
 

 

บริษัท เอน็.ดี. รับเบอร์ จํากดั (มหาชน) 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจําปี 2564 
 

ในวนัพุธท่ี 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. 

ณ หอ้งพาโนราม่า 1 ชั้น 14  โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด ์

99/1 ถ. รัชดาภิเษก เขตหว้ยขวาง แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 

 
สืบเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในขณะนีน้ั้น บริษัทฯ ขอ

ความร่วมมือจากท่านผู้ ถือหุ้นท่ีมีอาการเส่ียงต่อการติดเชื้อ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ นํ้ามูกไหล หอบ

เหน่ือย แน่นหน้าอก ปวดเม่ือยตามร่างกาย อ่อนเพลีย คล่ืนไส้ อาเจียน รวมถึงมีการเดินทางระหว่าง

ประเทศในช่วง 14 วันก่อนวันประชุม โปรดงดการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคร้ังนี ้เพ่ือเป็น

การป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส และแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม  

กรณีท่ีพบผู้มีความเส่ียงต่อการติดเชื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่ให้ผู้ถือหุ้นท่านดังกล่าวเข้าร่วมใน

ห้องประชุม แต่สามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระแทนได้ 

 

นอกจากน้ี บริษทัฯ งดแจกของท่ีระลึกเพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบายความโปร่งใสและเป็น

แนวทางท่ีหน่วยงานกาํกับดูแลได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของชาํร่วยในการประชุมผูถื้อหุ้น 

อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ยงัคงจดัอาหารว่างไวรั้บรองสําหรับผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีมาร่วม

ประชุม (1 ท่าน ต่อ 1 ชุด) 
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 วนัท่ี 10 มีนาคม 2564 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2564 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563 

 2. รายงานประจาํปี 2563 และงบการเงินสาํหรับปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (รูปแบบ QR Code) 

 3. ขอ้มูลผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระ 

 4. แบบรายงานการเพ่ิมทุนนของบริษทั (แบบ 53-4) 

 5. สารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจาํกดั 

 6. ขอ้มูลของกรรมการอิสระเพ่ือเป็นทางเลือกสาํหรับเป็นผูรั้บมอบฉนัทะและนิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯ 

 7. หนงัสือมอบฉนัทะ (แนะนาํให้ใชแ้บบ ข) 

 8. ขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

 9. เง่ือนไขการลงทะเบียน และเอกสารท่ีตอ้งนาํมาแสดงในวนัประชุม 

 10. แผนท่ีตั้งสถานท่ีประชุม 

 

ดว้ยคณะกรรมการ บริษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) ไดมี้มติกาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 ในวนัพุธท่ี 

31 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้อง พาโนราม่า ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร โดยรับลงทะเบียนผูถื้อหุ้นเพ่ือเข้าร่วม

ประชุม ตั้งแต่เวลา 8.30 น. 

 

ระเบียบวาระการประชุมดังนี ้

 

วาระท่ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 

หลกัการและเหตุผล:  บริษทัฯ ไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และไดจ้ดัทาํรายงานการ

ประชุม และเปิดเผยขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด ทั้งยงั

เผยแพร่ขอ้มูลในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ แลว้ ซ่ึงมีรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563 โดย

สําเนารายงานการประชุมดงักล่าวปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ

ประชุม 

จาํนวนเสียงท่ีตอ้งใชเ้พ่ือผา่นมติ: เสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่มีผูถื้อหุ้นท่ีมี

ส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระน้ี) 

 

วาระท่ี 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2563 และแผนดําเนินการในปี 2564 

หลกัการและเหตุผล: ฝ่ายบริหารไดท้าํการเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั รับทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563 

และแผนการดาํเนินงานในปี 2564 โดยยงัคงมุ่งเนน้การพฒันาทั้งผลิตภณัฑ์ใหม่ และเพ่ิมธุรกิจใหม่ให้กบั

บริษทัฯ รวมถึงเพ่ิมช่องทางการกระจายสินคา้รูปแบบใหม่เพ่ือใหส้ามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น และ

เพ่ือนาํไปสู่การเป็นบริษทัท่ีไดรั้บการยอมรับในภูมิภาคเอเชียและตะวนัออกเฉียงใต ้นอกจากน้ี บริษทัฯ 

http://www.ndrubber.co.th/
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ยงัมีนโยบายลดตน้ทุน โดยมุ่งเน้นการปรับกระบวนการผลิตให้เป็นระบบ Automation มากขึ้นดว้ย  อีกทั้ง 

บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการบริหารจดัการธุรกิจโดยปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดีและให้ความสาํคญักบัผู ้

มีส่วนได้เสียต่างๆ เพ่ือนําบริษัทฯ ไปสู่การเป็นองค์กรท่ีมีการพัฒนาอย่างย ัง่ยืน และสะท้อนให้เห็นว่า

นอกจากบทบาทในการสร้างสรรคก์ารเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแลว้ ยงัสามารถเป็นองคก์รท่ีเก้ือหนุนสังคม 

และส่ิงแวดลอ้มให้พฒันาและเติบโตควบคู่กนัอยา่งสมดุลไปพร้อมๆ กนัดว้ย 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2563 และ

แผนการดาํเนินการในปี 2564 

จาํนวนเสียงท่ีตอ้งใชเ้พ่ือผา่นมติ: เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 

 

วาระท่ี 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงิน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

หลกัการและเหตุผล: จากรายงานงบการเงินตรวจสอบ สาํหรับรอบระยะบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีตวัเลขสาํคญั

ทางการเงินดงัน้ี 

 สินทรัพยร์วม 1,085,140,263 บาท 

 หน้ีสินรวม 331,029,278 บาท 

 รายไดจ้ากการดาํเนินงานรวม 781,424,736 บาท 

 กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรับปี 45,212,598 บาท 

 โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏ ในรายงานประจาํปี 2563 ของบริษัทฯ ซ่ึงได้นําส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อม

หนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี ปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 (รูปแบบ QR Code) 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมฯ พิจารณาอนุมติังบการเงิน สําหรับงวดบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2563 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้  

จาํนวนเสียงท่ีตอ้งใชเ้พ่ือผา่นมติ: เสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่มีผูถื้อหุ้นท่ีมี

ส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระน้ี) 

 

วาระท่ี 4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล สําหรับผลการดําเนินงานปี 2563 

หลกัการและเหตุผล: ตาม พรบ.บริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 และขอ้บังคบัของบริษทั ท่ีกาํหนดให้ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิ

ประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละห้า (5) ของกาํไรสุทธิประจาํปี 

หักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด

ทะเบียน  และตามท่ีบริษทัฯ มีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาํไร

สุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และสํารองตามกฎหมายสําหรับงบการเงินเฉพาะของบริษทั อย่างไรก็

ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง 

ความจาํเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต  

ความเห็นของคณะกรรมการ:  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมฯ พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิ ประจาํปี 

2563 เป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย จาํนวน 2,054,366.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ทั้งน้ีทุนสาํรองตามกฎหมาย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เป็นจํานวน 13,965,366.28 บาท คิดเป็น ร้อยละ 4.43 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งหมดของบริษทั 

http://www.ndrubber.co.th/
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นอกจากน้ี คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรให้ท่ีประชุมฯ พิจารณาอนุมติัการจ่ายปันผลสาํหรับผล

การดาํเนินงานปี 2563  โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท สําหรับหุ้นสามัญจาํนวน 

315,391,514 หุ้น รวมจ่ายปันผลเป็นเงินสด จาํนวน 15,769,575.70 ลา้นบาท 

ทั้งน้ี การจ่ายปันผลทั้งหมดน้ี มาจากกาํไรในส่วนท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากผลการดาํเนินงาน ปี 

2563 และจะจ่ายปันผลตามรายละเอียดขา้งตน้ เม่ือไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 

2564 แลว้ 

บริษทัฯ กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 12 มีนาคม 2564 และ

กาํหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 30 เมษายน 2564 อย่างไรก็ดี การจ่ายปันผลตามรายละเอียดดังกล่าว

ขา้งตน้ ยงัมีความไม่แน่นอนตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

จาํนวนเสียงท่ีตอ้งใชเ้พ่ือผา่นมติ:  เสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่มีผูถื้อหุ้นท่ีมี

ส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระน้ี) 

 

วาระท่ี 5 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ 

หลกัการและเหตผุล: เน่ืองจากตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนดให้กรรมการบริษทั ตอ้งออกตามวาระอย่างน้อยเป็น 1 ใน 3 

ของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยในปีแรก และปีท่ีสอง หลงัจากเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ให้ใช้

วิธีการจบัสลาก ปัจจุบนัคณะกรรมการของบริษทัฯ มีจาํนวน 8 ท่าน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเสนอให้กรรมการจาํนวน 3 ท่าน คือ นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา และ  

Mr. Marco Low Peng Kiat ซ่ึงเป็นกรรมการท่ีดาํรงวาระนานท่ีสุด และกรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่ง

อีก 1 ท่าน ซ่ึงมาจากการจบัฉลาก คือ นายธีรศกัด์ิ สว่างเนตร เป็นกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 

 สําหรับการแต่งตั้งกรรมการนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรายงานว่า จากการท่ีบริษทัฯ 

ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีกาํหนด ไดเ้สนอช่ือบุคคลเพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณา เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เพ่ืออนุมติัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็น

กรรมการ ผ่านช่องทางต่างๆ ตั้งแต่วนัท่ี 8 ธันวาคม 2563 ถึง วนัท่ี 31 มกราคม 2564 พบว่า ไม่มีผูถื้อหุ้น

ท่านใดทาํการเสนอช่ือบุคคล เพ่ือเสนอในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณา เพ่ือเขา้รับตาํแหน่งกรรมการ 

 อย่างไรก็ดี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดมี้การกลัน่กรองและพิจารณาด้วยความ

รอบคอบระมดัระวงัแลว้ว่า กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ และมี

ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ จึงเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือ

พิจารณาแตง่ตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่ง ให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง  

โดย นายธีรศักด์ิ สว่างเนตร ได้รับการเสนอให้ดํารงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระ  ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมี

คุณสมบัติตามข้อกาํหนดของ ก.ล.ต. และเป็นบุคคลท่ีสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งน้ี

กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองน้ีไม่ไดอ้อกเสียงลงคะแนน 

 สาํหรับประวติั ประสบการณ์การทาํงาน ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการท่ีถูกเสนอช่ือให้เขา้

รับตาํแหน่งอีกวาระ ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3 ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมฯ พิจารณาอนุมติัการออกตามวาระของกรรมการ และอนุมติัให้กรรมการทั้ง 

3 ท่านคือ นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา  Mr. Marco Low Peng Kiat และ นายธีรศกัด์ิ สว่างเนตร เข้าดาํรง

ตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง 

http://www.ndrubber.co.th/
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จาํนวนเสียงท่ีตอ้งใชเ้พ่ือผา่นมติ: เสียงข้างมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบุคคลซ่ึง

ไดรั้บคะแนนสูงสุดตามลาํดบัจะไดรั้บการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากบัจาํนวนกรรมการท่ีจะเลือกตั้ง

ในคร้ังนั้น (ไม่มีผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระน้ี) 

 

วาระท่ี 6 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2564 

หลกัการและเหตุผล: ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ซ่ึงได้มีการพิจารณากลัน่กรองค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั ถึง

ความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากกิจการท่ีมีรายได้ในระดับเดียวกัน ดังนั้ น 

คณะกรรมการบริษทัตามขอ้เสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2564 โดยกาํหนดให้มีคา่ตอบแทนเป็นเพียง

เบ้ียประชุมเท่านั้น และไม่มีค่าตอบแทนหรือสวสัดิการอ่ืนเพ่ิมเติม ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ค่าตอบแทนเบีย้ประชุมของกรรมการ ปี 2563 ปี 2564 (ปีท่ีเสนอ) 

เบ้ียประชุมของกรรมการ  ตอ่การประชุม 1 คร้ัง  ต่อการประชุม 1 คร้ัง 

- ประธานกรรมการ  28,000 บาท 30,000 บาท 

- กรรมการ  16,000 บาท 18,000 บาท 

เบ้ียประชุมของกรรมการชุดยอ่ย    

- คณะกรรมการตรวจสอบ  ตอ่การประชุม 1 คร้ัง  ต่อการประชุม 1 คร้ัง 

      ประธานกรรมการตรวจสอบ  28,000 บาท 30,000 บาท 

      กรรมการตรวจสอบ  16,000 บาท 18,000 บาท 

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ต่อการประชุม 1 คร้ัง  ต่อการประชุม 1 คร้ัง 

      ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  28,000 บาท 30,000 บาท 

      กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  16,000 บาท 18,000 บาท 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมฯ พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 โดยกําหนดให้มี

ค่าตอบแทนเป็นเบ้ียประชุม สําหรับประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดยอ่ย เป็นจาํนวน 

30,000 บาท/คร้ัง และสาํหรับกรรมการ และกรรมการชุดยอ่ย เป็นจาํนวน 18,000 บาท/คร้ัง 

จาํนวนเสียงท่ีตอ้งใชเ้พ่ือผา่นมติ: ไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม ทั้งน้ี มีผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สีย

เป็นพิเศษในวาระน้ี 

 

วาระท่ี 7 พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2564 

หลกัการและเหตผุล: เน่ืองจากข้อบังคบัของบริษทัฯ กาํหนดให้ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งและกาํหนด

ค่าตอบแทนสําหรับผูส้อบบญัชี โดยในปี 2564 คณะกรรมการบริษทัเสนอให้ นายสมคิด เตียตระกูล เลข

ทะเบียน 2785  หรือ นางสาวกญัญาณัฐ ศรีรัตน์ชชัวาลย ์เลขทะเบียน 6549 หรือ นางสาวศรัณญา อคัรมหา

พาณิชย ์เลขทะเบียน 9919 หรือ นายนรินทร์ จูระมงคล เลขทะเบียน 8593 หรือ นางสาวอมรจิต เบา้หล่อ

http://www.ndrubber.co.th/
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เพชร เลขทะเบียน 10853 หรือ นางสาวลกัษมี ดีตระกูลวฒันผล เลขทะเบียน 9056 แห่งบริษทั แกรนท ์

ธอนตนั จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัย่อย คือ บริษทั เอน็.ดี. อินเตอร์พาร์ท จาํกดั (NDI) 

โดยปี 2564 ผูส้อบบัญชี คือ นายนรินทร์ จูระมงคล ซ่ึงเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ ตั้งแต่ปี 2559 รวม

ระยะเวลา 5 ปี และเสนอให้ Grant Thornton Malaysia โดย Mr. Kho Kim Eng เป็นผูส้อบบญัชีของ Fung 

Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn. Bhd. (FKRMM) (บริษทัย่อย) นอกจากน้ี เสนอให้ นางสาว

สวิสญาพร ตั้งจินต์ศุจี เลขทะเบียน 09870  เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทั เอ็น.ดี. เอ็นเนอย่ี ฟิวชั่น จาํกัด 

(NDEF) (บริษัทย่อย) ทั้ งน้ีผู ้สอบบัญ ชี ท่ีได้รับ เสนอให้สอบบัญ ชีทั้ ง  8 ท่าน  เป็นบุคคลท่ีไม่มี

ความสัมพนัธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทร่วม/บริษัทย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด รวมทั้งยงัมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความ

คิดเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  

 โดยกําหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2564 สําหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศไทย เป็นจาํนวน  

1,776,000 บาท และบริษทัยอ่ยในประเทศมาเลเซีย จาํนวน 92,500 ริงกิตมาเลเซีย เท่ากบัปี 2563  

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมฯ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผูส้อบบัญชีจากบริษทั แกรนท์ ธอนตัน จาํกัด, 

Grant Thornton Malaysia  และนางสาวสวิสญาพร ตั้งจินตศ์ุจี เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

ประจาํปี 2564 โดยกาํหนดค่าตอบแทนเป็นจาํนวนเงินรวม 1,776,000 บาท และ 92,500 ริงกิตมาเลเซีย 

โดยถึงแมว่้า ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มิใช่สาํนกังานสอบบญัชีแห่งเดียวกนั คณะกรรมการ

จะดูแลให้ผูส้อบบญัชีสามารถจดัทาํงบการเงินให้แลว้เสร็จทนัตามกาํหนดระยะเวลา 

จาํนวนเสียงท่ีตอ้งใชเ้พ่ือผา่นมติ: เสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่มีผูถื้อหุ้นท่ีมี

ส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระน้ี) 

 

วาระท่ี 8 พจิารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนท่ียังมิได้นําออกจําหน่ายและการแก้ไขเพิม่เติม

หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

หลกัการและเหตผุล: ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จํานวน  387,470,188 บาท แบ่ งออกเป็นหุ้นสามัญ จํานวน 

387,470,188 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ จาํนวน 315,391,514 หุ้น 

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จาํนวน 315,391,514 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ 1 บาท ดงันั้น บริษทัฯ มีหุ้นจด

ทะเบียนท่ียงัมิได้นําออกจาํหน่ายจาํนวน 72,078,674 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ 1 บาท ซ่ึงเป็นหุ้นท่ี

เหลือจากการรองรับการใช้สิทธ์ิซ้ือหุ้นสามัญตามใบสําคญัแสดงสิทธิ รุ่นท่ี (NDR-W1) ตามมติท่ี

ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 

  ตามมาตรา 136 และมาตรา 140 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนดให้บริษทั

มหาชนจาํกดัจะตอ้งตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิไดน้ําออกจาํหน่าย หรือจาํหน่ายไม่ไดก่้อนการเพ่ิมทุน 

ยกเวน้หุ้นของบริษทัท่ีจดัสรรไวเ้พ่ือรองรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพ และใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมฯ พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนโดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้

จาํหน่ายก่อนการเพ่ิมทุนเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมี

การแกไ้ขเพ่ิมเติม) ดงันั้น บริษทัฯ จะตอ้งลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจากจาํนวน 387,470,188 บาท 

เป็น 315,391,514 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดจ้าํหน่าย จาํนวน 72,078,674 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้
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หุ้นละ 1 บาท และอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 ของบริษทั เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนขา้งตน้ 

จาํนวนเสียงท่ีตอ้งใชเ้พ่ือผา่นมติ: ไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่

มีผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระน้ี) 

 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติม

หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิม่ทุนจดทะเบียน 

หลกัการและเหตผุล: เพ่ือเพ่ิมความคล่องตวัและความรวดเร็วในการระดมทุนในกรณีท่ีบริษทัฯ มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้งินเพ่ิม

ทุน และทาํให้บริษทัฯ มีแหล่งเงินทุนท่ีมีความพร้อมสําหรับการลงทุนหรือการขยายธุรกิจในอนาคตได้

อย่างทนักาล และเพ่ือช่วยเสริมสภาพคล่องและโครงสร้างทางการเงินให้แข็งแกร่งและมัน่คงมากขึ้น อนัจะ

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษทัฯ และช่วยสร้างผลตอบแทนให้แก่ผูถื้อหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการบริษทั

จึงเห็นควรอนุมติัการออกและเสอนขายหุ้นเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) ต่อบุคคลใน

วงจาํกดั รายละเอียดปรากฎตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 แบบรายงานการเพ่ิมทุนนของบริษทั (แบบ 53-4) ท่ีไดส่้ง

ให้กบัผูถื้อหุ้นแลว้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมฯ พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General 

Mandate) ของบริษทั จาํนวน 31,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญั จาํนวน 31,500,000 หุ้น มูลค่าท่ี

ตราไว ้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จาํนวน 315,391,514 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จาํนวน 

346,891,514 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 346,891,514 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ 1 บาท และอนุมติัการ

แกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4 ของบริษทั เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนขา้งตน้ 

 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน จาํนวน 346,891,514 บาท 

  (สามร้อยส่ีสิบหกลา้นแปดแสนเกา้หม่ืนหน่ึงพนัห้าร้อยสิบส่ีบาทถว้น) 

 แบ่งออกเป็น 346,891,514 หุ้น 

  (สามร้อยส่ีสิบหกลา้นแปดแสนเกา้หม่ืนหน่ึงพนัห้าร้อยสิบส่ีหุน้) 

 มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หน่ึงบาทถว้น) 

 โดยแบ่งออกเป็น 

 หุ้นสามญั 346,891,514 หุ้น 

  (สามร้อยส่ีสิบหกลา้นแปดแสนเกา้หม่ืนหน่ึงพนัห้าร้อยสิบส่ีหุน้) 

 หุ้นบุริมสิทธิ -  หุ้น (-  หุ้น)” 

 

จาํนวนเสียงท่ีตอ้งใชเ้พ่ือผา่นมติ: ไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ไม่มีผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระน้ี) 
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วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพ่ือรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไปให้กับบุคคลในวงจํากัด (Private 

Placement) 

หลกัการและเหตผุล: สืบเน่ืองจากการท่ีบริษทัฯ จะเพ่ิมทุนจดทะเบียน จาํนวน 31,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

จาํนวน 31,500,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ 1 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จาํนวน 31,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับ

การเพ่ิมทุนแบบมอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) ให้กบับุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมฯ พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จาํนวน 31,500,000 หุ้น 

เพ่ือรองรับการเพ่ิมทุนแบบมอํานาจทั่วไป (General Mandate) ให้กับบุคคลในวงจํากัด (Private 

Placement) รายละเอียดปรากฎตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5 สารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรและเสนอขายหุ้น

สามญัท่ีออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจาํกดั ท่ีไดส่้งให้กบัผูถื้อหุ้นแลว้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี 

  ทั้งน้ี มอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร มีอาํนาจในการพิจารณาเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจ

ทัว่ไปในคราวเดียวกนัหรือหลายคราวก็ได ้โดยจะต้องดาํเนินการให้แลว้เสร็จภายในวนัท่ีบริษทัจัด

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีในคราวถดัไป หรือภายในวนัท่ีกฎหมายกาํหนดให้บริษทัตอ้งจดัให้มี

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีในคราวถดัไป (แลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน) และกาํหนดรายละเอียดท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวตามท่ีจาํเป็น รวมถึงการพิจารณากาํหนด “ราคาตลาด” 

ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวขอ้ง หากบุคคลในวงจาํกดัท่ีไดรั้บการจดัสรรหุ้นเขา้ข่ายเป็น 

“บุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน” บริษทัฯ จะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดต่อไป 

จาํนวนเสียงท่ีตอ้งใชเ้พ่ือผา่นมติ: เสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่มีผูถื้อหุ้นท่ี

มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระน้ี) 

 

วาระท่ี 11 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 

        

 

อน่ึง บริษทัฯ กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 (Record Date) ในวนัท่ี 12 มีนาคม 2564  ทั้งน้ี 

หากมีเหตุสุดวิสัยใดๆ ท่ีอาจส่งผลให้ตอ้งมีการเปล่ียนแปลงการจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2564 จึงขอให้ผูถื้อหุ้นติดตามข่าวสาร

จากเวบ๊ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย www.set.or.th หรือ เวบ๊ไซตข์องบริษทัฯ www.ndrubber.co.th  

 

สําหรับผูถื้อหุ้นท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียงของผูติ้ดเช้ือไวรัส COVID-19 หรือท่านใดท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ท่ีมีความ

ประสงคจ์ะมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมแทน หรือมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ ท่ีไดเ้สนอช่ือให้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ

จากผูถื้อหุ้นซ่ึงปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 6 นั้น กรุณากรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ 

ค เพียงแบบใดแบบหน่ึง (แนะนาํให้ใชแ้บบ ข) ซ่ึงปรากฏตาม ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 7 หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉันทะ

ไดท่ี้เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี www.ndrubber.co.th ในหวัขอ้นกัลงทุนสัมพนัธ์ 

 

http://www.ndrubber.co.th/
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 ทั้งน้ี เพ่ือความสะดวกในการเขา้ร่วมประชุม บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุ้นและการออกเสียง

ลงคะแนน ปรากฏตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 8 รวมทั้งรายละเอียดเง่ือนไขการลงทะเบียน และเอกสารท่ีตอ้งนาํมาแสดงในวนัประชุม ปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 9  ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํนโยบายความเป็นส่วนตวัขึ้น เพ่ือแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช ้และ

การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดไดท่ี้ www.ndrubber.co.th  สาํหรับแผนท่ีสถานท่ีจดัประชุม ปรากฏ

ตาม ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 10 ซ่ึงไดน้าํส่งมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี 

 

 ผูถื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 รวมถึงส่ิงท่ีส่งมาดว้ยทั้งหมดไดจ้ากเวป๊ไซดข์องบริษทัท่ี 

http://www.ndrubber.co.th ตั้งแตว่นัท่ี 10 มีนาคม 2564 ในกรณีท่ีท่านผูถื้อหุ้น มีขอ้สงสัยหรือคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุม สามารถ

ส่งคาํถามล่วงหน้ามายงับริษทัฯ ไดท่ี้ คุณนพรัตน์ ชุมพลกูลวงศ ์เลขานุการบริษทั  บริษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) 129 หมู่ 3 ถนน

หนองชาก-พนสันิคม  ตาํบลหนองอิรุณ  อาํเภอบา้นบึง  จงัหวดัชลบุรี 20220  หรือส่งทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ ท่ี nopparat.c@ndrubber.co.th 

 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(นายชยัสิทธ์ิ สัมฤทธิวณิชชา) 

กรรมการผูจ้ดัการ 

http://www.ndrubber.co.th/
http://www.ndrubber.co.th/
http://www.ndrubber.co.th/
mailto:nopparat.c@ndrubber.co.th
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 

ของ 

บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) 

 

วันเวลาและสถานท่ี 

ประชุมเม่ือ วนัองัคารท่ี 31 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม Team Work บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน)  

129 หมู่ 3 ถนนหนองชาก-พนสันิคม ตาํบลหนองอิรุณ อาํเภอบา้นบึง จงัหวดัชลบุรี 

 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายพงษศ์กัด์ิ สวสัด์ิวรรณ ประธานกรรมการ 

2. นายชยัสิทธ์ิ  สัมฤทธิวณิชชา กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ 

3. นางธญัญรัตน์  สัมฤทธิวณิชชา กรรมการ/ผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายขายในประเทศ 

4. ดร. ศิรดา  จารุตกานนท ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจาณณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ 

5. นายธีรศกัด์ิ  สว่างเนตร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

6. นายโกวิท  คริสธานินทร์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

 

กรรมการท่ีลาประชุม 

1. นางนิตยา  สัมฤทธิวณิชชา  กรรมการ 

2. Mr. Marco Low Peng Kiat  กรรมการ 

 

ผู้บริหาร 

1. นางสาวพลอยนิศา แปดทิศ  ผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 

ผู้สอบบัญชี 

1. นายนรินทร์ จูระมงคล  บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั 

 

ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย 

1. นายศกัด์ิชาย ศิริรักษ ์  บริษทั ทีบีซี ลอว ์จาํกดั 

 

เลขานุการในท่ีประชุม 

1. นางสาวนพรัตน์ ชุมพลกูลวงศ ์ เลขานุการบริษทั 

 

ผู้ทําหน้าท่ีนับคะแนนเสียงในการประชุม 

1. บริษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่เนล จาํกดั 

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 
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เร่ิมการประชุม  

 

 นายบณัฑิต ประทุมตะ (“พิธีกร”) แจง้ในท่ีประชุมว่า ขณะน้ีเวลา 9.30 นาฬิกา บริษทัฯ มีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน มีกรรมการ

เขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 6 ท่าน (รายช่ือและการดาํรงตาํแหน่งปรากฎตามรายละเอียดดา้นบน) และเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเช้ือไวรัส COVID-19 และการให้ความร่วมมือในการปฏิบติัตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ดงันั้น กรรมการอีก 2 ท่าน คือ นางนิตยา 

สัมฤทธิวณิชชา และ Mr. Marco Low Peng Kiat จึงไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ีได ้ นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดเ้ชิญตวัแทนผูส้อบบญัชี

จากบริษทั แกรนท์ ธอนตนั จาํกดั คือ นายนรินทร์ จูระมงคล และตวัแทนท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษทั ทีบีซี ลอว ์จาํกดั คือ นายศกัด์ิ

ชาย ศิริรักษ ์ รวมถึงรักษาการผูบ้ริหารสูงสุดดา้นบญัชีและการเงินของบริษทัฯ คือ นายชยัสิทธ์ิ สัมฤทธิวณิชชา มาเขา้ร่วมประชุมเพ่ือ

ตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุ้นในวนัน้ี 

 

ต่อมา พิธีกรจึงขอรายงานจาํนวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม โดยมีผูถื้อหุ้นท่ีมาดว้ยตนเอง จาํนวน 2 ราย รวมจาํนวนหุ้น 201 

หุ้น และโดยการรับมอบฉนัทะ จาํนวน 25 ราย รวมจาํนวนหุ้น 159,668,662 หุ้น รวมจาํนวนผูถื้อหุ้นทั้งส้ิน 27 ราย และจาํนวนหุ้นรวม

ทั้งส้ิน 159,668,863 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 50.63% ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด 315,391,514 หุ้น ซ่ึงครบเป็นองค์ประชุมตาม

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ จึงไดเ้ชิญนายพงษศ์กัด์ิ สวสัด์ิวรรณ ประธานกรรมการ (“ประธานฯ” ) ทาํหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม โดย

ประธานฯ ไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม และไดช้ี้แจงว่าบริษทัฯ ไดรั้บแจง้ขอยกเลิกการจดัการประชุมจากทางโรงแรม

แบบกระทันหัน อนัเป็นผลเน่ืองมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 จึงจาํเป็นตอ้งมีการเปล่ียนสถานท่ี

จดัการประชุมมาเป็นท่ีสํานกังานใหญ่ของบริษทัแห่งน้ีแทน โดยการประชุมในวนัน้ี จะขอจดัให้มีความกระชบัมากขึ้น เพ่ือความ

ปลอดภยัของทุกท่านท่ีเขา้ร่วมประชุม หลงัจากนั้น ประธานฯ ไดก้ล่าวเปิดประชุม พร้อมกบัมอบหมายให้พิธีกรช้ีแจงรายละเอียดท่ี

เก่ียวขอ้งสาํหรับการประชุมและเป็นผูด้าํเนินการประชุม 

 

ต่อมา พิธีกรไดก้ล่าวถึงการเตรียมการในการจดัประชุมท่ีบริษทัฯ กาํหนดมาตรการขึ้นตามแนวทางการจดัประชุมของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกรมควบคุมโรค เพ่ือประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผูถื้อหุน้และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักาประชุม ดงัน้ี 

1. เสนอแนะให้ผูถื้อหุ้นมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระเขา้ประชุมแทน เพ่ือลดจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

2. ทาํการฉีดพ่นฆ่าเช้ือโรคบริเวณอาคารท่ีประชุมก่อนและหลงัการประชุม 

3. จดัตั้งจุดคดักรองเพ่ือตรวจวดัไขบ้ริเวณทางเขา้บริษทั และ หนา้หอ้งประชุม 

4. ให้ทาํสอบถามเพ่ือประเมินการติดเช้ือไวรัส COVID-19 

5. จดัเตรียมหนา้กากอนามยั 1 ช้ิน/1 ท่าน 

6. จดัเตรียมเจลลา้งมือตามจุดต่างๆ 

7. ลดความแออดั โดยจดัท่ีนัง่ให้มีระยะห่างอยา่งนอ้ย 1 เมตร 

 

ทั้งน้ี ในระหว่างการประชุม บริษทัฯ ขอความร่วมมือท่านผูถื้อหุน้ 

- ใส่หนา้กากตลอดเวลาท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีอาคาร 

- นัง่ประจาํท่ีท่ีกาํหนดไวเ้พ่ือลดการเคล่ือนยา้ย 

- หมัน่ลา้งมือดว้ยเจลลา้งมือท่ีจดัเตรียมไวใ้ห้ตามจุดต่างๆ 

- เวน้ระยะห่างระหว่างตวับคุคลอยา่งนอ้ย 1 เมตร 

- หากมีคาํถาม ขอใหเ้ขียนลงบนกระดาษ และยกมือขึ้นเพ่ือให้เจา้หนา้ท่ีไปรับใบคาํถาม 

http://www.ndrubber.co.th/
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ลาํดบัต่อไป พิธีกรแจง้ให้ท่านผูถื้อหุ้นทุกคนทราบว่า บริษทัฯ ไดท้าํการเรียนเชิญและแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัการประชุมสามญั

ประจาํปี 2563 แก่ท่านผูถื้อหุน้ 3 ทางดงัน้ี: 

 

1. บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code ไปยงัผูถื้อหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย ์

2. บริษทัฯ ไดมี้การลงประกาศในหนงัสือพิมพ ์

3. บริษทัฯ ไดล้งรายละเอียดการประชุมไวใ้นเวบไซตข์องบริษทั 

 

เพ่ือให้การประชุมดาํเนินงานไปอยา่งเรียบร้อย พิธีกรจึงไดช้ี้แจงระเบียบการประชุม หลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนน 

และรายละเอียดแต่ละวาระ ให้ท่ีประชุมรับทราบ โดยมีสาํระสาํคญัดงัน้ี 

 

1. สําหรับการลงคะแนนในแต่ละวาระ ทุกท่านสามารถออกเสียงคะแนนไดต้ามจาํนวนหุ้นท่ีมี หรือตามจาํนวนหุ้นท่ีไดรั้บมอบ

ฉนัทะมา โดยถือว่า 1 หุ้น เท่ากบั 1 คะแนนเสียง  โดยในการลงคะแนนจะไม่สามารถแบ่งคะแนนได ้ ยกเวน้เสียแต่เป็นผูรั้บมอบ

ฉนัทะท่ีไดรั้บแบบฟอร์มการมอบฉันทะเป็นแบบ ค คือ Custodian ท่ีทาํหนา้ท่ีดูแลหลกัทรัพยใ์ห้กบันกัลงทุนต่างชาติ สาํหรับผู ้

ท่ีไดรั้บมอบฉันทะแบบ ข ซ่ึงผูม้อบฉันทะไดท้าํการระบุการลงคะแนนมาแลว้ ผูรั้บมอบจะตอ้งลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉันทะ

ระบุไว ้โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได ้ดงัน้ีคือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง 

 

2. เจา้หนา้ท่ีลงทะเบียน จะทาํการพิมพบ์ตัรลงคะแนนให ้สาํหรับกรณีต่อไปน้ี 

1) ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง  

2) ผูรั้บมอบฉันทะ ทั้งท่ีไดรั้บการมอบฉันทะแบบ ข และ ค ในกรณีท่ีผูม้อบฉนัทะให้สิทธ์ิผูรั้บมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้

ในวาระท่ีระบุ 

 

3. เจา้หน้าท่ีลงทะเบียนจะไม่พิมพบ์ตัรคะแนน ในกรณีท่ี ผูม้อบฉนัทะไดร้ะบุการลงคะแนนในวาระต่างๆ แลว้ โดยมอบให้ผูรั้บ

มอบฉนัทะเขา้ประชุมแทน และออกเสียงให้ตรงตามท่ีผูม้อบฉนัทะประสงค ์

 

4. ก่อนท่ีจะทาํการเรียกเก็บบตัรลงคะแนน เพ่ือทาํการอนุมติัในแต่ละวาระ ท่านผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถสอบถาม รายละเอียดท่ี

เก่ียวขอ้งกบัวาระนั้นๆ ได ้โดยในกรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งการจะสอบถามกรุณาเขียนช่ือ นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผูถื้อหุ้น

ท่ีมาดว้ยตนเอง หรือเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ ลงบนกระดาษคาํถามท่ีจดัเตรียมไวใ้ห้ และยกมือขึ้นเพ่ือให้เจา้หนา้ท่ีไปรับใบคาํถาม 

 

5. สาํหรับในการนบัคะแนน บริษทัฯ จะใชร้ะบบการนบัคะแนนโดยบาร์โคด้ เพ่ือความสะดวกและความรวดเร็วของผูถื้อหุ้นทุก

ท่าน บริษทัฯ จะใชก้ารนบัคะแนนโดยเป็นการเทคะแนนไปทางเห็นดว้ย และสําหรับการลงมติในแต่ละวาระ ขออนุญาตเรียก

เก็บบตัรลงคะแนน กรณีท่ีท่านผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งการลงคะแนนเป็นไม่เห็นดว้ย และ งดออกเสียงเท่านั้น 

 

6. หากท่านผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะท่านใดประสงคท่ี์จะออกจากท่ีประชุมก่อนปิดประชุม และประสงคท่ี์จะลงคะแนนเสียงใน

วาระท่ีเหลือ ขอความกรุณาส่งบตัรลงคะแนนพร้อมเซ็นช่ือให้กบัเจา้หนา้ท่ี ก่อนออกจากห้องประชุมดว้ย ทางบริษทัฯ จะทาํการ

บนัทึกการลงคะแนนของท่านไว ้
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7. ผลการนบัคะแนนจะถูกประกาศหลงัจากท่ีพิธีกรร้องขอให้ผูถื้อหุ้นอนุมติัในแต่ละวาระ โดยผลการนบัคะแนนจะเป็นผลการนบั

คะแนนรวมจากผูถื้อหุ้นท่ีมาดว้ยตนเอง ผูรั้บมอบฉันทะท่ีไดรั้บสิทธิให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีท่ีผูม้อบฉันทะระบุ

คะแนนไวล่้วงหนา้ผา่นทางผูรั้บมอบฉนัทะ 

 

8. ในกรณีท่ีผลการลงคะแนนเท่ากนั ท่านประธานจะทาํการโหวตเพ่ิมอีกหน่ึงเสียงเพ่ือเป็นการช้ีขาด 

 

สาํหรับวาระและเง่ือนไขในการอนุมติัในแตล่ะวาระมีดงัน้ี 

 

ในการประชุมคร้ังน้ี วาระท่ี 1 วาระท่ี 3 วาระท่ี 4 วาระท่ี 5 และวาระท่ี 7 จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากจากคะแนนเสียง 

ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็น

เสียงช้ีขาด สําหรับวาระท่ี 6 จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบเป็น สองในสาม จากคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน  และสําหรับวาระท่ี 2  เป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี  ทั้งน้ี สําหรับคณะกรรมการ ซ่ึงมีสถานะ

เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ มีสิทธิในฐานะผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงไดทุ้กวาระ เวน้แต่วาระท่ีผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ

ตอ้งงดออกเสียงในวาระนั้นๆ 

 

พิธีกรกล่าวต่อว่า เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส และ ธรรมาภิบาลท่ีดี บริษทัฯ ขอเรียนเชิญอาสาสมคัรจากท่าน

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 1 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนนดว้ย ขอความกรุณายกมือและแจง้ช่ือ นามสกุลดว้ย  ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อ

หุ้นประสงคร่์วมเป็นสักขีพยาน จึงขอมอบหมายให้ตวัแทนท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั ทีบีซี ลอว ์จาํกดั คือ นายศกัด์ิชาย ศิริรักษ ์ทาํ

หนา้ท่ีเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนน 

 

สุดทา้ยน้ี ขอให้ท่านผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีประสงคจ์ะลงคะแนนในบตัรลงคะแนน กรุณาลงลายมือช่ือดว้ยปากกา 

 

หลงัจากนั้น พิธีกรเร่ิมดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

 

วาระท่ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 

 

 พิธีกรแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า สาํหรับวาระน้ี บริษทัฯ ไดส่้งรายละเอียด รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2562 

ให้ท่านผูถื้อหุ้นพิจารณาแลว้ ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 พร้อมหนงัสือเชิญประชุมซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นล่วงหน้าแลว้ ซ่ึงวาระน้ีจะตอ้ง

ไดรั้บอนุมติัจากเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 พิธีกรสอบถามในท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม จึง

ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงคะแนน และปิดการลงคะแนน โดยพิธีกรรายงานว่าในวาระน้ี ไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้มาร่วมประชุมเพ่ิม รวมมีผู ้

ถือหุ้นทั้งส้ิน 27 ราย มีจาํนวนหุ้นรวมทั้งส้ิน 159,668,662 หุ้น 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2562 ตามท่ีเสนอ โดยมีผลการนบั

คะแนนเสียงในวาระน้ี ดงัน้ี 
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มต ิ จํานวน (หุ้น) 
% ของจํานวนหุ้นท่ีมาร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 159,668,662 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวมจาํนวนเสียง 159,668,662 100.00 

งดออกเสียง 0 - 

 

วาระท่ี 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2562 และแผนดําเนินการในปี 2563 

 

 พิธีกรแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า สาํหรับวาระน้ี เป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน และขอให้กรรมการไดร้ายงาน

รายละเอียดในวาระน้ี 

 

 นายชยัสิทธ์ิ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผูจ้ดัการ รายงานรายละเอียดผลการดาํเนินงานในปี 2562 และแผนการดาํเนินงานใน

ปี 2563 ดงัน้ี 

 

ผลการดําเนินงานในปี 2562: บริษทัฯ มีรายไดล้ดลงมาอยูท่ี่ 861.86 ลา้นบาท และมีผลดาํเนินงานขาดทุนอยูท่ี่ 19.88 ลา้นบาท เม่ือ

เปรียบเทียบกบัปี 2561 โดยเป็นผลมาจาก 

• ราคาขายโดยรวมเฉล่ียของปี 2562 ตํ่ากว่าปี 2561  

• เงินบาทแขง็ค่า ทาํให้รายไดเ้ม่ือรับรู้เป็นเงินบาทมีมูลค่าลดลงประมาณ 15 ลา้นบาท 

• มีการบนัทึกขาดทุนจากสินคา้คงเหลือประเภทรองเทา้นกัเรียนสีขาวของบริษทั GCBT ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ใน

ประเทศมาเลเซีย มูลค่า 10.23 ลา้นบาท 

• มีการบนัทึกค่าใชจ้่ายพิเศษคือ รายการ “ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน” เป็นจาํนวน 19.68 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจาก

การประเมินมูลค่าของ FKRMM และ GCBT ณ ส้ินปี 2562 

 

แผนการดําเนินงานในปี 2563:  บริษทัฯ มีแผนการดาํเนินงานต่อเน่ืองจากปี 2562 ดงัน้ี 

• ตั้งเป้าหมายเป็นบริษัทฯ ระดับภมูิภาค 

o เพ่ิมผลิตภณัฑใ์หม่ให้กบับริษทัยอ่ยในประเทศมาเลเซีย 

o ขยายสู่ตลาดต่างประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศอินโดนิเซีย และ ประเทศเวียดนาม (ปัจจุบนับริษทัฯ เขา้สู่ตลาดประเทศ

เมียนมา ประเทศกมัพูชา ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย) 

o เพ่ิมช่องทางการขายรูปแบบใหม่  

• ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้เป็นระบบ Automation 

o พฒันาการออกแบบและตั้งงบประมาณสาํหรับเคร่ืองจกัรใหม่ ซ่ึงจะช่วยให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 

และสามารถลดจาํนวนพนกังานลงได ้

• มองหาโอกาสขยายไปยังธุรกิจอ่ืนเพิม่เติม 
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อย่างไรก็ตาม แผนการดาํเนินงานขา้งตน้ เป็นแผนงานท่ีวางไวก่้อนเกิดการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ดงันั้น 

บริษทัฯ อาจตอ้งมีการปรับเปล่ียนแผนการดาํเนินงานเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั 

 

 พิธีกรสอบถามในท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีท่านใดสอบถาม  พิธีกรจึง

แจง้ในท่ีประชุมว่า เน่ืองจากวาระน้ี เป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งทาํการออกเสียงลงคะแนนและขอดาํเนินการประชุมไปยงัวาระ

ถดัไป 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรับทราบผลการดาํเนินงานในปี 2562 และแผนการดาํเนินงาน ปี 2563 ตามท่ีกรรมการ

ผูจ้ดัการเสนอทุกประการ 

 

วาระท่ี 3 พจิารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับรอบระยะบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 

 พิธีกรแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า สําหรับวาระน้ี บริษทัฯ ไดส่้งรายละเอียด งบการเงินสาํหรับรอบระยะบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 ให้ท่านผูถื้อหุ้นพิจารณาแลว้ ในรายงานประจาํปี 2562 ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 ซ่ึงไดน้าํส่งพร้อมหนงัสือเชิญประชุม

ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นล่วงหนา้แลว้ และวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน และขอเชิญคณะกรรมการรายงานรายละเอียดในวาระน้ี 

 

 นายชยัสิทธ์ิ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผูจ้ดัการ รายงานว่า ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติเห็นชอบงบการเงินสําหรับ

รอบระยะบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้นั้น มีสาระสาํคญัสรุปไดด้งัน้ี 

 

- ตัวเลขสําคัญทางการเงิน 
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- สัดส่วนสําคัญทางการเงิน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 จากตารางขา้งตน้ เม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี 2561 กบัปี 2562 จะเห็นไดว่้า ณ ส้ินสุดปี 2562 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมอยู่ท่ี 

1,061.35 ลา้นบาท ลดลง 163.63 ลา้นบาท  ในส่วนของหน้ีส้ินรวมอยูท่ี่ 358.69 ลา้นบาท ลดลง 101.97 ลา้นบาท  ส่วนของผูถื้อหุ้นอยู่

ท่ี 702.76 ลดลง 61.65 ลา้นบาท  ในส่วนของรายไดร้วมอยู่ท่ี 861.86 ลดลง 154.67 ลา้นบาท  และกาํไรสุทธิมีผลขาดทุนอยู่ท่ี 19.88 

ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลจากการบนัทึกดอ้ยค่าสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนซ่ึงไม่ใช่รายการท่ีเป็นเงินสด จาํนวน 19.68 ลา้นบาท ดงันั้น หากไม่มี

การบนัทึกดอ้ยค่าดงักล่าว บริษทัฯ จะมีผลการดาํเนินงานขาดทุนประมาณ 200,000 บาท เท่านั้น 

 

สาํหรับอตัราส่วนทางการเงินท่ีสําคญัจะเห็นไดว่้า ณ ส้ินสุดปี 2562 บริษทัฯ ยงัคงรักษากาํไรขั้นตน้อยู่ท่ี 17.80% ซ่ึงยงัคง

ใกลเ้คียงกบัปี 2561  สําหรับกาํไรสุทธิอยู่ท่ี -2.27% เน่ืองจากการบนัทึกดอ้ยค่าตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้  สําหรับ Debt/Equity ลดลงมา

อยูท่ี่ 0.51% ลดลงเน่ืองจากบริษทัฯ มีการชาํระหน้ีให้กบัธนาคาร และเน่ืองจากบริษทัฯ มีผลดาํเนินงานขาดทุน คณะกรรมการบริษทั

จึงมีมติงดจ่ายปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2562  จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา 

 

พิธีกรสอบถามในท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีผูถื้อหุ้นสอบถามดงัน้ี 

 

1. นายนรา ศรีเพชร  ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

คําถาม: ในสถานการณ์ปัจจบุนั บริษทัฯ มีการเตรียมเงินสดไวเ้พียงพอเพ่ือรับมือกบัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 หรือไม่ 

คาํตอบ: นายชยัสิทธ์ิ ช้ีแจงว่า ณ ปัจจบุนั บริษทัฯ มีสาํรองเงินสดไว ้ในขณะเดียว ตั้งแตเ่ดือนกุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีสถานการณ์เร่ิมเขา้สู่

ภาวะวิกฤตนั้น บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมมีการเจรจากบัสถาบนัการเงิน รวมถึงส่ือสารกบัพนกังานในเร่ืองการทบทวนและบริหาร

จดัการงบประมาณต่างๆ  และขณะน้ีอยูร่ะหว่างรอบทสรุปมาตรการเยียวยาจากรัฐบาล 

 

พิธีกรสอบถามในท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม จึง

ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงคะแนน และปิดการลงคะแนน โดยพิธีกรรายงานว่าในวาระน้ี ไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้มาร่วมประชุมเพ่ิม รวมมีผู ้

ถือหุ้นทั้งส้ิน 27 ราย มีจาํนวนหุ้นรวมทั้งส้ิน 159,668,662 หุ้น 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติังบการเงิน สาํหรับรอบระยะบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ตามท่ีเสนอ 

โดยมีผลการนบัคะแนนเสียงในวาระน้ี ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2562 

Profitability Ratio    

Gross Profit Margin (%) 9.16 17.57 17.80 

Net Profit Margin (%) 2.03 2.90 -2.27 

Leverage Ratio or Financial Ratio    

Debt/Equity Ratio 0.62 0.60 0.51 

Dividend Payment (%) 58.61 18.16 N/A 
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มต ิ จํานวน (หุ้น) 
% ของจํานวนหุ้นท่ีมาร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 159,668,662 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวมจาํนวนเสียง 159,668,662 100.00 

งดออกเสียง 0 - 

 

วาระท่ี 4 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายและการงดจ่ายปันผลประจําปี 2562 

 

 พิธีกรแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า สาํหรับวาระน้ี จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอเชิญคณะกรรมการรายงานรายละเอียดในวาระน้ี 

 

 นายชยัสิทธ์ิ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผูจ้ดัการ รายงานว่างบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2562 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ จาํนวน 

8,028,296.41 บาท ดําเนินการหักภาษีและสํารองตามกฎหมาย จํานวน 401,414.82 บาท คิดเป็น 5.00% ของกาํไรสุทธิ  ดังนั้ น 

หลงัจากหกัภาษีและสาํรองตามกฎหมายแลว้ ปี 2562 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ จาํนวน 7,626,881.59 บาท  และทุนสาํรองตามกฎหมาย ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จาํนวนทั้งส้ิน 11,911,000.02 บาท คิดเป็น 3.07% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษทั 

 

 เน่ืองจาก ผลประกอบการรวมของบริษทัฯ มีผลขาดทุน 19.88 ลา้นบาท อีกทั้งสภาวะเศรษฐกิจในปี 2563 น่าจะยงัไม่ฟ้ืนตวั ย่ิง

ไปกว่านั้น เม่ือเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19  คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่า การสํารองเงินสดไวค้ือส่ิงท่ี

สําคญัเพ่ือให้บริษทัฯ สามารถผ่านวิกฤตน้ีไปได้ จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณาการงดจ่ายปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานปี 2562  จึง

ขอให้ท่ีประชุมพิจารณา 

 

 พิธีกรสอบถามในท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม จึง

ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงคะแนน และปิดการลงคะแนน โดยพิธีกรรายงานว่าในวาระน้ี ไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้มาร่วมประชุมเพ่ิม รวมมีผู ้

ถือหุ้นทั้งส้ิน 27 ราย มีจาํนวนหุ้นรวมทั้งส้ิน 159,668,662 หุ้น 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายและการงดจ่ายปันผลสําหรับผลการ

ดาํเนินงานปี 2562 ตามท่ีเสนอ โดยมีผลการนบัคะแนนเสียงในวาระน้ี ดงัน้ี 
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มต ิ จํานวน (หุ้น) 
% ของจํานวนหุ้นท่ีมาร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 159,668,662 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวมจาํนวนเสียง 159,668,662 100.00 

งดออกเสียง 0 - 

 

วาระท่ี 5 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ 

 

 พิธีกร รายงานว่า มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน และรายงานเพ่ิมเติมว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนดให้กรรมการบริษทั ตอ้งออกตามวาระอย่างน้อย

เป็น 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยในปีแรก และปีท่ีสอง หลงัจากเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ให้ใชวิ้ธีการจบัสลาก 

โดยปัจจุบนักรรมการของบริษทัฯ มีจาํนวน 8 ท่าน จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัให้กรรมการท่ีอยูใ่นวาระนานท่ีสุด จาํนวน 1 ท่าน

คือ ดร. ศิรดา จารุตกานนท์  และกรรมการอีก 2 ท่าน ซ่ึงมาจากการจบัฉลาก คือ นายชัยสิทธ์ิ สัมฤทธิวณิชชา และ นายโกวิท คริส

ธานินทร์ เป็นกรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

 

 สาํหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการเขา้แทนนั้น บริษทัฯ ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีกาํหนด ไดเ้สนอช่ือบุคคลเพ่ือ

เขา้รับตาํแหน่งกรรมการตั้งแต่วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2562 ถึง วนัท่ี 31 มกราคม 2563 ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือ

เสนอในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาเพ่ือเขา้รับตาํแหน่งกรรมการ 

 

 ทั้งน้ี เน่ืองจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน ท่ีตอ้งออกตามวาระ มีความรู้ความสามารถ และมีความเช่ียวชาญในธุรกิจของบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษทั โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงไดมี้การกลัน่กรองและพิจารณาดว้ย

ความรอบคอบระมดัระวงัแลว้ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น พิจารณาให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน เขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง  ทั้งน้ี 

ประวติั ประสบการณ์การทาํงาน ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง ของกรรมการท่ีถูกเสนอช่ือให้เขา้รับตาํแหน่งอีกวาระ ปรากฏตามส่ิงท่ี

ส่งมาด้วย 3 ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้  

 

 ทั้งน้ี เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัธรรมาภิบาลท่ีดี พิธีกร ไดเ้รียนเชิญท่านกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุมชัว่คราว ก่อนท่ี

จะทาํการลงคะแนนเสียงดว้ย 

 

 พิธีกรสอบถามในท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 

จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงคะแนน และปิดการลงคะแนน โดยพิธีกรรายงานว่าในวาระน้ี ไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้มาร่วมประชุมเพ่ิม รวม

มีผูถื้อหุน้ทั้งส้ิน 27 ราย มีจาํนวนหุ้นรวมทั้งส้ิน 159,668,662 หุ้น 
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัให้กาํหนดช่ือกรรมการท่ีออกตามวาระทั้งส้ิน 3 ท่าน ตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ และ

อนุมติัแต่งตั้ง ใหท้ั้ง 3 ท่าน ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึงโดยมีผลการนบัคะแนนในวาระน้ี ดงัน้ี 

 

 เม่ือดาํเนินการประชุมมาถึงการประกาศผลคะแนนในวาระท่ี 5 นั้น พบว่าระบบการนับคะแนนเสียงมีเหตุขดัขอ้ง กล่าวคือ 

ระบบไม่ไดบ้นัทึกจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม จาํนวน 2 ท่าน คือ นายชัยสิทธ์ิ สัมฤทธิวณิชชา ถือหุ้นจาํนวน 73,298,612 หุ้น และ นาง

ธญัญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา ถือหุ้นจาํนวน 15,432,300 หุ้น โดยผูถื้อหุ้นทั้งสองท่านเป็นกรรมการของบริษทัฯ ท่ีเขา้ร่วมประชุมตั้งแต่เร่ิม

การประชุม  หลงัจากทาํการแกไ้ขระบบเรียบร้อยแลว้ พิธีกรจึงไดป้ระกาศรายงานผูเ้ขา้ร่วมประชุม และผลการนบัคะแนนเสียงอย่าง

เป็นทางการ ตั้งแต่วาระท่ี 1 ถึง วาระท่ี 4 อีกคร้ัง และตามด้วยการประกาศผลการนับคะแนนเสียงวาระท่ี 5 รายละเอียดปรากฎตาม

ดา้นล่าง ดงัน้ี 

 

ผูถื้อหุ้นท่ีมาดว้ยตนเอง จาํนวน 4 ราย รวมจาํนวนหุ้น 88,731,113 หุ้น และโดยการรับมอบฉนัทะ จาํนวน 25 ราย รวมจาํนวน

หุ้น 189,668,461 หุ้น รวมจาํนวนผูถื้อหุ้นทั้งส้ิน 29 ราย และจาํนวนหุ้นรวมทั้งส้ิน 248,399,574 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 78.76% ของจาํนวน

หุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด 315,391,514 หุ้น 

 

วาระท่ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 

 

มต ิ จํานวน (หุ้น) 
% ของจํานวนหุ้นท่ีมาร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 248,399,574 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวมจาํนวนเสียง 248,399,574 100.00 

งดออกเสียง 0 - 

 

 

วาระท่ี 3 พจิารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับรอบระยะบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 

มต ิ จํานวน (หุ้น) 
% ของจํานวนหุ้นท่ีมาร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 248,399,574 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวมจาํนวนเสียง 248,399,574 100.00 

งดออกเสียง 0 - 
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วาระท่ี 4 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายและการงดจ่ายปันผลประจําปี 2562 

 

มต ิ จํานวน (หุ้น) 
% ของจํานวนหุ้นท่ีมาร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 248,399,574 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวมจาํนวนเสียง 248,399,574 100.00 

งดออกเสียง 0 - 

 

 

วาระท่ี 5 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ 

 

1) อนุมัติแต่งตั้ง ดร. ศิรดา จารุตกานนท์ เป็นกรรมการ 

 

มต ิ จํานวน (หุ้น) 
% ของจํานวนหุ้นท่ีมาร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 248,399,574 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวมจาํนวนเสียง 248,399,574 100.00 

งดออกเสียง 0 - 

 

2) อนุมัติแต่งตั้ง นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณชิชา เป็นกรรมการ 

 

มต ิ จํานวน (หุ้น) 
% ของจํานวนหุ้นท่ีมาร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 175,100,962 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวมจาํนวนเสียง 175,100,962 100.00 

งดออกเสียง 0 - 
 

หมายเหตุ : นายชยัสิทธ์ิ สัมฤทธิวณิชชา  ในฐานะผูถ้ือหุ้นและเป็นกรรมการท่ีถูกเสนอให้เขา้รับตาํแหน่ง สมคัรใจไม่ร่วมลงนามในวาระน้ี 

ถึงแมต้ามกฎหมายแลว้ ในวาระน้ี ผูถ้ือหุ้นทุกท่านสามารถลงคะแนนเสียงได ้
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3) อนุมัติแต่งตั้ง นายโกวิท คริสธานินทร์ เป็นกรรมการ 

 

มต ิ จํานวน (หุ้น) 
% ของจํานวนหุ้นท่ีมาร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 248,399,574 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวมจาํนวนเสียง 248,399,574 100.00 

งดออกเสียง 0 - 

 

วาระท่ี 6 พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2563 

 

 พิธีกรรายงานว่า ในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึง

มาประชุม ทั้งน้ี เพ่ือความโปร่งใส และหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นและเป็นกรรมการท่ีไดรั้บ

ค่าตอบแทน ซ่ึงถือว่าเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ จึงขอไม่มีส่วนร่วมลงคะแนนในวาระน้ี และขอเชิญคณะกรรมการรายงาน

รายละเอียดในวาระน้ี 

 

 นายชัยสิทธ์ิ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผูจ้ ัดการ รายงานว่า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน เห็นว่า ผลประกอบการของบริษทัฯ ท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้รวมถึงพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั 

แนวปฏิบติัของบริษทัจดทะเบียนในอุตสาหกรรมท่ีมีขนาดใกลเ้คยีงกนั หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และหนา้ท่ีความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการแต่ละชุดแลว้ จึงมีมติให้กาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประจาํปี 2563 เท่ากบัปี 2562 ซ่ึงกาํหนดเป็นเบ้ียประชุม

เท่านั้น โดยไม่มีค่าตอบแทนหรือสวสัดิการอ่ืนเพ่ิมเติม ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ค่าตอบแทนเบีย้ประชุมของกรรมการ ปี 2562 ปี 2563 (ปีท่ีเสนอ) 

เบีย้ประชุมของกรรมการ  ตอ่การประชุม 1 คร้ัง  ต่อการประชุม 1 คร้ัง 

- ประธานกรรมการ  28,000 บาท 28,000 บาท 

- กรรมการ  16,000 บาท 16,000 บาท 

เบีย้ประชุมของกรรมการชุดย่อย  ต่อการประชุม 1 คร้ัง  ต่อการประชุม 1 คร้ัง 

- คณะกรรมการตรวจสอบ    

      ประธานกรรมการตรวจสอบ  28,000 บาท 28,000 บาท 

      กรรมการตรวจสอบ  16,000 บาท 16,000 บาท 

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ต่อการประชุม 1 คร้ัง  ต่อการประชุม 1 คร้ัง 

      ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  28,000 บาท 28,000 บาท 

      กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  16,000 บาท 16,000 บาท 
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พิธีกรสอบถามในท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม จึง

ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงคะแนน และปิดการลงคะแนน โดยพิธีกรรายงานว่าในวาระน้ี ไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้มาร่วมประชุมเพ่ิม รวมมีผู ้

ถือหุ้นทั้งส้ิน 29 ราย มีจาํนวนหุ้นรวมทั้งส้ิน 248,399,574 หุ้น 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2563 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ โดยมีผลการนบั

คะแนนเสียงในวาระน้ี ดงัน้ี 

 

มต ิ จํานวน (หุ้น) 
% ของจํานวนหุ้นท่ีมาร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 173,306,372 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0.00 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวมจาํนวนเสียง 173,306,372 100.00 

 

วาระท่ี 7 พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2563 

 

 พิธีกร รายงานว่า ในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน และขอเชิญคณะกรรมการรายงานรายละเอียดในวาระน้ี 

 

 นายชัยสิทธ์ิ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผูจ้ดัการ รายงานว่า เน่ืองจากขอ้บังคบัของบริษทัฯ กาํหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

พิจารณาอนุมติั แต่งตั้งและกาํหนดค่าตอบแทนสําหรับผูส้อบบญัชี โดยในปี 2563 คณะกรรมการบริษทั เสนอให้ นายสมคิด เตีย

ตระกูล เลขทะเบียน 2785  หรือ นางสาวกญัญาณัฐ ศรีรัตน์ชชัวาลย ์เลขทะเบียน 6549 หรือ นายธีรศกัด์ิ ฉัว่ศรีสกุล เลขทะเบียน 6624 

หรือ นายนรินทร์ จูระมงคล เลขทะเบียน 8593 หรือ นางสาวอมรจิต เบา้หล่อเพชร เลขทะเบียน 10853 แห่งบริษทั แกรนท์ ธอนตนั 

จาํกดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ บริษทั เอน็.ดี. อินเตอร์พาร์ท จาํกดั (NDI) และ

แต่งตั้ง Grant Thornton Malaysia โดย Mr. Kho Kim Eng เป็นผูส้อบบญัชีให้กบั Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn. Bhd. 

(FKRMM) (บริษทัย่อย) และแต่งตั้ง นางสาวสวิสญาพร ตั้งจินต์ศุจี เลขทะเบียน 09870  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั เอ็น.ดี. เอ็นเนอย่ี 

ฟิวชัน่ จาํกดั (NDEF) (บริษทัย่อย)  โดยกาํหนดค่าตอบแทนเป็นจาํนวนเงิน 1,777,000 บาท ลดลงจากปี 2562 จาํนวน 61,000 บาท และ

บริษทัยอ่ยในประเทศมาเลเซีย จาํนวน 92,500 ริงกิตมาเลเซีย เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 จาํนวน 2,000 ริงกิตมาเลเซีย ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
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หมายเหตุ: ค่าสอบบญัชีท่ีเพ่ิมขึ้น 2,000MYR เทียบเท่าประมาณ  14,800 บาท (อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 1MYR = 7.40THB) 

 

พิธีกรสอบถามในท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 

จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงคะแนน และปิดการลงคะแนน โดยพิธีกรรายงานว่าในวาระน้ี ไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้มาร่วมประชุมเพ่ิม รวม

มีผูถื้อหุน้ทั้งส้ิน 29 ราย มีจาํนวนหุ้นรวมทั้งส้ิน 248,399,574 หุ้น 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2563 ตามรายละเอียดท่ี

เสนอ โดยมีผลการนบัคะแนนเสียงในวาระน้ี ดงัน้ี 

 

มต ิ จํานวน (หุ้น) 
% ของจํานวนหุ้นท่ีมาร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 248,399,574 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวมจาํนวนเสียง 248,399,574 100.00 

งดออกเสียง 0 - 

http://www.ndrubber.co.th/
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วาระท่ี 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ  

 

พิธีกรสอบถามในท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีผูถื้อหุ้นสอบถามดงัน้ี 

 

1. นายนรา ศรีเพชร  ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

คําถาม: ขณะน้ีราคาหุ้นตกลงมามาก บริษทัฯ มีนโยบายซ้ือหุ้นคืนหรือไม่  

คาํตอบ: นายชยัสิทธ์ิ ช้ีแจงว่า คณะกรรมการไดมี้การหารือเก่ียวกบัเร่ืองน้ีและมีความเห็นว่า ในปี 2563 สถานการณ์เศรษฐกิจไทยมี

แนวโน้มค่อนข้างวิกฤต  บริษัทฯ จึงสํารองเงินสดไวบ้างส่วนตามท่ีได้แจ้งไวข้้างต้น โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นและให้

ความสาํคญัในเร่ืองการบริหารจดัการให้บริษทัฯ สามารถผา่นวิกฤตน้ีไปได ้มากกว่าการท่ีจะไปดึงราคาในตลาดหุ้น ซ่ึงเม่ือ

บริษทัฯ สามารถดาํเนินกิจการใหมี้ผลกาํไร ราคาหุ้นก็จะกลบัมาดีขึ้นเองไดอี้กคร้ัง 

 

พิธีกรสอบถามในท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถาม

เพ่ิมเติมแลว้ พิธีกรจึงขอให้ท่านประธานกล่าวขอบคุณ และปิดประชุม ในเวลา 11.10 นาฬิกา 

 

 

 

(ลงช่ือ)..................................................ประธานท่ีประชุม 

       (นายพงษศ์กัด์ิ สวสัด์ิวรรณ) 

 

 

 

(ลงช่ือ)...................................................เลขานุการบริษทั/ 

ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 

 (นางสาวนพรัตน ์ชุมพลกูลวงศ)์ 

 

http://www.ndrubber.co.th/
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รายงานประจําปี 2563 และงบการเงินสําหรับปี  

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 (รูปแบบ QR Code) 



รายงานประจําปี 2563 และงบการเงินสําหรับปี  

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1AbfsSA4FbFB2B-MvSx0g6K99jXG7B5Gm/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1AbfsSA4FbFB2B-MvSx0g6K99jXG7B5Gm/view?usp=sharing
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ข้อมูลผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการแทน

กรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระ 



 

หนา้ 1 ของ 3 
 

ข้อมูลผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ 

 

(1) นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา 

อายุ : 72 ปี 

วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ : 

- วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2557 

จํานวนปีท่ีเข้าดํารงตําแหน่ง : 

- 6 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม : 

- มธัยมศึกษาตอนตน้ 

ความเช่ียวชาญ : 

- มีความเช่ียวชาญดา้นธุรกิจของบริษทั 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : 

- หลกัสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน : 

- กรรมการบริษทั บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 

- กรรมการ บริษทั เอน็.ดี. อินเตอร์พาร์ท จาํกดั 

- กรรมการ บริษทั สยาม พลาสวูด จาํกดั 

- กรรมการ บริษทั วูด้ ออล จาํกดั 

- กรรมการ บริษทั ไทยเจริญยางบริการ จาํกดั 

- กรรมการ บริษทั ต. ไทยเจริญ รับเบอร์ จาํกดั 

- กรรมการ บริษทั ต. ไทยเจริญ เซอร์วิส จาํกดั 

- กรรมการ บริษทั เกษตรสัมฤทธ์ิ จาํกดั 

ประสบการณ์ทํางานช่วง 5 ปีย้อนหลัง : 

- ปัจจุบนั : กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ต.ไทยเจริญรับเบอร์ จาํกดั  

จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั (ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2563) : 

- ของตนเอง ร้อยละ 23.81 

- คู่สมรส/บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 

- เป็นมารดาของนายชยัสิทธ์ิ  สัมฤทธิวณิชชา 

- เป็นพ่ีภรรยาของนายพงษศ์กัด์ิ สวสัด์ิวรรณ 

- เป็นมารดาสามีของนางธญัญรัตน ์สัมฤทธิวณิชชา 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อย : 

- ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 0/1 คิดเป็นร้อยละ 0 

- ประชุมคณะกรรมการบริษทั 1/3 คิดเป็นร้อยละ 33.33 
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(2) Mr. Marco Low Peng Kiat 

อายุ : 48 ปี 

วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ : 

- วนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2561 

จํานวนปีท่ีเข้าดํารงตําแหน่ง : 

- 3 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม : 

- ปริญญาตรี สาขาวิชา บริหารการจดัการ  City University ประเทศองักฤษ 

ความเช่ียวชาญ : 

- มีความเช่ียวชาญดา้นธุรกิจของบริษทั และอสังหาริมทรัพย ์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : 

- ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน : 

- กรรมการบริษทั บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) 

- กรรมการผูจ้ดัการ Low Keng Huat (Singapore) Limited, Singapore 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 

- กรรมการ  Consistent Record Sdn. Bhd., Malaysia 

ประสบการณ์ทํางานช่วง 5 ปีย้อนหลัง : 

- ปัจจุบนั : กรรมการ Consistent Record Sdn. Bhd., Malaysia 

จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั (ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2563) : 

- ของตนเอง (ไม่มี) 

- คู่สมรส/บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  (ไม่มี) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 

- ไม่มี 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อย : 

- ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 0/1 คิดเป็นร้อยละ 0 

- ประชุมคณะกรรมการบริษทั 2/3 คิดเป็นร้อยละ 66.67 
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(3) นายธีรศักด์ิ สว่างเนตร 

อายุ : 47 ปี 

วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ : 

- วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2557 

จํานวนปีท่ีเข้าดํารงตําแหน่ง : 

- 6 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม : 

- ปริญญาตรี สาขาวิชา การเงินการธนาคารมหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 

- ปริญญาโท สาขาวิชา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 

ความเช่ียวชาญ : 

- มีความเช่ียวชาญดา้นบญัชีและการเงิน 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : 

- หลกัสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน : 

- กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 

- กรรมการ บริษทั วินเนอร์ ปิโตรเลียม จาํกดั 

ประสบการณ์ทํางานช่วง 5 ปีย้อนหลัง : 

- ปัจจุบนั : กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั วินเนอร์ปิโตรเลียม จาํกดั 

จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั (ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2563) : 

- ของตนเอง (ไม่มี) 

- คู่สมรส/บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 

- ไม่มี 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อย : 

- ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 1/1 คิดเป็นร้อยละ 100 

- ประชุมคณะกรรมการบริษทั 3/3 คิดเป็นร้อยละ 100 

- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 คิดเป็นร้อยละ 100 

- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 คิดเป็นร้อยละ 100 
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(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท เอน็.ดี. รับเบอร ์จาํกัด (มหาชน) 

วันที ่23 กุมภาพนัธ ์2564 

 

บรษิัท เอ็น.ดี. รบัเบอร ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ท่ี 1/2564 เมื่อวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์

2564 เก่ียวกบัการลดทนุ การเพ่ิมทนุ และการจดัสรรหุน้เพ่ิมทนุดงัต่อไปนี ้

 

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน 

1.1 ท่ีประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 72,078,764 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

387,470,188 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จํานวน 315,391,514 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญท่ียังไม่ไดจ้าํหน่าย จํานวน 

72,078,674 หุน้ มลูค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 1 บาท 

1.2 ท่ีประชุมคณะกรรมากรไดม้ีมติใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 315,391,514 บาท เป็นทุนจด

ทะเบียน จาํนวน 346,891,514 บาท โดยออกหุน้สามัญเพ่ิมทุน จาํนวน 31,500,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 1 บาท 

รวม 31,500,000 บาท โดยเป็นการเพ่ิมทนุในลกัษณะดงันี ้

 

การเพิม่ทนุ ประเภทหุน้ จาํนวนหุน้ 

 

มูลค่าทีต่ราไว ้

(บาทต่อหุน้) 

รวม 

(บาท) 

  แบบกาํหนดวตัถปุระสงคใ์น หุน้สามญั - - - 

          การใชเ้งินทนุ หุน้บรุมิสิทธิ - - - 

  แบบมอบอาํนาจทั่วไป หุน้สามญั 31,500,000 1 31,500,000 

         (General Mandate) หุน้บรุมิสิทธิ - - - 

 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 2.1 แบบกาํหนดวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้งินทนุ 

 

จัดสรรให้แก ่ จาํนวนหุ้น 

 

อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ 

และชาํระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหต ุ

ผูถื้อหุน้เดิม - - - - - 

ประชาชน - - - - - 

บคุคลใด ๆ  (ระบ)ุ............ - - - - - 

เพ่ือรองรบัการแปลงสภาพ/      

ใชสิ้ทธิของตราสาร - - - - - 

(ระบ)ุ .............      
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2.2 แบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) 

จัดสรรให้แก่ ประเภทหลักทรัพย ์ จาํนวนหุ้น ร้อยละต่อทุนชาํระแล้ว
1/ 

หมายเหตุ  

(1) ผูถื้อหุน้เดิม หุน้สามญั - - - 

 หุน้บรุมิสิทธิ - - - 

(2) ประชาชน หุน้สามญั - - - 

 หุน้บรุมิสิทธิ - - - 

(3) บคุคลในวงจาํกดั หุน้สามญั ไม่เกิน 31,500,000 ไม่เกิน 10 - 

 หุน้บรุมิสิทธิ - - - 

 1/  รอ้ยละต่อทุนชาํระแลว้ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบรษิัทจดทะเบียนมีมติใหม้ีการเพ่ิมทนุแบบ General Mandate  

หมายเหต:ุ 

1. บรษิัทฯ จะจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 31,500,000 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไว ้หุน้ละ 1 บาท เพ่ือรองรบัการเพ่ิมทนุแบบ

มอบอาํนาจทั่ วไป (General Mandate) เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามประกาศ

คณะกรรมการตลาดทนุท่ี ทจ. 7/2558 เร่ืองการอนญุาตใหบ้รษิัทจดทะเบีนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบคุคลในวงจาํกดั 

(รวมถึงท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยราคาเสนอขายไม่เขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุน้ตํ่าตามท่ีประกาศขา้งตน้กาํหนด 

2. การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักล่าวขา้งตน้ จะตอ้งไม่เกิน 31,500,000 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 10 ของหุน้ท่ีจาํหน่าย

ไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษัท ณ วันท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติใหเ้พ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) 

(มูลค่าท่ีตราไว้ หุ้นละ 1 บาท) ภายใตป้ระกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ ์

เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผลสารสนเทศ และการปฏิบตัิใดๆ เก่ียวกบัการเพ่ิมทนุของบรษิทัจดทะเบียน พ.ศ. 2563 

3. มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษิัท/คณะกรรมการบรหิาร มีอาํนาจในการ 

3.1 พิจารณาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) ตามขอ้ 1 ในคราวเดียวกนัหรือ

หลายคราวก็ได ้โดยจะตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ีบรษิัทจัดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีในคราว

ถัดไป หรือภายในวนัท่ีกฎหมายกาํหนดใหบ้ริษัทตอ้งจัดใหม้ีการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปีในคราวถัดไป 

(แลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน) 

3.2 กาํหนดรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรร เช่น ราคาเสนอขาย อตัราส่วนการจองซือ้ วนักาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้

ท่ีมีสิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ เงื่อนไข ระยะเวลาจองซือ้ รวมทัง้ลาํดบัในการจดัสรรก่อนหลงัของหุน้สามญัเพ่ิม

ทุน หรือดาํเนินการใด ๆ ตามท่ีจาํเป็นและสมควรท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนดังกล่าว รวมถึงการ

พิจารณากาํหนด “ราคาตลาด” ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.3 หากบุคคลในวงจาํกัดท่ีไดร้บัการจดัสรรหุน้ตามขอ้ 1 เขา้ข่ายเป็น “บุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน” บริษัทฯ จะปฏิบตัิตาม

ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้ง

กาํหนดต่อไป 
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2.3 การดาํเนินการของบรษิัทฯ กรณีท่ีมีเศษของหุน้ 

 ในกรณีมีเศษของหุน้จากการคาํนวณสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ เศษของหุน้ดงักล่าวใหปั้ดทิง้ทัง้จาํนวน 

 

3. กาํหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น. ณ หอ้งพาโนราม่า 1 ชัน้ 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรลัด ์

เลขท่ี 99/1 ถนนรชัดาภิเษก เขตหว้ยขวาง แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดย 

 กาํหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุน้เพ่ือสิทธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ตัง้แต่วนัท่ี............... จนกว่าการประชมุผูถื้อหุน้

ดงักล่าวจะแลว้เสรจ็ 

 กาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ ในวนัท่ี 12 มีนาคม 2564 

 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวข้อง และเงือ่นไขการขอนุญาต (ถ้ามี) 

4.1 บริษัทฯ จะตอ้งยื่นขอจดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียน การเพ่ิมทุนจดทะเบียน และการเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้ของ

บรษิัทฯ และการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

4.2 บริษัทฯ จะตอ้งขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือนาํหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีจะเสนอขายแก่บุคคลใน

วงจาํกดัเขา้จดทะเบีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

5. วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทนุ และการใช้เงนิเพิ่มทุนในส่วนทีเ่พิ่ม 

บรษิัทฯ ขออนมุตัิเพ่ิมทนุแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) เพ่ือเสนอขายต่อบคุคลในวงจาํกดั (Private Placement) จาก

ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ เพ่ือใชใ้นการดาํเนินธุรกิจและพฒันาธุรกิจของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั และรองรบัการขยายการ

ลงทนุในอนาคต 

 

6. ประโยชนท์ีบ่ริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

การเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) จะช่วยเพ่ิมความคล่องตวัและความรวดเรว็ในการระดมทุนในกรณีท่ีบรษิัทฯ 

มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใช้เงินเพ่ิมทุน และทาํให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนท่ีมีความพรอ้มสาํหรบัการลงทุนหรือการขยายธุรกิจใน

อนาคตไดอ้ย่างทันกาล อีกทัง้ยงัช่วยเสรมิสภาพคล่องและส่งผลใหม้ีโครงสรา้งทางการเงินท่ีแข็งแกร่งและมั่นคงมากยิ่งขึน้ อนัจะ

ก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อบรษิัทฯ ตลอดจนช่วยสรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว 

 

7. ประโยชนท์ีผู้่ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล และ

สาํรองตามกฎหมายสาํหรบังบการเงินเฉพาะของบรษิัท อย่างไรกต็าม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลง

ได ้โดยจะขึน้อยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจาํเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต ทัง้นี ้มติของคณะกรรมการ

บริษัทท่ีอนมุตัิใหจ้่ายเงินปันผลจะตอ้งถูกนาํเสนอเพ่ือขออนุญาตจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ เวน้แต่การจ่ายเงินปันผลระหว่าง

กาลซึ่งคณะกรรมการบรษิัทมีอาํนาจอนมุตัิใหจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลได ้โดยรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการ

ประชมุคราวถดัไป 
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7.2 สิทธิในการรบัเงินปันผลของผูท่ี้ไดร้บัการจดัสรรหุน้เพ่ิมทนุใหม่ครัง้นี ้

 หุน้สามญัท่ีออกใหม่ในครัง้นี ้จะมีสิทธิรบัเงินปันผลเช่นเดียวกบัผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ หากผูถื้อหุน้ดงักล่าวมีรายชื่อปรากฎ

อยู่ในทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนเพ่ือกาํหนดสิทธิผูถื้อหุน้ท่ีไดร้บัเงินปันผล 

 

8. รายละเอียดอื่นใดทีจ่าํเป็นสาํหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

รายละเอียดปรากฎตาม ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 สารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่ใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั 

 

9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 

ลาํดับ ขั้นตอนการดาํเนินการ วัน เดือน ปี 

1 การประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ท่ี 1/2564 23 กมุภาพนัธ ์2564 

 

2 วนักาํหนดรายชื่อผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจาํปี 

2564 (Record Date) 

12 มีนาคม 2564 

3 การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 31 มีนาคม 2564 

 

4 ดาํเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพ่ิมทนุจดทะเบียน และการแกไ้ข

เพ่ิมเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทกบักระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัท่ีประชมุผูถื้อหุน้มี

มติอนมุตักิารลดทนุ/เพ่ิมทนุ 

5 การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกัด แบบมอบอาํนาจทั่วไป 

(General Mandate) 

จะกาํหนดขึน้ภายหลงัจากไดร้บัการอนมุตัิ

จากท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้

 

บรษิัทฯ ขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

 

 

 

ลงชื่อ...................................................... กรรมการผูจ้ดัการ 

 (นายชยัสิทธิ์ สมัฤทธิวณิชชา) 
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สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญทีอ่อกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจาํกัด 

 

ตามท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการของบรษิัท เอ็น.ดี. รบัเบอร ์จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ท่ี 1/2564 เมื่อวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์

2564 ไดม้ีมติอนุมัติใหน้าํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ จาํนวน 31,500,000 หุน้ 

มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือหลายคราวก็ไดใ้หแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั (Private Placement) ตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตใหบ้ริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกัด ซึ่ง

บคุคลดงักล่าวตอ้งไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษิัทฯ โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/

หรือ บุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร มีอาํนาจในการกาํหนดราคาเสนอขายหุน้ในราคาท่ีดีท่ีสุดตามสภาวะตลาด

ในช่วงท่ีเสนอขายหุน้ต่อผูล้งทนุ นัน้ 

 

บรษิัทฯ ไดจ้ดัเตรียมสารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่ใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดัซึ่งประกอบดว้ย

ขอ้มลูอนัเป็นสาระสาํคญัต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตักิารเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ และการจดัสรรและเสนอ

ขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่ใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั ดงันี ้

 

1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญทีอ่อกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจาํกัด 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2564 ไดม้ีมติอนุมตัิใหจ้ดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหม่จาํนวน 31,500,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้

ละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือหลายคราวก็ไดใ้หแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการ

การกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตใหบ้ริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกัด ซึ่งบุคคล

ดงักล่าวตอ้งไม่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษิัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์น

การทาํรายการท่ีเก่ียวโยง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการ

ของบรษิัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 และฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิัท และ/หรือ 

คณะกรรมการบรหิาร และ/หรือ บุคคลท่ีไดร้บัมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบรหิาร มีอาํนาจในการกาํหนดราคาเสนอขายหุน้ใน

ราคาท่ีดีท่ีสดุตามสภาวะตลาดในช่วงท่ีเสนอขายหุน้ต่อผูล้งทนุ และไม่ตํ่ากว่าราคาใดราคาหน่ึง ดงัตอ่ไปนี ้

 

(1) ราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุน้ในตลาดหลกัทรพัยย์อ้นหลงัไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัทาํการติดต่อกนั แต่ไม่เกินสิบหา้วนัทาํการ

ติดต่อกันก่อนวนักาํหนดราคาเสนอขายหุน้ในแต่ละคราว โดยราคาท่ีนาํมาถวัเฉล่ียดงักล่าวตอ้งใชร้าคาเฉล่ียของการซือ้

ขายหุน้ในแต่ละวนั ทัง้นี ้วนักาํหนดราคาเสนอขายหุน้ตอ้งยอ้นหลงัไม่เกินกว่าสามวนัทาํการก่อนวนัแรกท่ีเสนอขายต่อผู้

ลงทุน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทอาจกาํหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได ้แต่ตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 10 ของ

ราคาตลาดดงักล่าว  

(2) ราคาท่ีกาํหนดโดยผ่านกระบวนการท่ีเปิดใหผู้ล้งทนุสถาบนัแสดงความประสงคท่ี์จะซือ้หุน้ท่ีออกใหม่ของบรษิัทฯ ณ ระดบั

ราคาท่ีตอ้งการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสาํรวจโดยบรษิัทหลกัทรพัย ์ 

 

ในการนี ้ใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร 

เสนอขายหุน้ให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหเ้สนอขายหุ้น

ดงักล่าวในการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษิัทฯ ขา้งตน้ 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 
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ทัง้นี ้มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร 

มีอาํนาจพิจารณากาํหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการจัดสรรและเสนอขายหุน้สามัญเพ่ิมทุน เช่น การสรรหานักลงทุนใน

วงจาํกดั (Private Placement) การกาํหนดขอ้กาํหนด เงื่อนไขและรายละเอียดท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน 

และ/หรือจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือเป็นส่ิงตอบแทนจากการไดสิ้นทรพัยม์า การเขา้เจรจาทาํความตกลงและลงนามในเอกสาร

และสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน และลงนามในเอกสารคาํขออนญุาตต่างๆ และหลกัฐาน

ท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้งกับการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว รวมถึงการกาํหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ใน

การออกเสนอขายหุน้สามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวไดต้ามท่ีเห็นสมควร ตลอดจนการแกไ้ขถอ้ยคาํ หรือขอ้ความในเอกสาร รายงานการ

ประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณหส์นธิ และ/หรือ คาํขอต่างๆ และ/หรือ ดาํเนินการใดๆ เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามคาํสั่งของนาย

ทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียน และทุนชาํระแลว้ของบรษิัทต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดเ้ป็น

คราวๆ ตามการชาํระเงินของผูจ้องซือ้หุน้ในแต่ละคราว รวมถึงการนาํหุน้สามัญเพ่ิมทุนเขา้เป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และการนาํส่งขอ้มลูเอกสารหลกัฐานต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหม่ใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดัขา้งตน้ ไม่ว่ากรณีใดจะตอ้งไม่ทาํใหผู้ท่ี้จองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่รายใด

ถือหุน้ของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีเพ่ิมขึน้จนถึงหรือขา้มผ่านจุดท่ีตอ้งทาํคาํเสนอซือ้หลักทรพัย ์(Tender Offer) ตามท่ีกาํหนดใน

ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทนุท่ี ทจ. 12/2554 เร่ืองหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลักทรพัยเ์พ่ือครอบงาํ

กิจการ และในลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนขอ้จาํกดัการถือหุน้ของคนต่างดา้วตามท่ีระบไุวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 

 

2. วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุน และการใช้เงนิเพิ่มทุนในส่วนทีเ่พิ่ม 

เพ่ือเพ่ิมความคล่องตวัและความรวดเรว็ในการระดมทนุในกรณีท่ีบรษิัทฯ มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้งินเพ่ิมทนุ และทาํใหบ้รษิัทฯ มี

แหล่งเงินทุนท่ีมีความพรอ้มสาํหรบัการลงทุนหรือการขยายธุรกิจในอนาคตไดอ้ย่างทันกาล โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้

พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้เพ่ิมทนุ วตัถปุระสงคแ์ละการใชเ้งินทนุในส่วนท่ีเพ่ิม รวมทัง้รายละเอียดต่าง ๆ ของการออกและเสนอ

ขายหุน้เพ่ิมทนุในส่วนนี ้และบรษิัทฯ จะเปิดเผยขอ้มลูใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรพัยฯ์ กาํหนดต่อไป 

 

3. ผลกระทบทีมี่ต่อผู้ถือหุ้นทีอ่าจเกิดขึน้จากการเสนอขายหุ้นสามัญทีอ่อกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจาํกัด 

ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ท่ีอาจเกิดขึน้จากการเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่ใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั มีดงันี ้ 

(1) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution) 

ยงัไม่สามารถคาํนวณไดเ้น่ืองจากยังไม่มีการกาํหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีแน่นอนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัด โดย

มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลท่ีได้รับมอบอํานาจจากคณะ

กรรมการบรหิาร มีอาํนาจในการกาํหนดราคาเสนอขายหุน้ในราคาท่ีดีท่ีสดุตามสภาวะตลาดในช่วงท่ีเสนอขายหุน้ต่อผูล้งทุน 

อย่างไรก็ตาม หากคาํนวณจากการประมาณการราคาเสนอขายหุน้ใหแ้กบ่คุคลในวงจาํกดั (PP) โดยกาํหนดใหม้ีส่วนลดรอ้ยละ 

10 ของราคาตลาดของหุน้บริษัท จะไดเ้ท่ากับ 0.18 บาท/หุน้ (ราคาตลาดของหุน้บริษัทคาํนวณจากราคาซือ้ขายถัวเฉล่ียถ่วง

นํา้หนักของหุน้บริษัทในตลาดหลกัทรพัย ์ยอ้นหลังเป็นระยะเวลา 10 วันทาํการก่อนวันประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมติให้

เสนอวาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือขออนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทในระหว่างวันท่ี 8 – 22 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่ง

เท่ากบั 1.75 บาทต่อหุน้ (ขอ้มลูจาก SETSMART)) จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ ดงันี ้
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 (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย - ราคาตลาดหลงัเสนอขาย*) 

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ = ราคาตลาดกอ่นเสนอขาย 

 

 โดยท่ี 

 *ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (ราคาตลาด x จาํนวนหุน้ชาํระแลว้) + (ราคา PP x จาํนวนหุน้ PP) 
 (จาํนวนหุน้ชาํระแลว้ + จาํนวนหุน้ PP) 

 

 = (1.75 x 315,391,514) + (0.18 x 31,500,000) 
  315,391,514 + 31,500,000 

 

 = 1.61 บาท/หุน้ 

 

ดงันัน้ ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ = 1.75 – 1.61 
  1.75 

 

 = รอ้ยละ 8  

 

ดงันัน้ หากคาํนวณจากราคาเสนอขายหุน้ใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดัไวหุ้น้ละ 0.18 บาท จะเกดิผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้

บรษิัทลดลงในอตัรารอ้ยละ 8 

 

(2) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้ (Control Dilution) 

 
  จาํนวนหุน้ PP  
 = (จาํนวนหุน้ชาํระแลว้ + จาํนวนหุน้ PP) 

 
  31,500,000  
 = (315,391,514 + 31,500,000) 

 

 = รอ้ยละ 9.08 

 

ดงันัน้ จากการเพ่ิมทนุใหบ้คุคลในวงจาํกดัแลว้ จะทาํใหสิ้ทธิการออกเสียงของผูถื้อหุน้ของบรษิัทลดลงในอตัรารอ้ยละ 9.08 

 

อย่างไรก็ตาม ถึงแมก้ารเพ่ิมทุนและการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดัจะส่งกระทบต่อผูถื้อหุน้ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

แต่การเพ่ิมทุนและการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าวจะช่วยเพ่ิมความคล่องตัวและความรวดเร็วในการระดมทุนในกรณีท่ีบริษัทฯ มีความ

จาํเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้งินเพ่ิมทุน และจะช่วยใหบ้ริษัทฯ สามารถขยายการลงทุนและการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไดม้ีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึน้ และส่งผลใหก้ารดาํเนินงานของบรษิัทฯ มีแนวโนม้ท่ีจะเติบโตในอนาคต 

 

 

X 100 

X 100 

X 100 

X 100 
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4. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท  

(1) เหตผุลและความจาํเป็นของการเพ่ิมทนุ 

คณะกรรมการมีความเห็นว่า การเพ่ิมทนุและการจดัสรรหุน้เพ่ิมทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดัจะเป็นการช่วยเสรมิสภาพคล่องทาง

การเงินของบริษัทฯ และบรษิัทฯ สามารถนาํเงินท่ีไดม้าสรา้งรายไดจ้ากการลงทนุและการพฒันาธุรกิจของบรษิัทฯ ซึ่งจะสรา้ง

ผลตอบแทนใหแ้ก่บรษิัทฯ และผูถื้อหุน้ในอนาคต ซึ่งการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัดใชร้ะยะเวลาท่ีสัน้และ

รวดเรว็ รวมทัง้สามารถคาดการณจ์าํนวนเงินท่ีไดร้บัไดแ้น่นอนกว่าการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม ดงันัน้ การเสนอขายหุน้

เพ่ิมทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดัจะทาํใหบ้รษิัทฯ ไดร้บัเงินทนุตามจาํนวนท่ีตอ้งการและสามารถระดมทนุไดภ้ายในระยะเวลาอนั

สัน้ รวมทัง้ไม่เป็นการสรา้งภาระใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทฯ มากจนเกนิไป 

 

(2) ความเป็นไปไดข้องแผนการใชเ้งินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุน้ 

คณะกรรมการมีความเห็นว่า หากบริษัทฯ สามารถจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัดได ้ภายในระยะเวลาอนัสัน้จะทาํ

ใหบ้ริษัทฯ สามารถบรรลุวตัถุประสงคข์องการเพ่ิมทุนในครัง้นีต้ามแผนการใชเ้งินท่ีกาํหนดไวไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ

ส่งผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ โดยการจดัสรรหุน้เพ่ิมทนุดงักล่าว คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากความจาํเป็น

ในการใชเ้งินทนุ ผลกระทบท่ีอาจเกดิขึน้ต่อผูถื้อหุน้เดิม และประโยชนท่ี์บรษิัทฯ และผูถื้อหุน้จะไดร้บัในอนาคต เป็นตน้ 

 

(3) ความสมเหตสุมผลของการเพ่ิมทนุ แผนการใชเ้งินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุน้ และโครงการท่ีจะดาํเนินการ รวมทัง้ความเพียงพอ

ของแหล่งเงินทนุ 

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ในปัจจุบนับริษัทฯ มีการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินและผ่านการระดมทุน โดยการออกตราสาร

หนีป้ระเภทต่างๆ ทาํใหบ้รษิัทฯ มีภาระดอกเบีย้ และค่าธรรมเนียม รวมทัง้ค่าใชจ้่าย ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นจาํนวนมาก ซึ่งการเพ่ิมทุน

และการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัด จะช่วยใหบ้ริษัทฯ สามารถลดภาระค่าใชจ้่ายทางการเงิน ทาํใหบ้ริษัทฯ มี

ฐานะทางการเงินท่ีมั่นคงและมีความพรอ้มในการดาํเนินการตามวตัถปุระสงคท่ี์กล่าวขา้งตน้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยบรษิัทฯ 

คาดว่าการเพ่ิมทุนใหก้ับบุคคลในวงจาํกัด จะเป็นแหล่งเงินทุนสาํรองไวร้องรบัการดาํเนินธุรกิจและการขยายการพัฒนา

โครงการของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยในคราวจาํเป็นเพ่ือใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีไดก้าํหนดไว ้

 

(4) ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ 

อนัเน่ืองจากการเพ่ิมทนุและการดาํเนินการตามแผนการใชเ้งิน 

คณะกรรมการมีความเห็นว่าการเพ่ิมทนุและการจดัสรรหุน้เพ่ิมทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดัจะเป็นผลดีต่อการประกอบธุรกิจของ

บริษัทฯ และเป็นการเสริมสรา้งความแข็งแกร่งและความมั่นคงใหแ้ก่ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนช่วยเสริมสภาพ

คล่องทางการเงินของบรษิทัฯ รวมทัง้เป็นการเพ่ิมศกัยภาพในการขยายการลงทนุและการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ และบรษิัท

ย่อยส่งผลใหก้ารดาํเนินงานของบรษิัทฯ มีแนวโนม้ท่ีจะเติบโตในอนาคต  

 

(5) คาํรบัรองของคณะกรรมการบรษิัทเก่ียวกบัการเพ่ิมทนุ 

ในกรณีท่ีกรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหนา้ท่ีดว้ยความซื่อสตัยส์ุจริตและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบริษัทฯ ในเร่ืองท่ี

เก่ียวกับการเพ่ิมทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกรอ้ง

ค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบริษัทฯ ได ้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และ

หากการไม่ปฏิบตัิหนา้ท่ีนัน้เป็นเหตุใหก้รรมการหรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งไดป้ระโยชนไ์ปโดยมิชอบ ผูถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิ
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ฟ้องเรียกคืนประโยชนจ์ากกรรมการนัน้แทนบรษิัทฯ ได ้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

พ.ศ. 2535 

 

บรษิัทฯ ขอรบัรองวา่สารสนเทศในรายงานฉบบันีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

 

 

 

ลงชื่อ...................................................... กรรมการผูจ้ดัการ 

 (นายชยัสิทธิ์ สมัฤทธิวณิชชา) 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 

ข้อมูลของกรรมการอสิระเพ่ือเป็นทางเลือกสําหรับเป็น 

ผู้รับมอบฉันทะและนิยามกรรมการอสิระของบริษัทฯ 



 

หนา้ 1 ของ 2 
 

ข้อมูลกรรมการอิสระ 

เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 

1. ดร. ศิรดา จารุตกานนท์ 

อายุ : 42 ปี 

ตําแหน่ง : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

ท่ีอยู่ : บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) 129 หมู่ 3 ถนน หนองชาก-พนสันิคม ตาํบล

หนองอิรุณ อาํเภอ บา้นบึง จงัหวดั ชลบุรี 20220 

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัผลตอบแทน

กรรมการ ประจําปี 2564 เน่ืองจากเป็นประธานกรรมการสรรหา และพิจารณา

ค่าตอบแทน  

 

 

2. นายธีรศักด์ิ สว่างเนตร 

อายุ : 47 ปี 

ตําแหน่ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ท่ีอยู่ :  บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) 129 หมู่ 3 ถนน หนองชาก-พนสันิคม ตาํบล

หนองอิรุณ อาํเภอ บา้นบึง จงัหวดั ชลบุรี 20220 

ส่วนได้เสียพเิศษในวาระการประชุม : มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ี 5 พิจารณากาํหนดรายช่ือกรรมการ

ท่ีออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเขา้แทน เน่ืองจากเป็นกรรมการท่ีถูกเสนอให้

ออกตามวาระ และวาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัผลตอบแทนของกรรมการ ประจาํปี 

2564 เน่ืองจากเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

 

 

3. นายโกวิท คริสธานินทร์ 

อายุ :  46 ปี 

ตําแหน่ง :  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

ท่ีอยู่ :  บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) 129 หมู่ 3 ถนน หนองชาก-พนสันิคม ตาํบล

หนองอิรุณ อาํเภอ บา้นบึง จงัหวดั ชลบุรี 20220 

ส่วนได้เสียพเิศษในวาระการประชุม:  -ไม่มี- 
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หนา้ 2 ของ 2 
 

 

นิยามกรรมการอสิระของบริษัท 

 

 กรรมการอิสระ คือ กรรมการท่ีไม่ไดบ้ริหารจดัการบริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั 

โดยเป็นอิสระต่อการบริหารจดัการ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้มีอาํนาจควบคุมกิจการและเป็นผูท่ี้ไม่มีธุรกิจหรือความเก่ียวขอ้ง

ทางผลประโยชน์ในบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงอาจทาํให้ผลประโยชน์ของบริษทั หรือ

ผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นลดลง โดยกรรมการอิสระของบริษทั มีคุณสมบติัเป็นไปตามขอ้กาํหนดของ ก.ล.ต. ดงัน้ี 

 

1) ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือ นิติ

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

2) ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจา้ง/ ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจาํ/ผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

(ปัจจุบนัและช่วง 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง) 

3) ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร 

รวมทั้ง คู่สมรสของบุตร กบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเป็น

ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

4) ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ใน

ลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึง

ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหาร ของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม 

หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้   

5) ไม่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ในลกัษณะท่ี

อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่เป็น

กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหาร ของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติ

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

6) ไม่เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บ

ค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

รวมทั้งไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการของผูใ้ห้บริการ

ทางวิชาชีพดว้ย 

7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็น

ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั 

8) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํให้ ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระได ้

9) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ 

บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่เป็นกรรมการของบริษทั

จดทะเบียนท่ีเป็นบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั 

10) มีหน้าท่ีในลกัษณะเดียวกบัท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ยคุณสมบติัและขอบเขต

การดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) 

 

เขียนท่ี……………………………………………………. 

วนัท่ี……….เดือน………………….พ.ศ………………… 

(1) ขา้พเจา้……………………………………………………………………สัญชาติ…………………..……………… 

อยู่บา้นเลขท่ี……………..…ถนน………..……………………………ตาํบล/แขวง……………………………………………….……. 

อาํเภอ/เขต………………………..….จงัหวดั……………..……………………….รหสัไปรษณีย…์……..………………….………….. 

(2) เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม…………………หุ้น และออก

เสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั……………………เสียง ดงัน้ี 

หุ้นสามญั……………………………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั………….……………เสียง 

หุ้นบุริมสิทธิ……………….……..…หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…………………….…เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้

1. .…………………………………….…………..…………อายุ…………ปี อยูบ่า้นเลขท่ี…………………

ถนน…………………………..ตาํบล/แขวง…….……….…………….อาํเภอ/เขต………..…………….………………………. 

จงัหวดั……………………….………….รหสัไปรษณีย…์……………….……….. หรือ 

2. ……………………………………..………………..…. อาย…ุ………ปี อยูบ่า้นเลขท่ี……....……..…… 

ถนน…………………..……... ตาํบล/แขวง………………..….……….อาํเภอ/เขต…………………..………….………......….. 

จงัหวดั……………………….………….รหสัไปรษณีย…์……………….……….. หรือ 

3. …………………………………………………………….อาย.ุ…………ปี อยูบ่า้นเลขท่ี……….….…… 

ถนน………………….…..….. ตาํบล/แขวง…………………….…….อาํเภอ/เขต…….………………………..………….……. 

จงัหวดั……………………….………….รหสัไปรษณีย…์……………….……….. 

 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญั

ผู ้ถือหุ้นประจําปี  2564 ในวันอังคารท่ี  31 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 นาฬิกา ณ ห้องพาโนราม่า 1  ชั้ น 14 โรงแรม ดิ  เอมเมอรัลด์

กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 

ลงช่ือ ………………………………………ผูม้อบฉนัทะ 

       (……………………………………….) 

 

ลงช่ือ ……………………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ 

       (……………………………………….) 

 

หมายเหตุ 

ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 

 

เขียนท่ี……………………………………..……….. 

วนัท่ี……..เดือน……….…………….พ.ศ……………….. 

(1) ขา้พเจา้…………………………………………………………....………สัญชาติ………….……………………………….. 

อยู่บ้านเลขท่ี………………..…..…ถนน…………………………………..…ตําบล/แขวง…………………………………………… 

อาํเภอ/เขต……………….……..……..จงัหวดั……………………..……รหสัไปรษณีย…์………………………… 

(2) เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม………..……หุน้ และออกเสียง

ลงคะแนนไดเ้ท่ากบั……………………เสียง ดงัน้ี 

หุ้นสามญั……………………………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั……..…….……………เสียง 

หุ้นบุริมสิทธิ………………...………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั………...………………เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้  

1).…………………………………………………..……………….…..………....................อายุ…………....………ปี  

อยูบ่า้นเลขท่ี……………….………ถนน………………………….….ตาํบล/แขวง…………………….……….......................... 

อาํเภอ/เขต……………………..………จงัหวดั………….…..………รหสัไปรษณีย…์……………………..หรือ 

2).…………………………………………………..……………….…..………....................อายุ…………....………ปี  

อยูบ่า้นเลขท่ี……………….………ถนน………………………….….ตาํบล/แขวง…………………….……….......................... 

อาํเภอ/เขต……………………..………จงัหวดั………….…..………รหสัไปรษณีย…์……………………..หรือ 

3).…………………………………………………..……………….…..………....................อายุ…………....………ปี  

อยูบ่า้นเลขท่ี……………….………ถนน………………………….….ตาํบล/แขวง…………………….……….......................... 

อาํเภอ/เขต……………………..………จงัหวดั………….…..………รหสัไปรษณีย…์……………………..หรือ 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญั

ผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2564 ในวนัองัคารท่ี 31 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 นาฬิกา ณ ห้องพาโนราม่า 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์

กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

� วาระท่ี 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 

 � (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 � (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 

� วาระท่ี 2  รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2563 และแผนดําเนินการในปี 2564 

 � (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 � (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 
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� วาระท่ี 3  พจิารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 � (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 � (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 

� วาระท่ี 4  พจิารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล สําหรับผลการดําเนินงานปี 2563 

 � (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 � (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 

� วาระท่ี 5  พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ 

 � (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 � (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  � แต่งตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระเขา้รับตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง ทั้ง 3 ท่าน 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 

  � แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

1) นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา กรรมการ 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 

2) Mr. Marco Low Peng Kiat กรรมการ 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 

3) นายธีรศักด์ิ สว่างเนตร  กรรมการ 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 

� วาระท่ี 6  พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2564 

 � (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 � (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 

� วาระท่ี 7  พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2564 

 � (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 � (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 

� วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนท่ียังมิได้นําออกจําหน่ายและการแก้ไข

เพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

 � (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 � (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 
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� วาระท่ี 9  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติม

หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิม่ทุนจดทะเบียน 

 � (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 � (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 

� วาระท่ี 10  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพ่ือรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไปให้กับบุคคลในวงจํากัด 

(Private Placement) 

 � (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 � (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 

� วาระท่ี 11  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 � (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 � (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนน

เสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ี ท่ี

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งต้นรวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม

ขอ้เทจ็จริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือ

มอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 

ลงช่ือ ……………………………………………ผูม้อบฉนัทะ 

            (……………………………………….) 

 

ลงช่ือ ……………………………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ 

           (……………………………………….) 

 

หมายเหตุ 

1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก

จาํนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจาํ 

ต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 

 การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั เอน็.ดี. จาํกดั (มหาชน) ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2564 ใน

วนัพุธท่ี 31 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 นาฬิกา ณ ห้องพาโนราม่า 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึง

เล่ือนไปในวนัเวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 

วาระท่ี           เร่ือง             

 � (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 � (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 

วาระท่ี           เร่ือง             

 � (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 � (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 

วาระท่ี           เร่ือง             

 � (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 � (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 

วาระท่ี           เร่ือง             

 � (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 � (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 

วาระท่ี           เร่ือง             

 � (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 � (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่ารายการในใบต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถูกตอ้งบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 

ลงช่ือ ……………………………………………ผูม้อบฉนัทะ 

            (……………………………………….) 

 

ลงช่ือ ……………………………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ 

           (……………………………………….) 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถ้ือหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น) 

 

เขียนท่ี…………………………...………………..……… 

วนัท่ี…….เดือน……….………….พ.ศ………….……….. 

(1) ขา้พเจา้……………………………………………………………………………….…………….…………

สาํนกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี………………ถนน……………………….ตาํบล/แขวง……………………………………………………                           

อาํเภอ/เขต………………………..จงัหวดั…………………….……รหสัไปรษณีย…์……………………..…………….………. 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ใหก้บั……………………………………….…………………... 

ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจาํนวนทั้งส้ินรวม………………หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้

เท่ากบั……………………เสียง ดงัน้ี 

หุ้นสามญั……………………………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั………….….…………เสียง 

หุ้นบุริมสิทธิ……………….……..…หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั………...………………เสียง  

(2) ขอมอบฉนัทะให ้

1) ………………………………………………………..………………..………อาย…ุ………….………ปี 

อยูบ่า้นเลขท่ี……………….………ถนน………………………….….ตาํบล/แขวง…………………….……….......................... 

อาํเภอ/เขต……………………..………จงัหวดั………….…..………รหสัไปรษณีย…์……………………..หรือ 

2) ……………………………………………………………….……………...…อาย…ุ…………….……ปี 

อยูบ่า้นเลขท่ี………………………ถนน……………………….…….ตาํบล/แขวง……………………………..…….……….… 

อาํเภอ/เขต…………………………….จงัหวดั……………………….รหสัไปรษณีย…์………….……….. หรือ 

3) …………………………………………………………………………………อาย…ุ………….………ปี 

อยูบ่า้นเลขท่ี…………………….ถนน………..…………………..…ตาํบล/แขวง…………………….…..………….……….… 

อาํเภอ/เขต…………………………….จงัหวดั……………….………….รหสัไปรษณีย…์……………….……. 

 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญั

ผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2564 ในวนัพุธท่ี 31 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 นาฬิกา ณ ห้องพาโนราม่า 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลดก์รุงเทพมหานคร 

หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 

� มอบฉนัทะตามจาํนวนหุ้นทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

� มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

� หุ้นสามญั…………..หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได…้………..เสียง 

� หุ้นบุริมสิทธิ……….หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได….……….เสียง 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด………………เสียง 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 (แบบ ค) 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

 

� วาระท่ี 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 

 � (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 � (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 

� วาระท่ี 2  รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2563 และแผนดําเนินการในปี 2564 

 � (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 � (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 

� วาระท่ี 3  พจิารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 � (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 � (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 

� วาระท่ี 4  พจิารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล สําหรับผลการดําเนินงานปี 2563 

 � (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 � (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 

� วาระท่ี 5  พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ 

 � (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 � (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  � แต่งตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระเขา้รับตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง ทั้ง 3 ท่าน 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 

  � แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

1) นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา กรรมการ 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 

2) Mr. Marco Low Peng Kiat กรรมการ 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 

3) นายธีรศักด์ิ สว่างเนตร  กรรมการ 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 

http://www.ndrubber.co.th/


  
 
 
 

 

บริษัท เอน็.ดี.รับเบอร์ จํากดั (มหาชน) 

N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED 

129 หมู่ 3 ถนนหนองชาก-พนัสนิคม  ตาํบลหนองอิรุณ  อาํเภอบา้นบึง จงัหวดัชลบุรี 20220 

129 Moo 3  Nongchak-Phanasnikom Rd.,  Nongeiroon,  Banbueng,  Chonburi,  Thailand 20220 Tel. 038-160707  Fax. 033-047348 
www.ndrubber.co.th 

� วาระท่ี 6  พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2564 

 � (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 � (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 

� วาระท่ี 7  พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2564 

 � (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 � (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 

� วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนท่ียังมิได้นําออกจําหน่ายและการแก้ไข

เพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

 � (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 � (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 

� วาระท่ี 9  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติม

หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิม่ทุนจดทะเบียน 

 � (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 � (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 

� วาระท่ี 10  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพ่ือรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไปให้กับบุคคลในวงจํากัด 

(Private Placement) 

 � (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 � (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 

� วาระท่ี 11  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 � (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 � (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการ

ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น 
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(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณี

ท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม

ขอ้เทจ็จริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบ

ฉนัทะ ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 

 

ลงช่ือ ……………………………………………ผูม้อบฉนัทะ 

             (……………………………………….) 

 

 

ลงช่ือ ……………………………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ 

             (……………………………………….) 

 

หมายเหตุ 

1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้

คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

(1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

(2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ

แบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจาํตอ่

แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

 

 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั เอ็น.ดี. จาํกดั (มหาชน) ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2564 ใน

วนัพุธท่ี 31 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 นาฬิกา ณ ห้องพาโนราม่า 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด ์กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือน

ไปในวนัเวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 

วาระท่ี           เร่ือง             

 � (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 � (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 

วาระท่ี           เร่ือง             

 � (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 � (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 

วาระท่ี           เร่ือง             

 � (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 � (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 

วาระท่ี           เร่ือง             

 � (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 � (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 

วาระท่ี           เร่ือง             

 � (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 � (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่ารายการในใบต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถูกตอ้งบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 

ลงช่ือ ……………………………………………ผูม้อบฉนัทะ 

            (……………………………………….) 

 

ลงช่ือ ……………………………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ 

           (……………………………………….) 
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ข้อบงัคับของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน 

 

1. การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น 

 

หมวดท่ี 2 ข้อ 18 

ในระหว่างย่ีสิบเอด็ (21) วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นแต่ละคร้ัง บริษทัจะปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นก็ได ้โดยประกาศให้ผู ้

ถือหุ้นทราบล่วงหนา้ ณ สาํนกังานใหญ่และสาํนกังานสาขาของบริษทัทุกแห่งไม่นอ้ยกว่าสิบส่ี (14) วนั ก่อนวนัเร่ิมปิดสมุดทะเบียนพกั

การโอนหุ้น 

 

หมวดท่ี 4 ข้อ 38 

คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นอย่างน้อยปีละหน่ึง (1) คร้ัง การประชุมเช่นน้ีให้เรียกว่า “การประชุมสามญั” การ

ประชุมสามญัดงักล่าวให้กระทาํภายในส่ี (4) เดือนภายหลงัการส้ินสุดรอบปีทางการบญัชีของบริษทั การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื่นๆ ให้

เรียกว่า “ประชุมวิสามญั” 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือ  

ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนั

ทาํหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียก

ประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุ้นภายในส่ีสิบห้า (45) วนั นบัแต่วนัท่ี

ไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุ้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุ้น

คนอื่นๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบห้า (45) วนั นบัแต่วนัครบกาํหนดระยะเวลาตามวรรค

สาม ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจาํเป็นท่ีเกิดจากการ

จดัให้มีการประชุมและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคส่ีคร้ังใดจาํนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่

ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไวใ้น ขอ้ 42 ผูถื้อหุ้นตามวรรคส่ีตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค้่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมใน

คร้ังนั้นให้แก่บริษทั 

 

หมวดท่ี 4 ข้อ 40 

ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจดัทาํหนงัสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ

ประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา พร้อมทั้งเสนอ

ความเห็นและคาํแนะนาํของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าวและจดัส่งให้ผูถื้อหุ้น นายทะเบียนและต่อตลาดหลกัทรัพยใ์นกรณีท่ีบริษทั

เขา้จดทะเบียนเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม และคาํบอกกล่าวเรียกประชุมผู ้

ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชุม 
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2. การมอบฉันทะ 

 

หมวดท่ี 4 ข้อ 41 

ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นจะมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนไดโ้ดยผูรั้บมอบฉันทะไม่

จาํเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั การมอบฉันทะจะตอ้งทาํเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและทาํตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษทั

มหาชนจาํกดักาํหนด  

ก่อนเขา้ร่วมประชุม ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งย่ืนหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการ

กาํหนดไว ้ 

 

3. องค์ประชุม 

 

หมวดท่ี 4 ข้อ 42 

การประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถ้ามี) เขา้ประชุมรวมกนัไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน

หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจาํนวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวนหุ้นท่ี

จาํหน่ายไดท้ั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จาํนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุม

ไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นนั้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้

การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่

นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่จาํเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 

 

4. การลงคะแนนเสียง 

 

หมวดท่ี 4 ข้อ 44 

ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึง (1) เสียงต่อหน่ึง (1) หุ้น การออกเสียงลงคะแนนในส่วนท่ีถือว่าหุ้น

หน่ึงมีเสียงหน่ึงนั้น มิให้ใชบ้งัคบักบักรณีท่ีบริษทัไดอ้อกหุ้นบุริมสิทธิและกาํหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอ้ยกว่าหุ้นสามญั 

ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นร่วมกนัในหุ้นเดียว บุคคลเหล่านั้นจะตอ้งแต่งตั้งให้บุคคลในจาํนวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็นผูใ้ชสิ้ทธิใน

การออกเสียงลงคะแนน 

 

หมวดท่ี 4 ข้อ 45 

มติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี  

(1) ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมติักิจการใดๆ ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น จะตอ้งได้รับคะแนนเสียง

เห็นชอบจากเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้

ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึง (1) เสียงเป็นเสียงช้ีขาด  

(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัให้แก่บุคคลอ่ืน 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
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(ค) การทาํ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสําคัญ การ

มอบหมายให้บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะ

แบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

(ง) การเพ่ิมทุนหรือการลดทุน 

(จ) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิและขอ้บงัคบัของบริษทั 

(ฉ) การออกหุ้นกู ้

(ช) การควบบริษทั 

(ซ) การเลิกบริษทั 

(ฌ) เร่ืองอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

 

หมวด 3 ข้อ 20 

ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูเ้ลือกตั้งกรรมการ โดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึง (1) หุ้นต่อหน่ึง (1) เสียง 

(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีตนมีอยูท่ั้งหมดตามขอ้ (1) เพ่ือเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ

ก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือนอ้ยกว่ากรรมการคนอ่ืนๆ ไม่ได ้

(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัจะไดรั้บการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากบัจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวน

ท่ีพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 
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เง่ือนไขวิธกีารลงทะเบียน และเอกสารท่ีต้องนํามาแสดงในวันประชุม 

1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง 

1.1 ผูถื้อหุ้นลงนามและนาํส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน ณ ตอนลงทะเบียนเพ่ือเขา้ประชุม 

1.2 ผูถื้อหุ้นแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการฉบบัจริง หรือหนงัสือเดินทางฉบบัจริง (กรณีผูถื้อ

หุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพ่ือลงทะเบียน 

2. กรณีมอบฉันทะ 

2.1 ผูรั้บมอบฉนัทะลงนามและนาํส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน พร้อมสําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือเอกสารท่ีทางราชการ

ออกให้ซ่ึงปรากฏรูปถ่ายและยงัไม่หมดอาย ุณ วนัประชุม  

2.2 ผูรั้บมอบฉนัทะนาํส่งหนงัสือมอบฉนัทะ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5) โดยดาํเนินการดงัน้ี 

1) กรอกขอ้ความให้ชดัเจน แลว้ผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะลงช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5) พร้อม

ทั้งระบุการออกเสียงในแต่ละวาระ แลว้ติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

1.1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา  

กรุณาแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูม้อบฉนัทะ 

1.2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิตบิุคคล หรือ Custodian 

ก) กรุณาแนบสาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรือ หนงัสือเดินทาง (กรณี

เป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจท่ีไดล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะ 

ข) กรณี Custodian เป็นผูม้อบฉันทะ กรุณาแนบหนังสือมอบอาํนาจให้ Custodian และแนบหลกัฐานของผู ้

มอบอาํนาจ และของ Custodian ตาม 1.2) ก) รวมทั้งหนังสือยืนยนัหรือสําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 

Custodian ดว้ย 

2) เอกสารท่ีเป็นสาํเนาทุกฉบบัตอ้งมีการรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

2.3 เพ่ือความสะดวก โปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะและหลกัฐานมายงั NDR เพ่ือตรวจสอบก่อนวนัประชุมภายใน วันท่ี 25 

มีนาคม 2564 

3. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคํานําหน้าช่ือ ช่ือสกุล 

โปรดแสดงหลกัฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดงักล่าวดว้ย 

4. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีอาการเส่ียงต่อการติดเช้ือ COVID-19 เช่น มีไข ้ไอ เจ็บคอ นํ้ามูกไหล หอบเหน่ือย แน่นหน้าอก ปวด

เม่ือยตามร่างกาย อ่อนเพลีย คล่ืนไส้ อาเจียน รวมถึงมีการเดินทางระหว่างประเทศในช่วง 14 วนัก่อนวนัประชุม 

4.1 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่ให้ผูเ้ขา้ร่วมดงักล่าวเขา้ร่วมในห้องประชุม 

4.2 กรุณามอบฉนัทะให้บุคคลอ่ืน หรือมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ ท่ีไดเ้สนอช่ือให้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะแทน 
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แผนท่ีต้ังสถานท่ีประชุม 
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