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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 

ของ 

บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) 

 

วันเวลาและสถานท่ี 

ประชุมเม่ือ วนัองัคารท่ี 29 มีนาคม 2565 เวลา 9.30 นาฬิกา ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด,์ กรุงเทพมหานคร 

 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายพงษศ์กัด์ิ สวสัด์ิวรรณ ประธานกรรมการ 

2. ดร. ศิรดา  จารุตกานนท ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจาณณาคา่ตอบแทน/กรรมการอิสระ 

3. นายธีรศกัด์ิ  สว่างเนตร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

4. นายโกวิท  คริสธานินทร์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

5. นางนิตยา  สัมฤทธิวณิชชา กรรมการ 

6. นายชยัสิทธ์ิ  สัมฤทธิวณิชชา กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ 

7. นางธญัญรัตน์  สัมฤทธิวณิชชา กรรมการ 

 

กรรมการท่ีลาประชุม 

1. Mr. Marco Low Peng Kiat กรรมการ 

 

ผู้บริหาร 

1. นางสาวมาลินีย ์เจริญชยัสิน ผูบ้ริหารสูงสุดดา้นบญัชีและการเงิน 

 

ผู้สอบบัญชี 

1. นางสาวศราวลัย ์บริบูรณ์ บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั 

2. นางสาวโชติมนต ์สิทธิพงศธร บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั 

 

ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย 

1. นางสาววิยะฎาถวิล เล่ือนฉวี บริษทั เอดบับลิวพี แอนด ์อลัลายแอนซ์ จาํกดั 

 

เลขานุการในท่ีประชุม 

1. นางสาวนพรัตน์ ชุมพลกูลวงศ ์ เลขานุการบริษทั / ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 

 

ผู้ทําหน้าท่ีนับคะแนนเสียงในการประชุม 

1. บริษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่เนล จาํกดั 
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เร่ิมการประชุม  

 

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

เขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 7 ท่าน (รายช่ือและการดาํรงตาํแหน่งปรากฎตามรายละเอียดดา้นบน) เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ

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

วนัน้ีได ้ นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดเ้ชิญตวัแทนผูส้อบบญัชีจากบริษทั แกรนท์ ธอนตนั จาํกดั คือ นางสาวศราวลัย ์บริบูรณ์ และ นางสาว

โชติมนต์ สิทธิพงศธร  ตวัแทนท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษทั เอดบับลิวพี แอนด์ อลัลายแอนซ์ จาํกดั คือ นางสาววิยะฎาถวิล เล่ือนฉวี  

รวมถึงผูบ้ริหารสูงสุดดา้นบญัชีและการเงินของบริษทัฯ คือ นางสาวมาลินีย ์เจริญชยัสิน มาเขา้ร่วมประชุมเพ่ือตอบขอ้ซักถามของผูถื้อ

หุ้นในวนัน้ี 

 

ต่อมา พิธีกรจึงขอรายงานจาํนวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม โดยมีผูถื้อหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง จาํนวน 10 ราย รวมจาํนวนหุ้น 

164,681,132 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะ จาํนวน 19 ราย รวมจาํนวนหุ้น 101,906,989 หุ้น รวมจาํนวนผูถื้อหุ้นทั้งส้ิน 29 ราย และ

จาํนวนหุ้นรวมทั้งส้ิน 266,588,121 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 76.85 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด 346,891,514 หุ้น ซ่ึงครบเป็นองค์

ประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ จึงไดเ้ชิญนายพงษศ์กัด์ิ สวสัด์ิวรรณ ประธานกรรมการ (“ประธานฯ” ) ทาํหน้าท่ีเป็นประธานในท่ี

ประชุม โดยประธานฯ ไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม และกล่าวเปิดประชุม พร้อมกบัมอบหมายให้พิธีกรช้ีแจงรายละเอียด

ท่ีเก่ียวขอ้งสาํหรับการประชุมและเป็นผูด้าํเนินการประชุม 

 

ต่อมา พิธีกรไดก้ล่าวถึงการเตรียมการในการจดัประชุมท่ีบริษทัฯ กาํหนดมาตรการขึ้นตามแนวทางการจดัประชุมของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกรมควบคุมโรค เพ่ือประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผูถื้อหุน้และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการประชุม ดงัน้ี 

1. เสนอแนะให้ผูถื้อหุ้นมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระเขา้ประชุมแทน เพ่ือลดจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

2. ทาํการฉีดพ่นฆ่าเช้ือโรคบริเวณอาคารท่ีประชุมก่อนและหลงัการประชุม 

3. จดัตั้งจุดคดักรองเพ่ือตรวจวดัไขแ้ละตรวจหาเช้ือไวรัส COVID-19 ดว้ยชุดตรวจ ATK บริเวณหนา้ห้องประชุม 

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 2565 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 เทา่กบั 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 

 

สาํหรับวาระและเง่ือนไขในการอนุมติัในแต่ละวาระมีดงัน้ี 

 

ในการประชุมคร้ังน้ี วาระท่ี 1  วาระท่ี 4  วาระท่ี 5  วาระท่ี 8  วาระท่ี 9 และวาระท่ี 11 จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากจาก

คะแนนเสียง ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีก

หน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด สําหรับวาระท่ี 7 จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบเป็น สองในสาม จากคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  สําหรับวาระท่ี 10 จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบเป็น สามในส่ี จากคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น

ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และสาํหรับวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3  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 2564 

 

 พิธีกรแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า สาํหรับวาระน้ี บริษทัฯ ไดส่้งรายละเอียด รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2564 

ให้ท่านผูถื้อหุ้นพิจารณาแลว้ ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 พร้อมหนงัสือเชิญประชุมซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นล่วงหน้าแลว้ ซ่ึงวาระน้ีจะตอ้ง

ไดรั้บอนุมติัจากเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 

 พิธีกรสอบถามในท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม จึง

ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงคะแนน และปิดการลงคะแนน โดยพิธีกรรายงานว่าในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมอีก 4 ราย รวม

มีผูถื้อหุน้ทั้งส้ิน 33 ราย มีจาํนวนหุ้นรวมทั้งส้ิน 266,641,459 หุ้น 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2564 ตามท่ีเสนอ โดยมีผลการนบั

คะแนนเสียงในวาระน้ี ดงัน้ี 
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มต ิ จํานวน (หุ้น) 
% ของจํานวนหุ้นท่ีมาร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 266,641,459 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวมจาํนวนเสียง 266,641,459 100.00 

งดออกเสียง 0 - 

 

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564 และแผนดําเนินการในปี 2565 

 

 พิธีกรแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า สาํหรับวาระน้ี เป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน และขอให้กรรมการไดร้ายงาน

รายละเอียดในวาระน้ี 

 

 นายชยัสิทธ์ิ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผูจ้ดัการ รายงานรายละเอียดผลการดาํเนินงานในปี 2564 และแผนการดาํเนินงานใน

ปี 2565 ดงัน้ี 

 

ผลการดําเนินงานในปี 2564: บริษทัฯ มีรายไดเ้พ่ิมขึ้นอยู่ท่ี 852.04 ลา้นบาท ถึงแมว่้า บริษทัฯ มีผลการดาํเนินงานซ่ึงเป็นกาํไรอยู่ท่ี 

41.91 ลา้นบาท แต่กาํไรลดลง 3.30 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2563 โดยเป็นผลมาจาก 

• สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ท่ียงัระบาดอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง ทาํให้มีการชะลอคาํส่ังซ้ือจากลูกคา้  

• ช่วงตน้ปี 2564 เร่ิมมีการปิดประเทศของประเทศกมัพูชา สปป. ลาว และประเทศมาเลเซีย รวมถึงมีการปิดกิจการหลาย

ประเภทในประเทศไทย  

• ราคาสินคา้โภคภณัฑใ์นตลาดโลกมีการปรับตวัสูงขึ้นอยา่งรวดเร็วและต่อเน่ืองทุกชนิด ส่งผลให้ตน้ทุนของบริษทัฯ ปรับตวั

สูงขึ้นเป็นอยา่งมาก 

 

แผนการดําเนินงานในปี 2565 : บริษทัฯ มีแผนดาํเนินการดงัน้ี 

• ตั้งเป้าหมายเป็นบริษัทฯ ระดับภูมิภาค 

o ขยายสู่ตลาดต่างประเทศ (ปัจจุบันบริษทัฯ เข้าสู่ตลาดประเทศเมียนมา ประเทศกัมพูชา ประเทศลาว ประเทศ

มาเลเซีย ประเทศเกาหลีใต ้และประเทศฝร่ัเศส) 

• ปรับกลยุทธ์ระยะส้ันตามสถานการณ์ปี 2565 

o เพ่ิมประเภทสินคา้เพ่ือขยายกลุ่มเป้าหมาย 

o เพ่ิมช่องทางและลงพ้ืนท่ีการขายเพ่ือให้เขา้ถึงผูบ้ริโภคมากขึ้น 

o ปรับกลยทุธ์การขายให้สอดคลอ้งกบัตน้ทุนท่ีสูงขึ้นเพ่ือรักษาผลกาํไรของบริษทัฯ 

o จดัลาํดบัความสาํคญัของการลงทุนและเลือกลงทุนกบัโครงการท่ีมีผลต่อผลประกอบการเป็นลาํดบัตน้ 
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• ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้เป็นระบบ Automation 

o พฒันาการออกแบบเคร่ืองจกัรใหม่ และปรับปรุงเคร่ืองจกัรเดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซ่ึงจะช่วยให้สามารถเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการผลิต และสามารถลดจาํนวนพนกังานลงได ้

• ขยายธุรกจิเดิมและให้ความสําคัญกับบริษทัท่ีเข้าไปลงทุน 

• มองหาโอกาสขยายไปยังธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า 

 

พิธีกรสอบถามในท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีผูถื้อหุ้นสอบถามดงัน้ี 

 

1. นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล  ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

คําถาม: บริษทัฯ ลงทุนในรถไฟฟ้าไปแลว้เทา่ไหร่  

คาํตอบ: นายชยัสิทธ์ิ ช้ีแจงว่า สาํหรับการลงทุนในบริษทั อีทราน (ไทยแลนด)์ จาํกดั นั้น เป็นการลงทุน 2 คร้ัง โดยคร้ังแรกเป็นการ

แลกหุ้นกัน และคร้ังท่ีสองเป็นการลงทุนด้วยเงินสด โดยรวมการลงทุน 2 คร้ัง ประมาณ 80-100 ล้านบาท  สําหรับการ

ลงทุนในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้ายงัไม่มีตวัเลขการลงทุนท่ีชดัเจน เน่ืองจากยงัไม่มีโครงการลงทุนท่ีแน่นอน แต่อาจมีธุรกิจท่ี

เก่ียวเน่ืองในอนาคต เช่น ธุรกิจประกอบแบตเตอร่ีในประเทศไทย เพ่ือช่วยลดภาษีนาํเขา้แบตเตอร่ีได ้

 

2. นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒ ิ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

คําถาม: รายไดจ้ากการขายปี 2563 อยู่ท่ี 775.84 ลา้นบาท กาํไร 45.21 ลา้นบาท ส่วนรายไดจ้ากการขายปี 2564 อยู่ท่ี 839.92 ลา้น

บาท กาํไร 41.91 ล้านบาท เห็นได้ว่ารายได้จากการขายของปี 2564 เพ่ิมขึ้น แต่กาํไรลดลง เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2563 

นอกจากเหตุผลเร่ืองตน้ทุนวตัถุดิบแลว้  ปริมาณการขายสินคา้ต่างกนัมากนอ้ยเพียงใด  

คาํตอบ: นายชัยสิทธ์ิ ช้ีแจงว่า ในปี 2564 มีปริมาณการขายสินคา้และมูลค่าต่อหน่วย มากกว่า ปี 2563  เน่ืองจากตน้ทุนเพ่ิมขึ้น จึง

ตอ้งมีการขยบัราคาสินคา้ ทาํให้ราคาต่อหน่วยสินคา้เพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกนั ทั้งน้ี กาํไรสุทธิปี 2563 อยู่ท่ี 5.83% ในขณะน้ีปี 

2564 อยู่ท่ี 4.98% ลดลง 0.85%   สําหรับกาํไรขั้นต้นปี 2563 อยู่ท่ี 23.8% และปี 2564 อยู่ท่ี 18.5% ลดลงประมาณ 5.3% 

เน่ืองจากตน้ทนุท่ีเพ่ิมสูงขึ้นนั้น เพ่ิมมากกว่าราคาสินคา้ท่ีบริษทัสามารถจะเพ่ิมขึ้นในตลาดได ้

 

คําถาม: สินคา้ใดของ NDR ท่ีมี margin สูง  

คาํตอบ: นายชยัสิทธ์ิ ช้ีแจงว่า สินคา้ท่ีมี margin สูงคือ ยางนอกท่ีไม่ใชย้างใน โดยบริษทัเน้นกระจายสินคา้ประเภทน้ีตั้งแต่ปี 2564 

และจะดาํเนินการต่อในปี 2565  

 

คําถาม: ปี 2565 มีเป้าหมายส่งมอบรถมอเตอร์ไซดไ์ฟฟ้าของ ETRAN จาํนวน 5,000 คนั ดงันั้น ปี 2566 มีเป้าหมายส่งมอบก่ีคนั  

คาํตอบ: นายชยัสิทธ์ิ ช้ีแจงว่า ในปี 2566 วางเป้าส่งมอบรถจกัรยานยนต์ไฟฟ้า ETRAN อยู่ท่ี 10,000-20,000 คนั โดยจะดูตลาดรถ 

EV ควบคู่ไปดว้ย 

 

คําถาม: สินคา้ท่ีส่งไปจาํหน่ายในประเทศเกาหลีใตแ้ละประเทศฝร่ังเศษ เป็นสินคา้ประเภทยางรถจกัรยานยนตอ์ยา่งเดียวใช่หรือไม่  

คาํตอบ: นายชยัสิทธ์ิ ตอบว่า ใช่ โดยเป็นยางนอกรถจกัรยานยนตป์ระเภทท่ีไม่ใชย้างใน 
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คําถาม: ลูกคา้ของ ETRAN เป็นลูกคา้ประจาํ หรือลูกคา้ทัว่ไป  

คาํตอบ: นายชยัสิทธ์ิ ช้ีแจงว่า ปัจจุบนัเนน้ลูกคา้เป็นประเภทผูใ้ชเ้ป็นหลกั โดยมีการจบัมือร่วมกบั Robinhood เพ่ือโปรโมทการใช้

รถ ETRAN โดยปัจจุบันมียอดจองรถ ประมาณ 6,000 คน แต่ด้วยปัญหาเศรษฐกิจโลก ต้นทุนวตัถุดิบ และการนําเข้า

แบตเตอร่ี ทาํให้ยงัไม่สามารถขยายกาํลงัการผลิตไดม้ากนกั 

 

คําถาม: NDR บริหารจดัการเร่ืองวตัถุดิบอยา่งไร มีการ stock วตัถุดิบก่ีวนั  

คาํตอบ: นายชัยสิทธ์ิ ช้ีแจงว่า ในสถานการณ์ปกติ จะ stock วตัถุดิบประมาณ 15 วนั แต่สําหรับสถานการณ์วตัถุดิบราคาสูงขึ้น

ในช่วงน้ี ก็จะมีการลอ็คราคาและ stock สินคา้มากขึ้น มีการซ้ือล่วงหน้ามากขึ้นสําหรับวตัถุดิบท่ีสามารถซ้ือล่วงหนา้ได ้แต่

ก็จะมีวตัถุดิบางชนิดท่ีไม่สามารถลอ็คราคาได ้โดยเฉล่ียมี stock วตัถุดิบ ประมาณ 45 วนั 

 

คําถาม: อตัราแลกเปล่ียนมีผลกบับริษทัมากนอ้ยเพียงใด และบริหารจดัการอยา่งไร  

คาํตอบ: นายชยัสิทธ์ิ ช้ีแจงว่า อตัราแลกเปล่ียนมีผลกบัการนาํเขา้วตัถุดิบและการส่งขายสินคา้ไปยงัต่างประเทศ โดยบริษทัมีการเปิด

บญัชีสกุลเงิน US Dollar เพ่ือฝากเงินท่ีไดจ้ากการส่งออกและนาํไปจ่ายสาํหรับวตัถุดิบท่ีนาํเขา้ 

 

คําถาม: สัดส่วนการนาํเขา้และส่งออกของบริษทัเป็นอยา่งไร  

คาํตอบ: นายชยัสิทธ์ิ ช้ีแจงว่า โดยปกติบริษทัมีการนาํเขา้นอ้ยกว่าส่งออกเลก็นอ้ย แต่ในช่วง 2-3 เดือนท่ีผ่านมา การนาํเขา้จะสูงกว่า

การส่งออกเน่ืองจากมีการส่ังวตัถุดิบเขา้มา stock ไว ้

 

คําถาม: บริษทัมีปัญหาเร่ืองการจองเรือหรือตูค้อนเทนเนอร์หรือไม่  

คาํตอบ: นายชยัสิทธ์ิ ช้ีแจงว่า จากสภาวะสงครามระหว่างประเทศรัสเซียแบะประเทศยเูครน ทาํให้ปัญหาเร่ืองการจองเรือและตูค้อน

เทนเนอร์ยงัคงมีอยู ่

 

คําถาม: ระบบการเช่าของ ETRAN เป็นอยา่งไร และบริษทัจดัการการให้เครดิตอยา่งไร  

คาํตอบ: นายชยัสิทธ์ิ ช้ีแจงว่า ETRAN มีการเก็บค่าเช่ารถเป็นรายวนั  สาํหรับการทาํสัญญามีทั้งแบบ 7 วนั ไปจนถึง 90 วนั ขึ้นอยูก่บั

ความตอ้งการของผูใ้ช ้โดยชาํระค่าเช่าโดยการโอนเงินเขา้บญัชี ETRAN ก่อนการใชร้ถ ไม่มีการให้เครติต 

 

คําถาม: การเช่ารถของ ETRAN มีความเส่ียงอยา่งไร มีการคิดตน้ทุนราคาซากอยา่งไร และบริษทัรองรับกรณีรถหายไดก่ี้คนั 

คาํตอบ: นายชัยสิทธ์ิ ช้ีแจงว่า ด้วยระบบรถของ ETRAN จึงไม่มีความเส่ียงกรณีรถหาย เน่ืองจากผูใ้ช้ต้องนํารถเข้ามาเปล่ียน

แบตเตอร่ี และมีระบบ GPS ติดตาม รวมถึงมีระบบควบคุมออนไลน์ท่ีสามารถส่ังการให้รถไม่สามารถใช้งานได ้ ดงันั้น 

ETRAN มีความมัน่ใจว่าจะไม่เกิดกรณีรถหาย อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากขณะน้ียงัไม่มีตลาดรถมือสองสาํหรับรถจกัรยานยนต์

ไฟฟ้า จึงยงัไม่มีการตีราคาซาก และไม่สามารถเปิดเผยตน้ทุนได ้

 

3. นางสาวสุพตัรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

คําถาม: บริษทัมีแผนจะลงทุนในแบตเตอร่ีท่ีใชใ้นบริษทัท่ีเขา้ไปลงทุนหรือไม่ และจะมีการร่วมลงทุนกบับริษทัอ่ืนดว้ยหรือไม่  

คาํตอบ: นายชยัสิทธ์ิ ช้ีแจงว่า เน่ืองจากการนาํเขา้แบตเตอร่ีจะตอ้งมีการเสียภาษีนาํเขา้ แต่หากนาํเขา้เฉพาะเซลลจ์ะไม่ตอ้งเสียภาษ ี

บริษทัจึงอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปไดท่ี้จะประกอบแบตเตอร่ีในประเทศไทย ทั้งน้ี ยงัไม่มีความชดัเจนว่าจะมีการ

ร่วมทุนกบับริษทัอ่ืนหรือไม่ 
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คําถาม: ปี 2565 การลงทุนในประเทศและต่างประเทศมีสัดส่วนต่างกนัอยา่งไร  

คาํตอบ: นายชยัสิทธ์ิ ช้ีแจงว่า ปี 2565 บริษทัเนน้เร่ืองการลงทุนในประเทศมากกว่า 

 

 พิธีกรสอบถามในท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีทา่นใดสอบถาม  พิธีกรจึงแจง้

ในท่ีประชุมว่า เน่ืองจากวาระน้ี เป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งทาํการออกเสียงลงคะแนนและขอดาํเนินการประชุมไปยงัวาระถดัไป 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรับทราบรายงานคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2564 

และแผนดาํเนินการในปี 2565 ตามท่ีกรรมการผูจ้ดัการเสนอทุกประการ 

 

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

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 

 

 พิธีกรแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า สาํหรับวาระน้ี เป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน และขอให้กรรมการไดร้ายงาน

รายละเอียดในวาระน้ี 

 

 นายชัยสิทธ์ิ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผู ้จัดการ รายงานว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 22 

กุมภาพนัธ์ 2565 ไดมี้มติอนุมติัการเตรียมการยา้ยหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของ NDR จากตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ เขา้ซ้ือขายในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารดาํเนินการย่ืนคาํขอเขา้จดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย  โดยบริษทัฯ จะสามารถดาํเนินการเขา้จดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได ้ภายหลงัจากท่ี

บริษทัฯ ไดรั้บการอนุมติัจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้เทา่นั้น 

 

พิธีกรสอบถามในท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีทา่นใดสอบถาม  พิธีกรจึงแจง้

ในท่ีประชุมว่า เน่ืองจากวาระน้ี เป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งทาํการออกเสียงลงคะแนนและขอดาํเนินการประชุมไปยงัวาระถดัไป 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรับทราบการเตรียมการยา้ยหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของ NDR จากตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ 

ไอ (mai) เขา้ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ตามท่ีกรรมการผูจ้ดัการเสนอทุกประการ 

 

วาระท่ี 4 พจิารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับรอบระยะบญัชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 

 พิธีกรแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า สําหรับวาระน้ี บริษทัฯ ไดส่้งรายละเอียด งบการเงินสาํหรับรอบระยะบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม 2564 ให้ท่านผูถื้อหุ้นพิจารณาแลว้ ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2564 (56-1 One Report) ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 

ซ่ึงไดน้าํส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นล่วงหน้าแลว้ และวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวน

เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอเชิญคณะกรรมการรายงานรายละเอียดในวาระน้ี 
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 นายชยัสิทธ์ิ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผูจ้ดัการ รายงานว่า ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติเห็นชอบงบการเงินสําหรับ

รอบระยะบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้นั้น มีสาระสาํคญัสรุปไดด้งัน้ี 

 

- ตัวเลขสําคัญทางการเงิน 

 
 

- สัดส่วนสําคัญทางการเงิน 

 
 
 จากตารางขา้งตน้ เม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี 2563 กบัปี 2564 จะเห็นไดว่้า ณ ส้ินสุดปี 2564 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมอยู่ท่ี 

1,226.24 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 141.10 ลา้นบาท  ในส่วนของหน้ีส้ินรวมอยู่ท่ี 317.39 ลา้นบาท ลดลง 13.63 ลา้นบาท  ส่วนของผูถื้อหุ้น

อยู่ท่ี 908.86 เพ่ิมขึ้น 154.75 ลา้นบาท  ในส่วนของรายไดร้วมอยู่ท่ี 852.04 เพ่ิมขึ้น 70.61 ลา้นบาท  กาํไรสุทธิมีผลกาํไรอยู่ท่ี 41.91 

ลา้นบาท และกาํไรสุทธิต่อหุ้นอยูท่ี่ 0.13 บาทต่อหุ้น 

 

สาํหรับอตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญัจะเห็นไดว่้า ณ ส้ินสุดปี 2564 บริษทัฯ มีกาํไรขั้นตน้อยูท่ี่ 18.52% ลดลง 5.30% จากปี 

2563  สาํหรับกาํไรสุทธิอยู่ท่ี 4.89% ลดลง 0.94% จากปี 2563 สาํหรับอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ลดลงมาอยูท่ี่ 0.35% 

และสาํหรับอตัราการจ่ายเงินปันผลอยูท่ี่ 41.47% ซ่ึงสูงกว่าท่ีนโยบายของบริษทัฯ กาํหนด จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
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พิธีกรสอบถามในท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีผูถื้อหุ้นสอบถามดงัน้ี 

 

1. นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล  ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

คําถาม: ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 42.6 ลา้นบาท เกิดจากอะไร นาํมาปันผลไดห้รือไม่ การคิดเงิน

ปันผล คิดจากกาํไรในงบการเงินใด  

คาํตอบ: นายชยัสิทธ์ิ ช้ีแจงว่า ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินตราต่างประเทศ 42.6 ลา้นบาท ไม่ไดถู้กนาํมาคาํนวณเป็นกาํไรของ

บริษทั แต่เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นว่า เม่ือมีการปิดงบการเงินของประเทศมาเลเซียท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุนแลว้ หากมีการ

แปลงทรัพยสิ์นทุกอย่างกลบัมาเป็นเงินบาท บริษทัจะไดก้าํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเท่าไหร่  จึงไม่ไดถู้กนาํมา

รวมเป็นผลการดาํเนินงานของบริษทั และไม่ไดน้าํมาคาํนวณเงินปันผล โดยตวัเลขเงินปันผลเป็นการคาํนวณจากผลการ

ดาํเนินงานซ่ึงเป็นผลกาํไรจากงบเฉพาะของกิจการเท่านั้น 

 

คําถาม: เหตุใดเงินสดจากการดาํเนินงานถึงลดลงจาก 142 ลา้นบาท เหลือ 80 ลา้นบาท เม่ือเทียบระหว่างปี 2563 และ ปี 2564 

คาํตอบ: นายชยัสิทธ์ิ ช้ีแจงว่า เน่ืองจากในปี 2564 ราคาวตัถุดิบสูงขึ้นเกือบทุกชนิด ทาํให้ไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4 มีการ stock 

วตัถุดิบมากขึ้น ดงันั้น เงินสดจึงถูกใชไ้ปเพ่ือซ้ือวตัถุดิบเขา้มา stock เพ่ือใชใ้นการดาํเนินงาน 

 

พิธีกรสอบถามในท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม จึง

ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงคะแนน และปิดการลงคะแนน โดยพิธีกรรายงานว่าในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมอีก 10 ราย 

รวมมีผูถื้อหุ้นทั้งส้ิน 43 ราย มีจาํนวนหุ้นรวมทั้งส้ิน 266,677,666 หุ้น 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติังบการเงิน สําหรับรอบระยะบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2564 ตามท่ีเสนอ โดยมีผลการนบัคะแนนเสียงในวาระน้ี ดงัน้ี 

 

มต ิ จํานวน (หุ้น) 
% ของจํานวนหุ้นท่ีมาร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 266,677,666 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวมจาํนวนเสียง 266,677,666 100.00 

งดออกเสียง 0 - 

 

วาระท่ี 5 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล สําหรับผลการดําเนินงานปี 2564 

 

 พิธีกรแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า สาํหรับวาระน้ี จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอเชิญคณะกรรมการรายงานรายละเอียดในวาระน้ี 
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 นายชยัสิทธ์ิ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผูจ้ดัการ รายงานว่างบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2564 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ จาํนวน 

25,094,575.53 บาท คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัจดัสรรเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย จาํนวน 

1,254,728.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ  โดยบริษทัฯ มีทุนสํารองตามกฎหมาย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 จาํนวนทั้งส้ิน 

15,220,095.06 บาท คิดเป็น 4.39% ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ และขอเสนอการจ่ายปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2564 สาํหรับ

หุ้นสามญั จาํนวน 346,891,514 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.47 ของกาํไรสุทธิ โดยจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน

ทั้งส้ิน 10,406,745.42 บาท กาํหนดจ่ายปันผลวนัท่ี 29 เมษายน 2565 จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา 

 

 พิธีกรสอบถามในท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม จึง

ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงคะแนน และปิดการลงคะแนน โดยพิธีกรรายงานว่าในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมอีก 1 ราย รวม

มีผูถื้อหุน้ทั้งส้ิน 44 ราย มีจาํนวนหุ้นรวมทั้งส้ิน 266,687,916 หุ้น 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการจดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลสําหรับผล

การดาํเนินงานปี 2564 ตามท่ีเสนอ โดยมีผลการนบัคะแนนเสียงในวาระน้ี ดงัน้ี 

 

มต ิ จํานวน (หุ้น) 
% ของจํานวนหุ้นท่ีมาร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 266,687,916 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวมจาํนวนเสียง 266,687,916 100.00 

งดออกเสียง 0 - 

 

วาระท่ี 6 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ 

 

 พิธีกร รายงานว่า มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน และรายงานเพ่ิมเติมว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนดให้กรรมการบริษทั ตอ้งออกตามวาระอยา่งน้อย

เป็น 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยในปีแรก และปีท่ีสอง หลงัจากเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ให้ใชวิ้ธีการจบัสลาก 

โดยปัจจุบนักรรมการของบริษทัฯ มีจาํนวน 8 ท่าน จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัให้กรรมการท่ีอยูใ่นวาระนานท่ีสุด จาํนวน 2 ท่าน

คือ นายพงษศ์กัด์ิ สวสัด์ิวรรณ  นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา และกรรมการอีก 1 ท่าน ซ่ึงมาจากการจบัฉลาก คือ ดร. ศิรดา จารุตกานนท ์

เป็นกรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ   

 

 สาํหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการเขา้แทนนั้น บริษทัฯ ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีกาํหนด ไดเ้สนอช่ือบุคคลเพ่ือ

เขา้รับตาํแหน่งกรรมการตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2564 ถึง วนัท่ี 31 มกราคม 2565 ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือ

เสนอในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาเพ่ือเขา้รับตาํแหน่งกรรมการ 
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 ทั้งน้ี เน่ืองจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน ท่ีตอ้งออกตามวาระ มีความรู้ความสามารถ และมีความเช่ียวชาญในธุรกิจของบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษทั โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ซ่ึงไดมี้การกลัน่กรองและพิจารณาดว้ย

ความรอบคอบระมดัระวงัแลว้ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น พิจารณาให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน เขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง  ทั้งน้ี 

ประวติั ประสบการณ์การทาํงาน ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง ของกรรมการท่ีถูกเสนอช่ือให้เขา้รับตาํแหน่งอีกวาระ ปรากฏตามส่ิงท่ี

ส่งมาด้วย 3 ท่ีได้จัดส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว  โดยนางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา  ในฐานะผูถื้อหุ้นและเป็น

กรรมการท่ีถูกเสนอให้เข้ารับตาํแหน่ง สมัครใจไม่ลงคะแนนเสียงในวาระน้ี ถึงแมต้ามกฎหมายแลว้ ในวาระน้ี ผูถื้อหุ้นทุกท่าน

สามารถลงคะแนนเสียงได ้

 

 ทั้งน้ี เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัธรรมาภิบาลท่ีดี พิธีกรไดเ้รียนเชิญท่านกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุมชัว่คราว ก่อนท่ี

จะทาํการลงคะแนนเสียงดว้ย  

 

 พิธีกรสอบถามในท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 

จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงคะแนน และปิดการลงคะแนน โดยพิธีกรรายงานว่าในวาระน้ี ไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้มาร่วมประชุมเพ่ิม รวม

มีผูถื้อหุ้นทั้งส้ิน 44 ราย มีจาํนวนหุ้นรวมทั้งส้ิน 266,687,916 หุ้น 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กําหนดช่ือกรรมการท่ีออกตามวาระทั้ งส้ิน 3 ท่าน ตาม

รายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ และอนุมติัแต่งตั้งให้ทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึงโดยมีผล

การนบัคะแนนในวาระน้ี ดงัน้ี 

 

1) อนุมัติแต่งตั้ง นายพงษ์ศักด์ิ สวัสด์ิวรรณ 

เขา้ดาํรงตาํแหน่ง ประธานกรรมการ 

 

มต ิ จํานวน (หุ้น) 
% ของจํานวนหุ้นท่ีมาร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 266,687,916 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวมจาํนวนเสียง 266,687,916 100.00 

งดออกเสียง 0 - 
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2) อนุมัติแต่งตั้ง นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา 

เขา้ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ 

 

มต ิ จํานวน (หุ้น) 
% ของจํานวนหุ้นท่ีมาร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 251,255,616 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวมจาํนวนเสียง 251,255,616 100.00 

งดออกเสียง 0 - 

 

 

3) อนุมัติแต่งตั้ง ดร. ศิรดา จารุตกานนท์ 

เขา้ดาํรงตาํแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

 

มต ิ จํานวน (หุ้น) 
% ของจํานวนหุ้นท่ีมาร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 266,687,916 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวมจาํนวนเสียง 266,687,916 100.00 

งดออกเสียง 0 - 

 

วาระท่ี 7 พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2565 

 

 พิธีกรรายงานว่า ในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึง

มาประชุม ทั้งน้ี เพ่ือความโปร่งใส และหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นและเป็นกรรมการท่ีไดรั้บ

ค่าตอบแทน ซ่ึงถือว่าเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ จึงขอไม่มีส่วนร่วมลงคะแนนในวาระน้ี และขอเชิญคณะกรรมการรายงาน

รายละเอียดในวาระน้ี 

 

 ดร. ศิรดา จารุตกานนท์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานว่า โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท่ีไดพิ้จารณาจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั แนวปฏิบติัของบริษทัจดทะเบียนใน

อุตสาหกรรมท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดแลว้ จึง

เห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมพิจาณาอนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการ ประจาํปี 2565 โดยกาํหนดให้มีค่าตอบแทนเป็นเพียงเบ้ีย

ประชุมเท่านั้น ไม่มีค่าตอบแทนหรือสวสัดิการอ่ืนเพ่ิมเติม ซ่ึงเท่ากบัค่าตอบแทนกรรมการปี 2564  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ค่าตอบแทนเบีย้ประชุมของกรรมการ ปี 2564 ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) 

เบีย้ประชุมของกรรมการ  ตอ่การประชุม 1 คร้ัง  ต่อการประชุม 1 คร้ัง 

- ประธานกรรมการ  30,000 บาท 30,000 บาท 

- กรรมการ  18,000 บาท 18,000 บาท 

เบีย้ประชุมของกรรมการชุดย่อย  ต่อการประชุม 1 คร้ัง  ต่อการประชุม 1 คร้ัง 

- คณะกรรมการตรวจสอบ    

      ประธานกรรมการตรวจสอบ  30,000 บาท 30,000 บาท 

      กรรมการตรวจสอบ  18,000 บาท 18,000 บาท 

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ต่อการประชุม 1 คร้ัง  ต่อการประชุม 1 คร้ัง 

      ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  30,000 บาท 30,000 บาท 

      กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  18,000 บาท 18,000 บาท 

 

พิธีกรสอบถามในท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม จึง

ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงคะแนน และปิดการลงคะแนน โดยพิธีกรรายงานว่าในวาระน้ี ไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้มาร่วมประชุมเพ่ิม รวมมีผู ้

ถือหุ้นทั้งส้ิน 44 ราย มีจาํนวนหุ้นรวมทั้งส้ิน 266,687,916 หุ้น 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2565 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ โดย

มีผลการนบัคะแนนเสียงในวาระน้ี ดงัน้ี 

 

มต ิ จํานวน (หุ้น) 
% ของจํานวนหุ้นท่ีมาร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 191,594,714 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวมจาํนวนเสียง 191,594,714 100.00 

งดออกเสียง 0 0.00 

 

วาระท่ี 8 พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2565 

 

 พิธีกร รายงานว่า ในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน และขอเชิญคณะกรรมการรายงานรายละเอียดในวาระน้ี 
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 นายชัยสิทธ์ิ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผูจ้ดัการ รายงานว่า เน่ืองจากขอ้บังคบัของบริษทัฯ กาํหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

พิจารณาอนุมติั แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีเป็นประจาํทุกปี และโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึง

ไดมี้การทบทวนและเปรียบเทียบค่าบริการตรวจสอบบญัชี จึงเสนอเปล่ียนแปลงและขออนุมติัแต่งตั้งสํานักงานสอบบญัชี ไดแ้ก่ 

บริษทั บีดีโอ ออดิท จาํกัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ประจาํปี 2565 แทนบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จาํกดั โดย

สาํนกังานดงักล่าวกาํกบัดูแลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และไดรั้บความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพยใ์ห้เป็นผูส้อบบญัชีของกิจการในตลาดทุน จึงเห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและ

กาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2565 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

บริษัทผู้สอบบัญชี: บริษทั บีดีโอ ออดิท จาํกดั 

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 

 

โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผูต้รวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อย และอนุมติัค่าสอบบญัชี (Audit 

Fee) ประจาํงวดส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษทัฯ และบริษทัย่อย รวมเป็นเงิน

ทั้งส้ิน 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 

พิธีกรสอบถามในท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีผูถื้อหุ้นสอบถามดงัน้ี 

 

1. นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล  ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

คําถาม: สาเหตุท่ีค่าสอบบญัชีท่ีประเทศมาเลเซียสูงกว่าท่ี Grant Thornton เสนอ เพราะเหตใุด  

คาํตอบ: นายชัยสิทธ์ิ ช้ีแจงว่า ค่าบริการสอบบญัชีของแต่ละผูส้อบมีเกณฑ์ค่าบริการขั้นตํ่าไม่เท่ากนั  ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาค่าบริการ

สอบบญัชีจากยอดรวมทั้งหมดของทุกบริษทัในเครือดว้ยแลว้ บริษทั บีดีโอ ออดิท จาํกดั เสนอค่าบริการท่ีตํ่ากว่า Grant 

Thornton 
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พิธีกรสอบถามในท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 

จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยพิธีกรรายงานว่าในวาระน้ี ไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้มาร่วมประชุมเพ่ิม รวมมีผูถื้อหุ้นทั้งส้ิน 44 ราย 

มีจาํนวนหุ้นรวมทั้งส้ิน 266,687,916 หุ้น 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2565 ตาม

รายละเอียดท่ีเสนอ โดยมีผลการนบัคะแนนเสียงในวาระน้ี ดงัน้ี 

 

มต ิ จํานวน (หุ้น) 
% ของจํานวนหุ้นท่ีมาร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 266,687,916 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวมจาํนวนเสียง 266,687,916 100.00 

งดออกเสียง 0 - 

 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท คร้ังท่ี 2 (NDR-W2) เพ่ือจัดสรร

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 

 

 พิธีกร รายงานว่า ในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน และขอเชิญคณะกรรมการรายงานรายละเอียดในวาระน้ี 

 

คุณชัยสิทธ์ิ กรรมการผูจ้ดัการ รายงานว่า เพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต ทั้งจากการขยายตวัของธุรกิจเดิม 

และการลงทุนในธุรกิจใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า EV และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเพ่ือเสริมสภาพคล่องของ

บริษทัฯ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2565 ไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปี 2565 พิจารณา

อนุมติัการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น จาํนวน

ไม่เกิน 86,722,878 หน่วย โดยสรุปรายละเอียดของใบสําคญัแสดงสิทธิ NDR-W2 ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 และมีรายละเอียด

อยา่งยอ่ดงัต่อไปน้ี 

 

ช่ือใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั 

(มหาชน) คร้ังท่ี 2 (NDR-W2) 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออก : ไม่เกิน 86,722,878 หน่วย 

วิธีการจัดสรรและเสนอขาย : จดัสรรและเสนอขายใหผู้ถื้อหุน้เดิมของบริษทัในอตัราส่วน  

หุ้นสามญัเดิม 4 หุ้น ต่อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คดิมูลค่า   

ราคาเสนอขาย : หน่วยละ 0.00 บาท  
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อายุของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : 2 ปี นบัจากวนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ราคาการใช้สิทธ ิ : 3.50 บาทต่อหุน้ 

(อาจเปล่ียนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 

อตัราการใช้สิทธ ิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1 หุ้น 

(อาจเปล่ียนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 

วันใช้สิทธิคร้ังแรกและ

กําหนดการใช้สิทธ ิ

: คร้ังแรก : 1 ธนัวาคม 2565 

คร้ังท่ีสอง : 1 มิถุนายน 2566 

คร้ังท่ีสาม : 1 ธนัวาคม 2566 

คร้ังสุดทา้ย : ณ วนัครบกาํหนดอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ 

วัตถุประสงค์ของการออก

ใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

: เพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต ทั้งจากการขยายตวัของ

ธุรกิจเดิม และการลงทุนในธุรกิจใหม่โดยมุ่งเนน้ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ยานยนตไ์ฟฟ้า EV และเป็นเงินทนุหมุนเวียนในกิจการเพ่ือเสริมสภาพ

คล่องของบริษทัฯ 

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (mai) 

 

ในการน้ี เพ่ือดาํเนินการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิเพ่ือซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัดงักล่าวขา้งตน้ จึงเห็นควรให้ท่ีประชุมสามญั

ผูถื้อหุ้น อนุมติัให้มีการมอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษทั และ/หรือ บุคคลท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษทั มีอาํนาจในการพิจารณากาํหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าว ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง (1) การกาํหนดและแกไ้ขเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ 

อนัจาํเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกบัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง รายละเอียดการเสนอขายวนัออกใบสาํคญั

แสดงสิทธิ การจดัสรร และรายละเอียดการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั การเขา้เจรจาทาํความตกลง 

และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิดังกล่าว รวมทั้งการดาํเนินการต่าง ๆ อนั

เก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าว และ (2) การลงนามในเอกสารคาํขออนุญาตต่างๆ คาํขอผ่อนผนัต่างๆ และ

หลกัฐานท่ีจาํเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ รวมถึงการจดัการและการย่ืนคาํขออนุญาตต่างๆ คาํขอผอ่นผนัต่างๆ 

และหลกัฐานท่ีจาํเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการนาํใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษทัฯ เขา้จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้ง (3) มีอาํนาจในการดาํเนินการอ่ืนใดอนัจาํเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรร

ใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวขา้งตน้ 

 

พิธีกรสอบถามในท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นทา่นใดตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้สอบถามดงัน้ี 

 

1. นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

คําถาม: NDR-W2 จะทาํให้เกิด Dilution ก่ีเปอร์เซ็นต ์บริษทัจะไดรั้บเงินเทา่ไหร่ และจะนาํเงินท่ีไดไ้ปลงทุนในธุรกิจยานยนตเ์ท่าไหร่  

คาํตอบ: นายชัยสิทธ์ิ ช้ีแจงว่า หากผูถื้อหุ้นท่ีได้รับจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ มีการใช้สิทธิครบทุกท่าน จะทาํให้เกิด Dilution 

ประมาณ 25% อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากบริษทัฯ อยู่ระหว่างการศึกษาธุรกิจยานยนต์ จึงยงัไม่ตัวเลขท่ีชัดเจนว่าจะใช้เงิน

ลงทุนเท่าไหร่ในธุรกิจดงักล่าว ทั้งน้ี จาํนวนเงินท่ีสาํรองไวจ้ะเป็นการมุ่งเนน้ไปยงัธุรกิจยานยนต ์
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พิธีกรสอบถามในท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 

จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงคะแนน และปิดการลงคะแนน โดยพิธีกรรายงานว่าในวาระน้ี ไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้มาร่วมประชุมเพ่ิม รวม

มีผูถื้อหุ้นทั้งส้ิน 44 ราย มีจาํนวนหุ้นรวมทั้งส้ิน 266,687,916 หุ้น 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ

บริษทั คร้ังท่ี 2 (NDR-W2) ซ่ึงจัดสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน และอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 

คณะกรรมการบริหารของบริษทั และ/หรือ บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของ

บริษทั มีอาํนาจในการพิจารณากาํหนดรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าว ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 

โดยมีผลการนบัคะแนนเสียงในวาระน้ี ดงัน้ี 
 

มต ิ จํานวน (หุ้น) 
% ของจํานวนหุ้นท่ีมาร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 266,687,916 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวมจาํนวนเสียง 266,687,916 100.00 

งดออกเสียง 0 - 

 

วาระท่ี 10 พจิารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับ

การเพิม่ทุนจดทะเบียน 

 

พิธีกร รายงานว่า ในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอเชิญคณะกรรมการรายงานรายละเอียดในวาระน้ี 

 

คุณชยัสิทธ์ิ กรรมการผูจ้ดัการ รายงานว่า เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั

ของบริษทัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (NDR-W2) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2565 ไดพิ้จารณา

เห็นควรอนุมติัให้มีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัอีกจาํนวน 86,722,878 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 346,891,514 บาท 

เพ่ิมขึ้นเป็นจาํนวน 433,614,392 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จาํนวน 86,722,878 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ 1 บาท และให้มี

การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั รายละเอียดดงัตอ่ไปน้ี 
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“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน จาํนวน 433,614,392 บาท 

  (ส่ีร้อยสามสิบสามลา้นหกแสนหน่ึงหม่ืนส่ีพนัสามร้อยเกา้สิบสองบาทถว้น) 

 แบ่งออกเป็น 433,614,392 หุ้น 

  (ส่ีร้อยสามสิบสามลา้นหกแสนหน่ึงหม่ืนส่ีพนัสามร้อยเกา้สิบสองหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หน่ึงบาทถว้น) 

 โดยแบ่งออกเป็น 

 หุ้นสามญั 433,614,392 หุ้น 

  (ส่ีร้อยสามสิบสามลา้นหกแสนหน่ึงหม่ืนส่ีพนัสามร้อยเกา้สิบสองหุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธิ -  หุ้น (-  หุ้น)” 

 

พิธีกรสอบถามในท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม จึง

ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงคะแนน และปิดการลงคะแนน โดยพิธีกรรายงานว่าในวาระน้ี ไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้มาร่วมประชุมเพ่ิม รวมมีผู ้

ถือหุ้นทั้งส้ิน 44 ราย มีจาํนวนหุ้นรวมทั้งส้ิน 266,687,916 หุ้น 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาํนวน 86,722,878 บาท จาก

เดิมทุนจดทะเบียนจํานวน 346,891,514 บาท เพ่ิมขึ้ นเป็นจํานวน 433,614,392 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จํานวน 

86,722,878 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ 1 บาท และอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุน

จดทะเบียน ตามรายละเอียดท่ีเสนอ โดยมีผลการนบัคะแนนเสียงในวาระน้ี ดงัน้ี 

 

มต ิ จํานวน (หุ้น) 
% ของจํานวนหุ้นท่ีมาร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 266,687,916 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวมจาํนวนเสียง 266,687,916 100.00 

งดออกเสียง 0 - 
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วาระท่ี 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นท่ีออก

ใหม่ (NDR-W2) ซ่ึงออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 

 

พิธีกรแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า สาํหรับวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอเชิญคณะกรรมการรายงานรายละเอียดในวาระน้ี 

 

คุณชยัสิทธ์ิ กรรมการผูจ้ดัการ รายงานว่า สืบเน่ืองจากการท่ีบริษทัฯ ประสงคจ์ะออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะ

ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 2 (NDR-W2) จาํนวนไม่เกิน 86,722,878 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วน โดยจะเพ่ิมทุน

จดทะเบียนอีกจาํนวน 86,722,878 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จาํนวน 86,722,878 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ 1 บาท และกาํหนดให้

วนัท่ี 7 เมษายน 2565 เป็นวนักาํหนดรายช่ือผูมี้สิทธิได้รับจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษทั (Record Date) 

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปี 2565 พิจารณาและอนุมัติการจดัสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท 

จาํนวน 86,722,878 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ 1 บาท 

 

ในการน้ี เพ่ือดาํเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นท่ี

ออกใหม่ (NDR-W2) ซ่ึงออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วน จึงเห็นควรให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น อนุมติัให้มี

การมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือ บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษทั มีอาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ อนัจาํเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการเสนอ

ขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวไดทุ้กประการ รวมถึงการกาํหนดเง่ือนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิม

ทุนดงักล่าวไดต้ามท่ีเห็นสมควรต่อไป ตลอดจนการแกไ้ขถอ้ยคาํ หรือขอ้ความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น หนงัสือบริคณห์

สนธิ และ/หรือ คาํขอต่าง ๆ และ/หรือ ดาํเนินการใด ๆ เพ่ือให้ปฏิบติัให้เป็นไปตามคาํส่ังของนายทะเบียนในการย่ืนจดทะเบียนเพ่ิมทุน

ของบริษทั ต่อกรมพนัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์รวมถึงการนําหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเข้าเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย ์และการนาํส่งขอ้มูลเอกสารหลกัฐานต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

พิธีกรสอบถามในท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นทา่นใดตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีผูถื้อหุ้นสอบถามดงัน้ี 

 

1. นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

คําถาม: วนัท่ีกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ NDR-W2 ตรงกบัวนัท่ีเท่าไหร่  

คาํตอบ: นายชยัสิทธ์ิ ใหข้อ้มูลว่า ตรงกบัวนัท่ี 7 เมษายน 2565 

 

พิธีกรสอบถามในท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 

จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงคะแนน และปิดการลงคะแนน โดยพิธีกรรายงานว่าในวาระน้ี ไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้มาร่วมประชุมเพ่ิม รวม

มีผูถื้อหุน้ทั้งส้ิน 44 ราย มีจาํนวนหุ้นรวมทั้งส้ิน 266,687,916 หุ้น 

 

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

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีเป็นเอกฉันทอ์นุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จาํนวน 86,722,878 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้

หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั (NDR-W2) ซ่ึงออกและเสนอขายให้แก่ผู ้

ถือหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วน และอนุมติัมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลท่ี

ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร มีอาํนาจในการดาํเนินการท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั เพ่ือรองรับการ

ใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ่ือหุ้นท่ีออกใหม่ (NDR-W2) ซ่ึงออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วน

ดงักล่าว ตามรายละเอียดท่ีเสนอมาขา้งตน้ โดยมีผลการนบัคะแนนเสียงในวาระน้ี ดงัน้ี 

 

มต ิ จํานวน (หุ้น) 
% ของจํานวนหุ้นท่ีมาร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 266,687,916 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวมจาํนวนเสียง 266,687,916 100.00 

งดออกเสียง 0 - 

 

 

วาระท่ี 12 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ  

 

พิธีกรสอบถามในท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถาม

เพ่ิมเติมแลว้ พิธีกรจึงขอให้ท่านประธานกล่าวขอบคุณ และปิดประชุม ในเวลา 10.55 นาฬิกา 

 

 

 

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

            (นายพงษศ์กัด์ิ สวสัด์ิวรรณ) 

 

 

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

       (นางสาวนพรัตน ์ชุมพลกูลวงศ)์ 

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

