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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 

ของ 

บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) 

 

วันเวลาและสถานท่ี 

ประชุมเม่ือ วนัพุธท่ี 31 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 นาฬิกา ณ ห้องพาโนราม่า 1 ชั้น 14 โรงแรมดิเอมเมอรัลด,์ กรุงเทพมหานคร 

 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายพงษศ์กัด์ิ สวสัด์ิวรรณ ประธานกรรมการ 

2. ดร. ศิรดา  จารุตกานนท ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจาณณาคา่ตอบแทน/กรรมการอิสระ 

3. นายชยัสิทธ์ิ  สัมฤทธิวณิชชา กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ 

4. นางนิตยา  สัมฤทธิวณิชชา กรรมการ 

5. นายธีรศกัด์ิ  สว่างเนตร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

6. นายโกวิท  คริสธานินทร์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

7. นางธญัญรัตน์  สัมฤทธิวณิชชา กรรมการ/ผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายขายในประเทศ 

 

กรรมการท่ีลาประชุม 

1. Mr. Marco Low Peng Kiat  กรรมการ 

 

ผู้บริหาร 

1. นางสาวมาลินีย ์เจริญชยัสิน  ผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 

ผู้สอบบัญชี 

1. นายนรินทร์ จูระมงคล  บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั 

2. นางสาวศราวลัย ์บริบูรณ์  บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั 

 

ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย 

1. นางสาววิยะฎาถวิล เล่ือนฉวี  บริษทั เอดบับลิวพี แอนด ์อลัลายแอนซ์ จาํกดั 

 

เลขานุการในท่ีประชุม 

1. นางสาวนพรัตน์ ชุมพลกูลวงศ ์ เลขานุการบริษทั 

 

ผู้ทําหน้าท่ีนับคะแนนเสียงในการประชุม 

1. บริษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่เนล จาํกดั 
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เร่ิมการประชุม  

 

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

เขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 7 ท่าน (รายช่ือและการดาํรงตาํแหน่งปรากฎตามรายละเอียดดา้นบน) เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ

ไวรัส COVID-19 ดังนั้น กรรมการ 1 ท่าน คือ Mr. Marco Low Peng Kiat จึงไม่สามารถเดินทางจากต่างประเทศเพ่ือเขา้ร่วมประชุมใน

วนัน้ีได ้ นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดเ้ชิญตวัแทนผูส้อบบญัชีจากบริษทั แกรนท์ ธอนตนั จาํกดั คือ นายนรินทร์ จูระมงคล และ นางสาวศรา

วลัย ์บริบูรณ์  ตวัแทนท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษทั เอดบับลิวพี แอนด์ อลัลายแอนซ์ จาํกดั คือ นางสาววิยะฎาถวิล เล่ือนฉวี  รวมถึง

ผูบ้ริหารสูงสุดดา้นบญัชีและการเงินของบริษทัฯ คือ นางสาวมาลินีย ์เจริญชยัสิน มาเขา้ร่วมประชุมเพ่ือตอบขอ้ซักถามของผูถื้อหุ้นใน

วนัน้ี 

 

ต่อมา พิธีกรจึงขอรายงานจาํนวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม โดยมีผูถื้อหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง จาํนวน 14 ราย รวมจาํนวนหุ้น 

163,928,190 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะ จาํนวน 80 ราย รวมจาํนวนหุ้น 84,988,074 หุ้น รวมจาํนวนผูถื้อหุ้นทั้งส้ิน 94 ราย และ

จาํนวนหุ้นรวมทั้งส้ิน 248,916,264 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 78.92% ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด 315,391,514 หุ้น ซ่ึงครบเป็นองค์

ประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ จึงไดเ้ชิญนายพงษศ์กัด์ิ สวสัด์ิวรรณ ประธานกรรมการ (“ประธานฯ” ) ทาํหน้าท่ีเป็นประธานในท่ี

ประชุม โดยประธานฯ ไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม และกล่าวเปิดประชุม พร้อมกบัมอบหมายให้พิธีกรช้ีแจงรายละเอียด

ท่ีเก่ียวขอ้งสาํหรับการประชุมและเป็นผูด้าํเนินการประชุม 

 

ต่อมา พิธีกรไดก้ล่าวถึงการเตรียมการในการจดัประชุมท่ีบริษทัฯ กาํหนดมาตรการขึ้นตามแนวทางการจดัประชุมของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกรมควบคุมโรค เพ่ือประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผูถื้อหุน้และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักาประชุม ดงัน้ี 

1. เสนอแนะให้ผูถื้อหุ้นมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระเขา้ประชุมแทน เพ่ือลดจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

2. ทาํการฉีดพ่นฆ่าเช้ือโรคบริเวณอาคารท่ีประชุมก่อนและหลงัการประชุม 

3. จดัตั้งจุดคดักรองเพ่ือตรวจวดัไขบ้ริเวณทางเขา้โรงแรม และ หนา้ห้องประชุม 

4. จดัเตรียมหนา้กากอนามยั 1 ช้ิน/1 ท่าน 

5. จดัเตรียมเจลลา้งมือตามจุดต่างๆ 

6. ลดความแออดั โดยจดัท่ีนัง่ให้มีระยะห่างอยา่งนอ้ย 1 เมตร 

 

ทั้งน้ี ในระหว่างการประชุม บริษทัฯ ขอความร่วมมือท่านผูถื้อหุน้ 

- ใส่หนา้กากตลอดเวลาท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีอาคาร 

- นัง่ประจาํท่ีท่ีกาํหนดไวเ้พ่ือลดการเคล่ือนยา้ย 

- หมัน่ลา้งมือดว้ยเจลลา้งมือท่ีจดัเตรียมไวใ้ห้ตามจุดต่างๆ 

- เวน้ระยะห่างระหว่างตวับคุคลอยา่งนอ้ย 1 เมตร 

- หากมีคาํถาม ขอใหเ้ขียนลงบนกระดาษ และยกมือขึ้นเพ่ือให้เจา้หนา้ท่ีไปรับใบคาํถาม 

 

ลาํดบัต่อไป พิธีกรแจง้ให้ท่านผูถื้อหุ้นทุกคนทราบว่า บริษทัฯ ไดท้าํการเรียนเชิญและแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัการประชุมสามญั

ประจาํปี 2564 แก่ท่านผูถื้อหุน้ 3 ทางดงัน้ี: 
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1. บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code ไปยงัผูถื้อหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย ์

2. บริษทัฯ ไดมี้การลงประกาศในหนงัสือพิมพ ์

3. บริษทัฯ ไดล้งรายละเอียดการประชุมไวใ้นเวป๊ไซตข์องบริษทั 

 

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. สําหรับในการนบัคะแนน บริษทัฯ จะใชร้ะบบการนบัคะแนนโดยบาร์โคด้ เพ่ือความสะดวกและความรวดเร็วของผูถื้อหุ้นทุก

ท่าน บริษทัฯ จะใชก้ารนบัคะแนนโดยเป็นการเทคะแนนไปทางเห็นดว้ย และสําหรับการลงมติในแต่ละวาระ ขออนุญาตเรียก

เก็บบตัรลงคะแนน กรณีท่ีท่านผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งการลงคะแนนเป็นไม่เห็นดว้ย และ งดออกเสียงเท่านั้น 

 

6. หากท่านผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะท่านใดประสงคท่ี์จะออกจากท่ีประชุมก่อนปิดประชุม และประสงคท่ี์จะลงคะแนนเสียงใน

วาระท่ีเหลือ ขอความกรุณาส่งบตัรลงคะแนนพร้อมเซ็นช่ือให้กบัเจา้หนา้ท่ี ก่อนออกจากห้องประชุมดว้ย ทางบริษทัฯ จะทาํการ

บนัทึกการลงคะแนนของท่านไว ้

 

7. ผลการนบัคะแนนจะถูกประกาศหลงัจากท่ีพิธีกรร้องขอให้ผูถื้อหุ้นอนุมติัในแต่ละวาระ โดยผลการนบัคะแนนจะเป็นผลการนบั

คะแนนรวมจากผูถื้อหุ้นท่ีมาดว้ยตนเอง ผูรั้บมอบฉันทะท่ีไดรั้บสิทธิให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีท่ีผูม้อบฉันทะระบุ

คะแนนไวล่้วงหนา้ผา่นทางผูรั้บมอบฉนัทะ 
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8. ในกรณีท่ีผลการลงคะแนนเท่ากนั ท่านประธานจะทาํการโหวตเพ่ิมอีกหน่ึงเสียงเพ่ือเป็นการช้ีขาด 

 

สาํหรับวาระและเง่ือนไขในการอนุมติัในแตล่ะวาระมีดงัน้ี 

 

ในการประชุมคร้ังน้ี วาระท่ี 1 วาระท่ี 3 วาระท่ี 4 วาระท่ี 5 วาระท่ี 7 และวาระท่ี 10 จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากจาก

คะแนนเสียง ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีก

หน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด สําหรับวาระท่ี 6 จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบเป็น สองในสาม จากคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  สําหรับวาระท่ี 8 และ วาระท่ี 9 จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบเป็น สามในส่ี จากคะแนนเสียง

ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และสาํหรับวาระท่ี 2  เป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี   

 

ทั้งน้ี สําหรับคณะกรรมการ ซ่ึงมีสถานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ มีสิทธิในฐานะผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงไดทุ้ก

วาระ เวน้แต่วาระท่ีผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษตอ้งงดออกเสียงในวาระนั้นๆ 

 

พิธีกรกล่าวต่อว่า เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส และ ธรรมาภิบาลท่ีดี บริษทัฯ ขอเรียนเชิญอาสาสมคัรจากท่าน

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 1 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนนดว้ย ขอความกรุณายกมือและแจง้ช่ือ นามสกุลดว้ย  ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อ

หุ้นประสงคร่์วมเป็นสักขีพยาน จึงขอมอบหมายให้ตวัแทนท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั เอดบับลิวพี แอนด์ อลัลายแอนซ์ จาํกดั คือ 

นางสาววิยะฎาถลิว เล่ือนฉวี ทาํหนา้ท่ีเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนน 

 

สุดทา้ยน้ี ขอให้ท่านผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีประสงคจ์ะลงคะแนนในบตัรลงคะแนน กรุณาลงลายมือช่ือดว้ยปากกา 

 

หลงัจากนั้น พิธีกรเร่ิมดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

 

วาระท่ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 

 

 พิธีกรแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า สาํหรับวาระน้ี บริษทัฯ ไดส่้งรายละเอียด รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563 

ให้ท่านผูถื้อหุ้นพิจารณาแลว้ ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 พร้อมหนงัสือเชิญประชุมซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นล่วงหน้าแลว้ ซ่ึงวาระน้ีจะตอ้ง

ไดรั้บอนุมติัจากเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 

 พิธีกรสอบถามในท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม จึง

ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงคะแนน และปิดการลงคะแนน โดยพิธีกรรายงานว่าในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมอีก 2 ราย รวม

มีผูถื้อหุน้ทั้งส้ิน 96 ราย มีจาํนวนหุ้นรวมทั้งส้ิน 248,927,464 หุ้น 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563 ตามท่ีเสนอ โดยมีผลการนบั

คะแนนเสียงในวาระน้ี ดงัน้ี 
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มต ิ จํานวน (หุ้น) 
% ของจํานวนหุ้นท่ีมาร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 247,348,364 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวมจาํนวนเสียง 247,348,364 100.00 

งดออกเสียง 1,579,100 - 

 

วาระท่ี 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2563 และแผนดําเนินการในปี 2564 

 

 พิธีกรแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า สาํหรับวาระน้ี เป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน และขอให้กรรมการไดร้ายงาน

รายละเอียดในวาระน้ี 

 

 นายชยัสิทธ์ิ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผูจ้ดัการ รายงานรายละเอียดผลการดาํเนินงานในปี 2563 และแผนการดาํเนินงานใน

ปี 2564 ดงัน้ี 

 

ผลการดําเนินงานในปี 2563: บริษทัฯ มีรายไดล้ดลงมาอยู่ท่ี 781 ลา้นบาท ลดลงประมาณ 80 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2562 

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ทาํให้มีการปิดประเทศในช่วงตน้ปี 2562 ส่งผลให้รายไดข้องบริษทัฯ 

ลดลง  อย่างไรก็ตาม ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ มีผลกาํไรอยู่ท่ี 45 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 65 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2562 โดย

เป็นผลมาจาก 

 

• กาํไรขั้นตน้ท่ีสูงขึ้นเน่ืองจากราคาวตัถุดิบของปี 2563 ตํ่ากว่าปี 2562  

• การลดตน้ทุนในการผลิตของบริษทัฯ 

• มีการเปิดช่องทางการขายแบบออนไลน์โดยเนน้ขายตรงถึงผูใ้ชร้ถจกัรยานยนต ์

• ปี 2563 ไม่มีการบนัทึกค่าใชจ้่ายพิเศษคือ รายการ “ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน” 

 

แผนการดําเนนิงานในปี 2564:  บริษทัฯ มีแผนการดาํเนินงานต่อเน่ืองจากปี 2563 ดงัน้ี 

 

• ตั้งเป้าหมายเป็นบริษัทฯ ระดับภูมิภาค 

o เพ่ิมผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายให้กบับริษทัยอ่ยในประเทศมาเลเซีย 

o ขยายสู่ตลาดต่างประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศอินโดนิเซีย และ ประเทศเวียดนาม (ปัจจุบนับริษทัฯ เขา้สู่ตลาดประเทศ

เมียนมา ประเทศกมัพูชา ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย) 

• ปรับกลยุทธ์ระยะส้ันตามสถานการณ์ปี 2564 

o เพ่ิมประเภทสินคา้เพ่ือขยายกลุ่มเป้าหมาย 

o เพ่ิมช่องทางการขายเพ่ือให้เขา้ถึงผูบ้ริโภคมากขึ้น 
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o ปรับกลยทุธ์การขายให้สอดคลอ้งกบัตน้ทุนท่ีสูงขึ้นเพ่ือรักษาผลกาํไรของบริษทัฯ 

o จดัลาํดบัความสาํคญัของการลงทุนและเลือกลงทุนกบัโครงการท่ีมีผลต่อผลประกอบการเป็นลาํดบัตน้ 

• ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้เป็นระบบ Automation 

o พฒันาการออกแบบเคร่ืองจกัรใหม่ และปรับปรุงเคร่ืองจกัรเดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซ่ึงจะช่วยให้สามารถ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต และสามารถลดจาํนวนพนกังานลงได ้

• มองหาโอกาสขยายไปยังธุรกิจอ่ืนเพิม่เติม 

 

พิธีกรสอบถามในท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีผูถื้อหุ้นสอบถามดงัน้ี 

 

1. นายสุวรรณ ภู่ไพจิตรกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

คําถาม: บริษทัฯ มี Market Share ก่ีเปอร์เซ็น  

คาํตอบ: นายชยัสิทธ์ิ ช้ีแจงว่า สาํหรับตลาดในประเทศไทย ปัจจุบนับริษทัฯ มี Market Share อยูป่ระมาณ 7% โดยขณะน้ีมีผูผ้ลิตยาง

รถจกัรยานยนต์ในประเทศไทยประมาณ 10 บริษทั และมีแบรนด์สินคา้ประมาณ 20 แบรนด์  สําหรับตลาดในประเทศ

มาเลเซีย บริษทัฯ มี Market Share อยูท่ี่ประมาณ 20-25% 

 

2. นางสาวสุพตัรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

คําถาม: Margin ท่ีประเทศมาเลเซียสูงกว่าท่ีประเทศไทยเทา่ไหร่  

คาํตอบ: นายชัยสิทธ์ิ ช้ีแจงว่า การขายจากประเทศไทยส่งไปประเทศมาเลเซีย ทาํให้ประเทศไทยมี Margin ในส่วนน้ี ส่วนทาง

ประเทศมาเลเซียขายไปยงัลูกคา้ ก็ถือเป็น Margin อีกส่วนหน่ึง  อยา่งไรก็ตาม การขายสินคา้ไปยงัลูกคา้ ทั้งในประเทศไทย 

และประเทศมาเลเซียนั้น ถือว่ามี Margin ท่ีใกลเ้คียงกนั 

 

 พิธีกรสอบถามในท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีทา่นใดสอบถาม  พิธีกรจึงแจง้

ในท่ีประชุมว่า เน่ืองจากวาระน้ี เป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งทาํการออกเสียงลงคะแนนและขอดาํเนินการประชุมไปยงัวาระถดัไป 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรับทราบผลการดาํเนินงานในปี 2563 และแผนการดาํเนินงาน ปี 2564 ตามท่ีกรรมการ

ผูจ้ดัการเสนอทุกประการ 

 

วาระท่ี 3 พจิารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับรอบระยะบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 พิธีกรแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า สําหรับวาระน้ี บริษทัฯ ไดส่้งรายละเอียด งบการเงินสาํหรับรอบระยะบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 ให้ท่านผูถื้อหุ้นพิจารณาแลว้ ในรายงานประจาํปี 2563 ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 ซ่ึงไดน้าํส่งพร้อมหนงัสือเชิญประชุม

ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นล่วงหนา้แลว้ และวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน และขอเชิญคณะกรรมการรายงานรายละเอียดในวาระน้ี 

 

 นายชยัสิทธ์ิ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผูจ้ดัการ รายงานว่า ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติเห็นชอบงบการเงินสําหรับ

รอบระยะบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้นั้น มีสาระสาํคญัสรุปไดด้งัน้ี 
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- ตัวเลขสําคัญทางการเงิน 

 
 

- สัดส่วนสําคัญทางการเงิน 

 

 
 
 จากตารางขา้งตน้ เม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี 2562 กบัปี 2563 จะเห็นไดว่้า ณ ส้ินสุดปี 2563 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมอยู่ท่ี 

1,085.13 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 23.78 ลา้นบาท  ในส่วนของหน้ีส้ินรวมอยู่ท่ี 331.02 ลา้นบาท ลดลง 27.67 ลา้นบาท  ส่วนของผูถื้อหุ้นอยู่

ท่ี 754.11 เพ่ิมขึ้น 51.44 ลา้นบาท  ในส่วนของรายไดร้วมอยู่ท่ี 781.43 ลดลง 80.43 ลา้นบาท  กาํไรสุทธิมีผลกาํไรอยู่ท่ี 45.21 ลา้น

บาท และกาํไรสุทธิต่อหุ้นอยูท่ี่ 0.14 บาทต่อหุ้น 

 

สาํหรับอตัราส่วนทางการเงินท่ีสําคญัจะเห็นไดว่้า ณ ส้ินสุดปี 2563 บริษทัฯ มีกาํไรขั้นตน้อยูท่ี่ 23.82% เพ่ิมขึ้น 5% จากปี 

2562  สําหรับกาํไรสุทธิอยู่ท่ี 5.83% เพ่ิมขึ้น 8% จากปี 2562 สําหรับอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ลดลงมาอยู่ท่ี 0.44% 

และสาํหรับอตัราการจ่ายเงินปันผลอยูท่ี่ 40% ตามนโยบายของบริษทัฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา 

 

พิธีกรสอบถามในท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม จึง

ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงคะแนน และปิดการลงคะแนน โดยพิธีกรรายงานว่าในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมอีก 2 ราย รวม

มีผูถื้อหุน้ทั้งส้ิน 98 ราย มีจาํนวนหุ้นรวมทั้งส้ิน 248,931,811 หุ้น 

http://www.ndrubber.co.th/
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติังบการเงิน สาํหรับรอบระยะบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ตามท่ีเสนอ 

โดยมีผลการนบัคะแนนเสียงในวาระน้ี ดงัน้ี 

 

มต ิ จํานวน (หุ้น) 
% ของจํานวนหุ้นท่ีมาร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 248,931,811 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวมจาํนวนเสียง 248,931,811 100.00 

งดออกเสียง 0 - 

 

 

วาระท่ี 4 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลประจําปี 2563 

 

 พิธีกรแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า สาํหรับวาระน้ี จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอเชิญคณะกรรมการรายงานรายละเอียดในวาระน้ี 

 

 นายชยัสิทธ์ิ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผูจ้ดัการ รายงานว่างบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2563 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ จาํนวน 

39,413,593.62 บาท คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัจดัสรรเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย จาํนวน 

2,054,366.26 บาท คิดเป็น 5% ของกาํไรสุทธิ  โดยหลงัจากหกัภาษีและสาํรองตามกฎหมายแลว้ ปี 2563 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ จาํนวน 

37,359,227.36 บาท  และทุนสํารองตามกฎหมาย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จาํนวนทั้งส้ิน 13,965,366.28 บาท คิดเป็น 4.43% ของ

ทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษทั และขอเสนอการจ่ายปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานปี 2563 สําหรับจาํนวนหุ้นสามญั จาํนวน 

315,391,514 หุ้น โดยจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 15,769,575.70 บาท กาํหนดจ่ายปันผลวนัท่ี 30 

เมษายน 2564 จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา 

 

 พิธีกรสอบถามในท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม จึง

ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงคะแนน และปิดการลงคะแนน โดยพิธีกรรายงานว่าในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมอีก 2 ราย รวม

มีผูถื้อหุน้ทั้งส้ิน 100 ราย มีจาํนวนหุ้นรวมทั้งส้ิน 248,956,165 หุ้น 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงาน

ปี 2563 ตามท่ีเสนอ โดยมีผลการนบัคะแนนเสียงในวาระน้ี ดงัน้ี 

http://www.ndrubber.co.th/
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มต ิ จํานวน (หุ้น) 
% ของจํานวนหุ้นท่ีมาร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 248,956,165 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวมจาํนวนเสียง 248,956,165 100.00 

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 จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัให้กรรมการท่ีอยู่ในวาระนานท่ีสุด จาํนวน 2 

ท่านคือ นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา และ Mr. Marco Low Peng Kiat  และกรรมการอีก 1 ท่าน ซ่ึงมาจากการจบัฉลาก คือ นายธีรศกัด์ิ 

สว่างเนตร เป็นกรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

 

 สาํหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการเขา้แทนนั้น บริษทัฯ ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีกาํหนด ไดเ้สนอช่ือบุคคลเพ่ือ

เขา้รับตาํแหน่งกรรมการตั้งแต่วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2563 ถึง วนัท่ี 31 มกราคม 2564 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 และเน่ืองจาก Mr. Marco Low Peng Kiat ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี จึงมีกรรมการเพียง 2 ท่าน

ท่ีจะออกจากห้องประชุม 

 

 พิธีกรสอบถามในท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 

จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงคะแนน และปิดการลงคะแนน โดยพิธีกรรายงานว่าในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมอีก 1 ราย 

รวมมีผูถื้อหุน้ทั้งส้ิน 101 ราย มีจาํนวนหุ้นรวมทั้งส้ิน 248,956,265 หุ้น 
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัให้กาํหนดช่ือกรรมการท่ีออกตามวาระทั้งส้ิน 3 ท่าน ตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ และ

อนุมติัแต่งตั้ง ให้ทั้ง 3 ท่าน ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึงโดยมีผลการนบัคะแนนในวาระน้ี ดงัน้ี 

 

1) อนุมัติแต่งตั้ง นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา 

 

มต ิ จํานวน (หุ้น) 
% ของจํานวนหุ้นท่ีมาร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 172,283,963 99.09 

ไม่เห็นดว้ย 1,579,100 0.91 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวมจาํนวนเสียง 173,863,063 100.00 

งดออกเสียง 0 - 

หมายเหตุ : นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา  ในฐานะผูถ้ือหุ้นและเป็นกรรมการท่ีถูกเสนอให้เขา้รับตาํแหน่ง สมคัรใจไม่ร่วมลงนามในวาระน้ี 

ถึงแมต้ามกฎหมายแลว้ ในวาระน้ี ผูถ้ือหุ้นทุกท่านสามารถลงคะแนนเสียงได ้

 

2) อนุมัติแต่งตั้ง Mr. Marco Low Peng Kiat 

 

มต ิ จํานวน (หุ้น) 
% ของจํานวนหุ้นท่ีมาร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 247,377,165 99.37 

ไม่เห็นดว้ย 1,579,100 0.63 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวมจาํนวนเสียง 248,956,265 100.00 

งดออกเสียง 0 - 

 

3) อนุมัติแต่งตั้ง นายธีรศักด์ิ สว่างเนตร เป็นกรรมการ 

 

มต ิ จํานวน (หุ้น) 
% ของจํานวนหุ้นท่ีมาร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 248,956,265 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวมจาํนวนเสียง 248,956,265 100.00 

งดออกเสียง 0 - 
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วาระท่ี 6 พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2564 

 

 พิธีกรรายงานว่า ในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึง

มาประชุม ทั้งน้ี เพ่ือความโปร่งใส และหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นและเป็นกรรมการท่ีไดรั้บ

ค่าตอบแทน ซ่ึงถือว่าเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ จึงขอไม่มีส่วนร่วมลงคะแนนในวาระน้ี และขอเชิญคณะกรรมการรายงาน

รายละเอียดในวาระน้ี 

 

 นายชัยสิทธ์ิ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผูจ้ ัดการ รายงานว่า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน เห็นว่า ผลประกอบการของบริษทัฯ มีฐานะการเงินท่ีดีขึ้น ผลประกอบการของบริษทัฯ เติบโตขึ้นจากปี 2562 รวมถึง

พิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั แนวปฏิบติัของบริษทัจดทะเบียนในอุตสาหกรรมท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั หลกัการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี และหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดแลว้ จึงมีมติให้กาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประจาํปี 2564 

ซ่ึงกาํหนดเป็นเบ้ียประชุมเท่านั้น โดยไม่มีค่าตอบแทนหรือสวสัดิการอ่ืนเพ่ิมเติม ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ค่าตอบแทนเบีย้ประชุมของกรรมการ ปี 2563 ปี 2564 (ปีท่ีเสนอ) 

เบีย้ประชุมของกรรมการ  ตอ่การประชุม 1 คร้ัง  ต่อการประชุม 1 คร้ัง 

- ประธานกรรมการ  28,000 บาท 30,000 บาท 

- กรรมการ  16,000 บาท 18,000 บาท 

เบีย้ประชุมของกรรมการชุดย่อย  ต่อการประชุม 1 คร้ัง  ต่อการประชุม 1 คร้ัง 

- คณะกรรมการตรวจสอบ    

      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 

 

พิธีกรสอบถามในท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม จึง

ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงคะแนน และปิดการลงคะแนน โดยพิธีกรรายงานว่าในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมอีก 1 ราย รวม

มีผูถื้อหุน้ทั้งส้ิน 102 ราย มีจาํนวนหุ้นรวมทั้งส้ิน 248,956,365 หุ้น 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2564 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ โดยมีผลการนบั

คะแนนเสียงในวาระน้ี ดงัน้ี 
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มต ิ จํานวน (หุ้น) 
% ของจํานวนหุ้นท่ีมาร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 173,863,163 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวมจาํนวนเสียง 173,863,163 100.00 

งดออกเสียง 0 0.00 

 

วาระท่ี 7 พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2564 

 

 พิธีกร รายงานว่า ในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน และขอเชิญคณะกรรมการรายงานรายละเอียดในวาระน้ี 

 

 นายชัยสิทธ์ิ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผูจ้ดัการ รายงานว่า เน่ืองจากขอ้บังคบัของบริษทัฯ กาํหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

พิจารณาอนุมติั แต่งตั้งและกาํหนดค่าตอบแทนสําหรับผูส้อบบญัชี โดยในปี 2564 คณะกรรมการบริษทั เสนอให้ นายสมคิด เตีย

ตระกูล เลขทะเบียน 2785  หรือ นางสาวกญัญาณัฐ ศรีรัตน์ชชัวาลย ์เลขทะเบียน 6549 หรือ นายนรินทร์ จูระมงคล เลขทะเบียน 8593 

หรือ นางสาวศรัณญา อคัรมหาพาณิชย ์เลขทะเบียน 9919 หรือ นางสาวอมรจิต เบา้หล่อเพชร เลขทะเบียน 10853 หรือ นางสาวลกัษมี 

ดีตระกูลวฒันผล เลขทะเบียน 9056 แห่งบริษทั แกรนท์ ธอนตนั จาํกดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

และบริษทัย่อย ไดแ้ก่ บริษทั เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จาํกดั (NDI) และแต่งตั้ง Grant Thornton Malaysia โดย Mr. Kho Kim Eng เป็น

ผูส้อบบญัชีให้กบั Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn. Bhd. (FKRMM) (บริษทัย่อย) และแต่งตั้ง นางสาวสวิสญาพร ตั้ง

จินต์ศุจี เลขทะเบียน 09870  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั เอ็น.ดี. เอน็เนอย่ี ฟิวชัน่ จาํกดั (NDEF) (บริษทัย่อย)  โดยกาํหนดค่าตอบแทน

เป็นจาํนวนเงิน 1,776,000 บาท และบริษทัย่อยในประเทศมาเลเซีย จาํนวน 92,500 ริงกิตมาเลเซีย ซ่ึงเท่ากบัปี 2563 ซ่ึงมีรายละเอียด

ดงัน้ี 
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พิธีกรสอบถามในท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 

จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงคะแนน และปิดการลงคะแนน โดยพิธีกรรายงานว่าในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมอีก 2 ราย 

รวมมีผูถื้อหุน้ทั้งส้ิน 104 ราย มีจาํนวนหุ้นรวมทั้งส้ิน 248,982,040 หุ้น 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2564 ตามรายละเอียดท่ี

เสนอ โดยมีผลการนบัคะแนนเสียงในวาระน้ี ดงัน้ี 

 

มต ิ จํานวน (หุ้น) 
% ของจํานวนหุ้นท่ีมาร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 248,982,040 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวมจาํนวนเสียง 248,982,040 100.00 

งดออกเสียง 0 - 

 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนท่ียังมิได้นําออกจําหน่าย และการแก้ไข

เพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

 

พิธีกร รายงานว่า ในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอเชิญคณะกรรมการรายงานรายละเอียดในวาระน้ี 

 

คุณชยัสิทธ์ิ กรรมการผูจ้ดัการ รายงานว่า พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนดให้บริษทัมหาชนจาํกดั

จะตอ้งตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิไดน้าํออกจาํหน่ายหรือจาํหน่ายไม่ไดก่้อนการเพ่ิมทุน ยกเวน้หุ้นของบริษทัท่ีจดัสรรไวเ้พ่ือรองรับหุ้น

กู้แปลงสภาพและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น โดยคุณชัยสิทธ์ิ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ขณะน้ีบริษัทมีทุนจดทะเบียน 

387,470,188 บาท มีทุนจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้จาํนวน 315,391,514 บาท และมีหุ้นท่ียงัมิไดอ้อกจาํหน่ายจากการออกหุ้นสามญัตาม

ใบสําคญัแสดงสิทธิ (NDR-W1) จาํนวน 72,078,674 หุ้น จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีตัดหุ้นจด

ทะเบียนท่ีจาํหน่ายไม่ไดท้ั้งหมดและแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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หุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิไดอ้อกจาํหน่าย ซ่ึงเป็นหุน้ท่ีเหลือจากการรองรับ

การใชสิ้ทธ์ิซ้ือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ (NDR-W1) 

72,078,674 หุ้น  

มูลค่าท่ีตราไว ้ หุ้นละ 1 บาท 

ทุนจดทะเบียนเดิม 387,470,188 บาท 

ทุนจดทะเบียนใหม่  315,391,514 บาท 

 

พิธีกรสอบถามในท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีผูถื้อหุ้นสอบถามดงัน้ี 

 

1. นายกอบกิจ กิตติโสภากูร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

คําถาม: ตอนท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ NDR-W1 มีผูถื้อหุ้นแปลงสิทธิหรือไม่ และราคาใชสิ้ทธิเทา่ไหร่  

คาํตอบ: นายชัยสิทธ์ิ ช้ีแจงว่า ขณะนั้น บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 250 ลา้นบาท มีผูถื้อหุ้นแปลงสิทธิประมาณ 60 ลา้นบาท ทาํให้

บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 315 ลา้นบาทในปัจจุบนั สาํหรับราคาใชสิ้ทธิอยูท่ี่ประมาณ 3 บาท ทั้งน้ี ตวัเลขท่ีแจง้ดงักล่าวเป็น

ตวัเลขโดยประมาณ 

 

พิธีกรสอบถามในท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 

จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงคะแนน และปิดการลงคะแนน โดยพิธีกรรายงานว่าในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมอีก 1 ราย 

รวมมีผูถื้อหุ้นทั้งส้ิน 105 ราย มีจาํนวนหุ้นรวมทั้งส้ิน 248,982,129 หุ้น 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้นํา

ออกจาํหน่ายทั้งหมด และการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดท่ี

เสนอ โดยมีผลการนบัคะแนนเสียงในวาระน้ี ดงัน้ี 

 

มต ิ จํานวน (หุ้น) 
% ของจํานวนหุ้นท่ีมาร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 248,982,129 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวมจาํนวนเสียง 248,982,129 100.00 

งดออกเสียง 0 - 
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วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติม

หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิม่ทุนจดทะเบียน 

 

พิธีกร รายงานว่า ในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอเชิญคณะกรรมการรายงานรายละเอียดในวาระน้ี 

 

คุณชยัสิทธ์ิ กรรมการผูจ้ดัการ รายงานว่า เพ่ือเพ่ิมความคล่องตวัและความรวดเร็วในการลงทุนและเพ่ือให้การขยายไปยงั

ธุรกิจอ่ืนๆ ในอนาคตเป็นไปไดอ้ย่างทนัท่วงที จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัแบบมอบ

อาํนาจทัว่ไปให้แก่บุคคลในวงจาํกดั โดยการขอเพ่ิมทุนดงักล่าว คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์

ท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนดไว ้และแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

 
 

“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)” 

 

พิธีกรสอบถามในท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีผูถื้อหุ้นสอบถามดงัน้ี 

 

1. นายกอบกิจ กิตติโสภากูร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

คําถาม: ขอให้บริษทัฯ อธิบายเพ่ิมเติมและเฉพาะเจาะจงการเพ่ิมทุนแบบ General Mandate  

คาํตอบ: นายชัยสิทธ์ิ ช้ีแจงว่า ขณะน้ียงัไม่ไดข้อ้สรุปท่ีชัดเจน และยงัไม่มีการแจง้ข่าวผ่านทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ดงันั้น คณะกรรมการยงัไม่สามารถเปิดเผยไดใ้นตอนน้ี อยา่งไรก็ตาม นโยบายบริษทัฯ จะมุ่งเนน้ขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจท่ีมี

ความเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจเดิมเป็นหลกั 

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


  
 
 
 

หนา้ 16 จาก 18 

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 

คําถาม: ระยะเวลาจดัสรรการเพ่ิมทุนคือ 1 ปี  และถา้ภายใน 1 ปี ไม่ไดใ้ชเ้งินเพ่ิมทุน ตอ้งขออนุมติัเพ่ิมทุนใหม่ ใช่หรือไม่  

คาํตอบ: นายชยัสิทธ์ิ ตอบว่า ใช่ 

 

พิธีกรสอบถามในท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 

จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงคะแนน และปิดการลงคะแนน โดยพิธีกรรายงานว่าในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมอีก 13 ราย 

รวมมีผูถื้อหุน้ทั้งส้ิน 118 ราย มีจาํนวนหุ้นรวมทั้งส้ิน 248,982,142 หุ้น 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ แบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) 

และการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดท่ีเสนอ โดยมีผลการนบั

คะแนนเสียงในวาระน้ี ดงัน้ี 

 

มต ิ จํานวน (หุ้น) 
% ของจํานวนหุ้นท่ีมาร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 247,402,940 99.37 

ไม่เห็นดว้ย 1,579,202 0.63 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวมจาํนวนเสียง 248,982,142 100.00 

งดออกเสียง 0 - 

 

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพ่ือรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไปให้กับบุคคลในวงจํากัด 

(Private Placement) 

 

พิธีกรแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า สาํหรับวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอเชิญคณะกรรมการรายงานรายละเอียดในวาระน้ี 

 

คุณชยัสิทธ์ิ กรรมการผูจ้ดัการ รายงานว่า คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมฯ พิจารณาอนุมติัการ

จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จาํนวน 31,500,000 หุ้น เพ่ือรองรับการเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) ให้กับบุคคลใน

วงจาํกดั (Private Placement) โดยราคาเสนอขายจะไม่เขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นราคาตํ่าตามท่ีกฎหมายกาํหนด และมอบหมายให้

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บคุคลท่ีไดรั้บมอบหมายมีอาํนาจในการเสนอขายหุ้นสามญัดงักล่าวในคราวเดียว

หรือหลายคราวก็ได ้โดยจะตอ้งดาํเนินการให้แลว้เสร็จภายในวนัท่ีบริษทัจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในคราวถดัไป 

 

พิธีกรสอบถามในท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีผูถื้อหุ้นสอบถามดงัน้ี 
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1. นายกมลเทพ ลาภอํานวยผล ผู้รับมอบฉันทะ 

คําถาม: การเพ่ิมทุนจะเพ่ิมท่ีราคาเท่าไหร่ และหุ้นเพ่ิมทุนจะเขา้วนัไหน  

คาํตอบ: นายชยัสิทธ์ิ ช้ีแจงว่า ราคาหุ้นเพ่ิมทุนคาํนวณจากราคาซ้ือขายถวัเฉล่ียในตลาดหลกัทรัพย ์ยอ้นหลงั 7-15 วนั ก่อนวนัท่ีทาํ

รายการ ขณะน้ีจึงยงัไม่สามารถแจง้ราคาได ้

 

คําถาม: มีรายช่ือหรือกลุ่มท่ีสามารถเปิดเผยไดห้รือไม่  

คาํตอบ: นายชยัสิทธ์ิ ช้ีแจงว่า เม่ือมีความชดัเจนและไดแ้จง้ข่าวกบัทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ จึงจะสามารถเปิดเผยได ้

 

คําถาม: มีระยะเวลา Silent Period สาํหรับหุ้นเพ่ิมทุนหรือไม่  

คาํตอบ: นายชยัสิทธ์ิ ช้ีแจงว่า เน่ืองจากบริษทัฯ เพ่ิมทุนไม่เกินร้อยละ 10 ตามเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด จึง

ไม่มี Silent Period 

 

พิธีกรสอบถามในท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 

จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงคะแนน และปิดการลงคะแนน โดยพิธีกรรายงานว่าในวาระน้ี ไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้มาร่วมประชุมเพ่ิม รวม

มีผูถื้อหุ้นทั้งส้ิน 118 ราย มีจาํนวนหุ้นรวมทั้งส้ิน 248,982,142 หุ้น 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน แบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) จาํนวน

ไม่เกิน 31,500,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) โดยราคาเสนอขายจะ

ไม่เขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นราคาตํ่าตามท่ีกฎหมายกาํหนด และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร 

และ/หรือ บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร มีอาํนาจในการดาํเนินการท่ีเก่ียวข้องตามกฎหมาย โดยมีผลการนับ

คะแนนเสียงในวาระน้ี ดงัน้ี 

 

มต ิ จํานวน (หุ้น) 
% ของจํานวนหุ้นท่ีมาร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 247,403,042 99.37 

ไม่เห็นดว้ย 1,579,100 0.63 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวมจาํนวนเสียง 248,982,142 100.00 

งดออกเสียง 0 - 

 

วาระท่ี 11 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ  

 

พิธีกรสอบถามในท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีผูถื้อหุ้นสอบถามดงัน้ี 
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1. นางสาวสุพตัรา สิทธิชัย  ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

คําถาม: บริษทัฯ มีหน้ีสินระยะยาวและระยะส้ันเท่าไหร่ และวางแผนจดัการอยา่งไร  

คาํตอบ: นายชยัสิทธ์ิ ช้ีแจงว่า บริษทัฯ มีหน้ีสินระยะส้ันซ่ึงรวมถึงเจา้หน้ีทางการคา้ประมาณ 274 ลา้นบาท แตเ่ป็นหน้ีสินระยะส้ันท่ีอยู่

กบัธนาคารประมาณ 128 ล้านบาท ส่วนหน้ีสินระยะยาวประมาณ 56 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่คือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตัด

บญัชีและภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนกังาน  โดยจะเห็นไดว่้าบริษทัฯ มีหน้ีสินระยะส้ันมากกว่าหน้ีสินระยะยาว เน่ืองจาก

ผลประโยชน์ของอตัราดอกเบ้ีย โดยหน้ีสินระยะส้ันจะมีอตัราดอกเบ้ียท่ีตํ่ากว่าหน้ีสินระยะยาว 

 

คําถาม: การประชุมในปีน้ีไม่มีการกล่าวถึงการลงทุนในประเทศอินเดีย บริษทัฯ ยงัมีการลงทุนอยูห่รือไม่ ถา้ไม่มี เพราะเหตุใด  

คาํตอบ: นายชยัสิทธ์ิ ช้ีแจงว่า บริษทัฯ ไม่ไดมี้การลงทุนในประเทศอินเดีย แต่เป็นความร่วมมือระหว่างบริษทัฯ กบั ผูผ้ลิตยางในอินเดีย 

โดยบริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตและส่งสินคา้ไปขายในประเทศอ่ืนๆ ซ่ึงความร่วมมือน้ียงัคงมีอยู่ แต่เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ทาํให้คู่คา้อินเดียไม่สามารถเดินทางมาอนุมติัผลิตภณัฑ์ได ้ โดยปัจจุบนัมีการเซ็นสัญญาเพ่ือ

ส่งสินค้าไปท่ีประเทศอินโดนิเซีย ซ่ึงตอนน้ีต้องชะลอไวก่้อน  อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์ COVID-19 ในปี 2564 ดีขึ้น 

โครงการน้ีก็จะดาํเนินต่อไป 

 

คําถาม: บริษทัฯ มีแผนยา้ยไปตลาด SET หรือไม่ เพ่ือให้ผูล้งทุนรายอ่ืนๆ สามารถมาร่วมลงทุนในบริษทัฯ ได ้ 

คาํตอบ: นายชยัสิทธ์ิ ช้ีแจงว่า ปัจจุบนับริษทัฯ ไดมี้การพิจารณาหลกัเกณฑ์การเขา้ตลาด SET  ซ่ึงขณะน้ีบริษทัฯ ผ่านเกณฑ์ต่างๆ และ

สามารถเขา้ไปเทรดใน SET ไดแ้ลว้ เพียงแต่คณะกรรมการยงัมิไดพิ้จารณาร่วมกนัในเร่ืองน้ี 

 

คําถาม: บริษทัฯ มีผูร่้วมลงทุนใหม่แลว้ ใช่หรือไม่  

คาํตอบ: นายชัยสิทธ์ิ ช้ีแจงว่า ตลอดเวลาท่ีผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยอยู่น่ิงเฉย และได้มีการลองเข้าไปศึกษาในหลายๆ โครงการ โดย

หลงัจากเข้าไปศึกษาแล้วพบว่า บางโครงการไม่เหมาะสมหรือมีความเส่ียงสูง บริษทัฯ ก็จะระงบัไว ้ ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่

ระหว่างการศึกษาโครงการอยู่ ซ่ึงหากเจรจาและมีความชดัเจนในการร่วมลงทุน บริษทัฯ จะแจง้ข่าวผ่านทางตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นทราบโดยเร็วต่อไป 

 

พิธีกรสอบถามในท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถาม

เพ่ิมเติมแลว้ พิธีกรจึงขอให้ท่านประธานกล่าวขอบคุณ และปิดประชุม ในเวลา 10.50 นาฬิกา 

 

 

 

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

       (นายพงษศ์กัด์ิ สวสัด์ิวรรณ) 

 

 

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

ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 

 (นางสาวนพรัตน ์ชุมพลกูลวงศ)์ 

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

