
 

 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563 
ของ 

บริษทั ศรีตรงัแอโกรอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 

ประชุมเมื่อวนัที ่23 มถุินายน 2563 เริม่ประชมุเวลา 15.00 น. 

ณ หอ้งประชมุของบรษิทัย่อย บรษิทั พรเีมยีรซ์สิเตม็เอน็จเินียริง่ จ ากดั  
เลขที ่123 หมู่ 8 ถนนกาญจนวนิช ต าบลบา้นพรุ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

 ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ของบรษิัท ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ม ี
ผูถ้อืหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 7 คน และผูร้บัมอบฉนัทะจ านวน 389 คน รวมทัง้สิน้ 396 คน นบัจ านวน
หุน้ได ้982,663,711 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 63.98 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั ครบเป็นองคป์ระชุม 
ตามที่ก าหนดไว้ในขอ้บงัคบัของบรษิทัแล้ว นางร่มธรรม ชาลปติ ผู้ประสานงานการประชุมไดก้ล่าวแนะน ากรรมการ
จ านวน 10 ท่าน คดิเป็นรอ้ยละ 83.33 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และผูบ้รหิารทีเ่ขา้ร่วมประชุม 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. พลเอกธนสร ป้องอาณา    กรรมการอสิระ 

 

กรรมการทีไ่ม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 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 ซึง่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั
ปี 2562 

2. นางสาวมณฑาทพิย ์ธุระกจิจ านง ซึง่เป็นทีป่รกึษากฎหมายจาก บรษิทั กฎหมายสยามนิตธิรรม จ ากดั 
ท าหน้าทีเ่ป็น inspector เพื่อดูแลใหก้ารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และ
ขอ้บงัคบับรษิทั รวมถงึเป็นพยานในการนบัคะแนน 
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3. นางพชัรนิทร ์อนุวงศว์ฒันชยั เลขานุการบรษิทั 
 

เนื่องจากนายไวยวุฒิ สนิเจรญิกุล ประธานกรรมการ ไม่สามารถเดินทางจากประเทศสงิคโปร์มาเข้าร่วม
ประชุมผูถ้ือหุน้ได้ ตามพระราชบญัญตับิรษิัทมหาชนจ ากดัไดก้ าหนดว่าในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุม 
หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ถา้มรีองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน นางสาวอานุสรา จติต์
มติรภาพ รองประธานกรรมการ จงึท าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุม (“ประธาน”) ประธานกล่าวเปิดการประชุมสามญั
ผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 และกล่าวตอ้นรบัผูถ้อืหุน้ 

ก่อนเขา้สูร่ะเบยีบวาระการประชุม ประธานไดม้อบหมายใหเ้จา้หน้าทีข่องบรษิทัท าการชีแ้จงใหท้ีป่ระชุมทราบ
ถึงวิธีปฏิบัติในการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้ การ
ลงคะแนนเสยีงจะเป็นแบบ 1 หุน้ต่อ 1 เสยีง (1 share 1 vote) ผูถ้อืหุน้จะไดร้บับตัรลงคะแนนทัง้หมด 7 ระเบยีบวาระ
การประชุม จ านวน 10 ใบ เนื่องจากในระเบยีบวาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออก
จากต าแหน่งตามก าหนดวาระจะมบีตัรลงคะแนน 4 ใบ ประธานจะชีแ้จงรายละเอยีดแต่ละระเบยีบวาระ เมื่อชีแ้จงเสรจ็
จะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดซ้กัถามในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัระเบยีบวาระนัน้ๆ และตอบขอ้ซกัถามดงักล่าวก่อนทีจ่ะท า
การลงมต ิโดยใหผู้ถ้อืหุน้ทีม่ขีอ้ซกัถามเขยีนค าถามลงในกระดาษทีท่างบรษิทัไดจ้ดัเตรยีมไวใ้ห ้พรอ้มระบุชื่อ นามสกุล 
และสง่ใหเ้จา้หน้าทีข่องบรษิทั เพื่อสง่ใหป้ระธาน หรอืผูเ้กีย่วขอ้งในวาระนัน้ๆ ต่อไป ทัง้นี้ เพื่อเป็นการหลกีเลีย่งการใช้
ไมโครโฟนร่วมกนั เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อไดล้งมตเิป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ให้
ผูถ้อืหุน้ลงลายมอืชื่อทีมุ่มล่างดา้นขวามอืของบตัรลงคะแนน ในการลงคะแนนของทุกระเบยีบวาระ เจา้หน้าทีจ่ะท าการ
เกบ็บตัรลงคะแนน เฉพาะบตัรลงคะแนนที ่“ไม่เหน็ดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” โดยประธานจะสอบถามว่าท่านใด “ไม่เหน็
ดว้ย” โปรดยกมอืขึน้ และท่านใด “งดออกเสยีง” โปรดยกมอืขึน้  ถ้ามที่านใดยกมอืขึน้จะมเีจ้าหน้าที่เดนิไปเกบ็บตัร
ลงคะแนนเพื่อน ามาประมวลผล สว่นท่านที่ไม่ยกมอื ถอืว่า “เหน็ดว้ย” ยกเว้น ระเบยีบวาระที ่4 การเลอืกตัง้กรรมการ
แทนกรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีเจา้หน้าทีจ่ะท า
การเกบ็บตัรลงคะแนนทุกความคดิเหน็ คอื เหน็ด้วย ไม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีง เพื่อน ามาประมวลผลทนัท ีในการ
รวมผลคะแนน บรษิทัจะน าคะแนนเสยีงทีไ่ม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี หกัออกจากคะแนนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้
ร่วมประชุม และสว่นทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงทีล่งคะแนนเสยีงเหน็ดว้ยในระเบยีบวาระนัน้ๆ  

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 
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1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 
2562  

ประธานเสนอรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 6 พฤศจกิายน 2562
โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามสิง่ที่ส่งมาดว้ย 1 ในหนังสอืเชญิประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมพจิารณา จากนัน้เปิด
โอกาสใหซ้กัถามขอ้สงสยั 

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สงสยัใดๆ ทีป่ระชุมจงึพจิารณา และมมีตริบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือ
หุน้ ครัง้ที่ 1/2562 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที่ 6 พฤศจกิายน 2562 ตามทีเ่สนอ โดยที่ประชุมได้มมีติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสยีง
ขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 986,360,911 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.95 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง 502,800 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.05 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

 

 

2. รบัทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2562 และพิจารณาอนุมติังบการเงินของ
บริษทัประจ าปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ประธานมอบหมายให้ นางสาวทิพย์วดี สุดเวหา ผู้จ ัดการกลุ่มงานนักลงทุนสมัพันธ์ (IR) เป็นผู้ชี้แจง
รายละเอยีดในวาระนี้ใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 

ก่อนเริม่การชีแ้จงรายละเอยีดในวาระนี้ นางสาวทพิยว์ด ีไดเ้รยีนใหท้่านผูถ้อืหุน้ทราบว่า ทางบรษิทัไดม้กีาร
จดัท าค าอธบิายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ (MD&A) ทุกครัง้ ในทุกรอบระยะเวลาการส่งงบการเงนิ พรอ้มทัง้
อธบิายการเปลีย่นแปลงตวัเลขของงบการเงนิ รวมทัง้ปัจจยัต่างๆ ทีก่ระทบต่อบรษิทัทัง้ทางดา้นบวกและลบ    

หลงัจากนัน้ นางสาวทพิยว์ด ีไดช้ีแ้จงรายละเอยีดผลการด าเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2562 ตลอดจน
ฐานะทางการเงนิของกลุ่มบรษิทั ตามงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็และงบแสดงฐานะการเงนิรวม ใหท้ีป่ระชุมทราบดงันี้ 

  

ผลการด าเนินงาน 

ภาพรวมการด าเนินงาน 

ในปี 2562 ธุรกจิกลางน ้า-ผลติภณัฑ์ยางธรรมชาต ิได้รบัผลกระทบโดยตรงจากความผนัผวนของราคายาง
ธรรมชาต ิประกอบกบัการชะลอตวัของการบรโิภคยางธรรมชาตใินประเทศผูบ้รโิภคหลกั ท าใหบ้รษิทัมปีรมิาณการขาย
ผลติภณัฑย์างธรรมชาตลิดลงรอ้ยละ 17.1 อยู่ที ่1,103,934 ตนั  

ส าหรบัธุรกจิปลายน ้า-ถุงมอืยาง ในปี 2562 บรษิัทได้ขยายก าลงัการผลติเพื่อรองรบัความต้องการในการ
บรโิภคถุงมอืยางทีเ่ตบิโตอย่างแขง็แกร่ง ท าให ้ณ สิน้ปี 2562 บรษิทัมปีรมิาณการขายถุงมอื 19,913 ลา้นชิน้  

ทัง้นี้ ในปี 2562 บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายและบรกิารรวมอยู่ที ่60,286.4 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนรอ้ยละ 17.6  
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รายได้จากการขายแยกตามผลิตภณัฑ ์

 รายได้จากการจ าหน่ายผลติภัณฑ์ยางแท่ง TSR คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 64.7 ของรายได้จากการขายและ
บรกิารรวม  

 รายไดจ้ากการขายผลติภณัฑถุ์งมอืยาง คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 20.2 ของรายไดจ้ากการขายและบรกิารรวม  

 รายไดจ้ากการขายผลติภณัฑย์างแผ่นรมควนั RSS คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 10.1 ของรายไดจ้ากการขายและ
บรกิารรวม  

 รายไดจ้ากการขายผลติภณัฑน์ ้ายางขน้ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 4.8 ของรายไดจ้ากการขายและบรกิารรวม  

ปริมาณการขายผลิตภณัฑย์างธรรมชาติแยกตามประเทศ 

ในปี 2562 บรษิัทมปีรมิาณการขายผลติภณัฑ์ยางธรรมชาติอยู่ที่ 1,103,934 ตนั เพิ่มขึน้จากปีก่อนร้อยละ 
17.1 และมสี่วนแบ่งของการบรโิภคยางธรรมชาตทิัว่โลกประมาณรอ้ยละ 8 โดยปรมิาณการขายไปยงัประเทศจนียงัคง
เป็นตลาดสง่ออกทีใ่หญ่ทีส่ดุทีร่อ้ยละ 40.4  

ปริมาณการขายผลิตภณัฑถ์งุมือยางแยกตามประเทศ 

ในปี 2562 บรษิทัมปีรมิาณการขายผลติภณัฑถุ์งมอืยาง อยู่ที ่19,913 ลา้นชิน้ เพิม่ขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 17.5 
และมสี่วนแบ่งทางการตลาดประมาณรอ้ยละ 7 ของความตอ้งการบรโิภคถุงมอืยางทัว่โลก โดยทวปีเอเชยีทีร่วมจนีและ
ไทยเป็นตลาดสง่ออกทีใ่หญ่ทีส่ดุคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 41.5  

ปัจจยัทีมี่ผลต่อการด าเนินงาน 

ปัจจยัหลกัทีก่ระทบผลการด าเนินงานของบรษิทัประกอบดว้ย 4 ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่  

1) ราคาและความผนัผวนของยางธรรมชาต ิ
2) อตัราแลกเปลีย่นสกุลดอลลารส์หรฐัต่อสกุลบาท 
3) ตน้ทุนทางการเงนิ และ 
4) นโยบายของรฐับาล 

ปัจจยัทีมี่ผลต่อการด าเนินงาน – 1. ราคาและความผนัผวนของยางธรรมชาติ 

ในครึง่แรกของปี 2562 ราคา TSR20 ณ ตลาด SICOM ปรบัเพิม่ขึน้สบืเน่ืองจากความกงัวลทางดา้นอุปทาน
จากการด าเนินมาตรการจ ากดัปรมิาณการส่งออกยางธรรมชาต ิประกอบกบัปรมิาณผลผลติทีล่ดลงจากการแพร่ระบาด
อย่างรุนแรงของโรคใบร่วงในต้นยางบนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ท าให้เกิดการเก็งก าไรในตลาดซื้อขาย
ล่วงหน้าและหนุนใหร้าคา TSR20 ณ ตลาด SICOM เฉลีย่ในครึง่แรกของปี 2562 อยู่ที ่145.5 cent/kg. ขณะทีใ่นช่วง
ครึ่งหลังของปี 2562 สืบเนื่องจากการไหลออกของเงินทุนในตลาดซื้อขายล่วงหน้า ท าให้ราคา TSR20 ณ ตลาด 
SICOM เฉลีย่ในครึง่ปีหลงั อยู่ที ่135.8 cent/kg. ทัง้นี้ ราคา TSR20 เฉลีย่ทัง้ปี 2562 อยู่ที ่140.6 cent/kg. แมว้่าปรบั
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 3.0 แต่ทว่าความผนัผวนที่รุนแรงของราคายางธรรมชาติเมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้า ได้เป็น
ปัจจยัหลกัทีก่ระทบต่อความสามารถในการท าก าไรของบรษิทั ทัง้ธุรกจิยางธรรมชาต ิและธุรกจิถุงมอืยาง 
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ปัจจยัทีมี่ผลต่อการด าเนินงาน – 2. อตัราแลกเปลีย่นสกลุดอลลารส์หรฐัต่อสกลุบาท 

ในปี 2562 ค่าเงนิบาทเฉลี่ยทัง้ปีแขง็ค่าขึน้ราวร้อยละ 3.8 จากเฉลี่ย 32.1 บาทต่อดอลลารส์หรฐัในปี 2561 
เป็น 30.9 บาทต่อดอลลารส์หรฐั ในปี 2562 โดยเคลื่อนไหวแขง็ค่าขึน้ทุกไตรมาส และดว้ยผลจากการด าเนินธุรกรรม
ป้องกนัความเสีย่ง ท าใหม้กี าไรจากอตัราแลกเปลีย่นสทุธ ิ569.0 ลา้นบาทในปี 2562 ปรบัตวัดขีึน้จากขาดทุนจากอตัรา
แลกเปลีย่นสทุธ ิ252.1 ลา้นบาท ในปี 2561 

ปัจจยัทีมี่ผลต่อการด าเนินงาน – 3. ต้นทุนทางการเงิน 

ตน้ทุนทางการเงนิสทุธขิองบรษิทั ปรบัลดลงจาก 935.2 ลา้นบาท ในปี 2561 เป็น 890.5 ลา้นบาท หรอืลดลง
รอ้ยละ 4.8 สว่นใหญ่มาจากการลดลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้ทีใ่ชใ้นการซือ้วตัถุดบิยางธรรมชาต ิประกอบกบับรษิทัฯ ได้
มกีารไถ่ถอนหุน้กูท้ีค่รบก าหนดจ านวน 810.0 ลา้นบาท ไปเมื่อเดอืนพฤษภาคม 2562 

ปัจจยัทีมี่ผลต่อการด าเนินงาน – 4. นโยบายของหน่วยงานภาครฐั 

ส าหรบัธุรกิจยางธรรมชาติ: ในปี 2562 รฐับาลของประเทศผู้ส่งออกยางธรรมชาติหลกัของโลก ได้แก่ 
ประเทศไทย อนิโดนีเซยี และมาเลเซยี ไดเ้ขา้แทรกแซงโดยการลดปรมิาณการสง่ออกยางธรรมชาต ิรวม 240,000 ตนั 
เพื่อแก้ไขปัญหาราคายางตกต ่า อีกทัง้ รฐับาลไทยมีความพยายามในแก้ไขปัญหาราคายางตกต ่าตลอดทัง้ปี  อาท ิ
โครงการประกนัรายไดเ้กษตรกรชาวสวนยาง ทีเ่ริม่ด าเนินการตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2562 – มนีาคม 2563 และโครงการ
การสนับสนุนสนิเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการที่แปรรูปยางธรรมชาติ โดยรฐับาลจะชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการที่
สมคัรเขา้ร่วมโครงการไม่เกนิรอ้ยละ 3.0 เป็นตน้ 

ส าหรบัธุรกิจถงุมือยาง: นโยบายที่อาจกระทบต่อผลติภณัฑ์ถุงมือยาง อาท ิการที่องค์การอาหารและยา 
หรอื FDA ของสหรฐัอเมรกิา ประกาศห้ามใช้ถุงมอืยางแบบมแีป้งในทางการแพทย ์ซึ่งอาจส่งผลต่อความต้องการใน
การบรโิภคถุงมอืยางธรรมชาตแิบบมแีป้งทีข่ายในประเทศดงักล่าวเปลีย่นไปบรโิภคถุงมอืประเภทอื่น เช่น ถุงมอืยาง
ธรรมชาตแิบบไม่มแีป้ง หรอืถุงมอืยางไนไตรลเ์พิม่ขึน้ 

ก าไรขัน้ต้น 

ในปี 2562 บรษิัทมกี าไรขัน้ต้น 4,854.4 ลา้นบาท ปรบัลดลงรอ้ยละ 32.2 โดยก าไรขัน้ต้นที่ลดลงของธุรกจิ
ยางธรรมชาตมิาจากความความผนัผวนของราคายางธรรมชาตใินตลาดโลก ที่เคลื่อนไหวไม่สอดคลอ้งกบัราคาวตัถุดบิ
ในประเทศ และ/หรอืปัจจยัพื้นฐาน ขณะที่ธุรกจิถุงมือยางแม้ว่าปรมิาณการขายจะขยายตวัได้ดีอย่างต่อเนื่อง แต่มี
ปัจจยักดดนัหลกัจากการแขง็ค่าขึน้อย่างต่อเนื่องของค่าเงนิบาท ท าใหก้ าไรขัน้ต้นอ่อนตวั ทัง้นี้ อตัราก าไรขัน้ต้นของ
บรษิทัฯ ในปี 2562 อยู่ทีร่อ้ยละ 8.1 ลดลงจากรอ้ยละ 9.8 ในปีก่อน 

ผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิ 

ทัง้นี้ ในปี 2562 บรษิทัมผีลขาดทุนสทุธทิี ่148.5 ลา้นบาท สบืเนื่องจากการลดลงของก าไรจากการด าเนินงาน 
และสว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้ รวมถงึผลประกอบการทีอ่่อนตวัลงของธุรกจิถุงมอืยาง
ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากทศิทางของการแขง็ค่าของค่าเงนิบาทซึง่เคลื่อนไหวสวนทางกบัค่าเงนิของประเทศคู่แขง่อื่น 

ฐานะทางการเงิน – โครงสรา้งสินทรพัย ์

ณ สิน้ปี 2562 บรษิทัมสีนิทรพัยร์วมทัง้สิน้ 58,330.9 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 83.5 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 0.1 จาก
สิน้ปี 2561 โดยมรีายละเอยีดทีส่ าคญัดงันี้ 
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สินทรพัยห์มุนเวียน 

สนิทรพัย์หมุนเวยีน ณ สิ้นปี 2562 เท่ากบั 22,542.8 ล้านบาท ลดลง 1,683.1 ล้านบาท จาก ณ สิน้ปีก่อน 
สว่นใหญ่เป็นผลจากการลดลงของลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น ตลอดจนเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดซึง่สอดคลอ้ง
ตามผลประกอบการของบรษิทั 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน ณ สิน้ปี 2562 เท่ากบั 35,788.1 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 1,599.6 ล้านบาท จาก ณ สิน้ปี
ก่อน ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเพิม่ในทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธจิากค่าเสื่อมราคาและการจ าหน่ายออก) จากการ
ขยายก าลงัการผลติของโรงงานถุงมอืยางเป็นหลกั รวมทัง้เป็นการเพิม่ขึน้จากการลงทุนในสวนยางพาราของบรษิทัฯ 

ฐานะทางการเงิน – โครงสรา้งหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 

 ณ สิน้ปี 2562 บรษิทัมหีนี้สนิรวมทัง้สิน้ 32,842.5 ลา้นบาท ลดลง 839.4 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 2.6 เมื่อเทยีบ
กบัปี 2561 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

หน้ีสิน 
 หนี้สนิหมุนเวยีน ณ สิน้ปี 2562 เท่ากบั 22,472.4 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1,336.0 ลา้นบาท จาก ณ สิน้ปีก่อน ซึง่
ส่วนใหญ่มาจากการเพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิทีเ่ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการซือ้วตัถุดิบจ านวน 
และเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายใน 1 ปี  

 หนี้สนิไม่หมุนเวยีน ณ สิน้ปี 2562 เท่ากบั 10,370.1 ลา้นบาท ลดลง 496.7 ลา้นบาท จาก ณ สิน้ปีก่อน โดย
หลกัมาจากการลดลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (หกัส่วนทีค่รบก าหนดช าระภายใน 1 ปี) โดยเงนิกูย้มื
ดงักล่าวสว่นใหญ่ใชใ้นการขยายก าลงัการผลติของโรงงานถุงมอืยาง 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิน้ปี 2562 เท่ากบั 25,488.4 ล้านบาท ลดลง 922.9 ล้านบาท จาก ณ สิน้ปีก่อน ส่วน
ใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของก าไรสะสมทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรรตามก าไรสทุธทิีล่ดลงระหว่างปี  

อตัราส่วนทางการเงิน 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บรษิัทมอีตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 1.00 เท่า ลดลงจาก ปี 2561 ที่ 1.15 เท่า 
สาเหตุหลกัเป็นผลจากการลดลงของลูกหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น ตลอดจนเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดสอดคลอ้ง
ตามผลประกอบการของบรษิทั 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น  (Debt to Equity Ratio "D/E" ) 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัมอีตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 1.29 เท่า เพิม่ขึน้จากปี 2561 
ที ่1.21 เท่า จากการเพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิทีใ่ชใ้นการซือ้วตัถุดบิ และสว่นของผูถ้อืหุน้ทีล่ดลง
ตามก าไรสะสมทีอ่่อนตวัลง ตามล าดบั 

วงจรเงินสด (Cash Cycle) 

 วงจรเงนิสดของบริษัทในปี 2562 เท่ากับ 106.01 วนั เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่ 101.60 วนั โดยหลกัมาจาก
ระยะเวลาในการขายสนิคา้ทีเ่พิม่ขึน้  
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อตัราหมุนเวียนของสินทรพัยถ์าวร (Fixed Asset Turnover Ratio) 

 อตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยถ์าวร ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 2.23 เท่า ลดลงจากปี 2561 ที่ 2.89 
เท่า ซึง่เป็นผลมาจากรายไดท้ีป่รบัลดลง อนัได้รบัผลกระทบจากปรมิาณการขายผลติภณัฑ์ยางธรรมชาติทีล่ดลงตาม
สภาวะตลาด และการแขง็ค่าขึน้ของค่าเงนิบาทเมื่อเทยีบกบัดอลลารส์หรฐั ขณะทีส่นิทรพัยถ์าวรปรบัเพิม่สงูขึน้ตามการ
ขยายตวัของก าลงัการผลติ  

ข้อมูลทางการเงิน 
มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น 

มลูค่าตามบญัชต่ีอหุน้ ณ สิน้ปี 2562 อยู่ที ่16.59 บาทต่อหุน้ ปรบัลดลงจาก 17.19 บาทต่อหุน้ ณ สิน้ปี 2561 
ตามการลดลงของก าไรสะสมและผลประกอบการระหว่างปีของบรษิทั 

ก าไรต่อหุ้น 

ในปี 2562 บรษิทัมผีลขาดทุนที ่(0.10) บาทต่อหุน้ ปรบัลดลงจากปี 2561 ทีม่ผีลก าไรที ่1.34 บาทต่อหุน้  

อตัราการจา่ยเงินปันผล 

คณะกรรมการบรษิัทได้อนุมตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปี จากผลการ
ด าเนินงานของบรษิัทตามงบ แสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนประจ าปี 2562 สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2562 ซึง่ไดผ้่านการ ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทัแลว้ ในอตัราหุน้ละ 0.35 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 537.6 ลา้น
บาท โดยจ่าย จากก าไรสะสมส่วนที่ได้หกัผลขาดทุนสุทธยิกมาไม่เกนิ 5 ปีก่อนรอบระยะเวลาบญัชปีีปัจจุบนั ซึง่ผูถ้ือ
หุน้ ประเภทบุคคลธรรมดาไม่ไดร้บัเครดติ ในการค านวณภาษเีงนิปันผล 

ด้านเศรษฐกิจและบรรษทัภิบาล 

บริษัทให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความสามารถ ในการแข่งขันน าไปสู่ความ
เจรญิเตบิโตและเพิม่มลูค่าใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้นในระยะยาว โดยบรษิทั ไดร้บัการรบัรองใหเ้ป็นสมาชกิของแนวร่วมปฏบิตัขิอง
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติ (CAC) และไดร้บัเลอืกใหอ้ยู่ใน Thailand Sustainability Investment (THSI) หรอื
รายชื่อ “หุ้นยัง่ยืน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ตลอดจนได้รบัการคัดเลือกเป็นหนึ่งในหุ้นของดัชนี SET THSI จากตลาด
หลักทรพัย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ในปี 2562 บริษัทได้รบัการรับรองมาตรฐาน FSC (Forest Stewardship 
Council) หรอืการจดัการป่าไมอ้ย่างยัง่ยนื ตลอดทัง้ห่วงโซ่อุปทาน   

ด้านสงัคม 

บรษิทัใหค้วามส าคญักบัพนกังานขององคก์ร ชุมชนและสงัคม ผ่านทางการมสีว่นร่วมในการพฒันาชุมชนและ
สังคม  อีกทั ้ง  ใน ปี  2562 บริษั ทมีก ารพัฒ นาระบบการซื้ อ ข าย วัต ถุ ดิบ โดยการใช้  Mobile Application  
ภายใต้ชื่อ STA FRIENDS เพื่ออ านวยความสะดวกในการซือ้ขาย กบัผูข้ายวตัถุดิบทุกราย ตลอดจนเสรมิสรา้งความ
โปร่งใสในการจดัซือ้จดัจา้ง โดยบรษิทัไดใ้หคู้่คา้ร่วมลงนาม แสดงเจตนารมณ์เรื่องการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ดว้ย
เช่นกนั  
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ด้านส่ิงแวดล้อม 

บรษิัทให้ความส าคญัในการดูแลรกัษาสิง่แวดล้อมและลดการใช้ทรพัยากรธรรมชาติ ตลอดจนการลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์โดยในปี 2562 บรษิัทได้สนับสนุนการลดการใช้พลงังานไดก้ว่า 5,000,000 กโิลวตัต ์
สามารถลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดไ์ด ้3,000 ตนั  

จากความมุ่งมัน่ของบรษิัทในการเป็นผู้น าแห่งอุตสาหกรรมยางสเีขยีว บรษิัทได้มกีารด าเนินงานที่ใส่ใจต่อ
สิง่แวดล้อมตลอดทัง้ห่วงโซ่อุปทาน โดยเริ่มจากในสวนยาง บรษิัทได้รณรงค์และให้ความรู้แก่ชาวสวนและคู่ค้าของ
บรษิัท ในการใช้กรดฟอร์มกิ แทนกรดซลัฟิวรกิในการจบัตวัยาง เนื่องจากในการใช้กรดซลัฟิวรกิจะพบสารตกค้าง
ตกคา้งในยางกอ้นถ้วยและท าใหห้น้ายางตาย ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพอนามยัของเกษตรกรและส่งผลต่อคุณภาพ
ยางไปพรอ้มๆ กนั ถดัมาคอืการขนส่งยางก้อนถ้วยจากสวนยางพาราเขา้สู่โรงงาน ซึ่งอาจมนี ้าจากยางกอ้นถ้วยหก
รัว่ไหลพื้นผวิถนน ที่อาจส่งกลิน่และอาจก่อให้เกดิอุบตัิเหตุ บรษิัทจงึไดม้ ี“โครงการบรรทุกยาง ติดรางสรา้งรอยยิ้ม”  
โดยรณรงค์ให้มีการขนส่งยางพาราด้วยรถที่ได้มาตรฐาน ด้วยการคลุมผ้าใบติดตัง้ถังและรางเก็บน ้าที่ถูกต้องตาม
มาตรฐานทุกคนั ป้องกนัไม่ให้น ้าจากยางก้อนถ้วยรัว่ไหลลงบนถนน  และเมื่อเข้าสู่โรงงานแล้ว บรษิัทได้จดัเตรยีม
อาคารไว้ส าหรบัจดัเกบ็ยางกอ้นถ้วย ตลอดจนพ่นน ้าสม้ควนัไม ้เพื่อป้องกนัและลดกลิน่จากยางกอ้นถ้วย นอกจากนี้ 
บรษิัทได้ตดิตัง้ท่อให้ไอและอากาศจากการกระบวนการอบยางเขา้สู่ท่อ และต่อท่อดงักล่าวตรงไปยงัระบบ Bio Filter  
ซึง่เป็นระบบทีใ่ชเ้ชือ้ทีเ่กดิจากธรรมชาต ิโดยในการจบัดกักลิน่ เพื่อลดกลิน่จากการอบยางใหไ้ดม้ากทีส่ดุ ทัง้นี้ บรษิทัฯ 
ไดป้รบัตวั และพฒันากระบวนการผลติอย่างต่อเน่ือง เพื่อป้องกนัและลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดลอ้มใหไ้ดม้าก
ทีส่ดุ ดงัปณิธานองคก์รแห่งยางสเีขยีว 

จากนัน้ประธานเปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถามขอ้สงสยั  

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถาม ประธานจงึขอใหท้ี่ประชุมรบัทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ในรอบปี 2562 และพจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบรษิทัประจ าปี 2562 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ตามทีเ่สนอ 

 ทีป่ระชุมพจิารณาแล้วรบัทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2562 และมมีตอินุมตัิงบแสดง
ฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของบรษิทัประจ าปี 2562 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 โดยทีป่ระชุมไดม้ี
มตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 980,483,071 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.83 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
งดออกเสยีง 1,701,020 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.17 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

  

3. รบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2562 

ประธานมอบหมายให้นายภัทราวุธ พาณิชย์กุล กรรมการบรหิาร และผู้จดัการสายงานบญัชีและการเงิน 
(CFO) เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอยีดในวาระนี้ 

 นายภทัราวุธ รายงานต่อทีป่ระชุมว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบรษิทั บรษิทั
ต้องจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธปิระจ าปี หกัด้วยยอดเงนิ
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิของทุนจดทะเบยีน และหา้มมใิหบ้รษิทั
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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 

 ทัง้นี้ ในปี 2562 บรษิทัมผีลขาดทุนสุทธติามงบการเงนิรวม จ านวน 52.07 ลา้นบาท โดยขอ้มูลเปรยีบเทยีบ
การจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานของปี 2560-2562 แสดงไดด้งันี้ 

ขอ้มลูเปรยีบเทยีบการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2560 – 2562 

 ปี 2562 
 

ปี 2561 
(ปรบัปรงุใหม่) 

ปี 2560 

ก าไรสทุธงิบการเงนิรวม (ลา้นบาท) (52.07) 2,161.50 (1,418) 

ก าไรสทุธต่ิอหุน้งบการเงนิรวม (บาท) (0.10) 1.34 (1.05) 

จ านวนเงนิปันผลประจ าปีต่อหุน้ (บาท) 

       เงนิปันผลระหว่างกาล (บาท/หุน้) (จ่าย ณ 15 พ.ค. 2563) 

       เงนิปันผลงวดสุดทา้ย (บาท/หุน้) 

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) 537.60 998 - 

สดัสว่นการจ่ายเงนิปันผลเทยีบก าไรสทุธขิอง 
งบการเงนิรวม (%) 

N/A 46.52 - 

 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้บริษัทต้องเลื่อนการจัด
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ออกไป ดงันัน้ เพื่อไม่ใหก้ระทบต่อผูถ้อืหุน้โดยรวม ทางคณะกรรมการบรษิทัจงึได้
มมีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานของบรษิทัประจ าปี 2562 แทน โดยพจิารณาจากก าไร
สะสมของบรษิทั ประกอบกบัการพจิารณาความสามารถดา้นกระแสเงนิสดในปัจจุบนัของบรษิทั จงึเหน็สมควรจ่ายเงนิ
ปันผลจากผลการด าเนินงานของบรษิัทใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 537.6 ลา้น
บาท โดยจ่ายจากก าไรสะสมส่วนที่หกัผลขาดทุนสุทธยิกมาไม่เกนิ 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบญัชปัีจจุบนั ซึ่งผู้ถอืหุ้น
ประเภทบุคคลธรรมดาไม่ไดร้บัเครดติในการค านวณภาษีเงนิปันผล โดยบรษิทัไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหก้บัผูถ้อื
หุน้เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้เมื่อวนัที ่15 พฤษภาคม 2563 

 จากนัน้ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามขอ้สงสยั  
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 เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถาม ประธานจงึแจง้ว่า เนื่องดว้ยวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จงึไม่มกีารออกเสยีง
ลงคะแนนเสยีง ดงันัน้ ถือว่าทีป่ระชุมรบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 
2562 ซึง่ไดจ้่ายใหก้บัผูถ้อืหุน้ไปเมื่อวนัที ่15 พฤษภาคม 2563 เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

 

4. พิจารณาอนุมติัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 

ประธานแจง้ให้ทีป่ระชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ 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. นายกติชิยั สนิเจรญิกุล    กรรมการ  
2. นายสมชัชา โพธิถ์าวร    กรรมการ / กรรมการอสิระ 
3. นายภทัราวุธ พาณิชยก์ุล   กรรมการ  
4. นายวชิญพ์ล สนิเจรญิกุล   กรรมการ 

โดยกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระดงักล่าวขา้งต้นมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัการเลอืกตัง้ให้กลบัเขา้มา
ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัไดอ้กี  

ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาของบรษิัท เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้นายกิติชยั    
สนิเจรญิกุล นายสมชัชา โพธิถ์าวร นายภัทราวุธ พาณิชย์กุล และนายวชิญ์พล สนิเจรญิกุล กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการและหรือกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัทและผู้ถือหุ้น และบุคคลดงักล่าวมีคุณสมบัติ
ครบถว้นและไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามทีก่ฎหมายก าหนดไว ้ในสว่นของกรรมการอสิระ ถงึแมว้่านายสมชัชา โพธิถ์าวร 
จะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอสิระเกนิกว่า 9 ปีแลว้ แต่บุคคลดงักล่าวยงัคงมคีวามเป็นอสิระ สามารถใหค้วามเหน็ได้
อย่างอสิระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง     

ทัง้นี้ ประวตัขิองผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อใหแ้ต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ ปรากฏ
ในสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 ในหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ และทีแ่สดงในหน้าจอทีก่ าลงัน าเสนอ และนิยามกรรมการอสิระของ
บรษิทัมขีอ้ก าหนดที่เขม้กว่ากฎเกณฑ์ตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย  

จากนั ้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถาม จึง มอบหมายให ้
นางร่มธรรมด าเนินการใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีครัง้หนึ่ง ดงันี้ 

1. นายกติชิยั สนิเจรญิกุล 

ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ และมมีตอินุมตัแิต่งตัง้นายกติชิยั สนิเจรญิกุล กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบรษิทัต่อไปอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
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เหน็ดว้ย 886,518,957 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 91.76 
ไม่เหน็ดว้ย 80,981,002 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 8.24 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

 

2. นายสมชัชา โพธิถ์าวร 
 

ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ และมมีตอินุมตัแิต่งตัง้นายสมชัชา โพธิถ์าวร กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการและ
กรรมการอสิระของบรษิทัต่อไปอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย 944,198,020 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 96.14 
ไม่เหน็ดว้ย 37,960,968 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 3.86 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

 

3. นายภทัราวธุ พาณชิยก์ุล 
 

ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ และมมีตอินุมตัแิต่งตัง้นายภทัราวุธ พาณิชยก์ุล กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบรษิทัต่อไปอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 

เหน็ดว้ย 968,026,420 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.72 
ไม่เหน็ดว้ย 12,582,168 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.28 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

 

4. นายวชิญพ์ล สนิเจรญิกุล 
 

ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ และมมีตอินุมตัแิต่งตัง้นายวชิญพ์ล สนิเจรญิกุล กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบรษิทัต่อไปอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 

เหน็ดว้ย 963,388,220 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.72 
ไม่เหน็ดว้ย 12,582,468 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.28 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

 

5. พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและข้อบังคับของบริษัทก าหนดว่า
กรรมการมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทัในรูปเงนิรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรอืผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลกัษณะอื่น ตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะอนุมตั ิ
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เน่ืองจากค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัไม่ได้มกีารปรบัขึน้มาเป็นระยะเวลา 3 ปีแลว้ คณะกรรมการพจิารณา
ค่าตอบแทนจงึได้พจิารณาปรบัขึน้ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 โดยค านึงถึงภาระความรบัผดิชอบและการ
ปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการทีเ่พิม่ขึน้ และปัจจยัต่างๆ เช่น ธุรกจิและผลการด าเนินงาน แนวโน้มของตลาด เปรยีบเทยีบ
อา้งองิจากอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนั 

ตามทีไ่ดผ้่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน จงึเหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัิ
ก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัประจ าปี 2563 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 
- ประธานกรรมการ    75,000    บาท/คน/เดอืน 
- กรรมการบรษิทั     56,000         บาท/คน/เดอืน 

 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ   85,000        บาท/คน/เดอืน 
- กรรมการตรวจสอบ    70,000        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 ี
 

ขอ้มลูค่าตอบแทนทีบ่รษิทัจ่ายใหก้รรมการเปรยีบเทยีบ ปี 2561-2563  
 

 ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 
 2563 2562 2561 
คณะกรรมการ 6,276,000 5,604,000 5,604,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 2,700,000 2,424,000 2,424,000 
 รวม 8,976,000 8,028,000 8,028,000 

ตารางต่อไปนี้ แสดงค่าตอบแทนกรรมการในปี 2561-2563 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

  ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/ปี) 
ช่ือ ต าแหน่ง 2563 2562 2561 

1. นายไวยวฒุ ิ สนิเจรญิกุล ประธานกรรมการ 900,000.- 804,000.- 804,000.- 
2. นายประกอบ  วศิษิฐก์จิการ1 รองประธานกรรมการ 

กรรมการอสิระ และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- 390,000.- 936,000.- 

3. นางสาวอานุสรา จติตม์ติรภาพ2 รองประธานกรรมการ 
กรรมการอสิระ และ 
กรรมการตรวจสอบ 

840,000.- 672,000.- 600,000.- 

4. นายไชยยศ  สนิเจรญิกุล กรรมการ 672,000.- 600,000.- 600,000.- 
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  ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/ปี) 
ช่ือ ต าแหน่ง 2563 2562 2561 

5. นายกติชิยั  สนิเจรญิกุล กรรมการ 672,000.- 600,000.- 600,000.- 
6. นายวรีสทิธิ ์ สนิเจรญิกุล กรรมการ 672,000.- 600,000.- 600,000.- 
7. นายล ีพอล สเุมธ กรรมการ 672,000.- 600,000.- 600,000.- 
8. นายภทัราวธุ  พาณิชยก์ุล กรรมการ   672,000.- 600,000.- 600,000.- 
9. นายหลี ่ซื่อเฉียง3 กรรมการ  36,129.- 600,000.- 600,000.- 
10. นายเฉลมิภพ แก่นจนั กรรมการ 672,000.- 600,000.- 600,000.- 
11. นายเกรยีง  ยรรยงดลิก4 กรรมการอสิระและ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
1,020,000.- 840,000.- 744,000.- 

12. นายสมชัชา  โพธิถ์าวร กรรมการอสิระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

840,000.- 744,000.- 744,000.- 

13. พลเอกธนสร ป้องอาณา5 กรรมการอสิระ 672,000.- 300,000.- - 
14. นายวชิญพ์ล  สนิเจรญิกุล6 กรรมการ 560,000.- - - 

 

 ค่าเบี้ยประชมุ (บาท/ครัง้) 
 2563 2562 
ประธานกรรมการ 10,000.- - 
กรรมการ 7,000.- - 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000.- - 
กรรมการตรวจสอบ 7,000.- - 

 

1นายประกอบ วศิษิฐก์จิการ ลาออกจากการเป็นกรรมการบรษิทั เมือ่วนัที ่29 พฤษภาคม 2562 
2นางสาวอานุสรา จติต์มติรภาพ ไดร้บัแต่งตัง้เป็นรองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ เมือ่วนัที ่8 กรกฎาคม 2562 
3นายหลี ่ซื่อเฉยีง ลาออกจากการเป็นกรรมการบรษิทั เมือ่วนัที ่20 มกราคม 2563 
4นายเกรยีง ยรรยงดลิกิ รบัต าแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เมือ่วนัที ่8 กรกฎาคม 2562 
5พลเอกธนสร ป้องอาณา ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระของบรษิทั เมือ่วนัที ่8 กรกฎาคม 2562 
6นายวชิญ์พล สนิเจรญิกุล ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั เมือ่วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2563 
  

 จากนัน้ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามขอ้สงสยั  

 เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถาม ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2563 ตามทีเ่สนอ 

ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ และมมีติอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 โดยมรีายละเอยีดตามที่
เสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 980,655,711 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.79 
ไม่เหน็ดว้ย 2,058,300 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.21 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
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6. พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 

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 าให้ผูส้อบบญัชมีี
ความเป็นอสิระในการปฏบิตัิงานไดอ้ย่างเตม็ที่ รวมทัง้บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็นส านักงานสอบบญัชสีากล มี
ความรูค้วามเขา้ใจในธุรกจิของบรษิทัและกลุ่มบรษิทั และค่าสอบบญัชมีคีวามเหมาะสม จงึเหน็ควรเสนอที่ประชุมผูถ้ือ
หุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีห่ง บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจ าปี 2563 โดยมรีายชื่อดงันี้  

รายชื่อผูส้อบบญัช ี เลขทีใ่บอนุญาต 
ปีทีส่อบบญัชใีหบ้รษิทัในรอบ
ระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา 

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

 

โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิัท และในกรณีทีผู่้สอบ
บญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวขา้งต้นไม่สามารถปฏบิตังิานได ้ใหบ้รษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
อื่นของบรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั แทนได ้ 

ส าหรบัปี 2563 บรษิัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั ได้เสนอค่าตอบแทนการสอบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย
จ านวน 10 แห่ง (จากปีก่อน 9 แห่ง) เป็นจ านวนเงนิรวม 11,354,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบญัชีเฉพาะบรษิัท
จ านวน 6,100,000 บาท ซึง่เท่ากบัปีทีผ่่านมา และค่าสอบบญัชขีองบรษิทัย่อยจ านวน 5,254,000 บาท ซึง่เพิม่ขึน้อนั
เน่ืองมาจากการเตรยีมความพรอ้มในการจดทะเบยีนเขา้ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยของบรษิทัย่อยแห่งหนึ่ง  จงึ
ท าใหค้่าสอบบญัชดีงักล่าวเพิม่ขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 18 ตารางดา้นล่างแสดงขอ้มูลเปรยีบเทยีบค่าสอบบญัชใีนรอบปีที่
ผ่านมาไดด้งันี้ 

หน่วย : บาท 
 2563  2562 
ค่าสอบบญัชงีบประจ าปี 6,030,000 4,944,000 
ค่าสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส 5,324,000 4,680,000 
รวมค่าสอบบญัชี 11,354,000 9,624,000 

 

นอกจากนี้ บรษิทัไดใ้ชบ้รกิารผูส้อบบญัชขีองบรษิทัยอ่ยทีอ่ยู่ต่างประเทศจากส านกังานสอบบญัชเีดยีวกนัและ
บางบรษิัทย่อยใช้บรกิารจากส านักงานสอบบญัชอีื่นๆ ทัง้นี้ การเลอืกใช้ผูส้อบบญัชขีองแต่ละบรษิัท จะพจิารณาจาก
คุณภาพการให้บรกิารและอตัราค่าสอบบญัชเีป็นหลกั ส าหรบับรษิัทย่อยที่อยู่ต่างประเทศที่ใช้บรกิารส านักงานสอบ
บญัชอีื่น คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลใหส้ามารถจดัท างบการเงนิไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา 

จากนัน้ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามขอ้สงสยั  
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 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและ
ก าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2563 ตามทีเ่สนอ 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 โดยมี
รายละเอยีดตามทีเ่สนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 981,082,471 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.86 
ไม่เหน็ดว้ย 1,334,600 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.14 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

 

7. พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 

ต่อมา นายกติิชยั สนิเจรญิกุล  กรรมการบรษิัท ได้ขออนุญาตอ่านจดหมายจากผู้ถือหุ้น คอื ศ.ดร.อุทุมพร 
จามรมาน ซึง่เขยีนมาถงึนายกติชิยั ในฐานะกรรมการบรษิทั และขอใหน้ายกติชิยัอ่านจดหมายฉบบันี้ต่อทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้ โดยเน้ือความในจดหมายแสดงบนหน้าจอ และมรีายละเอยีดดงันี้ 

“เนือ่งจากการประชุมใหญ่ผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัที ่23 มถุินายน 2563 เวลา 15:00 น. เนือ่งจากสภาวะ 
COVID-19 สถานทีป่ระชุมและเวลาประชุมไม่เอื้อให้ดิฉันเดินทางจากกรุงเทพฯ ได้สะดวก จึงขอลาประชุมในการ
ประชุมครัง้นี้ ดฉินัขอสง่ขอ้ความเพือ่ใหท้่านอ่านใหส้มาชกิฟังในทีป่ระชุมดว้ย ดงันี้  

1. การแก้ไขกลิน่ยางจากโรงงานยาง ต.ท่าสะอาด อ าเภอนาด้วง จงัหวดัเลย ของบรษิัทศรตีรงัยงัไม่แล้ว
เสรจ็ แม้ว่าคุณเฉลมิภพ แก่นจนั จะได้แจ้งดฉิันว่า กลิน่จะหมดไปภายใน 12 ตุลาคม 2561 กต็าม กลิน่
ยางยงัคงรบกวนชาวบา้นอยู่ตลอด 

2. ไดม้พีนักงานของโรงงานจ านวนประมาณ 20-25 คน รบกวนการปฏบิตังิานของราชการ กล่าวคอื เขา้ไป
ให้ขอ้มูลว่า “ไม่ได้กลิน่” ในไลน์พรอ้มกนั ไลน์นี้ท าโดยนายอ าเภอนาด้วงเพือ่ให้ชาวบ้านทีไ่ด้รบักลิน่
สามารถแจง้ขอ้มลูผ่านไลน์ดงักล่าวไดท้นัท ีเพือ่บนัทกึเป็นหลกัฐาน  

พฤติกรรมดังกล่าวไม่เหมาะสม สมควรจะมีการว่ากล่าวตักเตือน เพราะท าให้ชาวบ้านไม่พอใจต่อ
พฤตกิรรมพนกังานและโรงงานเป็นอย่างมาก 

3. เมือ่ 12 มนีาคม 2563 ชาวบา้นกว่า 100 คนไดร้วมตวักนัให ้อบต.ท่าสะอาดจดัประชุมเพือ่แกปั้ญหากลิน่
เหมน็จากยาง ซึง่ทางจงัหวดัรบัปากว่าจะแกไ้ขใหโ้ดยด่วน 

4. ดฉินัไดท้ าจดหมายรอ้งเรยีนอธบิดกีรมควบคุมมลพษิและอธบิดกีรมอนามยัใหล้งมาแกปั้ญหานี้ ซึง่จะเริม่
ด าเนินงานเมือ่ COVID-19 จางไป น่าจะเป็นเดอืน กรกฎาคม 2563 

5. สส. พื้นทีแ่ละกรรมาธิการสิง่แวดล้อม รฐัสภา รบัปากจะน าเรือ่งกลิน่ยางเข้าสู่การพิจารณาของสภา        
ผูแ้ทนฯ ในสมยัประชุม 



- 16 - 

6. ดิฉันได้ท าจดหมายแจ้งตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยว่า โรงงานท่านมิท าตามนโยบาย “รกัษ์
สิง่แวดล้อม” 

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดอ่านใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในวนัที ่23 มถุินายน 2563 ดว้ย จกัขอบพระคุณยิง่” 

ภายหลงัจากอ่านจดหมายจบ นายกติิชยัชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ทางบรษิัทมคีวามใส่ใจสิง่แวดล้อม และการ
ประกอบกจิการของบรษิทัมคีวามใส่ใจต่อชุมชน เนื่องจากบรษิัทจะด าเนินกจิการให้เจรญิเติบโตได ้กต่็อเมื่อโรงงาน
ที่ตัง้อยู่สามารถอยู่ร่วมกบัชุมชนในพื้นที่ได้ หากชุมชนในท้องถิ่นไม่ต้อนรบัหรอืมีแรงต่อต้าน บริษัทก็ย่อมจะไม่
สามารถด าเนินกิจการได้ดีในพื้นที่ดงักล่าว ตามที่ผู้ถือหุ้นได้มีจดหมายมานัน้ ทางฝ่ายบรหิารและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มคีวามเหน็ร่วมกนัว่า จะจดัทมีตรวจสอบภายในซึง่เป็นหน่วยงานทีร่ายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ลงพืน้ที ่เพื่อท าการตรวจสอบเรื่องรอ้งเรยีนดงักล่าว และน ามารายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป 

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามและแสดงความคดิเหน็ใดๆ ประธานจงึกล่าวปิดการประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา 16.15 น.   

 

      
                    (นางสาวอานุสรา จติตม์ติรภาพ) 
                ประธานทีป่ระชุม 


