
 

 

 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2565 
ของ 

บริษทั ศรีตรงัแอโกรอินดสัทรี จาํกดั (มหาชน) 

ประชุมเมื	อวนัพฤหสับดทีี	 7 เมษายน 2565 เริ	มประชุมเวลา 15.00 น. 

ในรปูแบบการประชมุผ่านสื	ออเิลก็ทรอนิกส ์ตามพระราชกําหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื	ออเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 
รวมถงึกฎหมายและกฎระเบยีบอื	นๆ ที	เกี	ยวขอ้ง 

 

 ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 ของบรษิัท ศรตีรงัแอโกรอินดสัทร ีจํากดั (มหาชน) (“บริษัท”)  
มผีูถ้ือหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจํานวน 10 ราย และผูร้บัมอบฉันทะจํานวน 222 ราย รวมทั >งสิ>น 232 ราย นับ
จาํนวนหุน้ได ้908,244,215 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 59.1304 ของจาํนวนหุน้ที	จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั >งหมดของบรษิทั กล่าวคอื มี
ผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรอืไม่น้อยกว่ากึ	งหนึ	งของผู้ถือหุ้นทั >งหมด โดยถือหุ้นนับ
รวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ที	จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั >งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทัแลว้ 
นางร่มธรรม ชาลปต ิผูป้ระสานงานการประชุมไดก้ล่าวแนะนํากรรมการจาํนวน 13 คน คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของจาํนวน
กรรมการทั >งหมด ดงัรายนามต่อไปนี> 

1. นายไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล    ประธานกรรมการบรษิทั และประธานกรรมการบรหิาร 
2. นางสาวอานุสรา จติตม์ติรภาพ   รองประธานกรรมการบรษิทั กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการบรรษทัภบิาล และกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
3. นายวรีสทิธิ I สนิเจรญิกุล    กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (CEO) ประธานกรรมการบรหิารความเสี	ยง 
     ประธานกรรมการพฒันาเพื	อความยั 	งยนื และกรรมการบรรษทัภบิาล 
4. นายกติชิยั สนิเจรญิกุล    กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการสรรหา 
5. นายภทัราวธุ พาณิชยกุ์ล    กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสี	ยง และผูจ้ดัการสาย

งานบญัชแีละการเงนิ (CFO) 
6. นายวชิญ์พล สนิเจรญิกุล    กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการพฒันาเพื	อความยั 	งยนื 
7. นายเฉลมิภพ แก่นจนั    กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสี	ยง และกรรมการ
     พฒันาเพื	อความยั 	งยนื 
8. นายไชยยศ สนิเจรญิกุล    กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
9. นายล ีพอล สุเมธ    กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
10. นายเกรยีง ยรรยงดลิก    กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา 
                                                 และประธานกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
11. นายสมชัชา โพธิ Iถาวร    กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการ

พจิารณาค่าตอบแทน 
12. พลเอก ธนสร ป้องอาณา    กรรมการอสิระ 
13. นายธนาธปิ อุปัตศิฤงค ์    กรรมการอสิระ และกรรมการบรรษทัภบิาล 
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 จากนั >น ไดแ้นะนําบุคคลที	เกี	ยวขอ้ง ดงันี>  

1. นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชแีห่ง บรษิทั สาํนักงาน อวีาย จาํกดั ซึ	งเป็นผูส้อบบญัชทีี	ตรวจสอบ
บญัชขีองบรษิทัในปี 2564 

2. นายวศิรุต เมฆาอภิรกัษ์ ที	ปรกึษากฎหมายจากบรษิทัสํานักงานกฎหมายสากล สยามพรเีมยีร์ จํากดั 
ทําหน้าที	เป็น inspector เพื	อดูแลใหก้ารนับคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุน้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง
ตามกฎหมาย และขอ้บงัคบับรษิทั รวมถงึเป็นพยานในการนับคะแนนพรอ้มเลขานุการบรษิทั 

3. นางพชัรนิทร ์อนุวงศว์ฒันชยั เลขานุการบรษิทั 

ก่อนเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม นางร่มธรรมได้แจ้งให้ที	ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั >งนี> บรษิัทได้
ว่าจา้งบรษิทั อนิเวนทเ์ทค ซสิเตม็ส ์(ประเทศไทย) จาํกดั ในการจดัประชุมผ่านสื	ออเิลก็ทรอนิกส ์โดยไดใ้ชร้ะบบ Cisco 
Webex Meeting ในการเขา้ร่วมประชุม และใชร้ะบบ Inventech Connect สําหรบัการออกเสยีงลงคะแนนและการนับ
คะแนนเสยีง (E-Voting) จากนั >น ได้ชี>แจงให้ที	ประชุมทราบถงึวธิกีารออกเสยีงลงคะแนน การนับคะแนน และวธิกีาร
ถามคาํถาม หรอืแสดงความคดิเหน็   

สาํหรบัการออกเสยีงลงคะแนน จะเป็นแบบ 1 หุน้ต่อ 1 เสยีง (1 share 1 vote) ในกรณีผูถ้อืหุน้รายใดมส่ีวน
ได้เสียในเรื	องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสทิธอิอกเสียงลงคะแนน โดยหลงัจากการชี>แจงรายละเอียดแต่ละระเบียบวาระ 
ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซกัถามในประเด็นที	เกี	ยวขอ้งกบัระเบยีบวาระนั >นๆ และตอบขอ้ซกัถามดงักล่าว
ก่อนที	จะทําการลงมติ โดยบรษิัทให้เวลาในการลงคะแนนเสยีงในระบบในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที สําหรบัการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที	เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ออกเสียงผ่านระบบ Inventech 
Connect หากผูถ้ือหุน้ทําการเลอืก “ยกเลกิออกเสยีงลงคะแนนล่าสุด” หรอืไม่ออกเสยีงลงคะแนน บรษิัทจะถอืว่าเป็น
การลงคะแนนเสยีงเหน็ดว้ยกบัระเบยีบวาระนั >น การออกเสยีงลงคะแนนสามารถทาํการเปลี	ยนแปลงไดจ้นกว่าจะมกีาร
แจง้ปิดการลงคะแนนเสยีง 

การนับคะแนนเสยีง จะนับเฉพาะผู้ถอืหุน้ที	ออกเสยีงลงคะแนนเสยีงที	ไม่เหน็ดว้ย และ/ หรอื งดออกเสยีงใน
แต่ละระเบยีบวาระเท่านั้น จากนั >น จะนําคะแนนเสยีงดงักล่าวหกัออกจากจํานวนเสยีงทั >งหมดของผู้ถือหุ้นที	เขา้ร่วม
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนหรอืมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน (แลว้แต่กรณี) ตามมตทิี	กฎหมายกําหนด ส่วนที	เหลอืจะ
ถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงที	ลงคะแนนเสยีงเหน็ดว้ยในระเบยีบวาระนั >น คะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ที	มสีทิธอิอกเสยีงทั >งในที	
ประชุมและที	มอบฉนัทะ ส่วนผูถ้อืหุน้ที	ไดล้งคะแนนเสยีงเป็นการล่วงหน้า ไดบ้นัทกึรวมคะแนนตามความประสงค์ของ
ผู้ถือหุ้นดงักล่าว ในกรณีที	ผู้ถือหุ้นออกจากห้องประชุม หรือ log-out จากระบบก่อนที	จะปิดการลงมติในวาระใดๆ 
คะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้จะไม่ถูกนับเป็นองคป์ระชุมในวาระดงักล่าว และคะแนนเสยีงจะไม่ถูกนํามานับคะแนนในวาระ
นั >นๆ อย่างไรกต็ามผูถ้อืหุน้สามารถกลบัเขา้มาในระบบและออกเสยีงลงคะแนนไดจ้นกว่าจะปิดการลงคะแนนเสยีง 

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถปฏิบัติตาม 
คาํแนะนําที	ไดแ้จง้ไปพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชมุ หรอืตดิต่อเจา้หน้าที	 Call Center ที	หมายเลขโทรศพัท ์02-9319133 

จากนั >น นางร่มธรรมไดเ้รยีนเชญินายไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล ประธานกรรมการบรษิทัซึ	งทาํหน้าที	เป็นประธานที	
ประชุม กล่าวเปิดการประชุม  

นายไวยวุฒ ิไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถ้อืหุน้ และกล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2565 และมอบหมายให้
นางสาวอานุสรา จติตม์ติรภาพ รองประธานกรรมการบรษิทั ทาํหน้าที	เป็นผูด้าํเนินการประชุม 

นางสาวอานุสรา จึงเริ	มการประชุมตามลําดบัวาระการประชุม ดงัที	ได้แจ้งให้ทราบในหนังสือเชิญประชุม 
ดงัต่อไปนี> 
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1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นคร ั /งที0 1/2565 ซึ0งประชุมเม ื0อวนัที0 27 มกราคม 
2565  

นางสาวอานุสราเสนอรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครั >งที	 1/2565 ซึ	งประชุมเมื	อวนัที	 27 มกราคม 
2565 โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามสิ	งที	ส่งมาดว้ย 1 ในหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ เพื	อใหท้ี	ประชุมพจิารณา จากนั >น
เปิดโอกาสใหซ้กัถามขอ้สงสยัและเสนอความคดิเหน็เพิ	มเตมิ 

เมื	อไม่มผีู้ถือหุ้นท่านใดมีขอ้สงสยัและความคดิเห็นใดๆ ที	ประชุมจงึพิจารณา และมมีติรบัรองรายงานการ
ประชุมวสิามญัผูถ้ือหุ้นครั >งที	 1/2565 ซึ	งประชุมเมื	อวนัที	 27 มกราคม 2565 ตามที	เสนอ โดยที	ประชุมได้มมีติอนุมตัิ
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ	งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี> 

เหน็ดว้ย 892,869,415 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9963 
ไม่เหน็ดว้ย 33,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0036 
งดออกเสยีง 15,506,018 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

 

2. รบัทราบผลการด ําเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2564 และพิจารณาอนุม ตัิ งบการเงินของ
บริษทัประจาํปี 2564 สิ/นสุดวนัที0 31 ธนัวาคม 2564 

นางสาวอานุสรามอบหมายให ้นางสาวทพิย์วด ีสุดเวหา ผูจ้ดัการกลุ่มงานนักลงทุนสมัพนัธ์ (IR) เป็นผูช้ี>แจง
รายละเอยีดในวาระนี>ใหท้ี	ประชุมพจิารณา 

ก่อนเริ	มการชี>แจงรายละเอยีดในวาระนี> นางสาวทพิยว์ด ีไดเ้รยีนใหท้่านผูถ้อืหุน้ทราบว่า บรษิทัไดม้กีารจดัทาํ
คาํอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A) เป็นประจาํทุกครั >งควบคู่ไปกบัการส่งงบการเงนิ 

หลงัจากนั >น นางสาวทพิยว์ด ีไดช้ี>แจงรายละเอยีดผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2564 ตลอดจน
ฐานะทางการเงนิของกลุ่มบรษิทั ตามงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็และงบแสดงฐานะการเงนิรวม ใหท้ี	ประชุมทราบดงันี> 

ภาพรวมการดาํเนินงาน 

ประวติัศาสตรก์าํไรสูงสุดนับตั �งแต่ก่อตั �งบริษทัฯ 

 ในปี 2564 บรษิัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 118,275 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 57 YoY 
แบ่งเป็นรายได้จากธุรกิจยางธรรมชาติ 70,701 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 60 ของรายได้จากการขายและการ
ใหบ้รกิารรวม เตบิโตรอ้ยละ 59 YoY จากราคาขายเฉลี	ยที	ฟื>นตวั ตามราคายางธรรมชาตใินตลาดโลก และปรมิาณการ
ขายที	ขยายตวัได้ดกีว่าอตัราการเติบโตของตลาด สําหรบัรายได้จากธุรกิจถุงมอืยางอยู่ที	 47,497 ล้านบาท คดิเป็น
สดัส่วนรอ้ยละ 40 ของรายได้จากการขายและการให้บรกิารรวม เติบโตสูงถึงร้อยละ 55 YoY อนัเป็นการเติบโตจาก
ราคาขายเฉลี	ยที	ขยายตวั นอกจากนี> บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากผลติภณัฑอ์ื	นและบรกิารอื	นจาํนวน 77 ลา้นบาท 

ปริมาณการขาย 
 ผลิตภณัฑ์ยางธรรมชาติ 

ในปี 2564 อยู่ที	 1,294,724 ตนั เตบิโตรอ้ยละ 25 YoY โดยการเตบิโตในทุกตลาดและทุกผลติภณัฑต์ามการ
ฟื>นตวัของการบรโิภค โดยในปี 2564 บรษิทัฯ มอีตัราการใชกํ้าลงัการผลติที	รอ้ยละ 70 ปรบัเพิ	มขึ>นอย่างมาก
จากรอ้ยละ 55 ในปี 2563 
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 ผลิตภณัฑ์ถุงมือยาง  
 ในปี 2564 อยู่ที	 27,304 ลา้นชิ>น อ่อนตวัลงจากปีก่อนรอ้ยละ 3 อนัเนื	องมาจากการหยุดบางโรงงานเป็นการ

ชั 	วคราวจากปัญหาคนงานตดิเชื>อ COVID-19 ที	โรงงานจงัหวดัสุราษฎร์ธานี จงัหวดัตรงั และปัญหาการขาด
แคลนตูค้อนเทนเนอรแ์ละความแออดัของเรอืขนส่งสนิคา้ที	สะสมมาอย่างต่อเนื	อง ทั >งนี> อตัราการใชกํ้าลงัการ
ผลติในปี 2564 อยู่ที	รอ้ยละ 87 ลดลงจากรอ้ยละ 95 ในปี 2563  

กาํไรขั �นต้น 

 ในปี 2564 บรษิัทฯ มกํีาไรขั >นต้น 38,059 ล้านบาท ปรบัเพิ	มขึ>นกว่ารอ้ยละ 75 เมื	อเทยีบกบัปีก่อนหน้า คดิ
เป็นอตัรากําไรขั >นตน้ที	รอ้ยละ 32 ปรบัเพิ	มขึ>นจากรอ้ยละ 29 ในปี 2563 อนัเนื	องมาจากการเตบิโตของผลประกอบการ
จากทั >ง 2 ธุรกจิหลกั  

1) ธุรกิจยางธรรมชาติ มีกําไรขั >นต้นเพิ	มขึ>นจากความต้องการในการบริโภคที	ฟื> นตัว เห็นได้จากราคายางใน
ตลาดโลกปรบัเพิ	มสงูขึ>น แต่กระนั >นกต็าม ปัจจยัสาํคญัที	ทาํใหกํ้าไรขั >นตน้ของธุรกจิยางธรรมชาตเิตบิโตอย่างโดด
เด่น นั 	นคอืการที	บรษิัทฯ สามารถควบคุมต้นทุนวตัถุดบิได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึ>น และสามารถสรา้งราคา
ขายเฉลี	ยไดส้งูกว่าราคาตลาด ดว้ยเหตุนี> อตัรากําไรขั >นตน้ของธุรกจิยางธรรมชาตปิรบัตวัดขีึ>นอย่างต่อเนื	อง โดย
ตลอดทั >งปีธุรกจิยางธรรมชาตมิอีตัรากําไรขั >นตน้อยู่ที	รอ้ยละ 13 ซึ	งสงูที	สุดนับตั >งแต่ก่อตั >งบรษิทัฯ มากว่า 34 ปี  

2) ธุรกจิถุงมอืยาง กําไรขั >นต้นเตบิโตอย่างมนัียสาํคญัอยู่ที	รอ้ยละ 66 YoY แมว้่ามปัีจจยักดดนัจากการปรมิาณการ
ขายที	ลดลงจากการหยุดบางโรงงานเป็นการชั 	วคราวจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และปัญหาด้านการ
ขนส่งสนิคา้ทางทะเล รวมทั >งตน้ทุนวตัถดุบิของนํ>ายางสงัเคราะหแ์ละนํ>ายางธรรมชาตทิี	เพิ	มขึ>น แต่ราคาขายเฉลี	ย
ของถุงมอืยางที	เพิ	มขึ>นสามารถชดเชยต้นทุนที	เพิ	มขึ>นไดท้ั >งหมด โดยอตัรากําไรขั >นต้นของธุรกิจถุงมอืยางในปี 
2564 อยู่ที	รอ้ยละ 61 ปรบัเพิ	มขึ>นจากรอ้ยละ 57 ในปีก่อน  

กาํไรสุทธิ 

 ในปี 2564 บรษิัทฯ มกํีาไรสุทธทิี	 15,847 ล้านบาท เติบโตรอ้ยละ 66 YoY คดิเป็นกําไรที	 10.3 บาทต่อหุ้น 
และมอีตัรากําไรสุทธอิยู่ที	รอ้ยละ 13 สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความสามารถในการทํากําไรและสถานะทางการเงนิที	แขง็แกร่ง
ของบรษิทัฯ  

ฐานะทางการเงิน – โครงสร้างสินทรพัย ์

สินทรพัย ์

           ณ สิ>นปี 2564 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มสีนิทรพัยร์วม 114,511 ลา้นบาท เพิ	มขึ>น 21,410 ลา้นบาท จากสิ>นปี 2563  

สินทรัพย์หมุนเวียน 

สนิทรพัย์หมุนเวียน ณ สิ>นปี 2564 อยู่ที	 67,787 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 59 ของสินทรพัย์รวม ปรบั
เพิ	มขึ>น 10,412 ล้านบาท จาก ณ สิ>นปีก่อน โดยหลักมาจากรายการสินค้าคงเหลือที	ปรบัเพิ	มขึ>นตามการเติบโตของ
ปรมิาณคาํสั 	ง 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวียน ณ สิ>นปี 2564 อยู่ที	 46,741 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 41 ของสินทรพัย์รวม 
ปรบัเพิ	มขึ>น 10,998 ล้านบาท จาก ณ สิ>นปีก่อน โดยหลกัมาจากการเพิ	มขึ>นของที	ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ ตามการ
ขยายกําลงัการผลติของธุรกจิยางธรรมชาตแิละธุรกจิถุงมอืยาง 
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หนี� สิน 
ณ สิ>นปี 2564 บรษิทัฯ มหีนี>สนิรวมทั >งสิ>น 49,462 ลา้นบาท เพิ	มขึ>น 9,742 ลา้นบาท จากสิ>นปี 2563 

หนี สินหมุนเวียน 

หนี>สนิหมุนเวยีน ณ สิ>นปี 2564 อยู่ที	 30,810 ลา้นบาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 62 ของหนี>สนิรวม ปรบัลดลง 
1,610 ล้านบาท จาก ณ สิ>นปีก่อน ซึ	งส่วนใหญ่มาจากการลดลงของเงนิกู้ยมืระยะสั >นจากสถาบนัการเงนิ และหุ้นกู้ที	
ครบกําหนดชาํระในเดอืนพฤษภาคม 2564  

หนี สินไม่หมุนเวียน 

หนี>สินไม่หมุนเวียน ณ สิ>นปี 2564 อยู่ที	 18,668 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38 ของหนี>สินรวม ปรับ
เพิ	มขึ>น 11,368 ล้านบาท จาก ณ สิ>นปีก่อน โดยหลกัมาจากการเพิ	มขึ>นของหุน้กู้ที	บรษิทัฯ ไดเ้สนอขายในปี 2564 และ
การเพิ	มขึ>นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (หกัส่วนที	ครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี) ซึ	งเกอืบทั >งหมดเป็นเงนิกูย้มื
ระยะยาวภายใต้โครงการสนับสนุนสนิเชื	อแก่ผูป้ระกอบการผลติภณัฑ์ยางจากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ในอตัราไม่
เกนิรอ้ยละ 3.0 ต่อปี เพื	อใชใ้นการขยายกําลงัการผลติถุงมอืยางของ STGT  

ฐานะทางการเงิน – โครงสร้างหนี� สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น ณ สิ>นปี 2564 อยู่ที	 65,047 ล้านบาท เพิ	มขึ>น 11,652 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 22 จาก ณ สิ>นปี
ก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ	มขึ>นของกําไรสะสมที	ยังไม่ได้จัดสรรจํานวน 7,946 ล้านบาท สืบเนื	องจากผล
ประกอบการที	ปรบัตวัดขีึ>นอย่างมากจากทั >ง 2 ธุรกจิหลกั 

นอกเหนือจากผลการดาํเนินงานทางดา้นการเงนิแล้ว บรษิทัฯ มคีวามมุ่งมั 	นที	จะพฒันาองค์กรมุ่งสู่ความเป็น
ผูนํ้าในอุตสาหกรรมแห่งยางสเีขยีว โดยในปี 2564 บรษิทัฯ มกีารดาํเนินงานที	สาํคญัในแต่ละดา้น ดงันี> 

ด้านสิ0งแวดลอ้ม 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก: บริษัทฯ มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ อยู่ที	 0.12 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่าต่อตนัผลผลติ ซึ	งตํ	ากว่าค่าเปรยีบเทยีบของอุตสาหกรรมยางธรรมชาตแิละค่าเฉลี	ยของ
กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของประเทศไทย ทั >งนี> บรษิทัฯ ไดต้ั >งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกต่อตนั
ผลผลติที	รอ้ยละ 10 ภายในปี 2569  

การใช้พลังงาน: บรษิัทฯ มีการใช้พลงังานต่อหน่วยผลผลติ อยู่ที	 1.86 กิกะจูลต่อตันผลผลิต ซึ	งสูงกว่าค่า
เปรยีบเทยีบของอุตสาหกรรมยางธรรมชาตเิพยีงเลก็น้อย แต่ยงัตํ	ากว่าค่าเฉลี	ยของกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 
สาํหรบัการใชพ้ลงังานไฟฟ้าต่อตนัผลผลติอยู่ที	 187 กโิลวตัต์-ชั 	วโมงต่อตนัผลผลติ อยู่ในระดบัเดยีวกบัค่าเปรยีบเทยีบ
ของอุตสาหกรรมยางธรรมชาต ิแต่ตํ	ากว่าค่าเฉลี	ยของกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อนัเป็นผลจากการดําเนิน
โครงการอนุรกัษ์พลงังาน สะทอ้นประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานไฟฟ้าที	ดขี ึ>นจากปีก่อน 

 การใช้นํ า: บรษิทัฯ มปีรมิาณนํ>าที	ใชใ้นการดาํเนินธุรกจิต่อตนัผลผลติที	 2.05 ลูกบาศก์เมตรต่อตนัผลผลติ ซึ	ง
น้อยกว่าค่าเปรยีบเทยีบของอุตสาหกรรมยางธรรมชาติและค่าเฉลี	ยของกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร สะท้อน
ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการนํ>าที	ดขี ึ>นอย่างต่อเนื	อง 

การจดัการของเสีย: บริษัทฯ มีปรมิาณของเสียต่อตันผลผลิตที	 0.83 กิโลกรมัต่อตันผลผลิต โดยบรษิัทฯ 
ตั >งเป้าหมายลดปรมิาณของเสยีต่อตนัผลผลติลงรอ้ยละ 10 ภายในปี 2567 
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ด้านสงัคม 

สิทธิมนุษยชน: บรษิทัฯ ตระหนักในสทิธมินุษยชนและความเสมอภาคเท่าเทยีมกนั โดยไดป้ระกาศนโยบาย
เรื	องสทิธมินุษยชนและการไม่เลอืกปฏบิตั ิและยดึถอืปฏบิตัมิาอย่างต่อเนื	อง 

การดูแลพนักงาน: บรษิทัฯ มุ่งเน้นการสรา้งระบบบรหิารงานบุคคลที	ด ีส่งผลใหม้ผีลการประเมนิความผกูพนั
ของพนักงานปี 2564 อยู่ที	รอ้ยละ 87  

การพฒันาพนักงาน: บรษิัทฯ ได้มุ่งเน้นการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยมจีํานวนชั 	วโมงการ
ฝึกอบรมเฉลี	ย 38 ชั 	วโมง/คน/ปี  

 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย: บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย เพื	อปลูกฝัง
วฒันธรรมความปลอดภยัแก่พนักงานอย่างต่อเนื	อง 

การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม: บรษิทัฯ ไดด้ําเนินโครงการ “นํ>ายางคุณภาพดสีรา้งสุข” “บรรทุกยาง ตดิราง 
สรา้งรอยยิ>ม” “ดนิดมีปีระโยชน์” และ “กลุ่มศรตีรงัแบ่งปันรกัให้ชุมชน ปี 2 ในการส่งมอบถุงมอืยางกว่า 4.2 ล้านชิ>น” 
อนัเป็นกจิกรรมที	ส่งเสรมิความรูแ้ก่คู่คา้ เกษตรกรชาวสวนยาง ต่อเนื	องไปจนถงึสงัคมและชุมชนโดยรอบ 

การดาํเนินงานด้านการกาํกบัดแูลกิจการที0ด ี 

การกํากับดูแลกิจการที 3ดี: ในปี 2564 บรษิทัฯ ไดร้บัการประเมนิการกํากบัดแูลกจิการอยู่ในระดบั “ดเีลศิ” จาก
การสํารวจการกํากบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนไทยประจําปี 2564 โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) 

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชนั: บรษิทัฯ ไดร้บัการต่ออายุการเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจรติ (CAC) ในเดอืนมนีาคม 2564 และในปี 2564 มคีู่คา้ของบรษิทัฯ ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์
ต่อตา้นทุจรติและคอรร์ปัชนัเป็นจาํนวน 224 ราย  

 การบริหารความสัมพนัธ์กับลูกค้าและผู้บริโภค: ในปี 2564 ผลความพงึพอใจของลูกคา้อยู่ที	รอ้ยละ 83  

 ด้านการพฒันานวตักรรม: ในปี 2564 บรษิทัฯ ไดด้าํเนินโครงการดา้นนวตักรรมทั >งหมด 47 โครงการ โดยมี
เงนิลงทุนดา้นนวตักรรมทั >งหมด 43 ลา้นบาท  

การบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั 3งยืน: บรษิัทฯ ได้วเิคราะห์และจดักลุ่มคู่ค้าสําคญัในห่วงโซ่อุปทาน 
ตลอดจนไดพ้ฒันา แอปพลเิคชนัศรตีรงัเพื	อนชาวสวน เพื	ออํานวยความสะดวกในการซื>อขายยางพาราระหว่างผูข้าย
วตัถุดบิกบับรษิทัฯ และสรา้งเป็นชุมชนชาวสวนยาง  

รางวลัด้านความย ั 0งยืน  บรษิัทฯ ได้รบัการคัดเลือกเป็นหลกัทรพัย์ในรายชื	อหุ้นยั 	งยืนของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย (Thailand Sustainability Investment: SET THSI) ต่ อ เนื	 องเป็นปีที	  7 และรางวัล Sustainability 
Disclosed Award ประจาํปี 2564 ประเภทรางวลัประกาศเกยีรตคุิณ (Recognition) ต่อเนื	องเป็นปีที	 3 ตลอดจนรางวลั 
CSR-DIW Continuous Award ประจาํปี 2564 ต่อเนื	องเป็นปีที	 8 โดยทั >งหมดนี>ไดเ้ป็นเครื	องยนืยนัถงึความมุ่งมั 	นของ
บรษิทัฯ ในการดาํเนินธุรกจิอย่างยั 	งยนื 

จากนั >นนางสาวอานุสราเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามขอ้สงสยั และเสนอความคดิเหน็  

เมื	อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ นางสาวอานุสราจงึขอใหท้ี	ประชุมรบัทราบผลการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2564 และพจิารณาอนุมตัิงบการเงนิของบรษิัทประจําปี 2564 สิ>นสุดวนัที	 31 
ธนัวาคม 2564 ตามที	เสนอ 
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 ที	ประชุมพจิารณาแลว้รบัทราบผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2564 และมมีตอินุมตังิบการเงนิ
ของบรษิทัประจาํปี 2564 สิ>นสุดวนัที	 31 ธนัวาคม 2564 โดยที	ประชุมไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อื
หุน้ซึ	งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี> 

เหน็ดว้ย 907,453,706 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9963 
ไม่เหน็ดว้ย 33,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0036 
งดออกเสยีง 922,118 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

3. พิจารณาอนุมตัิจ ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2564  

นางสาวอานุสรามอบหมายให้นายภัทราวุธ พาณิชย์กุล ในฐานะผู้จดัการสายงานบญัชแีละการเงนิ (CFO) 
เป็นผูช้ี>แจงรายละเอยีดในวาระนี>เพื	อใหท้ี	ประชุมพจิารณา 

 นายภทัราวุธ รายงานต่อที	ประชุมว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดัและขอ้บงัคบัของบรษิทั บรษิทั
ต้องจดัสรรกําไรสุทธปิระจําปีส่วนหนึ	งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุทธปิระจําปี หกัด้วยยอดเงนิ
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนสํารองนี>จะมจีํานวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิของทุนจดทะเบยีน และหา้มมใิหบ้รษิทั
จ่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอื	นนอกจากเงนิกําไร เนื	องจากบรษิทัไดจ้ดัสรรกําไรสุทธเิป็นทุนสาํรองตามกฎหมายครบ
จาํนวนตามที	กฎหมายกําหนดแลว้ ดงันั >น บรษิทัจงึไม่ตอ้งจดัสรรกําไรสุทธเิพื	อเป็นเงนิทุนสาํรองตามกฎหมายอกี 

 ปัจจุบนับรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลประมาณรอ้ยละ 30 ของกําไรสุทธ ิทั >งนี> ต้องไม่เกนิกําไรสะสมของ
บรษิทัที	ปรากฏในงบการเงนิเฉพาะกจิการ โดยคํานึงถงึสถานะทางการเงนิ ผลการดําเนินงาน กระแสเงนิสดของบรษิทั 
ความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลของบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วม รวมทั >งบรษิัทร่วมทุน (Joint Venture) รวมถึงการ
คาดการณ์ความจําเป็นของเงินทุนที	จะรองรบัการเติบโตของบริษัทในอนาคต สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ และ
ผลกระทบจากปัจจยัภายนอกที	บรษิทัคาดว่าจะมผีลกระทบต่อการดําเนินงานของบรษิทัเพื	อใหก้ารดําเนินงานเป็นไป
อย่างมเีสถยีรภาพ 

 ในปี 2564 บรษิัทมกํีาไรสุทธติามงบการเงนิรวม จํานวน 15,847 ล้านบาท โดยขอ้มูลเปรยีบเทยีบการจ่าย 
เงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานของปี 2562-2564 แสดงไดด้งันี> 

ขอ้มลูเปรยีบเทยีบการจ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2562 – 2564 

 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562  
กําไรสุทธงิบการเงนิรวม (ลา้นบาท) 15,847 9,531 (149) 

กําไรสุทธติ่อหุน้งบการเงนิรวม (บาท) 10.32 6.21 (0.10) 

จาํนวนเงนิปันผลประจาํปีต่อหุน้ (บาท) 
       เงนิปันผลระหว่างกาล (บาท/หุน้)  ประกอบดว้ย 
        ครั >งที	 1   เมื	อวนัที	 11 มถิุนายน 2564 
        ครั >งที	 2   เมื	อวนัที	 8 กนัยายน 2564 
        ครั >งที	 3   เมื	อวนัที	 8 พฤศจกิายน 2564  
       เงนิปันผลงวดสุดทา้ย (บาท/หุน้)  

4.15 
3.50 
1.00 
1.25 
1.25 

*0.65 

2.25 
0.50 

- 
- 
- 

1.75 

0.35 
0.35 

- 
- 
- 

                  -  
จาํนวนหุน้  1,535,999,998 1,535,999,998 1,535,999,998 

รวมจาํนวนเงนิปันผลจ่าย (ลา้นบาท) 6,374.40 3,456.00 537.60 
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สดัส่วนการจ่ายเงนิปันผลเทยีบกําไรสุทธขิอง 
งบการเงนิรวม (%) 

40.2 36.2 N/A 

* เสนอเพื	อพจิารณาอนุมตั ิ

 จากการพจิารณาผลการดําเนินงานปี 2564 ประกอบกบัแผนการลงทุนและบรหิารงานแลว้ บรษิทัเหน็สมควร
เสนอใหจ้่ายเงนิปันผลในอตัราหุน้ละ 4.15 บาท รวมเป็นเงนิจาํนวนทั >งสิ>น 6,374.40 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 40.2 ของ
กําไรสุทธขิองงบการเงนิรวม ซึ	งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัในปัจจุบนั โดยบรษิทัไดจ้่ายเงนิปัน
ผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานของบรษิทัใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ไปแล้วรวมในอตัราหุน้ละ 3.50 บาท รวมเป็นเงนิทั >งสิ>น 
5,376 ลา้นบาท ตามรายละเอยีดที	ผูถ้อืหุน้ไดร้บัทราบแลว้ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครั >งที	 1/2565 ดงันั >น บรษิทัยงั
คงเหลอืเงนิปันผลตอ้งจ่ายในอตัราหุน้ละ 0.65 บาท รวมเป็นเงนิจาํนวนทั >งสิ>น 998.40 ลา้นบาท  

โดยเงนิปันผลจ่ายในอตัราหุน้ละ 0.65 บาท แบ่งเป็น 
- 0.10 บาทต่อหุน้ จ่ายจากกําไรสุทธใินปีและกําไรสะสมที	ไดร้บัส่งเสรมิการลงทุน ไดร้บัยกเวน้ไม่หกัภาษ ีณ ที	

จ่าย  
- 0.55 บาทต่อหุน้ จ่ายจากกําไรสุทธใินปีส่วนที	ไม่ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน ซึ	งสุทธจิากผลขาดทุนสุทธยิกมา

ไม่เกิน 5 ปีก่อนรอบระยะเวลาบญัชีปัจจุบนั ซึ	งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รบัเครดิตภาษีในการ
คาํนวณภาษเีงนิได ้

 หากการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวได้รบัการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 
คณะกรรมการบรษิทั กําหนดวนักําหนดรายชื	อผูถ้อืหุน้ที	มสีทิธริบัเงนิปันผล (Record Date) ในวนัที	 20 เมษายน 2565  

 ผูถ้อืหุน้ซึ	งถอืหุน้ของบรษิทัผ่านบญัชหีลกัทรพัยซ์ึ	งเปิดไวโ้ดยตรงกบั The Central Depository (Pte) Limited 
(“CDP”) (“ผู้ฝากหล ักทรพัย ์”) หรือบุคคลซึ	งมีหุ้นของบริษัทอยู่ในบัญชีหลักทรพัย์ซึ	งเปิดไว้กับตัวแทนรับฝาก
หลกัทรพัย์ (Depository Agents) ณ เวลา 17.00 น. (ตามเวลาสงิคโปร์) ของวนัที	 20 เมษายน 2565 มสีทิธไิดร้บัเงนิ
ปันผลประจาํปี 2564  

 ทั >งนี> บรษิทักําหนดจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2564 ในวนัที	 6 พฤษภาคม 2565 

 จากนั >นนางสาวอานุสราเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามขอ้สงสยั และเสนอความคดิเหน็ 

 เมื	อไม่มผีูถ้ือหุ้นท่านใดมขีอ้ซกัถามและแสดงความคดิเหน็ นางสาวอานุสราจงึขอใหท้ี	ประชุมพจิารณาอนุมตัิ
จ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานของบรษิทัประจาํปี 2564  

 ที	ประชุมมมีตอินุมตัจิา่ยเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานของบรษิทัประจาํปี 2564 โดยที	ประชุมไดม้มีตอินุมตัิ
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ	งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี> 

เหน็ดว้ย 909,020,506 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9963 
ไม่เหน็ดว้ย 33,218 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0036 
งดออกเสยีง 155,100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
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4. พิจารณาอนุมตัิการเล ือกต ั /งกรรมการแทนกรรมการที0ต้องออกจากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ 

นางสาวอานุสราแจ้งให้ที	ประชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจํากดัและขอ้บงัคบัของบรษิัท
กําหนดว่า ในการประชุมสามญัประจําปีทุกครั >ง ใหก้รรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จํานวนกรรมการที	
จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไมไ่ด ้กใ็หอ้อกในจาํนวนใกลท้ี	สุดกบัส่วน 1 ใน 3 โดยบรษิทัมกีรรมการทั >งหมด 13 ท่าน 
ดงันั >นในปีนี> กรรมการที	จะตอ้งออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระมจีาํนวน 5 ท่านคอื 

1. นางสาวอานุสรา   จติตม์ติรภาพ กรรมการ / กรรมการอสิระ  
2. นายเฉลมิภพ     แก่นจนั   กรรมการ  
3. นายไชยยศ     สนิเจรญิกุล กรรมการ 
4. นายกติชิยั      สนิเจรญิกุล กรรมการ 
5. นายเกรยีง      ยรรยงดลิก กรรมการ / กรรมการอสิระ 

 โดยกรรมการที	ออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระดงักล่าวขา้งต้นมสีทิธทิี	จะไดร้บัการเลอืกตั >งใหเ้ขา้มาดาํรง
ตําแหน่งกรรมการของบรษิัทได้อีก ทั >งนี> บรษิัทยงัไม่ได้มีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื	อบุคคลเพื	อรบัการ
พจิารณาเลอืกตั >งเป็นกรรมการบรษิทั  

 นายเกรยีง ยรรยงดลิก ซึ	งเป็นหนึ	งในกรรมการที	ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ ไดแ้สดงความประสงค์ที	จะ    
ไม่รบัการพจิารณาเลอืกตั >งเพื	อกลบัเขา้เป็นกรรมการของบรษิทัอกีวาระหนึ	ง ดงันั >น คณะกรรมการสรรหา จงึไดเ้สนอ
ชื	อ นางสาวนงราม เลาหอารดีลิก เขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการ / กรรมการอสิระ แทนนายเกรยีง ยรรยงดลิก เนื	องจาก
บุคคลดงักล่าวมคีวามรูค้วามสามารถดา้นบญัช ีและมคุีณสมบตัคิรบถ้วน ไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามที	กฎหมายกําหนด
ไว ้และมคุีณสมบตัเิป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี	เกี	ยวขอ้ง 

ทั >งนี> ประวตัขิองผูไ้ดร้บัการเสนอชื	อใหแ้ต่งตั >งเป็นกรรมการของบรษิทัแทนกรรมการที	ออกตามวาระ ปรากฏ
ในสิ	งที	ส่งมาดว้ย 3 ในหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ และนิยามกรรมการอสิระของบรษิทัมขีอ้กําหนดที	เขม้กว่ากฎเกณฑ์
ตามที	กําหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

 บุคคลที	ไดร้บัการเสนอชื	อในครั >งนี>ไดผ้่านกระบวนการกลั 	นกรอง และพจิารณาอย่างรอบคอบ เหมาะสม ของ
คณะกรรมการบรษิทั ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาของบรษิทัแลว้ เนื	องจากบุคคลดงักล่าวเป็นผูม้คีวามรู้
ความสามารถและประสบการณ์อนัจะก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ จงึเหน็สมควรเสนอ
ใหท้ี	ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตั >งบุคคลดงัต่อไปนี> เขา้เป็นกรรมการของบรษิทั 

1. นางสาวอานุสรา จติตม์ติรภาพ  กรรมการ / กรรมการอสิระ  
2. นายเฉลมิภพ แก่นจนั   กรรมการ   
3. นายไชยยศ สนิเจรญิกุล   กรรมการ  
4. นายกติชิยั สนิเจรญิกุล   กรรมการ  
5. นางสาวนงราม เลาหอารดีลิก  กรรมการ / กรรมการอสิระ เขา้แทนนายเกรยีง ยรรยงดลิก 

จากนั >นนางสาวอานุสราเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามขอ้สงสยั และเสนอความคดิเหน็ 

เมื	อไม่มผีูใ้ดมขีอ้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ นางสาวอานุสราจงึมอบหมายใหน้างร่มธรรมดาํเนินการใหท้ี	
ประชุมพจิารณาเลอืกตั >งกรรมการแทนกรรมการที	ตอ้งออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระกลบัเขา้ดํารงตําแหน่งอกีครั >ง
หนึ	ง ดงันี> 
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1. นางสาวอานุสรา จติตม์ติรภาพ 
ที	ประชุมพิจารณาแล้ว และมมีติอนุมตัิแต่งตั >งนางสาวอานุสรา จิตต์มติรภาพ กลบัเข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการและกรรมการอสิระของบรษิทัต่อไปอกีวาระหนึ	ง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ	งมาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน ดงันี> 
 

เหน็ดว้ย 909,020,206 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9963 
ไม่เหน็ดว้ย 33,218 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0036 
งดออกเสยีง 156,300 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

2. นายเฉลมิภพ แก่นจนั 
ที	ประชุมพจิารณาแล้ว และมมีตอินุมตัแิต่งตั >งนายเฉลมิภพ แก่นจนั กลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการของ

บรษิทัต่อไปอกีวาระหนึ	ง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ	งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี> 
 

เหน็ดว้ย 897,994,186 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.7833 
ไม่เหน็ดว้ย 11,060,438 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.2166 
งดออกเสยีง 155,100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

 

3. นายไชยยศ สนิเจรญิกุล 
ที	ประชุมพจิารณาแล้ว และมมีตอินุมตัแิต่งตั >งนายไชยยศ สนิเจรญิกุล กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการ

ของบรษิทัต่อไปอกีวาระหนึ	ง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ	งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี> 
 

เหน็ดว้ย 898,322,741 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.8189 
ไม่เหน็ดว้ย 10,735,992 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.1810 
งดออกเสยีง 156,491 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

 

4. นายกติชิยั สนิเจรญิกุล 
ที	ประชมุพจิารณาแลว้ และมมีตอินุมตัแิต่งตั >งนายกติชิยั สนิเจรญิกุล กลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการของ

บรษิทัต่อไปอกีวาระหนึ	ง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ	งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี> 
 

เหน็ดว้ย 836,396,269 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 92.0068 
ไม่เหน็ดว้ย 72,662,464 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 7.9931 
งดออกเสยีง 156,491 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

5. นางสาวนงราม เลาหอารดีลิก 
ที	ประชมุพจิารณาแลว้ และมมีตอินุมตัแิตง่ตั >งนางสาวนงราม เลาหอารดีลิก เขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการ

และกรรมการอสิระใหมข่องบรษิทั แทนนายเกรยีง ยรรยงดลิก ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ	งมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน ดงันี> 

 

เหน็ดว้ย 908,698,269 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9609 
ไม่เหน็ดว้ย 354,964 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0390 
งดออกเสยีง 161,991 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
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5.           พิจารณาอนุมตัิกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2565 

นางสาวอานุสราแจง้ต่อที	ประชุมวา่ ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดัและขอ้บงัคบัของบรษิทักําหนดว่า
กรรมการมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทัในรูปเงนิรางวลั เบี>ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลกัษณะอื	น ตามที	ที	ประชุมผูถ้อืหุน้จะอนุมตั ิ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาปรบัขึ>นค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2565 โดยคํานึงถึง
ภาระความรบัผดิชอบและการปฏิบตัหิน้าที	ของกรรมการที	เพิ	มขึ>น และปัจจยัต่างๆ เช่น ธุรกิจและผลการดําเนินงาน 
แนวโน้มของตลาด เปรยีบเทยีบอา้งองิจากอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนั 

ตามที	ไดผ้่านการกลั 	นกรองจากคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน จงึเหน็สมควรใหท้ี	ประชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัิ
กําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัประจาํปี 2565 รวมเป็นจาํนวนเงนิไม่เกนิ 13,900,000 บาท โดยมรีายละเอยีด
ดงันี> 

รายการ ปี 2565 (ปีที0เสนอ) ปี 2564  
  ค่าบําเหน็จกรรมการ ค่าเบี>ยประชมุกรรมการ 
วงเงินค่าตอบแทนรวม (บาท) 13,900,000 12,500,000 
ค่าตอบแทนที	จ่ายจรงิ  10,600,000 944,000 
จาํนวนกรรมการ (คน) 
(รวมกรรมการที	เขา้ออกระหว่างปี) 

13 13 13 

  รวมค่าตอบแทนปี 2564 = 11,544,000 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 
- ประธานกรรมการ    95,000    บาท/คน/เดอืน 
- กรรมการบรษิทั     75,000         บาท/คน/เดอืน 

 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ   95,000        บาท/คน/เดอืน 
- กรรมการตรวจสอบ    85,000        บาท/คน/เดอืน 

โดยบรษิทัจะจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการปีละ 2 ครั >ง ในเดอืนมถิุนายน และธนัวาคม 

ค่าเบี/ยประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการที0มาประชุม) 
- ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000    บาท/คน/ครั >ง 
- กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ     7,000  บาท/คน/ครั >ง 

สิทธิประโยชน์อ ื0นๆ  / ค ่าตอบแทนที0มิใช่ตวัเงิน  ไม่ม ี

 จากนั >นนางสาวอานุสราเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามขอ้สงสยั และเสนอความคดิเหน็ 

 เมื	อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ นางสาวอานุสราจงึขอใหท้ี	ประชุมพจิารณาอนุมตัิ
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2565 ตามที	เสนอ 

ที	ประชุมพจิารณาแล้ว และมมีตอินุมตัิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2565 โดยมรีายละเอยีดตามที	
เสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสยีงทั >งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ	งมาประชุม ดงันี> 
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เหน็ดว้ย 909,020,015 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9785 
ไม่เหน็ดว้ย 39,918 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0043 
งดออกเสยีง 155,291 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0170 

6. พิจารณอนุมตัิแต่งต ั /งผ ู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2565 

นางสาวอานุสราชี>แจงต่อที	ประชุมว่า เพื	อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจํากัดซึ	งกําหนดให้ที	
ประชุมสามญัประจาํปีแต่งตั >งผูส้อบบญัช ีและกําหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบญัชขีองบรษิทัทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้
พจิารณาผลการปฏิบตังิานของผูส้อบบญัชขีองบรษิทั สํานักงาน อวีาย จํากดั ประจําปีที	ผ่านมา ตลอดจนคุณสมบตัแิละ
การใหค้วามเหน็ที	เป็นประโยชน์ต่อบรษิทั การไม่มคีวามสมัพนัธห์รอืส่วนไดเ้สยีกบับรษิทั/ บรษิทัย่อย/ ผูบ้รหิาร/ ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรอืผูท้ี	เกี	ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด ทาํใหม้คีวามเป็นอสิระในการปฏบิตังิานไดอ้ยา่งเตม็ที	 รวมทั >งเป็น
สํานักงานสอบบญัชสีากลและค่าสอบบญัชีมคีวามเหมาะสม จงึเห็นควรเสนอที	ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั >งผู้สอบบญัชแีห่ง 
บรษิทั สาํนักงาน อวีาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจาํปี 2565 โดยมรีายชื	อดงันี>  

รายชื0อผ ู้สอบบญัชี เลขที0ใบอนุญาต 
ปีที0สอบบญัชีให้บริษทัในรอบ

ระยะเวลา 7 ปีที0ผ่านมา 
1. นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน 3930 2561, 2562, 2563, 2564 
2. นางสาวกรองแกว้ ลมิป์กติตกุิล 5874 - 
3. นายณฐัวฒุ ิสนัตเิพช็ร 5730 - 

 

โดยใหค้นใดคนหนึ	งเป็นผูท้ําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบรษิัท และในกรณีที	ผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาตดงักล่าวขา้งต้นไม่สามารถปฏบิตังิานได ้ใหบ้รษิทั สํานักงาน อวีาย จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอื	นของ
บรษิทั สาํนักงาน อวีาย จาํกดั แทนได ้และกําหนดค่าสอบบญัชปีระจาํปี 2565 เท่ากบัปีที	ผ่านมา ดงันี> 

ค่าสอบบญัชี 
ปี 2565 (ปีที0เสนอ) 

(บาท) 
ปี 2564  
(บาท) 

ค่าสอบบญัชงีบการเงนิรวมและค่าสอบบญัชี
รายไตรมาสของบรษิทั 

6,100,000 6,100,000 

ค่าสอบบญัชขีา้งตน้ไม่รวมค่าบรกิารอื	น (Non -audit fee) ซึ	งเบกิตามจรงิ 

ทั >งนี> บรษิัทได้ใช้บรกิารผู้สอบบญัชีของบรษิัทย่อยทั >งในประเทศและต่างประเทศจากสํานักงานสอบบญัชี
เดยีวกนั แต่มบีางบรษิัทย่อยใช้บรกิารจากสํานักงานสอบบญัชอีื	น ทั >งนี> การเลอืกใช้ผูส้อบบญัชขีองแต่ละบรษิัท จะ
พจิารณาจากคุณภาพการใหบ้รกิารและอตัราค่าสอบบญัชเีป็นหลกั สาํหรบับรษิทัย่อยที	อยู่ต่างประเทศที	ใชบ้รกิารสาํนัก
งานสอบบญัชอีื	น คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลใหส้ามารถจดัทาํงบการเงนิไดท้นัตามกําหนดระยะเวลา 

จากนั >นนางสาวอานุสรา เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามขอ้สงสยั และเสนอความคดิเหน็ 

 เมื	อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ นางสาวอานุสราจงึขอใหท้ี	ประชุมพจิารณาอนุมตัิ
แต่งตั >งผูส้อบบญัชแีละกําหนดค่าสอบบญัชปีระจาํปี 2565 ตามที	เสนอ 

 ที	ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมตัิแต่งตั >งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2565 โดยมี
รายละเอยีดตามที	เสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ	งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี> 
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เหน็ดว้ย 909,020,015 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9962 
ไม่เหน็ดว้ย 34,418 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0037 
งดออกเสยีง 160,791 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

7. พิจารณาเรื0องอื0นๆ  

ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอเรื	องอื	นใดใหท้ี	ประชุมพจิารณา 

จากนั >น นางสาวอานุสราไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็หรอืซกัถาม  

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผูถ้อืหุน้ สอบถามเกี	ยวกบักจิการของบรษิทัว่า การที	ประเทศมาเลเซยี เปิดด่าน
พรมแดนไทย-มาเลเซีย ที	อําเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา และเปิดให้บริการรถไฟฟ้า ลาว-จนี บรษิัทได้รบัประโยชน์ 
อย่างไรต่อการส่งออกยางพาราสาํเรจ็รปู 

นางสาวอานุสรา มอบหมายใหน้ายวชิญ์พล สนิเจรญิกุล กรรมการ เป็นผูช้ี>แจง 

นายวชิญ์พล ชี>แจงว่า ทั >ง 2 ปัจจยัดงักล่าว ยงัไม่มผีลกระทบกบัการขนส่งยางของบรษิทั เนื	องจากในปัจจุบนั
บรษิทัส่งออกผ่านทางด่านปีนัง ส่วนเรื	องรถไฟฟ้าความเรว็สูง ณ ขณะนี> บรษิทัยงัไม่ไดใ้ชเ้ป็นช่องทางการขนส่งของ
ทางบริษัท เนื	องจากค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงกว่าการขนส่งทางเรอืถึง 7 เท่า แต่หากว่าอนาคต ค่าใช้จ่ายทางรถไฟ
ความเรว็สงูนี> มกีารปรบัตวัลดลง อาจจะเป็นอกีช่องทางเลอืกหนึ	งของการขนส่งของบรษิทัต่อไป 

นายพงศธร ฉตัรนะรชัต ์ผูถ้อืหุน้ สอบถามคาํถาม ดงันี> 

1. แนวโน้มสถานการณ์เรื	องตูค้อนเทนเนอร ์เป็นอย่างไร 

2. แนวโน้มราคาถงุมอืยางเป็นอย่างไร 

3. บรษิทัจะมกีารพฒันาผลติภณัฑอ์ื	นที	มมีลูค่าเพิ	ม นอกเหนือจากถุงมอืยางหรอืไม่ อยา่งไร 

4. การขาดทุนจากการป้องกนัความเสี	ยงจะเกดิขึ>นอกีหรอืไม่ และมนีโยบายอย่างไร 

นางสาวอานุสรา มอบหมายใหน้ายวชิญ์พล สนิเจรญิกุล กรรมการ เป็นผูต้อบคําถามในขอ้ 1 นายวรีสทิธิ I สนิ
เจรญิกุล กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูต้อบคาํถามในขอ้ 2 และ 3 และนายภทัราวุธ พาณิชยกุ์ล กรรมการ และผูจ้ดัการ
สายงานบญัชแีละการเงนิ (CFO) เป็นผูต้อบคาํถามในขอ้ 4 

คาํถามขอ้ที	 1 แนวโน้มสถานการณ์เรื	องตูค้อนเทนเนอร ์เป็นอย่างไร 

นายวชิญ์พล ชี>แจงว่า ปัจจุบนัราคาค่าขนส่งอยู่ในระดบัสงู ถงึแมจ้ะมขีา่วออกมาว่า ค่าตู้คอนเทนเนอร ์ลดลง 
แต่เนื	องจากการปรบัตวัสงูขึ>นของราคานํ>ามนั ทําใหท้างสายเรอืมกีารคดิค่าใชจ้่ายพเิศษเพิ	มขึ>น เรยีกว่าค่า surcharge 
ซึ	งเมื	อคดิค่าตูร้วมค่าใชจ้่ายพเิศษนี>แลว้ กเ็ท่ากบัค่าขนส่งไม่ไดล้ดลงแต่อย่างใด โดยเฉพาะอย่างยิ	ง ประจวบกบัการที	
ประเทศจนีมกีารปิดบางเมอืง จงึยิ	งเป็นปัจจยักดดนั ทาํใหส้ถานการณ์ยงัไม่คลี	คลาย 

คาํถามขอ้ที	 2 แนวโน้มราคาถุงมอืยางเป็นอย่างไร และ คาํถามขอ้ที	 3 บรษิทัจะมกีารพฒันาผลติภณัฑอ์ื	นที	มี
มลูค่าเพิ	ม นอกเหนือจากถุงมอืยางหรอืไม่ อย่างไร 

นายวรีสทิธิ I ตอบคาํถามเรื	องแนวโน้มราคาถุงมอืว่า ในหลายประเทศราคาค่อนขา้งคงที	มาระยะหนึ	ง ส่วนบาง
ประเทศราคาเริ	มปรบัลดลง จากนี>ตอ้งรอดกูารจดัการคลงัสนิคา้ของลูกคา้รายใหญ่ และโรงพยาบาลต่างๆ หากสามารถ
ลดจํานวนถุงมอืในคลงัสนิค้าออกได้มากก็จะส่งผลดตี่อราคาขายถุงมือ ซึ	งคงต้องใช้ระยะเวลารอดูอีกประมาณ 2-6 
เดอืนต่อจากนี> 



- 14 - 

ส่วนคาํถามเรื	องการผลติผลติภณัฑอ์ื	นนอกจากถุงมอื นายวรีสทิธิ Iชี>แจงว่า กลุ่มบรษิทัอยู่ในระหว่างการเตรยีม
เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในปลายปีนี> คือถุงมือผ่าตัด ซึ	งเป็นสินค้าเฉพาะกลุ่มที	มีกระบวนการผลิตที	ไม่เหมือนถุงมือ
แบบเดมิ ในส่วนของผลติภณัฑย์างพาราอื	นๆ ที	ไม่ใช่ถุงมอื ทางบรษิทัยงัไม่มแีผนพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ 

คาํถามขอ้ที	 4 การขาดทุนจากการป้องกนัความเสี	ยงจะเกดิขึ>นอกีหรอืไม่ และมนีโยบายอย่างไร 

นายภทัราวุธ ตอบคําถามเรื	องการบรหิารความเสี	ยง โดยชี>แจงว่า สําหรบัความเสี	ยงหลกั 2 เรื	องของบรษิัท 
อย่างแรกคอื การป้องกนัความเสี	ยงจากอตัราแลกเปลี	ยน ซึ	งโดยปกตบิรษิัทดําเนินการอยู่แล้ว แต่ด้วยหลกัการการ
บนัทกึตวัเลขทางบญัชอีาจทาํใหม้ผีลต่องบกําไรขาดทุนที	อาจจะคลาดเคลื	อนไปได ้อย่างไรกด็ ีในปี 2564 ทางบรษิทัได้
นํามาตรฐานบญัชเีรื	อง hedge accounting ในส่วนของอตัราแลกเปลี	ยนมาใช้เพื	อลดผลกระทบดงักล่าว ดงันั >นในปี 
2565 ผลกระทบจากการป้องกนัความเสี	ยงเรื	องอตัราแลกเปลี	ยนจะปรบัลดลงอย่างมนัียยะ ส่วนการป้องกนัความเสี	ยง
เรื	องที	สองคอื การป้องกนัความเสี	ยงเรื	องสนิคา้คงเหลอื ซึ	งในปัจจุบนัความต้องการซื>อมเีขา้มาเป็นจํานวนมาก ดงันั >น
สนิคา้คงเหลอืในคลงัสนิคา้ถูกขายออกไปทั >งหมด ผลกระทบที	จะเกดิจากเรื	องดงักล่าวจงึมน้ีอยมาก 

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผูถ้อืหุน้ สอบถามว่าบรษิทัไดเ้ขา้ไปชว่ยเหลอื เกี	ยวกบัการใหค้วามรูก้บัเกษตรกร
ชาวสวนยางพารา ร่วมกนัการยางแห่งประเทศไทย และกรมวชิาการเกษตรหรอืไม่ 

นางสาวอานุสรา มอบหมายใหน้ายเฉลมิภพ แก่นจนั กรรมการ เป็นผูต้อบคาํถาม 

นายเฉลมิภพ ชี>แจงว่า เรื	องนี>อยู่ในส่วนงานความยั 	งยนืขององคก์ร โดยบรษิทัจะใหค้วามสาํคญัต่อผูม้ส่ีวนได้
เสยีทุกฝ่าย ซึ	งรวมถงึเกษตรกรชาวสวนยางพาราดว้ย บรษิทัมโีครงการหลายโครงการที	ใหค้วามช่วยเหลอืเกษตรกร 
โดยนายเฉลมิภพไดย้กตวัอย่างโครงการที	ดาํเนินการมาอย่างต่อเนื	องหลายปีและไดร้บัความสาํเรจ็อย่างด ีคอื โครงการ
นํ>ายางคุณภาพดสีรา้งสุข โดยทางบรษิทัไดด้ําเนินการร่วมกบัหน่วยงานภาครฐั ทั >งการยางแห่งประเทศไทย และกรม
ส่งเสรมิการเกษตร ดําเนินการจดัอบรมให้ความรูด้้านนํ>ายางต่อเกษตรกรในการผลตินํ>ายางคุณภาพด ีต้นทุนตํ	า ซึ	ง
ความรู้ดังกล่าวส่งผลให้เกษตรกรมีความเข้าใจที	ถูกต้อง และสามารถสร้างรายได้เพิ	มขึ>น อีกโครงการที	ประสบ
ความสําเร็จเช่นกัน เป็นโครงการเกี	ยวกับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย คือ โครงการบรรทุกยาง ติดราง สร้าง
รอยยิ>ม เป็นโครงการที	ส่งผลดีทั >งต่อตัวเกษตรกรเองและต่อชุมชน โดยโครงการนี>เป็นความร่วมมือกับภาครัฐ 
หน่วยงานเกษตร และภาคการขนส่งจราจร เพื	อให้ทุกๆ ฝ่ายในห่วงโซ่อุปทานดําเนินงานอย่างต่อเนื	องสอดคล้องไป
ดว้ยกนั 

นายรุ่งวิทย์ ยะหลง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามที	มีข่าวว่า ไทยจะทําคลองตรงคอคอดทางใต้ หากมีการ
ดาํเนินการจรงิ จะส่งผลดหีรอืไม่ต่อบรษิทัอย่างไร และบรษิทัมกีารเตรยีมแผนไวอ้ย่างไรบา้ง 

นางสาวอานุสรา ตอบคาํถามว่า เรื	องนี>เป็นนโยบายของรฐัที	ยงัไม่ชดัเจน ทางบรษิทัจงึไม่ขอออกความคดิเหน็ 

นายพงศธร ฉัตรนะรชัต ์ผูถ้อืหุน้ สอบถามคําถามต่อเนื	องว่า จากคําถามที	สอบถามไปก่อนหน้านี> กระทบต่อ
ผลประกอบการมากไหม และ margin ลดลงหรอืไม่ 

นางสาวอานุสรา มอบหมายให ้นายวชิญ์พล และนายภทัราวุธ ตอบคาํถาม 

นายวชิญ์พล ชี>แจงว่า หากเป็นเรื	องของ ค่าตู้คอนเทนเนอร์ ไม่มผีลกระทบ เนื	องจากบรษิัทขายเป็น FOB  
เป็นหลกั ส่วนเรื	องการปรบัขึ>นค่าตู้เกิดต่อเนื	องเป็นระยะเวลาหนึ	งแล้ว ถือว่าคงอยู่ในระดบัเดิมมาตั >งแต่ไตรมาส 4 
ดงันั >น จงึไม่ไดม้ผีลต่อ margin  
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จากนั >น นายภทัราวุธ ชี>แจงเพิ	มเตมิว่า ในส่วนของยางธรรมชาติ ไม่มผีลกระทบ เนื	องจากเงื	อนไขการขาย
ของบรษิทัเป็นเทอม FOB แต่ในส่วนของถุงมอื อาจมผีลกระทบบา้ง แต่อย่างไรกต็ามตน้ทุนที	เพิ	มขึ>นสามารถบวกเพิ	ม
ในราคาขายได ้ดงันั >น โดยภาพรวมไม่ไดม้ผีลกระทบต่อผลประกอบการของบรษิทั  

นายพงศธร ฉตัรนะรชัต ์ผูถ้อืหุน้ ขอใหร้ายงานเรื	องกญัชงเพิ	มเตมิ 

นางสาวอานุสรา มอบหมายให ้นางสาวทพิยว์ดเีป็นผูร้ายงาน 

นางสาวทพิย์วด ีรายงานว่า การปลูกกญัชงที	จงัหวดัลําปาง จะสามารถเกบ็เกี	ยวผลผลติช่วงแรกไดใ้นปลาย
เดือนเมษายน และทยอยเก็บเกี	ยวไปจนถึงเดือนกรกฎาคม หลังจากนั >นจะทยอยส่งมอบให้ลูกค้า โดยเป็นเมล็ด
ประมาณ 750 กิโลกรมั และเป็น ราก กบั ใบรวมกนัประมาณ 150 กิโลกรมั ซึ	งนับไดว้่าเป็นไปตามแผนงานที	วางไว ้
ส่วนลูกคา้กจ็ะนําไปผลติออกมาเป็นผลติภณัฑไ์ดใ้นช่วงประมาณไตรมาส 4 ของปีนี> 

เมื	อไม่มคีาํถามเพิ	มเตมิ นางสาวอานุสราไดเ้รยีนเชญิ นายไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล ประธานกรรมการ กล่าวต่อที	
ประชุม 

นายไวยวุฒ ิกล่าวว่า ตามที	ผูถ้อืหุน้ไดส้อบถามเกี	ยวกบัเรื	องการขนส่ง จงึขอชี>แจงเพิ	มเตมิว่า บรษิทัมคีวาม
ได้เปรียบกว่าคู่แข่งมากในเรื	องนี> เนื	องจากมีโรงงานกระจายตัวอยู่ในหลายพื>นที	ทั 	วทุกภาคของประเทศ การที	มี
โรงงานผลติอยู่ใกล้แหล่งวตัถุดบิของเกษตรกรนี> บรษิัทจงึสามารถลดค่าใชจ้่ายเรื	องการขนส่งไปได้มาก ดงันั >น การ
ปรบัตวัสงูขึ>นของราคานํ>ามนั กไ็ม่ไดเ้ป็นปัจจยัที	จะมผีลกระทบต่อตน้ทุนการผลติของบรษิทัแต่อย่างใด 

ในส่วนของธุรกจิถุงมอืยาง ในช่วง 2 ปีที	ผ่านมาประสบปัญหาสนิคา้ขาดแคลน ทําใหต้้นทุนการผลติค่อนขา้ง
สูง แต่ในที	สุดก็ปรบัเขา้สู่ระดบัปกตทิั >งต้นทุนและราคาขาย โดยนายไวยวุฒกิล่าวว่า ธุรกิจนี>ยงัคงดําเนินไปได้ดแีละ
ต่อเนื	อง และบรษิทักย็งัคงขยายกําลงัการผลติอย่างต่อเนื	องเช่นกนั 

ส่วนธุรกจิยางธรรมชาต ิปัจจยัที	ตอ้งจบัตาดูอย่างใกลช้ดิ คอื เรื	องราคานํ>ามนัที	ปรบัตวัสงูขึ>น ซึ	งอาจส่งผลต่อ
ราคายางธรรมชาติด้วย และ เรื	องสงครามระหว่างยูเครนและรสัเซีย ซึ	งส่งผลให้เศรษฐกิจของสหรฐัอเมรกิามคีวาม
แขง็แกร่งขึ>น สาํหรบัประเทศจนี หากผลกระทบจากโรคระบาดโควดิลดลง เศรษฐกจิกน่็าจะฟื>นกลบัมาอกีครั >ง 

โดยรวมบริษัทสามารถปรับตัวเพื	อเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี ทําให้บริษัทได้รับผลดีจากการ
เปลี	ยนแปลงต่างๆ ที	เกิดขึ>นในโลก และบรษิัทยงัคงให้ความสําคญักบั ESG (Environmental, Social, Governance) 
พรอ้มกบัการขยายธุรกจิเพื	อรองรบัความตอ้งการที	ยงัคงมอีย่างต่อเนื	อง 

นายไวยวุฒ ิกล่าวว่า จากผลประกอบการที	ผ่านมาตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี กล่าวไดว้่า กลุ่มศรตีรงัวนันี>ถอื
ว่ามคีวามแขง็แกร่งเป็นอย่างมาก และเชื	อว่าเราจะยงัคงแขง็แกร่งอย่างต่อเนื	องต่อๆ ไป 

จากนั >น ประธานกล่าวปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา 16.55 น.   

 

      
                         (นายไวยวฒุ ิสนิเจรญิกุล) 
                ประธานที	ประชุม 


