รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564
ของ
บริ ษทั ศรีตรังแอโกรอิ นดัสทรี จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 เริม่ ประชุมเวลา 13.30 น.
ณ ห้องแกรนด์คอนเวนชัน่ ฮอลล์เอ ชัน้ 8
โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า เลขที่ 29 ถนนประชาธิปัตย์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”)
มีผู้ถือ หุ้น มาเข้าร่ ว มประชุ ม ด้ว ยตนเองจ านวน 21 คน และผู้ร ับ มอบฉัน ทะจ านวน 667 คน รวมทัง้ สิ้น 688 คน
นับ จ านวนหุ้น ได้ 968,208,674 หุ้น คิด เป็ น ร้อ ยละ 63.0344 ของจ านวนหุ้น ที่จ าหน่ ายได้แ ล้ว ทัง้ หมดของบริษั ท
กล่าวคือ มีผู้ถือหุ้น และผู้รบั มอบฉันทะมาประชุม ไม่ น้อ ยกว่า 25 คน หรือไม่ น้ อยกว่ากึ่งหนึ่ งของผู้ถือ หุ้น ทัง้ หมด
โดยถือหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับ
ของบริษัท แล้ว นางร่ม ธรรม ชาลปติ ผู้ป ระสานงานการประชุ มได้กล่าวแนะน ากรรมการจานวน 10 ท่าน ที่อยู่ใน
ห้องประชุม ณ ขณะนี้ คิดเป็ นร้อยละ 83.33 ของจานวนกรรมการทัง้ หมดทีเ่ 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
์
พลเอก ธนสร 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

กรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO conference 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 อบบัญชีทต่ี รวจสอบ
บัญชีของบริษทั ในปี 2563

2.

นายพุท ธินันท์ วัลยะเพ็ชร์ ที่ป รึกษากฎหมาย จากบริษัท สานักงานกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์
จากัด เพื่อดูแลให้การประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นไปอย่างถูกต้อง

3.

นางสาวมณฑาทิพ ย์ ธุ ระกิจ จ านง ที่ป รึก ษากฎหมายจากบริษัท กฎหมายสยามนิ ติธ รรม จ ากัด
ทาหน้าทีเ่ ป็ น inspector เพื่อดูแลให้การนับคะแนนในการประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง
ตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษทั รวมถึงเป็ นพยานในการนับคะแนน

4.

นางพัชรินทร์ อนุวงศ์วฒ
ั นชัย เลขานุการบริษทั

เนื่องด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทาให้นายไวยวุฒิ สินเจริญ กุล
ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ด้วยตนเองได้ โดยท่านได้เข้าร่วมประชุมผ่าน
ระบบ VDO Conference ท าให้ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที่ ป ระธานในที่ ป ระชุ ม ได้ ส ะดวก และเต็ ม ที่ ทั ง้ นี้ ตาม
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด ได้กาหนดว่าในกรณีทป่ี ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ ระชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้ าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุ ม ดังนัน้ ในการประชุมครัง้ นี้
นางสาวอานุสรา จิตต์มติ รภาพ รองประธานกรรมการ จึงทาหน้าทีเ่ ป็ นประธานในทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564
(“ประธาน”) ประธานกล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 และกล่าวต้อนรับผูถ้ อื หุน้
ก่อนเข้าสูร่ ะเบียบวาระการประชุม ประธานได้มอบหมายให้เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ทาการชีแ้ จงให้ทป่ี ระชุมทราบ
ถึงวิธปี ฏิบตั ใิ นการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ในแต่ละวาระ ดังนี้
เนื่ อ งจากสถานการณ์ ข องไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยัง คงแพร่ระบาดอย่ างต่ อเนื่ อ ง เพื่ อ เป็ น การ
ป้ องกันและลดความเสีย่ ง บริษัท จึงได้ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นสวมหน้ ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ในห้อง
ประชุม และได้จดั เตรียมกระดาษคาถาม เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ใช้ในการเขียนคาถามแทนการใช้ไมโครโฟนร่วมกัน โดยหาก
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมประสงค์จะสอบถาม ขอให้ยกมือขึน้ จะมีเจ้าหน้าทีไ่ ปเก็บกระดาษคาถาม
สาหรับการลงคะแนนเสียงจะเป็ นแบบ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง (1 share 1 vote) โดยผูถ้ อื หุน้ จะได้รบั บัตรลงคะแนน
ทัง้ หมด 9 ระเบียบวาระการประชุม จานวน 12 ใบ เนื่องจากในระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั กิ ารเลือกตัง้ กรรมการ
แทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระจะมีบตั รลงคะแนน 4 ใบ ประธานจะชี้แจงรายละเอียดแต่ละ
ระเบียบวาระ เมื่อชีแ้ จงเสร็จจะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ซกั ถามในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับระเบียบวาระนัน้ ๆ และตอบข้อ
ซักถามดังกล่าวก่อนทีจ่ ะทาการลงมติ โดยให้ผถู้ อื หุน้ ทีม่ ขี อ้ ซักถามเขียนคาถามลงในกระดาษทีท่ างบริษทั ได้จดั เตรียม
ไว้ให้ พร้อมระบุช่อื นามสกุล และส่งให้เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั เพื่อส่งให้ประธาน หรือผูเ้ กีย่ วข้องในวาระนัน้ ๆ ต่อไป เมื่อ
ได้ลงมติเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ให้ผถู้ อื หุน้ ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน ในการลงคะแนนของทุกระเบียบวาระ เจ้าหน้าที่
จะทาการเก็บบัตรลงคะแนน เฉพาะบัตรลงคะแนนที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยประธานจะสอบถามว่าท่าน
ใด “ไม่เห็นด้วย” โปรดยกมือขึน้ และท่านใด “งดออกเสียง” โปรดยกมือขึน้ ถ้ามีท่านใดยกมือขึน้ จะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บ
บัตรลงคะแนนเพื่อนามาประมวลผล ส่วนท่านทีไ่ ม่ยกมือ ถือว่า “เห็นด้วย” ยกเว้น ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุ มตั ิ
การเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งออกจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระ และระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั กิ าร
เพิ่มจานวนกรรมการของบริษัท และการแต่ งตัง้ กรรมการเข้าใหม่ของบริษัท ซึ่งเป็ นการเลือกตัง้ กรรมการ เพื่อให้
เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี เจ้าหน้าทีจ่ ะทาการเก็บบัตรลงคะแนนทุกความคิดเห็น คือ เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย และงดออกเสียง เพื่อนามาประมวลผลทันที ในการรวมผลคะแนน บริษทั จะนาคะแนนเสียงทีไ่ ม่เห็นด้วย งดออก
เสียง และบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสีย งทัง้ หมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือ ว่าเป็ น คะแนนเสีย งที่
ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในระเบียบวาระนัน้ ๆ
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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
1. พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 23 มิ ถนุ ายน
2563
ประธานเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1 ในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อให้ทป่ี ระชุมพิจารณา จากนัน้ เปิ ดโอกาสให้
ซักถามข้อสงสัย
เมื่อไม่มผี ูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สงสัยใดๆ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว และมีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื
หุน้ ประจาปี 2563 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ตามทีเ่ สนอ โดยทีป่ ระชุมได้มมี ติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้าง
มากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

968,207,674
0
1,000
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9999
0
0.0001
0

อนึ่ง ก่อนเริม่ การประชุมวาระที่ 2 มีผถู้ อื หุน้ ทยอยมาประชุมเพิม่ อีก จึงมีผถู้ อื หุน้ มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
จานวน 23 คน และผู้รบั มอบฉันทะจานวน 668 คน รวมทัง้ สิน้ 691 คน นับจานวนหุ้นได้ 968,227,974 หุ้น คิดเป็ น
ร้อยละ 63.0357 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั
2. รับทราบผลการดาเนิ นงานของคณะกรรมการในรอบปี 2563 และพิ จารณาอนุ มตั ิ งบการเงิ นของ
บริษทั ประจาปี 2563 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประธานมอบหมายให้ นางสาวทิพ ย์ว ดี สุด เวหา ผู้จ ัด การกลุ่ ม งานนั ก ลงทุ น สัม พัน ธ์ (IR) เป็ น ผู้ช้ีแ จง
รายละเอียดในวาระนี้ให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
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ก่อนเริม่ การชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ นางสาวทิพย์วดี ได้เรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้จดั ทา
คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (MD&A) เผยแพร่บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท
ทุกรอบระยะเวลาการส่งงบการเงิน พร้อมทัง้ การอธิบายการเปลี่ยนแปลงตัวเลขในงบการเงิน รวมทัง้ ปั จจัยต่างๆ ที่
กระทบต่ อการดาเนินธุรกิจของบริษัท ทัง้ ทางด้านบวกและลบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รบั ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และ
เพียงพอต่อการตัดสินใจ
หลังจากนัน้ นางสาวทิพย์วดี ได้ชแ้ี จงรายละเอียดผลการดาเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2563 ตลอดจน
ฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษทั ตามงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงฐานะการเงินรวม ให้ทป่ี ระชุมทราบดังนี้
ภาพรวมการดาเนิ นงาน
ประวัติศาสตร์กาไรสูงสุดนับตัง้ แต่ก่อตัง้ บริษทั
ด้วยการเติบโตของธุรกิจถุงมือยางทีส่ ร้างสถิตใิ หม่จากทัง้ ปริมาณการขาย ราคาขายเฉลีย่ และการทากาไรที่
เติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับธุรกิจยางธรรมชาติทส่ี ามารถทากาไรได้ดที ่ามกลางสภาวะตลาดทีผ่ นั ผวน ทาให้ในปี
2563 บริษทั มีรายได้การขายและการให้บริการรวม 75,479 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 25 YoY
รายได้จากการขายแยกตามผลิ ตภัณฑ์ ดังนี้
 ผลิตภัณฑ์ยางแท่ง คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 50 ของรายได้จากการขายและบริการรวม
 ผลิตภัณฑ์ถุงมือยาง คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 41 ของรายได้จากการขายและบริการรวม
 ผลิตภัณฑ์ยางแผ่นรมควัน คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 6 ของรายได้จากการขายและบริการรวม
 ผลิตภัณฑ์น้ายางข้น คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 3 ของรายได้จากการขายและบริการรวม
ปริมาณการขาย
 ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ
ในปี 2563 อยู่ท่ี 1,032,284 ตัน ลดลงร้อยละ 7 YoY อันได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19
ทีท่ าให้การบริโภคยางธรรมชาติทวโลกชะลอตั
ั่
ว อย่างไรก็ดี ปริม าณการขายยางธรรมชาติของบริษัท ยังคง
ปรับลดลงในอัตราทีน่ ้อยกว่าการลดลงของปริมาณการบริโภคยางธรรมชาติทวโลกที
ั่
ป่ รับลดลงร้อยละ 8 YoY
นันแสดงให้
่
เห็นถึงความสามารถในการเติบโตของบริษทั ฯ ทีด่ กี ว่าสภาวะตลาดโดยรวม
 ผลิตภัณฑ์ถุงมือยาง
ในปี 2563 อยู่ท่ี 28,043 ล้านชิน้ เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนร้อยละ 41 โดยการเพิม่ ขึน้ ของปริมาณการขายเป็ นการ
เพิม่ ขึน้ จากทัง้ ปริมาณการขายถุงมือยางธรรมชาติและถุงมือยางไนไตรล์ ตามการขยายตัวของกาลังการผลิต
และความต้องการในการใช้ถุงมือยางทีเ่ ติบโตอย่างมาก ซึง่ ตลอดทัง้ ปี 2563 บริษทั ได้ดาเนินการผลิตอย่าง
เต็มศักยภาพของเครื่องจักรโดยมีอตั ราการใช้กาลังการผลิตทีร่ อ้ ยละ 94
ปั จจัยทีม่ ีผลต่อการดาเนิ นงาน
ปั จจัยหลักทีก่ ระทบผลการดาเนินงานของบริษทั ประกอบด้วย 4 ปั จจัยหลัก ได้แก่
1) ราคาและความผันผวนของยางธรรมชาติ
2) อัตราแลกเปลีย่ นสกุลดอลลาร์สหรัฐต่อสกุลบาท
3) ต้นทุนทางการเงิน และ
4) นโยบายของหน่วยงานภาครัฐ
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ปั จจัยที ่ 1 : ราคาและความผันผวนของยางธรรมชาติ
ในปี 2563 อุ ต สาหกรรมยางธรรมชาติได้รบั ผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทัง้
ปริมาณการบริโภคทีช่ ะลอตัว ตลอดจนราคายางธรรมชาติทป่ี รับลดลงอย่างมาก ทัง้ นี้ รายงานของ IRSG ฉบับล่าสุด
คาดการณ์ว่าในปี 2563 ปริมาณการบริโภคยางธรรมชาติทวโลกอยู
ั่
่ท่ี 12.5 ล้านตัน อ่อนตัวลงกว่าร้อยละ 8 เมื่อเทียบ
กับปี 2562 โดยยางแท่ง TSR20 ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ท่มี ีสดั ส่วนในการบริโภคสูงสุด มีราคาเฉลี่ย ณ ตลาด SICOM
ตลอดทัง้ ปี 2563 อยู่ท่ี 132 cent/kg. ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 7
ปั จจัยที ่ 2 : อัตราแลกเปลีย่ นสกุลดอลลาร์สหรัฐต่อสกุลบาท
ในปี 2563 ค่าเงินบาทเฉลีย่ ทัง้ ปี อ่อนค่าขึน้ ราวร้อยละ 1 จากเฉลีย่ 30.9 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในปี 2562 เป็ น
31.3 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2563 โดยในระหว่างปี มคี วามผันผวนระหว่างไตรมาสสูง อย่างไรก็ดี บริษทั มีกาไรจาก
อัตราแลกเปลีย่ นทีเ่ กิดจากการดาเนินธุรกิจปกติท่ี 268 ล้านบาท และมีขาดทุนจากธุรกรรมในการป้ องกันความเสีย่ งที่
เกีย่ วข้องกับอัตราแลกเปลีย่ นจานวน 107 ล้านบาท รวมเป็ นกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นทัง้ สิน้ 161 ล้านบาท
ปั จจัยที ่ 3 : ต้นทุนทางการเงิ น
ในปี 2563 ดอกเบีย้ จ่ายของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงจากปี ก่อน จากหลายปั จจัย อาทิ การคืนเงินต้นก่อนครบ
กาหนดชาระ อัตราดอกเบี้ยเฉลีย่ ของบริษทั ทีป่ รับลดลงจากร้อยละ 3.33 ในปี 2562 เป็ นร้อยละ 2.77 ในปี 2563 การ
ลดลงของเงินกูย้ มื ระยะสัน้ ที่ใช้ในการซื้อวัตถุดบิ ยางธรรมชาติตามปริมาณการขายที่ลดลงตามสภาวะตลาด รวมถึง
ราคาวัตถุดบิ ทีอ่ ่อนตัวลงตามราคาในตลาดโลก ด้วยเหตุน้ี ต้นทุนทางการเงินของบริษทั ฯ จึงปรับลดลงอย่างมากจาก
891 ล้านบาท ในปี 2562 เป็ น 691 ล้านบาท ในปี 2563 หรือลดลงร้อยละ 22
ปั จจัยที ่ 4 : นโยบายของหน่ วยงานภาครัฐ
สาหรับธุรกิจยางธรรมชาติ : ในปี 2563 การยางแห่งประเทศไทยได้ออกโครงการประกันรายได้เกษตรกร
ชาวสวนยาง เพื่อพยุงราคายางและโครงการการสนับสนุ นสินเชื่อให้แก่ผปู้ ระกอบการทีแ่ ปรรูปยางธรรมชาติ เพื่อเพิม่
การบริโภคยางในประเทศ เป็ นต้น
สาหรับธุรกิจถุงมือยาง: นโยบายทีอ่ าจกระทบต่อผลิตภัณฑ์ถุงมือยาง อาทิ การทีอ่ งค์การอาหารและยา หรือ
FDA ของสหรัฐอเมริกา ประกาศห้ามใช้ถุงมือยางแบบมีแป้ งในทางการแพทย์ ซึ่งอาจส่งผลต่อความต้องการในการ
บริโภคถุ งมือยางธรรมชาติแบบมีแป้ งที่ขายในประเทศดังกล่าวเปลี่ยนไปบริโภคถุ งมือประเภทอื่น เช่น ถุ งมือย าง
ธรรมชาติแบบไม่มแี ป้ ง หรือถุงมือยางไนไตรล์เพิม่ ขึน้
กาไรขัน้ ต้น
ในปี 2563 บริษัท ฯ มีก าไรขัน้ ต้น 21,781 ล้านบาท เพิ่ม ขึ้นอย่างมากจากปี ก่ อนที่ 4,854 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ กว่าร้อยละ 349 เป็ นผลมาจากการเติบโตของผลประกอบการจากทัง้ 2 ธุรกิจหลัก โดยธุรกิจยางธรรมชาติ
บริษัทฯ ปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อให้สอดรับกับสภาวะตลาดที่ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ
COVID-19 โดยให้ความสาคัญกับการเพิม่ ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ทัง้ การลดค่าใช้จ่ายคงที่และลดการใช้
พลังงาน ตลอดจนการให้ความสาคัญต่อกลุ่มลูกค้าทีศ่ กั ยภาพในการฟื้ นตัวสูง สะท้อนให้เห็นจากราคาขายเฉลี่ยของ
ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติทงั ้ ปี ของบริษทั ฯ ที่ 138 cent/kg. ซึง่ สูงกว่าระดับราคาเฉลีย่ ของตลาด โดยธุรกิจยางธรรมชาติ
มีอตั รากาไรขัน้ ต้นอยู่ทร่ี ้อยละ 9 สาหรับธุรกิจถุงมือยางเติบโตอย่างมีนัยสาคัญ ทัง้ จากราคาขายเฉลี่ยที่ปรั บตัวดีขน้ึ
อย่างมาก สอดคล้องกับความต้องการในการบริโภคและราคาขายถุงมือยางในตลาดโลกทีเ่ ติบโตอย่างแข็งแกร่ง ส่งผล
ให้อตั ราก าไรขัน้ ต้นของธุรกิจถุ งมือยางตลอดทัง้ ปี 2563 อยู่ท่รี ้อยละ 57 อันเป็ น การเติบโตของกาไรขัน้ ต้นในทุ ก
ไตรมาส ซึง่ โดยภาพรวมทาให้อตั รากาไรขัน้ ต้นของทัง้ กลุ่มศรีตรังอยู่ทร่ี อ้ ยละ 29
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กาไรสุทธิ
ในปี 2563 บริษัทมีกาไรสุทธิท่ี 9,531 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการทากาไรและสถานะ
ทางการเงินทีแ่ ข็งแกร่งของบริษทั
ฐานะทางการเงิ น – โครงสร้างสิ นทรัพย์
ณ สิ้น ปี 2563 บริษัท มีสิน ทรัพ ย์ร วมทัง้ สิ้น 93,117 ล้า นบาท เพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 60 จากสิ้น ปี 2562 โดยมี
รายละเอียดทีส่ าคัญดังนี้
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์หมุนเวียน ณ สิน้ ปี 2563 เท่ากับ 57,375 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 62 ของสินทรัพย์รวม
ปรับเพิม่ ขึน้ 34,832 ล้านบาท จาก ณ สิน้ ปี ก่อน โดยหลักมาจากการเพิ่มขึน้ ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
จานวน 24,065 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็ นเงินที่ STGT ได้รบั เงินจากการระดมทุนภายหลังจากหักค่าใช้จ่ายราว 14,600
ล้านบาท รวมถึงผลประกอบการของบริษทั ทีป่ รับตัวดีขน้ึ อย่างมาก
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ สิน้ ปี 2563 เท่ากับ 35,742 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 38 ของสินทรัพย์รวม
ลดลงเพียง 46 ล้านบาท จาก ณ สิน้ ปี ก่อน ส่วนใหญ่เป็ นการลดลงจากทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ เนื่องจากในปี 2563
บริษทั ฯ มีการตัดจาหน่ าย (write off) อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง ตลอดจนการตัดค่าเสื่อมประจาปี ทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามอายุของ
เครื่องจักร
ฐานะทางการเงิ น – โครงสร้างหนี้ สิ นและส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ณ สิน้ ปี 2563 บริษัทมีหนี้สนิ รวมทัง้ สิ้น 39,720 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 21 เมื่อเทียบกับ ปี 2562 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
หนี้ สิ น
• หนี้สนิ หมุนเวียน ณ สิน้ ปี 2563 เท่ากับ 32,420 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 82 ของหนี้สนิ รวม เพิม่ ขึน้
9,948 ล้านบาท จาก ณ สิน้ ปี ก่อน ซึง่ ส่วนใหญ่มาจากการเพิม่ ขึน้ ของเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินที่
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการซือ้ วัตถุดบิ การเพิม่ ขึน้ ของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื ตามการขยายตัวของธุรกิจ
ตลอดจนหุน้ กูท้ จ่ี ะครบกาหนดชาระในเดือนพฤษภาคม 2564 จานวน 1,455 ล้านบาท
• หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน ณ สิน้ ปี 2563 เท่ากับ 7,300 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 18 ของหนี้สนิ รวม ลดลง
3,070 ล้านบาท หรือร้อยละ 30 จาก ณ สิน้ ปี ก่อน โดยหลักมาจากการลดลงของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน รวมถึงหุน้ กูท้ จ่ี ะครบกาหนดชาระในเดือนพฤษภาคม 2564
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
• ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ สิน้ ปี 2563 เท่ากับ 53,397 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 27,909 ล้านบาท จาก ณ สิน้ ปี ก่อน ส่วน
ใหญ่เป็ นผลมาจากการเพิม่ ขึน้ ของกาไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร อันเนื่องมาจากผลประกอบการทีป่ รับตัวดีขน้ึ
อย่างมาก ประกอบกับส่วนเกินทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงส่วนได้เสียใน STGT ทีเ่ พิม่ ขึน้
อัตราส่วนทางการเงิ น
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratios)
อัตราส่วนสภาพคล่องคานวณจากการหารยอดสินทรัพย์หมุนเวียนด้วยยอดหนี้สนิ หมุนเวี ยน ณ วันที่ 31
ธัน วาคม 2562และ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 บริษั ท มีอ ัต ราส่ว นสภาพคล่ อ งเท่ า กับ 1.00 เท่ า และ 1.77 เท่ า
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ตามลาดับ อัตราส่วนสภาพคล่องที่ปรับตัวเพิม่ ขึน้ สาเหตุหลักเป็ นผลจากการเพิม่ ขึน้ ของสินทรัพย์หมุนเวียนในส่วน
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ตลอดจนลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื ทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามการขยายตัวของธุรกิจ
อัตราส่วนหนี้ สิ นต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น (Debt to Equity Ratio "D/E" )
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ คานวณจากการหารหนี้สนิ รวมของบริษทั ด้วยส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมของ
บริษทั ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั มีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
เท่ากับ 1.29 เท่า และ 0.74 เท่า ตามลาดับ ปรับตัวลดลงโดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินกูย้ มื ระยะยาว จาก
การชาระคืนเงินกู้ก่อนครบกาหนดชาระของ STGT ประกอบกับส่วนของผู้ถือ หุ้นที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของกาไร
สะสมและส่วนเกินทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงส่วนได้เสียใน STGT
วงจรเงิ นสด (Cash Cycle)
วงจรเงินสดของบริษัท ในปี 2563 เท่ ากับ 132.16 วัน เพิ่ม ขึ้นจากปี 2562 ที่ 106.10 วัน โดยหลักมาจาก
จานวนวันในการเก็บสินค้าคงเหลือทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการทีบ่ ริษทั ฯ มีมุมมองเชิงบวกต่อปริมาณคาสังซึ
่ อ้ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในช่วง
ต้นปี 2564
อัตราหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ถาวร (Fixed Asset Turnover Ratio)
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวรคานวณจากการหารยอดขายด้วยมูลค่าที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
เฉลีย่ ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีอตั ราหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร
เท่ากับ 2.06 เท่า และ 2.53 เท่า ตามลาดับ อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวรที่เพิ่มขึ้น มีสาเหตุ หลักเป็ นผลจาก
รายได้ของบริษทั ฯ ทีเ่ ติบโตอย่างแข็งแกร่ง ทาให้บริษทั ฯ สามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ถาวรได้เพิม่ สูงขึน้
ข้อมูลทางการเงิ น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ ณ สิน้ ปี 2563 อยู่ท่ี 34.76 บาทต่อหุน้ ปรับเพิม่ ขึน้ อย่างมากจาก 16.59 บาทต่อหุน้ ณ
สิน้ ปี 2562 ตามการเพิม่ ขึน้ ของกาไรสะสมและผลประกอบการทีป่ รับตัวดีขน้ึ อย่างมากของบริษทั ฯ
กาไรต่อหุ้น
ในปี 2563 บริษทั มีผลกาไรอยู่ท่ี 6.21 บาทต่อหุน้
นอกเหนือจากผลการดาเนินงานทางด้านการเงินแล้ว บริษัทมีความมุ่งมันที
่ ่จะพัฒนาองค์กรมุ่งสู่ความเป็ น
ผูน้ าอุตสาหกรรมแห่งยางสีเขียว โดยเป็ นทีท่ ราบกันดีว่ายางพาราเป็ นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย ซึง่ มี
เกษตรกรชาวสวนยางกว่า 1.8 ล้านราย ทีข่ น้ึ ทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมนี้ ซึ่ง
ศรีตรังเองเป็ นหนึ่งในฟั นเฟื องทีข่ บั เคลื่อนอุตสาหกรรมยางพาราของไทยให้เติบโตอย่างยังยื
่ น
เริม่ จากต้นน้าของยางพารา บริษทั ฯ มีสวนยางพาราทีไ่ ด้รบั การรับรองมาตรฐานระดับสากล FSCTM (Forest
Stewardship Council™) ทัง้ ประเภท มาตรฐานการจัดการสวนป่ าอย่างยังยื
่ น (Forest Management Certification)
และมาตรฐานการจัดการห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ (Chain-of-Custody Certification) นับได้ว่าเป็ น ผู้ผลิตยางธรรมชาติแบบ
ครบวงจรรายแรกของโลกทีไ่ ด้รบั การรับรองมาตรฐาน FSC ครบทัง้ ห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์
นอกจากนี้ บริษทั ได้มโี ครงการทีใ่ ห้ความรูแ้ ก่เกษตรกรในการผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี โดยการใช้สารจับ
ก้อนตัวยางอย่างถูกวิธี เพื่อเพิม่ คุณภาพของยางก้อนถ้วยและลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม และในการขนส่งยางก้อน
ถ้วย บริษทั ฯ ได้มโี ครงการ “บรรทุกยาง ติดราง สร้างรอยยิม้ ” ทีร่ ณรงค์ให้มกี ารขนส่งยางอย่างถูกวิธอี ย่างต่อเนื่องเป็ น
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ปี ท่ี 4 เพื่อป้ องกันน้าจากยางก้อนถ้วยหกรัวไหลพื
่
น้ ผิวถนน และเมื่อถึงขัน้ ตอนการรับยางก้อนถ้วยเข้าโรงงาน บริษทั
ได้จดั เตรียมพื้นที่/อาคารที่จดั เก็บยางก้อนถ้วย โดยจัดให้มกี ารพ่นน้ าส้มควันไม้เป็ นประจา เพื่อป้ องกันกลิน่ จากยาง
ก้อนถ้วย
อีกทัง้ ในกระบวนการอบแห้ง ปั จจุบนั บริษทั ได้มกี ารใช้ระบบ Bio Filter ทีช่ ่วยในการลดกลิน่ ทีเ่ กิดขึน้ จากการ
อบยาง โดยตลอดกระบวนการผลิตของบริษัท บริษทั ได้ให้ความใส่ใจในทุกขัน้ ตอนทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
และชุมชน เพื่อให้สมกับความตัง้ ใจและความมุ่งมันที
่ จ่ ะพัฒนาองค์กรมุ่งสูค่ วามเป็ นผูน้ าอุตสาหกรรมแห่งยางสีเขียว
ทัง้ นี้ บริษัทขอเสนอผลการดาเนินงานในด้าน ESG เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
ด้านความยังยื
่ น ดังนี้
ด้านสังคม
บริษทั ให้ความสาคัญกับพนักงานขององค์กร ชุมชนและสังคม ผ่านทางการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชนและ
สังคม อีกทัง้ ในปี 2563 บริษทั ฯ ดาเนินการให้ความรูก้ บั เกษตรกร คู่คา้ เพื่อนชาวสวน เพื่อส่งเสริม ให้ความรูก้ บั คู่คา้
เพื่อนชาวสวนในการผลิตน้ายางคุณภาพดี ปลอดภัย ลดสิง่ ปนเปื้ อน อีกทัง้ ในปี 2563 กลุ่มบริษทั ศรีตรังได้ส่งมอบถุง
มือยางทางการแพทย์ ให้กบั โรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐ พร้อมทัง้ ถุงยังชีพ อาหารชุดพร้อมรับประทานให้กบั ผูไ้ ด้รบั
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
นอกจากนี้ บริษั ท ได้ มีก ารพัฒ นาระบบการซื้อ ขายวัต ถุ ดิบ โดยการใช้ Mobile Application ภายใต้ ช่ือ
SRITRANG FRIENDS เพื่ออานวยความสะดวกในการซือ้ ขาย และการส่งคาสังขายวั
่
ตถุดบิ เพื่อการเข้าถึงอย่างเท่า
เทียมและยุตธิ รรมกับผูข้ ายวัตถุดบิ ทุกราย ไม่ว่าจะเป็ นรายเล็กหรือรายใหญ่ โดยในปี 2563 บริษทั ได้พฒ
ั นารูปแบบ
ของ Application ให้มขี อ้ มูลข่าวสารต่างๆ และสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกมากขึน้ และเมื่อสิน้ ปี 2563 ทีผ่ ่านมามีผู้
ดาวโหลด Application SRITRANG FRIENDS แล้วกว่า 10,000 ราย
ด้านสิ่ งแวดล้อม
บริษทั ให้ความสาคัญด้านการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมและการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยในปี 2563 บริษทั ฯ ได้สนับสนุนการลดการใช้พลังงานได้กว่า 2,893,693 กิโลวัตต์/
ชัวโมง
่
สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขต 1 และ 2) ได้ 109,379 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ า
ตลอดจนติดตัง้ ระบบสเปรย์ลดกลิน่ ยางก้อนถ้วยภายในอาคารจัดเก็บวัตถุดบิ ยางก้อนถ้วยแบบปิ ด ในสาขาเลย สาขา
กาฬสิน ธุ์ และสาขาอุด รธานี รวมทัง้ ได้มีก ารติด ตัง้ ระบบบ าบัดกลิ่น จากการอบยางเป็ นระบบ Bio Filter ซึ่งอาศัย
หลักการย่อยสลายทางชีวภาพ (Biodegradation) จากการใช้จุลนิ ทรีย์ในการสลายโมเลกุล เพิ่มอีก 2 สาขา ที่สาขา
สกลนคร และสาขากาฬสินธุ์ ซึง่ คาดว่าจะดาเนินการติดตัง้ ให้แล้วเสร็จครบทุกสาขาในปี 2566
ด้านเศรษฐกิ จและบรรษัทภิ บาล
บริษัทฯ ให้ความสาคัญ กับการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน นาไปสู่ความ
เจริญเติบโตและเพิม่ มูลค่าให้แก่ ผถู้ ือหุ้นในระยะยาว โดยบริษทั ฯ ได้รบั การรับรองให้เป็ นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) และได้ย่นื ต่ออายุสมาชิก ซึ่งได้รบั การรับรองเมื่อวันที่ 31 มีนาคม ที่
ผ่านมา นอกจากนี้ บริษัท ได้รบั คะแนนประเมิน CG จากสถาบัน กรรมการบริษัท ไทย ในระดับ ดีเลิศ หรือ 5 ดาว
ตลอดจนได้รบั เลือกให้อยู่ใน Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือรายชื่อ “หุ้นยังยื
่ น” ต่อเนื่องเป็ นปี ท่ี 6
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และได้รบั การคัดเลือกให้เป็ นหนึ่งในหุน้ ทีถ่ ูกคานวณในดัชนี SETTHSI จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ แสดง
ถึงความมุ่งมันตั
่ ง้ ใจของบริษทั ฯ ทีจ่ ะพัฒนา ปรับปรุง และมุ่งสร้างผลการดาเนินงานทีย่ งยื
ั ่ นให้แก่ผถู้ อื หุน้ ต่อไป
ภายหลังนางสาวทิพย์วดีรายงานจบแล้ว ประธานกล่าวเพิม่ เติมต่อทีป่ ระชุมว่า จากทีไ่ ด้รายงานต่อทีป่ ระชุม
ไปทัง้ หมดแล้วนัน้ จะเห็นว่าบริษัทมีความมุ่งมัน่ ตัง้ ใจ ทีจ่ ะพัฒนา ปรับปรุง และดาเนินการในทุกมิติ เพื่อมุ่งสร้างผล
การดาเนินงานทีย่ งยื
ั ่ นให้กบั ผูถ้ อื หุน้
จากนัน้ ประธานเปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมซักถามข้อสงสัย
นายปิ ยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถื อ หุ้น สอบถามว่ า จากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของไวรัส โควิด -19
สถานการณ์การเมืองภายในประเทศเมียนมา การปิ ดประเทศและปิ ดชายแดนของประเทศมาเลเซีย การปิ ดคลองสุเอช
ทีป่ ระเทศอิยปิ ต์อนั เนื่องมาจากเรือบรรทุกสินค้าขวางคลองสุเอช และอัตราค่าเงินบาททีผ่ นั ผวนในปั จจุบนั ขอสอบถาม
ว่า การประกอบธุรกิจของบริษทั เป็ นอย่างไรบ้าง และปี 2564 บริษทั มีแนวโน้มในการประกอบธุรกิจอย่างไร
นายภัทราวุธ พาณิชย์กุล กรรมการบริหารและ CFO ชี้แจงว่า สาหรับโรงงานในประเทศเมียนมา บริษัท มี
กาลังการผลิตคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 0.3 ของกาลังการผลิตทัง้ หมดของบริษทั ซึง่ นับได้ว่ามีขนาดเล็กมากและแทบไม่มี
นัยยะ จึงไม่กระทบต่อผลการดาเนินงานหลักแต่อย่างใด ในส่วนของการดาเนินการผลิต บริษัทยังคงดาเนินการผลิต
ของโรงงานในประเทศเมีย นมาตามปกติ แต่ อ ย่ างไรก็ดี จะมีติด ขัด บ้างในเรื่องของการน าเข้า -ส่งออก เนื่ อ งจาก
สถานการณ์ความไม่สงบ สาหรับคาถามเรื่องอัตราแลกเปลีย่ นทีม่ คี วามผันผวน นายภัทราวุธชีแ้ จงว่า ในสถานการณ์ท่ี
เงินบาทอ่อนค่านี้ ถือว่าส่งผลดีต่อบริษทั แต่อย่างไรก็ตาม บริษทั ก็ยงั คงมีความระมัดระวังเรื่องความเสีย่ งในด้านนี้ และ
มีการนาเอาเครื่องมือทางการเงินมาใช้ในการป้ องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลี่ยนด้วย ดังนัน้ ความผันผวนของ
อัตราแลกเปลีย่ น จึงไม่มผี ลต่องบการเงินของบริษัท มากนัก ส่วนคาถามเรื่องแนวโน้มของปี 2564 นัน้ นายภัทราวุธ
ชีแ้ จงว่า ในปี น้ีทางบริษทั ได้รบั คาสังซื
่ อ้ ทีม่ แี นวโน้มสูงขึน้ เมื่อเทียบกับปี ทผ่ี ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิง่ โรงงานผลิตยาง
ล้อรถยนต์ ทีก่ ลับมาเดินสายการผลิตและส่งคาสังซื
่ ้อ เข้ามาอีกครัง้ ทาให้บริษทั สามารถเดินสายการผลิตได้เต็มกาลัง
การผลิตทีม่ ี กล่าวได้ว่า ผลการดาเนินงานของธุรกิจยางธรรมชาติปี 2564 นี้มแี นวโน้มทีด่ ี ส่วนเรื่องการปิ ดคลองสุเอช
ไม่ได้มผี ลกระทบต่อการขนส่งสินค้าของบริษทั แต่อย่างใด
คาถามต่ อเนื่ องจากนายปิ ย ะพงษ์ สอบถามว่านโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุ ท ธ์ จัน ทร์โอชา เกี่ยวกับ
ยางพารา ทาให้ยางพาราปรับราคาพุ่งสูงขึน้ และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวน
ยาง ขอสอบถามว่า บริษทั ได้รบั อานิสงค์จากเรื่องดังกล่าว อย่างไร
นายกิตชิ ยั สินเจริญกุล กรรมการบริหาร ชีแ้ จงว่า ในฐานะทีบ่ ริษทั ดาเนินธุรกิจในส่วนกลางน้ าของยางพารา
มากว่า 30 ปี บริษทั มีความพร้อมทีจ่ ะให้ความร่วมมือกับนโยบายของภาครัฐ การทีน่ โยบายภาครัฐ มีการส่งเสริมให้ใช้
ผลิตภัณฑ์ปลายน้ามากขึน้ ย่อมส่งผลให้ธุรกิจต้นน้าและกลางน้าของบริษทั เติบโตไปด้วยเช่นกัน
นอกจากนี้ นายปิ ยะพงษ์ ได้เสนอแนะให้บริษัท พิจ ารณาตัง้ โรงงานแปรรูปยางพาราในพื้นที่ภาคกลางอีก
ภูมภิ าคหนึ่ง นอกเหนือจากภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก และภาคใต้ เพื่อขยายธุรกิจและสร้างมูลค่าสินค้าเช่น
ทายางมะตอย และยางรถยนต์ เป็ นต้น
นายอรรณพ ชวลิตสิทธิ ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่า บริษทั มีธุรกิจกัญชงหรือไม่ ถ้ามี มีการบริหารความเสีย่ งอย่างไร
นางสาวทิพย์วดี ชีแ้ จงว่า สาหรับธุรกิจกัญชง บริษทั อยู่ในช่วงกาลังศึกษาความเป็ นไปได้ และศึกษาแนวโน้ม
ธุรกิจ โดยปลายเดือนมกราคมทีผ่ ่านมา ทางสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพิง่ ประกาศให้สามารถมีการ
นาเข้าเมล็ดพันธุ์ และปลูกได้ ส่วนธุรกิจกลางน้ าคือ การสกัด และปลายน้ าคือ เอาผลิตภัณฑ์จากกัญชงไปใช้ในด้าน
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ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นอาหาร เครื่องดื่ม เวชภัณฑ์ หรือเครื่องสาอาง ยังรอความชัดเจนอยู่ จึงสรุปว่า ธุรกิจกัญชงอยู่ใน
ระหว่างการศึกษา
ศาสตราจารย์ ดร. อุทุมพร จามรมาน ผูถ้ อื หุน้ แจ้งว่าเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ทีบ่ ริษทั ระบุไว้ในรายงาน
ประจาปี หน้า 85, 89 และ 123 ไม่เป็ นจริง เพราะยังมีกลิน่ ยางเหม็นรบกวนชาวบ้าน ตาบลท่าสะอาด อาเภอนาด้วง
จังหวัดเลย มา 6 ปี แล้ว จึงสอบถามว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมคืออะไร บริษทั จะแก้กลิน่ ยางเหม็นเสร็จเมื่อใด และ
เมื่อใดชาวบ้านจะได้อากาศบริสทุ ธิกลั
์ บคืนมาเหมือนก่อนมีโรงงาน
ประธานชีแ้ จงว่า ทางบริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องดังกล่าว โดยที่ผ่านมาทางคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทได้มีการลงพื้น ที่ และติด ตามผลการดาเนิน งานแก้ปั ญ หาอยู่อย่างต่ อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทได้มีการจัดท า
มาตรการควบคุม เพื่อลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมในเรื่องยางก้อนถ้วย รวมทัง้ นาเอาระบบควบคุมกลิน่ มาใช้ เพื่อลด
กลิน่ ไม่ให้ระบายสู่ภายนอกตลอดกระบวนการผลิตด้วยระบบมาตรฐานสากล ทีผ่ ่านมามีหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องเข้าไป
ตรวจสอบโรงงานอยู่เสมอ แต่หากว่าปั ญหายังไม่ได้รบั การแก้ไข ทางบริษัทก็พร้อมจะติดตามให้ อย่างไรก็ตาม ต้อง
เรียนให้ผถู้ อื หุน้ ทราบว่า ในพืน้ ทีบ่ ริเวณใกล้เคียงไม่ได้มโี รงงานของบริษทั เพียงโรงงานเดียว จึงต้องได้รบั ความร่วมมือ
ในการแก้ไขปั ญหาเรื่องกลิน่ จากโรงงานอื่นด้วยเช่นกัน
นางสาววิภา สุวณิชย์ ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่า ตามรายงานของผูส้ อบบัญชี ในรายงานประจาปี หน้า 143 กล่าว
ว่า “ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุปในลักษณะการให้ความ
เชื่อมันในรู
่ ปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนัน้ ” และ “เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี ของกลุ่มบริษทั ตามทีก่ ล่าวข้างต้นแล้ว
และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะสือ่ สารเรื่องดังกล่าวให้ผมู้ หี น้าทีใ่ น
การกากับดูแลทราบเพื่อให้มกี ารดาเนินการแก้ไขทีเ่ หมาะสมต่อไป” ทางผูถ้ อื หุน้ จึงสอบถามว่า ถ้าหากมีสาระสาคัญ ที่
จะสือ่ สารต่อผูเ้ กีย่ วข้อง แล้วจะทราบได้อย่างไรว่าได้มกี ารแก้ไขแล้ว และผูถ้ อื หุน้ จะเชื่อถือรายงานได้อย่างไร
นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีของบริษัท ชี้แจงว่า สาหรับภาระหน้าที่ของผู้สอบบัญชี คือการแสดง
ความเห็นต่องบการเงิน ส่วนข้อมูลอื่นในรายงานประจาปี นนั ้ ผูส้ อบบัญชีมหี น้าทีอ่ ่านว่ามีขอ้ มูลใดทีข่ ดั กับความจริงที่
ได้จากการทางานตรวจสอบงบการเงิน หรือไม่ หากพบว่ามีขอ้ เท็จจริงทีข่ ดั กับรายงานประจาปี ผูส้ อบบัญชีจะมีหน้าที่
แจ้งฝ่ ายบริหารให้จดั การแก้ไขตามที่ควรจะเป็ น ซึ่งถือเป็ นหลักปฏิบตั ิโดยทัวไปกั
่
บทุกบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็ นบริษทั ทีด่ าเนินธุรกิจประเภทใด
นางสาววิภา สอบถามเรื่องกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนว่า จากค่าเงินบาทในปี 2562 ที่ประมาณ 30 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐ และในปี 2563 ที่ 31 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ สอบถามว่า ทาไมกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นจึงปรับตัวลดลง
นายภัทราวุธ ชีแ้ จงว่า ตามทีเ่ รียนไว้ว่า ถึงแม้ว่าบริษทั จะมีการป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นไว้แล้ว
แต่กย็ งั มีผลกระทบบางส่วนที่เกิดขึน้ เนื่องจากความเหลื่อมของระยะเวลา ซึง่ เป็ นไปตามมาตรฐานบัญชี จึงยังคงมีผล
กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั คงแสดงอยู่ในงบการเงิน
นางสาววิภา สอบถามว่า แนวโน้มของปี 2564 เป็ นอย่างไร ทัง้ ในเรื่องการดาเนินงาน และสิง่ แวดล้อม และ
สุขอนามัย
นางสาวทิพย์วดี ชี้แจงว่า สาหรับ เป้ าหมายปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติในปี 2564 คือประมาณ
1.2 ล้านตัน ซึ่งเพิม่ จากปี ท่ผี ่านมาร้อยละ 16 สูงกว่าปริมาณการบริโภคยางธรรมชาติซ่งึ คาดการณ์ ไว้อยู่ท่รี ้อยละ 7
ส่วนผลิตภัณฑ์ถุงมือยางมีเป้ าหมายปริมาณการขาย อยู่ทป่ี ระมาณ 33,000 ล้านชิน้ ในปี 2564
นางสาววิภา สอบถามว่า ในรายงานประจาปี หน้า 8 เรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัย บริษทั ได้ดาเนินการ
อย่างไรบ้าง
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นายเฉลิมภพ แก่นจัน กรรมการบริหาร ชี้แจงว่า นอกเหนือจากระบบควบคุมคุณภาพตามผลิตภัณฑ์สนิ ค้า
แล้ว บริษัทยังใช้ระบบคุณภาพ เช่น มาตรฐานระบบจัดการสิง่ แวดล้อม ISO 14001 หรือระบบมาตรฐานการจัดการ
อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ISO 45001 เข้ามาบริหารในโรงงาน ซึ่งเป็ นไปตามกรอบกฎเกณฑ์ระบบบริหาร
คุณภาพอย่างเคร่งครัด ซึง่ จะสามารถใช้ระบบดังกล่าวได้ครบในทุกโรงงานในปี 2566
คาถามเพิม่ เติมจากนางสาววิภา ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่า กระบวนการผลิตทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมและชุมชน
บริษทั ได้ดาเนินการอย่างไรบ้าง
นายเฉลิมภพ ชี้แจงว่า ในทุกห่วงโซ่อุปทานของกระบวนการผลิตของบริษัท มีการควบคุม 3 ด้านคือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์สนิ ค้า ด้านผลกระทบต่อชุมชนและสิง่ แวดล้อม และด้านการดูแลเรื่องความปลอดภัย โดยบริษทั ได้กาหนดไว้
ในมาตรฐานการทางานของทุกโรงงานเป็ นมาตรฐานเดียวกัน ซึง่ สามารถตรวจสอบ วัดผลได้ และอยู่ภายใต้ขอ้ กาหนด
ของส่วนงานภาครัฐอย่างครบถ้วนทุกประการ
นายธรรมวัฒน์ จุนพึง่ พระเกียรติ ์ ผูถ้ อื หุน้ สอบถามถึงแนวโน้มอุตสาหกรรมรถยนต์ในไตรมาสที่ 2 ถึงไตรมาส
ที่ 4 ปี 2564 ว่ามีแนวโน้มเป็ นอย่างไร
นายวิชญ์พล สินเจริญกุล กรรมการบริหาร ชีแ้ จงว่า สาหรับอุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์ เริม่ ฟื้ นตัวตัง้ แต่เดือน
ตุลาคม 2563 เป็ นต้นมา เมื่อโรงงานเริม่ กลับมาเดินสายการผลิต ทาให้ต้องมีการ Restocking วัตถุดบิ เป็ นสาเหตุท่ี
ทาให้ราคายางเริม่ ปรับตัวสูงขึน้ ส่วนปั จจัยทีจ่ ะส่งผลต่อปริมาณการใช้ยางธรรมชาติในอุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์ใน
ครึง่ ปี หลังของปี 2564 มี 2 ปั จจัยหลัก คือ การผลิตรถยนต์ใหม่ และการใช้งานรถยนต์ท่เี พิม่ มากขึน้ เนื่องจากเป็ นที่
คาดการณ์ว่า หลังจากทีม่ กี ารฉีดวัคซีนและมีการเปิ ดประเทศมากขึน้ การโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศยังคงมีไม่
มาก แต่จะเป็ นการเดินทางระหว่างรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา และการเดินทางระหว่างประเทศในยุโรป โดยการใช้
รถยนต์เป็ นหลัก ส่งผลให้ความต้องการการใช้ยางล้อเติบโตขึน้ ถึงร้อยละ 5-7 ในครึง่ ปี หลัง
นายธรรมวัฒน์ สอบถามเพิม่ เติมว่า แนวโน้มราคายางธรรมชาติในปี 2564 เป็ นอย่างไร ปริมาณวัตถุดบิ ยาง
ธรรมชาติเป็ นอย่างไร ปั จจัยอะไรทีจ่ ะส่งผลให้กาไรในไตรมาส 2 เติบโตมากกว่าปี ทผ่ี ่านมา
นายวิชญ์พล ชีแ้ จงว่า ราคายางธรรมชาติมกี ารปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องตลอด 10 ปี ทผ่ี ่านมา แต่สาหรับปี น้ี
บริษทั คาดการณ์ว่า ราคาจะปรับตัวสูงขึน้ ร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับราคาเฉลีย่ ในปี ทแ่ี ล้ว สาหรับปั จจัยทีจ่ ะส่งผลให้กาไร
ของบริษทั มีความแข็งแกร่งมากขึน้ คือ จานวนคู่แข่งทีล่ ดลง เนื่องจากการชะลอตัวของธุรกิจยางธรรมชาติในช่วง 2 ปี
ทีผ่ ่านมา สิง่ นี้ถอื เป็ นตัวผลักดันทีจ่ ะทาให้บริษทั จะมีปริมาณการขาย และกาไร สูงขึน้ ในปี น้ี
นายนันทพล จงวิไลเกษม ผูถ้ ือหุน้ อยากให้เล่าเรื่องกัญชงว่ามีความเป็ นมาอย่างไร ทาไมบริษัทจึงรุกธุรกิจ
ด้านนี้ และในเรื่องของการขาย เป็ นการขายในส่วนใดของกัญชง และสามารถนาเป็ นส่วนผสมกับผลิตภัณฑ์ของบริษทั
ได้หรือไม่
นางสาวทิพย์วดี ชี้แจงว่า บริษัทอยู่ในอุตสาหกรรมเกษตรมาเป็ นเวลานาน และในปั จจุบนั มีทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ น
ทีด่ นิ อยู่จานวน 45,000 ไร่ โดยใช้ในการปลูกยางพาราไปแล้ว 38,000 ไร่ตงั ้ แต่ปี 2552 ซึง่ ยังมีพน้ื ทีท่ เ่ี หลือว่างเปล่าอยู่
ทางบริษทั จึงพยายามจะเพิม่ มูลค่าให้กบั ทีด่ นิ ทีม่ อี ยู่ ซึง่ เรามองว่า กัญชงมีศกั ยภาพทีจ่ ะเป็ นพืชเศรษฐกิจของประเทศ
อีกชนิดหนึ่ง สาหรับส่วนจะนาไปใช้และได้ราคาดีทส่ี ุดคือ ช่อดอก ซึง่ สามารถนามาสกัดเป็ นน้ ามัน CBD ได้ โดยหาก
บริษทั จะปลูก ก็จะเลือกปลูกสายพันธุ์ทใ่ี ช้ประโยชน์จากส่วนนี้มากทีส่ ุด แต่บริษัทไม่ได้มแี ผนทีจ่ ะนามาเป็ นส่วนผสม
ของผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติหรือถุงมือยางซึง่ เป็ นสินค้าของบริษทั แต่อย่างใด
มีคาถามเพิม่ เติมจากนายนันทพล คืออยากฟั งแผนในอนาคตของบริษทั ว่าจะทาอะไรต่อไป หลังจากประสบ
ความสาเร็จจากธุรกิจถุงมือแล้ว
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นายวิชญ์พล ชี้แจงว่า สาหรับธุรกิจถุงมือมีแผนจะขยายกาลังการผลิตไปจนถึง 100,000 ล้านชิน้ ต่อปี ส่วน
ธุรกิจกลางน้ า มีการวางแผนมาตลอดระยะเวลา 10 ปี โดยจะเห็นว่าทีผ่ ่านมา บริษัทมีการขยายกาลังการผลิตเพิม่ ขึน้
ถึง 3 เท่า ซึง่ เป็ นการวางแผนขยายกาลังการผลิตทัง้ ๆ ทีร่ าคายางธรรมชาติอยู่ในช่วงขาลง ซึง่ เป็ นไปเพื่อเตรียมรองรับ
ตลาดขาขึน้ เนื่องจากนอกจากระยะเวลาที่ต้องใช้ในการสร้างโรงงานแล้ว ยัง ต้องใช้ระยะเวลาในกระบวนการอนุ มตั ิ
โรงงานด้วย ซึง่ ลูกค้ารายใหญ่หลายรายต้องใช้ระยะเวลาในการอนุ มตั โิ รงงาน 3-5 ปี ถ้าหากว่าบริษทั จะมาเพิม่ กาลัง
การผลิตโดยการสร้างโรงงานใหม่ในช่วงทีร่ าคาอยู่ในช่วงขาขึน้ ก็อาจจะช้าเกินไป สาหรับแผนต่อไปจากนี้ เป็ นเรื่องของ
การใช้ประโยชน์ให้เต็มทีม่ ากขึน้ ในส่วนของการผลิต โดยจากเดิมมี อตั ราการใช้กาลังการผลิต (Utilization Rate) อยู่ท่ี
ร้อยละ 55 บริษทั ก็มแี ผนทีจ่ ะใช้ให้เต็มกาลังมากขึน้
ศาสตราจารย์ ดร. อุทุมพร จามรมาน ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่า กลิน่ ยางเหม็นจากโรงงานจะหมดเมื่อใด ได้กลิน่
ตอนดึกและเช้ามืด แต่โรงงานอีกทีอ่ ยู่ใกล้เคียงทางานเฉพาะกลางวัน ไม่น่าจะส่งกลิน่ ตอนกลางคืน และจะเห็นผลจาก
ความพยายามทีจ่ ะแก้ปัญหากลิน่ ยางทีร่ บกวนชาวบ้านได้เมื่อใด
นายเฉลิมภพ ตอบคาถามว่า สาหรับโรงงานทีจ่ งั หวัดเลย มีการดาเนินการพัฒนาและแก้ไขปั ญหาเรื่องกลิน่ มา
อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 5-6 ปี โดยนายเฉลิมภพชีแ้ จงว่า ในส่วนของโรงงานมีการดูแลปั ญหาเรื่องกลิน่ ตลอดทัง้
ห่วงโซ่อุปทาน ประกอบด้วย มาตรการควบคุมกลิน่ จากการรับและจัดเก็บวัตถุดบิ ยางก้อนถ้วย ซึง่ ทราบกันดีอยู่แล้วว่า
ยางเป็ นวัตถุดบิ ที่มกี ลิน่ ในตัวเอง ดังนัน้ เพื่อลดกลิน่ ไม่ให้ระบายออกสู่ภายนอกโดยตรง บริษัท จึงทาทุกมิติใ นการ
ควบคุมกลิน่ เช่น การจัดทาโกดังเก็บยางวัตถุดบิ การพ่นน้าส้มควันไม้ หรือ EM ลดกลิน่ อีกส่วนหนึ่งคือ กระบวนการ
อบยาง ซึง่ บริษัทมีระบบบาบัดกลิน่ ที่เกิดขึน้ ในกระบวนการนี้ ด้วยเทคโนโลยีท่ที นั สมัย และมีประสิทธิภาพเพียงพอ
ซึง่ นายเฉลิมภพยืนยันว่า ไม่มกี ลิน่ ยางออกสูภ่ ายนอกอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม เรื่องกลิน่ สามารถตรวจสอบโดยการ
วัดกลิน่ ตามกฎหมายได้ ซึง่ หน่ วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมกลิน่ ก็ได้เข้ามาตรวจวัดคุณภาพกลิน่ ตามจุด
ต่ างๆ และพบว่าบริษัทอยู่ในมาตรฐาน และสอดคล้องตามเกณฑ์ของการดาเนิ นงานของโรงงานอุตสาหกรรมทุ ก
ประการ
นายเฉลิมภพ กล่าวเพิม่ เติมอีกว่า บริเวณทีต่ งั ้ โรงงานของบริษทั ในจังหวัดเลยนัน้ ยังประกอบไปด้วยอีกหลาย
โรงงาน ซึ่ง เราคงไม่ สามารถเจาะจงได้ว่ ากลิ่น มาจากโรงงานใด แต่ อ ย่ างไรก็ต าม บริษัท ซึ่ง มุ่ ง มัน่ ในเรื่อ งความ
รับผิดชอบต่อสังคม เรายินดีรบั ฟั งคาร้องเรียน และคาแนะนา เพื่อนามาพัฒนาปรับปรุงต่อไป
นายภาณุ ว ัฒ น์ รัต นเวชสิท ธิ ผู้รบั มอบฉัน ทะจากผู้ถือ หุ้น สอบถามว่ า โรงงานของบริษัท เคยได้รบั การ
กล่ าวโทษจากหน่ ว ยงานรัฐว่ า ไม่ ได้ป ฏิบ ัติต ามกฎระเบีย บที่ก ฎหมายก าหนดไว้ และก่ อ ให้เกิด ภาวะมลพิษ ต่ อ
สิง่ แวดล้อม หรือไม่ อย่างไร
นายเฉลิมภพ ชี้แจงว่า เมื่อหลายปี ก่อน บริษัท เคยได้รบั คาสังให้
่ ดาเนินการปรับปรุง โรงงาน ซึ่งบริษัทก็ได้
ปรับปรุงตามคาสังดั
่ งกล่าวเป็ นทีเ่ รียบร้อย บริษัทจึงได้ใช้ความบกพร่องที่พบดังกล่าว มาพัฒนาต่อยอดและแก้ไขใน
โรงงานสาขาอื่นๆ จากนัน้ เป็ นต้นมา บริษทั ก็ไม่เคยได้รบั การกล่าวโทษใดๆ อีกเลย
นายกิตชิ ยั สินเจริญกุล กรรมการบริหาร ชี้แจงเพิม่ เติมว่า ในฐานะทีเ่ ป็ นกรรมการที่ทางานอยู่ในส่วนกลาง
ได้รบั ทราบถึงปั ญ หาของผู้ถือ หุ้น รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ย วข้องทุ ก ครัง้ ซึ่งทางบริษั ท น้ อมรับ ทุ ก ข้อ เสนอแนะ และข้อ
ร้องเรียน โดยจะรีบตรวจสอบข้อเท็จจริงกลับไปยังพืน้ ทีท่ ถ่ี ูกร้องเรียนนัน้ ๆ และหากมีสงิ่ ใดทีบ่ ริษทั สามารถดาเนินการ
แก้ไขได้กจ็ ะรีบสังการให้
่
ดาเนินการทันที ซึง่ เป็ นขัน้ ตอนปกติทด่ี าเนินการทุกครัง้ ไม่ว่าเป็ นการรับข้อร้องเรียนเรื่องใด
หรือจากที่ใดก็ตาม อย่างไรก็ตาม หากดาเนินการแก้ไขแล้ว ข้อร้องเรียนดัง กล่าวยังคงอยู่ บริษทั ก็ยงั คงติดตามแก้ไข
โดยการจัดตัง้ คณะทางานพิเศษ เพื่อตรวจสอบต่อ และรายงานกลับมายังส่วนกลาง เพื่อพิจารณาร่วมกันในสิง่ ทีย่ งั คง
ปรับปรุงเพิ่มเติมได้ แต่สาหรับเรื่องกลิน่ บริษัทยินดีท่จี ะให้หน่ วยงานของรัฐมาเป็ นหน่ วยงานกลางที่ช่วยเสนอแนะ

- 12 -

เพื่อหาข้อปรับปรุงแก้ไขร่วมกัน อย่างทีท่ ราบว่า บริษทั มีโรงงานผลิตตัง้ อยู่ในหลายภูมภิ าค มีโอกาสสร้างงานให้คนใน
ชุ ม ชน รวมถึง รับ ซื้อ ยางวัต ถุ ดิบ จากชุ ม ชน เพื่อ ขับ เคลื่อ นเศรษฐกิจ ท้ อ งถิ่น ให้ ดีข้ึน แต่ เรื่อ งการรับ ผิด ชอบต่ อ
สิง่ แวดล้อมก็ต้องดาเนินการควบคู่กนั ไปด้วยเช่นกัน ดังนัน้ ต้องเรียนว่า ผู้บริหารยินดีหากผู้ร้องเรียนใช้หน่ วยงาน
ภาครัฐเพื่อเป็ นกลไกมาตรวจสอบการบริหารสายงานผลิตของบริษทั ให้เป็ นไปและอยู่ภายใต้กฏหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ประธานขอบคุณสาหรับทุกคาถามจากผูถ้ อื หุน้ และคาชีแ้ จงจากผูเ้ กีย่ วข้อง
เมื่อ ไม่ มีผู้ถือ หุ้น ท่ า นใดมี ข้อ ซัก ถามเพิ่ม เติม ประธานจึง ขอให้ท่ีป ระชุ ม รับ ทราบผลการดาเนิ น งานของ
คณะกรรมการในรอบปี 2563 และพิจารณาอนุ มตั งิ บการเงินของบริษทั ประจาปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ตามทีเ่ สนอ
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วรับทราบผลการดาเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2563 และมีมติอนุ มตั งิ บแสดง
ฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ประจาปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยทีป่ ระชุมได้มี
มติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

968,005,754
3,020
219,200
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9771
0.0003
0.0226
0

3. พิ จารณาอนุ มตั ิ จ่ายเงิ นปั นผลจากผลการดาเนิ นงานของบริ ษัทประจาปี 2563 และรับทราบการ
จ่ายเงิ นปันผลระหว่างกาล
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
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 คาดว่ าจะมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษทั เพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไป
อย่างมีเสถียรภาพ
จากผลการดาเนินงานปี 2563 บริษทั เห็นสมควรให้จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 2.25 บาท รวม
เป็ นเงินทัง้ สิน้ 3,456 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้
768 ล้านบาท เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563
โดยจ่ายจากกาไรสุทธิของผลประกอบการ 9 เดือนแรกของปี 2563
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ดังนัน้ บริษทั ยังคงเหลือเงินปั นผลทีต่ อ้ งจ่ายในอัตราหุน้ ละ 1.75 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 2,688 ล้านบาท โดย
เป็ นการจ่ายจากผลการดาเนินงานทีเ่ หลือ 3 เดือนหลังของปี 2563 และกาไรสะสมทีย่ งั ไม่จดั สรรทีไ่ ด้หกั ผลขาดทุนสุทธิ
ยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบนั ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ ประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รบั เครดิตในการคานวณภาษี
เงินปั นผล
ในปี 2563 บริษัทมีกาไรสุทธิตามงบการเงินรวม จานวน 15,396.57 ล้านบาท โดยข้อมูลเปรียบเทียบการ
จ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานของปี 2561-2563 แสดงได้ดงั นี้
ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2561 – 2563
ปี 2563
กาไรสุทธิงบการเงินรวม (ล้านบาท)

15,396.57

ปี 2562
(52.07)

ปี 2561
(ปรับปรุงใหม่)
2,161.50

กาไรสุทธิงบการเงินรวม
9,531.21
(148.54)
2,064.36
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั (ล้านบาท)
กาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
6.21
(0.10)
1.34
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั (บาท/หุน้ )
จานวนเงินปั นผลประจาปี ต่อหุน้ (บาท)
2.25
0.35
0.65
เงินปั นผลระหว่างกาล (บาท/หุน้ )
**0.50
***0.35
0.25
เงินปั นผลงวดสุดท้าย (บาท/หุน้ )
*1.75
0.40
จานวนหุน้
1,535,999,998 1,535,999,998 1,535,999,998
รวมจานวนเงินปั นผลจ่าย (ล้านบาท)
3,456.00
537.60
998.40
สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลเทียบกาไรสุทธิของ
22.45
N/A
46.19
งบการเงินรวม (%)
สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลเทียบกาไรสุทธิของ
36.23
N/A
48.51
งบการเงินรวม (%)****
* เสนอเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
** รายงานเพื่อทราบ (จ่ายเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563)
***เนื่องจากมีการเลื่อนประชุม AGM จากสถานการณ์โควิด คณะกรรมการจึงมีมติจา่ ยเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาลให้ผถู้ อื หุน้
****คานวณจากกาไรสุทธิ ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั จากงบการเงินรวม
จากการพิจารณาปั จจัยต่างๆ และความสามารถด้านกระแสเงินสดในปั จจุบนั บริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ี
ประชุมจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานของบริษทั ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 2.25 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 3,456
ล้านบาท คิดเป็ นการจ่ายเงินปั นผลทีร่ อ้ ยละ 36.23 ของกาไรสุทธิจากงบการเงินรวม จากส่วนทีเ่ ป็ นของผู้ถอื หุน้ ของ
บริษทั โดยบริษทั ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ในอัตราหุน้ ละ 0.50 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 768 ล้านบาท เมื่อวันที่ 9
ธันวาคม 2563
ดังนัน้ บริษทั ยังคงเหลือเงินปั นผลทีต่ ้องจ่ายในอัตราหุน้ ละ 1.75 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 2,688 ล้านบาท โดย
เป็ นการจ่ายจากผลการดาเนินงานทีเ่ หลือ 3 เดือนหลังของปี 2563 และกาไรสะสมทีย่ งั ไม่จดั สรรทีไ่ ด้หกั ผลขาดทุนสุทธิ
ยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบนั ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ ประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รบั เครดิตในการคานวณภาษี
เงินปั นผล
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หากการจ่ ายเงิน ปั น ผลดัง กล่ าวได้รบั การอนุ ม ัติจ ากผู้ถือ หุ้น ในการประชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจ าปี 2564
คณะกรรมการบริษทั กาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิรบั เงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 16 เมษายน 2564
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ถือหุน้ ของบริษทั ผ่านบัญชีหลักทรัพย์ซง่ึ เปิ ดไว้โดยตรงกับ The Central Depository (Pte) Limited
(“CDP”) (“ผู้ฝ ากหลัก ทรัพ ย์”) หรือ บุ ค คลซึ่ง มีหุ้น ของบริษัท อยู่ ในบัญ ชีห ลัก ทรัพ ย์ซ่ึง เปิ ด ไว้ก ับ ตัว แทนรับ ฝาก
หลักทรัพย์ (Depository Agents) ณ เวลา 17.00 น. (ตามเวลาสิงคโปร์) ของวันที่ 16 เมษายน 2564 มีสทิ ธิได้รบั เงิน
ปั นผลประจาปี 2563
ทัง้ นี้ บริษทั กาหนดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2563 ในวันที่ 29 เมษายน 2564
นอกจากนี้ ขอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติ
อนุมตั เิ มื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ในอัตราหุน้ ละ 0.50 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 768 ล้านบาท โดยบริษทั ได้จ่ายเงิน
ปั นผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563
จากนัน้ ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามข้อสงสัย
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ประธานจึงเสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุ ม ัติจ่ายเงินปั นผลจากผลการ
ดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2563 และรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลของบริษทั
ทีป่ ระชุมมีมติอนุ มตั จิ ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2563 และรับทราบการจ่ายเงิน
ปั นผลระหว่างกาลของบริษทั โดยที่ประชุมได้มมี ติอนุ มตั ดิ ้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
4.

968,194,574
33,400
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9966
0.0034
0
0

พิ จารณาอนุมตั ิ การเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระ

ประธานแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัดและข้อบังคับของบริษทั 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.

พลเอก ธนสร ป้ องอาณา
นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล
นายวีรสิทธิ ์ สินเจริญกุล
นายพอล ลี สุเมธ

กรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

โดยกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระดังกล่าวข้างต้นมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั การเลือกตัง้ ให้ กลับเข้ามา
ดารงตาแหน่งกรรมการของบริษทั ได้อกี
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บุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อในครัง้ นี้ได้ผ่านกระบวนการกลันกรอง
่
และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของ
คณะกรรมการบริษทั แล้ว ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาของบริษทั เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุ้น
เลือกตัง้ พลเอก ธนสร ป้ องอาณา นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล นายวีรสิทธิ ์ สินเจริญกุล และนายพอล ลี สุเมธ กลับเข้า
ดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถและประสบการณ์อนั จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ และบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนและไม่มลี กั ษณะ
ต้องห้ามตามทีก่ ฎหมายกาหนดไว้ ในส่วนของกรรมการอิสระ คือ พลเอก ธนสร ป้ องอาณา สามารถให้ความเห็นได้
อย่างเป็ นอิสระ และมีคุณสมบัตเิ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
ทัง้ นี้ ประวัตขิ องผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อให้แต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั แทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ ปรากฏ
ในสิง่ ที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุ้น นอกจากนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษทั มีขอ้ กาหนดทีเ่ ข้มกว่า
กฎเกณฑ์ตามทีก่ าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จากนัน้ ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามข้อสงสัย
นางสาววิภา สุวณิชย์ ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่า บริษทั มีนโยบายแยกตาแหน่ งประธาน และกรรมการผูจ้ ดั การ ให้
เป็ นคนละคนกันหรือไม่ เพราะเป็ นเรื่องของการบริหาร และทราบว่าเป็ นนโยบายตลาดหลักทรัพย์ทอ่ี ยากให้เป็ นคนละ
คนกัน
นายกิตชิ ยั สินเจริญกุล ในฐานะกรรมการบริหารและกรรมการสรรหา ชีแ้ จงว่า ตามทีบ่ ริษทั ได้เข้าจดทะเบียน
เป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาตัง้ แต่ปี 2534 บริษทั ดารงอยู่ภายใต้ระเบียบกฎเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์อย่างครบถ้วนตลอดมา สาหรับเรื่องการส่งเสริมให้แยกตาแหน่ งประธานและกรรมการผู้จดั การเป็ น
เรื่องของการกากับดูแลกิจการทีด่ ี แต่ต้องเรียนว่า บริษัทยังคงสามารถดาเนินการซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุด ทัง้ ต่อ
บริษทั และผูถ้ อื หุน้ และไม่ได้ผดิ กฏเกณฑ์แต่ประการใด
เมื่อไม่มผี ใู้ ดมีขอ้ ซักถามเพิม่ เติม ประธานจึงขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ ดังนี้
1. พลเอก ธนสร ป้ องอาณา
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุ มตั แิ ต่งตัง้ พลเอก ธนสร ป้ องอาณา กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ
และกรรมการอิสระของบริษัท ต่ อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

968,009,654
215,300
3,020
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9775
0.0222
0.0003
0

2. นายไวยวุฒ ิ สินเจริญกุล
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุ มตั แิ ต่งตัง้ นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ
ของบริษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

958,710,635
9,514,319
3,020
0
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เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.0170
0.9827
0.0003
0

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

954,078,981
14,145,973
3,020
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

98.5387
1.4610
0.0003
0

4. นายพอล ลี สุเมธ
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมตั แิ ต่งตัง้ นายพอล ลี สุเมธ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของ
บริษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
5.

954,078,981
14,145,973
3,020
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

98.5387
1.4610
0.0003
0

พิ จารณาอนุมตั ิ การเพิ่ มจานวนกรรมการของบริษทั และการแต่งตัง้ กรรมการเข้าใหม่ของบริษทั

ประธานแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า ปั จจุบนั กรรมการของบริษทั มีจานวน 12 ท่าน จึงเห็นสมควรให้เพิม่ จานวน
กรรมการของบริษทั จากจานวน 12 ท่าน เป็ นจานวน 13 ท่าน โดยได้ผ่านการกลันกรองของคณะกรรมการสรรหา
่
และ
ผ่านกระบวนพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษทั แล้ว จึงเสนอให้แต่งตัง้ นายธนาธิป อุปัตศิ ฤงค์
เข้าเป็ นกรรมการ/กรรมการอิสระเข้าใหม่ของบริษทั ซึง่ คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าว สามารถให้
ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ เป็ นผูท้ ม่ี คี วามรูค้ วามสามารถและมีประสบการณ์ทางด้านต่างๆ ในเวทีโลก ด้านเศรษฐกิจ
ด้านการการสือ่ สาร และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สามารถนามาช่วยบริหารงานแก่บริษทั ได้ในอนาคต และเป็ นผูท้ ม่ี ี
คุณสมบัตคิ รบถ้วนตามพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และกฎเกณฑ์และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยประวัติของนาย
ธนาธิป อุปัตศิ ฤงค์ ปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้
จากนัน้ ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามข้อสงสัย
เมื่อไม่มผี ู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุ มตั ิการเพิ่มจานวนกรรมการของ
บริษทั และการแต่งตัง้ กรรมการเข้าใหม่ของบริษทั
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุ มตั ิการเพิม่ จานวนกรรมการของบริษทั และการแต่งตัง้ กรรมการเข้าใหม่
ของบริษทั ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

968,041,514
184,440
2,020
0
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เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9807
0.0191
0.0002
0

6.

พิ จารณาอนุมตั ิ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564

ประธานแจ้งต่ อ ที่ป ระชุ ม ว่า ตามพระราชบัญ ญัติบ ริษัท มหาชนจากัด และข้อบังคับ ของบริษัท กาหนดว่ า
กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษทั ในรูปเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลักษณะอื่น ตามทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะอนุมตั ิ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาปรับขึน้ ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 โดยคานึงถึง
ภาระความรับผิดชอบและการปฏิบตั หิ น้าที่ของกรรมการที่เพิม่ ขึน้ และปั จจัยต่างๆ เช่น ธุรกิจและผลการดาเนินงาน
แนวโน้มของตลาด เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
ตามทีไ่ ด้ผ่านการกลันกรองจากคณะกรรมการพิ
่
จารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั ิ
กาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ประจาปี 2564 รวมเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 12,500,000 บาท โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
รายการ
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
จานวนกรรมการ (คน)

ปี 2564 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2563 (จ่ายจริง)
ค่าบาเหน็จกรรมการ ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ
12,500,000
8,900,129
964,000
13
13*
12
รวมค่าตอบแทนปี 2563 = 9,864,129

* รวมกรรมการทีอ่ อกระหว่างปี
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการบริษทั

85,000
65,000

บาท/คน/เดือน
บาท/คน/เดือน

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
85,000
บาท/คน/เดือน
- กรรมการตรวจสอบ
75,000
บาท/คน/เดือน
โดยบริษทั จะจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการปี ละ 2 ครัง้ ในเดือนมิถุนายน และธันวาคม
ค่าเบี้ยประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม)
- ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
10,000
บาท/คน/ครัง้
- กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
7,000
บาท/คน/ครัง้
สิ ทธิ ประโยชน์อื่นๆ / ค่าตอบแทนที่มิใช่ตวั เงิ น
ไม่มี
จากนัน้ ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามข้อสงสัย
เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม ประธานจึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2564 ตามทีเ่ สนอ
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุ มตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่
เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม ดังนี้
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
7.

964,168,774
3,546,700
512,500
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.5808
0.3663
0.0529
0

พิ จารณอนุมตั ิ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564

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 ทาให้มคี วามเป็ น
อิสระในการปฏิบตั งิ านได้อย่างเต็มที่ รวมทัง้ เป็ นสานักงานสอบบัญชีสากลและค่าสอบบัญชีมคี วามเหมาะสม จึงเห็นควร
เสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีแห่ง บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริษทั ประจาปี 2564
โดยมีรายชื่อดังนี้
รายชื่อผูส้ อบบัญชี

เลขที่ใบอนุญาต

1. นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน
2. นางสาวกรองแก้ว ลิมป์ กิตติกุล
3. นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร

3930
5874
5730

ปี ที่สอบบัญชีให้บริษทั ในรอบ
ระยะเวลา 7 ปี ที่ผา่ นมา
2561, 2562, 2563
-

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีท่ผี สู้ อบบัญชีรบั
อนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ ให้บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอื่นของ
บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด แทนได้ และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564 เท่ากับปี ทผ่ี ่านมา ดังนี้
ค่าสอบบัญชี

ปี 2564 (ปี ที่เสนอ)
(บาท)

ปี 2563
(บาท)

ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมและค่าสอบบัญชี
รายไตรมาสของบริษทั

6,100,000

6,100,000

ค่าสอบบัญชีขา้ งต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non -audit fee) ซึง่ เบิกตามจริง
นอกจากนี้ เห็นสมควรให้ท่ปี ระชุม ผูถ้ ือหุ้นรับทราบว่า บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ได้รบั การคัดเลือกให้
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษทั ย่อยอีก 10 แห่ง สาหรับปี 2564 ด้วย โดยมีค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาส ใน
วงเงินประมาณ 5,595,000 บาท
ทัง้ นี้ บริษทั ได้ใช้บริการผูส้ อบบัญชีของบริษัทย่อยทีอ่ ยู่ต่างประเทศจากสานักงานสอบบัญชีเดียวกันและบาง
บริษทั ย่อยใช้บริการจากสานักงานสอบบัญชีอ่นื ทัง้ นี้ การเลือกใช้ผสู้ อบบัญชีของแต่ละบริษทั จะพิจารณาจากคุณภาพ
การให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็ นหลัก สาหรับบริษัทย่อยที่อยู่ต่างประเทศที่ใช้บริการสานักงานสอบบัญชีอ่นื
คณะกรรมการบริษทั จะดูแลให้สามารถจัดทางบการเงินได้ทนั ตามกาหนดระยะเวลา
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จากนัน้ ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามข้อสงสัย
เมื่อ ไม่ มีผู้ถือ หุ้น ท่ านใดมีข้อ ซัก ถาม ประธานจึง ขอให้ท่ีป ระชุ ม พิจ ารณาอนุ ม ัติแ ต่ ง ตัง้ ผู้ส อบบัญ ชีแ ละ
กาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564 ตามทีเ่ สนอ
ที่ป ระชุ มพิจารณาแล้ว และมีม ติอ นุ มตั ิแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญ ชีแ ละกาหนดค่าสอบบัญ ชีป ระจาปี 2564 โดยมี
รายละเอียดตามทีเ่ สนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
8.

967,715,474
0
512,500
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9471
0
0.0529
0

พิ จารณาอนุมตั ิ เพิ่มวงเงิ นการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิ่ มอีกจานวน 5,000 ล้านบาท รวมไม่เกิ น
10,000 ล้านบาท

ประธานมอบหมายให้ นางสาวทิพ ย์ ว ดี สุด เวหา ผู้จ ัด การกลุ่ ม งานนั ก ลงทุ น สัม พัน ธ์ (IR) เป็ น ผู้ช้ีแ จง
รายละเอียดในวาระนี้ให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
นางสาวทิพย์วดี รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อจัดหาเงินทุนสาหรับเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ การขยาย
ธุรกิจ การชาระคืนเงินกู้ยมื และ/หรือ การไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม ด้วยเหตุ ท่กี ารดาเนินงานของบริษัทมีการเติบโตขึน้ เป็ น
อย่างมาก เพื่อให้บริษทั มีความคล่องตัวและมีทางเลือกมากขึน้ ในการบริหารทางการเงินทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสุดในแต่ละ
ช่วงเวลา จึงเห็นควรออกและเสนอขายหุน้ กู้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประเภท:

หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็ น ชนิดระบุช่อื ผู้ถือหรือไม่ระบุช่อื ผู้ถือ ประเภทด้อย
สิทธิหรือไม่ดอ้ ยสิทธิ มีและ/หรือไม่มปี ระกัน มีและ/หรือไม่มผี แู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ ชนิดทยอย
คืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครัง้ เดียวเมื่อครบกาหนดไถ่ถอน ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั ความเหมาะสม
ของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละครัง้
วงเงิน:
เพิม่ เติมจากวงเงินเดิมทีม่ อี กี 5,000 ล้านบาท (ห้าพันล้านบาท) โดยรวมเป็ นวงเงินไม่เกิน
10,000 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นล้านบาท) (หรือสกุลเงินอื่นทีเ่ ทียบเท่า 10,000 ล้านบาท
(หนึ่งหมื่นล้านบาท) ณ วันทีอ่ อกเสนอขาย โดยจะออกและเสนอขายครัง้ เดียวหรือหลาย
คราวก็ได้ โดยวงเงินของหุน้ กูท้ ค่ี รบกาหนดไถ่ถอนแล้ว จะนามานับเป็ นวงเงินของหุน้ กูท้ ่ี
สามารถออกและเสนอขายได้ (Revolving)
อายุ:
ตามทีจ่ ะกาหนดในแต่ละคราว โดยขึน้ อยู่กบั สภาวะตลาดในขณะทีอ่ อกและเสนอขายหุน้ กู้
อัตราดอกเบีย้ : ขึน้ อยู่กบั สภาวะตลาดในขณะทีอ่ อกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละครัง้
วีธกี ารเสนอขาย: เสนอขายภายในประเทศและ/หรือต่างประเทศให้แก่ผลู้ งทุนทัวไป
่ และ/หรือผู้ลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือผู้
ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ โดยอาจเสนอขายครัง้ เดียวเต็มจานวน หรือเสนอขายเป็ น
คราวๆ
การไถ่ ถ อนก่อ น ผู้ถือ หุ้น กู้ และ/หรือ บริษัท อาจมีห รือไม่ มีสทิ ธิไถ่ ถอนหุ้น กู้ก่ อนครบก าหนด ทัง้ นี้ ให้
กาหนด:
เป็ นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุน้ กูท้ จ่ี ะออกในแต่ละคราว
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ทัง้ นี้ ให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจ้ ดั การ และ/หรือ บุคคลที่
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร ได้มอบหมายมีอานาจในการกาหนดรายละเอียดและ
เงื่อนไขอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กู้ เช่น การกาหนดอัตราดอกเบีย้ ลักษณะการขายหุน้ กู้ จานวน
หุน้ กูท้ จ่ี ะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุน้ กู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่ วย อายุ ระยะเวลาการ
ไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกาหนด วิธกี ารชาระเงินต้นและดอกเบีย้ วิธกี ารจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็ นต้น
รวมถึงการนาหุน้ กูด้ งั กล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือ ตลาดรองแห่งใดๆ ตลอดจนให้มอี านาจ
ดาเนินการขออนุ ญาตกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตัง้ ผู้จดั จาหน่ าย และ/หรือ ผู้รบั ประกันการจัดจาหน่ าย การ
แต่งตัง้ ผูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้ การแต่งตัง้ นายทะเบียนหุน้ กู้ การแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาหรือบุคคลที่เกีย่ วข้องกับการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ รวมถึงการเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอานาจในการดาเนินงาน
ใดๆ ตามทีจ่ าเป็ นและเกีย่ วเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้ กู้ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุน้ กู้
จากนัน้ ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามข้อสงสัย
เมื่อไม่มผี ู้ถือหุ้นท่านใดมีขอ้ ซักถาม ประธานจึงขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุ มตั ิเพิม่ วงเงินการออกและเสนอ
ขายหุน้ กู้ เพิม่ อีกจานวน 5,000 ล้านบาท รวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุ มตั ิเพิม่ วงเงินการออกและเสนอขายหุน้ กู้ เพิม่ อีกจานวน 5,000 ล้านบาท
รวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามทีเ่ สนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวน
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
9.

968,227,974
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
0
0
0

พิ จารณาเรือ่ งอื่นๆ
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
จากนัน้ ประธานได้เรียนเชิญ นายไวยวุฒ ิ สินเจริญกุล ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กล่าวต่อ

ทีป่ ระชุม
นายไวยวุฒิ กล่าวว่า บรรยากาศในทีป่ ระชุมวันนี้ดตู งึ เครียด ทัง้ ๆ ทีน่ ่าจะเป็ นวันทีท่ ุกคนมีความสุข เนื่องจาก
ผลประกอบการของบริษทั ในปี 2563 ทีผ่ ่านมาสูงสุดเป็ นประวัตศิ าสตร์นบั ตัง้ แต่ก่อตัง้ บริษทั
สาหรับเรื่องกลิน่ ยางทีเ่ กิดจากโรงงานผลิต ทีจ่ งั หวัดเลย ตามทีท่ างผูถ้ อื หุน้ แจ้งมานัน้ ต้องเรียนว่ายางพารา
เป็ นวัตถุดบิ ทีม่ กี ลิน่ ในตัวเอง ยกตัวอย่างว่า ทุเรียนทีม่ กี ลิน่ ในตัวเองเช่นกัน ทางบริษทั เข้าใจและให้ความสาคัญในการ
แก้ไขปั ญหาตลอดมา และให้คามันว่
่ าจะดาเนินการอย่างดีทส่ี ดุ แต่เรื่องของกลิน่ ก็ตอ้ งมีตวั ชีว้ ดั ทางวิทยาศาสตร์มาช่วย
ตัดสิน รวมไปถึงระดับค่าของกลิน่ ทีร่ บั ได้ ไม่เช่นนัน้ ความพยายามทีบ่ ริษทั ได้ปรับปรุงให้ดขี น้ึ มาโดยตลอดในหลายปี ท่ี
ผ่านมานัน้ ถึงแม้กลิน่ จะลดลงไปแล้วแต่ผถู้ อื หุน้ ก็แจ้งว่ายังคงมีกลิน่ อยู่ ก็ทาให้เกิดการร้องเรียนทุกปี นายไวยวุฒกิ ล่าว
ว่า ส่วนตัวมีความเชื่อมันว่
่ า ผู้ถือหุ้นเข้ามาลงทุนในหุ้นของบริษัท เพราะรักองค์กรนี้ และเชื่อมันในผลประกอบการ
่
รวมถึงสิง่ ดีๆ ทีบ่ ริษทั ดาเนินการต่อชุมชนตลอดมา
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จากนัน้ นายไวยวุฒิ ได้ช้แี จงถึงผลประกอบการที่ผ่านมาในปี 2563 ว่าจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ
COVID-19 ที่เกิดขึ้นอาจจะส่งผลได้ทงั ้ ทางบวกและทางลบ ในช่วงครึ่งปี แรกของปี มีเ หตุ การณ์ ห ลายอย่างเกิดขึ้น
โดยเฉพาะการยกเลิกคาสังซื
่ อ้ ของลูกค้าในธุรกิจยางธรรมชาติ แต่คณะกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ก็ได้ใช้ความรู้
ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ฝ่าฟั นวิกฤตครัง้ นี้มาได้อย่างดีเยีย่ ม นับ เป็ นอีกครัง้ หนึ่งทีบ่ ริษทั ประสบความสาเร็จ
สูงสุด หลังจากการระดมทุนโดยการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์ เมื่อปี 2554 ซึ่งในครัง้ นัน้ ได้เงินมา
ประมาณ 8,000 ล้านบาท และได้ใช้เงินทุนดังกล่าวในการสร้างโรงงานทัง้ ในและต่างประเทศ ถือเป็ นจุดเริม่ ของการ
ขยายกาลังการผลิตมาจนถึงปั จจุบนั นับได้ว่าเป็ นวิสยั ทัศน์ทด่ี ขี องบริษทั
ตามทีไ่ ด้มผี ถู้ อื หุน้ สอบถามมาเรื่องนโยบายของภาครัฐ นายไวยวุฒกิ ล่าวว่า สาหรับการดาเนินการของบริษทั
นัน้ ก็ถอื ได้ว่าสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ หากดูถงึ ภาพรวมของการทาเกษตรกรรมในประเทศไทย ทัง้ สินค้า ข้าว
น้ าตาล หรือมันสาปะหลัง ซึ่งที่ผ่านมาราคาก็ค่ อนข้างคงที่ ไม่ ได้ผ ันผวนมากเหมือนสิน ค้ายางธรรมชาติ สาหรับ
ยางพารานัน้ เป็ นพืชเศรษฐกิจตัวหนึ่งทีร่ ฐั บาลให้การสนับสนุ น และเกษตรกรเองก็ให้ความสนใจปลูกในทัวทุ
่ กภูมภิ าค
ของประเทศ บริษทั ก็เป็ นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนตามนโยบายภาครัฐ ด้วยการไปตัง้ โรงงานตามภูมภิ าคต่างๆ เพื่อให้
เกษตรกรได้มโี รงงานรับซือ้ พืชผลทางการเกษตรทีป่ ลูก
นายไวยวุฒิกล่าวถึง ไตรมาสที่ 3-4 ในปี 2563 บริษัทมีอตั ราการใช้กาลังการผลิตปรับเพิม่ สูงขึน้ อย่างมาก
ทัง้ ๆ ทีใ่ นไตรมาส 1-2 ยังเต็มไปด้วยปั ญหา และไม่แน่ใจว่าธุรกิจจะดาเนินไปได้หรือไม่ ซึง่ หลายบริษทั ในอุตสาหกรรม
เดียวกันทีต่ ้องปิ ดตัวลงไป แสดงให้เห็นถึงวิสยั ทัศน์ และความเข้มแข็งในการบริหารงานของผูบ้ ริหารของบริษทั ทาให้
บริษทั มีผลประกอบการทีป่ ระสบความสาเร็จในวันนี้ ซึง่ ไม่สามารถเกิดขึน้ ได้ในระยะเวลาอันสัน้ แต่เกิดจากการสังสม
่
ประสบการณ์มาเป็ นระยะเวลาอันยาวนานหลายสิบปี จึงเกิดเป็ นอีกหนึ่งประวัตศิ าสตร์ของบริษทั ในวันนี้
นายไวยวุฒกิ ล่าวว่า บริษัทมีความพร้อมในทุกด้าน มีการใช้กาลังการผลิตอย่างเต็มที่ มีเงินทุนเพียงพอ มี
วัตถุดบิ น้ ายางพาราจากพื้นที่เพาะปลูกของบริษัท เองทีพ่ ร้อมจะให้ผลผลิต ซึ่งนับเป็ นระยะเวลากว่า 10 ปี แล้วตัง้ แต่
บริษทั เริม่ ปลูกยางพารา จึงอาจกล่าวได้ว่าปี 2564 น่าจะเป็ นปี ทด่ี อี กี ปี หนึ่งของบริษทั
ส่วนคาถามทีว่ ่าราคายางจะเป็ นอย่างไร นายไวยวุฒมิ องว่า ราคาทีด่ ไี ม่จาเป็ นต้องเป็ นราคาทีส่ งู มาก ปั จจุบนั
เกษตรกรพึงพอใจ บริษทั ทากาไรได้ ผูบ้ ริโภคมีกาลังซือ้ ก็น่าจะเป็ นจุดทีด่ ที ส่ี ุดสาหรับทุกฝ่ าย หากราคาขึน้ สูงไปมาก
เกินไป อาจส่งผลดีแก่เกษตรกรแค่ในช่วงเวลาสัน้ ๆ แต่สุดท้ายราคาก็จะกลับร่วงลงอย่างแรง เหมือนทีเ่ คยเกิดขึน้ ในปี
2554 ในมุมมองของบริษทั ไม่ได้คาดหวังว่าราคายางจะสูงขึน้ แล้วจะดี แต่ต้องอยู่ในจุดทีด่ ตี ่อทุกฝ่ ายแล้วมันจะทาให้ดี
ทัง้ ระบบอย่างต่ อเนื่อง เท่าที่ได้ทราบหลายบริษัทปิ ดตัวลง นัน่ หมายถึงกาลังการผลิต ที่หายไปจานวนกว่าล้านตัน
ในขณะทีป่ ั จจุบนั ความต้องการยางธรรมชาติในตลาดยังคงเพิม่ ขึน้ และเหลือบริษทั ผูผ้ ลิตน้อยรายลง ก็น่าจะพอคาดเดา
ได้ว่ า สิ่ง เหล่ า นี้ จ ะส่ง ผลดีต่ อ บริษัท มากเพีย งใด และนายไวยวุ ฒิย ัง ตอบค าถามของผู้ ถือ หุ้น เรื่อ งผลกระทบจาก
สถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นสถานการณ์ในเมียนมา หรือสถานการณ์การปิ ดพื้นที่ (Lockdown) ว่าล้วนแต่เป็ นผลดี
ต่อบริษทั ทัง้ สิน้ เพราะบริษทั ไม่มคี ู่แข่ง
นายไวยวุฒกิ ล่าวว่า การทาธุรกิจยางธรรมชาติในปั จจุบนั ไม่เหมือนอย่างเดิมทีต่ ้องมาคาดเดาตลาดว่าราคา
จะขึน้ หรือลง หรือซื้อถูกขายแพงเท่านัน้ แต่ในเชิงธุรกิจ บริษัทต้องบริหารโดยการเพิม่ ผลกาไรสูงสุดให้ได้ตามความ
คาดหวังของผูถ้ อื หุน้ และสิง่ ทีจ่ ะส่งผลตามมาก็คอื การจ่ายเงินปั นผลตอบแทนกลับผูถ้ อื หุน้ ให้ได้มากทีส่ ดุ นันเอง
่
ท้ายนี้ นายไวยวุฒกิ ล่าวว่า ตามแผนของกลุ่มศรีตรัง ยังคงจะขยายกาลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง และขอให้
ผูถ้ อื หุน้ ให้ความเชื่อมันกั
่ บการบริหารงานของคณะกรรมการ และผูบ้ ริหารทีส่ ามารถรับมือจนผ่านพ้นวิกฤติหนักในปี ท่ี
ผ่านมาไปได้ดว้ ยดี และประสบความสาเร็จอย่างงดงามอย่างทีไ่ ด้แสดงต่อผูถ้ อื หุน้ ในวันนี้
เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามและแสดงความคิดเห็นใดๆ ประธานจึงกล่าวปิ ดการประชุม
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ปิ ดประชุมเวลา 16.00 น.

(นางสาวอานุสรา จิตต์มติ รภาพ)
ประธานทีป่ ระชุม

- 23 -

