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รายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2565 
ของ 

บริษทั ศรีตรงัแอโกรอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 

ประชุมเมื่อวนัที ่27 มกราคม 2565 เริม่ประชุมเวลา 14.30 น. 

ในรปูแบบการประชมุผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 
 

 ในการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2565 ของบรษิัท ศรตีรงัแอโกรอินดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”)  
มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 10 คน และผู้ร ับมอบฉันทะจ านวน 252 คน รวมทัง้สิ้น 262 คน  
นับจ านวนหุ้นได้ 895,906,788 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.3272 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 
กล่าวคอื มผีูถ้อืหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรอืไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผูถ้อืหุน้ทัง้หมด โดย
ถอืหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของ
บรษิทัแลว้ นางร่มธรรม ชาลปต ิผูป้ระสานงานการประชุมไดก้ล่าวแนะน ากรรมการจ านวน 13 ท่าน คดิเป็นรอ้ยละ 100 
ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ดงัรายนามต่อไปนี้ 

1. นายไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอานุสรา จติตม์ติรภาพ   รองประธานกรรมการ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

พจิารณาค่าตอบแทน  
3. นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล    กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (CEO) และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
4. นายเกรยีง ยรรยงดลิก    กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา 
                                                 และประธานกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
5. นายสมชัชา โพธิถ์าวร    กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการ

พจิารณาค่าตอบแทน 
6. นายล ีพอล สุเมธ    กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
7. นายไชยยศ สนิเจรญิกุล    กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
8. นายกติชิยั สนิเจรญิกุล    กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการสรรหา 
9. นายภทัราวธุ พาณชิยก์ุล    กรรมการ กรรมการบรหิาร ผูจ้ดัการสายงานบญัชแีละการเงนิ (CFO) 

และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
10. นายเฉลมิภพ แก่นจนั    กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
11. นายวชิญ์พล สนิเจรญิกุล    กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
12. พลเอก ธนสร ป้องอาณา    กรรมการอสิระ 
13. นายธนาธปิ อุปัตศิฤงค ์    กรรมการอสิระ 

 

จากนัน้ ไดแ้นะน าบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้  

1. นายวศิรุต เมฆาอภริกัษ์ ทีป่รกึษากฎหมายจากบรษิทัส านักงานกฎหมายสากล สยามพรเีมยีร ์จ ากดั  
ท าหน้าทีเ่ป็น inspector เพื่อดูแลใหก้ารนับคะแนนในการประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง
ตามกฎหมาย และขอ้บงัคบับรษิทั รวมถงึเป็นพยานในการนับคะแนน 

2. นางพชัรนิทร ์อนุวงศว์ฒันชยั เลขานุการบรษิทั 
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ก่อนเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม นางร่มธรรมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครัง้นี้ บรษิัทได้
ว่าจา้งบรษิทั อนิเวนทเ์ทค ซสิเตม็ส ์(ประเทศไทย) จ ากดั ในการจดัประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์โดยไดใ้ชร้ะบบ Cisco 
Webex Meeting ในการเขา้ร่วมประชุม และใชร้ะบบ Inventech Connect ส าหรบัการออกเสยีงลงคะแนนและการนับ
คะแนนเสยีง (E-Voting) จากนัน้ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถงึวธิกีารออกเสยีงลงคะแนน การนับคะแนน และวธิกีาร
ถามค าถาม หรอืแสดงความคดิเหน็   

ส าหรบัการออกเสยีงลงคะแนน จะเป็นแบบ 1 หุน้ต่อ 1 เสยีง (1 share 1 vote) ในกรณีผูถ้อืหุน้รายใดมส่ีวน
ได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสทิธอิอกเสียงลงคะแนน โดยหลงัจากการชี้แจงรายละเอียดแต่ละระเบียบวาระ 
ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซกัถามในประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกบัระเบยีบวาระนัน้ๆ และตอบขอ้ซกัถามดงักล่าว
ก่อนที่จะท าการลงมติ โดยบรษิัทให้เวลาในการลงคะแนนเสยีงในระบบในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที ส าหรบัการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ออกเสียงผ่านระบบ Inventech 
Connect หากผูถ้ือหุน้ท าการเลอืก “ยกเลกิออกเสยีงลงคะแนนล่าสุด” หรอืไม่ออกเสยีงลงคะแนน บรษิัทจะถอืว่าเป็น
การลงคะแนนเสยีงเหน็ดว้ยกบัระเบยีบวาระนัน้ การออกเสยีงลงคะแนนสามารถท าการเปลี่ยนแปลงไดจ้นกว่าจะมกีาร
แจง้ปิดการลงคะแนนเสยีง 

การนับคะแนนเสยีง จะนับเฉพาะผู้ถอืหุน้ที่ออกเสยีงลงคะแนนเสยีงทีไ่ม่เหน็ดว้ย และ/ หรอื งดออกเสยีงใน
แต่ละระเบยีบวาระเท่านั้น จากนัน้ จะน าคะแนนเสยีงดงักล่าวหกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่เขา้ร่วม
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนหรอืมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน (แลว้แต่กรณี) ตามมตทิี่กฎหมายก าหนด ส่วนทีเ่หลอืจะ
ถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงทีล่งคะแนนเสยีงเหน็ดว้ยในระเบยีบวาระนัน้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ออกจากหอ้งประชุม หรอื log-out 
จากระบบก่อนทีจ่ะปิดการลงมตใินวาระใดๆ คะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้จะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดงักล่าว และ
คะแนนเสยีงจะไม่ถูกน ามานับคะแนนในวาระนัน้ๆ 

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถปฏิบัติตาม 
ค าแนะน าที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อเจ้าหน้าที่  Call Center ที่หมายเลขโทรศัพท ์            
02-021-9164 

จากนัน้ นางร่มธรรมไดเ้รยีนเชญินายไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล ประธานกรรมการบรษิทัซึ่งท าหน้าทีเ่ป็นประธานที่
ประชุม กล่าวเปิดการประชุม  

นายไวยวุฒิ ได้กล่าวต้อนรบัผู้ถือหุ้น และกล่าวเปิดการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2565 จากนัน้ได ้
update สถานการณ์ธุรกจิยางธรรมชาตใิหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบดงันี้  

จากสถานการณ์ราคายางธรรมชาตทิีป่รบัตวัลดลงมาตลอดในช่วงระยะเวลา 10 ปี คอื ตัง้แต่ปี 2553 ถงึ ตน้ปี 
2563 ซึ่งประกอบกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ด้วยนัน้ นับเป็นผลกระทบที่ค่อนขา้งรุนแรงกับ
ผูป้ระกอบการธุรกจิยางธรรมชาต ิและส่งผลใหห้ลายบรษิทัลม้เลกิธุรกจิไป ท าใหใ้นอุตสาหกรรมนี้ มคีู่แข่งจ านวนน้อย
ราย ซึ่งเป็นภาพตรงขา้มกบัทางบรษิทั เนื่องจากบรษิัทยงัคงมคีวามแขง็แกร่ง และสามารถผ่านพน้วกิฤตการณ์ต่างๆ 
มาได ้

ในช่วงต้นปี 2565 นี้ ราคายางธรรมชาติเริม่ปรบัตวัสงูขึน้ มาอยู่ที ่50-60 บาทต่อกโิลกรมั (โดยปรบัตวัขึน้มา
ประมาณรอ้ยละ 30 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน) ในขณะนี้ บรษิทัยงัคงขยายก าลงัการผลติอย่างต่อเนื่อง โดย
ในปัจจุบนับรษิทันับเป็นบรษิทัในอุตสาหกรรมยางธรรมชาตทิีใ่หญ่ทีสุ่ดเป็นอนัดบัหนึ่งของโลกอย่างชดัเจน และบรษิทั
กม็เีป้าหมายทีจ่ะครองส่วนแบ่งในตลาดโลกถงึรอ้ยละ 20 เพื่อรกัษาสถานะผูน้ าในอุตสาหกรรมยางธรรมชาตติ่อไป  

ส าหรบัปี 2564 ที่ผ่านมา ถือได้ว่าการด าเนินธุรกิจของบริษัทดีที่สุดเป็นประวัติศาสตร์เลยทีเดียว และ
คาดหวงัว่าในปี 2565 ภาพรวมจะยังคงอยู่ในระดบัดีอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยเฉพาะในธุรกิจต้นน ้าและกลางน ้า 
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อย่างไรก็ตาม ทางบรษิัทจะยงัคงใช้ความระมดัระวงัในการด าเนินธุรกิจอย่างดีที่สุด จึงอยากให้ผู้ถือหุ้นให้ความ
ไวว้างใจและมคีวามเชื่อมัน่ในบรษิทัต่อไป  

  จากนัน้นายไวยวุฒ ิไดม้อบหมายให้นางสาวอานุสรา จติต์มติรภาพ รองประธานกรรมการบรษิทั ท าหน้าที่
เป็นผูด้ าเนินการประชุม 

นางสาวอานุสรา จงึเริม่การประชุมตามระเบยีบวาระ ดงัต่อไปนี้ 

1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี  2564 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 2 เมษายน 
2564 

นางสาวอานุสราเสนอรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่2 เมษายน 2564 
โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในหนังสอืเชญิประชุมผู้ถอืหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมพจิารณา จากนัน้เปิด
โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็ หรอืซกัถามเกีย่วกบัระเบยีบวาระนี้ 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดแสดงความคดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามใดๆ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ และมมีตริบัรองรายงาน
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที่ 2 เมษายน 2564 ตามทีเ่สนอ โดยทีป่ระชุมไดม้มีตอินุมตัิ
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 895,872,788 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9962 
ไม่เหน็ดว้ย 34,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0037 
งดออกเสยีง - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

2. พิจารณาอนุมติัเพ่ิมวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพ่ิมอีกจ านวน 20,000 ล้านบาท รวมไม่เกิน 
30,000 ล้านบาท  
นางสาวอานุสรา มอบหมายให ้นางสาวทพิย์วด ีสุดเวหา ผูจ้ดัการกลุ่มงานนักลงทุนสมัพนัธ ์(IR) เป็นผูช้ี้แจง

รายละเอยีดในวาระนี้ใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 

 นางสาวทพิย์วด ีรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เมื่อวนัที่ 2 เมษายน 
2564 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิัทออกและเสนอขายหุน้กูใ้นวงเงนิจ านวนไม่เกนิ 10,000 ลา้นบาทนัน้ เน่ืองจากปัจจุบนัการ
ด าเนินงานของบริษทัมกีารเติบโตขึน้เป็นอย่างมาก บรษิัทมกีารขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ือง และการออกหุ้นกู้จะท าให้
บรษิทัมคีวามคล่องตวัและมทีางเลอืกมากขึน้ในการบรหิารทางการเงนิใหม้ปีระสทิธภิาพสูงสุดในแต่ละช่วงเวลา รวมถงึ
เพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวียนในกิจการ การช าระคืนเงินกู้ยืม และ/หรือ การไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม คณะกรรมการบริษัทจึง
เหน็สมควรขออนุมตัเิพิม่วงเงนิการออกและเสนอขายหุน้กู้ โดยเพิม่วงเงนิอกี 20,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงนิในการ
ออกและเสนอขายหุน้กูท้ ัง้สิน้ 30,000 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงันี้  

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

วงเงนิ: เพิม่เตมิจากวงเงนิเดมิอกีจ านวน 20,000 ล้านบาท (สองหมื่นล้านบาท) โดยเมื่อนับรวม
กบัวงเงนิเดมิจ านวน 10,000 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นล้านบาท) แล้ว วงเงนิในการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ของบรษิัทมีทัง้หมดไม่เกิน 30,000 ล้านบาท (สามหมื่นล้านบาท) (หรอื
สกุลเงนิอื่นทีเ่ทยีบเท่า 30,000 ล้านบาท (สามหมื่นลา้นบาท) ณ วนัทีอ่อกเสนอขาย โดย
จะออกและเสนอขายครัง้เดยีวหรอืหลายคราวก็ได้ โดยวงเงนิของหุ้นกู้ที่ครบก าหนดไถ่
ถอนแลว้จะน ามานับเป็นวงเงนิของหุน้กูท้ีส่ามารถออกและเสนอขายได ้(Revolving) 
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อาย:ุ ตามทีจ่ะก าหนดในแต่ละคราว โดยขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กู ้ 
อตัราดอกเบีย้: ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครัง้ 
วธิกีารเสนอขาย: เสนอขายภายในประเทศและ/หรอืต่างประเทศให้แก่ผูล้งทุนทัว่ไป และ/หรอืผู้ลงทุนโดย

เฉพาะเจาะจง และ/หรอืผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรอืผู้ลงทุนสถาบนัในประเทศ และ/หรอืผู้
ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ โดยอาจเสนอขายครัง้เดียวเต็มจ านวน หรือเสนอขาย     
เป็นคราวๆ 

การไถ่ถอนก่อน
ก าหนด: 

ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรอืบริษัท อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนครบก าหนด ทัง้นี้ ให้
เป็นไปตามขอ้ตกลงและเงือ่นไขของหุน้กูท้ีจ่ะออกในแต่ละคราว 

ทัง้นี้ ใหค้ณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื คณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื กรรมการผูจ้ดัการ และ/หรอื บุคคลที่
คณะกรรมการบรษิัท และ/หรอื บุคคลที่คณะกรรมการบรหิาร ได้มอบหมายมอี านาจในการก าหนดรายละเอียดและ
เงือ่นไขอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู้ เช่น การก าหนดอตัราดอกเบี้ย ลกัษณะการขายหุน้กู ้ จ านวน
หุน้กู้ทีจ่ะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลกัประกนั ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาการ
ไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนก าหนด วธิกีารช าระเงนิต้นและดอกเบี้ย วธิกีารจดัสรร และรายละเอยีดการเสนอขาย เป็นต้น 
รวมถงึการน าหุ้นกูด้งักล่าวไปจดทะเบยีนกบัสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรอืตลาดรองแห่งใดๆ ตลอดจนใหม้อี านาจ
ด าเนินการขออนุญาตกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง การแต่งตัง้ผู้จดัจ าหน่าย และ/หรอื ผู้รบัประกนัการจดัจ าหน่าย การ
แต่งตัง้ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู้ การแต่งตัง้นายทะเบยีนหุน้กู้ การแต่งตัง้ทีป่รกึษาหรอืบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบัการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ รวมถงึการเขา้เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง และมอี านาจในการด าเนินงาน
ใดๆ ตามทีจ่ าเป็นและเกีย่วเนื่องกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการออกและเสนอขายหุน้กู ้ 

จากนัน้นางสาวอานุสรา เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็ หรอืซกัถามเกีย่วกบัระเบยีบวาระนี้  

 นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผูถ้อืหุน้ สอบถามว่า การเพิม่วงเงนิหุ้นกู้จ านวน 20,000 ล้านบาทนัน้ บรษิทัจะ
น าไปลงทุนอะไร และจดัสรรหุน้กู้ให้นักลงทุนรายใดบ้าง มอีตัราดอกเบี้ย และระยะเวลาการไถ่ถอนเป็นไปตามภาวะ
เศรษฐกจิในปัจจุบนัอย่างไรบา้ง 

 นางสาวอานุสรา มอบหมายใหน้างสาวทพิยว์ด ีผูจ้ดัการกลุ่มงานนักลงทุนสมัพนัธ ์(IR) เป็นผูต้อบค าถาม 

 นางสาวทพิย์วด ีชี้แจงว่า เนื่องจากสถานการณ์การด าเนินธุรกจิของบรษิัทในปัจจุบนัมกีารเตบิโตเป็นอย่าง
มาก บรษิัทไดร้บัค าสัง่ซื้อผลติภณัฑ์ยางธรรมชาตเิขา้มาอย่างต่อเน่ือง ประกอบกบัแนวโน้มอตัราดอกเบี้ยขาขึน้ และ
บรษิัทมแีผนการขยายก าลงัการผลติโรงงานยางแท่งทัง้ในภาคใต้และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงึเป็นเหตุผลและ 
ความจ าเป็นทีจ่ะต้องออกและเสนอขายหุน้กู้เพิม่เติม เพื่อน ามาใชใ้นการขยายโรงงานยางแท่งในปีนี้ประมาณ 4,000 
ลา้นบาท ตลอดจนน ามาใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนทีจ่ะเพิม่ขึน้ตามก าลงัการผลติอกีประมาณ 25,000 ลา้นบาท 

 ส่วนเรื่องการจดัสรรให้นักลงทุนรายใด อตัราดอกเบี้ย และระยะเวลาการไถ่ถอนจะเป็นอย่างไร บรษิัทจะ
พจิารณาไปตามสภาวการณ์ในแต่ละช่วงเวลา และจะมกีารชีแ้จงใหผู้ถ้อืหุน้ไดท้ราบเป็นล าดบัต่อไป  

 เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ นางสาวอานุสราจงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัเิพิม่วงเงนิการ
ออกและเสนอขายหุน้กู ้เพิม่อกีจ านวน 20,000 ลา้นบาท รวมไม่เกนิ 30,000 ลา้นบาท 

 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ และมมีตอินุมตัเิพิม่วงเงนิการออกและเสนอขายหุน้กู ้เพิม่อกีจ านวน 20,000 ลา้นบาท 
รวมไม่เกนิ 30,000 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดตามทีเ่สนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่สามในสีข่องจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 



- 5 - 

เหน็ดว้ย 893,231,425 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.7013 
ไม่เหน็ดว้ย 2,675,363 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.2986 
งดออกเสยีง - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
 

3. รบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

นางสาวอานุสรา มอบหมายให้นายภทัราวุธ พาณิชย์กุล กรรมการบรหิาร และผู้จดัการสายงานบญัชแีละ
การเงนิ (CFO) เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอยีดในวาระนี้ 

 นายภัทราวุธ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและข้อบังคับของบรษิัท 
คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเหน็ว่าบรษิทัมกี าไรสมควรพอทีจ่ะท า
เช่นนัน้ และเมื่อไดจ้่ายเงนิปันผลแล้ว ใหร้ายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป จงึเหน็สมควรแจง้
ใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลในปี 2564 รวมจ านวน 3 ครัง้ ดงันี้ 

ครัง้ท่ี 1 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 จากผลการด าเนินงานของบริษัทตามงบแสดง
 ฐานะทางการเงนิ และบญัชกี าไรขาดทุน ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุด ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 ตามมตขิอง
 คณะกรรมการบรษิัท ในการประชุมครัง้ที ่3/2564 เมื่อวนัที่ 12 พฤษภาคม 2564 ในอตัราหุ้นละ 1.00 บาท 
 รวมเป็นเงนิจ านวนทัง้สิ้น 1,536 ล้านบาท โดยจ่ายจากก าไรสุทธใินปีและก าไรสะสมที่ยงัไม่จดัสรร ส่วนที่
 ไม่ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน ซึง่สุทธจิากผลขาดทนุสุทธยิกมาไม่เกนิ 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบญัชปัีจจุบนั  

ครัง้ท่ี 2 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 จากผลการด าเนินงานของบริษัทตามงบแสดง
 ฐานะทางการเงนิ และบญัชกี าไรขาดทุน ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุด ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 ตามมตขิอง
 คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครัง้ที่ 5/2564 เมื่อวนัที่ 10 สิงหาคม 2564 ในอตัราหุ้นละ 1.25 บาท   
 รวมเป็นเงนิจ านวนทัง้สิน้ 1,920 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

• จ่ายจากก าไรสุทธใินปีส่วนทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน 0.25 บาทต่อหุน้ ซึ่งผูถ้ือหุน้ไดร้บัยกเวน้ไม่หกั
ภาษ ีณ ทีจ่่าย  

• จ่ายจากก าไรสุทธใินปีส่วนทีไ่ม่ได้รบัการส่งเสริมการลงทุน 1.00 บาทต่อหุน้ ซึ่งสุทธจิากผลขาดทุนสุทธิ
ยกมาไม่เกนิ 5 ปีก่อนรอบบญัชปัีจจุบนั ซึ่งผูถ้อืหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รบัเครดติในการค านวณ
ภาษเีงนิได ้

ครัง้ท่ี 3 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 จากผลการด าเนินงานของบริษัทตามงบแสดง
 ฐานะทางการเงนิ และบญัชกี าไรขาดทุน ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุด ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 ตามมตขิอง
 คณะกรรมการบรษิัท ในการประชุมครัง้ที่ 7/2564 เมื่อวนัที่ 8 พฤศจกิายน 2564 ในอตัราหุ้นละ 1.25 บาท 
 รวมเป็นเงนิจ านวนทัง้สิ้น 1,920 ล้านบาท โดยจ่ายจากก าไรสุทธใินปีส่วนที่ไม่ได้รบัการส่งเสรมิการลงทุน  
 ซึง่สุทธจิากผลขาดทุนสุทธยิกมาไม่เกนิ 5 ปี ก่อนรอบบญัชปัีจจุบนั 

โดยสรุป 9 เดอืนในปี 2564 จ่ายเงนิปันผลไป 3.50 บาทต่อหุน้คดิเป็น 5,376 ลา้นบาท 
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โดยมขีอ้มลูดงัแสดงในตาราง 
 ปี 2564 

ระหว่างกาล ครัง้ท่ี 3 
ปี 2564 

ระหว่างกาล ครัง้ท่ี 2 
ปี 2564 

ระหว่างกาล ครัง้ท่ี 1 
ปี 2563 

ก าไรสุทธงิบการเงนิรวม (ลา้นบาท) 23,757 18,570 10,374 15,397 
ก าไรสุทธงิบการเงนิรวม ส่วนทีเ่ป็น
ของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (ลา้นบาท) 

14,233 11,002 5,958 9,531 

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน สว่นทีเ่ป็นของ
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (บาท/หุน้) 

9.27 7.16 3.88 6.21 

จ านวนเงนิปันผลตอ่หุน้ (บาท/หุน้) 1.25 1.25 1.00 2.25 
จ านวนหุน้ 1,535,999,998 1,535,999,998 1,535,999,998 1,535,999,998 
รวมจ านวนเงนิปันผลจ่าย (ลา้นบาท) 1,920 1,920 1,536 3,456 
สดัส่วนการจ่ายปันผลเทยีบก าไรสุทธิ
ของงบการเงนิรวม (%) 

13.49 17.45 25.78 36.23 

วนัทีอ่นุมตั ิ 8/11/2021 10/8/2021 12/5/2021 16/2/2021 
วนัทีจ่่ายปันผล 8/12/2021 8/9/2021 11/6/2021 29/4/2021 

จากนัน้นางสาวอานุสรา เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็ หรอืซกัถามเกีย่วกบัระเบยีบวาระนี้  

 ไม่มผีูถ้อืหุ้นท่านใดแสดงความคดิเห็น หรอืมขีอ้ซกัถามใดๆ นางสาวอานุสราจงึขอให้ทีป่ระชุมรบัทราบการ
จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ดงัรายละเอยีดตามที่ไดน้ าเสนอ โดยวาระนี้ไม่มกีารลงมติจากผูถ้ือหุน้ เนื่องจากเป็นวาระ     
เพื่อทราบ 

4. พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 

นางสาวอานุสราไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็หรอืซกัถาม  

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น เสนอแนะให้บรษิัทจดัการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการประชุม  
ครัง้ต่อไป เนื่องจากเคยเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุน้เมื่อปีที่ผ่านมาทีโ่รงแรมในต่างจงัหวดั ต้องเสยีค่าใช้จ่ายในการ 
เดนิทาง และค่าโรงแรมที่พกั อีกทัง้มองว่าการจดัประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายทัง้ส าหรบั
บรษิทัและผูถ้อืหุน้ดว้ย จงึขอเสนอแนะน าเพื่อใหจ้ดัประชุมครัง้ต่อไป 

 นางสาวอานุสรากล่าวขอบคุณส าหรบัขอ้เสนอแนะ และขอรบัขอ้เสนอแนะดงักล่าวไปพจิารณาเพื่อด าเนินการ
ต่อไป 

 นางสาวอานุสราไดแ้จง้ว่าทีป่ระชุมไดพ้จิารณาครบถว้นตามระเบยีบวาระทีไ่ดก้ าหนดแลว้ เมื่อไม่มคี าถามใดๆ 
เพิม่เตมิ จงึขอใหป้ระธานกล่าวปิดการประชุม 

จากนัน้ ประธานไดก้ล่าวขอบคุณผู้ถอืหุน้ทีไ่ดส้ละเวลามาเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที่ 1/2565 และ
กล่าวปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา 15.15 น.   

        - - ลงลายมอืชื่อ - -   
                         (นายไวยวฒุ ิสนิเจรญิกุล) 
                ประธานทีป่ระชุม 


