
 

 

  

 
 

รายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น คร ั �งที� 1/2565 
ของ 

บริษทั ศรีตรงัแอโกรอินดสัทรี จาํกดั (มหาชน) 

ประชุมเมื	อวนัที	 27 มกราคม 2565 เริ	มประชุมเวลา 14.30 น. 

ในรปูแบบการประชมุผ่านสื	ออเิลก็ทรอนิกส ์ตามพระราชกําหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื	ออเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 
 

 ในการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครั 2งที	 1/2565 ของบรษิัท ศรตีรงัแอโกรอินดสัทร ีจํากดั (มหาชน) (“บริษัท”)  
มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจํานวน 10 คน และผู้ร ับมอบฉันทะจํานวน 252 คน รวมทั 2งสิ2น 262 คน  
นับจํานวนหุ้นได้ 895,906,788 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.3272 ของจํานวนหุ้นที	จําหน่ายได้แล้วทั 2งหมดของบริษัท 
กล่าวคอื มผีูถ้อืหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรอืไม่น้อยกว่ากึ	งหนึ	งของผูถ้อืหุน้ทั 2งหมด โดย
ถอืหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ที	จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั 2งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของ
บรษิทัแลว้ นางร่มธรรม ชาลปต ิผูป้ระสานงานการประชุมไดก้ล่าวแนะนํากรรมการจาํนวน 13 ท่าน คดิเป็นรอ้ยละ 100 
ของจาํนวนกรรมการทั 2งหมด ดงัรายนามต่อไปนี2 

1. นายไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอานุสรา จติตม์ติรภาพ   รองประธานกรรมการ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

พจิารณาค่าตอบแทน  
3. นายวรีสทิธิ G สนิเจรญิกุล    กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (CEO) และประธานกรรมการบรหิารความเสี	ยง 
4. นายเกรยีง ยรรยงดลิก    กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา 
                                                 และประธานกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
5. นายสมชัชา โพธิ Gถาวร    กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการ

พจิารณาค่าตอบแทน 
6. นายล ีพอล สุเมธ    กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
7. นายไชยยศ สนิเจรญิกุล    กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
8. นายกติชิยั สนิเจรญิกุล    กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการสรรหา 
9. นายภทัราวธุ พาณิชยกุ์ล    กรรมการ กรรมการบรหิาร ผูจ้ดัการสายงานบญัชแีละการเงนิ (CFO) 

และกรรมการบรหิารความเสี	ยง 
10. นายเฉลมิภพ แก่นจนั    กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการบรหิารความเสี	ยง 
11. นายวชิญ์พล สนิเจรญิกุล    กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
12. พลเอก ธนสร ป้องอาณา    กรรมการอสิระ 
13. นายธนาธปิ อุปัตศิฤงค ์    กรรมการอสิระ 
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จากนั 2น ไดแ้นะนําบุคคลที	เกี	ยวขอ้ง ดงันี2  

1. นายวศิรุต เมฆาอภริกัษ์ ที	ปรกึษากฎหมายจากบรษิทัสาํนักงานกฎหมายสากล สยามพรเีมยีร ์จาํกดั  
ทาํหน้าที	เป็น inspector เพื	อดูแลใหก้ารนับคะแนนในการประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง
ตามกฎหมาย และขอ้บงัคบับรษิทั รวมถงึเป็นพยานในการนับคะแนน 

2. นางพชัรนิทร ์อนุวงศว์ฒันชยั เลขานุการบรษิทั 

ก่อนเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม นางร่มธรรมได้แจ้งให้ที	ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั 2งนี2 บรษิัทได้
ว่าจา้งบรษิทั อนิเวนทเ์ทค ซสิเตม็ส ์(ประเทศไทย) จาํกดั ในการจดัประชุมผ่านสื	ออเิลก็ทรอนิกส ์โดยไดใ้ชร้ะบบ Cisco 
Webex Meeting ในการเขา้ร่วมประชุม และใชร้ะบบ Inventech Connect สําหรบัการออกเสยีงลงคะแนนและการนับ
คะแนนเสยีง (E-Voting) จากนั 2น ได้ชี2แจงให้ที	ประชุมทราบถงึวธิกีารออกเสยีงลงคะแนน การนับคะแนน และวธิกีาร
ถามคาํถาม หรอืแสดงความคดิเหน็   

สาํหรบัการออกเสยีงลงคะแนน จะเป็นแบบ 1 หุน้ต่อ 1 เสยีง (1 share 1 vote) ในกรณีผูถ้อืหุน้รายใดมส่ีวน
ได้เสียในเรื	องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสทิธอิอกเสียงลงคะแนน โดยหลงัจากการชี2แจงรายละเอียดแต่ละระเบียบวาระ 
ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซกัถามในประเด็นที	เกี	ยวขอ้งกบัระเบยีบวาระนั 2นๆ และตอบขอ้ซกัถามดงักล่าว
ก่อนที	จะทําการลงมติ โดยบรษิัทให้เวลาในการลงคะแนนเสยีงในระบบในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที สําหรบัการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที	เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ออกเสียงผ่านระบบ Inventech 
Connect หากผูถ้ือหุน้ทําการเลอืก “ยกเลกิออกเสยีงลงคะแนนล่าสุด” หรอืไม่ออกเสยีงลงคะแนน บรษิัทจะถอืว่าเป็น
การลงคะแนนเสยีงเหน็ดว้ยกบัระเบยีบวาระนั 2น การออกเสยีงลงคะแนนสามารถทาํการเปลี	ยนแปลงไดจ้นกว่าจะมกีาร
แจง้ปิดการลงคะแนนเสยีง 

การนับคะแนนเสยีง จะนับเฉพาะผู้ถอืหุน้ที	ออกเสยีงลงคะแนนเสยีงที	ไม่เหน็ดว้ย และ/ หรอื งดออกเสยีงใน
แต่ละระเบยีบวาระเท่านั้น จากนั 2น จะนําคะแนนเสยีงดงักล่าวหกัออกจากจํานวนเสยีงทั 2งหมดของผู้ถือหุ้นที	เขา้ร่วม
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนหรอืมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน (แลว้แต่กรณี) ตามมตทิี	กฎหมายกําหนด ส่วนที	เหลอืจะ
ถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงที	ลงคะแนนเสยีงเหน็ดว้ยในระเบยีบวาระนั 2น ในกรณีที	ผูถ้อืหุน้ออกจากหอ้งประชุม หรอื log-out 
จากระบบก่อนที	จะปิดการลงมตใินวาระใดๆ คะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้จะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดงักล่าว และ
คะแนนเสยีงจะไม่ถูกนํามานับคะแนนในวาระนั 2นๆ 

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถปฏิบัติตาม 
คําแนะนําที	ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อเจ้าหน้าที	  Call Center ที	หมายเลขโทรศัพท ์            
02-021-9164 

จากนั 2น นางร่มธรรมไดเ้รยีนเชญินายไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล ประธานกรรมการบรษิทัซึ	งทาํหน้าที	เป็นประธานที	
ประชุม กล่าวเปิดการประชุม  

นายไวยวุฒิ ได้กล่าวต้อนรบัผู้ถือหุ้น และกล่าวเปิดการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครั 2งที	 1/2565 จากนั 2นได ้
update สถานการณ์ธุรกจิยางธรรมชาตใิหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบดงันี2  

จากสถานการณ์ราคายางธรรมชาตทิี	ปรบัตวัลดลงมาตลอดในช่วงระยะเวลา 10 ปี คอื ตั 2งแต่ปี 2553 ถงึ ตน้ปี 
2563 ซึ	งประกอบกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ด้วยนั 2น นับเป็นผลกระทบที	ค่อนขา้งรุนแรงกับ
ผูป้ระกอบการธุรกจิยางธรรมชาต ิและส่งผลใหห้ลายบรษิทัลม้เลกิธุรกจิไป ทาํใหใ้นอุตสาหกรรมนี2 มคีู่แข่งจาํนวนน้อย
ราย ซึ	งเป็นภาพตรงขา้มกบัทางบรษิทั เนื	องจากบรษิัทยงัคงมคีวามแขง็แกร่ง และสามารถผ่านพน้วกิฤตการณ์ต่างๆ 
มาได ้
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ในช่วงต้นปี 2565 นี2 ราคายางธรรมชาตเิริ	มปรบัตวัสงูขึ2น มาอยู่ที	 50-60 บาทต่อกโิลกรมั (โดยปรบัตวัขึ2นมา
ประมาณรอ้ยละ 30 เมื	อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน) ในขณะนี2 บรษิทัยงัคงขยายกําลงัการผลติอย่างต่อเนื	อง โดย
ในปัจจุบนับรษิทันับเป็นบรษิทัในอุตสาหกรรมยางธรรมชาตทิี	ใหญ่ที	สุดเป็นอนัดบัหนึ	งของโลกอย่างชดัเจน และบรษิทั
กม็เีป้าหมายที	จะครองส่วนแบ่งในตลาดโลกถงึรอ้ยละ 20 เพื	อรกัษาสถานะผูนํ้าในอุตสาหกรรมยางธรรมชาตติ่อไป  

สําหรบัปี 2564 ที	ผ่านมา ถือได้ว่าการดําเนินธุรกิจของบริษัทดีที	สุดเป็นประวัติศาสตร์เลยทีเดียว และ
คาดหวงัว่าในปี 2565 ภาพรวมจะยังคงอยู่ในระดบัดีอย่างต่อเนื	องเช่นกัน โดยเฉพาะในธุรกิจต้นนํ2าและกลางนํ2า 
อย่างไรก็ตาม ทางบรษิัทจะยงัคงใช้ความระมัดระวงัในการดําเนินธุรกิจอย่างดีที	สุด จึงอยากให้ผู้ถือหุ้นให้ความ
ไวว้างใจและมคีวามเชื	อมั 	นในบรษิทัต่อไป  

  จากนั 2นนายไวยวุฒ ิไดม้อบหมายให้นางสาวอานุสรา จติต์มติรภาพ รองประธานกรรมการบรษิทั ทําหน้าที	
เป็นผูด้าํเนินการประชุม 

นางสาวอานุสรา จงึเริ	มการประชุมตามระเบยีบวาระ ดงัต่อไปนี2 

1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564 ซึ�งประชุม เม ื�อวนัที� 2 เมษายน 
2564 

นางสาวอานุสราเสนอรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2564 ซึ	งประชุมเมื	อวนัที	 2 เมษายน 2564 
โดยมรีายละเอียดปรากฏตามสิ	งที	ส่งมาดว้ย 1 ในหนังสอืเชญิประชุมผู้ถือหุ้น เพื	อให้ที	ประชุมพจิารณา จากนั 2นเปิด
โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็ หรอืซกัถามเกี	ยวกบัระเบยีบวาระนี2 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดแสดงความคดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามใดๆ ที	ประชุมพจิารณาแลว้ และมมีตริบัรองรายงาน
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2564 ซึ	งประชุมเมื	อวนัที	 2 เมษายน 2564 ตามที	เสนอ โดยที	ประชุมไดม้มีตอินุมตัิ
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ	งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี2 

เหน็ดว้ย 895,872,788 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9962 
ไม่เหน็ดว้ย 34,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0037 
งดออกเสยีง - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

2. พิจารณาอนุมตัิ เพิ�มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นก ู้ เพิ�มอีกจาํนวน 20,000 ล ้านบาท รวมไม่เกิน 
30,000 ล ้านบาท  

นางสาวอานุสรา มอบหมายให ้นางสาวทพิยว์ด ีสุดเวหา ผูจ้ดัการกลุ่มงานนักลงทุนสมัพนัธ ์(IR) เป็นผูช้ี2แจง
รายละเอยีดในวาระนี2ใหท้ี	ประชุมพจิารณา 

 นางสาวทพิย์วด ีรายงานต่อที	ประชุมว่า ตามที	ที	ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 เมื	อวนัที	 2 เมษายน 
2564 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัออกและเสนอขายหุน้กูใ้นวงเงนิจาํนวนไม่เกนิ 10,000 ลา้นบาทนั 2น เนื	องจากปัจจุบนัการ
ดําเนินงานของบรษิัทมกีารเติบโตขึ2นเป็นอย่างมาก บรษิัทมกีารขยายธุรกิจอย่างต่อเนื	อง และการออกหุ้นกู้จะทําให้
บรษิทัมคีวามคล่องตวัและมทีางเลอืกมากขึ2นในการบรหิารทางการเงนิใหม้ปีระสทิธภิาพสูงสุดในแต่ละช่วงเวลา รวมถงึ
เพื	อเป็นเงนิทุนหมุนเวียนในกิจการ การชําระคืนเงนิกู้ยืม และ/หรือ การไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม คณะกรรมการบริษัทจึง
เหน็สมควรขออนุมตัเิพิ	มวงเงนิการออกและเสนอขายหุน้กู้ โดยเพิ	มวงเงนิอกี 20,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงนิในการ
ออกและเสนอขายหุน้กูท้ ั 2งสิ2น 30,000 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงันี2  
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ประเภท: หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ	งอาจเป็นชนิดระบุชื	อผู้ถือหรอืไม่ระบุชื	อผู้ถือ ประเภทด้อย
สทิธหิรอืไม่ดอ้ยสทิธ ิมแีละ/หรอืไม่มปีระกนั มแีละ/หรอืไม่มผีูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู้ ชนิดทยอย
คนืเงนิต้นหรอืคนืเงนิต้นครั 2งเดยีวเมื	อครบกําหนดไถ่ถอน ทั 2งนี2 ขึ2นอยู่กบัความเหมาะสม
ของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครั 2ง 

วงเงนิ: เพิ	มเตมิจากวงเงนิเดมิอกีจํานวน 20,000 ล้านบาท (สองหมื	นล้านบาท) โดยเมื	อนับรวม
กบัวงเงนิเดมิจํานวน 10,000 ล้านบาท (หนึ	งหมื	นล้านบาท) แล้ว วงเงนิในการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ของบรษิัทมีทั 2งหมดไม่เกิน 30,000 ล้านบาท (สามหมื	นล้านบาท) (หรอื
สกุลเงนิอื	นที	เทยีบเท่า 30,000 ล้านบาท (สามหมื	นลา้นบาท) ณ วนัที	ออกเสนอขาย โดย
จะออกและเสนอขายครั 2งเดยีวหรอืหลายคราวก็ได้ โดยวงเงนิของหุ้นกู้ที	ครบกําหนดไถ่
ถอนแลว้จะนํามานับเป็นวงเงนิของหุน้กูท้ี	สามารถออกและเสนอขายได ้(Revolving) 

อายุ: ตามที	จะกําหนดในแต่ละคราว โดยขึ2นอยู่กบัสภาวะตลาดในขณะที	ออกและเสนอขายหุน้กู ้ 
อตัราดอกเบี2ย: ขึ2นอยู่กบัสภาวะตลาดในขณะที	ออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครั 2ง 
วธิกีารเสนอขาย: เสนอขายภายในประเทศและ/หรอืต่างประเทศให้แก่ผูล้งทุนทั 	วไป และ/หรอืผู้ลงทุนโดย

เฉพาะเจาะจง และ/หรอืผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรอืผู้ลงทุนสถาบนัในประเทศ และ/หรอืผู้
ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ โดยอาจเสนอขายครั 2งเดียวเต็มจํานวน หรือเสนอขาย     
เป็นคราวๆ 

การไถ่ถอนก่อน
กําหนด: 

ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรอืบริษัท อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนด ทั 2งนี2 ให้
เป็นไปตามขอ้ตกลงและเงื	อนไขของหุน้กูท้ี	จะออกในแต่ละคราว 

ทั 2งนี2 ใหค้ณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื คณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื กรรมการผูจ้ดัการ และ/หรอื บุคคลที	
คณะกรรมการบรษิัท และ/หรอื บุคคลที	คณะกรรมการบรหิาร ได้มอบหมายมอํีานาจในการกําหนดรายละเอียดและ
เงื	อนไขอื	นๆ ที	เกี	ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู้ เช่น การกําหนดอตัราดอกเบี2ย ลกัษณะการขายหุน้กู ้ จํานวน
หุน้กู้ที	จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุน้กู้ หลกัประกนั ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาการ
ไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกําหนด วธิกีารชําระเงนิต้นและดอกเบี2ย วธิกีารจดัสรร และรายละเอยีดการเสนอขาย เป็นต้น 
รวมถงึการนําหุน้กูด้งักล่าวไปจดทะเบยีนกบัสมาคมตลาดตราสารหนี2ไทยหรอืตลาดรองแห่งใดๆ ตลอดจนใหม้อํีานาจ
ดําเนินการขออนุญาตกบัหน่วยงานที	เกี	ยวขอ้ง การแต่งตั 2งผู้จดัจําหน่าย และ/หรอื ผู้รบัประกนัการจดัจําหน่าย การ
แต่งตั 2งผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู้ การแต่งตั 2งนายทะเบยีนหุน้กู้ การแต่งตั 2งที	ปรกึษาหรอืบุคคลที	เกี	ยวขอ้งกบัการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ รวมถงึการเขา้เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ที	เกี	ยวขอ้ง และมอํีานาจในการดําเนินงาน
ใดๆ ตามที	จาํเป็นและเกี	ยวเนื	องกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้เพื	อใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการออกและเสนอขายหุน้กู ้ 

จากนั 2นนางสาวอานุสรา เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็ หรอืซกัถามเกี	ยวกบัระเบยีบวาระนี2  

 นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผูถ้อืหุน้ สอบถามว่า การเพิ	มวงเงนิหุ้นกู้จํานวน 20,000 ล้านบาทนั 2น บรษิทัจะ
นําไปลงทุนอะไร และจดัสรรหุน้กู้ให้นักลงทุนรายใดบ้าง มอีตัราดอกเบี2ย และระยะเวลาการไถ่ถอนเป็นไปตามภาวะ
เศรษฐกจิในปัจจุบนัอย่างไรบา้ง 

 นางสาวอานุสรา มอบหมายใหน้างสาวทพิยว์ด ีผูจ้ดัการกลุ่มงานนักลงทุนสมัพนัธ ์(IR) เป็นผูต้อบคาํถาม 

 นางสาวทพิย์วด ีชี2แจงว่า เนื	องจากสถานการณ์การดําเนินธุรกจิของบรษิัทในปัจจุบนัมกีารเตบิโตเป็นอย่าง
มาก บรษิัทไดร้บัคําสั 	งซื2อผลติภณัฑ์ยางธรรมชาตเิขา้มาอย่างต่อเนื	อง ประกอบกบัแนวโน้มอตัราดอกเบี2ยขาขึ2น และ
บรษิัทมแีผนการขยายกําลงัการผลติโรงงานยางแท่งทั 2งในภาคใต้และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงึเป็นเหตุผลและ 
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ความจําเป็นที	จะต้องออกและเสนอขายหุน้กู้เพิ	มเติม เพื	อนํามาใชใ้นการขยายโรงงานยางแท่งในปีนี2ประมาณ 4,000 
ลา้นบาท ตลอดจนนํามาใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนที	จะเพิ	มขึ2นตามกําลงัการผลติอกีประมาณ 25,000 ลา้นบาท 

 ส่วนเรื	องการจดัสรรให้นักลงทุนรายใด อตัราดอกเบี2ย และระยะเวลาการไถ่ถอนจะเป็นอย่างไร บรษิัทจะ
พจิารณาไปตามสภาวการณ์ในแต่ละช่วงเวลา และจะมกีารชี2แจงใหผู้ถ้อืหุน้ไดท้ราบเป็นลําดบัต่อไป  

 เมื	อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามเพิ	มเตมิ นางสาวอานุสราจงึขอใหท้ี	ประชุมพจิารณาอนุมตัเิพิ	มวงเงนิการ
ออกและเสนอขายหุน้กู ้เพิ	มอกีจาํนวน 20,000 ลา้นบาท รวมไม่เกนิ 30,000 ลา้นบาท 

 ที	ประชุมพจิารณาแลว้ และมมีตอินุมตัเิพิ	มวงเงนิการออกและเสนอขายหุน้กู ้เพิ	มอกีจาํนวน 20,000 ลา้นบาท 
รวมไม่เกนิ 30,000 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดตามที	เสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่สามในสี	ของจาํนวน
เสยีงทั 2งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ	งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี2 

เหน็ดว้ย 893,231,425 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.7013 
ไม่เหน็ดว้ย 2,675,363 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.2986 
งดออกเสยีง - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

 

3. รบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

นางสาวอานุสรา มอบหมายให้นายภทัราวุธ พาณิชย์กุล กรรมการบรหิาร และผู้จดัการสายงานบญัชแีละ
การเงนิ (CFO) เป็นผูช้ี2แจงรายละเอยีดในวาระนี2 

 นายภัทราวุธ รายงานต่อที	ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและข้อบังคับของบรษิัท 
คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครั 2งคราว เมื	อเหน็ว่าบรษิทัมกํีาไรสมควรพอที	จะทํา
เช่นนั 2น และเมื	อไดจ้่ายเงนิปันผลแล้ว ใหร้ายงานใหท้ี	ประชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป จงึเหน็สมควรแจง้
ใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลในปี 2564 รวมจาํนวน 3 ครั 2ง ดงันี2 

คร ั �งที� 1 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื	อวันที	 11 มิถุนายน 2564 จากผลการดําเนินงานของบริษัทตามงบแสดง
 ฐานะทางการเงนิ และบญัชกํีาไรขาดทุน สําหรบังวดสามเดอืนสิ2นสุด ณ วนัที	 31 มนีาคม 2564 ตามมตขิอง
 คณะกรรมการบรษิัท ในการประชุมครั 2งที	 3/2564 เมื	อวนัที	 12 พฤษภาคม 2564 ในอตัราหุ้นละ 1.00 บาท 
 รวมเป็นเงนิจํานวนทั 2งสิ2น 1,536 ล้านบาท โดยจ่ายจากกําไรสุทธใินปีและกําไรสะสมที	ยงัไม่จดัสรร ส่วนที	
 ไม่ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน ซึ	งสุทธจิากผลขาดทุนสุทธยิกมาไม่เกนิ 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบญัชปัีจจุบนั  

คร ั �งที� 2 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื	อวันที	 8 กันยายน 2564 จากผลการดําเนินงานของบริษัทตามงบแสดง
 ฐานะทางการเงนิ และบญัชกํีาไรขาดทุน สาํหรบังวดหกเดอืนสิ2นสุด ณ วนัที	 30 มถิุนายน 2564 ตามมตขิอง
 คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั 2งที	 5/2564 เมื	อวนัที	 10 สิงหาคม 2564 ในอตัราหุ้นละ 1.25 บาท   
 รวมเป็นเงนิจาํนวนทั 2งสิ2น 1,920 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงันี2 

 จ่ายจากกําไรสุทธใินปีส่วนที	ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน 0.25 บาทต่อหุน้ ซึ	งผูถ้ือหุน้ไดร้บัยกเวน้ไม่หกั
ภาษ ีณ ที	จ่าย  

 จ่ายจากกําไรสุทธใินปีส่วนที	ไม่ได้รบัการส่งเสรมิการลงทุน 1.00 บาทต่อหุน้ ซึ	งสุทธจิากผลขาดทุนสุทธิ
ยกมาไม่เกนิ 5 ปีก่อนรอบบญัชปัีจจุบนั ซึ	งผูถ้อืหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รบัเครดติในการคํานวณ
ภาษเีงนิได ้

คร ั �งที� 3 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื	อวันที	 8 ธันวาคม 2564 จากผลการดําเนินงานของบริษัทตามงบแสดง
 ฐานะทางการเงนิ และบญัชกํีาไรขาดทุน สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิ2นสุด ณ วนัที	 30 กนัยายน 2564 ตามมตขิอง



- 6 - 

 คณะกรรมการบรษิัท ในการประชุมครั 2งที	 7/2564 เมื	อวนัที	 8 พฤศจกิายน 2564 ในอตัราหุ้นละ 1.25 บาท 
 รวมเป็นเงนิจํานวนทั 2งสิ2น 1,920 ล้านบาท โดยจ่ายจากกําไรสุทธใินปีส่วนที	ไม่ได้รบัการส่งเสรมิการลงทุน  
 ซึ	งสุทธจิากผลขาดทุนสุทธยิกมาไม่เกนิ 5 ปี ก่อนรอบบญัชปัีจจุบนั 

โดยสรุป 9 เดอืนในปี 2564 จ่ายเงนิปันผลไป 3.50 บาทต่อหุน้คดิเป็น 5,376 ลา้นบาท 

โดยมขีอ้มลูดงัแสดงในตาราง 
 ปี 2564 

ระหว่างกาล คร ั �งที� 3 
ปี 2564 

ระหว่างกาล คร ั �งที� 2 
ปี 2564 

ระหว่างกาล คร ั �งที� 1 
ปี 2563 

กําไรสุทธงิบการเงนิรวม (ลา้นบาท) 23,757 18,570 10,374 15,397 
กําไรสุทธงิบการเงนิรวม ส่วนที	เป็น
ของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (ลา้นบาท) 

14,233 11,002 5,958 9,531 

กําไรต่อหุน้ขั 2นพื2นฐาน สว่นที	เป็นของ
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (บาท/หุน้) 

9.27 7.16 3.88 6.21 

จํานวนเงนิปันผลตอ่หุน้ (บาท/หุน้) 1.25 1.25 1.00 2.25 
จํานวนหุน้ 1,535,999,998 1,535,999,998 1,535,999,998 1,535,999,998 
รวมจํานวนเงนิปันผลจ่าย (ลา้นบาท) 1,920 1,920 1,536 3,456 
สดัส่วนการจ่ายปันผลเทยีบกําไรสุทธิ
ของงบการเงนิรวม (%) 

13.49 17.45 25.78 36.23 

วนัที	อนุมตั ิ 8/11/2021 10/8/2021 12/5/2021 16/2/2021 
วนัที	จ่ายปันผล 8/12/2021 8/9/2021 11/6/2021 29/4/2021 

จากนั 2นนางสาวอานุสรา เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็ หรอืซกัถามเกี	ยวกบัระเบยีบวาระนี2  

 ไม่มผีูถ้อืหุ้นท่านใดแสดงความคดิเห็น หรอืมขีอ้ซกัถามใดๆ นางสาวอานุสราจงึขอให้ที	ประชุมรบัทราบการ
จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ดงัรายละเอยีดตามที	ไดนํ้าเสนอ โดยวาระนี2ไม่มกีารลงมติจากผูถ้ือหุน้ เนื	องจากเป็นวาระ     
เพื	อทราบ 

4. พิจารณาเรื�องอื�นๆ  

ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอเรื	องอื	นใดใหท้ี	ประชุมพจิารณา 

นางสาวอานุสราไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็หรอืซกัถาม  

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น เสนอแนะให้บรษิัทจดัการประชุมทางสื	ออิเล็กทรอนิกส์ในการประชุม  
ครั 2งต่อไป เนื	องจากเคยเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุน้เมื	อปีที	ผ่านมาที	โรงแรมในต่างจงัหวดั ต้องเสยีค่าใช้จ่ายในการ 
เดนิทาง และค่าโรงแรมที	พกั อีกทั 2งมองว่าการจดัประชุมทางสื	ออิเล็กทรอนิกส์ จะช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายทั 2งสําหรบั
บรษิทัและผูถ้อืหุน้ดว้ย จงึขอเสนอแนะนําเพื	อใหจ้ดัประชุมครั 2งต่อไป 

 นางสาวอานุสรากล่าวขอบคุณสาํหรบัขอ้เสนอแนะ และขอรบัขอ้เสนอแนะดงักล่าวไปพจิารณาเพื	อดาํเนินการ
ต่อไป 

 นางสาวอานุสราไดแ้จง้ว่าที	ประชุมไดพ้จิารณาครบถว้นตามระเบยีบวาระที	ไดกํ้าหนดแลว้ เมื	อไม่มคีาํถามใดๆ 
เพิ	มเตมิ จงึขอใหป้ระธานกล่าวปิดการประชุม 

จากนั 2น ประธานไดก้ล่าวขอบคุณผู้ถอืหุน้ที	ไดส้ละเวลามาเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครั 2งที	 1/2565 และ
กล่าวปิดการประชุม 
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ปิดประชุมเวลา 15.15 น.   

      
                         (นายไวยวฒุ ิสนิเจรญิกุล) 
                ประธานที	ประชุม 


