
 

 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2564 
ของ 

บริษทั ศรีตรงัแอโกรอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 

ประชุมเมื่อวนัที ่2 เมษายน 2564 เริม่ประชมุเวลา 13.30 น. 

ณ หอ้งแกรนดค์อนเวนชัน่ ฮอลลเ์อ ชัน้ 8  
โรงแรมลกีารเ์ดนส ์พลาซ่า เลขที ่29 ถนนประชาธปัิตย ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

 

 ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ของบรษิัท ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”)    
มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 21 คน และผู้ร ับมอบฉันทะจ านวน 667 คน รวมทัง้สิ้น 688 คน        
นับจ านวนหุ้นได้ 968,208,674 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.0344 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 
กล่าวคือ มีผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นทัง้หมด     
โดยถอืหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบั
ของบริษัทแล้ว นางร่มธรรม ชาลปติ ผู้ประสานงานการประชุมได้กล่าวแนะน ากรรมการจ านวน 10 ท่าน ที่อยู่ใน     
หอ้งประชุม ณ ขณะนี้ คดิเป็นรอ้ยละ 83.33 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชุม ดงัรายนามต่อไปนี้ 

1. นางสาวอานุสรา จติตม์ติรภาพ   รองประธานกรรมการ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ   
2. นายไชยยศ สนิเจรญิกุล    กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
3. นายกติชิยั สนิเจรญิกุล    กรรมการ และกรรมการบรหิาร  
4. นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล    กรรมการ กรรมการบรหิาร และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
5. นายภทัราวธุ พาณชิยก์ุล    กรรมการ กรรมการบรหิาร และผูจ้ดัการสายงานบญัชแีละการเงนิ (CFO) 
6. นายเฉลมิภพ แก่นจนั    กรรมการ และกรรมการบรหิาร  
7. นายวชิญพ์ล สนิเจรญิกุล    กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
8. นายเกรยีง ยรรยงดลิก    กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ 
                                                 สรรหา และประธานกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
9. นายสมชัชา โพธิถ์าวร    กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  
10. พลเอก ธนสร ป้องอาณา    กรรมการอสิระ 

 

กรรมการทีเ่ขา้รว่มประชมุผ่านระบบ VDO conference ดงัรายนามต่อไปนี้ 
1. นายไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
2. นายล ีพอล สเุมธ  กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

 จากนัน้ ไดแ้นะน าบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้  

1. นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชแีห่ง บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชทีีต่รวจสอบ
บญัชขีองบรษิทัในปี 2563 



- 2 - 

2. นายพุทธนิันท์ วลัยะเพ็ชร์ ที่ปรกึษากฎหมาย จากบริษัทส านักงานกฎหมายสากล สยามพรเีมียร ์
จ ากดั เพื่อดแูลใหก้ารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปอย่างถูกตอ้ง 

3. นางสาวมณฑาทิพย์ ธุระกิจจ านง ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท กฎหมายสยามนิติธรรม จ ากัด  
ท าหน้าทีเ่ป็น inspector เพื่อดูแลใหก้ารนับคะแนนในการประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง
ตามกฎหมาย และขอ้บงัคบับรษิทั รวมถงึเป็นพยานในการนบัคะแนน 

4. นางพชัรนิทร ์อนุวงศว์ฒันชยั เลขานุการบรษิทั 
 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID 19) ท าให้นายไวยวุฒิ สนิเจรญิกุล 
ประธานกรรมการไม่สามารถเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ดว้ยตนเองได ้โดยท่านไดเ้ขา้ร่วมประชุมผ่าน
ระบบ VDO Conference ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้สะดวก และเต็มที่  ทัง้นี้  ตาม
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั ไดก้ าหนดว่าในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุม หรอืไม่สามารถปฏบิตัิ
หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ดงันัน้ ในการประชุมครัง้นี้ 
นางสาวอานุสรา จติตม์ติรภาพ รองประธานกรรมการ จงึท าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 
(“ประธาน”) ประธานกล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 และกล่าวตอ้นรบัผูถ้อืหุน้ 

ก่อนเขา้สูร่ะเบยีบวาระการประชุม ประธานไดม้อบหมายใหเ้จา้หน้าทีข่องบรษิทัท าการชีแ้จงใหท้ีป่ระชุมทราบ
ถงึวธิปีฏบิตัใินการประชุม การออกเสยีงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ในแต่ละวาระ ดงันี้  

เนื่องจากสถานการณ์ของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการ
ป้องกนัและลดความเสีย่ง บรษิัทจึงได้ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นสวมหน้ากากอนามยัตลอดระยะเวลาที่อยู่ในห้อง
ประชุม และไดจ้ดัเตรยีมกระดาษค าถาม เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ใชใ้นการเขยีนค าถามแทนการใชไ้มโครโฟนร่วมกนั โดยหาก
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมประสงคจ์ะสอบถาม ขอใหย้กมอืขึน้จะมเีจา้หน้าทีไ่ปเกบ็กระดาษค าถาม 

ส าหรบัการลงคะแนนเสยีงจะเป็นแบบ 1 หุน้ต่อ 1 เสยีง (1 share 1 vote) โดยผูถ้อืหุน้จะไดร้บับตัรลงคะแนน
ทัง้หมด 9 ระเบยีบวาระการประชุม จ านวน 12 ใบ เน่ืองจากในระเบยีบวาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารเลอืกตัง้กรรมการ
แทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระจะมบีตัรลงคะแนน 4 ใบ ประธานจะชี้แจงรายละเอยีดแต่ละ
ระเบยีบวาระ เมื่อชีแ้จงเสรจ็จะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดซ้กัถามในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัระเบยีบวาระนัน้ๆ และตอบขอ้
ซกัถามดงักล่าวก่อนทีจ่ะท าการลงมต ิโดยใหผู้ถ้อืหุน้ทีม่ขีอ้ซกัถามเขยีนค าถามลงในกระดาษทีท่างบรษิทัไดจ้ดัเตรยีม
ไวใ้ห ้พรอ้มระบุชื่อ นามสกุล และสง่ใหเ้จา้หน้าทีข่องบรษิทั เพื่อสง่ใหป้ระธาน หรอืผูเ้กีย่วขอ้งในวาระนัน้ๆ ต่อไป เมื่อ
ไดล้งมตเิป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ใหผู้ถ้อืหุน้ลงลายมอืชื่อในบตัรลงคะแนน ในการลงคะแนนของทุกระเบยีบวาระ เจา้หน้าที่
จะท าการเกบ็บตัรลงคะแนน เฉพาะบตัรลงคะแนนที ่“ไม่เหน็ดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” โดยประธานจะสอบถามว่าท่าน
ใด “ไม่เหน็ดว้ย” โปรดยกมอืขึน้ และท่านใด “งดออกเสยีง” โปรดยกมอืขึน้  ถา้มที่านใดยกมอืขึน้จะมเีจา้หน้าที่ไปเกบ็
บตัรลงคะแนนเพื่อน ามาประมวลผล ส่วนท่านทีไ่ม่ยกมอื ถอืว่า “เหน็ดว้ย” ยกเว้น ระเบยีบวาระที่ 4 พจิารณาอนุมตัิ
การเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ และระเบยีบวาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิาร
เพิ่มจ านวนกรรมการของบรษิัท และการแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่ของบรษิัท ซึ่งเป็นการเลือกตัง้กรรมการ เพื่อให้
เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีเจา้หน้าทีจ่ะท าการเกบ็บตัรลงคะแนนทุกความคดิเหน็ คอื เหน็ดว้ย ไม่เหน็
ดว้ย และงดออกเสยีง เพื่อน ามาประมวลผลทนัท ีในการรวมผลคะแนน บรษิทัจะน าคะแนนเสยีงทีไ่ม่เหน็ดว้ย งดออก
เสียง และบัตรเสยี หักออกจากคะแนนเสยีงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสยีงที่
ลงคะแนนเสยีงเหน็ดว้ยในระเบยีบวาระนัน้ๆ  
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บตัรลงคะแนนเสยีงใดทีไ่ม่สามารถแสดงถงึความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ไดอ้ย่างชดัเจนว่าจะลงคะแนนเสยีงไป
ทางใด จะถือว่าเป็น “บตัรเสยี” เช่น การท าเครื่องหมายทัง้ในช่อง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” และ/หรอื “งดออก
เสียง” หรือท าเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดๆ โดยไม่ลงชื่อก ากับบริเวณที่ขีดฆ่า หรือไม่ท า
เครื่องหมายใดๆ ในบตัรไว ้เป็นตน้ 

 กรณีผู้ถือหุ้นที่ท าหนังสอืมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข หรอืแบบ ค มอบให้กรรมการหรอืกรรมการอสิระออก
เสยีง และก าหนดใหก้รรมการหรอืกรรมการอสิระซึง่เป็นผูร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถ้อื
หุน้หรอืผูม้อบฉนัทะ บรษิทัไดล้งคะแนนเสยีงตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้หรอืผูม้อบฉนัทะไวล่้วงหน้าแลว้ 

วธิกีารลงคะแนนและเกบ็บตัรลงคะแนน จะด าเนินการเช่นเดยีวกนัน้ีทุกๆ ระเบยีบวาระการประชุม 

ภายหลงัจากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามขอ้สงสยัในการออกเสยีงลงคะแนน ซึง่ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมี
ขอ้ซกัถาม 

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม ประธานจงึเริม่การประชุมตามระเบยีบวาระ ดงัต่อไปนี้ 

1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี  2563 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 23 มิถนุายน 
2563 

ประธานเสนอรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่23 มถุินายน 2563 โดยมี
รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 ในหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อใหท้ีป่ระชุมพจิารณา จากนัน้เปิดโอกาสให้
ซกัถามขอ้สงสยั 

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สงสยัใดๆ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ และมมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อื
หุน้ประจ าปี 2563 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่23 มถุินายน 2563 ตามทีเ่สนอ โดยทีป่ระชุมไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้ง
มากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 968,207,674 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9999 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง 1,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0001 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

 
 อนึ่ง ก่อนเริม่การประชุมวาระที ่2 มผีูถ้อืหุน้ทยอยมาประชุมเพิม่อกี จงึมผีูถ้อืหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง
จ านวน 23 คน และผู้รบัมอบฉันทะจ านวน 668 คน รวมทัง้สิน้ 691 คน นับจ านวนหุ้นได้ 968,227,974 หุ้น คดิเป็น 
รอ้ยละ 63.0357 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั 
 

2. รบัทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2563 และพิจารณาอนุมติังบการเงินของ
บริษทัประจ าปี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ประธานมอบหมายให้ นางสาวทิพย์วดี สุดเวหา ผู้จ ัดการกลุ่มงานนักลงทุนสมัพันธ์ ( IR) เป็นผู้ชี้แจง
รายละเอยีดในวาระนี้ใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 
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ก่อนเริม่การชี้แจงรายละเอยีดในวาระนี้ นางสาวทิพย์วด ีได้เรยีนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า บรษิัทได้จดัท า
ค าอธบิายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ (MD&A) เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัยแ์ละเวบ็ไซต์ของบรษิัท
ทุกรอบระยะเวลาการส่งงบการเงนิ พร้อมทัง้การอธบิายการเปลี่ยนแปลงตวัเลขในงบการเงนิ รวมทัง้ปัจจยัต่างๆ ที่
กระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัท ทัง้ทางด้านบวกและลบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รบัข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และ
เพยีงพอต่อการตดัสนิใจ 

หลงัจากนัน้ นางสาวทพิยว์ด ีไดช้ีแ้จงรายละเอยีดผลการด าเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2563 ตลอดจน
ฐานะทางการเงนิของกลุ่มบรษิทั ตามงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็และงบแสดงฐานะการเงนิรวม ใหท้ีป่ระชุมทราบดงันี้ 

 

ภาพรวมการด าเนินงาน 
ประวติัศาสตรก์ าไรสูงสุดนับตัง้แต่ก่อตัง้บริษทั 
ดว้ยการเตบิโตของธุรกจิถุงมอืยางทีส่รา้งสถติใิหม่จากทัง้ปรมิาณการขาย ราคาขายเฉลีย่ และการท าก าไรที่

เตบิโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกบัธุรกจิยางธรรมชาตทิีส่ามารถท าก าไรไดด้ที่ามกลางสภาวะตลาดทีผ่นัผวน ท าใหใ้นปี 
2563 บรษิทัมรีายไดก้ารขายและการใหบ้รกิารรวม 75,479 ลา้นบาท ขยายตวัรอ้ยละ 25 YoY   

 

รายได้จากการขายแยกตามผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี  
 ผลติภณัฑย์างแท่ง คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 50 ของรายไดจ้ากการขายและบรกิารรวม 
 ผลติภณัฑถุ์งมอืยาง คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 41 ของรายไดจ้ากการขายและบรกิารรวม 
 ผลติภณัฑย์างแผ่นรมควนั คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 6 ของรายไดจ้ากการขายและบรกิารรวม 
 ผลติภณัฑน์ ้ายางขน้ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 3 ของรายไดจ้ากการขายและบรกิารรวม 

ปริมาณการขาย 
 ผลติภณัฑย์างธรรมชาต ิ

ในปี 2563 อยู่ที ่1,032,284 ตนั ลดลงรอ้ยละ 7 YoY อนัไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 
ทีท่ าใหก้ารบรโิภคยางธรรมชาตทิัว่โลกชะลอตวั อย่างไรกด็ ีปรมิาณการขายยางธรรมชาตขิองบรษิัท ยงัคง
ปรบัลดลงในอตัราทีน้่อยกว่าการลดลงของปรมิาณการบรโิภคยางธรรมชาตทิัว่โลกทีป่รบัลดลงรอ้ยละ 8 YoY 
นัน่แสดงใหเ้หน็ถงึความสามารถในการเตบิโตของบรษิทัฯ ทีด่กีว่าสภาวะตลาดโดยรวม  

 ผลติภณัฑถุ์งมอืยาง  

 ในปี 2563 อยู่ที ่28,043 ลา้นชิน้ เพิม่ขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 41 โดยการเพิม่ขึน้ของปรมิาณการขายเป็นการ
เพิม่ขึน้จากทัง้ปรมิาณการขายถุงมอืยางธรรมชาตแิละถุงมอืยางไนไตรล ์ตามการขยายตวัของก าลงัการผลติ
และความต้องการในการใชถุ้งมอืยางทีเ่ตบิโตอย่างมาก ซึง่ตลอดทัง้ปี 2563 บรษิทัไดด้ าเนินการผลติอย่าง
เตม็ศกัยภาพของเครื่องจกัรโดยมอีตัราการใชก้ าลงัการผลติทีร่อ้ยละ 94  

ปัจจยัทีมี่ผลต่อการด าเนินงาน 
 ปัจจยัหลกัทีก่ระทบผลการด าเนินงานของบรษิทัประกอบดว้ย 4 ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่  
1) ราคาและความผนัผวนของยางธรรมชาต ิ
2) อตัราแลกเปลีย่นสกุลดอลลารส์หรฐัต่อสกุลบาท 
3) ตน้ทุนทางการเงนิ และ 
4) นโยบายของหน่วยงานภาครฐั 

 



- 5 - 

 ปัจจยัที ่1 : ราคาและความผนัผวนของยางธรรมชาติ 

  ในปี 2563 อุตสาหกรรมยางธรรมชาติได้รบัผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทัง้
ปรมิาณการบรโิภคทีช่ะลอตวั ตลอดจนราคายางธรรมชาตทิีป่รบัลดลงอย่างมาก ทัง้นี้ รายงานของ IRSG ฉบบัล่าสุด
คาดการณ์ว่าในปี 2563 ปรมิาณการบรโิภคยางธรรมชาตทิัว่โลกอยู่ที่ 12.5 ลา้นตนั อ่อนตวัลงกว่ารอ้ยละ 8 เมื่อเทยีบ
กบัปี 2562 โดยยางแท่ง TSR20 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสดัส่วนในการบรโิภคสูงสุด มีราคาเฉลี่ย ณ ตลาด SICOM 
ตลอดทัง้ปี 2563 อยู่ที ่132 cent/kg. ลดลงจากปี 2562 รอ้ยละ 7 

  ปัจจยัที ่2 : อตัราแลกเปลีย่นสกลุดอลลารส์หรฐัต่อสกลุบาท 

ในปี 2563 ค่าเงนิบาทเฉลีย่ทัง้ปีอ่อนค่าขึน้ราวรอ้ยละ 1 จากเฉลีย่ 30.9 บาทต่อดอลลารส์หรฐัในปี 2562 เป็น 
31.3 บาทต่อดอลลารส์หรฐั ในปี 2563 โดยในระหว่างปีมคีวามผนัผวนระหว่างไตรมาสสงู อย่างไรกด็ ีบรษิทัมกี าไรจาก
อตัราแลกเปลีย่นทีเ่กดิจากการด าเนินธุรกจิปกตทิี ่268 ลา้นบาท และมขีาดทุนจากธุรกรรมในการป้องกนัความเสีย่งที่
เกีย่วขอ้งกบัอตัราแลกเปลีย่นจ านวน 107 ลา้นบาท รวมเป็นก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นทัง้สิน้ 161 ลา้นบาท  

ปัจจยัที ่3 : ต้นทุนทางการเงิน 
ในปี 2563 ดอกเบีย้จ่ายของบรษิัทฯ ปรบัตวัลดลงจากปีก่อน จากหลายปัจจยั อาท ิการคนืเงนิต้นก่อนครบ

ก าหนดช าระ อตัราดอกเบี้ยเฉลีย่ของบรษิทัทีป่รบัลดลงจากรอ้ยละ 3.33 ในปี 2562 เป็นรอ้ยละ 2.77 ในปี 2563 การ
ลดลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้ที่ใช้ในการซื้อวตัถุดบิยางธรรมชาติตามปรมิาณการขายที่ลดลงตามสภาวะตลาด รวมถึง
ราคาวตัถุดบิทีอ่่อนตวัลงตามราคาในตลาดโลก ดว้ยเหตุนี้ ต้นทุนทางการเงนิของบรษิทัฯ จงึปรบัลดลงอย่างมากจาก 
891 ลา้นบาท ในปี 2562 เป็น 691 ลา้นบาท ในปี 2563 หรอืลดลงรอ้ยละ 22 

 

ปัจจยัที ่4 : นโยบายของหน่วยงานภาครฐั 
ส าหรบัธุรกิจยางธรรมชาติ: ในปี 2563 การยางแห่งประเทศไทยได้ออกโครงการประกนัรายได้เกษตรกร

ชาวสวนยาง เพื่อพยุงราคายางและโครงการการสนับสนุนสนิเชื่อใหแ้ก่ผูป้ระกอบการทีแ่ปรรูปยางธรรมชาต ิเพื่อเพิม่
การบรโิภคยางในประเทศ เป็นตน้ 

 

ส าหรบัธุรกจิถุงมอืยาง: นโยบายทีอ่าจกระทบต่อผลติภณัฑถุ์งมอืยาง อาท ิการทีอ่งคก์ารอาหารและยา หรอื 
FDA ของสหรฐัอเมรกิา ประกาศห้ามใช้ถุงมอืยางแบบมแีป้งในทางการแพทย์ ซึ่งอาจส่งผลต่อความต้องการในการ
บรโิภคถุงมือยางธรรมชาติแบบมีแป้งที่ขายในประเทศดงักล่าวเปลี่ยนไปบรโิภคถุงมือประเภทอื่น เช่น ถุงมือย าง
ธรรมชาตแิบบไม่มแีป้ง หรอืถุงมอืยางไนไตรลเ์พิม่ขึน้ 

 
ก าไรขัน้ต้น 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้น 21,781 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมากจากปีก่อนที่ 4,854 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้กว่าร้อยละ 349 เป็นผลมาจากการเติบโตของผลประกอบการจากทัง้ 2 ธุรกิจหลกั โดยธุรกจิยางธรรมชาต ิ
บรษิัทฯ ปรบักลยุทธ์ทางธุรกจิเพื่อให้สอดรบักบัสภาวะตลาดที่ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 โดยให้ความส าคญักบัการเพิม่ประสทิธภิาพในกระบวนการผลิต ทัง้การลดค่าใช้จ่ายคงที่และลดการใช้
พลงังาน ตลอดจนการให้ความส าคญัต่อกลุ่มลูกคา้ทีศ่กัยภาพในการฟ้ืนตวัสงู สะทอ้นใหเ้หน็จากราคาขายเฉลี่ยของ
ผลติภณัฑย์างธรรมชาตทิัง้ปีของบรษิทัฯ ที ่138 cent/kg. ซึง่สงูกว่าระดบัราคาเฉลีย่ของตลาด โดยธุรกจิยางธรรมชาติ
มอีตัราก าไรขัน้ต้นอยู่ทีร่้อยละ 9 ส าหรบัธุรกจิถุงมอืยางเติบโตอย่างมนีัยส าคญั ทัง้จากราคาขายเฉลี่ยที่ปรับตวัดขีึน้
อย่างมาก สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการบรโิภคและราคาขายถุงมอืยางในตลาดโลกทีเ่ตบิโตอย่างแขง็แกร่ง สง่ผล
ให้อตัราก าไรขัน้ต้นของธุรกิจถุงมือยางตลอดทัง้ปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 57 อนัเป็นการเติบโตของก าไรขัน้ต้นในทุก     
ไตรมาส ซึง่โดยภาพรวมท าใหอ้ตัราก าไรขัน้ตน้ของทัง้กลุ่มศรตีรงัอยู่ทีร่อ้ยละ 29  
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ก าไรสุทธิ 
ในปี 2563 บรษิัทมกี าไรสุทธทิี่ 9,531 ล้านบาท สะท้อนให้เหน็ถึงความสามารถในการท าก าไรและสถานะ

ทางการเงนิทีแ่ขง็แกร่งของบรษิทั 
 

ฐานะทางการเงิน – โครงสรา้งสินทรพัย ์
ณ สิ้นปี 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทัง้สิ้น 93,117 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 จากสิ้นปี 2562 โดยมี

รายละเอยีดทีส่ าคญัดงันี้ 
 

สินทรพัยห์มุนเวียน 
สนิทรพัย์หมุนเวยีน ณ สิน้ปี 2563 เท่ากบั 57,375 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 62 ของสนิทรพัย์รวม 

ปรบัเพิม่ขึน้ 34,832 ลา้นบาท จาก ณ สิน้ปีก่อน โดยหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด
จ านวน 24,065 ลา้นบาท ส่วนหนึ่งเป็นเงนิที่ STGT ไดร้บัเงนิจากการระดมทุนภายหลงัจากหกัค่าใชจ้่ายราว 14,600 
ลา้นบาท รวมถงึผลประกอบการของบรษิทัทีป่รบัตวัดขีึน้อย่างมาก 

 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน ณ สิน้ปี 2563 เท่ากบั 35,742 ลา้นบาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 38 ของสนิทรพัยร์วม 

ลดลงเพยีง 46 ลา้นบาท จาก ณ สิน้ปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นการลดลงจากทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ เนื่องจากในปี 2563 
บรษิทัฯ มกีารตดัจ าหน่าย (write off) อาคารและสิง่ปลูกสรา้ง ตลอดจนการตดัค่าเสื่อมประจ าปีทีเ่พิม่ขึน้ตามอายุของ
เครื่องจกัร 

 

ฐานะทางการเงิน – โครงสรา้งหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 
ณ สิน้ปี 2563 บรษิัทมีหนี้สนิรวมทัง้สิ้น 39,720 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 เมื่อเทียบกบัปี 2562 โดยมี

รายละเอยีดดงันี้ 
หน้ีสิน 

• หนี้สนิหมุนเวยีน ณ สิน้ปี 2563 เท่ากบั 32,420 ลา้นบาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 82 ของหนี้สนิรวม เพิม่ขึน้ 
9,948 ลา้นบาท จาก ณ สิน้ปีก่อน ซึง่ส่วนใหญ่มาจากการเพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิที่
เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการซือ้วตัถุดบิ การเพิม่ขึน้ของเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่นตามการขยายตวัของธุรกจิ 
ตลอดจนหุน้กูท้ีจ่ะครบก าหนดช าระในเดอืนพฤษภาคม 2564 จ านวน 1,455 ลา้นบาท 

• หนี้สนิไม่หมุนเวยีน ณ สิน้ปี 2563 เท่ากบั 7,300 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 18 ของหนี้สนิรวม ลดลง 
3,070 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 30 จาก ณ สิน้ปีก่อน โดยหลกัมาจากการลดลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั
การเงนิ รวมถงึหุน้กูท้ีจ่ะครบก าหนดช าระในเดอืนพฤษภาคม 2564 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 
• ส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ สิน้ปี 2563 เท่ากบั 53,397 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 27,909 ลา้นบาท จาก ณ สิน้ปีก่อน ส่วน

ใหญ่เป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของก าไรสะสมทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรร อนัเนื่องมาจากผลประกอบการทีป่รบัตวัดขีึน้
อย่างมาก ประกอบกบัสว่นเกนิทุนทีเ่พิม่ขึน้จากการเปลีย่นแปลงสว่นไดเ้สยีใน STGT ทีเ่พิม่ขึน้ 

อตัราส่วนทางการเงิน 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (Current ratios) 
อตัราส่วนสภาพคล่องค านวณจากการหารยอดสนิทรพัย์หมุนเวยีนด้วยยอดหนี้สนิหมุนเวียน ณ วนัที่ 31 

ธันวาคม 2562และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.00 เท่า และ 1.77 เท่า 



- 7 - 

ตามล าดบั อตัราส่วนสภาพคล่องที่ปรบัตวัเพิม่ขึน้ สาเหตุหลกัเป็นผลจากการเพิม่ขึน้ของสนิทรพัย์หมุนเวยีนในส่วน
ของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ตลอดจนลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่นทีเ่พิม่ขึน้ตามการขยายตวัของธุรกจิ 

 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น  (Debt to Equity Ratio "D/E" ) 
อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ ค านวณจากการหารหนี้สนิรวมของบรษิทั ดว้ยสว่นของผูถ้อืหุน้รวมของ

บรษิทั ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมอีตัราสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้
เท่ากบั 1.29 เท่า และ 0.74 เท่า ตามล าดบั ปรบัตวัลดลงโดยมสีาเหตุหลกัมาจากการลดลงของเงนิกูย้มืระยะยาว จาก
การช าระคนืเงนิกู้ก่อนครบก าหนดช าระของ STGT ประกอบกบัส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของก าไร
สะสมและสว่นเกนิทุนทีเ่พิม่ขึน้จากการเปลีย่นแปลงสว่นไดเ้สยีใน STGT 

 

วงจรเงินสด (Cash Cycle) 
วงจรเงนิสดของบริษัทในปี 2563 เท่ากับ 132.16 วนั เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่ 106.10 วนั โดยหลกัมาจาก

จ านวนวนัในการเกบ็สนิคา้คงเหลอืทีเ่พิม่ขึน้ จากการทีบ่รษิทัฯ มมีุมมองเชงิบวกต่อปรมิาณค าสัง่ซึอ้ทีจ่ะเกดิขึน้ในช่วง
ตน้ปี 2564 

 

อตัราหมุนเวียนของสินทรพัยถ์าวร (Fixed Asset Turnover Ratio) 
อตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยถ์าวรค านวณจากการหารยอดขายด้วยมูลค่าที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธ)ิ 

เฉลีย่ ทัง้นี้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทมอีตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัย์ถาวร
เท่ากบั 2.06 เท่า และ 2.53 เท่า ตามล าดบั อตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัย์ถาวรที่เพิ่มขึ้น มีสาเหตุหลกัเป็นผลจาก
รายไดข้องบรษิทัฯ ทีเ่ตบิโตอย่างแขง็แกร่ง ท าใหบ้รษิทัฯ สามารถใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัยถ์าวรไดเ้พิม่สงูขึน้  

 

ข้อมูลทางการเงิน 
มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น 
มลูค่าตามบญัชต่ีอหุน้ ณ สิน้ปี 2563 อยู่ที ่34.76 บาทต่อหุน้ ปรบัเพิม่ขึน้อย่างมากจาก 16.59 บาทต่อหุน้ ณ 

สิน้ปี 2562 ตามการเพิม่ขึน้ของก าไรสะสมและผลประกอบการทีป่รบัตวัดขีึน้อย่างมากของบรษิทัฯ 
 

ก าไรต่อหุ้น 
ในปี 2563 บรษิทัมผีลก าไรอยู่ที ่6.21 บาทต่อหุน้  

นอกเหนือจากผลการด าเนินงานทางด้านการเงนิแล้ว บรษิัทมคีวามมุ่งมัน่ที่จะพฒันาองค์กรมุ่งสู่ความเป็น
ผูน้ าอุตสาหกรรมแห่งยางสเีขยีว โดยเป็นทีท่ราบกนัดวี่ายางพาราเป็นหนึ่งในพชืเศรษฐกจิหลกัของประเทศไทย ซึง่มี
เกษตรกรชาวสวนยางกว่า 1.8 ลา้นราย ทีข่ ึน้ทะเบยีนกบัการยางแห่งประเทศไทย ประกอบอาชพีอุตสาหกรรมนี้ ซึ่ง
ศรตีรงัเองเป็นหนึ่งในฟันเฟืองทีข่บัเคลื่อนอุตสาหกรรมยางพาราของไทยใหเ้ตบิโตอย่างยัง่ยนื 

เริม่จากตน้น ้าของยางพารา บรษิทัฯ มสีวนยางพาราทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐานระดบัสากล FSCTM (Forest 
Stewardship Council™) ทัง้ประเภท มาตรฐานการจดัการสวนป่าอย่างยัง่ยืน (Forest Management Certification) 
และมาตรฐานการจดัการห่วงโซ่ผลติภณัฑ์ (Chain-of-Custody Certification) นับได้ว่าเป็น ผู้ผลติยางธรรมชาติแบบ
ครบวงจรรายแรกของโลกทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐาน FSC ครบทัง้ห่วงโซ่ผลติภณัฑ ์ 

นอกจากนี้ บรษิทัไดม้โีครงการทีใ่หค้วามรูแ้ก่เกษตรกรในการผลติยางกอ้นถ้วยคุณภาพด ีโดยการใชส้ารจบั
กอ้นตวัยางอย่างถูกวธิ ีเพื่อเพิม่คุณภาพของยางก้อนถ้วยและลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม และในการขนส่งยางกอ้น
ถว้ย บรษิทัฯ ไดม้โีครงการ “บรรทุกยาง ตดิราง สรา้งรอยยิม้” ทีร่ณรงคใ์หม้กีารขนสง่ยางอย่างถูกวธิอีย่างต่อเนื่องเป็น
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ปีที ่4 เพื่อป้องกนัน ้าจากยางกอ้นถ้วยหกรัว่ไหลพืน้ผวิถนน และเมื่อถงึขัน้ตอนการรบัยางกอ้นถ้วยเขา้โรงงาน บรษิทั 
ไดจ้ดัเตรยีมพื้นที่/อาคารที่จดัเกบ็ยางกอ้นถ้วย โดยจดัใหม้กีารพ่นน ้าสม้ควนัไมเ้ป็นประจ า เพื่อป้องกนักลิน่จากยาง
กอ้นถว้ย  

อกีทัง้ในกระบวนการอบแหง้ ปัจจุบนั บรษิทัไดม้กีารใชร้ะบบ Bio Filter ทีช่่วยในการลดกลิน่ทีเ่กดิขึน้จากการ
อบยาง โดยตลอดกระบวนการผลติของบรษิัท บรษิทัไดใ้หค้วามใส่ใจในทุกขัน้ตอนทีอ่าจส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม
และชุมชน เพื่อใหส้มกบัความตัง้ใจและความมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาองคก์รมุ่งสูค่วามเป็นผูน้ าอุตสาหกรรมแห่งยางสเีขยีว 

ทัง้นี้ บรษิัทขอเสนอผลการด าเนินงานในดา้น ESG เพื่อให้ครอบคลุมประเดน็ที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงาน
ดา้นความยัง่ยนื ดงันี้ 

ด้านสงัคม 

บรษิทัใหค้วามส าคญักบัพนกังานขององคก์ร ชุมชนและสงัคม ผ่านทางการมสีว่นร่วมในการพฒันาชุมชนและ
สงัคม อกีทัง้ ในปี 2563 บรษิทัฯ ด าเนินการใหค้วามรูก้บัเกษตรกร คู่คา้เพื่อนชาวสวน เพื่อสง่เสรมิ ใหค้วามรูก้บัคู่คา้
เพื่อนชาวสวนในการผลติน ้ายางคุณภาพด ีปลอดภยั ลดสิง่ปนเป้ือน อกีทัง้ ในปี 2563 กลุ่มบรษิทัศรตีรงัไดส้่งมอบถุง
มอืยางทางการแพทย ์ใหก้บัโรงพยาบาล หน่วยงานภาครฐั พรอ้มทัง้ถุงยงัชพี อาหารชุดพรอ้มรบัประทานใหก้บัผูไ้ดร้บั
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  

นอกจากนี้  บริษัทได้มีการพัฒนาระบบการซื้อขายวัตถุดิบโดยการใช้ Mobile Application ภายใต้ชื่อ 
SRITRANG FRIENDS เพื่ออ านวยความสะดวกในการซือ้ขาย และการส่งค าสัง่ขายวตัถุดบิ เพื่อการเขา้ถงึอย่างเท่า
เทยีมและยุตธิรรมกบัผูข้ายวตัถุดบิทุกราย ไม่ว่าจะเป็นรายเลก็หรอืรายใหญ่  โดยในปี 2563 บรษิทัไดพ้ฒันารูปแบบ
ของ Application ใหม้ขีอ้มูลข่าวสารต่างๆ และสามารถใชง้านไดอ้ย่างสะดวกมากขึน้ และเมื่อสิน้ปี 2563 ทีผ่่านมามผีู้
ดาวโหลด Application SRITRANG FRIENDS แลว้กว่า 10,000 ราย 

ด้านส่ิงแวดล้อม 

บรษิทัใหค้วามส าคญัดา้นการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้มและการลดการใชท้รพัยากรธรรมชาต ิตลอดจนการลดการ
ปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์โดยในปี 2563 บรษิทัฯ ไดส้นบัสนุนการลดการใชพ้ลงังานไดก้ว่า 2,893,693 กโิลวตัต์/
ชัว่โมง สามารถลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (ขอบเขต 1 และ 2) ได้ 109,379 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
ตลอดจนตดิตัง้ระบบสเปรยล์ดกลิน่ยางกอ้นถ้วยภายในอาคารจดัเกบ็วตัถุดบิยางกอ้นถ้วยแบบปิด ในสาขาเลย สาขา
กาฬสนิธุ์ และสาขาอุดรธานี รวมทัง้ได้มีการติดตัง้ระบบบ าบัดกลิ่นจากการอบยางเป็นระบบ Bio Filter ซึ่งอาศัย
หลกัการย่อยสลายทางชวีภาพ (Biodegradation) จากการใช้จุลนิทรยี์ในการสลายโมเลกุล เพิ่มอกี 2 สาขา ที่สาขา
สกลนคร และสาขากาฬสนิธุ ์ซึง่คาดว่าจะด าเนินการตดิตัง้ใหแ้ลว้เสรจ็ครบทุกสาขาในปี 2566 

ด้านเศรษฐกิจและบรรษทัภิบาล 

บรษิัทฯ ให้ความส าคญักับการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขนั น าไปสู่ความ
เจรญิเตบิโตและเพิม่มูลค่าให้แก่ผูถ้ือหุ้นในระยะยาว โดยบรษิทัฯ ได้รบัการรบัรองให้เป็นสมาชกิของแนวร่วมปฏบิตัิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจรติ (CAC) และไดย้ื่นต่ออายุสมาชกิ ซึ่งไดร้บัการรบัรองเมื่อวนัที่ 31 มนีาคม ที่
ผ่านมา นอกจากนี้ บริษัทได้รบัคะแนนประเมิน CG จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในระดับดีเลิศ หรือ 5 ดาว 
ตลอดจนได้รบัเลอืกใหอ้ยู่ใน Thailand Sustainability Investment (THSI) หรอืรายชื่อ “หุ้นยัง่ยนื” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 
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และไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็นหนึ่งในหุน้ทีถู่กค านวณในดชันี SETTHSI จากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่แสดง
ถงึความมุ่งมัน่ตัง้ใจของบรษิทัฯ ทีจ่ะพฒันา ปรบัปรุง และมุ่งสรา้งผลการด าเนินงานทีย่ ัง่ยนืใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ต่อไป 

ภายหลงันางสาวทพิยว์ดรีายงานจบแลว้ ประธานกล่าวเพิม่เตมิต่อทีป่ระชุมว่า จากทีไ่ดร้ายงานต่อทีป่ระชุม
ไปทัง้หมดแลว้นัน้ จะเหน็ว่าบรษิัทมคีวามมุ่งมัน่ ตัง้ใจ ทีจ่ะพฒันา ปรบัปรุง และด าเนินการในทุกมติ ิเพื่อมุ่งสรา้งผล
การด าเนินงานทีย่ ัง่ยนืใหก้บัผูถ้อืหุน้ 

จากนัน้ประธานเปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถามขอ้สงสยั  

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 
สถานการณ์การเมอืงภายในประเทศเมยีนมา การปิดประเทศและปิดชายแดนของประเทศมาเลเซยี การปิดคลองสุเอช
ทีป่ระเทศอยิปิต์อนัเนื่องมาจากเรอืบรรทุกสนิคา้ขวางคลองสเุอช และอตัราค่าเงนิบาททีผ่นัผวนในปัจจุบนั ขอสอบถาม
ว่า การประกอบธุรกจิของบรษิทั เป็นอย่างไรบา้ง และปี 2564 บรษิทัมแีนวโน้มในการประกอบธุรกจิอย่างไร 

นายภัทราวุธ พาณิชย์กุล กรรมการบรหิารและ CFO ชี้แจงว่า ส าหรบัโรงงานในประเทศเมียนมา บรษิัทมี
ก าลงัการผลติคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 0.3 ของก าลงัการผลติทัง้หมดของบรษิทั ซึง่นบัไดว้่ามขีนาดเลก็มากและแทบไม่มี
นัยยะ จงึไม่กระทบต่อผลการด าเนินงานหลกัแต่อย่างใด ในส่วนของการด าเนินการผลติ บรษิัทยงัคงด าเนินการผลติ
ของโรงงานในประเทศเมียนมาตามปกติ แต่อย่างไรก็ดี จะมีติดขดับ้างในเรื่องของการน าเข้า-ส่งออก เนื่องจาก
สถานการณ์ความไม่สงบ ส าหรบัค าถามเรื่องอตัราแลกเปลีย่นทีม่คีวามผนัผวน นายภทัราวุธชีแ้จงว่า ในสถานการณ์ที่
เงนิบาทออ่นค่านี้ ถอืว่าสง่ผลดต่ีอบรษิทั แต่อย่างไรกต็าม บรษิทักย็งัคงมคีวามระมดัระวงัเรื่องความเสีย่งในดา้นน้ี และ
มกีารน าเอาเครื่องมอืทางการเงนิมาใช้ในการป้องกนัความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลี่ยนด้วย ดงันัน้ ความผนัผวนของ
อตัราแลกเปลีย่น จงึไม่มผีลต่องบการเงนิของบรษิัทมากนัก ส่วนค าถามเรื่องแนวโน้มของปี 2564 นัน้ นายภทัราวุธ
ชีแ้จงว่า ในปีนี้ทางบรษิทัไดร้บัค าสัง่ซือ้ทีม่แีนวโน้มสงูขึน้เมื่อเทยีบกบัปีทีผ่่านมา โดยเฉพาะอย่างยิง่ โรงงานผลติยาง
ลอ้รถยนต์ ทีก่ลบัมาเดนิสายการผลติและส่งค าสัง่ซื้อเขา้มาอกีครัง้ ท าใหบ้รษิทัสามารถเดินสายการผลติได้เต็มก าลงั
การผลติทีม่ ีกล่าวไดว้่า ผลการด าเนินงานของธุรกจิยางธรรมชาตปีิ 2564 นี้มแีนวโน้มทีด่ ีสว่นเรื่องการปิดคลองสุเอช 
ไม่ไดม้ผีลกระทบต่อการขนสง่สนิคา้ของบรษิทัแต่อย่างใด 

ค าถามต่อเนื่องจากนายปิยะพงษ์ สอบถามว่านโยบายของรฐับาลพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา เกี่ยวกับ
ยางพารา ท าใหย้างพาราปรบัราคาพุ่งสงูขึน้ และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เขา้มาช่วยเหลอืเกษตรกรชาวสวน
ยาง ขอสอบถามว่า บรษิทัไดร้บัอานิสงคจ์ากเรื่องดงักล่าว อย่างไร  

นายกติชิยั สนิเจรญิกุล กรรมการบรหิาร ชีแ้จงว่า ในฐานะทีบ่รษิทัด าเนินธุรกจิในสว่นกลางน ้าของยางพารา
มากว่า 30 ปี บรษิทัมคีวามพรอ้มทีจ่ะใหค้วามร่วมมอืกบันโยบายของภาครฐั การทีน่โยบายภาครฐั มกีารส่งเสรมิใหใ้ช้
ผลติภณัฑป์ลายน ้ามากขึน้ ย่อมสง่ผลใหธุ้รกจิตน้น ้าและกลางน ้าของบรษิทัเตบิโตไปดว้ยเช่นกนั 

นอกจากนี้ นายปิยะพงษ์ ได้เสนอแนะให้บรษิัทพิจารณาตัง้โรงงานแปรรูปยางพาราในพื้นที่ภาคกลางอีก
ภูมภิาคหนึ่ง นอกเหนือจากภาคเหนือ ภาคอสีาน ภาคตะวนัออก และภาคใต ้เพื่อขยายธุรกจิและสรา้งมลูค่าสนิคา้เช่น 
ท ายางมะตอย และยางรถยนต ์เป็นตน้ 

นายอรรณพ ชวลติสทิธ ิผูถ้อืหุน้ สอบถามว่า บรษิทัมธีุรกจิกญัชงหรอืไม ่ถา้ม ีมกีารบรหิารความเสีย่งอย่างไร 

นางสาวทพิยว์ด ีชีแ้จงว่า ส าหรบัธุรกจิกญัชง บรษิทัอยู่ในช่วงก าลงัศกึษาความเป็นไปได้ และศกึษาแนวโน้ม
ธุรกจิ โดยปลายเดอืนมกราคมทีผ่่านมา ทางส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพิง่ประกาศใหส้ามารถมกีาร
น าเขา้เมลด็พนัธุ์ และปลูกได้ ส่วนธุรกจิกลางน ้าคอื การสกดั และปลายน ้าคอื เอาผลติภณัฑ์จากกญัชงไปใชใ้นด้าน
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ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องดื่ม เวชภณัฑ์ หรอืเครื่องส าอาง ยงัรอความชดัเจนอยู่ จงึสรุปว่า ธุรกจิกญัชงอยู่ใน
ระหว่างการศกึษา 

ศาสตราจารย ์ดร. อุทุมพร จามรมาน ผูถ้อืหุน้ แจง้ว่าเรื่องความรบัผดิชอบต่อสงัคม ทีบ่รษิทัระบุไวใ้นรายงาน
ประจ าปีหน้า 85, 89 และ 123 ไม่เป็นจรงิ เพราะยงัมกีลิน่ยางเหมน็รบกวนชาวบ้าน ต าบลท่าสะอาด อ าเภอนาด้วง 
จงัหวดัเลย มา 6 ปีแลว้ จงึสอบถามว่า ความรบัผดิชอบต่อสงัคมคอือะไร บรษิทัจะแกก้ลิน่ยางเหมน็เสรจ็เมื่อใด และ
เมื่อใดชาวบา้นจะไดอ้ากาศบรสิทุธิก์ลบัคนืมาเหมอืนก่อนมโีรงงาน 

ประธานชีแ้จงว่า ทางบรษิัทไม่ไดน้ิ่งนอนใจในเรื่องดงักล่าว โดยที่ผ่านมาทางคณะกรรมการตรวจสอบของ
บรษิัทได้มีการลงพื้นที่ และติดตามผลการด าเนินงานแก้ปัญหาอยู่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บรษิัทได้มีการจดัท า
มาตรการควบคุม เพื่อลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มในเรื่องยางกอ้นถ้วย รวมทัง้น าเอาระบบควบคุมกลิน่มาใช ้เพื่อลด
กลิน่ไม่ให้ระบายสู่ภายนอกตลอดกระบวนการผลติด้วยระบบมาตรฐานสากล ทีผ่่านมามหีน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งเขา้ไป
ตรวจสอบโรงงานอยู่เสมอ แต่หากว่าปัญหายงัไม่ไดร้บัการแก้ไข ทางบรษิัทกพ็รอ้มจะติดตามให ้อย่างไรกต็าม ต้อง
เรยีนใหผู้ถ้อืหุน้ทราบว่า ในพืน้ทีบ่รเิวณใกลเ้คยีงไม่ไดม้โีรงงานของบรษิทัเพยีงโรงงานเดยีว จงึตอ้งไดร้บัความร่วมมอื
ในการแกไ้ขปัญหาเรื่องกลิน่จากโรงงานอื่นดว้ยเช่นกนั 

นางสาววภิา สุวณิชย ์ผูถ้อืหุน้ สอบถามว่า ตามรายงานของผูส้อบบญัช ีในรายงานประจ าปี หน้า 143 กล่าว
ว่า “ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิไม่ครอบคลุมถงึขอ้มูลอื่นและขา้พเจา้ไม่ได้ใหข้อ้สรุปในลกัษณะการให้ความ
เชื่อมัน่ในรปูแบบใดๆ ต่อขอ้มลูอื่นนัน้” และ “เมื่อขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปีของกลุ่มบรษิทัตามทีก่ล่าวขา้งตน้แลว้ 
และหากสรุปไดว้่ามกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะสือ่สารเรื่องดงักล่าวใหผู้ม้หีน้าทีใ่น
การก ากบัดูแลทราบเพื่อใหม้กีารด าเนินการแกไ้ขทีเ่หมาะสมต่อไป” ทางผูถ้อืหุน้จงึสอบถามว่า ถา้หากมสีาระส าคญัที่
จะสือ่สารต่อผูเ้กีย่วขอ้ง แลว้จะทราบไดอ้ย่างไรว่าไดม้กีารแกไ้ขแลว้ และผูถ้อืหุน้จะเชื่อถอืรายงานไดอ้ย่างไร 

นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผู้สอบบญัชขีองบรษิัท ชี้แจงว่า ส าหรบัภาระหน้าที่ของผู้สอบบญัช ีคอืการแสดง
ความเหน็ต่องบการเงนิ ส่วนขอ้มูลอื่นในรายงานประจ าปีนัน้ ผูส้อบบญัชมีหีน้าทีอ่่านว่ามขีอ้มูลใดทีข่ดักบัความจรงิที่
ไดจ้ากการท างานตรวจสอบงบการเงนิหรอืไม่ หากพบว่ามขีอ้เทจ็จรงิทีข่ดักบัรายงานประจ าปี ผูส้อบบญัชจีะมหีน้าที่
แจ้งฝ่ายบรหิารให้จดัการแก้ไขตามที่ควรจะเป็น ซึ่งถือเป็นหลกัปฏบิตัิโดยทัว่ไปกบัทุกบรษิัทที่จดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัย ์ไม่ว่าจะเป็นบรษิทัทีด่ าเนินธุรกจิประเภทใด  

นางสาววภิา สอบถามเรื่องก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนว่า จากค่าเงนิบาทในปี 2562 ที่ประมาณ 30 บาทต่อ
ดอลลารส์หรฐั และในปี 2563 ที ่31 บาทต่อดอลลารส์หรฐั สอบถามว่า ท าไมก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นจงึปรบัตวัลดลง  

นายภทัราวุธ ชีแ้จงว่า ตามทีเ่รยีนไวว้่า ถงึแมว้่าบรษิทัจะมกีารป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นไวแ้ลว้ 
แต่กย็งัมผีลกระทบบางส่วนที่เกดิขึน้เนื่องจากความเหลื่อมของระยะเวลา ซึง่เป็นไปตามมาตรฐานบญัช ีจงึยงัคงมผีล
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัคงแสดงอยู่ในงบการเงนิ    

นางสาววภิา สอบถามว่า แนวโน้มของปี 2564 เป็นอย่างไร ทัง้ในเรื่องการด าเนินงาน และสิง่แวดลอ้ม และ
สขุอนามยั 

นางสาวทพิยว์ด ีชี้แจงว่า ส าหรบัเป้าหมายปรมิาณการขายผลติภณัฑย์างธรรมชาติในปี 2564 คอืประมาณ 
1.2 ล้านตนั ซึ่งเพิม่จากปีที่ผ่านมาร้อยละ 16 สูงกว่าปรมิาณการบรโิภคยางธรรมชาตซิึ่งคาดการณ์ไว้อยู่ที่ร้อยละ 7 
สว่นผลติภณัฑถุ์งมอืยางมเีป้าหมายปรมิาณการขาย อยู่ทีป่ระมาณ 33,000 ลา้นชิน้ ในปี 2564 

นางสาววภิา สอบถามว่า ในรายงานประจ าปีหน้า 8 เรื่องความปลอดภยัและสุขอนามยั บรษิทัไดด้ าเนินการ
อย่างไรบา้ง 
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นายเฉลมิภพ แก่นจนั กรรมการบรหิาร ชี้แจงว่า นอกเหนือจากระบบควบคุมคุณภาพตามผลติภณัฑส์นิค้า
แล้ว บรษิัทยงัใช้ระบบคุณภาพ เช่น มาตรฐานระบบจดัการสิง่แวดล้อม ISO 14001 หรอืระบบมาตรฐานการจดัการ   
อาชีวอนามยั และความปลอดภัย ISO 45001 เข้ามาบรหิารในโรงงาน ซึ่งเป็นไปตามกรอบกฎเกณฑ์ระบบบรหิาร
คุณภาพอย่างเคร่งครดั ซึง่จะสามารถใชร้ะบบดงักล่าวไดค้รบในทุกโรงงานในปี 2566 

ค าถามเพิม่เตมิจากนางสาววภิา ผูถ้อืหุน้ สอบถามว่า กระบวนการผลติทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มและชุมชน 
บรษิทัไดด้ าเนินการอย่างไรบา้ง 

นายเฉลมิภพ ชี้แจงว่า ในทุกห่วงโซ่อุปทานของกระบวนการผลติของบรษิัท มกีารควบคุม 3 ด้านคอื ด้าน
ผลติภณัฑส์นิคา้ ดา้นผลกระทบต่อชุมชนและสิง่แวดลอ้ม และดา้นการดแูลเรื่องความปลอดภยั โดยบรษิทัไดก้ าหนดไว้
ในมาตรฐานการท างานของทุกโรงงานเป็นมาตรฐานเดยีวกนั ซึง่สามารถตรวจสอบ วดัผลได ้และอยู่ภายใต้ขอ้ก าหนด
ของสว่นงานภาครฐัอย่างครบถว้นทุกประการ 

นายธรรมวฒัน์ จุนพึง่พระเกยีรติ ์ผูถ้อืหุน้ สอบถามถงึแนวโน้มอุตสาหกรรมรถยนตใ์นไตรมาสที ่2 ถงึไตรมาส
ที ่4 ปี 2564 ว่ามแีนวโน้มเป็นอย่างไร 

นายวชิญ์พล สนิเจรญิกุล กรรมการบรหิาร ชีแ้จงว่า ส าหรบัอุตสาหกรรมยางลอ้รถยนต์เริม่ฟ้ืนตวัตัง้แต่เดอืน
ตุลาคม 2563 เป็นต้นมา เมื่อโรงงานเริม่กลบัมาเดนิสายการผลติ ท าให้ต้องมกีาร Restocking วตัถุดบิ เป็นสาเหตุที ่
ท าใหร้าคายางเริม่ปรบัตวัสงูขึน้ ส่วนปัจจยัทีจ่ะส่งผลต่อปรมิาณการใชย้างธรรมชาติในอุตสาหกรรมยางลอ้รถยนต์ใน 
ครึง่ปีหลงัของปี 2564 ม ี2 ปัจจยัหลกั คอื การผลติรถยนต์ใหม่ และการใชง้านรถยนต์ที่เพิม่มากขึน้ เนื่องจากเป็นที่
คาดการณ์ว่า หลงัจากทีม่กีารฉีดวคัซนีและมกีารเปิดประเทศมากขึน้ การโดยสารเครื่องบนิระหว่างประเทศยงัคงมไีม่
มาก แต่จะเป็นการเดนิทางระหว่างรฐัในประเทศสหรฐัอเมรกิา และการเดนิทางระหว่างประเทศในยุโรป โดยการใช้
รถยนตเ์ป็นหลกั สง่ผลใหค้วามตอ้งการการใชย้างลอ้เตบิโตขึน้ถงึรอ้ยละ 5-7 ในครึง่ปีหลงั 

นายธรรมวฒัน์ สอบถามเพิม่เตมิว่า แนวโน้มราคายางธรรมชาตใินปี 2564 เป็นอย่างไร ปรมิาณวตัถุดบิยาง
ธรรมชาตเิป็นอย่างไร ปัจจยัอะไรทีจ่ะสง่ผลใหก้ าไรในไตรมาส 2 เตบิโตมากกว่าปีทีผ่่านมา 

นายวชิญพ์ล ชีแ้จงว่า ราคายางธรรมชาตมิกีารปรบัตวัลดลงอย่างต่อเนื่องตลอด 10 ปีทีผ่่านมา แต่ส าหรบัปีนี้ 
บรษิทัคาดการณ์ว่า ราคาจะปรบัตวัสงูขึน้รอ้ยละ 20 เมื่อเทยีบกบัราคาเฉลีย่ในปีทีแ่ลว้ ส าหรบัปัจจยัทีจ่ะสง่ผลใหก้ าไร
ของบรษิทัมคีวามแขง็แกร่งมากขึน้ คอื จ านวนคู่แขง่ทีล่ดลง เน่ืองจากการชะลอตวัของธุรกจิยางธรรมชาตใินช่วง 2 ปี 
ทีผ่่านมา สิง่นี้ถอืเป็นตวัผลกัดนัทีจ่ะท าใหบ้รษิทัจะมปีรมิาณการขาย และก าไร สงูขึน้ในปีนี้ 

นายนันทพล จงวไิลเกษม ผูถ้ือหุน้ อยากให้เล่าเรื่องกญัชงว่ามคีวามเป็นมาอย่างไร ท าไมบรษิัทจงึรุกธุรกจิ
ดา้นนี้ และในเรื่องของการขาย เป็นการขายในสว่นใดของกญัชง และสามารถน าเป็นส่วนผสมกบัผลติภณัฑข์องบรษิทั
ไดห้รอืไม่ 

นางสาวทพิย์วด ีชี้แจงว่า บรษิัทอยู่ในอุตสาหกรรมเกษตรมาเป็นเวลานาน และในปัจจุบนัมทีรพัย์สนิทีเ่ป็น
ทีด่นิอยู่จ านวน 45,000 ไร่ โดยใชใ้นการปลกูยางพาราไปแลว้ 38,000 ไร่ตัง้แต่ปี 2552 ซึง่ยงัมพีืน้ทีท่ีเ่หลอืว่างเปล่าอยู่ 
ทางบรษิทัจงึพยายามจะเพิม่มูลค่าใหก้บัทีด่นิทีม่อียู่ ซึง่เรามองว่า กญัชงมศีกัยภาพทีจ่ะเป็นพชืเศรษฐกจิของประเทศ
อกีชนิดหนึ่ง ส าหรบัส่วนจะน าไปใชแ้ละไดร้าคาดทีีสุ่ดคอื ช่อดอก ซึง่สามารถน ามาสกดัเป็นน ้ามนั CBD ได ้โดยหาก
บรษิทัจะปลูก กจ็ะเลอืกปลูกสายพนัธุ์ทีใ่ชป้ระโยชน์จากส่วนนี้มากทีสุ่ด แต่บรษิัทไม่ไดม้แีผนทีจ่ะน ามาเป็นส่วนผสม
ของผลติภณัฑย์างธรรมชาตหิรอืถุงมอืยางซึง่เป็นสนิคา้ของบรษิทัแต่อย่างใด 

มคี าถามเพิม่เตมิจากนายนันทพล คอือยากฟังแผนในอนาคตของบรษิทัว่าจะท าอะไรต่อไป หลงัจากประสบ
ความส าเรจ็จากธุรกจิถุงมอืแลว้ 
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นายวชิญ์พล ชี้แจงว่า ส าหรบัธุรกจิถุงมอืมแีผนจะขยายก าลงัการผลติไปจนถึง 100,000 ล้านชิน้ต่อปี ส่วน
ธุรกจิกลางน ้า มกีารวางแผนมาตลอดระยะเวลา 10 ปี โดยจะเหน็ว่าทีผ่่านมา บรษิัทมกีารขยายก าลงัการผลติเพิม่ขึน้
ถงึ 3 เท่า ซึง่เป็นการวางแผนขยายก าลงัการผลติทัง้ๆ ทีร่าคายางธรรมชาตอิยู่ในช่วงขาลง ซึง่เป็นไปเพื่อเตรยีมรองรบั
ตลาดขาขึน้ เนื่องจากนอกจากระยะเวลาที่ต้องใช้ในการสร้างโรงงานแล้ว ยงัต้องใช้ระยะเวลาในกระบวนการอนุมตัิ
โรงงานด้วย ซึง่ลูกคา้รายใหญ่หลายรายต้องใชร้ะยะเวลาในการอนุมตัโิรงงาน 3-5 ปี ถ้าหากว่าบรษิทัจะมาเพิม่ก าลงั
การผลติโดยการสรา้งโรงงานใหมใ่นช่วงทีร่าคาอยู่ในช่วงขาขึน้กอ็าจจะชา้เกนิไป ส าหรบัแผนต่อไปจากนี้ เป็นเรื่องของ
การใชป้ระโยชน์ใหเ้ตม็ทีม่ากขึน้ในส่วนของการผลติ โดยจากเดมิมีอตัราการใชก้ าลงัการผลติ (Utilization Rate) อยู่ที่
รอ้ยละ 55 บรษิทักม็แีผนทีจ่ะใชใ้หเ้ตม็ก าลงัมากขึน้ 

ศาสตราจารย ์ดร. อุทุมพร จามรมาน ผูถ้อืหุน้ สอบถามว่า กลิน่ยางเหมน็จากโรงงานจะหมดเมื่อใด ไดก้ลิน่
ตอนดกึและเชา้มดื แต่โรงงานอกีทีอ่ยู่ใกล้เคยีงท างานเฉพาะกลางวนั ไม่น่าจะสง่กลิน่ตอนกลางคนื และจะเหน็ผลจาก
ความพยายามทีจ่ะแกปั้ญหากลิน่ยางทีร่บกวนชาวบา้นไดเ้มื่อใด 

นายเฉลมิภพ ตอบค าถามว่า ส าหรบัโรงงานทีจ่งัหวดัเลย มกีารด าเนินการพฒันาและแกไ้ขปัญหาเรื่องกลิน่มา
อย่างต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา 5-6 ปี โดยนายเฉลมิภพชีแ้จงว่า ในส่วนของโรงงานมกีารดูแลปัญหาเรื่องกลิน่ตลอดทัง้
ห่วงโซ่อุปทาน ประกอบดว้ย มาตรการควบคุมกลิน่จากการรบัและจดัเกบ็วตัถุดบิยางกอ้นถว้ย ซึง่ทราบกนัดอียู่แลว้ว่า
ยางเป็นวตัถุดบิที่มกีลิน่ในตัวเอง ดงันัน้ เพื่อลดกลิน่ไม่ให้ระบายออกสู่ภายนอกโดยตรง บรษิัทจงึท าทุกมิติในการ
ควบคุมกลิน่ เช่น การจดัท าโกดงัเกบ็ยางวตัถุดบิ การพ่นน ้าสม้ควนัไม้ หรอื EM ลดกลิน่ อกีส่วนหนึ่งคอื กระบวนการ
อบยาง ซึง่บรษิัทมรีะบบบ าบดักลิน่ที่เกดิขึน้ในกระบวนการนี้ ดว้ยเทคโนโลยทีี่ทนัสมยั และมปีระสทิธภิาพเพยีงพอ  
ซึง่นายเฉลมิภพยนืยนัว่า ไม่มกีลิน่ยางออกสูภ่ายนอกอย่างแน่นอน อย่างไรกต็าม เรื่องกลิน่สามารถตรวจสอบโดยการ
วดักลิน่ตามกฎหมายได ้ซึง่หน่วยงานภาครฐัที่เกี่ยวขอ้งกบัการควบคุมกลิน่ กไ็ดเ้ขา้มาตรวจวดัคุณภาพกลิน่ตามจุด
ต่างๆ และพบว่าบริษัทอยู่ในมาตรฐาน และสอดคล้องตามเกณฑ์ของการด าเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมทุก
ประการ 

นายเฉลมิภพ กล่าวเพิม่เตมิอกีว่า บรเิวณทีต่ัง้โรงงานของบรษิทัในจงัหวดัเลยนัน้ ยงัประกอบไปดว้ยอกีหลาย
โรงงาน ซึ่งเราคงไม่สามารถเจาะจงได้ว่ากลิ่นมาจากโรงงานใด แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทซึ่งมุ่งมัน่ในเรื่องความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม เรายนิดรีบัฟังค ารอ้งเรยีน และค าแนะน า เพื่อน ามาพฒันาปรบัปรุงต่อไป 

นายภาณุวัฒน์ รัตนเวชสทิธิ ผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โรงงานของบริษัทเคยได้รบัการ
กล่าวโทษจากหน่วยงานรฐัว่า ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กฎหมายก าหนดไว้ และก่อให้เกิดภาวะมลพิษต่อ
สิง่แวดลอ้ม หรอืไม่ อย่างไร 

นายเฉลมิภพ ชี้แจงว่า เมื่อหลายปีก่อน บรษิัทเคยไดร้บัค าสัง่ให้ด าเนินการปรบัปรุงโรงงาน ซึ่งบรษิัทกไ็ด้
ปรบัปรุงตามค าสัง่ดงักล่าวเป็นทีเ่รยีบรอ้ย บรษิัทจงึไดใ้ช้ความบกพร่องที่พบดงักล่าว มาพฒันาต่อยอดและแกไ้ขใน
โรงงานสาขาอื่นๆ จากนัน้เป็นตน้มา บรษิทักไ็ม่เคยไดร้บัการกล่าวโทษใดๆ อกีเลย 

นายกติชิยั สนิเจรญิกุล กรรมการบรหิาร ชี้แจงเพิม่เติมว่า ในฐานะทีเ่ป็นกรรมการที่ท างานอยู่ในส่วนกลาง 
ได้รบัทราบถึงปัญหาของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกครัง้ ซึ่งทางบริษัทน้อมรบัทุกข้อเสนอแนะ และข้อ
รอ้งเรยีน โดยจะรบีตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิกลบัไปยงัพืน้ทีท่ีถู่กรอ้งเรยีนนัน้ๆ และหากมสีิง่ใดทีบ่รษิทัสามารถด าเนินการ
แก้ไขไดก้จ็ะรบีสัง่การใหด้ าเนินการทนัท ีซึง่เป็นขัน้ตอนปกตทิีด่ าเนินการทุกครัง้ไม่ว่าเป็นการรบัขอ้รอ้งเรยีนเรื่องใด 
หรอืจากที่ใดกต็าม อย่างไรกต็าม หากด าเนินการแกไ้ขแลว้ ขอ้รอ้งเรยีนดงักล่าวยงัคงอยู่ บรษิทักย็งัคงติดตามแกไ้ข
โดยการจดัตัง้คณะท างานพเิศษ เพื่อตรวจสอบต่อ และรายงานกลบัมายงัส่วนกลาง เพื่อพจิารณาร่วมกนัในสิง่ทีย่งัคง
ปรบัปรุงเพิ่มเติมได้ แต่ส าหรบัเรื่องกลิน่ บรษิัทยนิดทีี่จะให้หน่วยงานของรฐัมาเป็นหน่วยงานกลางที่ช่วยเสนอแนะ 
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เพื่อหาขอ้ปรบัปรุงแกไ้ขร่วมกนั อย่างทีท่ราบว่า บรษิทัมโีรงงานผลติตัง้อยู่ในหลายภูมภิาค มโีอกาสสรา้งงานใหค้นใน
ชุมชน รวมถึงรับซื้อยางวัตถุดิบจากชุมชน เพื่อขบัเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นให้ดีขึ้น  แต่เรื่องการรบัผิดชอบต่อ
สิง่แวดล้อมก็ต้องด าเนินการควบคู่กนัไปด้วยเช่นกนั ดงันัน้ ต้องเรยีนว่า ผู้บรหิารยนิดหีากผู้ร้องเรยีนใช้หน่วยงาน
ภาครฐัเพื่อเป็นกลไกมาตรวจสอบการบรหิารสายงานผลติของบรษิทั ใหเ้ป็นไปและอยู่ภายใตก้ฏหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

ประธานขอบคุณส าหรบัทุกค าถามจากผูถ้อืหุน้ และค าชีแ้จงจากผูเ้กีย่วขอ้ง 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมรบัทราบผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการในรอบปี 2563 และพจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบรษิทัประจ าปี 2563 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
ตามทีเ่สนอ 

 ทีป่ระชุมพจิารณาแล้วรบัทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2563 และมมีตอินุมตังิบแสดง
ฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของบรษิทัประจ าปี 2563 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 โดยทีป่ระชุมไดม้ี
มตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 968,005,754 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9771 
ไม่เหน็ดว้ย 3,020 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0003 
งดออกเสยีง 219,200 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0226 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

  

3. พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 และรบัทราบการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  

ประธานมอบหมายให้นายภัทราวุธ พาณิชย์กุล กรรมการบรหิาร และผู้จดัการสายงานบญัชีและการเงิน 
(CFO) เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอยีดในวาระนี้ 

 นายภทัราวุธ รายงานต่อทีป่ระชุมว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบรษิทั บรษิทั
ต้องจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธปิระจ าปี หกัด้วยยอดเงนิ
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิของทุนจดทะเบยีน และหา้มมใิหบ้รษิทั
จ่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไร เน่ืองจากบรษิทัไดจ้ดัสรรก าไรสทุธเิป็นทุนส ารองตามกฎหมายครบ
จ านวนตามทีก่ฎหมายก าหนดแลว้ ดงันัน้ บรษิทัจงึไม่ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธเิพื่อเป็นเงนิทุนส ารองตามกฎหมายอกี 

 ปัจจุบนับรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลประมาณรอ้ยละ 30 ของก าไรสุทธ ิทัง้นี้ ต้องไม่เกนิก าไรสะสมของ
บรษิทัทีป่รากฏในงบการเงนิเฉพาะกจิการ โดยค านึงถงึสถานะทางการเงนิ ผลการด าเนินงาน กระแสเงนิสดของบรษิทั 
ความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลของบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วม รวมทัง้บรษิัทร่วมทุน (Joint Venture) รวมถึงการ
คาดการณ์ความจ าเป็นของเงินทุนที่จะรองรบัการเติบโตของบริษัทในอนาคต สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ และ
ผลกระทบจากปัจจยัภายนอกทีบ่รษิทัคาดว่าจะมผีลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิทัเพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไป
อย่างมเีสถยีรภาพ 

 จากผลการด าเนินงานปี 2563 บรษิทัเหน็สมควรใหจ้่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 2.25 บาท รวม
เป็นเงนิทัง้สิน้ 3,456 ล้านบาท โดยบรษิัทได้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 
768 ลา้นบาท เมื่อวนัที ่9 ธนัวาคม 2563 ตามมตคิณะกรรมการบรษิัทครัง้ที ่9/2563 เมื่อวนัที ่14 พฤศจกิายน 2563 
โดยจ่ายจากก าไรสทุธขิองผลประกอบการ 9 เดอืนแรกของปี 2563  
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 ดงันัน้ บรษิทัยงัคงเหลอืเงนิปันผลทีต่อ้งจ่ายในอตัราหุน้ละ 1.75 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 2,688 ลา้นบาท โดย
เป็นการจ่ายจากผลการด าเนินงานทีเ่หลอื 3 เดอืนหลงัของปี 2563 และก าไรสะสมทีย่งัไม่จดัสรรทีไ่ดห้กัผลขาดทุนสทุธิ
ยกมาไม่เกนิ 5 ปีก่อนรอบระยะเวลาบญัชปัีจจุบนั ซึง่ผูถ้อืหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาไม่ไดร้บัเครดิตในการค านวณภาษี
เงนิปันผล 

 ในปี 2563 บรษิัทมีก าไรสุทธติามงบการเงนิรวม จ านวน 15,396.57 ล้านบาท โดยขอ้มูลเปรยีบเทยีบการ
จ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานของปี 2561-2563 แสดงไดด้งันี้ 

ขอ้มลูเปรยีบเทยีบการจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 – 2563 

 
ปี 2563 ปี 2562 

ปี 2561 
(ปรบัปรงุใหม่) 

ก าไรสทุธงิบการเงนิรวม (ลา้นบาท) 15,396.57 (52.07) 2,161.50 

ก าไรสทุธงิบการเงนิรวม  
สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (ลา้นบาท) 

9,531.21 (148.54) 2,064.36 

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน  
สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (บาท/หุน้) 

6.21 (0.10) 1.34 

จ านวนเงนิปันผลประจ าปีต่อหุน้ (บาท) 
       เงนิปันผลระหว่างกาล (บาท/หุน้)   
       เงนิปันผลงวดสดุทา้ย (บาท/หุน้)  

2.25 
**0.50 
*1.75 

0.35 
***0.35 

- 

0.65 
0.25 
0.40 

จ านวนหุน้  1,535,999,998 1,535,999,998 1,535,999,998 

รวมจ านวนเงนิปันผลจ่าย (ลา้นบาท) 3,456.00 537.60 998.40 
สดัสว่นการจ่ายเงนิปันผลเทยีบก าไรสทุธขิอง 
งบการเงนิรวม (%) 

22.45 N/A 46.19 

สดัสว่นการจ่ายเงนิปันผลเทยีบก าไรสทุธขิอง 
งบการเงนิรวม (%)**** 

36.23 N/A 48.51 

* เสนอเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ
** รายงานเพื่อทราบ (จา่ยเมื่อวนัที ่9 ธนัวาคม 2563) 
***เนื่องจากมกีารเลื่อนประชมุ AGM จากสถานการณ์โควดิ คณะกรรมการจงึมมีตจิา่ยเป็นเงนิปันผลระหว่างกาลใหผู้ถ้อืหุน้ 
****ค านวณจากก าไรสุทธ ิส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั จากงบการเงนิรวม 
 

 จากการพจิารณาปัจจยัต่างๆ และความสามารถด้านกระแสเงนิสดในปัจจุบนั บรษิัทเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานของบรษิทัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ในอตัราหุน้ละ 2.25 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 3,456 
ลา้นบาท คดิเป็นการจ่ายเงนิปันผลทีร่อ้ยละ 36.23 ของก าไรสุทธจิากงบการเงนิรวม จากส่วนทีเ่ป็นของผู้ถอืหุน้ของ
บรษิทั โดยบรษิทัไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 768 ลา้นบาท เมื่อวนัที ่9 
ธนัวาคม 2563  

 ดงันัน้ บรษิทัยงัคงเหลอืเงนิปันผลทีต่้องจ่ายในอตัราหุน้ละ 1.75 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 2,688 ลา้นบาท โดย
เป็นการจ่ายจากผลการด าเนินงานทีเ่หลอื 3 เดอืนหลงัของปี 2563 และก าไรสะสมทีย่งัไม่จดัสรรทีไ่ดห้กัผลขาดทุนสทุธิ
ยกมาไม่เกนิ 5 ปีก่อนรอบระยะเวลาบญัชปัีจจุบนั ซึง่ผูถ้อืหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาไม่ไดร้บัเครดติในการค านวณภาษี
เงนิปันผล 
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 หากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้รบัการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
คณะกรรมการบรษิทั ก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธริบัเงนิปันผล (Record Date) ในวนัที ่16 เมษายน 2564 

 ผูถ้อืหุน้ซึง่ถอืหุน้ของบรษิทัผ่านบญัชหีลกัทรพัยซ์ึง่เปิดไวโ้ดยตรงกบั The Central Depository (Pte) Limited 
(“CDP”) (“ผู้ฝากหลักทรพัย์”) หรือบุคคลซึ่งมีหุ้นของบริษัทอยู่ในบัญชีหลักทรพัย์ซึ่งเปิดไว้กับตัวแทนรับฝาก
หลกัทรพัย ์(Depository Agents) ณ เวลา 17.00 น. (ตามเวลาสงิคโปร)์ ของวนัที ่16 เมษายน 2564 มสีทิธไิดร้บัเงนิ
ปันผลประจ าปี 2563  

 ทัง้นี้ บรษิทัก าหนดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2563 ในวนัที ่29 เมษายน 2564 

 นอกจากนี้ ขอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดม้มีติ
อนุมตัเิมื่อวนัที ่14 พฤศจกิายน 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 768 ลา้นบาท โดยบรษิทัไดจ้่ายเงนิ
ปันผลระหว่างกาลดงักล่าวแลว้เมื่อวนัที ่9 ธนัวาคม 2563 

 จากนัน้ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามขอ้สงสยั  

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงนิปันผลจากผลการ
ด าเนินงานของบรษิทัประจ าปี 2563 และรบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลของบรษิทั 

 ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2563 และรบัทราบการจ่ายเงนิ
ปันผลระหว่างกาลของบรษิทั โดยที่ประชุมไดม้มีตอินุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึง่มาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 968,194,574 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9966 
ไม่เหน็ดว้ย 33,400 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0034 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

 

4. พิจารณาอนุมติัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 

ประธานแจง้ให้ทีป่ระชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิัทมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบรษิทัก าหนดว่า 
ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออก
ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็ห้ออกในจ านวนใกล้ทีสุ่ดกบัส่วน 1 ใน 3 โดยในปีนี้กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่ง
ตามก าหนดวาระมจี านวน 4 ท่านคอื  

1. พลเอก ธนสร ป้องอาณา    กรรมการ / กรรมการอสิระ 
2. นายไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล    กรรมการ  
3. นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล   กรรมการ  
4. นายพอล ล ีสเุมธ    กรรมการ 

โดยกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระดงักล่าวขา้งต้นมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัการเลอืกตัง้ให้กลบัเขา้มา
ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัไดอ้กี  
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บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อในครัง้นี้ไดผ้่านกระบวนการกลัน่กรอง และพจิารณาอย่างรอบคอบ ระมดัระวงั ของ
คณะกรรมการบรษิทัแล้ว ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาของบรษิทั เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุ้น
เลอืกตัง้พลเอก ธนสร ป้องอาณา นายไวยวุฒิ  สนิเจรญิกุล นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล และนายพอล ล ีสุเมธ กลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดงักล่าวเป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์อนัจะ
ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ และบุคคลดงักล่าวมคีุณสมบตัคิรบถว้นและไม่มลีกัษณะ
ต้องหา้มตามทีก่ฎหมายก าหนดไว ้ในส่วนของกรรมการอสิระ คอื พลเอก ธนสร ป้องอาณา สามารถใหค้วามเหน็ได้
อย่างเป็นอสิระ และมคีุณสมบตัเิป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

ทัง้นี้ ประวตัขิองผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อใหแ้ต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษทัแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ ปรากฏ
ในสิง่ที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสอืเชญิประชุมผูถ้ือหุ้น นอกจากนี้ นิยามกรรมการอสิระของบรษิทัมีขอ้ก าหนดทีเ่ขม้กว่า
กฎเกณฑต์ามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

จากนัน้ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามขอ้สงสยั  

นางสาววภิา สุวณิชย ์ผูถ้อืหุน้สอบถามว่า บรษิทัมนีโยบายแยกต าแหน่งประธาน และกรรมการผูจ้ดัการ ให้
เป็นคนละคนกนัหรอืไม่ เพราะเป็นเรื่องของการบรหิาร และทราบว่าเป็นนโยบายตลาดหลกัทรพัยท์ีอ่ยากใหเ้ป็นคนละ
คนกนั 

นายกติชิยั สนิเจรญิกุล ในฐานะกรรมการบรหิารและกรรมการสรรหา ชีแ้จงว่า ตามทีบ่รษิทัไดเ้ขา้จดทะเบยีน
เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมาตัง้แต่ปี 2534 บรษิทัด ารงอยู่ภายใตร้ะเบยีบกฎเกณฑข์อง
ตลาดหลกัทรพัย์อย่างครบถ้วนตลอดมา ส าหรบัเรื่องการส่งเสรมิให้แยกต าแหน่งประธานและกรรมการผู้จดัการเ ป็น
เรื่องของการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีแต่ต้องเรียนว่า บรษิัทยงัคงสามารถด าเนินการซึ่งก่อให้เกดิประโยชน์สงูสุดทัง้ต่อ
บรษิทัและผูถ้อืหุน้ และไม่ไดผ้ดิกฏเกณฑแ์ต่ประการใด 

เมื่อไม่มผีูใ้ดมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิดงันี้ 

1. พลเอก ธนสร ป้องอาณา 

ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ และมมีตอินุมตัแิต่งตัง้พลเอก ธนสร ป้องอาณา กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
และกรรมการอิสระของบรษิัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย 968,009,654 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9775 
ไม่เหน็ดว้ย 215,300 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0222 
งดออกเสยีง 3,020 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0003 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

2. นายไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล 

ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ และมมีตอินุมตัแิต่งตัง้นายไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบรษิทัต่อไปอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย 958,710,635 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.0170 
ไม่เหน็ดว้ย 9,514,319 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.9827 
งดออกเสยีง 3,020 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0003 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
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3. นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล 
 

ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ และมมีตอินุมตัแิต่งตัง้นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบรษิทัต่อไปอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 

เหน็ดว้ย 954,078,981 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.5387 
ไม่เหน็ดว้ย 14,145,973 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.4610 
งดออกเสยีง 3,020 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0003 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

 

4. นายพอล ล ีสเุมธ 
 

ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ และมมีตอินุมตัแิต่งตัง้นายพอล ล ี สเุมธ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บรษิทัต่อไปอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 

เหน็ดว้ย 954,078,981 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.5387 
ไม่เหน็ดว้ย 14,145,973 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.4610 
งดออกเสยีง 3,020 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0003 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

 

5.           พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมจ านวนกรรมการของบริษทั และการแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่ของบริษทั 

ประธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า ปัจจุบนักรรมการของบรษิทัมจี านวน 12 ท่าน จงึเหน็สมควรใหเ้พิม่จ านวน
กรรมการของบรษิทัจากจ านวน 12 ท่าน เป็นจ านวน 13 ท่าน โดยไดผ้่านการกลัน่กรองของคณะกรรมการสรรหา และ
ผ่านกระบวนพจิารณาอย่างรอบคอบ ระมดัระวงัของคณะกรรมการบรษิทัแลว้ จงึเสนอใหแ้ต่งตัง้นายธนาธปิ อุปัตศิฤงค ์
เขา้เป็นกรรมการ/กรรมการอสิระเขา้ใหม่ของบรษิทั ซึง่คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่าบุคคลดงักล่าว สามารถให้
ความเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระ เป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถและมปีระสบการณ์ทางดา้นต่างๆ ในเวทโีลก ดา้นเศรษฐกจิ 
ดา้นการการสือ่สาร และความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ สามารถน ามาช่วยบรหิารงานแก่บรษิทัไดใ้นอนาคต และเป็นผูท้ีม่ ี
คุณสมบตัคิรบถว้นตามพระราชบญัญตับิรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และกฎเกณฑ์และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยประวตัิของนาย
ธนาธปิ อุปัตศิฤงค ์ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4 ของหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ 

 จากนัน้ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามขอ้สงสยั  

 เมื่อไม่มผีู้ถือหุ้นท่านใดมขี้อซกัถาม ประธานจงึขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการเพิ่มจ านวนกรรมการของ
บรษิทั และการแต่งตัง้กรรมการเขา้ใหม่ของบรษิทั 

ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ และมมีตอินุมตัิการเพิม่จ านวนกรรมการของบรษิทั และการแต่งตัง้กรรมการเขา้ใหม่
ของบรษิทั ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 

เหน็ดว้ย 968,041,514 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9807 
ไม่เหน็ดว้ย 184,440 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0191 
งดออกเสยีง 2,020 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0002 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
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6.           พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและข้อบังคับของบริษัทก าหนดว่า
กรรมการมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทัในรูปเงนิรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรอืผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลกัษณะอื่น ตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะอนุมตั ิ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาปรบัขึน้ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 โดยค านึงถึง
ภาระความรบัผดิชอบและการปฏบิตัหิน้าที่ของกรรมการที่เพิม่ขึน้ และปัจจยัต่างๆ เช่น ธุรกจิและผลการด าเนินงาน 
แนวโน้มของตลาด เปรยีบเทยีบอา้งองิจากอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนั 

ตามทีไ่ดผ้่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน จงึเหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัิ
ก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัประจ าปี 2564 รวมเป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 12,500,000 บาท โดยมรีายละเอยีด
ดงันี้ 

รายการ ปี 2564 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2563 (จ่ายจริง) 
  ค่าบ าเหน็จกรรมการ ค่าเบีย้ประชมุกรรมการ 
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 12,500,000 8,900,129 964,000 
จ านวนกรรมการ (คน) 13 13* 12 
  รวมค่าตอบแทนปี 2563 = 9,864,129 
* รวมกรรมการทีอ่อกระหว่างปี 
 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 
- ประธานกรรมการ    85,000    บาท/คน/เดอืน 
- กรรมการบรษิทั     65,000         บาท/คน/เดอืน 

 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ   85,000        บาท/คน/เดอืน 
- กรรมการตรวจสอบ    75,000        บาท/คน/เดอืน 

โดยบรษิทัจะจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการปีละ 2 ครัง้ ในเดอืนมถุินายน และธนัวาคม 
ค่าเบี้ยประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการท่ีมาประชุม) 

- ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000    บาท/คน/ครัง้ 
- กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ     7,000  บาท/คน/ครัง้ 

สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ / ค่าตอบแทนท่ีมิใช่ตวัเงิน  ไม่ม ี

 จากนัน้ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามขอ้สงสยั  

 เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถาม ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2564 ตามทีเ่สนอ 

ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ และมมีติอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 โดยมรีายละเอยีดตามที่
เสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม ดงันี้ 
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เหน็ดว้ย 964,168,774 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.5808 
ไม่เหน็ดว้ย 3,546,700 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.3663 
งดออกเสยีง 512,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0529 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

7. พิจารณอนุมติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 

ประธานชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดัซึง่ก าหนดใหท้ีป่ระชุมสามญั
ประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชขีองบรษิทัทุกปี  

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบญัชีของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
ประจ าปีที่ผ่านมา ตลอดจนคุณสมบตัแิละการใหค้วามเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิัท การไม่มคีวามสมัพนัธห์รอืส่วนได้
เสยีกบับรษิทั/ บรษิทัย่อย/ ผูบ้รหิาร/ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด ท าใหม้คีวามเป็น
อสิระในการปฏบิตังิานไดอ้ย่างเตม็ที ่รวมทัง้เป็นส านกังานสอบบญัชีสากลและค่าสอบบญัชมีคีวามเหมาะสม จงึเหน็ควร
เสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีห่ง บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิทัประจ าปี 2564 
โดยมรีายชื่อดงันี้  

รายช่ือผูส้อบบญัชี เลขท่ีใบอนุญาต 
ปีท่ีสอบบญัชีให้บริษทัในรอบ

ระยะเวลา 7 ปีท่ีผา่นมา 
1. นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน 3930 2561, 2562, 2563 
2. นางสาวกรองแกว้ ลมิป์กติตกิุล 5874 - 
3. นายณฐัวฒุ ิสนัตเิพช็ร 5730 - 

 

โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิัท และในกรณีที่ผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาตดงักล่าวขา้งต้นไม่สามารถปฏบิตังิานได ้ใหบ้รษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอื่นของ
บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั แทนได ้และก าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2564 เท่ากบัปีทีผ่่านมา ดงันี้ 

ค่าสอบบญัชี 
ปี 2564 (ปีท่ีเสนอ) 

(บาท) 
ปี 2563  
(บาท) 

ค่าสอบบญัชงีบการเงนิรวมและค่าสอบบญัชี
รายไตรมาสของบรษิทั 

6,100,000 6,100,000 

ค่าสอบบญัชขีา้งตน้ไม่รวมค่าบรกิารอื่น (Non -audit fee) ซึง่เบกิตามจรงิ 

 นอกจากนี้ เหน็สมควรให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นรบัทราบว่า บรษิัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั ได้รบัการคดัเลอืกให้
เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทัย่อยอกี 10 แห่ง ส าหรบัปี 2564 ดว้ย โดยมคี่าสอบบญัช ีและค่าสอบทานรายไตรมาส ใน
วงเงนิประมาณ 5,595,000 บาท  

 ทัง้นี้ บรษิทัไดใ้ชบ้รกิารผูส้อบบญัชขีองบรษิัทย่อยทีอ่ยู่ต่างประเทศจากส านกังานสอบบญัชเีดยีวกนัและบาง
บรษิทัย่อยใชบ้รกิารจากส านักงานสอบบญัชอีื่น ทัง้นี้ การเลอืกใชผู้ส้อบบญัชขีองแต่ละบรษิทั จะพจิารณาจากคุณภาพ
การให้บรกิารและอตัราค่าสอบบญัชเีป็นหลกั ส าหรบับรษิัทย่อยที่อยู่ต่างประเทศที่ใช้บรกิารส านักงานสอบบญัชอีื่น 
คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลใหส้ามารถจดัท างบการเงนิไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา 
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จากนัน้ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามขอ้สงสยั  

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและ
ก าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2564 ตามทีเ่สนอ 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 โดยมี
รายละเอยีดตามทีเ่สนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 967,715,474 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9471 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง 512,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0529 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

 

8.  พิจารณาอนุมติัเพ่ิมวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพ่ิมอีกจ านวน 5,000 ล้านบาท รวมไม่เกิน 
10,000 ลา้นบาท 

ประธานมอบหมายให้ นางสาวทิพย์วดี สุดเวหา ผู้จ ัดการกลุ่มงานนักลงทุนสมัพันธ์ (IR) เป็นผู้ชี้แจง
รายละเอยีดในวาระนี้ใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 

 นางสาวทพิยว์ด ีรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อจดัหาเงนิทุนส าหรบัเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกจิการ การขยาย
ธุรกจิ การช าระคนืเงนิกู้ยมื และ/หรอื การไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม ด้วยเหตุที่การด าเนินงานของบรษิัทมกีารเติบโตขึน้เป็น
อย่างมาก เพื่อใหบ้รษิทัมคีวามคล่องตวัและมทีางเลอืกมากขึน้ในการบรหิารทางการเงนิทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสุดในแต่ละ
ช่วงเวลา จงึเหน็ควรออกและเสนอขายหุน้กู ้โดยมรีายละเอยีด ดงันี้     

ประเภท: หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหรอืไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อย
สทิธหิรอืไม่ดอ้ยสทิธ ิมีและ/หรอืไม่มปีระกนั มีและ/หรอืไม่มผีูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู้ ชนิดทยอย
คนืเงนิต้นหรอืคนืเงนิต้นครัง้เดยีวเมื่อครบก าหนดไถ่ถอน ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัความเหมาะสม
ของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครัง้ 

วงเงนิ: เพิม่เตมิจากวงเงนิเดมิทีม่อีกี 5,000 ลา้นบาท (หา้พนัลา้นบาท) โดยรวมเป็นวงเงนิไม่เกนิ 
10,000 ลา้นบาท (หนึ่งหมื่นลา้นบาท) (หรอืสกุลเงนิอื่นทีเ่ทยีบเท่า 10,000 ลา้นบาท 
(หนึ่งหมื่นลา้นบาท) ณ วนัทีอ่อกเสนอขาย โดยจะออกและเสนอขายครัง้เดยีวหรอืหลาย
คราวกไ็ด ้โดยวงเงนิของหุน้กูท้ีค่รบก าหนดไถ่ถอนแลว้ จะน ามานบัเป็นวงเงนิของหุน้กูท้ี่
สามารถออกและเสนอขายได ้(Revolving) 

อาย:ุ ตามทีจ่ะก าหนดในแต่ละคราว โดยขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กู ้ 
อตัราดอกเบีย้: ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครัง้ 
วธีกีารเสนอขาย: เสนอขายภายในประเทศและ/หรอืต่างประเทศให้แก่ผูล้งทุนทัว่ไป และ/หรอืผู้ลงทุนโดย

เฉพาะเจาะจง และ/หรอืผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรอืผู้ลงทุนสถาบนัในประเทศ และ/หรอืผู้
ลงทุนสถาบนัในต่างประเทศ โดยอาจเสนอขายครัง้เดยีวเต็มจ านวน หรอืเสนอขายเป็น
คราวๆ 

การไถ่ถอนก่อน
ก าหนด: 

ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรอืบริษัท อาจมีหรือไม่มีสทิธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด ทัง้นี้ ให้
เป็นไปตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขของหุน้กูท้ีจ่ะออกในแต่ละคราว 
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ทัง้นี้ ใหค้ณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื คณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื กรรมการผูจ้ดัการ และ/หรอื บุคคลที่
คณะกรรมการบรษิัท และ/หรอื บุคคลที่คณะกรรมการบรหิาร ได้มอบหมายมอี านาจในการก าหนดรายละเอยีดและ
เงื่อนไขอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้เช่น การก าหนดอตัราดอกเบีย้ ลกัษณะการขายหุน้กู ้ จ านวน
หุน้กูท้ีจ่ะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุน้กู ้หลกัประกนั ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาการ
ไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนก าหนด วธิกีารช าระเงนิต้นและดอกเบีย้ วธิกีารจดัสรร และรายละเอยีดการเสนอขาย เป็นต้น 
รวมถงึการน าหุน้กูด้งักล่าวไปจดทะเบยีนกบัสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรอืตลาดรองแห่งใดๆ ตลอดจนใหม้อี านาจ
ด าเนินการขออนุญาตกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง การแต่งตัง้ผู้จดัจ าหน่าย และ/หรอื ผู้รบัประกนัการจดัจ าหน่าย การ
แต่งตัง้ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้การแต่งตัง้นายทะเบยีนหุน้กู ้การแต่งตัง้ทีป่รกึษาหรอืบุคคลที่เกีย่วขอ้งกบัการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู ้รวมถงึการเขา้เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง และมอี านาจในการด าเนินงาน
ใดๆ ตามทีจ่ าเป็นและเกีย่วเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการออกและเสนอขายหุน้กู้ 

จากนัน้ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามขอ้สงสยั  

 เมื่อไม่มผีู้ถือหุ้นท่านใดมขีอ้ซกัถาม ประธานจงึขอให้ที่ประชุมพจิารณาอนุมตัิเพิม่วงเงนิการออกและเสนอ
ขายหุน้กู ้เพิม่อกีจ านวน 5,000 ลา้นบาท รวมไม่เกนิ 10,000 ลา้นบาท 

 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ และมมีตอินุมตัิเพิม่วงเงนิการออกและเสนอขายหุน้กู ้เพิม่อกีจ านวน 5,000 ลา้นบาท 
รวมไม่เกนิ 10,000 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดตามทีเ่สนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่สามในสีข่องจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 968,227,974 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

 

9. พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 

จากนัน้ประธานไดเ้รยีนเชญิ นายไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กล่าวต่อ
ทีป่ระชุม 

นายไวยวุฒ ิกล่าวว่า บรรยากาศในทีป่ระชุมวนันี้ดตูงึเครยีด ทัง้ๆ ทีน่่าจะเป็นวนัทีทุ่กคนมคีวามสขุ เน่ืองจาก
ผลประกอบการของบรษิทัในปี 2563 ทีผ่่านมาสงูสดุเป็นประวตัศิาสตรน์บัตัง้แต่ก่อตัง้บรษิทั 

 ส าหรบัเรื่องกลิน่ยางทีเ่กดิจากโรงงานผลติทีจ่งัหวดัเลย ตามทีท่างผูถ้อืหุน้แจง้มานัน้ ต้องเรยีนว่ายางพารา
เป็นวตัถุดบิทีม่กีลิน่ในตวัเอง ยกตวัอย่างว่า ทุเรยีนทีม่กีลิน่ในตวัเองเช่นกนั ทางบรษิทัเขา้ใจและใหค้วามส าคญัในการ
แกไ้ขปัญหาตลอดมา และใหค้ ามัน่ว่าจะด าเนินการอย่างดทีีส่ดุ แต่เรื่องของกลิน่กต็อ้งมตีวัชีว้ดัทางวทิยาศาสตรม์าช่วย
ตดัสนิ รวมไปถงึระดบัค่าของกลิน่ทีร่บัได ้ไม่เช่นนัน้ความพยายามทีบ่รษิทัไดป้รบัปรุงใหด้ขีึน้มาโดยตลอดในหลายปีที่
ผ่านมานัน้ ถงึแมก้ลิน่จะลดลงไปแลว้แต่ผูถ้อืหุน้กแ็จง้ว่ายงัคงมกีลิน่อยู่ กท็ าใหเ้กดิการรอ้งเรยีนทุกปี นายไวยวุฒกิล่าว
ว่า ส่วนตวัมคีวามเชื่อมัน่ว่า ผู้ถือหุ้นเขา้มาลงทุนในหุ้นของบรษิัท เพราะรกัองค์กรนี้ และเชื่อมัน่ในผลประกอบการ
รวมถงึสิง่ดีๆ  ทีบ่รษิทัด าเนินการต่อชุมชนตลอดมา  
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 จากนัน้ นายไวยวุฒ ิไดช้ี้แจงถงึผลประกอบการที่ผ่านมาในปี 2563 ว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ที่เกิดขึ้นอาจจะส่งผลได้ทัง้ทางบวกและทางลบ ในช่วงครึ่งปีแรกของปี มีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้น 
โดยเฉพาะการยกเลกิค าสัง่ซือ้ของลกูคา้ในธุรกจิยางธรรมชาติ แต่คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทักไ็ดใ้ชค้วามรู ้
ความสามารถ รวมถงึประสบการณ์ฝ่าฟันวกิฤตครัง้นี้มาไดอ้ย่างดเียีย่ม นบัเป็นอกีครัง้หนึ่งทีบ่รษิทัประสบความส าเรจ็
สูงสุด หลงัจากการระดมทุนโดยการเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์สงิคโปร์ เมื่อปี 2554 ซึ่งในครัง้นัน้ได้เงนิมา
ประมาณ 8,000 ล้านบาท และได้ใช้เงนิทุนดงักล่าวในการสร้างโรงงานทัง้ในและต่างประเทศ ถือเป็นจุดเริม่ของการ
ขยายก าลงัการผลติมาจนถงึปัจจุบนั นบัไดว้่าเป็นวสิยัทศัน์ทีด่ขีองบรษิทั  

 ตามทีไ่ดม้ผีูถ้อืหุน้สอบถามมาเรื่องนโยบายของภาครฐั นายไวยวุฒกิล่าวว่า ส าหรบัการด าเนินการของบรษิทั
นัน้กถ็อืไดว้่าสอดคลอ้งกบันโยบายของภาครฐั หากดถูงึภาพรวมของการท าเกษตรกรรมในประเทศไทย ทัง้สนิคา้ขา้ว 
น ้าตาล หรอืมันส าปะหลงั ซึ่งที่ผ่านมาราคาก็ค่อนข้างคงที่ ไม่ได้ผันผวนมากเหมือนสนิค้ายางธรรมชาติ ส าหรบั
ยางพารานัน้ เป็นพชืเศรษฐกจิตวัหนึ่งทีร่ฐับาลใหก้ารสนับสนุน และเกษตรกรเองกใ็หค้วามสนใจปลกูในทัว่ทุกภูมภิาค
ของประเทศ บรษิทักเ็ป็นสว่นหนึ่งในการขบัเคลื่อนตามนโยบายภาครฐั ดว้ยการไปตัง้โรงงานตามภูมภิาคต่างๆ เพื่อให้
เกษตรกรไดม้โีรงงานรบัซือ้พชืผลทางการเกษตรทีป่ลกู 

 นายไวยวุฒิกล่าวถึง ไตรมาสที่ 3-4 ในปี 2563 บรษิัทมอีตัราการใช้ก าลงัการผลติปรบัเพิม่สูงขึน้อย่างมาก 
ทัง้ๆ ทีใ่นไตรมาส 1-2 ยงัเตม็ไปดว้ยปัญหา และไม่แน่ใจว่าธุรกจิจะด าเนินไปไดห้รอืไม่ ซึง่หลายบรษิทัในอุตสาหกรรม
เดยีวกนัทีต่้องปิดตวัลงไป แสดงใหเ้หน็ถงึวสิยัทศัน์ และความเขม้แขง็ในการบรหิารงานของผูบ้รหิารของบรษิทั ท าให้
บรษิทัมผีลประกอบการทีป่ระสบความส าเรจ็ในวนันี้ ซึง่ไม่สามารถเกดิขึน้ไดใ้นระยะเวลาอนัสัน้ แต่เกดิจากการสัง่สม
ประสบการณ์มาเป็นระยะเวลาอนัยาวนานหลายสบิปี จงึเกดิเป็นอกีหนึ่งประวตัศิาสตรข์องบรษิทัในวนัน้ี 

 นายไวยวุฒกิล่าวว่า บรษิัทมคีวามพร้อมในทุกด้าน มกีารใช้ก าลงัการผลติอย่างเตม็ที่ มเีงนิทุนเพยีงพอ มี
วตัถุดบิน ้ายางพาราจากพื้นที่เพาะปลูกของบรษิัทเองทีพ่ร้อมจะใหผ้ลผลติ ซึ่งนับเป็นระยะเวลากว่า 10 ปีแล้วตัง้แต่
บรษิทัเริม่ปลกูยางพารา จงึอาจกล่าวไดว้่าปี 2564 น่าจะเป็นปีทีด่อีกีปีหนึ่งของบรษิทั  

 สว่นค าถามทีว่่าราคายางจะเป็นอย่างไร นายไวยวุฒมิองว่า ราคาทีด่ไีม่จ าเป็นตอ้งเป็นราคาทีส่งูมาก ปัจจุบนั
เกษตรกรพงึพอใจ บรษิทัท าก าไรได ้ผูบ้รโิภคมกี าลงัซือ้ กน่็าจะเป็นจุดทีด่ทีีสุ่ดส าหรบัทุกฝ่าย หากราคาขึน้สงูไปมาก
เกนิไป อาจส่งผลดแีก่เกษตรกรแค่ในช่วงเวลาสัน้ๆ แต่สุดทา้ยราคากจ็ะกลบัร่วงลงอย่างแรง เหมอืนทีเ่คยเกดิขึน้ในปี 
2554 ในมุมมองของบรษิทัไม่ไดค้าดหวงัว่าราคายางจะสงูขึน้แลว้จะด ีแต่ต้องอยู่ในจุดทีด่ต่ีอทุกฝ่ายแลว้มนัจะท าใหด้ี
ทัง้ระบบอย่างต่อเนื่อง เท่าที่ได้ทราบหลายบรษิัทปิดตวัลง นัน่หมายถึงก าลงัการผลติที่หายไปจ านวนกว่าล้านตัน 
ในขณะทีปั่จจุบนัความตอ้งการยางธรรมชาตใินตลาดยงัคงเพิม่ขึน้ และเหลอืบรษิทัผูผ้ลติน้อยรายลง กน่็าจะพอคาดเดา
ได้ว่าสิ่งเหล่านี้จะส่งผลดีต่อบริษัทมากเพียงใด และนายไวยวุฒิยังตอบค าถามของผู้ถือหุ้นเรื่องผลกระทบจาก
สถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ในเมยีนมา หรอืสถานการณ์การปิดพื้นที ่(Lockdown) ว่าลว้นแต่เป็นผลดี
ต่อบรษิทัทัง้สิน้ เพราะบรษิทัไม่มคีู่แขง่  

 นายไวยวุฒกิล่าวว่า การท าธุรกจิยางธรรมชาตใินปัจจุบนั ไม่เหมอืนอย่างเดมิทีต่้องมาคาดเดาตลาดว่าราคา
จะขึน้หรอืลง หรอืซื้อถูกขายแพงเท่านัน้ แต่ในเชิงธุรกจิ บรษิัทต้องบรหิารโดยการเพิม่ผลก าไรสงูสุดให้ไดต้ามความ
คาดหวงัของผูถ้อืหุน้ และสิง่ทีจ่ะสง่ผลตามมากค็อื การจ่ายเงนิปันผลตอบแทนกลบัผูถ้อืหุน้ใหไ้ดม้ากทีส่ดุนัน่เอง 

 ท้ายนี้ นายไวยวุฒกิล่าวว่า ตามแผนของกลุ่มศรตีรงั ยงัคงจะขยายก าลงัการผลติอย่างต่อเนื่อง และขอให ้
ผูถ้อืหุน้ใหค้วามเชื่อมัน่กบัการบรหิารงานของคณะกรรมการ และผูบ้รหิารทีส่ามารถรบัมอืจนผ่านพน้วกิฤตหินักในปีที่
ผ่านมาไปไดด้ว้ยด ีและประสบความส าเรจ็อย่างงดงามอย่างทีไ่ดแ้สดงต่อผูถ้อืหุน้ในวนัน้ี 

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามและแสดงความคดิเหน็ใดๆ ประธานจงึกล่าวปิดการประชุม 
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ปิดประชุมเวลา 16.00 น.   

 

      
                    (นางสาวอานุสรา จติตม์ติรภาพ) 
                ประธานทีป่ระชุม 


