เลขที่ NDR006/2563
วันที่ 25 มีนาคม 2563
เรื่ อง
เรียน

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2563 และการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2563
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ครั้งที่ 1/2563 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมตั ิกาํ หนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2563 ในวันอังคาร ที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 น. ณ
ห้อง เพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุ งเทพมหานคร ตามที่ทราบแล้วนั้น
เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และบริ ษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับ
แนวปฏิบตั ิของบริ ษทั จดทะเบียนในการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี ภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
ซึ่ งสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แนะนําแนวทางในการปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ บริ ษทั ฯ
ได้คาํ นึงถึงความปลอดภัยของสังคมโดยรวมและผูถ้ ือหุ้นทุกท่านที่จะเข้าร่ วมประชุม ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ ยงการแพร่ ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 บริ ษทั ฯ จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้
จากเดิม

ณ ห้อง เพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุ งเทพมหานคร

เปลี่ยนเป็ น

ณ ห้องประชุม Team Work บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) 129 หมู่ 3 ถนนหนองชาก-พนัสนิคม
ตําบลหนองอิรุณ อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

เนื่ องด้วยสถานการณ์แพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย ซึ่ งมีจาํ นวนผูต้ ิดเชื้ อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
บริ ษทั ฯ มีความตระหนัก และห่ วงใยอย่างยิ่งต่อความเสี่ ยงของการแพร่ ระบาดดังกล่าวในการประชุมผูถ้ ือหุ้น จึงขอโอกาสนี้ขอ
ความร่ วมมือ และซักซ้อมความเข้าใจมายังผูถ้ ือหุ้น ดังต่อไปนี้
1.

ขอความร่ วมมือผูถ้ ือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
1.1 ผูถ้ ือหุ้นที่อยูใ่ นความเสี่ ยง เช่น เดินทางไปยัง/มา จากประเทศกลุ่มเสี่ ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุ ขกําหนด ณ วันที่
8 มีนาคม 2563 ได้แก่ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่ าน ไต้หวัน สิ งคโปร์ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมนี รวมถึง
ประเทศกลุ่มเสี่ ยงที่ กระทรวงอาจกําหนดเพิ่มเติ ม หรื อติ ดต่อใกล้ชิดกับบุคคลที่ มีประวัติเดิ นทางไปยัง/มาจาก
ประเทศกลุ่มเสี่ ยงเป็ นระยะเวลาน้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม หรื อผูม้ ีไข้ หรื ออาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรื อมี
อาการสงสัยว่าติดเชื้อไวรัส COVID-19 ขอความร่ วมมือในการปฏิบตั ิตามคําแนะนําของกรมควบคุมโรค งดการเข้ า
ร่ วมประชุม ทั้งนี้ผถู ้ ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ได้
1.2 เพื่อเป็ นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ ยงต่อการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จากความแออัดของผูถ้ ือหุ้นใน
วันประชุม ซึ่ งยังมิอาจคาดเดาได้ และเพื่อสุ ขอนามัยของตัวท่านเอง บริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมือมายังผู้ถือหุ้นพิจารณา
มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระแทนการเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
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2.

1.3 ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ้นประสงค์จะส่ งคําถามล่ วงหน้ า ท่านสามารถส่งมาได้ที่ เลขานุการบริ ษทั คุณนพรัตน์ ชุมพลกูลวงศ์
ทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ ที่ nopparat.c@ndrubber.co.th
กรณีที่ผ้ถู ือหุ้นยังประสงค์จะเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
เพื่อเป็ นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ ยงต่อการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 บริ ษทั ขอความร่ วมมือและขอทําความ
เข้าใจมายังผูถ้ ือหุ้นดังต่อไปนี้
2.1 การเข้ าไปในบริเวณหรื อสถานที่จัดประชุม ทุกท่ านต้ องผ่านการคัดกรอง หากผูถ้ ือหุ้นท่านใดไม่ผา่ นการคัดกรองจะ
ถูกปฏิเสธให้เข้าร่ วมการประชุมใน เช่น กรณี ที่ผถู ้ ือหุ้นมีไข้วดั อุณภูมิได้ต้ งั แต่ 37.5 องศาเซลเซี ยสขึ้นไป และ/หรื อ
มีอาการสงสัยว่าติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งมีจุดคัดกรอง 2 จุด ดังนี้
1) จุดคัดกรองบริ เวณประตูทางเข้าบริ ษทั
2) จุดคัดกรองบริ เวณหน้าห้องประชุม
ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ้นถูกปฏิเสธให้เข้าไปในบริ เวณหรื อสถานที่จดั ประชุม ผูถ้ ือหุ้นยังคงสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ เข้าร่ วมประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนได้
2.2 บริ ษทั ฯ เตรี ยมการในการจัดประชุมผูถ้ ือหุ้น เพื่อลดโอกาสเสี่ ยงต่อการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัส COVID-19 จาก
ความแออัดของผูถ้ ือหุ้นในพื้นที่ที่จดั การประชุม ดังนี้
1) จัดให้มีการเว้นระยะห่าง 1 เมตร ในการต่อแถวลงทะเบียน ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน
2) ขอความร่ วมมือในการตรวจวัดไข้และตอบแบบสอบถาม บริ เวณจุดคัดกรองหน้าห้องประชุม ก่อนเข้าห้อง
ประชุม
3) จัดเตรี ยมหน้ากากอนามัย 1 ชิ้น/1 ผูเ้ ข้าประชุม 1 ท่าน
4) จัดที่นงั่ ในห้องประชุม ให้มีระยะห่างประมาณ 1 เมตร ต่อ 1 ที่นงั่
5) ขอความร่ วมมือให้ผถู ้ ือหุ้น สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่ วมประชุม
6) งดการเสริ ฟ ชา และกาแฟ แต่จะจัดอาหารว่างเป็ นชุด (Snack Box) และนํ้าดื่มแทน

ในกรณี ที่มีผูเ้ ข้าร่ วมประชุมจํานวนมาก อาจทําให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรอง และการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
บริ ษทั ฯ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณโอกาสนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่ วมมือในการปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิน้ ีอย่างเคร่ งครัด
ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยสิ ทธิ์ สัมฤทธิวณิ ชชา)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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