
 

 

บริษัท เอน็.ดี. รับเบอร์ จํากดั (มหาชน) 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจําปี 2565 
 

ในวนัองัคารท่ี 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. 

ณ หอ้งเพชรชมพู ชั้น 3  โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด ์

99/1 ถนนรัชดาภิเษก เขตหว้ยขวาง แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 

 
เน่ืองดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 ท่ียงัคงมีอยูใ่นขณะน้ี 

ดงันั้น เพื่อเป็นการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคและเพื่อความปลอดภยัของทุกท่าน บริษทัฯ จึง

จดัให้มีการตรวจวดัอุณหภูมิร่างกาย และตรวจหาเช้ือไวรัส COVID-19 ดว้ยชุดตรวจ ATK ให้กบั 

ผูถื้อหุ้นทุกท่านก่อนการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม  โดยบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการตรวจ ATK 

ให้เฉพาะผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เท่านนั้น และไม่อนุญาตให้ผูถื้อหุ้นท่ีมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 

องศา หรือผลตรวจ ATK เป็นบวก  เขา้ร่วมในห้องประชุม แต่สามารถมอบฉันทะให้กบักรรมการ

อิสระแทนได ้

 

นอกจากน้ี บริษทัฯ งดแจกของท่ีระลึกเพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบายความโปร่งใสและเป็น

แนวทางท่ีหน่วยงานกาํกับดูแลได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของชาํร่วยในการประชุมผูถื้อหุ้น 

อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ยงัคงจดัอาหารว่างไวรั้บรองสําหรับผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีมาร่วม

ประชุม (1 ท่าน ต่อ 1 ชุด) 
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 วนัท่ี 7 มีนาคม 2565 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2565 

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

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2564 

  2. แบบ 56-1 One Report ประจาํปี 2564 และงบการเงินสาํหรับปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 (รูปแบบ QR Code) 

 3. ขอ้มูลผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระ 

 4. สรุปรายละเอียดสาํคญัของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 2 (NDR-W2) 

 5. แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) 

 6. ขอ้มูลของกรรมการอิสระเพ่ือเป็นทางเลือกสาํหรับเป็นผูรั้บมอบฉนัทะและนิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯ 

 7. หนงัสือมอบฉนัทะ (แนะนาํให้ใชแ้บบ ข)  

 8. ขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

 9. เง่ือนไขการลงทะเบียน และเอกสารท่ีตอ้งนาํมาแสดงในวนัประชุม 

 10. แผนท่ีตั้งสถานท่ีประชุม 

 

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เอ็น .ดี . รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) ได้มีมติกําหนดวันประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจําปี  2565  

ในวนัองัคารท่ี 29 มีนาคม 2565 เวลา 9.30 น. ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด ์กรุงเทพมหานคร โดยรับลงทะเบียนผูถื้อหุ้นเพ่ือ

เขา้ร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 8.30 น. 

 

ระเบียบวาระการประชุมดังนี ้

 

วาระท่ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  

บริษทัฯ ไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2564 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และไดจ้ดัทาํรายงานการประชุม และเปิดเผยขอ้มูลต่อตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ซ่ึงเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด ทั้งยงัเผยแพร่ขอ้มูล

ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ แลว้ ซ่ึงมีรายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 

 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั:  

เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปี 2565 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2564 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

ซ่ึงคณะกรรมการบริษทั เห็นว่า มีการบนัทึกรายงานไวอ้ย่างถูกตอ้งและครบถว้น โดยสําเนารายงานการประชุมดงักล่าวปรากฏตามส่ิงท่ีส่ง

มาดว้ย 1 ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

 

จาํนวนเสียงท่ีตอ้งใชเ้พ่ือผา่นมติ: 

เสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่มีผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระน้ี) 

 

http://www.ndrubber.co.th/
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วาระท่ี 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564 และแผนดําเนินการในปี 2565 

วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล: 

รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2564 ปรากฎอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจาํปี 2564 ซ่ึงบริษทัไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อม

หนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 ในรูปแบบ QR Code 

สาํหรับแผนดาํเนินการในปี 2565 บริษทัมุ่งเนน้และสนบัสนุนให้ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนปฏิบติังานดว้ยความตระหนกัถึงผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม และให้ความสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจท่ีบริษทัเขา้ไปลงทนุ 

 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั: 

เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปี 2565 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2564 และแผนดาํเนินการในปี 2565 

 

จาํนวนเสียงท่ีตอ้งใชเ้พ่ือผา่นมติ: 

เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 

 

วาระท่ี 3 รับทราบการเตรียมการย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของ NDR จากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เข้าซ้ือขายในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 

วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล: 

เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่นกัลงทุน และทาํใหน้กัลงทุนประเภทกองทนุสามารถเขา้มาร่วมลงทุนไดม้ากขึ้น ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

คร้ังท่ี 1/2565 ไดพิ้จารณาและมีมติอนุมติัการยา้ยหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของ NDR จากตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) เขา้ซ้ือขายในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ทั้งน้ี บริษทัฯ จะสามารถดาํเนินการเขา้จดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได ้

ภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ ไดรั้บการอนุมติัจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้เท่านั้น 

 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั: 

เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปี 2565 รับทราบการเตรียมการยา้ยหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของ NDR จากตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ 

(mai) เขา้ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารดาํเนินการย่ืนคาํขอเขา้จดทะเบียนหลกัทรัพยก์บั

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ต่อไป 

 

จาํนวนเสียงท่ีตอ้งใชเ้พ่ือผา่นมติ: 

เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 

 

วาระท่ี 4 พจิารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล: 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 

2535”) มาตรา 112 ซ่ึงให้บริษทัฯ ตอ้งจดัทาํงบแสดงฐานะการเงิน และบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และรายงานผูส้อบบญัชี

ของบริษทั ไดผ้่านการตรวจสอบและรับรองโดย นางสาวศรัณญา อคัรมหาพาณิชย ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9919 ซ่ึงสังกดั บริษทั แกรนท ์

ธอนตนั จาํกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมกาบริษทัแลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด 

“งบการเงิน” ในแบบ 56-1 One Report ประจาํปี 2564 ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 

ในรูปแบบ QR Code 

 

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

เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นปี 2565 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับงวดบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ

รายงานผูส้อบบญัชี ซ่ึงผ่านการตรวจสอบและลงนาม โดย นางสาวศรัณญา อคัรมหาพาณิชย ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9919 ซ่ึงสังกดั 

บริษทั แกรนท์ ธอนตนั จาํกดั รวมทั้งผ่านการพิจารณาและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยแสดงฐานะการเงินและผลการ

ดาํเนินงาน สาํหรับรอบระยะบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีตวัเลขสาํคญัทางการเงินดงัน้ี 

 สินทรัพยร์วม 1,226,244,667 บาท 

 หน้ีสินรวม 317,338,661 บาท 

 รายไดจ้ากการดาํเนินงานรวม 852,046,577 บาท 

 กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรับปี 41,904,072 บาท 

 

จาํนวนเสียงท่ีตอ้งใชเ้พ่ือผา่นมติ: 

เสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่มีผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระน้ี) 

 

วาระท่ี 5 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล สําหรับผลการดําเนนิงานปี 2564 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล: 

ตามพระราชบญัญติบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 57 ท่ีกาํหนดให้ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี

ส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองตามกฎหมายในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกาํไรสุทธิประจาํปี หักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 

จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามท่ีบริษทัฯ มีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรา 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และสํารองตามกฎหมายสําหรับงบการเงินเฉพาะของบริษทั อย่างไร 

ก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้โดยจะขึ้นอยู่กบัแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจาํเป็น และความเหมาะสม 

อ่ืน ๆ ในอนาคต 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ: 

เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปี 2565 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิ ประจาํปี 2564 เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย จาํนวน 

1,254,728.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ทั้งน้ีทุนสํารองตามกฎหมาย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เป็นจาํนวน 15,220,095.06 บาท คิดเป็น ร้อยละ 

4.39 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษทั 

 

นอกจากน้ี คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปี 2565 พิจารณาอนุมติัการจ่ายปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงาน

ปี 2564  โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอตัราหุ้นละ 0.030 บาท สําหรับหุ้นสามญัจาํนวน 346,891,514 หุ้น รวมจ่ายปันผลเป็นเงินสด จาํนวน 

10,406,745.42 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.47 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงิน

ปันผลของบริษทัฯ ท่ีกาํหนดไว ้

 

ทั้งน้ี การจ่ายปันผลทั้งหมดน้ี มาจากกาํไรในส่วนท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากผลการดาํเนินงาน ปี 2564 โดยบริษทัฯ กาํหนดรายช่ือ

ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 9 มีนาคม 2565 และกาํหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 29 เมษายน 2565 อย่างไรก็ดี 

การจ่ายปันผลตามรายละเอียดขา้งตน้ ยงัมีความไม่แน่นอน โดยตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2565 ก่อน 
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จาํนวนเสียงท่ีตอ้งใชเ้พ่ือผา่นมติ:  

เสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่มีผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระน้ี) 

 

วาระท่ี 6 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ 

วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล: 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 22 กาํหนดให้กรรมการบริษทั ตอ้งออกตามวาระ

อยา่งนอ้ยเป็น 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยในปีแรกและปีท่ีสอง หลงัจากเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ให้ใชวิ้ธีการจบัสลาก 

ปัจจุบนัคณะกรรมการของบริษทัฯ มีจาํนวน 8 ท่าน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเสนอให้

กรรมการจาํนวน 3 ท่าน คือ นายพงษ์ศักด์ิ สวสัด์ิวรรณ และ นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา ซ่ึงเป็นกรรมการท่ีดํารงวาระนานท่ีสุด 

และกรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งอีก 1 ท่าน ซ่ึงมาจากการจบัฉลาก คือ ดร. ศิรดา จารุตกานนท ์เป็นกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 

 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา 

สาํหรับการแต่งตั้งกรรมการนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรายงานว่า จากการท่ีบริษทัฯ ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติั

ตามท่ีกาํหนด ไดเ้สนอช่ือบุคคลเพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณา เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมสามญั 

ผูถื้อหุ้น เพ่ืออนุมติัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ ผ่านช่องทางต่างๆ ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 2564 ถึง วนัท่ี 31 มกราคม 2565 พบว่าไม่มีผูถื้อหุ้น

ท่านใดทาํการเสนอช่ือบุคคล เพ่ือเสนอในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณา เพ่ือเขา้รับตาํแหน่งกรรมการ 

 

อยา่งไรก็ดี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดมี้การกลัน่กรองและพิจารณาดว้ยความรอบคอบระมดัระวงัแลว้ว่า กรรมการท่ี

ตอ้งออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ จึงเห็นควร

เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่ง ให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง 

โดย ดร. ศิรดา จารุตกานนท ์ไดรั้บการเสนอให้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ซ่ึงเป็นบคุคลท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้กาํหนดของ ก.ล.ต. และ

เป็นบุคคลท่ีสามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ ทั้งน้ี กรรมการซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ กล่าวคือ นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา 

สมคัรใจไม่ลงคะแนนเสียงในวาระน้ี สาํหรับประวติั ประสบการณ์การทาํงาน ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการท่ีถูกเสนอช่ือให้

เขา้รับตาํแหน่งอีกวาระ ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3 ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั: 

เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปี 2565 พิจารณาอนุมติัการออกตามวาระของกรรมการ และอนุมติัให้กรรมการทั้ง 3 ท่านคือ 

นายพงษศ์กัด์ิ สวสัด์ิวรรณ และ นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา และ ดร. ศิรดา จารุตกานนท ์เขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯ อีก

วาระหน่ึง 

 

จาํนวนเสียงท่ีตอ้งใชเ้พ่ือผา่นมติ: 

เสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนสูงสุดตามลาํดบัจะไดรั้บ

การเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากบัจาํนวนกรรมการท่ีจะเลือกตั้งในคร้ังนั้น (ไม่มีผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระน้ี) 
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วาระท่ี 7 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2565 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล: 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบงัคบัของบริษทัข้อ 32 กาํหนดให้กรรมการบริษทัมีสิทธิได้รับ

ค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บาํเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนตามท่ีท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณา และลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงได้มีการพิจารณากลัน่กรอง

ค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั ถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบอา้งอิงจากกิจการท่ีมี

รายไดใ้นระดบัเดียวกนั ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัตามขอ้เสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอท่ี

ประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2565 โดยกําหนดให้มีค่าตอบแทนเป็นเพียงเบ้ียประชุมเท่านั้ น ไม่มี

ค่าตอบแทนหรือสวสัดิการอ่ืนเพ่ิมเติม โดยเสนอค่าตอบแทนกรรมการเท่ากบัปี 2564 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั: 

เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปี 2565 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2565 โดยกาํหนดให้มีค่าตอบแทนเป็นเบ้ีย

ประชุม สาํหรับประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อย เป็นจาํนวน 30,000 บาท/คร้ัง และสําหรับกรรมการ และกรรมการ

ชุดยอ่ย เป็นจาํนวน 18,000 บาท/คร้ัง 

 

จาํนวนเสียงท่ีตอ้งใชเ้พ่ือผา่นมติ: 

ไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม ทั้งน้ี นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา กรรมการซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของ

บริษทั มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 

 

 

 

 

ค่าตอบแทนเบีย้ประชุมของกรรมการ ปี 2564 ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) 

เบ้ียประชุมของกรรมการ  ต่อการประชุม 1 คร้ัง ต่อการประชุม 1 คร้ัง 

- ประธานกรรมการ  30,000 บาท 30,000 บาท 

- กรรมการ  18,000 บาท 18,000 บาท 

เบ้ียประชุมของกรรมการชุดยอ่ย    

- คณะกรรมการตรวจสอบ  ต่อการประชุม 1 คร้ัง ต่อการประชุม 1 คร้ัง 

      ประธานกรรมการตรวจสอบ  30,000 บาท 30,000 บาท 

      กรรมการตรวจสอบ  18,000 บาท 18,000 บาท 

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  ต่อการประชุม 1 คร้ัง ต่อการประชุม 1 คร้ัง 

      ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  30,000 บาท 30,000 บาท 

      กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  18,000 บาท 18,000 บาท 
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วาระท่ี 8 พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2565 

วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล: 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซ่ึงกาํหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี แต่งตั้งผูส้อบ

บญัชี และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี ในการแต่งตั้งผูส้อบบัญชี จะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมก็ได ้และตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 44/2556 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ไดก้าํหนดให้บริษทัจดทะเบียนตอ้งจดัให้มีการหมุนเวียนผูส้อบ

บญัชี ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรายใดปฏิบติัหน้าท่ีสอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทัมาแลว้ 7 รอบบญัชี

ไม่ว่าจะติดต่อกนัหรือไม่ โดยบริษทัฯ จะแต่งตั้งผูส้อบญัชีรายนั้นเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัได ้เม่ือพน้ระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบญัชี

ติดต่อกนั  โดยมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2564 ไดแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั, Grant Thornton Malaysia 

และ นางสาวสวิสญาพร ตั้งจินต์ศุจี เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย สําหรับการสอบทาน และการตรวจสอบงบการเงินสําหรับ

รอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2564 

 

ซ่ึงในปี 2565 บริษทัฯ ไดมี้การทบทวนและเปรียบเทียบค่าบริการตรวจสอบบญัชี ฝ่ายบริหารจึงไดน้าํเสนอสาํนกังานสอบบญัชีอีกราย ไดแ้ก่ 

บริษทั บีดีโอ ออดิท จาํกดั เพื่อเป็นทางเลือกในการพิจารณา ซ่ึงสํานกังานดงักล่าวกาํกบัดูแลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และไดร้ับความ

เห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์ห้เป็นผูส้อบบญัชีของกิจการในตลาดทุน และมีอตัราค่าสอบ

บญัชีในเกณฑที์่เหมาะสมกบัขนาดธุรกิจของบริษทัฯ  จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจราณาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ 

บริษทั บีดีโอ ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัย่อย โดยมีอตัราค่าสอบบญัชีประจาํปี 2565 จาํนวน 1,705,000 และ 

149,000 ริงกิตมาเลเซีย โดยไม่มีค่าบริการอ่ืนๆ 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาและเห็นควรให้นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัให้ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ บริษทั บีดีโอ ออดิท จาํกดั 

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2565 จาํนวน 1,705,000 บาท และ 149,000 ริงกิตมาเลเซีย โดยไม่มีค่าบริการอ่ืนๆ  

โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาจากความรู้ ความสามารถ คุณสมบติัและประสบการณ์การปฏิบติังาน ดว้ยมาตรฐานการสอบบญัชี

ให้กบับริษทัจดทะเบีนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหลายราย อีกทั้งมีอตัราค่าสอบบญัชีอยู่ในเกณฑท่ี์เหมาะสม  ทั้งน้ี บริษทัผูส้อบ

บญัชีและผูส้อบบญัชีตามท่ีเสนอเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งนั้น มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพนัธ์ และไม่มีส่วนไดเ้สียใดๆ กบับริษทัฯ และ

บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั: 

เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปี 2565 เพ่ือพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบ

บญัชีรายใหม่ และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2565 ตามรายละเอียดดงัน้ี 

 

บริษัทผู้สอบบัญชี: บริษทั บีดีโอ ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีรายใหม่ 

รายช่ือผู้สอบบัญชี: 1. นายธีรศกัด์ิ ฉัว่ศรีสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 6624 หรือ 

 2. นายนรินทร์ จูระมงคล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 8593 หรือ 

 3. นางสาวสุภชญัญา ทองปาน  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 10505 หรือ 

 4. Mr. Tan Kiang Peng ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ณ สาํนกังานประเทศมาเลเซีย 
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โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผูต้รวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และเห็นชอบการกาํหนดค่าสอบบญัชี 

(Audit Fee) ประจาํงวดส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 1,705,000 บาท และ 149,000 ริงกิตมาเลเซีย โดยไม่มีค่าบริการอ่ืนๆ (Non-Audit Fee)  

 

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

บริษัท 

ปี 2564 ปี 2565 (ปีทีเ่สนอ) 

ผู้สอบบัญชีรายเดิม 

บริษัท แกรนท์ ธอนตัน 

จํากัด 

ผู้สอบบัญชีรายเดิม 

บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด 

ผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่แต่งตั้ง 

บริษัท บีดีโอ จํากัด 

บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน)  1,436,000 บาท  1,579,600 บาท  1,380,000 บาท 

บริษทั เอน็.ดี. อินเตอร์พาร์ท จาํกดั  335,000 บาท  335,000  บาท  325,000 บาท 

Fung Keong Rubber Manufactory 

(Malaya) Sdn. Bhd. 

 92,500 ริงกิตมาเลเซีย  92,500 ริงกิตมาเลเซีย  149,000 ริงกิตมาเลเซีย 

รวม  1,771,000 บาท 

 92,500 ริงกิตมาเลเซีย 

 1,914,600 บาท 

 92,500 ริงกิตมาเลเซีย 

 1,705,000 บาท 

 149,000 ริงกิตมาเลเซีย 

 

จาํนวนเสียงท่ีตอ้งใชเ้พ่ือผา่นมติ: 

เสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่มีผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระน้ี) 

 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท คร้ังท่ี 2 (NDR-W2) เพ่ือจัดสรรให้แก่ 

ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 

วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล: 

เพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต ทั้งจากการขยายตวัของธุรกิจเดิม และการลงทุนในธุรกิจใหม่โดยมุ่งเนน้ธุรกิจรถไฟฟ้า EV และ

เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเพ่ือเสริมสภาพคล่องของบริษทัฯ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2565 ไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควร

เสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปี 2565 พิจารณาอนุมติัการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม

ของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น จาํนวนไม่เกิน 86,722,878 หน่วย 

 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั: 

เห็นสมควรให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปี 2565 พิจารณาอนุมติัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 2 

(NDR-W2) เพ่ือจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น จาํนวนไม่เกิน 86,722,878 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วน 4 

หุ้นสามญัเดิม ต่อ ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย (คาํนวณท่ีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) โดยมีอตัราการใช้สิทธิ เท่ากบั 1 หน่วยใบสําคญั

แสดงสิทธิ ต่อ หุ้นสามญั 1 หุ้น และราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นตามใบสําคญัแสดงสิทธิเท่ากบั 3.50 บาทต่อหุ้น ทั้งน้ี อตัราการใชสิ้ทธิและราคาการ

ใชสิ้ทธิอาจเปล่ียนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ ใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจะมีอาย ุ2 ปีนบัจากวนัท่ีออก 

 

โดยหากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น มีมติอนุมติัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิเพ่ือซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัดงักล่าวขา้งตน้ ขอให้ท่ีประชุมสามญั

ผูถื้อหุ้นปี 2565 อนุมัติการมอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือ บุคคลท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษทั มีอาํนาจในการพิจารณากาํหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าว ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง (1) การกาํหนดและแกไ้ขเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ อนัจาํเป็นและ
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สมควรเก่ียวเน่ืองกบัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง รายละเอียดการเสนอขายวนัออกใบสําคญัแสดงสิทธิ การ

จดัสรร และรายละเอียดการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั การเขา้เจรจาทาํความตกลง และลงนามในเอกสาร

และสัญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าว รวมทั้งการดาํเนินการต่าง ๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรใบสําคญั

แสดงสิทธิดงักล่าว และ (2) การลงนามในเอกสารคาํขออนุญาตต่างๆ คาํขอผ่อนผนัต่างๆ และหลกัฐานท่ีจาํเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรร

ใบสําคญัแสดงสิทธิ รวมถึงการจดัการและการย่ืนคาํขออนุญาตต่างๆ คาํขอผ่อนผนัต่างๆ และหลกัฐานท่ีจาํเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงาน

ราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการนาํใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษทัฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้ง 

(3) มีอาํนาจในการดาํเนินการอ่ืนใดอนัจาํเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวขา้งตน้ โดยมีสรุปรายละเอียด

สาํคญัของใบสาํคญัแสดงสิทธิตามท่ีปรากฎในส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 

 

จาํนวนเสียงท่ีตอ้งใชเ้พ่ือผา่นมติ: 

เสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่มีผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระน้ี) 

 

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับ

การเพิม่ทุนจดทะเบียน 

วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล: 

เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น 

(NDR-W2) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2565 ได้พิจารณาเห็นควรอนุมัติให้มีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัอีกจาํนวน 

86,722,878 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจํานวน 346,891,514 บาท เพ่ิมขึ้นเป็นจํานวน 433,614,392 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจํานวน 

86,722,878 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ 1 บาท โดยมีวตัถุประสงคข์องการเพ่ิมทุนปรากฎรายละเอียดตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) ส่ิงท่ี

ส่งมาด้วย 5 

 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั: 

เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นปี 2565 พิจารณาอนุมตัิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั จาํนวน 86,722,878 บาท จาก 

ทุนจดทะเบียนเดิม จาํนวน 346,891,514 บาท เพิ่มขึ้นเป็นทุนจดทะเบียน จาํนวน 433,614,392 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน จาํนวน 

86,722,878 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท และอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนของบริษทั เป็นดงัน้ี 

 

 ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียน จาํนวน 433,614,392 บาท (ส่ีร้อยสามสิบสามลา้นหกแสนหน่ึงหม่ืนส่ีพนัสามร้อย

เกา้สิบสองบาท) 

 แบ่งออกเป็น  433,614,392 หุ้น (ส่ีร้อยสามสิบสามลา้นหกแสนหน่ึงหม่ืนส่ีพนัสามร้อย

เกา้สิบสองหุ้น) 

 มูลคา่หุ้นละ  1.00 บาท หน่ึงบาท 

 โดยแบ่งออกเป็น    

 หุ้นสามญั  433,614,392 หุ้น (ส่ีร้อยสามสิบสามลา้นหกแสนหน่ึงหม่ืนส่ีพนัสามร้อย

เกา้สิบสองหุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธิ  -- หุ้น (--) 

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

ไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่มีผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็น

พิเศษในวาระน้ี) 

 

วาระท่ี 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นท่ีออกใหม่ 

(NDR-W2) ซ่ึงออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 

วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล: 

สืบเน่ืองจากการท่ีบริษทัฯ ประสงคจ์ะออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 2 (NDR-W2) จาํนวนไม่เกิน 

86,722,878 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วน โดยจะเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจาํนวน 86,722,878 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

จาํนวน 86,722,878 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ 1 บาท  คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปี 2565 พิจารณาและ

อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั จาํนวน 86,722,878 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ 1 บาท 

 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั: 

เห็นสมควรให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปี 2565 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จาํนวน 86,722,878 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้

หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั (NDR-W2) ซ่ึงออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้น

เดิมของบริษทัตามสัดส่วน  ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือเน่ืองจากไม่มีการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นท่ีออกใหม่ บริษทัฯ จะนาํเสนอ

ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาต่อไป  และเห็นควรให้เสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปี 2565 อนุมติัการมอบอาํนาจให้คณะกรรมการ

บริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของ

บริษทั มีอาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ อนัจาํเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักล่าวไดทุ้กประการ รวมถึงการกาํหนด

เง่ือนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวไดต้ามท่ีเห็นสมควรต่อไป ตลอดจนการแกไ้ขถอ้ยคาํ หรือ

ขอ้ความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คาํขอต่าง ๆ และ/หรือ ดาํเนินการใด ๆ เพ่ือให้ปฏิบติัให้

เป็นไปตามคาํส่ังของนายทะเบียนในการย่ืนจดทะเบียนเพ่ิมทุนของบริษทั ต่อกรมพนัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์รวมถึงการนาํหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนเขา้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์และการนาํส่งขอ้มูลเอกสารหลกัฐานต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

จาํนวนเสียงท่ีตอ้งใชเ้พ่ือผา่นมติ: 

เสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่มีผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระน้ี) 

 

วาระท่ี 12 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 

        

 

อน่ึง บริษทัฯ กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2565 (Record Date) ในวนัท่ี 9 มีนาคม 2565  ทั้งน้ี 

หากมีเหตุสุดวิสัยใดๆ ท่ีอาจส่งผลให้ตอ้งมีการเปล่ียนแปลงการจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2565 จึงขอให้ผูถื้อหุ้นติดตามข่าวสาร

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

 

http://www.ndrubber.co.th/
http://www.ndrubber.co.th/
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สําหรับผูถื้อหุ้นท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียงของผูติ้ดเช้ือไวรัส COVID-19 หรือท่านใดท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ท่ีมีความ

ประสงคจ์ะมอบฉนัทะให้บุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมแทน หรือมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ ท่ีไดเ้สนอช่ือให้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ

จากผูถื้อหุ้นซ่ึงปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 6 นั้น กรุณากรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค 

เพียงแบบใดแบบหน่ึง (แนะนาํให้ใชแ้บบ ข) ซ่ึงปรากฏตาม ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 7 หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะได้

ท่ีเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี www.ndrubber.co.th ในหวัขอ้นกัลงทุนสัมพนัธ์ 

 

 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 2565 รวมถึงส่ิงท่ีส่งมาดว้ยทั้งหมดไดจ้ากเวบ็ไซต์ของบริษทัท่ี 

http://www.ndrubber.co.th ตั้งแต่วนัท่ี 8 มีนาคม 2565 ในกรณีท่ีท่านผูถื้อหุ้น มีขอ้สงสัยหรือคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุม สามารถส่ง

คาํถามล่วงหน้ามายงับริษทัฯ ไดท่ี้ คุณนพรัตน์ ชุมพลกูลวงศ ์เลขานุการบริษทั  บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) 129 หมู่ 3 ถนนหนอง

ชาก-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/
http://www.ndrubber.co.th/
mailto:nopparat.c@ndrubber.co.th


ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 

สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 
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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 

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 
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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 
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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 
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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/


ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 

แบบ 56-1 One Report และงบการเงินสําหรับปี  

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 (รูปแบบ QR Code) 



 

แบบ 56-1 One Report และงบการเงินสําหรับปี  

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/13GHLZizJNly-fjqyk0kT2XbONph2h_Te/view?usp=sharing  
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https://drive.google.com/file/d/13GHLZizJNly-fjqyk0kT2XbONph2h_Te/view?usp=sharing


ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 

ข้อมูลผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการแทน

กรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระ 



 

หนา้ 1 ของ 3 
 

ข้อมูลผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระ 
 

นายพงษศั์กดิ ์สวัสดิว์รรณ 

อายุ 70 ปี 

ตําแหน่ง  ประธานกรรมการบริษทั 

วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ 

- วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2557 

จํานวนปีท่ีเข้าดํารงตําแหน่ง 

- 7 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

- ปริญญาตรี สาขาวิชาเคร่ืองกล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

ความเช่ียวชาญ 

- มีความรู้ความสามารถ เก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

- หลกัสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

- ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

- ผูจ้ดัการ  หจก. ไวทเ์ฮา้ส์พลาสติก 

ประสบการณ์ทํางานช่วง 5 ปีย้อนหลัง 

- ปี 2539-ปัจจุบนั ผูจ้ดัการ หจก. ไวทเ์ฮา้ส์พลาสติก  

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (ณ วนัท่ี 12 มีนาคม 2564) 

- ของตนเอง  (ไม่มี) 

- คู่สมรส/บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

- เป็นนอ้งเขยของนางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา 

- เป็นนา้เขยของนายชยัสิทธ์ิ สัมฤทธิวณิชชา 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อย 

- ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 1/1 คิดเป็นร้อยละ 100 

- ประชุมคณะกรรมการบริษทั 5/5  คิดเป็นร้อยละ 100 

 

  

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 



 

หนา้ 2 ของ 3 
 

 

นางธัญญรัตน ์สัมฤทธวิณิชชา 

อายุ 47 ปี 

ตําแหน่ง: กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร 

วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ 

- วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2557 

จํานวนปีท่ีเข้าดํารงตําแหน่ง 

- 7 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

- ปริญญาตรี สาขาวิชา บริหารการโรงแรม มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 

ความเช่ียวชาญ 

- มีความเช่ียวชาญดา้นธุรกิจของบริษทั 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

- หลกัสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

- ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

- กรรมการบริษทั บริษทั ไทยแสงเจริญ เซอร์วิส จาํกดั 

- กรรมการบริษทั บริษทั ต. ไทยเจริญ เซอร์วิส จาํกดั 

ประสบการณ์ทํางานช่วง 5 ปีย้อนหลัง 

- ปี 2552 - ปัจจุบนั : กรรมการ/ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายขายในประเทศ บริษทั เอน็.ดี.รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) 

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (ณ วนัท่ี 12 มีนาคม 2564) 

- ของตนเอง ร้อยละ 4.89 

- คู่สมรส/บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  ร้อยละ 23.26 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

- เป็นภรรยา ของนายชยัสิทธ์ิ  สัมฤทธิวณิชชา 

- เป็นบุตรสะใภ ้ของนางนิตยา  สัมฤทธิวณิชชา 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อย 

- ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 1/1 คิดเป็นร้อยละ 100 

- ประชุมคณะกรรมการบริษทั 5/5 คิดเป็นร้อยละ 100 

 

  



 

หนา้ 3 ของ 3 
 

 

ดร. ศิรดา จารุตกานนท ์
อายุ 43 ปี 

ตําแหน่ง: ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / 

กรรมการอิสระ 

วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ 

- วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2557  

จํานวนปีท่ีเข้าดํารงตําแหน่ง 

- 7 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

- บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (โครงการปริญญาเอกร่วมสาขาบริหารธุรกิจ (JDBA)  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์) 

- บญัชีมหาบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี (เกียรตินิยมอนัดบั 1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 

ความเช่ียวชาญ 

- มีความเช่ียวชาญดา้นบญัชี และการเงิน 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

- หลกัสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

- ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

- หุ้นส่วน :  บริษทั สยาม ทรูธ สอบบญัชี จาํกดั 

- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง : บริษทั กนักุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

ประสบการณ์ทํางานช่วง 5 ปีย้อนหลัง 

- ปี 2559 - ปัจจุบนั : อาจารยป์ระจาํสาขาการบญัชีและการเงิน คณะการจดัการและการท่องเท่ียว มหาวิทยาลยับูรพา 

- ปี 2559 - ปัจจุบนั : หุ้นส่วน บริษทั สยาม ทรูธ สอบบญัชี จาํกดั 

- ปี 2555 - 2559 : รองคณบดี คณะการจดัการและการท่องเท่ียว มหาวิทยาลยับูรพา 

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (ณ วนัท่ี 12 มีนาคม 2564) 

- ของตนเอง (ไม่มี) 

- คู่สมรส/บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

- ไม่มี 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อย 

- ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 1/1 คิดเป็นร้อยละ 100 

- ประชุมคณะกรรมการบริษทั 5/5 คิดเป็นร้อยละ 100 

- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 คิดเป็นร้อยละ 100 

- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 คิดเป็นร้อยละ 100 

 



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 

สรุปรายละเอียดสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น

สามัญของบริษัท คร้ังท่ี 2 (NDR-W2) 



  
 
 
 

หนา้ 1 จาก 5 

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 

สรุปรายละเอยีดสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของ 

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คร้ังท่ี 2 

ท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (“NDR–W2”) 

 

ประเภทของใบสาํคญัแสดงสิทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2 

(“NDR–W2”) ท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 

ชนิดของใบสาํคญัแสดงสิทธิ : ระบุช่ือผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขาย : ไม่เกิน 86,722,878 หน่วย 

อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิ

ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

ราคาการใชสิ้ทธิ : 3.50 บาทต่อหุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0.00 บาท (ศูนยบ์าท) 

วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ : วนัท่ีกาํหนดโดยคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษทั และ/

หรือ บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร

ของบริษทัฯ ภายหลงัจากท่ีบริษทัไดรั้บอนุมติัให้ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิและหุ้นรองรับ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ : 2 ปี นับจากวนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ี ภายหลงัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ 

บริษทัฯ จะไม่ขยายอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ 

วิธีการจดัสรรและเสนอขาย : บริษทัฯ จะเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั

ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยผูถื้อหุ้นเดิมท่ีมีสิทธิไดรั้บจดัสรรใบสําคญั

แสดงสิทธิ ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนรายช่ือผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 7 

เมษายน 2565 (Record Date) โดยบริษทัฯ จะจดัสรรและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี

จะซ้ือหุ้นสามัญให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ในอตัราส่วนหุ้นสามัญเดิม 4 หุ้น ต่อ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า และหากมีเศษจากการคํานวณตาม

อตัราส่วนการจดัสรรดงักล่าว ให้ปัดเศษดงักล่าวทิ้งทั้งจาํนวน และในกรณีท่ีมีใบสําคญั

แสดงสิทธิในส่วนท่ีเหลือดงักล่าวต่อไป 

 

ทั้งน้ี มอบหมายให้ คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัท 

และ/หรือ บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการ

บริหารของบริษทัฯ เป็นผูพิ้จารณากาํหนดเง่ือนไขและรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

วนัใชสิ้ทธิคร้ังแรก และกาํหนดการใชสิ้ทธิ : ภายหลงัจากวนัออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิในการ

ซ้ือหุ้นของบริษทัฯ ไดใ้นวนัดงัต่อไปน้ี (“วันกําหนดใช้สิทธ”ิ) 

คร้ังแรก : 1 ธนัวาคม 2565 

คร้ังท่ีสอง : 1 มิถุนายน 2566 

คร้ังท่ีสาม : 1 ธนัวาคม 2566 

คร้ังสุดทา้ย (ณ วนัครบกาํหนดอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 
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ในกรณีท่ีวนักําหนดการใช้สิทธิดังกล่าว ตรงกับวนัหยุดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ใหเ้ล่ือนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิดงักล่าวเป็นวนัทาํการก่อนหนา้ 

วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย : กาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย คือ วนัท่ีใบสาํคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 2 ปีนบัจากวนัออก

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยในกรณีท่ีวนัใชสิ้ทธิดงักล่าวตรงกบัวนัหยดุของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ให้เล่ือนวนัใชสิ้ทธิดงักล่าวเป็นวนัทาํการก่อนหนา้ 

ระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ : ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ จะตอ้งแจง้ความ

จาํนงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ในระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ใน

ทุกวนัทาํการของบริษทัฯ ภายในระยเวลา 5 วนัทาํการก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิในแต่

ละคร้ัง ยกเวน้ระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ซ่ึงผูถื้อใบสําคญัแสดง

สิทธิสามารถแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิเท่ากบั 15 วนัก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ัง

สุดทา้ย 

การไม่สามารถยกเลิกการแจง้ความจาํนง

ในการใชสิ้ทธิ 

: เม่ือผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิไดแ้จง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นตามใบสําคญัแสดง

สิทธิแลว้ ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ

ดงักล่าวไดอี้กต่อไป 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีจดัสรรไวเ้พ่ือรองรับ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

: 86,722,878 หุ้น ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 25 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ของบริษทัฯ ดงันั้น 

จาํนวนหุ้นท่ีจดัสรรเพ่ือรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิทั้งหมด จะไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของ

หุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

ตลาดรองของใบสาํคญัแสดงสิทธิ : บริษทัฯ จะนําใบสําคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

ตลาดรองขอหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีเกิดจาก

การใชสิ้ทธิ 

: บริษทัฯ จะนาํหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ : ในการพิจารณาผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นของบริษทัภายหลงัการออกและเสนอขายใบสาํคญั

แสดงสิทธิในคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 

กรณีท่ี 1 ผูถื้อหุ้นเดิมเป็นผูใ้ชสิ้ทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ 

ทั้งจาํนวน 

กรณีท่ี 2 ผูถื้อหุ้นเดิมไม่เป็นผูใ้ชสิ้ทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ 

ทั้งจาํนวน แต่มีบุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิทั้ง

จาํนวน 

 

1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

กรณีท่ี 1 เท่ากบัศูนย ์

กรณีท่ี 2 เท่ากบัร้อยละ 20 

Control Dilution  =  Qw / (Qo + Qw) 

โดยท่ี 

Qw  =  จาํนวนหุ้นรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิ NDR–W2 เท่ากบั 86,722,878 หุ้น 

Qo  =  จาํนวนหุ้นท่ีชาํระแลว้ เท่ากบั 346,891,514 หุ้น 
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2. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

กรณีท่ี 1 และกรณีท่ี 2 การกาํหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากบั 3.50 บาทต่อหุ้น ซ่ึงเป็น

ราคาท่ีสูงกว่าราคาตลาดท่ี 2.79 บาทต่อหุ้น ซ่ึงคาํนวณจากราคาซ้ือขายถวัเฉล่ียถ่วง

นํ้าหนกัของหุ้นบริษทัในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ยอ้นหลงัเป็นระยะเวลา 10 วนัทาํการก่อน

วนัประชุมคณะกรรมการบริษทัในวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2565 จึงทาํให้เกิดผลกระทบ

ต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เท่ากบัร้อยละ -5.02 

 

Price Dilution  =  (Po – Pn) / Po 

โดยท่ี 

Po  =  ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย คาํนวณจากราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก 10 วนัทาํ

การ ก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษทัในวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2565 (ตั้งแต่

วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2565 ถึงวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2565) เท่ากบั 2.79 บาทต่อหุ้น 

Pn = ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย คาํนวณสูตร 

 

Pn = (Qo × Po  +  Qw × Pw) / (Qo + Qw) 

โดยท่ี 

Qo  =  จาํนวนหุ้นท่ีชาํระแลว้ เท่ากบั 346,891,514 หุ้น 

Qw  =  จาํนวนหุ้นรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิ NDR–W2 เท่ากบั 86,722,878 หุ้น 

Pw  =  ราคาใชสิ้ทธิของ NDR–W2 เท่ากบั 3.50 บาทต่อหุ้น 

 

3. การลดลงของส่วนแบ่งกําไร (EPS Dilution) 

กรณีท่ี 1 และกรณีท่ี 2 ในกรณีท่ีมีการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิครบทั้งจาํนวน

จะมีผลกระทบต่อการลดลงของส่วนแบง่กาํไร (EPS Dilution) เท่ากบัร้อยละ 0.17 

EPS Dilution  =  (EPSo – EPSn) / EPSo 

โดยท่ี 

EPSo = ส่วนแบ่งกาํไรก่อนการเสนอขาย เท่ากบั 0.12 บาทต่อหุ้น 

 = กาํไรสุทธิ / Qo 

EPSn = ส่วนแบ่งกาํไรหลงัการเสนอขาย เท่ากบั 0.10 บาทต่อหุ้น 

 = กาํไรสุทธิ / (Qo + Qw) 

 

วตัถุประสงคข์องการออกใบสาํคญัแสดง

สิทธิและประโยชน์ท่ีบริษทัฯ จะพึงไดรั้บ

จากการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี 

: เน่ืองจาก บริษทัฯ มีแผนในการขยายธุรกิจเดิมและการลงทุนในธุรกิจใหม่โดยมุ่งเน้น

ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัยานยนตไ์ฟฟ้า EV บริษทัฯ จึงมีวตัถุประสงคท่ี์จะออกใบสาํคญัแสดง

สิทธิเพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้กบับริษทัฯ ในการขยายธุรกิจ รวมถึง

การลงทุนในอนาคต ซ่ึงคาดว่าจะทาํให้รายไดแ้ละผลกาํไรของบริษทัฯ ปรับตวัดีขึ้น และ

จะเป็นประโยชน์แก่บริษทัฯ และผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 

 

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


  
 
 
 

หนา้ 4 จาก 5 

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 

โดยในการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี หากผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทุกรายใชสิ้ทธิ

ซ้ือหุ้นสามัญ ครบถ้วน  บริษัทฯ  จะได้รับ เงินจํานวนประมาณ 303.53 ล้านบาท 

โดยประมาณการสําหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ ประมาณ 103.53 ลา้นบาท และ

การลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัยานยนตไ์ฟฟ้า EV ประมาณ 200 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัฯ 

อาจพิจารณาปรับงบประมาณตามสถานการณ์ โดยจะพิจารณาบนความระมดัระวงัเพ่ือ

ผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

 

การปรับสิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ : บริษทัฯ จะดาํเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ เม่ือเกิดเหตุการณ์ใด

เหตุการณ์หน่ึง ดงัต่อไปน้ี เพ่ือรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ

ไม่ให้ดอ้ยไปกว่าเดิม 

1. เม่ือมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นของบริษทัฯ อนัเป็นผลมาจากการรวม

หุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 

2. เม่ือบริษทัฯ เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ใดๆ ในราคาท่ีตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด

ของหุ้นสามญัของบริษทัฯ 

3. เม่ือบริษทัฯ เสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ประเภทหุ้นกูแ้ปลงสภาพหรือใบสาํคญั

แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นใดๆ โดยกาํหนดราคาหรือคาํนวณราคาของหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือ

รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นนั้นตํ่ากว่าร้อยละ 90 

ของราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทัฯ 

4. เม่ือบริษทัฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นท่ีออกใหม่ให้แก่ผูถื้อหุน้ 

5. เม่ือบริษทัฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซ่ึงเกินกว่าอตัราร้อยละ 80 ของกาํไรสุทธิตามงบ

การเงินเฉพาะบริษทัฯ หลงัจากหักเงินสํารองต่างๆ สําหรับการดาํเนินงานในรอบ

ระยะเวลาบญัชีใดๆ ในระหว่างอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

6. เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกบั (1) – (5) ท่ีทาํให้ประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ท่ีผู ้

ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นจะไดรั้บเม่ือมีการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ดอ้ยไปกว่าเดิม 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ : คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษทั และ/หรือ บคุคลท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษทั มีอาํนาจ

ในการพิจารณากาํหนดรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ

ดงักล่าว ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง 

1. กาํหนดและแกไ้ขเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ อนัจาํเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกบั

การออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง รายละเอียดการเสนอขายวนั

ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ การจดัสรร และรายละเอียดการใช้สิทธิแปลงสภาพของ

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ การเขา้เจรจาทาํความตกลง และลงนามใน

เอกสารและสัญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิดังกล่าว 

รวมทั้งการดาํเนินการต่าง ๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว 
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2. การลงนามในเอกสารคาํจออนุญาตต่างๆ คาํขอผ่อนผนัต่างๆ และหลกัฐานท่ีจาํเป็น

ท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ รวมถึงการจดัการและการย่ืนคาํขอ

อนุญาตต่างๆ คาํขอผ่อนผนัต่างๆ และหลกัฐานท่ีจาํเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกับหน่วยงาน

ราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิของบริษทัฯ เขา้จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

3. การดาํเนินการอ่ืนใดอนัจาํเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิใน

คร้ังน้ี 

นายทะเบียน : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
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(F53-4) 

แบบรายงานการเพิม่ทุน 

บริษัท เอ็น. ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) 

วันท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2565 

 

 ขา้พเจา้ บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษทั คร้ัง 1/2565 เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 

2565 เก่ียวกบัการเพ่ิมทุนและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนดงัต่อไปน้ี 

 

1. การเพิม่ทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2565 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน

ของบริษทั จาก 346,891,514 บาท เป็น 433,614,392 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ จาํนวน 86,722,878 หุ้น มูลค่าท่ีตรา

ไวหุ้้นละ 1 บาท โดยเป็นการเพ่ิมทุนในลกัษณะดงัน้ี 

 

การเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จํานวนหุ้น 

 

มูลค่าท่ีตราไว้ 

(บาทต่อหุ้น) 

รวม 

(ล้านบาท) 

 แบบกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งินทนุ หุ้นสามญั 86,722,878 1.00 86,722,878 

หุ้นบุริมสิทธิ - - - 

  แบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) หุ้นสามญั    

หุ้นบุริมสิทธิ    

 

2. การจัดสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน 

2.1 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน 

จัดสรรให้แก่ จํานวนหุ้น 

(หุ้น) 

อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จอง

ซ้ือ และชําระ

เงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

ผูถื้อหุ้นเดิมเพ่ือรองรับการใช้

สิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ท่ีจะซ้ือสามญัของบริษทั 

คร้ังท่ี 2 (NDR–W2) 

ไม่เกิน 

86,722,878 

4 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 

1 หน่วยใบสาํคญั

แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ

หุ้นสามญัของบริษทั 

คร้ังท่ี 2 (NDR–W2) 

จดัสรรให้แก่ 

ผูถื้อหุ้นเดิมโดย

ไม่คิดมูลค่า 

หมายเหตุ 1 - 3 หมายเหตุ 1 - 3 

 หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ จะออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2 (NDR–W2) 

จาํนวนไม่เกิน 86,722,878 หน่วย โดยบริษทัฯ จะจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการ

ถือหุ้น (Right Offering) ในอตัราส่วนหุ้นสามญัเดิม 4 หุ้น ต่อใบสคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยหากมีเศษจากการคาํนวณตาม

อตัราส่วนการจดัสรรดงักล่าวให้ปัดเศษดงักล่าวทิ้งทั้งจาํนวน และในกรณีท่ีมีใบสาํคญัแสดงสิทธิคงเหลือภายหลงัการจดัสรร 

บริษทัฯ จะดาํเนินการยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิในส่วนท่ีเหลือดงักล่าวต่อไป 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 
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2. บริษทัฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษทั และ/หรือ บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษทั มีอาํนาจในการพิจารณากาํหนดรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง 

1) กาํหนดและแก้ไขเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ อนัจาํเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกับการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ซ่ึง

รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง รายละเอียดการเสนอขาย วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ การจดัสรร และรายละเอียดการใชสิ้ทธิ

แปลงสภาพของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั การเขา้เจรจาทาํความตกลง และลงนามในเอกสาร และสัญญาต่าง ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าว รวมทั้งการดาํเนินการต่าง ๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรใบสาํคญั

แสดงสิทธิดงักล่าว 

2) การลงนามในเอกสารคาํขออนุญาตต่าง ๆ คาํขอผอ่นผนัต่าง ๆ และหลกัฐานท่ีจาํเป็นท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรใบสาํคญัแสดง

สิทธิ รวมถึงการจัดการและการย่ืนคาํขออนุญาตต่าง ๆ คาํขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานท่ีจําเป็นท่ีเก่ียวข้องกับ

หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ 

3) มีอาํนาจในการดาํเนินการอ่ืนใดอนัจาํเป็นแบะสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี 

3. ใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจะมีอาย ุ2 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ และราคาใชสิ้ทธิอยูท่ี่ 3.50 บาทต่อหุ้น 

 

2.2 การดําเนินการของบริษัทกรณีท่ีมีเศษของหุ้น 

กรณีมีเศษท่ีเหลือจากการคาํนวณตามอัตราส่วนการจดัสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท เอ็น.ดี. 

รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2 (NDR–W2) ให้ปัดเศษดงักล่าวทิ้งทั้งจาํนวน 

 

3. กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัตกิารเพิม่ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2565 ในวนัองัคารท่ี 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิ 

เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2565 (Record Date) 

ในวนัท่ี 9 มีนาคม 2565 

 

4. การขออนุญาตเพิม่ทุน / จัดสรรหุ้นเพิม่ทุนต่อหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง และเง่ือนไขการขออนุญาต (ถ้ามี) 

บริษทัฯ จะดาํเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

รวมทั้งการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน และดาํเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ 

ไอ ให้รับหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิม่ทุน และการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพิม่ 

การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ (NDR–W2) ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิม เพ่ือเป็นการรองรับการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี

จะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 2 (NDR–W2) ท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยการออกและเสนอขาย

ใบสําคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ในการระดมทุนเพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต ทั้งจากการขยายตวัของ

ธุรกิจเดิมและการลงทุนในธุรกิจใหม่โดยมุ่งเน้นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัยานยนต์ไฟฟ้า EV และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเพ่ือ

เสริมสภาพคล่องของบริษทัฯ 
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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 

6. ประโยชน์ท่ีบริษัทจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน / จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

การออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมในคร้ังน้ี จะช่วยรักษาสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัฯ ส่งผล

ใหบ้ริษทัฯ มีโครงสร้างทางเงินท่ีมัน่คงมากย่ิงขึ้น รวมทั้งบริษทัฯ จะมีความพร้อมทางดา้นเงินทุนและสภาพคล่องทางการเงิน อนัจะ

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษทัฯ และเป็นการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผูถื้อหุ้นในระยะยาว 

 

7. ประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน / จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

7.1 นโยบายเงินปันผล บริษทัฯ กาํหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิของ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ หลงัจากหักเงินสํารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัและกฎหมาย 

หากไม่มีเหตุจาํเป็นอ่ืนใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานปกติของบริษทัฯ อยา่งมีนยัสาํคญั 

7.2 ผูถื้อ NDR–W2 จะมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลเม่ือผูถื้อ NDR–W2 ไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพ NDR–W2 เป็นหุ้นสามญัของบริษทั และ

ไดรั้บการจดทะเบียนเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทักบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

 

8. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจําเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมัติการเพิม่ทุน / จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

- ไม่มี – 

 

9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิม่ทุน / จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

ลําดับ ขั้นตอนการดําเนนิการ วัน เดือน ปี 

1. วนัประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2565 เพ่ืออนุมติัการเพ่ิมทุน และการ

จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุเพ่ือรองรับการออกและเสนอขาย NDR–W2 

22 กุมภาพนัธ์ 2565 

2. วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 

2565 (Record Date) 

9 มีนาคม 2565 

3. วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2565 29 มีนาคม 2565 

4. วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้

ของบริษทั (Record Date) 

7 เมษายน 2565 

5. จดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนั  

นบัจากวนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อ

หุ้นมีมติอนุมติัการเพ่ิมทุน 

 บริษทัฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้ง ครบถว้นทุกประการ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

ลงช่ือ..................................................... กรรมการผูจ้ดัการ 

(นายชยัสิทธ์ิ สัมฤทธิวณิชชา) 
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ข้อมูลของกรรมการอสิระเพ่ือเป็นทางเลือกสําหรับเป็น 

ผู้รับมอบฉันทะและนิยามกรรมการอสิระของบริษัทฯ 



 

หนา้ 1 ของ 2 
 

 

ข้อมูลกรรมการอิสระ 

เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเลือกกรรมการอสิระเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 

 

1. ดร. ศิรดา จารุตกานนท์ 

อายุ : 43 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 

ส่วนได้เสียพเิศษในวาระการประชุม : -ไม่มี- 

 

 

 

2. นายธีรศักด์ิ สว่างเนตร 

อายุ : 48 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 : -ไม่มี- 

 

 

 

 

3. นายโกวิท คริสธานินทร์ 

อายุ :  47 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 

 

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเก่ียวกับความเป็นอิสระตามท่ีบริษัทฯ กําหนด และสอดคล้องกับประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และเป็นไปตามมาตรฐานสากล และตอ้งสามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทุกรายให้เท่า

เทียมกนั โดยไม่ให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ นอกจากน้ี ยงัตอ้งสามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัโดยให้

ความเห็นอยา่งเป็นอิสระได ้

 

กรรมการอิสระของบริษทัตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้กาํหนด ดงัน้ี 

 

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ* ทั้งน้ี ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

ของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทัฯ* เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมายของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร

บริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ* ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระ

ของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั

ฯ* เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ* และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานกั

งานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ* เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการ

เงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ* และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือ

หุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึง

เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่

เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ

เงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมี

สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

* รวมถึงบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 

 

กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้ 1 ถึงขอ้ 9 อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการ

ของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้
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แบบหนังสือมอบฉันทะ 



  
 
 
 

 

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 

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

ผูถื้อหุ้นประจาํปี 2565 ในวนัองัคารท่ี 29 มีนาคม 2565 เวลา 9.30 นาฬิกา ณ ห้องเพชรชมพู  ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์กรุงเทพมหานคร 

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

ผู ้ถือหุ้น  ประจําปี 2565 ในวันอังคารท่ี  29 มีนาคม 2565 เวลา 9.30 นาฬิกา ณ ห้องเพชรชมพู   ชั้ น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์

กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

� วาระท่ี 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 

 � (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 � (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 

� วาระท่ี 2  รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564 และแผนดําเนินการในปี 2565 

 � (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 � (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 
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� วาระท่ี 3  รับทราบการเตรียมการย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของ NDR จากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เข้าซ้ือขายในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 � (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 � (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 

� วาระท่ี 4  พจิารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 � (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 � (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 

� วาระท่ี 5  พจิารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล สําหรับผลการดําเนินงานปี 2564 

 � (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 � (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 

� วาระท่ี 6  พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ 

 � (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 � (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  � แต่งตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระเขา้รับตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง ทั้ง 3 ท่าน 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 

  � แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

1) นายพงษ์ศักด์ิ สวัสด์ิวรรณ กรรมการ 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 

2) นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการ 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 

3) ดร. ศิรดา จารุตกานนท์  กรรมการอิสระ 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 

� วาระท่ี 7  พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2565 

 � (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 � (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 

� วาระท่ี 8  พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2565 

 � (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 � (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

� 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 9  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท คร้ังท่ี 2 (NDR-W2) เพ่ือจัดสรร

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 

 � (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 � (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 

� วาระท่ี 10  พิจารณาอนุมัติการเพิม่ทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับ

การเพิม่ทุนจดทะเบียน 

 � (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 � (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 

� วาระท่ี 11  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นท่ีออกใหม่ 

(NDR-W2) ซ่ึงออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 

 � (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 � (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 

� วาระท่ี 12  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 

           (……………………………………….) 
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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 2565 ใน

วนัองัคารท่ี 29 มีนาคม 2565 เวลา 9.30 นาฬิกา ณ ห้องเพชรชมพู  ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ 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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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 2565 ในวนัองัคารท่ี 29 มีนาคม 2565 เวลา 9.30 นาฬิกา ณ ห้องเพชรชมพู  ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์กรุงเทพมหานคร 

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 2564 

 � (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 � (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 

� วาระท่ี 2  รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564 และแผนดําเนินการในปี 2565 

 � (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 � (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 

� วาระท่ี 3  รับทราบการเตรียมการย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของ NDR จากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เข้าซ้ือขายในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 � (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 � (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 

� วาระท่ี 4  พจิารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 � (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 � (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 

� วาระท่ี 5  พจิารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล สําหรับผลการดําเนินงานปี 2564 

 � (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 � (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 

� วาระท่ี 6  พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ 

 � (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 � (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  � แต่งตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระเขา้รับตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง ทั้ง 3 ท่าน 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 

  � แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

1) นายพงษ์ศักด์ิ สวัสด์ิวรรณ กรรมการ 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 

2) นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการ 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 
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3) ดร. ศิรดา จารุตกานนท์  กรรมการอิสระ 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 

� วาระท่ี 7  พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2565 

 � (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 � (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 

� วาระท่ี 8  พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2565 

 � (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 � (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 

� วาระท่ี 9  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท คร้ังท่ี 2 (NDR-W2) เพ่ือจัดสรร

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 

 � (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 � (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 

� วาระท่ี 10  พิจารณาอนุมัติการเพิม่ทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับ

การเพิม่ทุนจดทะเบียน 

 � (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 � (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 

� วาระท่ี 11  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นท่ีออกใหม่ 

(NDR-W2) ซ่ึงออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 

 � (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 � (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 

� วาระท่ี 12  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 � (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 � (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย  � งดออกเสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่า 

การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น  

http://www.ndrubber.co.th/
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(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณี

ท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม

ขอ้เทจ็จริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  

 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือ

มอบฉนัทะ 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 2565 ใน

วนัองัคารท่ี 29 มีนาคม 2565 เวลา 9.30 นาฬิกา ณ ห้องเพชรชมพู  ชั้น 3 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 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่ารายการในใบตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถูกตอ้งบริบรูณ์และเป็นความจริงทุกประการ 

ลงช่ือ ……………………………………………ผูม้อบฉนัทะ 

            (……………………………………….) 

 

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

           (……………………………………….) 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 8 

ข้อบังคบัของบริษัทท่ีเกีย่วข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและ

การออกเสียงลงคะแนน 
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ข้อบงัคับของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน 

 

1. การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น 

 

หมวดท่ี 2 ข้อ 18 

ในระหว่างย่ีสิบเอ็ด (21) วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นแต่ละคร้ัง บริษทัจะปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นก็ได ้โดยประกาศ 

ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของบริษทัทุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบส่ี (14) วนั ก่อนวนัเร่ิมปิดสมุด

ทะเบียนพกัการโอนหุ้น 

 

หมวดท่ี 4 ข้อ 38 

คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นอย่างน้อยปีละหน่ึง (1) คร้ัง การประชุมเช่นน้ีให้เรียกว่า “การประชุมสามญั” 

การประชุมสามญัดงักล่าวให้กระทาํภายในส่ี (4) เดือนภายหลงัการส้ินสุดรอบปีทางการบญัชีของบริษทั การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนๆ 

ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามญั” 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือ  

ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทั้ งหมด 

จะเขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ี

ขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายในส่ีสิบห้า (45) 

วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุ้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อ

หุ้นคนอ่ืนๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบห้า (45) วนั นบัแต่วนัครบกาํหนดระยะเวลาตาม

วรรคสาม ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจาํเป็นท่ี

เกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคส่ีคร้ังใดจาํนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาร่วม

ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไวใ้น ขอ้ 42 ผูถื้อหุ้นตามวรรคส่ีตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากการจดัให้

มีการประชุมในคร้ังนั้นให้แก่บริษทั 

 

หมวดท่ี 4 ข้อ 40 

ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทาํหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ 

การประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา พร้อมทั้ง

เสนอความเห็นและคาํแนะนาํของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าวและจดัส่งให้ผูถื้อหุ้น นายทะเบียนและต่อตลาดหลกัทรัพยใ์นกรณีท่ี

บริษทัเขา้จดทะเบียนเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม และคาํบอกกล่าวเรียก

ประชุมผูถื้อหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชุม 

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 
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2. การมอบฉันทะ 

 

หมวดท่ี 4 ข้อ 41 

ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นจะมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนไดโ้ดยผูรั้บมอบฉันทะ 

ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั การมอบฉันทะจะตอ้งทาํเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะและทาํตามแบบท่ีนายทะเบียน

บริษทัมหาชนจาํกดักาํหนด  

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

ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีกาํหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นนั้นไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป 

ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้น

ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (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 ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน 

ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึง (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 ผูถื้อหุ้นลงนามแสดงบตัรประจาํตวัประชาชนและทาํการตรวจวดัอุณหภูมิร่างกาย 

1.2 ผูถื้อหุ้นตอ้งผา่นการตรวจหาเช้ือไวรัส COVID-19 โดยชุดตรวจ Antigen Test Kit 

1.3 ผูถื้อหุ้นลงนามและนาํส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนเพ่ือเขา้ประชุม 

1.4 ผูถื้อหุ้นแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการฉบบัจริง หรือหนงัสือเดินทางฉบบัจริง (กรณีผูถื้อ

หุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพ่ือลงทะเบียน 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่ให้ผูถื้อหุน้ท่ีมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศา หรือ ผลตรวจ ATK เป็นบวก เขา้ร่วมในห้อง

ประชุม กรุณามอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืน หรือมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ ท่ีไดเ้สนอช่ือให้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ

แทน 

2. กรณีมอบฉันทะ 

2.1 ผูรั้บมอบฉนัทะลงนามและนาํส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน พร้อมสําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือเอกสารท่ีทางราชการ

ออกให้ซ่ึงปรากฏรูปถ่ายและยงัไม่หมดอาย ุณ วนัประชุม  

2.2 ผูรั้บมอบฉนัทะนาํส่งหนงัสือมอบฉนัทะ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5) โดยดาํเนินการดงัน้ี 

1) กรอกขอ้ความให้ชดัเจน แลว้ผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะลงช่ือในหนงัสือมอบฉันทะ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5) พร้อม

ทั้งระบุการออกเสียงในแต่ละวาระ แลว้ติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

1.1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา  

กรุณาแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูม้อบฉนัทะ 

1.2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิตบิุคคล หรือ Custodian 

ก) กรุณาแนบสําเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรือ หนงัสือเดินทาง (กรณี

เป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจท่ีไดล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะ 

ข) กรณี Custodian เป็นผูม้อบฉันทะ กรุณาแนบหนังสือมอบอาํนาจให้ Custodian และแนบหลกัฐานของ 

ผูม้อบอาํนาจ และของ Custodian ตาม 1.2) ก) รวมทั้งหนังสือยืนยนัหรือสําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 

Custodian ดว้ย 

2) เอกสารท่ีเป็นสาํเนาทุกฉบบัตอ้งมีการรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

2.3 เพ่ือความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลกัฐานมายงั NDR เพ่ือตรวจสอบก่อนวนัประชุมภายใน วันท่ี 25 

มีนาคม 2565 

3. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมกีารแก้ไขคํานําหน้าช่ือ ช่ือสกุล 

โปรดแสดงหลกัฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดงักล่าวดว้ย 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 
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แผนท่ีต้ังสถานท่ีประชุม 
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