รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563
ของ
บริ ษทั ศรีตรังแอโกรอิ นดัสทรี จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เริม่ ประชุมเวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุมของบริษทั ย่อย บริษทั พรีเมียร์ซสิ เต็มเอ็นจิเนียริง่ จากัด
เลขที่ 123 หมู่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตาบลบ้านพรุ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) มี
ผูถ้ อื หุน้ มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจานวน 7 คน และผูร้ บั มอบฉันทะจานวน 389 คน รวมทัง้ สิน้ 396 คน นับจานวน
หุน้ ได้ 982,663,711 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 63.98 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ครบเป็ นองค์ประชุม
ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั แล้ว นางร่มธรรม ชาลปติ ผู้ประสานงานการประชุมได้กล่าวแนะนากรรมการ
จานวน 10 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ 83.33 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด และผูบ้ ริหารทีเ่ ข้าร่วมประชุม ดังรายนามต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นางสาวอานุสรา จิตต์มติ รภาพ
นายไชยยศ สินเจริญกุล
นายกิตชิ ยั สินเจริญกุล
นายวีรสิทธิ ์ สินเจริญกุล
นายภัทราวุธ พาณิชย์กุล
นายเฉลิมภพ แก่นจัน
นายวิชญ์พล สินเจริญกุล
นายเกรียง ยรรยงดิลก

9.
10.

นายสมัชชา โพธิถาวร
์
พลเอกธนสร ป้ องอาณา

รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการ กรรมการบริหาร และผูจ้ ดั การสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ
สรรหา และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

กรรมการทีไ่ ม่ได้เข้าร่วมประชุม ดังรายนามต่อไปนี้
1. นายไวยวุฒ ิ สินเจริญกุล
ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
2. นายลี พอล สุเมธ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
จากนัน้ ได้แนะนาบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้
1.

นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน ผูส้ อบบัญชีแห่ง บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด ซึง่ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั
ปี 2562

2.

นางสาวมณฑาทิพย์ ธุระกิจจานง ซึง่ เป็ นทีป่ รึกษากฎหมายจาก บริษทั กฎหมายสยามนิตธิ รรม จากัด
ทาหน้าทีเ่ ป็ น inspector เพื่อดูแลให้การประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และ
ข้อบังคับบริษทั รวมถึงเป็ นพยานในการนับคะแนน

3.

นางพัชรินทร์ อนุวงศ์วฒ
ั นชัย เลขานุการบริษทั

เนื่องจากนายไวยวุฒิ สินเจริญ กุล ประธานกรรมการ ไม่สามารถเดินทางจากประเทศสิงคโปร์ม าเข้าร่วม
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้ ตามพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด ได้กาหนดว่าในกรณีทป่ี ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ ระชุม
หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน นางสาวอานุ สรา จิตต์
มิตรภาพ รองประธานกรรมการ จึงทาหน้าทีเ่ ป็ นประธานในทีป่ ระชุม (“ประธาน”) ประธานกล่าวเปิ ดการประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 และกล่าวต้อนรับผูถ้ อื หุน้
ก่อนเข้าสูร่ ะเบียบวาระการประชุม ประธานได้มอบหมายให้เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ทาการชีแ้ จงให้ทป่ี ระชุมทราบ
ถึงวิธีป ฏิบ ัติในการประชุ ม การออกเสีย งลงคะแนน และการนับ คะแนนเสียงของผู้ถือ หุ้น ในแต่ ละวาระ ดังนี้ การ
ลงคะแนนเสียงจะเป็ นแบบ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง (1 share 1 vote) ผูถ้ อื หุน้ จะได้รบั บัตรลงคะแนนทัง้ หมด 7 ระเบียบวาระ
การประชุม จานวน 10 ใบ เนื่องจากในระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั กิ ารเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งออก
จากตาแหน่งตามกาหนดวาระจะมีบตั รลงคะแนน 4 ใบ ประธานจะชีแ้ จงรายละเอียดแต่ละระเบียบวาระ เมื่อชีแ้ จงเสร็จ
จะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ซกั ถามในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับระเบียบวาระนัน้ ๆ และตอบข้อซักถามดังกล่าวก่อนทีจ่ ะทา
การลงมติ โดยให้ผถู้ อื หุน้ ทีม่ ขี อ้ ซักถามเขียนคาถามลงในกระดาษทีท่ างบริษทั ได้จดั เตรียมไว้ให้ พร้อมระบุช่อื นามสกุล
และส่งให้เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั เพื่อส่งให้ประธาน หรือผูเ้ กีย่ วข้องในวาระนัน้ ๆ ต่อไป ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นการหลีกเลีย่ งการใช้
ไมโครโฟนร่วมกัน เพื่อป้ องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อได้ลงมติเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ให้
ผูถ้ อื หุน้ ลงลายมือชื่อทีม่ ุมล่างด้านขวามือของบัตรลงคะแนน ในการลงคะแนนของทุกระเบียบวาระ เจ้าหน้ าทีจ่ ะทาการ
เก็บบัตรลงคะแนน เฉพาะบัตรลงคะแนนที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยประธานจะสอบถามว่าท่านใด “ไม่เห็น
ด้วย” โปรดยกมือขึน้ และท่านใด “งดออกเสียง” โปรดยกมือขึน้ ถ้ามีท่านใดยกมือขึน้ จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตร
ลงคะแนนเพื่อนามาประมวลผล ส่วนท่านที่ไม่ยกมือ ถือว่า “เห็นด้วย” ยกเว้น ระเบียบวาระที่ 4 การเลือกตัง้ กรรมการ
แทนกรรมการทีต่ อ้ งออกจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี เจ้าหน้าทีจ่ ะทา
การเก็บบัตรลงคะแนนทุกความคิดเห็น คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อนามาประมวลผลทันที ในการ
รวมผลคะแนน บริษทั จะนาคะแนนเสียงทีไ่ ม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทัง้ หมดทีเ่ ข้า
ร่วมประชุม และส่วนทีเ่ หลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงทีล่ งคะแนนเสียงเห็นด้วยในระเบียบวาระนัน้ ๆ
บัตรลงคะแนนเสียงใดทีไ่ ม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผูถ้ อื หุน้ ได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไป
ทางใด จะถือว่าเป็ น “บัตรเสีย ” เช่น การทาเครื่องหมายทัง้ ในช่อง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” และ/หรือ “งดออก
เสีย ง” หรือ ท าเครื่อ งหมายไม่ ช ัด เจน หรือ ขีด ฆ่ า เครื่อ งหมายใดๆ โดยไม่ ลงชื่อ ก ากับ บริเวณที่ข ีด ฆ่ า หรือ ไม่ ท า
เครื่องหมายใดๆ ในบัตรไว้ เป็ นต้น
กรณีผู้ถือหุ้นที่ทาหนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข หรือแบบ ค มอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออก
เสียง และกาหนดให้กรรมการหรือกรรมการอิสระซึง่ เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผูถ้ อื
หุน้ หรือผูม้ อบฉันทะ บริษทั ได้ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผูถ้ อื หุน้ หรือผูม้ อบฉันทะไว้ล่วงหน้าแล้ว
วิธกี ารลงคะแนนและเก็บบัตรลงคะแนน จะดาเนินการเช่นเดียวกันนี้ทุกๆ ระเบียบวาระการประชุม
ภายหลังจากนัน้ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามข้อสงสัยในการออกเสียงลงคะแนน ซึง่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมี
ข้อซักถาม
เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม ประธานจึงเริม่ การประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
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1. พิ จารณารับรองรายงานการประชุมวิ สามัญผูถ้ ือหุ้น ครังที
้ ่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิ กายน
2562
ประธานเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่ส่งมาด้วย 1 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ ให้ท่ปี ระชุมพิจารณา จากนัน้ เปิ ด
โอกาสให้ซกั ถามข้อสงสัย
เมื่อไม่มผี ูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สงสัยใดๆ ทีป่ ระชุมจึงพิจารณา และมีมติรบั รองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ตามทีเ่ สนอ โดยที่ประชุมได้มมี ติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียง
ข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

986,360,911
0
502,800
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.95
0
0.05
0

2. รับทราบผลการดาเนิ นงานของคณะกรรมการในรอบปี 2562 และพิ จารณาอนุ มตั ิ งบการเงิ นของ
บริษทั ประจาปี 2562 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประธานมอบหมายให้ นางสาวทิพ ย์ว ดี สุด เวหา ผู้จ ัด การกลุ่ ม งานนั ก ลงทุ น สัม พัน ธ์ (IR) เป็ น ผู้ช้ีแ จง
รายละเอียดในวาระนี้ให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
ก่อนเริม่ การชีแ้ จงรายละเอียดในวาระนี้ นางสาวทิพย์วดี ได้เรียนให้ท่านผูถ้ อื หุน้ ทราบว่า ทางบริษทั ได้มกี าร
จัดทาคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (MD&A) ทุกครัง้ ในทุกรอบระยะเวลาการส่งงบการเงิน พร้อมทัง้
อธิบายการเปลีย่ นแปลงตัวเลขของงบการเงิน รวมทัง้ ปั จจัยต่างๆ ทีก่ ระทบต่อบริษทั ทัง้ ทางด้านบวกและลบ
หลังจากนัน้ นางสาวทิพย์วดี ได้ชแ้ี จงรายละเอียดผลการดาเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2562 ตลอดจน
ฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษทั ตามงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงฐานะการเงินรวม ให้ทป่ี ระชุมทราบดังนี้
ผลการดาเนิ นงาน
ภาพรวมการดาเนิ นงาน
ในปี 2562 ธุรกิจกลางน้ า-ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ ได้รบั ผลกระทบโดยตรงจากความผันผวนของราคายาง
ธรรมชาติ ประกอบกับการชะลอตัวของการบริโภคยางธรรมชาติในประเทศผูบ้ ริโภคหลัก ทาให้บริษทั มีปริมาณการขาย
ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติลดลงร้อยละ 17.1 อยู่ท่ี 1,103,934 ตัน
สาหรับธุรกิจปลายน้ า -ถุ งมือยาง ในปี 2562 บริษัท ได้ขยายกาลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการในการ
บริโภคถุงมือยางทีเ่ ติบโตอย่างแข็งแกร่ง ทาให้ ณ สิน้ ปี 2562 บริษทั มีปริมาณการขายถุงมือ 19,913 ล้านชิน้
ทัง้ นี้ ในปี 2562 บริษทั มีรายได้จากการขายและบริการรวมอยู่ท่ี 60,286.4 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 17.6
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รายได้จากการขายแยกตามผลิ ตภัณฑ์
 รายได้จากการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ยางแท่ง TSR คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 64.7 ของรายได้จากการขายและ
บริการรวม
 รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ถุงมือยาง คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 20.2 ของรายได้จากการขายและบริการรวม
 รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ยางแผ่นรมควัน RSS คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 10.1 ของรายได้จากการขายและ
บริการรวม
 รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์น้ายางข้น คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 4.8 ของรายได้จากการขายและบริการรวม
ปริมาณการขายผลิ ตภัณฑ์ยางธรรมชาติ แยกตามประเทศ
ในปี 2562 บริษัทมีปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติอยู่ท่ี 1,103,934 ตัน เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนร้อยละ
17.1 และมีส่วนแบ่งของการบริโภคยางธรรมชาติทวโลกประมาณร้
ั่
อยละ 8 โดยปริมาณการขายไปยังประเทศจีนยังคง
เป็ นตลาดส่งออกทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ทีร่ อ้ ยละ 40.4
ปริมาณการขายผลิ ตภัณฑ์ถงุ มือยางแยกตามประเทศ
ในปี 2562 บริษทั มีปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ถุงมือยาง อยู่ท่ี 19,913 ล้านชิน้ เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนร้อยละ 17.5
และมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 7 ของความต้องการบริโภคถุงมือยางทัวโลก
่
โดยทวีปเอเชียทีร่ วมจีนและ
ไทยเป็ นตลาดส่งออกทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 41.5
ปั จจัยทีม่ ีผลต่อการดาเนิ นงาน
ปั จจัยหลักทีก่ ระทบผลการดาเนินงานของบริษทั ประกอบด้วย 4 ปั จจัยหลัก ได้แก่
1)
2)
3)
4)

ราคาและความผันผวนของยางธรรมชาติ
อัตราแลกเปลีย่ นสกุลดอลลาร์สหรัฐต่อสกุลบาท
ต้นทุนทางการเงิน และ
นโยบายของรัฐบาล

ปั จจัยทีม่ ีผลต่อการดาเนิ นงาน – 1. ราคาและความผันผวนของยางธรรมชาติ
ในครึง่ แรกของปี 2562 ราคา TSR20 ณ ตลาด SICOM ปรับเพิม่ ขึน้ สืบเนื่องจากความกังวลทางด้านอุปทาน
จากการดาเนินมาตรการจากัดปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติ ประกอบกับปริมาณผลผลิตทีล่ ดลงจากการแพร่ระบาด
อย่ างรุนแรงของโรคใบร่วงในต้นยางบนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ทาให้เกิดการเก็งกาไรในตลาดซื้อขาย
ล่วงหน้าและหนุ นให้ราคา TSR20 ณ ตลาด SICOM เฉลีย่ ในครึง่ แรกของปี 2562 อยู่ท่ี 145.5 cent/kg. ขณะทีใ่ นช่วง
ครึ่งหลังของปี 2562 สืบ เนื่ องจากการไหลออกของเงิน ทุ น ในตลาดซื้อขายล่วงหน้ า ท าให้ราคา TSR20 ณ ตลาด
SICOM เฉลีย่ ในครึง่ ปี หลัง อยู่ท่ี 135.8 cent/kg. ทัง้ นี้ ราคา TSR20 เฉลีย่ ทัง้ ปี 2562 อยู่ท่ี 140.6 cent/kg. แม้ว่าปรับ
เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนร้อยละ 3.0 แต่ทว่าความผันผวนที่รุนแรงของราคายางธรรมชาติเมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า ได้เป็ น
ปั จจัยหลักทีก่ ระทบต่อความสามารถในการทากาไรของบริษทั ทัง้ ธุรกิจยางธรรมชาติ และธุรกิจถุงมือยาง
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ปั จจัยทีม่ ีผลต่อการดาเนิ นงาน – 2. อัตราแลกเปลีย่ นสกุลดอลลาร์สหรัฐต่อสกุลบาท
ในปี 2562 ค่าเงินบาทเฉลี่ยทัง้ ปี แข็งค่าขึน้ ราวร้อยละ 3.8 จากเฉลี่ย 32.1 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในปี 2561
เป็ น 30.9 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2562 โดยเคลื่อนไหวแข็งค่าขึน้ ทุกไตรมาส และด้วยผลจากการดาเนินธุรกรรม
ป้ องกันความเสีย่ ง ทาให้มกี าไรจากอัตราแลกเปลีย่ นสุทธิ 569.0 ล้านบาทในปี 2562 ปรับตัวดีขน้ึ จากขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลีย่ นสุทธิ 252.1 ล้านบาท ในปี 2561
ปั จจัยทีม่ ีผลต่อการดาเนิ นงาน – 3. ต้นทุนทางการเงิ น
ต้นทุนทางการเงินสุทธิของบริษทั ปรับลดลงจาก 935.2 ล้านบาท ในปี 2561 เป็ น 890.5 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 4.8 ส่วนใหญ่มาจากการลดลงของเงินกูย้ มื ระยะสัน้ ทีใ่ ช้ในการซือ้ วัตถุดบิ ยางธรรมชาติ ประกอบกับบริษทั ฯ ได้
มีการไถ่ถอนหุน้ กูท้ ค่ี รบกาหนดจานวน 810.0 ล้านบาท ไปเมื่อเดือนพฤษภาคม 2562
ปั จจัยทีม่ ีผลต่อการดาเนิ นงาน – 4. นโยบายของหน่ วยงานภาครัฐ
สาหรับ ธุรกิ จยางธรรมชาติ : ในปี 2562 รัฐบาลของประเทศผู้ส่งออกยางธรรมชาติหลักของโลก ได้ แก่
ประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ได้เข้าแทรกแซงโดยการลดปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติ รวม 240,000 ตัน
เพื่อแก้ไขปั ญ หาราคายางตกต่ า อีกทัง้ รัฐบาลไทยมีความพยายามในแก้ไขปั ญ หาราคายางตกต่ าตลอดทัง้ ปี อาทิ
โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ทีเ่ ริม่ ดาเนินการตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 และโครงการ
การสนับสนุ นสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการที่แปรรูปยางธรรมชาติ โดยรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการที่
สมัครเข้าร่วมโครงการไม่เกินร้อยละ 3.0 เป็ นต้น
สาหรับธุรกิ จถุงมือยาง: นโยบายที่อาจกระทบต่ อผลิตภัณฑ์ถุงมือยาง อาทิ การที่องค์การอาหารและยา
หรือ FDA ของสหรัฐอเมริกา ประกาศห้ามใช้ถุงมือยางแบบมีแป้ งในทางการแพทย์ ซึ่งอาจส่งผลต่อความต้องการใน
การบริโภคถุงมือยางธรรมชาติแบบมีแป้ งทีข่ ายในประเทศดังกล่าวเปลีย่ นไปบริโภคถุงมือประเภทอื่น เช่น ถุ งมือยาง
ธรรมชาติแบบไม่มแี ป้ ง หรือถุงมือยางไนไตรล์เพิม่ ขึน้
กาไรขัน้ ต้น
ในปี 2562 บริษัทมีกาไรขัน้ ต้น 4,854.4 ล้านบาท ปรับลดลงร้อยละ 32.2 โดยกาไรขัน้ ต้นที่ลดลงของธุรกิจ
ยางธรรมชาติมาจากความความผันผวนของราคายางธรรมชาติในตลาดโลก ที่เคลื่อนไหวไม่สอดคล้องกับราคาวัตถุดบิ
ในประเทศ และ/หรือปั จจัยพื้นฐาน ขณะที่ธุรกิจถุ งมือยางแม้ว่าปริมาณการขายจะขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง แต่ มี
ปั จจัยกดดันหลักจากการแข็งค่าขึน้ อย่างต่อเนื่องของค่าเงินบาท ทาให้กาไรขัน้ ต้นอ่อนตัว ทัง้ นี้ อัตรากาไรขัน้ ต้นของ
บริษทั ฯ ในปี 2562 อยู่ทร่ี อ้ ยละ 8.1 ลดลงจากร้อยละ 9.8 ในปี ก่อน
ผลการดาเนิ นงานขาดทุนสุทธิ
ทัง้ นี้ ในปี 2562 บริษทั มีผลขาดทุนสุทธิท่ี 148.5 ล้านบาท สืบเนื่องจากการลดลงของกาไรจากการดาเนินงาน
และส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและกิจการร่วมค้า รวมถึงผลประกอบการทีอ่ ่อนตัวลงของธุรกิจถุงมือยาง
ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากทิศทางของการแข็งค่าของค่าเงินบาทซึง่ เคลื่อนไหวสวนทางกับค่าเงินของประเทศคู่แข่งอื่น
ฐานะทางการเงิ น – โครงสร้างสิ นทรัพย์
ณ สิน้ ปี 2562 บริษทั มีสนิ ทรัพย์รวมทัง้ สิน้ 58,330.9 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 83.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.1 จาก
สิน้ ปี 2561 โดยมีรายละเอียดทีส่ าคัญดังนี้
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สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 22,542.8 ล้านบาท ลดลง 1,683.1 ล้านบาท จาก ณ สิน้ ปี ก่อน
ส่วนใหญ่เป็ นผลจากการลดลงของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื ตลอดจนเงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสดซึง่ สอดคล้อง
ตามผลประกอบการของบริษทั
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ สิน้ ปี 2562 เท่ากับ 35,788.1 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 1,599.6 ล้านบาท จาก ณ สิน้ ปี
ก่อน ส่วนใหญ่เป็ นการลงทุนเพิม่ ในทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิจากค่าเสื่อมราคาและการจาหน่ ายออก) จากการ
ขยายกาลังการผลิตของโรงงานถุงมือยางเป็ นหลัก รวมทัง้ เป็ นการเพิม่ ขึน้ จากการลงทุนในสวนยางพาราของบริษทั ฯ
ฐานะทางการเงิ น – โครงสร้างหนี้ สิ นและส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ณ สิน้ ปี 2562 บริษทั มีหนี้สนิ รวมทัง้ สิน้ 32,842.5 ล้านบาท ลดลง 839.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบ
กับปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้
หนี้ สิน
หนี้สนิ หมุนเวียน ณ สิน้ ปี 2562 เท่ากับ 22,472.4 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 1,336.0 ล้านบาท จาก ณ สิน้ ปี ก่อน ซึง่
ส่วนใหญ่มาจากการเพิม่ ขึน้ ของเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินทีเ่ ป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการซือ้ วัตถุดิ บจานวน
และเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินทีถ่ งึ กาหนดชาระภายใน 1 ปี
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน ณ สิน้ ปี 2562 เท่ากับ 10,370.1 ล้านบาท ลดลง 496.7 ล้านบาท จาก ณ สิน้ ปี ก่อน โดย
หลักมาจากการลดลงของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน (หักส่วนทีค่ รบกาหนดชาระภายใน 1 ปี ) โดยเงินกูย้ มื
ดังกล่าวส่วนใหญ่ใช้ในการขยายกาลังการผลิตของโรงงานถุงมือยาง
ส่วนของผูถ้ อื หุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิน้ ปี 2562 เท่ากับ 25,488.4 ล้านบาท ลดลง 922.9 ล้านบาท จาก ณ สิน้ ปี ก่อน ส่วน
ใหญ่เป็ นผลมาจากการลดลงของกาไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรรตามกาไรสุทธิทล่ี ดลงระหว่างปี
อัตราส่วนทางการเงิ น
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.00 เท่า ลดลงจาก ปี 2561 ที่ 1.15 เท่า
สาเหตุหลักเป็ นผลจากการลดลงของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื ตลอดจนเงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสดสอดคล้อง
ตามผลประกอบการของบริษทั
อัตราส่วนหนี้ สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น (Debt to Equity Ratio "D/E" )
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั มีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 1.29 เท่า เพิม่ ขึน้ จากปี 2561
ที่ 1.21 เท่า จากการเพิม่ ขึน้ ของเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินทีใ่ ช้ในการซือ้ วัตถุดบิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีล่ ดลง
ตามกาไรสะสมทีอ่ ่อนตัวลง ตามลาดับ
วงจรเงิ นสด (Cash Cycle)
วงจรเงินสดของบริษัท ในปี 2562 เท่ ากับ 106.01 วัน เพิ่ม ขึ้นจากปี 2561 ที่ 101.60 วัน โดยหลักมาจาก
ระยะเวลาในการขายสินค้าทีเ่ พิม่ ขึน้
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อัตราหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ถาวร (Fixed Asset Turnover Ratio)
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 2.23 เท่า ลดลงจากปี 2561 ที่ 2.89
เท่า ซึง่ เป็ นผลมาจากรายได้ทป่ี รับลดลง อันได้รบั ผลกระทบจากปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ ทล่ี ดลงตาม
สภาวะตลาด และการแข็งค่าขึน้ ของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ขณะทีส่ นิ ทรัพย์ถาวรปรับเพิม่ สูงขึน้ ตามการ
ขยายตัวของกาลังการผลิต
ข้อมูลทางการเงิ น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ ณ สิน้ ปี 2562 อยู่ท่ี 16.59 บาทต่อหุน้ ปรับลดลงจาก 17.19 บาทต่อหุน้ ณ สิน้ ปี 2561
ตามการลดลงของกาไรสะสมและผลประกอบการระหว่างปี ของบริษทั
กาไรต่อหุ้น
ในปี 2562 บริษทั มีผลขาดทุนที่ (0.10) บาทต่อหุน้ ปรับลดลงจากปี 2561 ทีม่ ผี ลกาไรที่ 1.34 บาทต่อหุน้
อัตราการจ่ายเงิ นปันผล
คณะกรรมการบริษัทได้อนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปั นผลประจาปี จากผลการ
ดาเนินงานของบริษัทตามงบ แสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนประจาปี 2562 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 ซึง่ ได้ผ่านการ ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษทั แล้ว ในอัตราหุน้ ละ 0.35 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 537.6 ล้าน
บาท โดยจ่าย จากกาไรสะสมส่วนที่ได้หกั ผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบนั ซึง่ ผูถ้ ือ
หุน้ ประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รบั เครดิต ในการคานวณภาษีเงินปั นผล
ด้านเศรษฐกิ จและบรรษัทภิ บาล
บริษั ท ให้ค วามสาคัญ กับ การก ากับ ดูแ ลกิจ การที่ดี เพื่อ สร้างความสามารถในการแข่ งขัน น าไปสู่ค วาม
เจริญเติบโตและเพิม่ มูลค่าให้แก่ผถู้ อื หุ้นในระยะยาว โดยบริษทั ได้รบั การรับรองให้เป็ นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตั ขิ อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) และได้รบั เลือกให้อยู่ใน Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือ
รายชื่อ “หุ้น ยัง่ ยืน ” ต่ อ เนื่ อ งเป็ น ปี ท่ี 5 ตลอดจนได้รบั การคัด เลือกเป็ น หนึ่ งในหุ้ น ของดัช นี SET THSI จากตลาด
หลัก ทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทย นอกจากนี้ ในปี 2562 บริษัท ได้รบั การรับ รองมาตรฐาน FSC (Forest Stewardship
Council) หรือการจัดการป่ าไม้อย่างยังยื
่ น ตลอดทัง้ ห่วงโซ่อุปทาน
ด้านสังคม
บริษทั ให้ความสาคัญกับพนักงานขององค์กร ชุมชนและสังคม ผ่านทางการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชนและ
สั ง ค ม อี ก ทั ้ ง ใน ปี 2562 บ ริ ษั ท มี ก ารพั ฒ น าระบ บ การซื้ อ ข าย วั ต ถุ ดิ บ โดย การใช้ Mobile Application
ภายใต้ช่อื STA FRIENDS เพื่ออานวยความสะดวกในการซือ้ ขาย กับผูข้ ายวัตถุดิบทุกราย ตลอดจนเสริมสร้างความ
โปร่งใสในการจัดซือ้ จัดจ้าง โดยบริษทั ได้ให้ค่คู า้ ร่วมลงนาม แสดงเจตนารมณ์เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันด้
่ วย
เช่นกัน
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ด้านสิ่ งแวดล้อม
บริษัทให้ความสาคัญ ในการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยในปี 2562 บริษัทได้สนับสนุ นการลดการใช้พลังงานได้กว่า 5,000,000 กิโลวัตต์
สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 3,000 ตัน
จากความมุ่งมันของบริ
่
ษัท ในการเป็ นผู้นาแห่งอุตสาหกรรมยางสีเขียว บริษัท ได้มกี ารดาเนินงานที่ใส่ใจต่อ
สิง่ แวดล้อมตลอดทัง้ ห่วงโซ่อุปทาน โดยเริ่มจากในสวนยาง บริษัทได้รณรงค์และให้ความรู้แก่ชาวสวนและคู่ค้าของ
บริษัท ในการใช้กรดฟอร์มกิ แทนกรดซัลฟิ วริกในการจับตัวยาง เนื่องจากในการใช้กรดซัลฟิ วริกจะพบสารตกค้าง
ตกค้างในยางก้อนถ้วยและทาให้หน้ายางตาย ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพอนามัยของเกษตรกรและส่งผลต่อคุณภาพ
ยางไปพร้อมๆ กัน ถัดมาคือการขนส่ง ยางก้อนถ้วยจากสวนยางพาราเข้าสู่โรงงาน ซึ่งอาจมีน้ าจากยางก้อนถ้วยหก
รัวไหลพื
่
้นผิวถนน ที่อาจส่งกลิน่ และอาจก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุ บริษัท จึงได้มี “โครงการบรรทุกยาง ติดรางสร้างรอยยิ้ม ”
โดยรณรงค์ให้มีก ารขนส่งยางพาราด้วยรถที่ได้มาตรฐาน ด้วยการคลุมผ้าใบติดตัง้ ถังและรางเก็บน้ าที่ถูกต้องตาม
มาตรฐานทุกคัน ป้ องกันไม่ให้น้ าจากยางก้อนถ้วยรัวไหลลงบนถนน
่
และเมื่อเข้าสู่โรงงานแล้ว บริษัท ได้จดั เตรียม
อาคารไว้สาหรับจัดเก็บยางก้อนถ้วย ตลอดจนพ่นน้ าส้มควันไม้ เพื่อป้ องกันและลดกลิน่ จากยางก้อนถ้วย นอกจากนี้
บริษัทได้ตดิ ตัง้ ท่อให้ไอและอากาศจากการกระบวนการอบยางเข้าสู่ ท่อ และต่อท่อดังกล่าวตรงไปยังระบบ Bio Filter
ซึง่ เป็ นระบบทีใ่ ช้เชือ้ ทีเ่ กิดจากธรรมชาติ โดยในการจับดักกลิน่ เพื่อลดกลิน่ จากการอบยางให้ได้มากทีส่ ดุ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ
ได้ปรับตัว และพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้ องกันและลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้ได้มาก
ทีส่ ดุ ดังปณิธานองค์กรแห่งยางสีเขียว
จากนัน้ ประธานเปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมซักถามข้อสงสัย
เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม ประธานจึงขอให้ท่ปี ระชุมรับทราบผลการดาเนินงานของคณะกรรมการ
ในรอบปี 2562 และพิจารณาอนุมตั งิ บการเงินของบริษทั ประจาปี 2562 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามทีเ่ สนอ
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วรับทราบผลการดาเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2562 และมีมติอนุ มตั ิงบแสดง
ฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ประจาปี 2562 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยทีป่ ระชุมได้มี
มติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

980,483,071
0
1,701,020
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.83
0.00
0.17
0.00

3. รับทราบการจ่ายเงิ นปันผลระหว่างกาลจากผลการดาเนิ นงานของบริษทั ประจาปี 2562
ประธานมอบหมายให้นายภัทราวุธ พาณิ ชย์กุล กรรมการบริห าร และผู้จดั การสายงานบัญ ชีและการเงิน
(CFO) เป็ นผูช้ แ้ี จงรายละเอียดในวาระนี้
นายภัทราวุธ รายงานต่อทีป่ ระชุมว่า ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัดและข้อบังคับของบริษทั บริษทั
ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน และห้ามมิให้บริษทั
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จ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร เนื่องจากบริษทั ได้จดั สรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมายครบ
จานวนตามทีก่ ฎหมายกาหนดแล้ว ดังนัน้ บริษทั จึงไม่ตอ้ งจัดสรรกาไรสุทธิเพื่อเป็ นเงินทุนสารองตามกฎหมายอีก
ปั จจุบนั บริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลประมาณร้อยละ 30 ของกาไรสุทธิ ทัง้ นี้ ต้องไม่เกินกาไรสะสมของ
บริษทั ทีป่ รากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยคานึงถึงสถานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสดของบริษทั
ความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทัง้ บริษัทร่วมทุน (Joint Venture) รวมถึงการ
คาดการณ์ ค วามจ าเป็ น ของเงิน ทุ น ที่จ ะรองรับ การเติบ โตของบริษัท ในอนาคต สถานการณ์ ภ าวะเศรษฐกิจ และ
ผลกระทบจากปั จจัยภายนอกทีบ่ ริษทั คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษทั เพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไป
อย่างมีเสถียรภาพ
ทัง้ นี้ ในปี 2562 บริษทั มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวม จานวน 52.07 ล้านบาท โดยข้อมูลเปรียบเทียบ
การจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานของปี 2560-2562 แสดงได้ดงั นี้
ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2560 – 2562
ปี 2562

ปี 2561
(ปรับปรุงใหม่)

ปี 2560

กาไรสุทธิงบการเงินรวม (ล้านบาท)

(52.07)

2,161.50

(1,418)

กาไรสุทธิต่อหุน้ งบการเงินรวม (บาท)

(0.10)

1.34

(1.05)

จานวนเงินปั นผลประจาปี ต่อหุน้ (บาท)

0.35

0.65

-

0.35

0.25

-

-

0.40

-

เงินปั นผลระหว่างกาล (บาท/หุน้ ) (จ่าย ณ 15 พ.ค. 2563)
เงินปั นผลงวดสุดท้าย (บาท/หุน้ )

จานวนหุน้

1,535,999,998

รวมจานวนเงินปั นผลจ่าย (ล้านบาท)
สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลเทียบกาไรสุทธิของ
งบการเงินรวม (%)

1,535,999,998 1,535,999,998

537.60

998

-

N/A

46.52

-

เนื่ องด้วยสถานการณ์ ก ารแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้บ ริษัท ต้อ งเลื่อ นการจัด
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ออกไป ดังนัน้ เพื่อไม่ให้กระทบต่อผูถ้ อื หุน้ โดยรวม ทางคณะกรรมการบริษทั จึงได้
มีมติอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2562 แทน โดยพิจารณาจากกาไร
สะสมของบริษทั ประกอบกับการพิจารณาความสามารถด้านกระแสเงินสดในปั จจุบนั ของบริษทั จึงเห็นสมควรจ่ายเงิน
ปั นผลจากผลการดาเนินงานของบริษัทให้แก่ผถู้ ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ 537.6 ล้าน
บาท โดยจ่ายจากกาไรสะสมส่วนที่หกั ผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบนั ซึ่งผู้ถอื หุ้น
ประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รบั เครดิตในการคานวณภาษีเงินปั นผล โดยบริษทั ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้กบั ผูถ้ อื
หุน้ เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
จากนัน้ ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามข้อสงสัย
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เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม ประธานจึงแจ้งว่า เนื่องด้วยวาระนี้เป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มกี ารออกเสียง
ลงคะแนนเสียง ดังนัน้ ถือว่าทีป่ ระชุมรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี
2562 ซึง่ ได้จ่ายให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ไปเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
4.

พิ จารณาอนุมตั ิ การเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระ

ประธานแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัดและข้อบังคับของบริษทั กาหนดว่า
ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออก
ให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจานวนใกล้ทส่ี ุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยในปี น้ีกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่ ง
ตามกาหนดวาระมีจานวน 4 ท่านคือ
1.
2.
3.
4.

นายกิตชิ ยั สินเจริญกุล
นายสมัชชา โพธิถาวร
์
นายภัทราวุธ พาณิชย์กุล
นายวิชญ์พล สินเจริญกุล

กรรมการ
กรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

โดยกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระดังกล่าวข้างต้นมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั การเลือกตัง้ ให้ กลับเข้ามา
ดารงตาแหน่งกรรมการของบริษทั ได้อกี
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาของบริษัท เห็นสมควรให้ท่ปี ระชุ มผู้ถือหุ้นเลือกตัง้ นายกิติชยั
สินเจริญกุล นายสมัชชา โพธิถาวร
นายภัทราวุธ พาณิชย์กุล และนายวิชญ์พล สินเจริญกุล กลับเข้าดารงตาแหน่ ง
์
กรรมการและหรือ กรรมการอิส ระต่ อ ไปอีก วาระหนึ่ ง เนื่ อ งจากบุ ค คลดังกล่ า วเป็ นผู้มีค วามรู้ค วามสามารถและ
ประสบการณ์ อนั จะก่ อให้เกิดประโยชน์ ต่อการดาเนิ นธุรกิจของบริษัท และผู้ถือหุ้น และบุ คคลดังกล่าวมีคุณ สมบัติ
ครบถ้วนและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีก่ ฎหมายกาหนดไว้ ในส่วนของกรรมการอิสระ ถึงแม้ว่านายสมัชชา โพธิถาวร
์
จะดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี แล้ว แต่บุคคลดังกล่าวยังคงมีความเป็ นอิสระ สามารถให้ความเห็นได้
อย่างอิสระ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
ทัง้ นี้ ประวัตขิ องผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อให้แต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั แทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ ปรากฏ
ในสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ และทีแ่ สดงในหน้าจอทีก่ าลังนาเสนอ และนิยามกรรมการอิสระของ
บริษทั มีขอ้ กาหนดที่เข้มกว่ากฎเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรั พย์
แห่งประเทศไทย
จากนั ้น ประธานเปิ ดโอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ซัก ถามข้ อ สงสัย เมื่ อ ไม่ มี ผู้ ใ ดมี ข้ อ ซัก ถาม จึ ง มอบหมายให้
นางร่มธรรมดาเนินการให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระ
กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกครัง้ หนึ่ง ดังนี้
1. นายกิตชิ ยั สินเจริญกุล
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุ มตั แิ ต่งตัง้ นายกิตชิ ยั สินเจริญกุล กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ
ของบริษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

886,518,957
80,981,002
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

91.76
8.24
0.00
0.00

2. นายสมัชชา โพธิถาวร
์
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุ มตั แิ ต่งตัง้ นายสมัชชา โพธิถาวร
กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการและ
์
กรรมการอิสระของบริษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

944,198,020
37,960,968
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

96.14
3.86
0.00
0.00

3. นายภัทราวุธ พาณิชย์กุล
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุ มตั แิ ต่งตัง้ นายภัทราวุธ พาณิชย์กุล กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ
ของบริษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

968,026,420
12,582,168
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

98.72
1.28
0.00
0.00

4. นายวิชญ์พล สินเจริญกุล
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมตั แิ ต่งตัง้ นายวิชญ์พล สินเจริญกุล กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
ของบริษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
5.

963,388,220
12,582,468
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

98.72
1.28
0.00
0.00

พิ จารณาอนุมตั ิ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563

ประธานแจ้งต่ อ ที่ป ระชุ ม ว่า ตามพระราชบัญ ญัติบ ริษัท มหาชนจากัด และข้อบังคับ ของบริษัท กาหนดว่ า
กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษทั ในรูปเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลักษณะอื่น ตามทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะอนุมตั ิ
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เนื่องจากค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ไม่ได้มกี ารปรับขึน้ มาเป็ นระยะเวลา 3 ปี แล้ว คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนจึงได้พจิ ารณาปรับขึน้ ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 โดยคานึงถึงภาระความรับผิดชอบและการ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการทีเ่ พิม่ ขึน้ และปั จจัยต่างๆ เช่น ธุรกิจและผลการดาเนินงาน แนวโน้มของตลาด เปรียบเทียบ
อ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
ตามทีไ่ ด้ผ่านการกลันกรองจากคณะกรรมการพิ
่
จารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั ิ
กาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ประจาปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการบริษทั

75,000
56,000

บาท/คน/เดือน
บาท/คน/เดือน

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
85,000
บาท/คน/เดือน
- กรรมการตรวจสอบ
70,000
บาท/คน/เดือน
โดยบริษทั จะจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการปี ละ 2 ครัง้ ในเดือนมิถุนายน และธันวาคม
ค่าเบี้ยประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม)
- ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

10,000
7,000

สิ ทธิ ประโยชน์อื่นๆ / ค่าตอบแทนที่มิใช่ตวั เงิ น

ไม่มี

บาท/คน/ครัง้
บาท/คน/ครัง้

ข้อมูลค่าตอบแทนทีบ่ ริษทั จ่ายให้กรรมการเปรียบเทียบ ปี 2561-2563

คณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
รวม

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

ตารางต่อไปนี้ แสดงค่าตอบแทนกรรมการในปี 2561-2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อ
1. นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล
2. นายประกอบ วิศษิ ฐ์กจิ การ1

3. นางสาวอานุสรา จิตต์มติ รภาพ2

4. นายไชยยศ สินเจริญกุล

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
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ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/ปี )
2563
2562
2561
900,000.804,000.804,000.390,000.936,000.-

840,000.-

672,000.-

600,000.-

672,000.-

600,000.-

600,000.-

ชื่อ
5. นายกิตชิ ยั สินเจริญกุล
6. นายวีรสิทธิ ์ สินเจริญกุล
7. นายลี พอล สุเมธ
8. นายภัทราวุธ พาณิชย์กุล
9. นายหลี่ ซื่อเฉียง3
10. นายเฉลิมภพ แก่นจัน
11. นายเกรียง ยรรยงดิลก4
12. นายสมัชชา โพธิถาวร
์
13. พลเอกธนสร ป้ องอาณา5
14. นายวิชญ์พล สินเจริญกุล6

ตาแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/ปี )
2563
2562
2561
672,000.600,000.600,000.672,000.600,000.600,000.672,000.600,000.600,000.672,000.600,000.600,000.36,129.600,000.600,000.672,000.600,000.600,000.1,020,000.840,000.744,000.840,000.-

744,000.-

672,000.560,000.-

300,000.-

ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครัง)้
2563
2562
10,000.7,000.10,000.7,000.-

ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

744,000.-

-

1นายประกอบ

วิศษิ ฐ์กจิ การ ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562
จิตต์มติ รภาพ ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นรองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ เมือ่ วันที่ 8 กรกฎาคม 2562
3นายหลี่ ซื่อเฉียง ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริษท
ั เมือ่ วันที่ 20 มกราคม 2563
4นายเกรียง ยรรยงดิลก
ิ รับตาแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เมือ่ วันที่ 8 กรกฎาคม 2562
5พลเอกธนสร ป้ องอาณา ได้รบ
ั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระของบริษทั เมือ่ วันที่ 8 กรกฎาคม 2562
6นายวิชญ์พล สินเจริญกุล ได้รบ
ั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
2นางสาวอานุ สรา

จากนัน้ ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามข้อสงสัย
เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม ประธานจึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2563 ตามทีเ่ สนอ
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุ มตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่
เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

980,655,711
2,058,300
0
0
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เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.79
0.21
0.00
0.00

6.

พิ จารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2563

ประธานชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัดซึง่ กาหนดให้ทป่ี ระชุมสามัญ
ประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษทั ทุกปี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบ ัติงานของผู้สอบบัญ ชีข องบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
ประจาปี ท่ผี ่านมา ตลอดจนคุณสมบัตแิ ละการให้ความเห็นทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อบริษัท การไม่มคี วามสัมพันธ์หรือส่วนได้
เสียกับบริษทั / บริษทั ย่อย/ ผูบ้ ริหาร/ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทาให้ผสู้ อบบัญชีมี
ความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงานได้อย่างเต็มที่ รวมทัง้ บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชีสากล มี
ความรูค้ วามเข้าใจในธุรกิจของบริษทั และกลุ่มบริษทั และค่าสอบบัญชีมคี วามเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีแห่ง บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจาปี 2563 โดยมีรายชื่อดังนี้
รายชื่อผูส้ อบบัญชี
1. นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน
2. นางสาวกรองแก้ว ลิมป์ กิตติกุล
3. นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร

เลขทีใ่ บอนุญาต
3930
5874
5730

ปี ทส่ี อบบัญชีให้บริษทั ในรอบ
ระยะเวลา 5 ปี ทผ่ี ่านมา
2561, 2562
-

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีทผ่ี ู้สอบ
บัญชีรบั อนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ ให้บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
อื่นของบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด แทนได้
สาหรับปี 2563 บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ได้เสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย
จานวน 10 แห่ง (จากปี ก่อน 9 แห่ง) เป็ นจานวนเงินรวม 11,354,000 บาท โดยแบ่งเป็ นค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัท
จานวน 6,100,000 บาท ซึง่ เท่ากับปี ทผ่ี ่านมา และค่าสอบบัญชีของบริษทั ย่อยจานวน 5,254,000 บาท ซึง่ เพิม่ ขึน้ อัน
เนื่องมาจากการเตรียมความพร้อมในการจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษทั ย่อยแห่งหนึ่ง จึง
ทาให้ค่าสอบบัญชีดงั กล่าวเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนร้อยละ 18 ตารางด้านล่างแสดงข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในรอบปี ท่ี
ผ่านมาได้ดงั นี้
หน่วย : บาท
2563
6,030,000
5,324,000
11,354,000

ค่าสอบบัญชีงบประจาปี
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
รวมค่าสอบบัญชี

2562
4,944,000
4,680,000
9,624,000

นอกจากนี้ บริษทั ได้ใช้บริการผูส้ อบบัญชีของบริษทั ย่อยทีอ่ ยู่ต่างประเทศจากสานักงานสอบบัญชีเดียวกันและ
บางบริษัทย่อยใช้บริการจากสานักงานสอบบัญชีอ่นื ๆ ทัง้ นี้ การเลือกใช้ผสู้ อบบัญชีของแต่ละบริษัท จะพิจารณาจาก
คุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็ นหลัก สาหรับบริษัทย่อยที่อยู่ต่างประเทศที่ใช้บริการสานักงานสอบ
บัญชีอ่นื คณะกรรมการบริษทั จะดูแลให้สามารถจัดทางบการเงินได้ทนั ตามกาหนดระยะเวลา
จากนัน้ ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามข้อสงสัย
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เมื่อ ไม่ มีผู้ถือ หุ้น ท่ านใดมีข้อ ซัก ถาม ประธานจึง ขอให้ท่ีป ระชุ ม พิจ ารณาอนุ ม ัติแ ต่ ง ตัง้ ผู้ส อบบัญ ชีแ ละ
กาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2563 ตามทีเ่ สนอ
ที่ป ระชุ มพิจารณาแล้ว และมีม ติอ นุ มตั ิแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญ ชีแ ละกาหนดค่าสอบบัญ ชีป ระจาปี 2563 โดยมี
รายละเอียดตามทีเ่ สนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
7.

981,082,471
1,334,600
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.86
0.14
0.00
0.00

พิ จารณาเรือ่ งอื่นๆ
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ทป่ี ระชุมพิจารณา

ต่อมา นายกิติชยั สินเจริญกุล กรรมการบริษัท ได้ขออนุ ญาตอ่านจดหมายจากผู้ถือหุ้น คือ ศ.ดร.อุทุมพร
จามรมาน ซึง่ เขียนมาถึงนายกิตชิ ยั ในฐานะกรรมการบริษทั และขอให้นายกิตชิ ยั อ่านจดหมายฉบับนี้ต่อทีป่ ระชุม ผูถ้ อื
หุน้ โดยเนื้อความในจดหมายแสดงบนหน้าจอ และมีรายละเอียดดังนี้
“เนือ่ งจากการประชุมใหญ่ผถู้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ในวันที ่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 15:00 น. เนือ่ งจากสภาวะ
COVID-19 สถานทีป่ ระชุ มและเวลาประชุ มไม่เอื้ อให้ดิฉันเดิน ทางจากกรุงเทพฯ ได้สะดวก จึงขอลาประชุม ในการ
ประชุมครัง้ นี้ ดิฉนั ขอส่งข้อความเพือ่ ให้ท่านอ่านให้สมาชิกฟั งในทีป่ ระชุมด้วย ดังนี้
1. การแก้ไขกลิน่ ยางจากโรงงานยาง ต.ท่าสะอาด อาเภอนาด้วง จังหวัดเลย ของบริษัทศรีตรังยังไม่แล้ว
เสร็จ แม้ว่าคุณเฉลิมภพ แก่นจัน จะได้แจ้งดิฉันว่า กลิน่ จะหมดไปภายใน 12 ตุลาคม 2561 ก็ตาม กลิน่
ยางยังคงรบกวนชาวบ้านอยู่ตลอด
2. ได้มพี นักงานของโรงงานจานวนประมาณ 20-25 คน รบกวนการปฏิบตั งิ านของราชการ กล่าวคือ เข้าไป
ให้ขอ้ มูลว่า “ไม่ได้กลิ น่ ” ในไลน์พร้อมกัน ไลน์น้ ีทาโดยนายอาเภอนาด้วงเพือ่ ให้ชาวบ้านทีไ่ ด้รบั กลิน่
สามารถแจ้งข้อมูลผ่านไลน์ดงั กล่าวได้ทนั ที เพือ่ บันทึกเป็ นหลักฐาน
พฤติก รรมดังกล่ าวไม่ เหมาะสม สมควรจะมีก ารว่ ากล่ าวตัก เตือ น เพราะท าให้ช าวบ้านไม่ พ อใจต่ อ
พฤติกรรมพนักงานและโรงงานเป็ นอย่างมาก
3. เมือ่ 12 มีนาคม 2563 ชาวบ้านกว่า 100 คนได้รวมตัวกันให้ อบต.ท่าสะอาดจัดประชุมเพือ่ แก้ปัญหากลิน่
เหม็นจากยาง ซึง่ ทางจังหวัดรับปากว่าจะแก้ไขให้โดยด่วน
4. ดิฉนั ได้ทาจดหมายร้องเรียนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษและอธิบดีกรมอนามัยให้ลงมาแก้ปัญหานี้ ซึง่ จะเริม่
ดาเนินงานเมือ่ COVID-19 จางไป น่าจะเป็ นเดือน กรกฎาคม 2563
5. สส. พื้น ทีแ่ ละกรรมาธิการสิง่ แวดล้อม รัฐสภา รับปากจะน าเรือ่ งกลิน่ ยางเข้าสู่การพิจารณาของ สภา
ผูแ้ ทนฯ ในสมัยประชุม
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6. ดิฉัน ได้ท าจดหมายแจ้งตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยว่ า โรงงานท่ านมิท าตามนโยบาย “รัก ษ์
สิ ง่ แวดล้อม”
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดอ่านให้ทปี ่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในวันที ่ 23 มิถุนายน 2563 ด้วย จักขอบพระคุณยิง่ ”
ภายหลังจากอ่านจดหมายจบ นายกิติชยั ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ทางบริษัทมีความใส่ใจสิง่ แวดล้อม และการ
ประกอบกิจการของบริษทั มีความใส่ใจต่อชุมชน เนื่องจากบริษัทจะดาเนินกิจการให้เจริญเติบโตได้ ก็ต่อเมื่อโรงงาน
ที่ตัง้ อยู่สามารถอยู่ ร่วมกับ ชุม ชนในพื้นที่ได้ หากชุ มชนในท้องถิ่น ไม่ ต้อนรับ หรือ มีแรงต่ อ ต้าน บริษัท ก็ย่อ มจะไม่
สามารถดาเนิน กิจการได้ดีในพื้นที่ดงั กล่าว ตามที่ผู้ถือหุ้นได้มีจดหมายมานัน้ ทางฝ่ ายบริห ารและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีความเห็นร่วมกันว่า จะจัดทีมตรวจสอบภายในซึง่ เป็ นหน่ วยงานทีร่ ายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ลงพืน้ ที่ เพื่อทาการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนดังกล่าว และนามารายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป
เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามและแสดงความคิดเห็นใดๆ ประธานจึงกล่าวปิ ดการประชุม

ปิ ดประชุมเวลา 16.15 น.

(นางสาวอานุสรา จิตต์มติ รภาพ)
ประธานทีป่ ระชุม
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