mail: ir@ircthailand.com หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์: โดยใส่ซองธุรกิจตอบรับซึ่งบริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม หรือ จ่าถึง “แผนกนัก
ลงทุ น สั ม พั น ธ์ ” บริษั ท อี โนเว รับ เบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 258 ซอยรังสิ ต -นครนายก 49
ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
เอกสารประกอบการมอบฉันทะ
ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
1. หนังสือมอบฉันทะ ที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และ
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / สาเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือ ชื่อรับรองสาเนาถูกต้องของผู้มอบ
ฉันทะ และ
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / สาเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องของผู้รับมอบ
ฉันทะ

นิติบุคคล
1. หนังสือมอบฉันทะ ที่กรอกข้อความครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้ น รวมทั้ง ตราประทับ
ของนิติบุคคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ และ
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องและออกให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวัน ประชุมผู้ถือ
หุ้นของผู้มอบฉันทะ และ
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องของผู้มีอานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคลนั้น (ผู้มอบฉันทะ) และ
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องของผู้รับมอบอานาจ
สําหรับบุคคลที่มิได้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติ
กรณีทีเอกสารหรื
ี่
อหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคาแปล
ฉบับภาษาอังกฤษ ซึง่ ลงนามรับรองคาแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)
3. ช่องทางสําหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคําแนะนําหรือคําถามที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัทฯ
หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM มีดังนี้
3.1 ในระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคาแนะนาหรือคาถามได้ผ่านระบบการประชุม E-AGM
3.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคาแนะนาหรือคาถามล่วงหน้า ตามแบบฟอร์มเอกสารแนบพิเศษ 3 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือ
เชิญประชุม ให้บริษัทฯ ก่อนวันประชุมผ่านช่องทางต่อไปนี้
- ช่องทาง e-mail: ir@ircthailand.com หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์: โดยใส่ซองธุรกิจตอบรับซึ่งบริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม หรือ จ่าถึง “แผนกนัก
ลงทุ น สั ม พั น ธ์ ” บริษั ท อี โนเว รับ เบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 258 ซอยรังสิ ต -นครนายก 49
ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
แบบแจ้งเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 ของบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
เขียนที่…………………………………………………………………………
วันที่................. เดือน..........................พ.ศ..............
ข้าพเจ้า........................................................................................................................สัญชาติ................................................
อยู่บ้านเลขที่...................................ถนน.....................................................................ตาบล/แขวง.........................................
อาเภอ/เขต..........................................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์........................................
อีเมล์.....................................................................................เบอร์โทรศัพท์.............................................................................
(กรุณาใส่เบอร์โทรศัพท์ทสี่ ามารถติดต่อได้ เพื่อให้บริษัทฯ ติดต่อท่านในกรณีที่ท่านใส่ e-mail ไม่ถูกต้อง)

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้น……....………หุ้น
ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ในวันที่ 29 มกราคม 2564
เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
กรุณ าส่ง weblink ส าหรับ เข้าร่วมประชุม ผ่ านสื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) ชื่ อผู้ใช้ (Username) และรหั ส ผู้ ใช้ (Password)
มายังอีเมล์ (e-mail) ของข้าพเจ้า ดังนี้
อีเมล์ (e-mail).............................................................................................................
ลงชื่อ................................................................ผู้ถือหุ้น
(................................................................)
ลงชื่อ................................................................พยาน
(................................................................)
หมายเหตุสาคัญ: โปรดดาเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสาหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ฉบับนี้ที่กรอก
เรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม E-AGM ให้แก่บริษัทฯ
ภายในวันที่ 22 มกราคม 2564 ผ่านช่องทางต่อไปนี้
• ช่องทาง e-mail: ir@ircthailand.com หรือ
• ช่องทางไปรษณีย์: โดยใส่ซองธุรกิจตอบรับซึ่งบริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม หรือ จ่าถึง “แผนกนักลงทุนสัมพันธ์”
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เลขที่ 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
12130

