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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
ของ 

บริษทั ศรีตรงัแอโกรอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 

ประชุมเมื่อวนัพฤหสับดทีี ่7 เมษายน 2565 เริม่ประชุมเวลา 15.00 น. 

ในรปูแบบการประชมุผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 
รวมถงึกฎหมายและกฎระเบยีบอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ของบรษิัท ศรตีรงัแอโกรอินดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”)  
มผีูถ้ือหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 10 ราย และผูร้บัมอบฉันทะจ านวน 222 ราย รวมทัง้สิน้ 232 ราย นับ
จ านวนหุน้ได ้908,244,215 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 59.1304 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั กล่าวคอื มี
ผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรอืไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นทัง้หมด โดยถือหุ้นนับ
รวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทัแลว้ 
นางร่มธรรม ชาลปต ิผูป้ระสานงานการประชุมไดก้ล่าวแนะน ากรรมการจ านวน 13 คน คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของจ านวน
กรรมการทัง้หมด ดงัรายนามต่อไปนี้ 

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

ประธานกรรมการบรรษทัภบิาล และกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
3. นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล    กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (CEO) ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
     ประธานกรรมการพฒันาเพื่อความยัง่ยนื และกรรมการบรรษทัภบิาล 
4. นายกติชิยั สนิเจรญิกุล    กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการสรรหา 
5. นายภทัราวธุ พาณชิยก์ุล    กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสีย่ง และผูจ้ดัการสาย

งานบญัชแีละการเงนิ (CFO) 
6. นายวชิญ์พล สนิเจรญิกุล    กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการพฒันาเพื่อความยัง่ยนื 
7. นายเฉลมิภพ แก่นจนั    กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสีย่ง และกรรมการ
     พฒันาเพื่อความยัง่ยนื 
8. นายไชยยศ สนิเจรญิกุล    กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
9. นายล ีพอล สุเมธ    กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
10. นายเกรยีง ยรรยงดลิก    กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา 
                                                 และประธานกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
11. นายสมชัชา โพธิถ์าวร    กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการ

พจิารณาค่าตอบแทน 
12. พลเอก ธนสร ป้องอาณา    กรรมการอสิระ 
13. นายธนาธปิ อุปัตศิฤงค ์    กรรมการอสิระ และกรรมการบรรษทัภบิาล 

 



- 2 - 

จากนัน้ ไดแ้นะน าบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้  

1. นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชแีห่ง บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชทีีต่รวจสอบ
บญัชขีองบรษิทัในปี 2564 

2. นายวศิรุต เมฆาอภิรกัษ์ ที่ปรกึษากฎหมายจากบรษิทัส านักงานกฎหมายสากล สยามพรเีมียร์ จ ากดั 
ท าหน้าทีเ่ป็น inspector เพื่อดูแลใหก้ารนับคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุน้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง
ตามกฎหมาย และขอ้บงัคบับรษิทั รวมถงึเป็นพยานในการนับคะแนนพรอ้มเลขานุการบรษิทั 

3. นางพชัรนิทร ์อนุวงศ์วฒันชยั เลขานุการบรษิทั 

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

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

การนับคะแนนเสยีง จะนับเฉพาะผู้ถอืหุน้ที่ออกเสยีงลงคะแนนเสยีงทีไ่ม่เหน็ดว้ย และ/ หรอื งดออกเสยีงใน
แต่ละระเบยีบวาระเท่านั้น จากนัน้ จะน าคะแนนเสยีงดงักล่าวหกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่เขา้ร่วม
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนหรอืมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน (แลว้แต่กรณี) ตามมตทิีก่ฎหมายก าหนด ส่วนทีเ่หลอืจะ
ถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงทีล่งคะแนนเสยีงเหน็ดว้ยในระเบยีบวาระนัน้ คะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้ในที่
ประชุมและทีม่อบฉนัทะ ส่วนผูถ้อืหุน้ทีไ่ดล้งคะแนนเสยีงเป็นการล่วงหน้า ไดบ้นัทกึรวมคะแนนตามความประสงค์ของ
ผู้ถือหุ้นดงักล่าว ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากห้องประชุม หรือ log-out จากระบบก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ 
คะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้จะไม่ถูกนับเป็นองคป์ระชุมในวาระดงักล่าว และคะแนนเสยีงจะไม่ถูกน ามานับคะแนนในวาระ
นัน้ๆ อย่างไรกต็ามผูถ้อืหุน้สามารถกลบัเขา้มาในระบบและออกเสยีงลงคะแนนไดจ้นกว่าจะปิดการลงคะแนนเสยีง 

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถปฏิบัติตาม 
ค าแนะน าทีไ่ดแ้จง้ไปพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชมุ หรอืตดิต่อเจา้หน้าที ่Call Center ทีห่มายเลขโทรศพัท ์02-9319133 

จากนัน้ นางร่มธรรมไดเ้รยีนเชญินายไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล ประธานกรรมการบรษิทัซึ่งท าหน้าทีเ่ป็นประธานที่
ประชุม กล่าวเปิดการประชุม  

นายไวยวุฒ ิไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถ้อืหุน้ และกล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 และมอบหมายให้
นางสาวอานุสรา จติตม์ติรภาพ รองประธานกรรมการบรษิทั ท าหน้าทีเ่ป็นผูด้ าเนินการประชุม 

นางสาวอานุสรา จึงเริม่การประชุมตามล าดบัวาระการประชุม ดงัที่ได้แจ้งให้ทราบในหนังสือเชิญประชุม 
ดงัต่อไปนี้ 
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1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2565 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 27 มกราคม 
2565  

นางสาวอานุสราเสนอรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 27 มกราคม 
2565 โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 1 ในหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อใหท้ีป่ระชุมพจิารณา จากนัน้
เปิดโอกาสใหซ้กัถามขอ้สงสยัและเสนอความคดิเหน็เพิม่เตมิ 

เมื่อไม่มผีู้ถือหุ้นท่านใดมีขอ้สงสยัและความคดิเห็นใดๆ ที่ประชุมจงึพิจารณา และมมีติรบัรองรายงานการ
ประชุมวสิามญัผูถ้ือหุ้นครัง้ที ่1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 27 มกราคม 2565 ตามที่เสนอ โดยที่ประชุมได้มมีติอนุมตัิ
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

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

 

2. รบัทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2564 และพิจารณาอนุมติังบการเงินของ
บริษทัประจ าปี 2564 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

นางสาวอานุสรามอบหมายให ้นางสาวทพิย์วด ีสุดเวหา ผูจ้ดัการกลุ่มงานนักลงทุนสมัพนัธ์ (IR) เป็นผูช้ี้แจง
รายละเอยีดในวาระนี้ใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 

ก่อนเริม่การชีแ้จงรายละเอยีดในวาระน้ี นางสาวทพิยว์ด ีไดเ้รยีนใหท้่านผูถ้อืหุน้ทราบว่า บรษิทัไดม้กีารจดัท า
ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A) เป็นประจ าทุกครัง้ควบคู่ไปกบัการส่งงบการเงนิ 

หลงัจากนัน้ นางสาวทพิยว์ด ีไดช้ี้แจงรายละเอยีดผลการด าเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2564 ตลอดจน
ฐานะทางการเงนิของกลุ่มบรษิทั ตามงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็และงบแสดงฐานะการเงนิรวม ใหท้ีป่ระชุมทราบดงันี้ 

ภาพรวมการด าเนินงาน 

ประวติัศาสตรก์ าไรสูงสุดนับตัง้แต่ก่อตัง้บริษทัฯ 

 ในปี 2564 บรษิัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการ  118,275 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 57 YoY 
แบ่งเป็นรายได้จากธุรกิจยางธรรมชาติ 70,701 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 60 ของรายได้จากการขายและการ
ใหบ้รกิารรวม เตบิโตรอ้ยละ 59 YoY จากราคาขายเฉลีย่ทีฟ้ื่นตวั ตามราคายางธรรมชาตใินตลาดโลก และปรมิาณการ
ขายที่ขยายตวัได้ดกีว่าอตัราการเติบโตของตลาด ส าหรบัรายได้จากธุรกิจถุงมอืยางอยู่ที่  47,497 ล้านบาท คดิเป็น
สดัส่วนรอ้ยละ 40 ของรายได้จากการขายและการให้บรกิารรวม เติบโตสูงถึงร้อยละ 55 YoY อนัเป็นการเติบโตจาก
ราคาขายเฉลีย่ทีข่ยายตวั นอกจากนี้ บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากผลติภณัฑอ์ื่นและบรกิารอื่นจ านวน 77 ลา้นบาท 

ปริมาณการขาย 
• ผลติภณัฑย์างธรรมชาต ิ

ในปี 2564 อยู่ที ่1,294,724 ตนั เตบิโตรอ้ยละ 25 YoY โดยการเตบิโตในทุกตลาดและทุกผลติภณัฑต์ามการ
ฟ้ืนตวัของการบรโิภค โดยในปี 2564 บรษิทัฯ มอีตัราการใชก้ าลงัการผลติทีร่อ้ยละ 70 ปรบัเพิม่ขึน้อย่างมาก
จากรอ้ยละ 55 ในปี 2563 
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• ผลติภณัฑถ์ุงมอืยาง  
 ในปี 2564 อยู่ที ่27,304 ลา้นชิน้ อ่อนตวัลงจากปีก่อนรอ้ยละ 3 อนัเนื่องมาจากการหยุดบางโรงงานเป็นการ

ชัว่คราวจากปัญหาคนงานตดิเชื้อ COVID-19 ทีโ่รงงานจงัหวดัสุราษฎร์ธานี จงัหวดัตรงั และปัญหาการขาด
แคลนตูค้อนเทนเนอรแ์ละความแออดัของเรอืขนส่งสนิคา้ทีส่ะสมมาอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้ อตัราการใชก้ าลงัการ
ผลติในปี 2564 อยู่ทีร่อ้ยละ 87 ลดลงจากรอ้ยละ 95 ในปี 2563  

ก าไรขัน้ต้น 

 ในปี 2564 บรษิัทฯ มกี าไรขัน้ต้น 38,059 ล้านบาท ปรบัเพิม่ขึ้นกว่ารอ้ยละ 75 เมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้า คดิ
เป็นอตัราก าไรขัน้ตน้ทีร่อ้ยละ 32 ปรบัเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 29 ในปี 2563 อนัเนื่องมาจากการเตบิโตของผลประกอบการ
จากทัง้ 2 ธุรกจิหลกั  

1) ธุรกิจยางธรรมชาติ มีก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึ้นจากความต้องการในการบริโภคที่ฟ้ืนตัว เห็นได้จากราคายางใน
ตลาดโลกปรบัเพิม่สงูขึน้ แต่กระนัน้กต็าม ปัจจยัส าคญัทีท่ าใหก้ าไรขัน้ตน้ของธุรกจิยางธรรมชาตเิตบิโตอย่างโดด
เด่น นัน่คอืการที่บรษิัทฯ สามารถควบคุมต้นทุนวตัถุดบิได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ และสามารถสรา้งราคา
ขายเฉลีย่ไดส้งูกว่าราคาตลาด ดว้ยเหตุนี้ อตัราก าไรขัน้ตน้ของธุรกจิยางธรรมชาตปิรบัตวัดขีึน้อย่างต่อเนื่อง โดย
ตลอดทัง้ปีธุรกจิยางธรรมชาตมิอีตัราก าไรขัน้ตน้อยู่ทีร่อ้ยละ 13 ซึง่สงูทีสุ่ดนับตัง้แต่ก่อตัง้บรษิทัฯ มากว่า 34 ปี  

2) ธุรกจิถุงมอืยาง ก าไรขัน้ต้นเตบิโตอย่างมนีัยส าคญัอยู่ทีร่อ้ยละ 66 YoY แมว้่ามปัีจจยักดดนัจากการปรมิาณการ
ขายที่ลดลงจากการหยุดบางโรงงานเป็นการชัว่คราวจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และปัญหาด้านการ
ขนส่งสนิคา้ทางทะเล รวมทัง้ตน้ทุนวตัถดุบิของน ้ายางสงัเคราะหแ์ละน ้ายางธรรมชาตทิีเ่พิม่ขึน้ แต่ราคาขายเฉลีย่
ของถุงมอืยางทีเ่พิม่ขึน้สามารถชดเชยต้นทุนทีเ่พิม่ขึน้ไดท้ัง้หมด โดยอตัราก าไรขัน้ต้นของธุรกิจถุงมอืยางในปี 
2564 อยู่ทีร่อ้ยละ 61 ปรบัเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 57 ในปีก่อน  

ก าไรสุทธิ 

 ในปี 2564 บรษิัทฯ มกี าไรสุทธทิี ่15,847 ล้านบาท เติบโตรอ้ยละ 66 YoY คดิเป็นก าไรที่ 10.3 บาทต่อหุ้น 
และมอีตัราก าไรสุทธอิยู่ทีร่อ้ยละ 13 สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความสามารถในการท าก าไรและสถานะทางการเงนิทีแ่ขง็แกร่ง
ของบรษิทัฯ  

ฐานะทางการเงิน – โครงสร้างสินทรพัย ์

สินทรพัย ์

           ณ สิน้ปี 2564 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มสีนิทรพัยร์วม 114,511 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 21,410 ลา้นบาท จากสิน้ปี 2563  

สนิทรพัยห์มุนเวยีน 

สนิทรพัย์หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2564 อยู่ที่ 67,787 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 59 ของสินทรพัย์รวม ปรบั
เพิ่มขึ้น 10,412 ล้านบาท จาก ณ สิ้นปีก่อน โดยหลักมาจากรายการสินค้าคงเหลือที่ปรบัเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของ
ปรมิาณค าสัง่ 

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2564 อยู่ที่ 46,741 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 41 ของสินทรพัย์รวม 
ปรบัเพิ่มขึ้น 10,998 ล้านบาท จาก ณ สิน้ปีก่อน โดยหลกัมาจากการเพิม่ขึ้นของที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ ตามการ
ขยายก าลงัการผลติของธุรกจิยางธรรมชาตแิละธุรกจิถุงมอืยาง 
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หน้ีสิน 
ณ สิน้ปี 2564 บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวมทัง้สิน้ 49,462 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 9,742 ลา้นบาท จากสิน้ปี 2563 

หนี้สนิหมุนเวยีน 

หนี้สนิหมุนเวยีน ณ สิน้ปี 2564 อยู่ที ่30,810 ลา้นบาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 62 ของหนี้สนิรวม ปรบัลดลง 
1,610 ล้านบาท จาก ณ สิน้ปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการลดลงของเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ  และหุ้นกู้ที่
ครบก าหนดช าระในเดอืนพฤษภาคม 2564  

หนี้สนิไม่หมุนเวยีน 

หนี้สินไม่หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2564 อยู่ที่ 18,668 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38 ของหนี้สินรวม ปรับ
เพิม่ขึน้ 11,368 ล้านบาท จาก ณ สิน้ปีก่อน โดยหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของหุน้กู้ทีบ่รษิทัฯ ไดเ้สนอขายในปี 2564 และ
การเพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (หกัส่วนทีค่รบก าหนดช าระภายใน 1 ปี) ซึง่เกอืบทัง้หมดเป็นเงนิกูย้มื
ระยะยาวภายใต้โครงการสนับสนุนสนิเชื่อแก่ผูป้ระกอบการผลติภณัฑ์ยางจากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ในอตัราไม่
เกนิรอ้ยละ 3.0 ต่อปี เพื่อใชใ้นการขยายก าลงัการผลติถุงมอืยางของ STGT  

ฐานะทางการเงิน – โครงสร้างหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น ณ สิน้ปี 2564 อยู่ที่ 65,047 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 11,652 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 22 จาก ณ สิน้ปี
ก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจ านวน 7,946 ล้านบาท สืบเนื่องจากผล
ประกอบการทีป่รบัตวัดขีึน้อย่างมากจากทัง้ 2 ธุรกจิหลกั 

นอกเหนือจากผลการด าเนินงานทางดา้นการเงนิแล้ว บรษิทัฯ มคีวามมุ่งมัน่ที่จะพฒันาองค์กรมุ่งสู่ความเป็น
ผูน้ าในอุตสาหกรรมแห่งยางสเีขยีว โดยในปี 2564 บรษิทัฯ มกีารด าเนินงานทีส่ าคญัในแต่ละดา้น ดงันี้ 

ด้านส่ิงแวดลอ้ม 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก : บริษัทฯ มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ อยู่ที่  0.12 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่าต่อตนัผลผลติ ซึ่งต ่ากว่าค่าเปรยีบเทยีบของอุตสาหกรรมยางธรรมชาตแิละค่าเฉลี่ยของ
กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของประเทศไทย ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดต้ัง้เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกต่อตนั
ผลผลติทีร่อ้ยละ 10 ภายในปี 2569  

การใช้พลงังาน: บรษิัทฯ มีการใช้พลงังานต่อหน่วยผลผลติ อยู่ที่ 1.86 กิกะจูลต่อตันผลผลิต ซึ่งสูงกว่าค่า
เปรยีบเทยีบของอุตสาหกรรมยางธรรมชาตเิพยีงเลก็น้อย แต่ยงัต ่ากว่าค่าเฉลีย่ของกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 
ส าหรบัการใชพ้ลงังานไฟฟ้าต่อตนัผลผลติอยู่ที ่187 กโิลวตัต์-ชัว่โมงต่อตนัผลผลติ อยู่ในระดบัเดยีวกบัค่าเปรยีบเทยีบ
ของอุตสาหกรรมยางธรรมชาต ิแต่ต ่ากว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อนัเป็นผลจากการด าเนิน
โครงการอนุรกัษ์พลงังาน สะทอ้นประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานไฟฟ้าทีด่ขี ึน้จากปีก่อน 

 การใชน้ ้า: บรษิทัฯ มปีรมิาณน ้าทีใ่ชใ้นการด าเนินธุรกิจต่อตนัผลผลติที ่2.05 ลูกบาศก์เมตรต่อตนัผลผลติ ซึ่ง
น้อยกว่าค่าเปรยีบเทยีบของอุตสาหกรรมยางธรรมชาติและค่าเฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร  สะท้อน
ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการน ้าทีด่ขี ึน้อย่างต่อเนื่อง 

การจดัการของเสีย: บริษัทฯ มีปรมิาณของเสียต่อตันผลผลิตที่ 0.83 กิโลกรมัต่อตันผลผลิต โดยบรษิัทฯ 
ตัง้เป้าหมายลดปรมิาณของเสยีต่อตนัผลผลติลงรอ้ยละ 10 ภายในปี 2567 
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ด้านสงัคม 

สทิธมินุษยชน: บรษิทัฯ ตระหนักในสทิธมินุษยชนและความเสมอภาคเท่าเทยีมกนั โดยไดป้ระกาศนโยบาย
เรื่องสทิธมินุษยชนและการไม่เลอืกปฏบิตั ิและยดึถอืปฏบิตัมิาอย่างต่อเนื่อง 

การดแูลพนักงาน: บรษิทัฯ มุ่งเน้นการสรา้งระบบบรหิารงานบุคคลทีด่ ีส่งผลใหม้ผีลการประเมนิความผกูพนั
ของพนักงานปี 2564 อยู่ทีร่อ้ยละ 87  

การพฒันาพนักงาน: บรษิัทฯ ได้มุ่งเน้นการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยมจี านวนชัว่โมงการ
ฝึกอบรมเฉลีย่ 38 ชัว่โมง/คน/ปี  

 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย : บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย เพื่อปลูกฝัง
วฒันธรรมความปลอดภยัแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง 

การร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม: บรษิทัฯ ไดด้ าเนินโครงการ “น ้ายางคุณภาพดสีรา้งสุข” “บรรทุกยาง ตดิราง 
สรา้งรอยยิ้ม” “ดนิดมีปีระโยชน์” และ “กลุ่มศรตีรงัแบ่งปันรกัให้ชุมชน ปี 2 ในการส่งมอบถุงมอืยางกว่า 4.2 ล้านชิ้น” 
อนัเป็นกจิกรรมทีส่่งเสรมิความรูแ้ก่คู่คา้ เกษตรกรชาวสวนยาง ต่อเนื่องไปจนถงึสงัคมและชุมชนโดยรอบ 

การด าเนินงานด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

การก ากบัดแูลกจิการทีด่:ี ในปี 2564 บรษิทัฯ ไดร้บัการประเมนิการก ากบัดแูลกจิการอยู่ในระดบั “ดเีลศิ” จาก
การส ารวจการก ากบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนไทยประจ าปี 2564 โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) 

การต่อตา้นทุจรติและคอรร์ปัชนั: บรษิทัฯ ไดร้บัการต่ออายุการเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจรติ (CAC) ในเดอืนมนีาคม 2564 และในปี 2564 มคีู่คา้ของบรษิทัฯ ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์
ต่อตา้นทุจรติและคอรร์ปัชนัเป็นจ านวน 224 ราย  

 การบรหิารความสมัพนัธก์บัลูกคา้และผูบ้รโิภค: ในปี 2564 ผลความพงึพอใจของลูกคา้อยู่ทีร่อ้ยละ 83  

 ดา้นการพฒันานวตักรรม: ในปี 2564 บรษิทัฯ ไดด้ าเนินโครงการดา้นนวตักรรมทัง้หมด 47 โครงการ โดยมี
เงนิลงทุนดา้นนวตักรรมทัง้หมด 43 ลา้นบาท  

การบรหิารจดัการห่วงโซ่อุปทานอย่างยัง่ยนื: บรษิัทฯ ได้วเิคราะห์และจดักลุ่มคู่ค้าส าคญัในห่วงโซ่อุปทาน 
ตลอดจนไดพ้ฒันา แอปพลเิคชนัศรตีรงัเพื่อนชาวสวน เพื่ออ านวยความสะดวกในการซื้อขายยางพาราระหว่างผูข้าย
วตัถดุบิกบับรษิทัฯ และสรา้งเป็นชุมชนชาวสวนยาง  

รางวลัด้านความยัง่ยืน  บรษิัทฯ ได้รบัการคัดเลือกเป็นหลกัทรพัย์ในรายชื่อหุ้นยัง่ยืนของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย (Thailand Sustainability Investment: SET THSI) ต่ อ เนื่ องเป็นปีที่  7 และรางวัล Sustainability 
Disclosed Award ประจ าปี 2564 ประเภทรางวลัประกาศเกยีรตคิุณ (Recognition) ต่อเนื่องเป็นปีที ่3 ตลอดจนรางวลั 
CSR-DIW Continuous Award ประจ าปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที ่8 โดยทัง้หมดนี้ไดเ้ป็นเครื่องยนืยนัถงึความมุ่งมัน่ของ
บรษิทัฯ ในการด าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยนื 

จากนัน้นางสาวอานุสราเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามขอ้สงสยั และเสนอความคดิเหน็  

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ นางสาวอานุสราจงึขอใหท้ีป่ระชุมรบัทราบผลการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2564 และพจิารณาอนุมตัิงบการเงนิของบรษิัทประจ าปี 2564 สิน้สุดวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2564 ตามทีเ่สนอ 
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 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้รบัทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2564 และมมีตอินุมตังิบการเงนิ
ของบรษิทัประจ าปี 2564 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 โดยทีป่ระชุมได้มมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อื
หุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

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

3. พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2564  

นางสาวอานุสรามอบหมายให้นายภัทราวุธ พาณิชย์กุล ในฐานะผู้จดัการสายงานบญัชแีละการเงนิ (CFO) 
เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอยีดในวาระนี้เพื่อใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 

 นายภทัราวุธ รายงานต่อทีป่ระชุมว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบรษิทั บรษิทั
ต้องจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธปิระจ าปี หกัด้วยยอดเงนิ
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิของทุนจดทะเบยีน และหา้มมใิหบ้รษิทั
จ่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไร เน่ืองจากบรษิทัไดจ้ดัสรรก าไรสุทธเิป็นทุนส ารองตามกฎหมายครบ
จ านวนตามทีก่ฎหมายก าหนดแลว้ ดงันัน้ บรษิทัจงึไม่ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธเิพื่อเป็นเงนิทุนส ารองตามกฎหมายอกี 

 ปัจจุบนับรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลประมาณรอ้ยละ 30 ของก าไรสุทธ ิทัง้นี้ ต้องไม่เกนิก าไรสะสมของ
บรษิทัทีป่รากฏในงบการเงนิเฉพาะกจิการ โดยค านึงถงึสถานะทางการเงนิ ผลการด าเนินงาน กระแสเงนิสดของบรษิทั 
ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วม รวมทัง้บรษิัทร่วมทุน (Joint Venture) รวมถึงการ
คาดการณ์ความจ าเป็นของเงินทุนที่จะรองรบัการเติบโตของบริษัทในอนาคต สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ และ
ผลกระทบจากปัจจยัภายนอกทีบ่รษิทัคาดว่าจะมผีลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิทัเพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไป
อย่างมเีสถยีรภาพ 

 ในปี 2564 บรษิทัมกี าไรสุทธติามงบการเงนิรวม จ านวน 15,847 ล้านบาท โดยขอ้มูลเปรยีบเทยีบการจ่าย 
เงนิปันผลจากผลการด าเนินงานของปี 2562-2564 แสดงไดด้งันี้ 

ขอ้มลูเปรยีบเทยีบการจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 – 2564 

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

ก าไรสุทธติ่อหุน้งบการเงนิรวม (บาท) 10.32 6.21 (0.10) 

จ านวนเงนิปันผลประจ าปีต่อหุน้ (บาท) 
       เงนิปันผลระหว่างกาล (บาท/หุน้)  ประกอบดว้ย 
        ครัง้ที ่1   เมื่อวนัที ่11 มถิุนายน 2564 
        ครัง้ที ่2   เมื่อวนัที ่8 กนัยายน 2564 
        ครัง้ที ่3   เมื่อวนัที ่8 พฤศจกิายน 2564  
       เงนิปันผลงวดสุดทา้ย (บาท/หุน้)  

4.15 
3.50 
1.00 
1.25 
1.25 

*0.65 

2.25 
0.50 

- 
- 
- 

1.75 

0.35 
0.35 

- 
- 
- 

                  -  
จ านวนหุน้  1,535,999,998 1,535,999,998 1,535,999,998 

รวมจ านวนเงนิปันผลจ่าย (ลา้นบาท) 6,374.40 3,456.00 537.60 
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สดัส่วนการจ่ายเงนิปันผลเทยีบก าไรสุทธขิอง 
งบการเงนิรวม (%) 

40.2 36.2 N/A 

* เสนอเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

 จากการพจิารณาผลการด าเนินงานปี 2564 ประกอบกบัแผนการลงทุนและบรหิารงานแลว้ บรษิทัเหน็สมควร
เสนอใหจ้่ายเงนิปันผลในอตัราหุน้ละ 4.15 บาท รวมเป็นเงนิจ านวนทัง้สิน้ 6,374.40 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 40.2 ของ
ก าไรสุทธขิองงบการเงนิรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัในปัจจุบนั โดยบรษิทัไดจ้่ายเงนิปัน
ผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานของบรษิทัใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้นไปแล้วรวมในอตัราหุน้ละ 3.50 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 
5,376 ลา้นบาท ตามรายละเอยีดทีผู่ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบแลว้ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2565 ดงันัน้ บรษิทัยงั
คงเหลอืเงนิปันผลตอ้งจ่ายในอตัราหุน้ละ 0.65 บาท รวมเป็นเงนิจ านวนทัง้สิน้ 998.40 ลา้นบาท  

โดยเงนิปันผลจ่ายในอตัราหุน้ละ 0.65 บาท แบ่งเป็น 
- 0.10 บาทต่อหุน้ จ่ายจากก าไรสุทธใินปีและก าไรสะสมทีไ่ดร้บัส่งเสรมิการลงทุน ไดร้บัยกเวน้ไม่หกัภาษ ีณ ที่

จ่าย  
- 0.55 บาทต่อหุน้ จ่ายจากก าไรสุทธใินปีส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน ซึง่สุทธจิากผลขาดทุนสุทธยิกมา

ไม่เกิน 5 ปีก่อนรอบระยะเวลาบญัชีปัจจุบนั ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รบัเครดิตภาษีในการ
ค านวณภาษเีงนิได ้

 หากการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวได้รบัการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
คณะกรรมการบรษิทั ก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธริบัเงนิปันผล (Record Date) ในวนัที ่20 เมษายน 2565  

 ผูถ้อืหุน้ซึง่ถอืหุน้ของบรษิทัผ่านบญัชหีลกัทรพัย์ซึง่เปิดไวโ้ดยตรงกบั The Central Depository (Pte) Limited 
(“CDP”) (“ผู้ฝากหลักทรพัย์”) หรือบุคคลซึ่งมีหุ้นของบริษัทอยู่ในบัญชีหลักทรพัย์ซึ่งเปิดไว้กับตัวแทนรับฝาก
หลกัทรพัย์ (Depository Agents) ณ เวลา 17.00 น. (ตามเวลาสงิคโปร์) ของวนัที ่20 เมษายน 2565 มสีทิธไิดร้บัเงนิ
ปันผลประจ าปี 2564  

 ทัง้นี้ บรษิทัก าหนดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2564 ในวนัที ่6 พฤษภาคม 2565 

 จากนัน้นางสาวอานุสราเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามขอ้สงสยั และเสนอความคดิเหน็ 

 เมื่อไม่มผีูถ้ือหุ้นท่านใดมขีอ้ซกัถามและแสดงความคดิเหน็ นางสาวอานุสราจงึขอใหท้ี่ประชุมพจิารณาอนุมตัิ
จ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานของบรษิทัประจ าปี 2564  

 ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัจิา่ยเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานของบรษิทัประจ าปี 2564 โดยทีป่ระชุมไดม้มีตอินุมตัิ
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 909,020,506 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9963 
ไม่เหน็ดว้ย 33,218 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0036 
งดออกเสยีง 155,100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
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4. พิจารณาอนุมติัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 

นางสาวอานุสราแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบรษิัท
ก าหนดว่า ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการที่
จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไมไ่ด ้กใ็หอ้อกในจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วน 1 ใน 3 โดยบรษิทัมกีรรมการทัง้หมด 13 ท่าน 
ดงันัน้ในปีนี้ กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระมจี านวน 5 ท่านคอื 

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

 โดยกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระดงักล่าวขา้งต้นมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัการเลอืกตัง้ใหเ้ขา้มาด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก ทัง้นี้ บรษิัทยงัไม่ได้มีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการ
พจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั  

 นายเกรยีง ยรรยงดลิก ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ ไดแ้สดงความประสงค์ทีจ่ะ    
ไม่รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เพื่อกลบัเขา้เป็นกรรมการของบรษิทัอกีวาระหนึ่ง ดงันัน้ คณะกรรมการสรรหา จงึไดเ้สนอ
ชื่อ นางสาวนงราม เลาหอารดีลิก เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ / กรรมการอสิระ แทนนายเกรยีง ยรรยงดลิก เน่ืองจาก
บุคคลดงักล่าวมคีวามรูค้วามสามารถดา้นบญัช ีและมคีุณสมบตัคิรบถ้วน ไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีก่ฎหมายก าหนด
ไว ้และมคีุณสมบตัเิป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

ทัง้นี้ ประวตัขิองผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อใหแ้ต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ ปรากฏ
ในสิง่ทีส่่งมาดว้ย 3 ในหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ และนิยามกรรมการอสิระของบรษิทัมขีอ้ก าหนดทีเ่ขม้กว่ากฎเกณฑ์
ตามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

 บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อในครัง้นี้ไดผ้่านกระบวนการกลัน่กรอง และพจิารณาอย่างรอบคอบ เหมาะสม ของ
คณะกรรมการบรษิทั ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาของบรษิทัแลว้ เน่ืองจากบุคคลดงักล่าวเป็นผูม้คีวามรู้
ความสามารถและประสบการณ์อนัจะก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ จงึเหน็สมควรเสนอ
ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้บุคคลดงัต่อไปนี้ เขา้เป็นกรรมการของบรษิทั 

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

จากนัน้นางสาวอานุสราเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามขอ้สงสยั และเสนอความคดิเหน็ 

เมื่อไม่มผีูใ้ดมขีอ้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ นางสาวอานุสราจงึมอบหมายใหน้างร่มธรรมด าเนินการใหท้ี่
ประชุมพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีครัง้
หนึ่ง ดงันี้ 
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1. นางสาวอานุสรา จติตม์ติรภาพ 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมมีติอนุมตัิแต่งตัง้นางสาวอานุสรา จิตต์มติรภาพ กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง

กรรมการและกรรมการอสิระของบรษิทัต่อไปอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

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

2. นายเฉลมิภพ แก่นจนั 
ทีป่ระชุมพจิารณาแล้ว และมมีตอินุมตัแิต่งตัง้นายเฉลมิภพ แก่นจนั กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของ

บรษิทัต่อไปอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

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

 

3. นายไชยยศ สนิเจรญิกุล 
ทีป่ระชุมพจิารณาแล้ว และมมีตอินุมตัแิต่งตัง้นายไชยยศ สนิเจรญิกุล กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ

ของบรษิทัต่อไปอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

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

 

4. นายกติชิยั สนิเจรญิกุล 
ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ และมมีตอินุมตัแิต่งตัง้นายกติชิยั สนิเจรญิกุล กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของ

บรษิทัต่อไปอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

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

5. นางสาวนงราม เลาหอารดีลิก 
ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ และมมีตอินุมตัแิตง่ตัง้นางสาวนงราม เลาหอารดีลิก เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ

และกรรมการอสิระใหมข่องบรษิทั แทนนายเกรยีง ยรรยงดลิก ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 

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

นางสาวอานุสราแจง้ต่อทีป่ระชุมวา่ ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบรษิทัก าหนดว่า
กรรมการมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทัในรูปเงนิรางวลั เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลกัษณะอื่น ตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะอนุมตั ิ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาปรบัขึ้นค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 โดยค านึงถึง
ภาระความรบัผดิชอบและการปฏิบตัหิน้าที่ของกรรมการที่เพิม่ขึน้ และปัจจยัต่างๆ เช่น ธุรกิจและผลการด าเนินงาน 
แนวโน้มของตลาด เปรยีบเทยีบอา้งองิจากอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนั 

ตามทีไ่ดผ้่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน จงึเหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัิ
ก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัประจ าปี 2565 รวมเป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 13,900,000 บาท โดยมรีายละเอยีด
ดงันี้ 

รายการ ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2564  
  ค่าบ าเหน็จกรรมการ ค่าเบีย้ประชมุกรรมการ 
วงเงินค่าตอบแทนรวม (บาท) 13,900,000 12,500,000 
ค่าตอบแทนทีจ่่ายจรงิ  10,600,000 944,000 
จ านวนกรรมการ (คน) 
(รวมกรรมการทีเ่ขา้ออกระหว่างปี) 

13 13 13 

  รวมค่าตอบแทนปี 2564 = 11,544,000 

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

 

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

โดยบรษิทัจะจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการปีละ 2 ครัง้ ในเดอืนมถิุนายน และธนัวาคม 

ค่าเบีย้ประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการท่ีมาประชุม) 
- ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000    บาท/คน/ครัง้ 
- กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ     7,000  บาท/คน/ครัง้ 

สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ / ค่าตอบแทนท่ีมิใช่ตวัเงิน  ไม่ม ี

 จากนัน้นางสาวอานุสราเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามขอ้สงสยั และเสนอความคดิเหน็ 

 เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ นางสาวอานุสราจงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัิ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ตามทีเ่สนอ 

ทีป่ระชุมพจิารณาแล้ว และมมีติอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 โดยมรีายละเอยีดตามที่
เสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม ดงันี้ 
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เหน็ดว้ย 909,020,015 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9785 
ไม่เหน็ดว้ย 39,918 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0043 
งดออกเสยีง 155,291 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0170 

6. พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 

นางสาวอานุสราชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัดซึ่งก าหนดให้ที่
ประชุมสามญัประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชขีองบรษิทัทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้
พจิารณาผลการปฏิบตังิานของผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั ประจ าปีทีผ่่านมา ตลอดจนคุณสมบตัแิละ
การใหค้วามเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทั การไม่มคีวามสมัพนัธห์รอืส่วนไดเ้สยีกบับรษิทั/ บรษิทัย่อย/ ผูบ้รหิาร/ ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด ท าใหม้คีวามเป็นอสิระในการปฏบิตังิานไดอ้ยา่งเตม็ที ่รวมทัง้เป็น
ส านักงานสอบบญัชีสากลและค่าสอบบญัชีมคีวามเหมาะสม จงึเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชแีห่ง 
บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจ าปี 2565 โดยมรีายชื่อดงันี้  

รายชื่อผู้สอบบญัชี เลขท่ีใบอนุญาต 
ปีท่ีสอบบญัชีให้บริษทัในรอบ

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

 

โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบรษิัท และในกรณีที่ผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาตดงักล่าวขา้งต้นไม่สามารถปฏบิตังิานได ้ใหบ้รษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอื่นของ
บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั แทนได ้และก าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2565 เท่ากบัปีทีผ่่านมา ดงันี้ 

ค่าสอบบญัชี 
ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) 

(บาท) 
ปี 2564  
(บาท) 

ค่าสอบบญัชงีบการเงนิรวมและค่าสอบบญัชี
รายไตรมาสของบรษิทั 

6,100,000 6,100,000 

ค่าสอบบญัชขีา้งตน้ไม่รวมค่าบรกิารอื่น (Non -audit fee) ซึง่เบกิตามจรงิ 

ทัง้นี้ บรษิัทได้ใช้บรกิารผู้สอบบญัชีของบรษิัทย่อยทัง้ในประเทศและต่างประเทศจากส านักงานสอบบญัชี
เดยีวกนั แต่มบีางบรษิัทย่อยใช้บรกิารจากส านักงานสอบบญัชอีื่น ทัง้นี้ การเลอืกใช้ผูส้อบบญัชขีองแต่ละบรษิัท จะ
พจิารณาจากคุณภาพการใหบ้รกิารและอตัราค่าสอบบญัชเีป็นหลกั ส าหรบับรษิทัย่อยทีอ่ยู่ต่างประเทศทีใ่ชบ้รกิารส านัก
งานสอบบญัชอีื่น คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลใหส้ามารถจดัท างบการเงนิไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา 

จากนัน้นางสาวอานุสรา เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามขอ้สงสยั และเสนอความคดิเหน็ 

 เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ นางสาวอานุสราจงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัิ
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2565 ตามทีเ่สนอ 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 โดยมี
รายละเอยีดตามทีเ่สนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
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เหน็ดว้ย 909,020,015 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9962 
ไม่เหน็ดว้ย 34,418 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0037 
งดออกเสยีง 160,791 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

7. พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 

จากนัน้ นางสาวอานุสราไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็หรอืซกัถาม  

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผูถ้อืหุน้ สอบถามเกี่ยวกบักจิการของบรษิทัว่า การทีป่ระเทศมาเลเซยี เปิดด่าน
พรมแดนไทย-มาเลเซีย ที่อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา และเปิดให้บริการรถไฟฟ้า ลาว -จนี บรษิัทได้รบัประโยชน์ 
อย่างไรต่อการส่งออกยางพาราส าเรจ็รปู 

นางสาวอานุสรา มอบหมายใหน้ายวชิญ์พล สนิเจรญิกุล กรรมการ เป็นผูช้ีแ้จง 

นายวชิญ์พล ชีแ้จงว่า ทัง้ 2 ปัจจยัดงักล่าว ยงัไม่มผีลกระทบกบัการขนส่งยางของบรษิทั เนื่องจากในปัจจุบนั
บรษิทัส่งออกผ่านทางด่านปีนัง ส่วนเรื่องรถไฟฟ้าความเรว็สูง ณ ขณะนี้ บรษิทัยงัไม่ไดใ้ชเ้ป็นช่องทางการขนส่งของ
ทางบริษัท เนื่องจากค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงกว่าการขนส่งทางเรือถึง 7 เท่า แต่หากว่าอนาคต ค่าใช้จ่ายทางรถไฟ
ความเรว็สงูนี้ มกีารปรบัตวัลดลง อาจจะเป็นอกีช่องทางเลอืกหนึ่งของการขนส่งของบรษิทัต่อไป 

นายพงศธร ฉตัรนะรชัต ์ผูถ้อืหุน้ สอบถามค าถาม ดงันี้ 

1. แนวโน้มสถานการณ์เรื่องตูค้อนเทนเนอร ์เป็นอย่างไร 

2. แนวโน้มราคาถงุมอืยางเป็นอย่างไร 

3. บรษิทัจะมกีารพฒันาผลติภณัฑอ์ื่นทีม่มีลูค่าเพิม่ นอกเหนือจากถุงมอืยางหรอืไม่ อยา่งไร 

4. การขาดทุนจากการป้องกนัความเสีย่งจะเกดิขึน้อกีหรอืไม่ และมนีโยบายอย่างไร 

นางสาวอานุสรา มอบหมายใหน้ายวชิญ์พล สนิเจรญิกุล กรรมการ เป็นผูต้อบค าถามในขอ้ 1 นายวรีสทิธิ ์สนิ
เจรญิกุล กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูต้อบค าถามในขอ้ 2 และ 3 และนายภทัราวุธ พาณิชยก์ุล กรรมการ และผูจ้ดัการ
สายงานบญัชแีละการเงนิ (CFO) เป็นผูต้อบค าถามในขอ้ 4 

ค าถามขอ้ที ่1 แนวโน้มสถานการณ์เรื่องตูค้อนเทนเนอร ์เป็นอย่างไร 

นายวชิญ์พล ชีแ้จงว่า ปัจจุบนัราคาค่าขนส่งอยู่ในระดบัสงู ถงึแมจ้ะมขีา่วออกมาว่า ค่าตู้คอนเทนเนอร ์ลดลง 
แต่เนื่องจากการปรบัตวัสงูขึน้ของราคาน ้ามนั ท าใหท้างสายเรอืมกีารคดิค่าใชจ้่ายพเิศษเพิม่ขึน้ เรยีกว่าค่า surcharge 
ซึง่เมื่อคดิค่าตูร้วมค่าใชจ้่ายพเิศษนี้แลว้ กเ็ท่ากบัค่าขนส่งไม่ไดล้ดลงแต่อย่างใด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประจวบกบัการที่
ประเทศจนีมกีารปิดบางเมอืง จงึยิง่เป็นปัจจยักดดนั ท าใหส้ถานการณ์ยงัไม่คลีค่ลาย 

ค าถามขอ้ที ่2 แนวโน้มราคาถุงมอืยางเป็นอย่างไร และ ค าถามขอ้ที ่3 บรษิทัจะมกีารพฒันาผลติภณัฑอ์ื่นทีม่ี
มลูค่าเพิม่ นอกเหนือจากถุงมอืยางหรอืไม่ อย่างไร 

นายวรีสทิธิ ์ตอบค าถามเรื่องแนวโน้มราคาถุงมอืว่า ในหลายประเทศราคาค่อนขา้งคงทีม่าระยะหนึ่ง ส่วนบาง
ประเทศราคาเริม่ปรบัลดลง จากน้ีตอ้งรอดกูารจดัการคลงัสนิคา้ของลูกคา้รายใหญ่ และโรงพยาบาลต่างๆ หากสามารถ
ลดจ านวนถุงมอืในคลงัสนิค้าออกได้มากก็จะส่งผลดตี่อราคาขายถุงมือ ซึ่งคงต้องใชร้ะยะเวลารอดูอีกประมาณ 2-6 
เดอืนต่อจากน้ี 
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ส่วนค าถามเรื่องการผลติผลติภณัฑอ์ื่นนอกจากถุงมอื นายวรีสทิธิช์ ีแ้จงว่า กลุ่มบรษิทัอยู่ในระหว่างการเตรยีม
เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในปลายปีนี้ คือถุงมือผ่าตัด ซึ่งเป็นสินค้าเฉพาะกลุ่มที่มีกระบวนการผลิตที่ไม่เหมือนถุงมือ
แบบเดมิ ในส่วนของผลติภณัฑย์างพาราอื่นๆ ทีไ่ม่ใช่ถุงมอื ทางบรษิทัยงัไม่มแีผนพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ 

ค าถามขอ้ที ่4 การขาดทุนจากการป้องกนัความเสีย่งจะเกดิขึน้อกีหรอืไม่ และมนีโยบายอย่างไร 

นายภทัราวุธ ตอบค าถามเรื่องการบรหิารความเสีย่ง โดยชี้แจงว่า ส าหรบัความเสีย่งหลกั 2 เรื่องของบรษิัท 
อย่างแรกคอื การป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน ซึ่งโดยปกตบิรษิัทด าเนินการอยู่แล้ว แต่ด้วยหลกัการการ
บนัทกึตวัเลขทางบญัชอีาจท าใหม้ผีลต่องบก าไรขาดทุนทีอ่าจจะคลาดเคลื่อนไปได ้อย่างไรกด็ ีในปี 2564 ทางบรษิทัได้
น ามาตรฐานบญัชเีรื่อง hedge accounting ในส่วนของอตัราแลกเปลี่ยนมาใช้เพื่อลดผลกระทบดงักล่าว ดงันัน้ในปี 
2565 ผลกระทบจากการป้องกนัความเสีย่งเรื่องอตัราแลกเปลีย่นจะปรบัลดลงอย่างมนีัยยะ ส่วนการป้องกนัความเสีย่ง
เรื่องทีส่องคอื การป้องกนัความเสี่ยงเรื่องสนิคา้คงเหลอื ซึ่งในปัจจุบนัความต้องการซื้อมเีขา้มาเป็นจ านวนมาก ดงันัน้
สนิคา้คงเหลอืในคลงัสนิคา้ถูกขายออกไปทัง้หมด ผลกระทบทีจ่ะเกดิจากเรื่องดงักล่าวจงึมน้ีอยมาก 

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผูถ้อืหุน้ สอบถามว่าบรษิทัไดเ้ขา้ไปชว่ยเหลอื เกีย่วกบัการใหค้วามรูก้บัเกษตรกร
ชาวสวนยางพารา รว่มกนัการยางแห่งประเทศไทย และกรมวชิาการเกษตรหรอืไม่ 

นางสาวอานุสรา มอบหมายใหน้ายเฉลมิภพ แก่นจนั กรรมการ เป็นผูต้อบค าถาม 

นายเฉลมิภพ ชี้แจงว่า เรื่องนี้อยู่ในส่วนงานความยัง่ยนืขององคก์ร โดยบรษิทัจะใหค้วามส าคญัต่อผูม้ส่ีวนได้
เสยีทุกฝ่าย ซึ่งรวมถงึเกษตรกรชาวสวนยางพาราดว้ย บรษิทัมโีครงการหลายโครงการทีใ่หค้วามช่วยเหลือเกษตรกร 
โดยนายเฉลมิภพไดย้กตวัอย่างโครงการทีด่ าเนินการมาอย่างต่อเนื่องหลายปีและไดร้บัความส าเรจ็อย่างด ีคอื โครงการ
น ้ายางคุณภาพดสีรา้งสุข โดยทางบรษิทัไดด้ าเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครฐั ทัง้การยางแห่งประเทศไทย และกรม
ส่งเสรมิการเกษตร ด าเนินการจดัอบรมให้ความรูด้้านน ้ายางต่อเกษตรกรในการผลติน ้ายางคุณภาพด ีต้นทุนต ่า ซึ่ง
ความรู้ดังกล่าวส่งผลให้เกษตรกรมีความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น อีกโครงการที่ประสบ
ความส าเร็จเช่นกัน เป็นโครงการเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย คือ โครงการบรรทุกยาง ติดราง สร้าง
รอยยิ้ม เป็นโครงการที่ส่งผลดีทัง้ต่อตัวเกษตรกรเองและต่อชุมชน โดยโครงการนี้ เป็นความร่วมมือกับภาครัฐ 
หน่วยงานเกษตร และภาคการขนส่งจราจร เพื่อให้ทุกๆ ฝ่ายในห่วงโซ่อุปทานด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองสอดคล้องไป
ดว้ยกนั 

นายรุ่งวิทย์ ยะหลง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามที่มีข่าวว่า ไทยจะท าคลองตรงคอคอดทางใต้ หากมีการ
ด าเนินการจรงิ จะส่งผลดหีรอืไม่ต่อบรษิทัอย่างไร และบรษิทัมกีารเตรยีมแผนไวอ้ย่างไรบา้ง 

นางสาวอานุสรา ตอบค าถามว่า เรื่องนี้เป็นนโยบายของรฐัทีย่งัไม่ชดัเจน ทางบรษิทัจงึไม่ขอออกความคดิเหน็ 

นายพงศธร ฉัตรนะรชัต์ ผูถ้อืหุน้ สอบถามค าถามต่อเนื่องว่า จากค าถามทีส่อบถามไปก่อนหน้านี้ กระทบต่อ
ผลประกอบการมากไหม และ margin ลดลงหรอืไม่ 

นางสาวอานุสรา มอบหมายให ้นายวชิญ์พล และนายภทัราวุธ ตอบค าถาม 

นายวชิญ์พล ชี้แจงว่า หากเป็นเรื่องของ ค่าตู้คอนเทนเนอร์ ไม่มผีลกระทบ เนื่องจากบรษิัทขายเป็น FOB  
เป็นหลกั ส่วนเรื่องการปรบัขึ้นค่าตู้เกิดต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ถือว่าคงอยู่ในระดบัเดิมมาตัง้แต่ไตรมาส 4 
ดงันัน้ จงึไม่ไดม้ผีลต่อ margin  
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จากนัน้ นายภทัราวุธ ชี้แจงเพิม่เตมิว่า ในส่วนของยางธรรมชาติ ไม่มผีลกระทบ เนื่องจากเงื่อนไขการขาย
ของบรษิทัเป็นเทอม FOB แต่ในส่วนของถุงมอื อาจมผีลกระทบบา้ง แต่อย่างไรกต็ามตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้สามารถบวกเพิม่
ในราคาขายได ้ดงันัน้ โดยภาพรวมไม่ไดม้ผีลกระทบต่อผลประกอบการของบรษิทั  

นายพงศธร ฉตัรนะรชัต์ ผูถ้อืหุน้ ขอใหร้ายงานเรื่องกญัชงเพิม่เตมิ 

นางสาวอานุสรา มอบหมายให ้นางสาวทพิยว์ดเีป็นผูร้ายงาน 

นางสาวทพิย์วด ีรายงานว่า การปลูกกญัชงทีจ่งัหวดัล าปาง จะสามารถเกบ็เกี่ยวผลผลติช่วงแรกไดใ้นปลาย
เดือนเมษายน และทยอยเก็บเกี่ยวไปจนถึงเดือนกรกฎาคม หลังจากนัน้จะทยอยส่งมอบให้ลูกค้า โดยเป็นเมล็ด
ประมาณ 750 กิโลกรมั และเป็น ราก กบั ใบรวมกนัประมาณ 150 กิโลกรมั ซึ่งนับไดว้่าเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 
ส่วนลูกคา้กจ็ะน าไปผลติออกมาเป็นผลติภณัฑไ์ดใ้นช่วงประมาณไตรมาส 4 ของปีนี้ 

เมื่อไม่มคี าถามเพิม่เตมิ นางสาวอานุสราไดเ้รยีนเชญิ นายไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล ประธานกรรมการ กล่าวต่อที่
ประชุม 

นายไวยวุฒ ิกล่าวว่า ตามทีผู่ถ้อืหุน้ไดส้อบถามเกีย่วกบัเรื่องการขนส่ง จงึขอชี้แจงเพิม่เตมิว่า บรษิทัมคีวาม
ได้เปรียบกว่าคู่แข่งมากในเรื่องนี้ เนื่องจากมีโรงงานกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ทัว่ทุกภาคของประเทศ การที่มี
โรงงานผลติอยู่ใกล้แหล่งวตัถุดบิของเกษตรกรนี้ บรษิัทจงึสามารถลดค่าใชจ้่ายเรื่องการขนส่งไปได้มาก ดงันัน้ การ
ปรบัตวัสงูขึน้ของราคาน ้ามนั กไ็ม่ไดเ้ป็นปัจจยัทีจ่ะมผีลกระทบต่อตน้ทุนการผลติของบรษิทัแต่อย่างใด 

ในส่วนของธุรกจิถุงมอืยาง ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมาประสบปัญหาสนิคา้ขาดแคลน ท าใหต้้นทุนการผลติค่อนขา้ง
สูง แต่ในที่สุดก็ปรบัเขา้สู่ระดบัปกตทิัง้ต้นทุนและราคาขาย โดยนายไวยวุฒกิล่าวว่า ธุรกิจนี้ยงัคงด าเนินไปได้ดแีละ
ต่อเนื่อง และบรษิทักย็งัคงขยายก าลงัการผลติอย่างต่อเน่ืองเช่นกนั 

ส่วนธุรกจิยางธรรมชาต ิปัจจยัทีต่อ้งจบัตาดูอย่างใกลช้ดิ คอื เรื่องราคาน ้ามนัทีป่รบัตวัสงูขึน้ ซึง่อาจส่งผลต่อ
ราคายางธรรมชาติด้วย และ เรื่องสงครามระหว่างยูเครนและรสัเซีย ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจของสหรฐัอเมรกิามคีวาม
แขง็แกร่งขึน้ ส าหรบัประเทศจนี หากผลกระทบจากโรคระบาดโควดิลดลง เศรษฐกจิกน่็าจะฟ้ืนกลบัมาอกีครัง้ 

โดยรวมบริษัทสามารถปรับตัวเพื่อเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี ท าให้บริษัทได้รับผลดีจากการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลก และบรษิัทยงัคงให้ความส าคญักบั ESG (Environmental, Social, Governance) 
พรอ้มกบัการขยายธุรกจิเพื่อรองรบัความตอ้งการทีย่งัคงมอีย่างต่อเนื่อง 

นายไวยวุฒ ิกล่าวว่า จากผลประกอบการทีผ่่านมาตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี กล่าวไดว้่า กลุ่มศรตีรงัวนัน้ีถอื
ว่ามคีวามแขง็แกร่งเป็นอย่างมาก และเชื่อว่าเราจะยงัคงแขง็แกร่งอย่างต่อเนื่องต่อๆ ไป 

จากนัน้ ประธานกล่าวปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา 16.55 น.   

 

        - - ลงลายมอืชื่อ - -   
                         (นายไวยวฒุ ิสนิเจรญิกุล) 
                ประธานทีป่ระชุม 

 


