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รายงานการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564 
บริษทั ศรีตรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

วนัศกุรท่ี์ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องแกรนด ์คอนเวนชัน่ ฮอลลบ์ี ชัน้ 8 โรงแรมลีการเ์ดนส ์พลาซ่า  

เลขท่ี 29 ถนนประชาธิปัตย ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
 

 

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ของบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
(“บริษทัฯ”) มผีูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง 60 ราย และผูร้บัมอบฉันทะมาประชุม 598 ราย รวมผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบ
ฉนัทะเขา้ร่วมประชุมทัง้สิน้ 658 ราย นับจ านวนหุน้รวมกนัได ้2,123,334,501 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 74.31 ของจ านวนหุน้
ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ กล่าวคอื มผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรอืไม่น้อย
กว่ากึง่หนึ่งของผูถ้อืหุน้ทัง้หมด โดยถอืหุน้นับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของบรษิทัฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบญัญตับิรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ แล้ว 
โดยม ีศ.ดร.วรีกร อ่องสกุล ประธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชุม  

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. ศ.ดร. วรีกร  อ่องสกุล ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหา ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

2. นายกติชิยั   สนิเจรญิกุล รองประธานกรรมการ กรรมการบรหิาร และประธานกรรมการสรรหา 

3. ดร.ไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล  กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร  

(ไม่สามารถเดนิทางมาเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง เนื่องจากขอ้จ ากดั
ในการเดนิทางเขา้ประเทศ ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 จงึเขา้ร่วม
ประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์Video Conference จากประเทศสงิคโปร)์ 

4. นายอนันต ์พฤกษานุศกัดิ ์ กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

5. นางอุณากร พฤฒธิาดา กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

6. พลเอกบณัฑติย ์บุณยะปาน กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

7. ศ.คลนิิก นพ.สรณ บุญใบชยัพฤกษ์ กรรมการอสิระ 

8. นายวรีสทิธิ ์  สนิเจรญิกุล กรรมการ กรรมการบรหิาร และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

9. นายวทิยน์าถ สนิเจรญิกุล กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

10. นางสาวจรญิญา จโิรจน์กุล กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน กรรมการบรหิารความเสีย่ง และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

11. นางสาวธนวรรณ เสงีย่มศกัดิ ์ กรรมการ กรรมการบรหิารความเสี่ยง และผู้อ านวยการสายงานบญัชี
และการเงนิ 

กรรมการทีไ่ม่ได้เข้าร่วมประชุม 
1. นายเฉีย ช ีปิง กรรมการ และผูอ้ านวยการสายงานการตลาด 

  

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1 
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 ทัง้นี้ มกีรรมการเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง 10 ท่าน จากจ านวนกรรมการรวม 12 ท่าน คดิเป็นสดัส่วน
กรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชุมรอ้ยละ 83.33 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

 ในการประชุมผู้ถอืหุน้ครัง้นี้ บรษิัทฯ ได้เชญิผู้สอบบญัชี เพื่อให้ค าอธบิายหรอืตอบขอ้ซกัถามในประเดน็
ต่างๆ ต่อผู้ถือหุ้น และที่ปรกึษากฎหมายอิสระ ท าหน้าที่เป็น inspector เพื่อดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่าง
โปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคบับริษัท รวมถึงการเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน โดยมีรายชื่อ
ดงัต่อไปนี้ 

ผู้สอบบญัชี 
นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั 

ทีป่รึกษากฎหมายอิสระ 
นางสาวมณฑาทพิย ์ธุระกจิจ านง บรษิทั กฎหมายสยามนิตธิรรม จ ากดั  

นางพีระวรรณ มาตรงามเมอืง เลขานุการบรษิัท ท าหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม และนางอมรลดา  
พงษ์สุธรีุ่งเรอืง ท าหน้าทีเ่ป็นผูด้ าเนินการประชุม  

ก่อนเขา้สู่ระเบยีบวาระการประชุม ประธานได้มอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชุมท าการชี้แจงถงึวธิปีฏบิตัิ 
ในการออกเสยีงลงคะแนน การเกบ็บตัรลงคะแนน และการนับคะแนนในแต่ละวาระ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดร้บัทราบ ดงันี้ 

1. ในการออกเสยีงลงคะแนน ใหถ้อืว่า 1 หุน้ เท่ากบั 1 เสยีง 

2. ผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงค์จะออกเสยีง “เหน็ดว้ย” หรอื “ไม่เหน็ดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” ในแต่ละวาระ โปรด
ท าเครื่องหมายกากบาทหรอืเครื่องหมายถูก ดว้ยปากกา ลงในบตัรลงคะแนนในช่องทีเ่ป็นความเหน็ของท่านเพยีงช่อง
เดียวเท่านัน้ มิฉะนัน้จะถือว่าบตัรลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย โดยผู้ถือหุ้นจะต้องลงลายมือชื่อก ากับในบตัร
ลงคะแนนดงักล่าวทุกใบดว้ย  

3. บตัรลงคะแนนเสยีงใดทีไ่ม่สามารถแสดงถงึความประสงค์ของผูถ้ือหุน้ได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนน
เสยีงไปทางใด จะถือว่าเป็น “บตัรเสยี” เช่น การท าเครื่องหมายทัง้ในช่อง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” และ/หรือ  
“งดออกเสยีง” หรอืท าเครื่องหมายไม่ชดัเจน หรอืขดีฆา่เครื่องหมายใดๆ โดยไม่ลงชื่อก ากบับรเิวณทีข่ดีฆา่ เป็นตน้ 

4. ส าหรบัการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามว่ามที่านใด “ไม่เหน็ดว้ย” หรอื “งดออก
เสยีง” ใหย้กมอืขึน้ เพื่อใหเ้จา้หน้าทีเ่ดนิไปเกบ็บตัรลงคะแนนเพื่อน ามาประมวลผล ส่วนท่านทีไ่ม่ยกมอืจะถอืว่า “เหน็
ดว้ย” ซึง่เจา้หน้าทีจ่ะท าการเกบ็บตัรลงคะแนนทีเ่หน็ดว้ยหลงัจากเสรจ็สิน้การประชุม 

ยกเว้นในวาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 
2564 เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี เจ้าหน้าที่จะท าการเก็บบตัรลงคะแนนทุกความคิดเห็น คือ  
เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีง เพื่อน ามาประมวลผลทนัท ี

5. ในการนับคะแนน บรษิทัฯ จะน าคะแนนเสยีงที ่“ไม่เหน็ดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” หกัออกจากคะแนน
เสยีงทัง้หมด โดยถอืว่าคะแนนเสยีงทีเ่หลอืจากการหกัออกดงักล่าวเป็นคะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ยกบัวาระนัน้ๆ  

6. ส าหรบัการออกเสยีงลงคะแนน 

ในวาระที ่1-4 และวาระที ่6 จะต้องไดร้บัมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน  
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ในวาระที่ 5 จะต้องได้รับมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม  

ในวาระที่ 7 จะต้องได้รับมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

7. ก่อนการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามเกีย่วกบั
วาระหรอืไม่ แต่ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา (COVID-19) ในปัจจุบนั เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 บรษิัทฯ มไิด้จดัไมโครโฟนส าหรบัการซกัถามในหอ้งประชุม และเพื่อใหก้ารบรหิารเวลาการประชุม
เป็นไปอย่างกระชบั โดยระหว่างการน าเสนอแต่ละวาระ ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะสามารถส่งค าถามล่วงหน้าได ้หรอื
เขยีนค าถามลงในบตัรค าถามทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัเตรยีมไวใ้ห ้พรอ้มลงลายมอืชื่อก ากบั และส่งใหเ้จา้หน้าทีร่วบรวม
เสนอต่อท่านประธานกรรมการบรษิทั เพื่อมอบหมายใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งในแต่ละวาระพจิารณาตอบค าถามต่อไป 

8.  กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้จดัส่งหนังสอืมอบฉันทะแบบ ก หรอื แบบ ข หรอื แบบ ค มายงับรษิัทฯ โดยมอบ
ฉันทะใหก้รรมการอสิระเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนน หรอืได้ก าหนดใหก้รรมการอิสระออกเสยีงลงคะแนน
ตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้นัน้ บรษิทัฯ ไดท้ าการลงคะแนนเสยีงตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ไวเ้ป็นการล่วงหน้าแลว้ 

ภายหลงัจากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามขอ้สงสยัในการออกเสยีงลงคะแนน ซึ่งไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใด
มขีอ้ซกัถาม ประธานจงึเริม่การประชุมตามระเบยีบวาระ ดงัต่อไปนี้  

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2563 เมื่อวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2563 

ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 
1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 25 ธนัวาคม 2563 โดยมรีายละเอียดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาด้วย 1 ในหนังสอืเชญิประชุม 
ผูถ้อืหุน้แลว้  

ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามหรอืเสนอขอแก้ไขเพิม่เตมิรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2563 เป็นอย่าง
อื่น ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิโดยมตใินวาระนี้ตอ้งไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนน 

มติ ที่ประชุมมมีติรบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 ซึ่งจดัขึ้นเมื่อวนัที่ 25 ธนัวาคม 
2563 ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 2,123,429,101 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0000 
รวม 2,123,429,101 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง  

หมายเหตุ: มผีู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิม่ในระหว่างวาระนี้  ส่งผลให้มผีู้ถือหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมรวมทัง้สิ้น 666 ราย  
นับจ านวนหุ้นได้ 2,123,429,101 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 74.31 ของจ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
บรษิทัฯ  

วาระท่ี 2 รบัทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษทัในรอบปี 2563 และพิจารณาอนุมติังบการเงิน
ของบริษทัฯ ประจ าปี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ประธานไดม้อบหมายให้ นางอรลกัษณ์ นาคนิทร์ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ เป็นผูอ้ธบิายรายละเอยีด
ในวาระนี้ต่อทีป่ระชุม 
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นางอรลกัษณ์ น าเสนอต่อทีป่ระชุมว่าวาระนี้เป็นวาระรบัทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบรษิทั
ในรอบปี 2563 และพจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบรษิทัฯ ประจ าปี 2563 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 พรอ้มรายงาน
ของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
รายละเอยีดปรากฎตามรายงานประจ าปี 2563 ในหวัขอ้ “งบการเงนิ” โดยมรีายงานสรุปดงันี้ 

รายไดแ้ละปรมิาณการขาย  

บรษิทัฯ มปีรมิาณการขายส าหรบัปี 2563 จ านวน 27,965 ลา้นชิน้ เปรยีบเทยีบกบัปี 2562 ที ่19,892 ลา้น
ชิ้น หรอืเพิม่ขึ้นร้อยละ 40.6 โดยปรมิาณการขายทีเ่พิม่ขึ้นหลกัๆ มาจากก าลงัการผลติจากโครงการขยายที่โรงงาน
สาขาหาดใหญ่และโรงงานสาขาตรงั   

รายไดจ้ากการขายส าหรบัปี 2563 จ านวน 30,405 ล้านบาท เปรยีบเทยีบกบัปี 2562 ที ่11,994 ล้านบาท 
หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 153.5 ซึ่งเป็นการเพิม่ขึน้ทีสู่งกว่าปรมิาณยอดขายอนัเป็นผลมาจากราคาขายเฉลี่ยทีป่รบัตวัสงูขึน้
จากความตอ้งการถุงมอืยางในตลาดโลกในสถานการณ์ของการระบาดของไวรสั COVID-19 

รายไดจ้ากการขายแยกตามผลติภณัฑ ์แบ่งเป็นรายไดจ้ากการขายถุงมอืยางธรรมชาตชินิดมแีป้ง (NRPD)  
ถุงมอืยางธรรมชาติชนิดไม่มแีป้ง (NRPF) และถุงมอืยางสงัเคราะห์ (NBR) ที ่10,876 ล้านบาท 7,307 ล้านบาท และ 
12,222 ลา้นบาท ตามล าดบั หรอืแบ่งเป็นรายไดก้ารขายตามผลติภณัฑส์ดัส่วนรอ้ยละ 35.8, 24.0 และ 40.2 

รายไดจ้ากการขายแยกภูมภิาค โดยมรีายไดห้ลกัมาจากภูมภิาคเอเชยี ยุโรป อเมรกิาเหนือ และอเมรกิาใต้ 
ในสดัส่วนรอ้ยละ 36, 21, 25 และ 10 ตามล าดบั รวมเป็นรอ้ยละ 92 ในปี 2563 

ต้นทุนขาย ในปี 2563 บริษัทฯ มีต้นทุนขาย 13,602 ล้านบาท จากปริมาณการขาย 27,965 ล้านชิ้น 
ประกอบด้วยต้นทุนวตัถุดิบ ร้อยละ 53 ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค รอ้ยละ 14 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ร้อยละ 10 
ต้นทุนค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย ร้อยละ 7 ต้นทุนบรรจุภณัฑ์ ร้อยละ 7 และอื่นๆ ร้อยละ 9 ซึ่งเปรยีบเทยีบกบัปี 
2562 บรษิทัฯ มตี้นทุนขาย 10,555 ล้านบาท จากปรมิาณการขาย 19,892 ล้านชิ้น โดยโครงสรา้งตน้ทุนประกอบดว้ย
ต้นทุนวตัถุดิบ คือ ต้นทุนน ้ายางและสารเคมี ร้อยละ 49, ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ประกอบด้วย ต้นทุนด้าน
พลงังานและน ้า ร้อยละ 15 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ร้อยละ 11 ต้นทุนค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย ร้อยละ 7 ต้นทุน
บรรจุภณัฑ์ รอ้ยละ 6 และอื่นๆ รอ้ยละ 12 ทัง้นี้ โครงสรา้งทีเ่ปลี่ยนแปลงไป เกดิจากการทีบ่รษิทัฯ เดนิเตม็ก าลงัการ
ผลติ และสามารถบรหิารตน้ทุนดา้นแรงงานและตน้ทุนการผลติไดเ้ตม็ประสทิธภิาพมากขึน้ 

ส าหรบัแนวโน้มราคาวตัถุดิบหลกั คือ น ้ายางธรรมชาติและน ้ายางสงัเคราะห์นัน้ แนวโน้มของน ้ายาง
ธรรมชาติมแีนวโน้มเพิม่ขึ้นอย่างต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2561 โดยเฉพาะอย่างยิง่มคีวามผนัผวนอย่างมากในช่วงไตรมาส 
4/2563 ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัส าหรบัการเพิม่ขึน้ของต้นทุนการผลติถุงมอืยาง ในส่วนของน ้ายางสงัเคราะห์ ซึ่งเป็นการ
ผสมระหว่างโพลเิมอรข์องอะครโิลไนไตรลแ์ละบวิตาไดอนี แนวโน้มราคาในปี 2563 มแีนวโน้มต ่าลงในช่วงไตรมาส 1-3 
แต่มีการปรบัตัวเพิม่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วในไตรมาส 4/2563 รวมถึงปัจจยัส าคญั คือ อุปสงค์ของน ้ายางสงัเคราะห์ที่
เพิม่ขึน้มากกว่าอุปทาน ท าใหต้้นทุนของน ้ายางสงัเคราะห์ปรบัตวัเพิม่ขึน้อย่างมากในช่วงไตรมาส 4/2563 อย่างไรก็
ตาม ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของน ้ายางทัง้ 2 ชนิด สามารถผลกัดนัไปยงัราคาขายถุงมอืได้ทัง้หมด จากการที่ตลาดยงัคง
ตอ้งการถุงมอืยางเพิม่ขึน้ 

อตัราแลกเปลี่ยน เป็นปัจจยัส าคญัของบรษิทัฯ เนื่องดว้ย บรษิทัฯผลติสนิคา้เพื่อส่งออกเกนิกว่ารอ้ยละ 90 
ทัง้นี้ จะเหน็ว่าแนวโน้มค่าเงนิบาทต่อเงนิดอลลาร์สหรฐั มแีนวโน้มแขง็ค่าขึน้ในปี 2562 ถงึ 2563 ซึ่งหากเปรยีบเทยีบ
กบัอตัราแลกเปลีย่นของคู่แข่งหลกั คอื มาเลเซยี ซึง่ค่าเงนิเฉลีย่มแีนวโน้มคงทีถ่งึอ่อนค่าลงเลก็น้อย ท าใหเ้รามขีอ้เสยี
เปรยีบในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งบรษิัทฯ ได้บรหิารจดัการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบดงักล่าวโดยการซื้อขายอตัรา
แลกเปลีย่นล่วงหน้ากบัธนาคารพาณิชย ์
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ก าไรขัน้ตน้ ในปี 2563 บรษิทัฯ มกี าไรขัน้ตน้ 16,803 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 55.3 จากยอดขาย เปรยีบเทยีบ
กบัปี 2562 ที่ 1,439 ล้านบาท หรอืร้อยละ 12.0 ทัง้นี้ การเพิม่ขึน้ของก าไรขัน้ต้นในปี 2563 เนื่องมาจากการเพิม่ขึน้
ของรายไดจ้ากการขาย ทัง้จากราคาขายทีเ่พิม่ขึน้จากความต้องการถุงมอืยางในตลาด และปรมิาณการขายทีเ่พิม่ขึน้
จากการขยายก าลงัการผลติของบรษิทัฯ ถงึแมว้่าราคาวตัถุดบิจะปรบัตวัเพิม่สูงขึน้ แต่บรษิทัฯ สามารถบรหิารต้นทุน
การผลติหลกัอื่นไดล้ดลง ทัง้ค่าพลงังาน ค่าเสื่อมราคา และค่าแรง เมื่อเทยีบกบัปรมิาณการผลติทีเ่พิม่ขึน้ 

ค่าใช้จ่ายในการจดัจ าหน่าย ในปี 2563 มจี านวน 605 ล้านบาท ประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายในการขนส่ง  
ร้อยละ 53 ค่าใช้จ่ายบุคลากร ร้อยละ 25 ค่านายหน้า ร้อยละ 8 และส่วนที่เหลอือีกร้อยละ 14 ทัง้นี้ การเพิม่ขึ้นของ
ค่าใช้จ่ายด้านการจดัจ าหน่ายเพิม่ขึ้น เกิดจากสดัส่วนการขายแบบ CIF Term เพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน ท าให้บรษิัทฯ  
มคี่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัค่าระวางเรอื (Ocean Freight Cost) ทัง้นี้ ต้นทุนดงักล่าวได้มกีารบวกเพิม่เขา้ไปในราคาขายแก่
ลูกค้า อีกทัง้ ในปี 2563 มีการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งสร้างปัญหากับธุรกิจส่งออกทัว่โลก ท าให้บริษัทฯ  
มผีลกระทบในการจดัการดา้นต้นทุนการขนส่ง การผลกัดนัใหลู้กคา้ปรบัเปลี่ยนจากการซื้อขายแบบ FOB Term เป็น 
CIF Term กเ็ป็นแนวทางการแกปั้ญหาอย่างหนึ่ง ซึง่ท าใหบ้รษิทัฯ มคีวามคล่องตวัในการจดัการกบัปัญหาดงักล่าวไดด้ี
ขึ้น ส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในด้านการตลาดและการขายที่รบัโอนมาจากบริษัท ศรีตรงัแอโกรอินดสัทรี จ ากดั 
(มหาชน) (“STA”) อนัเป็นผลจากการปรบัโครงสรา้งกลุ่มบรษิทัและการขายใหช้ดัเจน 

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร ในปี 2563 จ านวน 495 ล้านบาท มโีครงสร้างหลกั คือ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  
รอ้ยละ 48 ซึ่งเพิม่ขึน้สอดคล้องกบัผลประกอบการของบรษิทัฯ และค่าใชจ้่ายอื่นๆ รอ้ยละ 32 และมคี่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่
เพิม่ขึน้ คอื ค่าใชจ้่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์จากการออกหุน้ ESOP ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานบรษิทัฯ ค่าที่
ปรกึษาในการน าบรษิทัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และค่าใชจ้่ายในการพฒันาชุมชนส าหรบั
พืน้ทีจ่ดัตัง้โรงงานใหม่ 

ภาระดอกเบี้ยและภาษี บริษัทฯ มีดอกเบี้ยจ่ายในปี 2563 ที่ 142 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2562 ซึ่งมี
ดอกเบี้ยจ่ายที ่194 ล้านบาท เนื่องดว้ยบรษิทัฯ มกีารจ่ายช าระคนืเงนิกู้ก่อนก าหนด อกีทัง้ ในส่วนของอตัราดอกเบีย้ 
ซึง่บรษิทัฯ จ่ายดอกเบีย้อยู่ทีอ่ตัรารอ้ยละ 2.13 ซึง่ดอกเบีย้ MLR เฉลีย่อยู่ทีร่อ้ยละ 5.43 ส าหรบัเงนิกูค้งเหลอื ณ สิน้ปี 
2563 จ านวน 6,300 ลา้นบาทนัน้ เป็นเงนิกูร้ะยะยาว 5,525 ลา้นบาท และเงนิกูท้ีถ่งึก าหนดช าระใน 1 ปี 774 ลา้นบาท
นัน้ เป็นเงนิกู้ทีอ่ยู่ในโครงการส่งเสรมิการใชย้างของการยางแห่งประเทศไทย (“กยท.”) ซึ่งบรษิทัฯ คาดว่าจะไดร้บัเงนิ
ชดเชยดอกเบีย้จากการใชย้างเพิม่ขึน้เป็นรายปีตามเงือ่นไขของโครงการ 

ในส่วนของภาษี 1,546 ล้านบาท เกดิจากผลประกอบการของบรษิทัฯ ทีม่กี าไรในการด าเนินกจิการสูงขึน้
มาก แต่มอีตัราภาษีที่แท้จริง (Effective Tax Rate) ร้อยละ 9.7 ซึ่งลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 14.5 เนื่องด้วยบรษิัทฯ  
มผีลการด าเนินการจากกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนในสดัส่วนทีเ่พิม่ขึน้จากการเดนิการผลติจากโครงการขยาย 

ก าไรสุทธ ิในปี 2563 บรษิทัฯ มกี าไรสุทธ ิ14,401 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 47.4% หากเปรยีบเทยีบกบัปีก่อน 
บรษิทัฯ มกี าไรสุทธ ิ614 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 5.1 ซึ่งนอกจากปัจจยัดา้นมลูค่าขาย บรษิทัฯ มีรายไดอ้ื่นเพิม่สงูขึน้ทัง้
จากรายไดจ้ากการขายเศษซากวสัดุ และรายไดจ้ากเงนิชดเชยโครงการสนับสนุนสนิเชื่อแก่ผูป้ระกอบการจาก กยท.  
ทัง้นี้ บริษัทฯ มีก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน ก าไรขาดทุนอื่นๆ จ านวน 99 ล้านบาท รายได้ทางการเงินหรือรายได้
ดอกเบีย้ 39 ลา้นบาท จากเงนิฝากธนาคาร   

งบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ มสีนิทรพัย์รวมที ่43,293 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น
สนิทรพัยห์มุนเวยีน 33,138 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 76.5 และสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 10,155 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 23.5  

บรษิทัฯ มเีงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 24,189 ลา้นบาท ซึง่เป็นเงนิจากการออกและเสนอขายหลกัทรพัยต์่อ
ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (“IPO”) และกระแสเงนิสดจากผลการด าเนินงาน ลูกหนี้ 4,907 ล้านบาท ซึ่งเพิม่ขึน้จากปี
ทีผ่่านมาราคาและปรมิาณการขายทีเ่พิม่ขึน้ สนิคา้คงเหลอื 3,034 ลา้นบาทจากปรมิาณสนิคา้คงคลงัทีเ่พิม่ขึน้ และราคา
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วตัถุดบิที่ปรบัตวัเพิม่ขึน้อย่างมากในสิ้นไตรมาส 4 ในส่วนที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ มูลค่า 9,521 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 
11% เป็นการเพิม่ขึน้จากการลงทุนในส่วนของโครงการขยายการผลติเป็นหลกั 

บรษิัทฯ มหีนี้สนิ 11,596 ล้านบาท และส่วนของผูถ้ือหุน้ 31,697 ล้านบาท หรอืเป็นสดัส่วนหนี้สนิรอ้ยละ 
27 ของสินทรพัย์รวม โดยหนี้สินประกอบด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 3,573 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึง
ก าหนดช าระภายใน 1 ปี 774 ลา้นบาท และเงนิกูย้มืระยะยาว 5,525 ลา้นบาท 

บรษิทัฯ มส่ีวนของผูถ้อืหุน้ประกอบดว้ยทุนทีอ่อกและเรยีกช าระแล้ว 1,428.8 ล้านบาท ส่วนเกนิมูลค่าหุน้ 
14,243 ลา้นบาท และก าไรสะสม 15,382.5 ลา้นบาท 

ในส่วนอตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญัประกอบดว้ย 

• อตัราส่วนวดัความสามารถในการท าก าไร จากก าไรขัน้ต้น  (Gross Profit Margin) มีอตัราท าก าไรที ่
รอ้ยละ 55.3 เพิม่ขึน้จากการทีท่ ัง้ราคาขายและปรมิาณการขายเพิม่ขึน้ ในสดัส่วนทีม่ากกว่าการเพิม่ขึน้ของตน้ทุนขาย  

• อัตราก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจดัหน่าย (EBITDA 
Margin) อยู่ทีร่อ้ยละ 56.4 อตัราก าไรสุทธ ิอยู่ทีร่อ้ยละ 47.4 

• อตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) อยู่ที่ 5.7 เท่า ซึ่งโดยหลกัมาจากเงนิสดและเงนิฝากธนาคาร
คงเหลอืจาก IPO และกระแสเงนิสดจากผลประกอบการ 

• วงจรเงนิสดที ่34.6 วนั ซึง่ดขีึน้จากปี 2562 จากอายุลูกหนี้ทีล่ดลงและการหมุนของสนิคา้ทีเ่รว็ขึน้ 
• อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 0.4 เท่า เน่ืองดว้ยการเพิม่ขึน้ของส่วนของผูถ้อืหุน้จากส่วนเกนิทุน

และก าไรสะสมจากผลประกอบการทีเ่พิม่ขึน้ 
• การหมุนเวยีนของสนิทรพัย์ถาวร หรอืยอดขายต่อมูลค่าสนิทรพัย์ถาวร 3.4 เท่า อนัเป็นผลจากการ

เพิม่ขึน้จากรายไดจ้ากการขายทัง้ราคาและปรมิาณการขายในปี 2563 
• อตัราส่วนส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม (Return on Asset) ทีร่อ้ยละ 51.0 
• อตัราส่วนส่วนผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้ (Return on Equity) ทีร่อ้ยละ 79.8 
• อตัราก าไรต่อหุน้อยู่ที ่ 5.9 บาท และอตัราการจ่ายเงนิปันผลรอ้ยละ 54.8 

นอกจากผลประกอบการทีด่ ีบรษิทัฯ ไดก้ าหนดแนวทางการพฒันาทีย่ ัง่ยนื ครอบคลุมมติสิิง่แวดลอ้ม สงัคม 
และบรรษทัภบิาล (ESG) ดงันี้ 

ดา้นสิง่แวดล้อม บรษิทัฯ มุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสเีขยีว ดว้ยการใช้เทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
น าระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 เข้ามาด าเนินการ และให้ความส าคญักบัการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิากาศทีเ่กดิจากภาวะโลกรอ้น โดยในปี 2563 โรงงานสาขาหาดใหญ่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการจดัท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์
องค์กร (CFO) ขององค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) หรอื TGO ท าใหบ้รษิทัฯ ทราบปรมิาณ
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในรูปแบบของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า เพื่อด าเนินการลดปรมิาณการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจก โดยการก าหนดเป้าหมายดา้นสิง่แวดล้อม เช่น การใชเ้ชื้อเพลงิชวีมวล (ไมส้บั) การลดใชพ้ลงังานไฟฟ้า 
ลดการใช้น ้า และลดการเกิดของเสยี โดยตัง้เป้าหมายระยะ 5 ปี ซึ่งจากผลการด าเนินงานในปี 2563 บรษิัทฯ บรรลุ
เป้าหมายแลว้ 2 เรื่อง คอื การลดการใชไ้ฟฟ้าต่อหน่วยผลติภณัฑ ์และปรมิาณของเสยีต่อหน่วยการผลติ 

ด้านสงัคม บรษิัทฯ ค านึงถึงการเคารพสทิธมินุษยชน การปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและไม่เลอืก
ปฏิบัติ ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร โดยน าระบบมาตรฐาน Business Social Compliance Initiative (BSCI) มา
ประยุกตใ์ช ้เพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดของพนักงาน ลูกคา้ ชุมชน และสงัคมรอบขา้ง การดแูลพนักงานใหม้คีุณภาพ
ชวีติที่ด ีมคีวามก้าวหน้า และปลอดภยัในการท างาน การไม่ใช้แรงงานเด็ก แรงงานบงัคบั นอกจากการจ้างงานคน
พกิารตามกฎหมาย เรายงัส่งเสรมิใหม้กีารพฒันาศกัยภาพและสรา้งความสุขใหค้นพกิารทีจ่า้งงานอย่างสม ่าเสมอทุกปี  
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ในดา้นลูกคา้เราปฏบิตัติามจรรยาบรรณว่าดว้ยความรบัผดิชอบต่อลูกคา้ และตัง้เป้าหมายผลการประเมนิความพงึพอใจ
ไว้ที่ร้อยละ 80 ในปี 2563 คะแนนความพอใจคะแนนความพงึพอใจรอ้ยละ 85 นอกจากนี้ บรษิัทฯ ยงัค านึงถึงสวสัดิ
ภาพของสตัว ์และการมส่ีวนร่วมในการพฒันาชุมชนและสงัคมในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นสุขภาพและอาชวีอนามยัทีด่ ีดา้น
การพฒันาอาชพีและความเป็นอยู่ ดา้นการช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัแิละดอ้ยโอกาส มาอย่างสม ่าเสมอ 

ด้านบรรษัทภิบาล บริษัทฯ ได้ด าเนินการตามกรอบนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ด ีและบริษัทฯ อยู่
ระหว่างศกึษาขอ้มลูเพื่อแสดงเจตนารมณ์เขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ 
(CAC) ซึ่งคาดว่าจะเริม่ด าเนินการภายในปีนี้ ท าให้เกิดความเชื่อมัน่ว่าการด าเนินงานใดๆ ของบรษิัทฯ เป็นไปดว้ย
ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มส่ีวนได้เสยีทุกฝ่าย ซึ่งท่านผู้ถือหุ้น
สามารถดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดจ้ากรายงานประจ าปีและรายงานความยัง่ยนืของบรษิทัฯ และสุดทา้ยรางวลัต่างๆ ทีบ่รษิทัฯ 
ไดร้บัเป็นตวัชีว้ดัและความภาคภูมใิจของเราชาวศรตีรงัโกลฟส์ ดว้ยปณิธานทีพ่รอ้มจะ “ส่งมอบการปกป้องทุกสมัผสั
ด้วยความห่วงใย สู่ทุกชีวิตทัว่โลก” 

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถาม ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิโดยมตใินวาระนี้ต้องไดร้บัอนุมตัดิว้ย
คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

มติ ที่ประชุมรบัทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2563 และอนุมตัิงบการเงนิของบรษิทัฯ 
ประจ าปี 2563 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 โดยมรีายละเอยีดตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 2,123,500,101 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0000 
รวม 2,123,500,101 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง  

หมายเหตุ: มผีู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิม่ในระหว่างวาระนี้  ส่งผลให้มผีู้ถือหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมรวมทัง้สิ้น 667 ราย  
นับจ านวนหุ้นได้ 2,123,500,101 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 74.31 ของจ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
บรษิทัฯ  

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2563 

ประธานไดม้อบหมายให้ นางอรลกัษณ์ นาคนิทร์ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ เป็นผูอ้ธบิายรายละเอยีด
ในวาระนี้ต่อทีป่ระชุม 

นางอรลกัษณ์ น าเสนอต่อทีป่ระชุมว่าตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบับรษิทัก าหนดไว้
ว่าบรษิทัฯ ต้องจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปีหกัดว้ย
ยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน 

ส าหรับปี 2563 บริษัทฯ เห็นสมควรอนุมัติให้จัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 
78,708,531 บาท ซึ่งไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปีตามงบการเงนิของบรษิทัฯ ส่งผลให้ทุนส ารองตาม
กฎหมายของบรษิทัฯ เท่ากบั 143,478,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
หลงัจากการหกัภาษีเงนิได้นิติบุคคลและการจดัสรรทุนส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ และตาม
กฎหมายแลว้ โดยตอ้งไม่เกนิก าไรสะสมของบรษิทัฯ ทีป่รากฏในงบการเงนิเฉพาะกจิการ การจ่ายเงนิปันผลใหค้ านึงถงึ
ปัจจยัต่างๆ เช่น สถานะทางการเงนิ ผลการด าเนินงาน กระแสเงนิสดของบรษิทัฯ ความสามารถในการจ่ายเงนิปันผล
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ของบรษิทัย่อย รวมถงึการคาดการณ์ความจ าเป็นของเงนิทุนทีจ่ะรองรบัการเตบิโตของบรษิทัฯ ในอนาคต สถานการณ์
ภาวะเศรษฐกจิ ผลกระทบจากปัจจยัภายนอกทีค่าดว่าจะมผีลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิทัฯ และขอ้พจิารณา
อื่นๆ ทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร 

ในปี 2563 บรษิัทฯ มกี าไรสุทธเิฉพาะกิจการ จ านวน 13,683,657,219 บาท จงึเห็นสมควรจดัสรรก าไร 
เป็นเงนิปันผล ประจ าปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 2.625 บาท รวมเป็นเงนิปันผลทัง้หมดไม่เกนิ 7,501,095,000 บาท โดย
บรษิทัฯ ไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวนัที ่9 ธนัวาคม 2563 ในอตัรา 1.25 บาทต่อหุน้ (มูลค่าหุน้ทีต่ราไว ้ 
1 บาท หรืออัตราเทียบเท่า 0.625 บาทต่อหุ้น ตามมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาท) คิดเป็นเงินปันผลจ านวน 
1,785,975,000 บาท 

ดงันัน้ คงเหลอืจ่ายเงนิปันผลส าหรบังวดนี้จ านวน 2.00 บาทต่อหุ้น คดิเป็นเงนิปันผลรวมส าหรบังวดนี้ 
ไม่เกนิ 5,715,120,000 บาท โดยจะจ่ายจากก าไรของกจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสรมิ
การลงทุน (BOI) ซึง่ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลจ านวน 5,000,730,000 บาท หรอื 1.75 บาทต่อหุน้ และก าไรของ
กิจการในส่วนที่ไม่ได้รบัการส่งเสรมิ BOI และต้องถูกหกัภาษีหกั ณ ที่จ่ายอีกจ านวน 714,390,000 บาท หรอื 0.25 
บาทต่อหุน้ 

บรษิทัฯ ก าหนดวนัขึน้เครื่องหมาย XD ในวนัที ่12 เมษายน 2564 วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บั
เงนิปันผล (Record Date) ในวนัที ่16 เมษายน 2564 และก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่28 เมษายน 2564 

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถาม ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมติ โดยมตใินวาระนี้ต้องไดร้บัอนุมตัดิว้ย
คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

มติ ที่ประชุมมมีติอนุมตัิจดัสรรก าไรสุทธเิป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2563 
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 2,123,510,101 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0000 
รวม 2,123,510,101 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง  

หมายเหตุ: มผีู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิม่ในระหว่างวาระนี้  ส่งผลให้มผีู้ถือหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมรวมทัง้สิ้น 668 ราย  
นับจ านวนหุ้นได้ 2,123,510,101 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 74.31 ของจ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
บรษิทัฯ  

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2564 

ประธานไดม้อบหมายให ้นายกติชิยั สนิเจรญิกุล ประธานกรรมการสรรหา เป็นผูอ้ธบิายรายละเอยีดในวาระ
นี้ต่อทีป่ระชุม 

นายกติชิยั น าเสนอต่อทีป่ระชุมว่าตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบับรษิทั ก าหนดใหใ้น
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจ านวนใกล้ที่สุดกบัส่วน 1 ใน 3 ซึ่งในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 
2564 มกีรรมการทีต่อ้งออกตามวาระจ านวน 4 ท่าน จากทัง้หมด 12 ท่าน ดงันี้ 
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1. ศ.ดร.วรีกร  อ่องสกุล กรรมการอสิระ  
2. ดร.ไวยวุฒ ิ สนิเจรญิกุล กรรมการ 
3. คุณธนวรรณ  เสงีย่มศกัดิ ์ กรรมการ 
4. คุณเฉีย  ช ี ปิง กรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาได้พจิารณาแล้วเหน็ว่ากรรมการที่ได้รบัการเสนอชื่อใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งทัง้ 4 
ท่าน เป็นผู้ที่มคีุณสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดัและประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้กรรมการที่ได้รบัการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ประวตัขิองผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อใหแ้ต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัแทนกรรมการ
ทีอ่อกตามวาระ ปรากฏในสิง่ทีส่่งมาดว้ย 3 ของหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ 

ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มส่ีวนได้เสยี เห็นชอบตามความเหน็ของคณะกรรมการ 
สรรหา สมควรเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นแต่งตัง้กรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระทัง้ 4 ท่าน กลบัเขา้เป็น
กรรมการอกีวาระหนึ่ง 

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถาม ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมติ โดยมตใินวาระนี้ตอ้งไดร้บัอนุมตัดิว้ย
คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

มติ  ทีป่ระชุมมมีตแิต่งตัง้กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2564 จ านวน 4 ท่าน โดยมรีายละเอยีด
ตามทีเ่สนอกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ อกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
1) ศ.ดร.วรีกร อ่องสกุล 

เหน็ดว้ย 2,121,446,501 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9028 
ไม่เหน็ดว้ย 2,063,600 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0972 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0000 
รวม 2,123,510,101 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง  

 2) ดร.ไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล  

เหน็ดว้ย 2,119,500,541 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.8055 
ไม่เหน็ดว้ย 4,129,560 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.1945 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0000 
รวม 2,123,630,101 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง  

หมายเหตุ: มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่ในระหว่างวาระนี้ ส่งผลใหม้ผีูถ้อืหุน้มาเขา้ร่วมประชุมรวมทัง้สิ้น 
669 ราย นับจ านวนหุน้ได ้2,123,630,101 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 74.32 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ  

 3) นางสาวธนวรรณ เสงีย่มศกัดิ ์ 

เหน็ดว้ย 2,119,527,741 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.8068 
ไม่เหน็ดว้ย 4,102,360 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.1932 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0000 
รวม 2,123,630,101 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
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งดออกเสยีง 0 เสยีง  

  4) นายเฉีย ช ีปิง 

เหน็ดว้ย 2,119,527,741 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.8068 
ไม่เหน็ดว้ย 4,102,360 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.1932 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0000 
รวม 2,123,630,101 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง  

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 

ประธานไดม้อบหมายให ้นางพรีะวรรณ มาตรงามเมอืง เลขานุการบรษิทั เป็นผูอ้ธบิายรายละเอยีดในวาระ
นี้ต่อทีป่ระชุม 

นางพีระวรรณ น าเสนอต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและข้อบังคับบริษัท
ก าหนดให้กรรมการของบริษัทฯ มีสิทธิได้รบัค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวลั เบี้ยประชุม 
บ าเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะพจิารณาและมมีติ 

 โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับ 
ผลประกอบการของบรษิัทฯ หน้าที่ความรบัผดิชอบ และผลการปฏิบตัิงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทน
ดงักล่าวจะอยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมเทยีบเคยีงไดก้บัอุตสาหกรรมเดยีวกนั รวมทัง้เพยีงพอทีจ่ะจูงใจและรกัษากรรมการ  
ที่มคีุณภาพไว้กบับรษิัทฯ จงึเห็นสมควรก าหนดนโยบายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการ  
ชุดย่อยของบรษิทัฯ ประจ าปี 2564 ซึง่ประกอบดว้ยค่าตอบแทนรายเดอืนและเบีย้ประชุม ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ดมิ
ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 ดงันี้ 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดอืน * 
(บาทต่อเดอืน) 

ค่าเบีย้ประชมุ ** 
(บาทต่อครัง้) 

ประธานกรรมการบรษิทั 100,000 - 
กรรมการ / กรรมการอสิระ 70,000 - 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 100,000 - 
กรรมการตรวจสอบ 80,000 - 
ประธานกรรมการบรหิาร 100,000 - 
กรรมการบรหิาร 80,000 - 
กรรมการสรรหา - 2,000 
กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน - 2,000 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง - 2,000 

หมายเหตุ: *  กรรมการจะไดร้บัค่าตอบแทนรายเดอืนสงูสุดจากต าแหน่งทีต่นด ารงอยู่เพยีงต าแหน่งเดยีวเท่านัน้ 
 **  เฉพาะกรรมการอสิระทีด่ ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามทีร่ะบุขา้งตน้ ซึง่จะจ่ายตามทีไ่ดเ้ขา้ร่วมประชุมตามจรงิ

เท่านัน้ 
 *** นอกเหนือจากการจัดสรรหุ้นตามโครงการ STGT ESOP ให้แก่กรรมการ ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 2563 

กรรมการไม่มผีลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากทีร่ะบุขา้งตน้ 

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถาม ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมติ โดยมตใินวาระนี้ต้องไดร้บัอนุมตัดิว้ย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 
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มติ ที่ประชุมมมีตอินุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 โดยมรีายละเอียดตามทีเ่สนอด้วยคะแนนเสยีง 
ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 2,123,780,101 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0000 
รวม 2,123,780,101 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 

หมายเหตุ: มผีู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิม่ในระหว่างวาระนี้  ส่งผลให้มผีู้ถือหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมรวมทัง้สิ้น 670 ราย  
นับจ านวนหุ้นได้ 2,123,780,101 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 74.32 ของจ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
บรษิทัฯ  

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564 

ประธานไดม้อบหมายให ้นางสาวธนวรรณ เสงีย่มศกัดิ ์ผูอ้ านวยการสายงานบญัชแีละการเงนิ เป็นผูอ้ธบิาย
รายละเอยีดในวาระนี้ต่อทีป่ระชุม 

นางสาวธนวรรณ น าเสนอต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและข้อบังคบับริษัท 
ก าหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปีของบรษิทัฯ โดยในการ
แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีบรษิทัฯ จะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิอกีกไ็ด้ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาผลการปฏบิตังิานของผูส้อบบญัชขีอง บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั 
ในปีทีผ่่านมา เหน็สมควรใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีาก บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั ซึง่มรีายชื่อดงันี้ 

1. นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3930 
2. นายณฐัวุฒ ิสนัตเิพช็ร   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5730 
3. นางสาวกรองแกว้ ลมิป์กติตกิุล  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5874 

เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งมอี านาจตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงนิ และ 
ลงนามในรายงานการสอบบญัชขีองบรษิทัฯ และในกรณีทีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏบิตังิาน
ได ้ใหบ้รษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอื่นของบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั แทนได้ 

ทัง้นี้ ผูส้อบบญัชทีัง้ 3 ท่าน ดงักล่าว มคีุณสมบตัติามทีส่ านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยก์ าหนด และมคีวามรู ้ประสบการณ์ และมคีวามเชีย่วชาญในการตรวจสอบบญัชบีรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย อกีทัง้ มอีตัราค่าสอบบญัชทีีเ่หมาะสมและมคีวามน่าเชื่อถอื โดยบรษิทั ส านักงาน อวีาย 
จ ากดั และผูส้อบบญัชทีัง้ 3 ท่าน ไม่มคีวามสมัพนัธ์และส่วนไดเ้สยีกบับรษิทัฯ บรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จงึมคีวามเป็นอสิระในการตรวจสอบ 

โดยก าหนดค่าสอบบญัชีของบรษิัทฯ ส าหรบัปี 2564 เป็นจ านวน 3,660,000 บาท ไม่รวมค่าบรกิารอื่นที่
เกี่ยวขอ้ง เช่น ค่าสอบบญัชสี าหรบัยื่นขอรบัรองการส่งเสรมิการลงทุน (BOI) จ านวน 60,000 บาทต่อบตัรส่งเสรมิการ
ลงทุน หรอืค่าใชจ้่ายอื่นๆ (Out-of-pocket) ซึ่งค่าสอบบญัชดีงักล่าวเพิม่ขึน้จากปีก่อน เนื่องมาจากบรษิทัฯ มกีารขยาย
ก าลงัการผลติเพิม่ขึน้ และมกีารขยายขอบเขตการจดัจ าหน่ายถุงมอืยางจากการโอนธุรกจิจดัจ าหน่ายถุงมอืยางทัง้หมด
มาจาก STA 

นอกจากนี้ เหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้รบัทราบว่าส าหรบัปี 2564 บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ 
Shidong Shanghai Medical Equipment Company Limited (“SDME”) บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
(“PSE”) และ บริษัท สะเดา พี.เอส.รับเบอร์  จ ากัด (“PS”) ได้แต่งตัง้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ให้เป็น 
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ส านักงานสอบบญัชขีองบรษิัท และ Sri Trang USA, Inc. (“STU”) ได้แต่งตัง้ Cherry Bekaert LLP. เป็นผู้สอบบญัชี
ของบรษิทั 

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถาม ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมติ โดยมตใินวาระนี้ตอ้งไดร้บัอนุมตัดิว้ย
คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

มติ ที่ประชุมมมีติอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัช ีประจ าปี 2564 โดยมรีายละเอียดตามที่
เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 2,122,025,901 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9174 
ไม่เหน็ดว้ย 1,754,200 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0826 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0000 
รวม 2,123,780,101 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง  

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้รวมจ านวนไม่เกิน 8,000 ล้านบาท 

ประธานไดม้อบหมายให ้นางสาวธนวรรณ เสงีย่มศกัดิ ์ในฐานะผูอ้ านวยการสายงานบญัชแีละการเงนิ เป็น
ผูอ้ธบิายรายละเอยีดในวาระนี้ต่อทีป่ระชุม 

นางสาวธนวรรณ น าเสนอต่อทีป่ระชุมว่าบรษิทัฯ มแีผนทีจ่ะออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิทัฯ รวมจ านวน 
ไม่เกนิ 8,000 ลา้นบาท เพื่อจะน าไปใชใ้นการประกอบธุรกจิทัว่ไป และ/หรอืช าระคนืเงนิกู ้และ/หรอืใชใ้นการลงทุนของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และ/หรอืใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย หรอืเพื่อวตัถุประสงค์อื่นตามที่
คณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร ณ เวลาทีจ่ะออกและเสนอขายหุน้กูด้งักล่าว 

 โดยรายละเอยีดการออกและเสนอขายหุน้กู ้มดีงันี้ 

ผูอ้อกหุน้กู ้ บรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) 

วตัถุประสงค ์ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกจิทัว่ไป และ/หรอื ช าระคนืเงนิกู้ และ/หรอื ใช้ในการลงทุน
ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และ/หรอืใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทัฯ และบรษิทั
ย่อย หรอืเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร 

ชนิด หุน้กูทุ้กชนิดและทุกประเภท รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงหุน้กู้ชนิดระบุชื่อผูถ้อื หรอืไม่ระบุ
ชื่อผู้ถือ มหีรอืไม่มหีลกัประกนัหรอืผู้ค ้าประกนั มีหรอืไม่มผีู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ด้อยสทิธิ
หรอืไม่ด้อยสทิธ ิทัง้นี้ ขึ้นอยู่กบัความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอ
ขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว และปัจจยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

สกุลเงนิ เงนิบาท และ/หรอื เงนิสกุลต่างประเทศในจ านวนเทยีบเท่า 

มลูค่ารวมของหุน้กู ้ ไม่เกนิ 8,000 ลา้นบาท หรอืในสกุลเงนิอื่นในจ านวนทีเ่ทยีบเท่า  
หุ้นกู้ที่บรษิัทฯ ออกจ าหน่ายแล้วแต่ยงัไม่ได้รบัการไถ่ถอนไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่ง 
จะตอ้งมจี านวนไม่เกนิวงเงนิดงักล่าวขา้งตน้ 
ทัง้นี้ วงเงนิของหุน้กู้ที่ไถ่ถอนแล้วและที่บรษิทัฯ ได้ท าการซื้อคนื ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ 
จะน ามานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ สามารถท าการออกและเสนอขายได้ 
(Revolving Principles Basis) 

อตัราดอกเบีย้ อตัราที่จะก าหนดตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กบัสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอ
ขายหุน้กูใ้นแต่ละครัง้ 
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อายุของหุน้กู ้ ขึ้นอยู่กบัสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครัง้ ทัง้นี้ อยู่ภายใต้
ข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือคณะกรรมการก ากับตลาด
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

การไถ่ถอนกอ่นก าหนด ผูถ้อืหุน้กู้ และ/หรอืบรษิทัฯ อาจมสีทิธหิรอืไม่มสีทิธไิถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบก าหนด ทัง้นี้  
ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขของหุน้กูท้ีอ่อกในแต่ละคราว 

การเสนอขาย เสนอขายหุ้นกู้ทัง้หมดในคราวเดียวหรือหลายคราว โดยแบ่งหุ้นกู้ออกเป็นหลายชุด 
หรอืชุดเดยีว หรอื ทยอยออกหุ้นกู้เป็นหลายคราวกไ็ด ้โดยอาจเสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุน
ทัว่ไป (Public Offering) และ/หรอืให้แก่ผู้ลงทุนในวงจ ากดั และ/หรอืผู้ลงทุนประเภท
สถาบนั และ/หรอืผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรอืผู้ลงทุนที่มลีกัษณะเฉพาะ ไม่ว่าจะเสนอ
ขายในประเทศ  และ/หรือต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ/หรือคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน และ/หรอืตามประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบยีบ และกฎหมายอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้ง ทีม่ผีลใชบ้งัคบัในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กูน้ัน้ 

ทัง้นี้ ใหค้ณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ/หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากบุคคล
ดงักล่าว เป็นผูม้อี านาจในการด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็น และเกี่ยวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุน้กู้ โดยเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพยีงการก าหนดและเปลี่ยนแปลง
แก้ไขขอ้ตกลง รายละเอียด และขอ้ก าหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของหุ้นกู้ (เช่น ชื่อหุ้นกู้ มูลค่าเสนอขายในแต่ละครัง้ 
ประเภทหุน้กู้ อายุหุน้กู้ วนัทีอ่อกหุน้กู้ วนัครบก าหนดไถ่ถอน มูลค่าทีต่ราไว ้ราคาเสนอขาย อตัราดอกเบี้ย การช าระ
คนื เงนิต้น การช าระดอกเบี้ย การไถ่ถอน สทิธใินการไถ่ถอนหุน้กู้ก่อนครบก าหนด วธิกีารจดัสรร รายละเอียด การ
เสนอขาย เป็นตน้) การจดัเตรยีม เตรยีมการ เขา้ท า เจรจา แกไ้ข รบัรอง ลงนาม และลงลายมอืชื่อ บนสญัญา เอกสาร
และหลกัฐานต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง (ซึ่งรวมถงึแบบค าขอ แบบแสดงรายการขอ้มลู หนังสอืชี้ชวน เอกสารส าหรบัการเสนอ
ขาย สญัญาแต่งตัง้ผู้จดัจ าหน่าย และสญัญาอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้) ตลอดจนการแต่งตัง้  
ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จ ัดการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ สถาบันจดัอันดับ  ความน่าเชื่อถือ ผู้ประเมินราคา ที่ปรึกษา
กฎหมาย นายทะเบยีนหุน้กู ้ตวัแทนช าระเงนิ ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู้ หรอืทีป่รกึษาอื่น หรอืบุคคลอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออก
และเสนอขายหุน้กูร้วมถงึการจดทะเบยีนหุน้กูก้บัสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรอืตลาดหลกัทรพัยใ์ดๆ หรอืตลาดรอง
ใดๆ และการขออนุญาต ขอผ่อนผนั ขอหนังสอืยนิยอม ตดิต่อ ให ้เปิดเผย ตกลง จดัหาให ้และยื่นขอ้มูล เอกสารและ
หลักฐานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจนหน่วยงานอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้และการจดทะเบยีนหุ้นกู้ ทัง้นี้ ให้มีอ านาจในการแต่งตัง้บุคคลใดๆ เป็นผู้รบัมอบอ านาจ ผู้แทน หรอื
ตวัแทนเพื่อด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ดว้ย 

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถาม ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมติ โดยมตใินวาระนี้ตอ้งไดร้บัอนุมตัดิว้ย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มติ ประชุมมมีตอินุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กู้รวมจ านวนไม่เกนิ 8,000 ล้านบาท โดยมรีายละเอยีดตามที่
เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่ (3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 2,123,780,101 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.0000 
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รวม 2,123,780,101 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 

 

วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 

ไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพจิารณา  

มผีูถ้อืหุน้ส่งค าถามเพื่อสอบถาม ดงันี้ 

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง  
(ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง) 

สอบถามใน 3 ประเดน็ คอื 
1. การเริม่ต้นการฉีดวคัซีน COVID-19 ในประเทศไทยหรอืประเทศอื่นๆ ทัว่โลกใน
ขณะนี้ ท าใหค้วามตอ้งการถุงมอืยางจะเพิม่ขึน้หรอืไม่ อย่างไร 

2. บรษิทัฯ จะขยายโรงงานผลติถงุมอืไปยงัภาคต่างๆ ของประเทศไทยนอกเหนือจาก
ภาคใต ้เช่น ภาคอสิาน หรอืไม่ 

3. การทีบ่รษิทัฯ มมีตใิหเ้ปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้โดยการแตกพาร ์ท าใหจ้ านวนหุน้ก่อน
การแตกพารเ์พิม่ขึน้เป็น 2 เท่าใช่หรอืไม่ 

นางสาวธนวรรณ เสง่ียมศกัด์ิ 
(ผูอ้ านวยการสายงานบญัชแีละ
การเงนิ) 

ตอบขอ้ซกัถามดงันี้ 
1. บริษัทฯ เชื่อว่าความต้องการใช้ถุงมือนัน้ แม้ว่าจะมีการเริ่มฉีดวคัซีนในหลาย
ประเทศแล้ว ในภาพรวมความต้องการใช้ถุงมอืไม่ไดร้บัผลกระทบ แต่หากจะถาม
ว่าปรมิาณการเตบิโตดา้นตวัเลขเป็นเท่าไรนัน้ กอ็าจจะมขีอ้มลูจากหลายแหล่งทีใ่ห้
ขอ้มูลตวัเลขทีแ่ตกต่างกนัออกไป ซึ่งบรษิทัฯ มองว่าความต้องการใชถุ้งมอืยางทัง้
ในด้านทางการแพทย์และที่ไม่ใช่ทางการแพทย์ เป็นความต้องการที่เกิดขึ้น
ค่อนขา้งเยอะและเตบิโตอย่างรวดเรว็ ไม่ไดล้ดลงไปจากปี 2563 มากนัก  

3. ถูกต้องค่ะ ท่านที่เป็นผู้ถือหุ้นเดิมอยู่แล้วถือหุ้นจ านวน 1 หุ้น เมื่อแตกพาร์จะ
เปลีย่นแปลงจ านวนเป็น 2 หุน้ แต่มลูค่าต่อหุน้จะลดลงไปครึง่หนึ่งดว้ยเช่นกนั  

นางสาวจริญญา จิโรจน์กลุ 
(กรรมการผูจ้ดัการใหญ่) 

ตอบขอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ดงันี้ 
2. ส าหรบัการขยายก าลงัการผลติถุงมอืยางไปยงัภูมภิาคอื่นๆ ของประเทศนัน้ พืน้ที่
ในภาคอสีานถอืเป็นหนึ่งในแผนธุรกจิทีบ่รษิทัฯ ก าลงัพจิารณาความเป็นไปได ้และ
นอกเหนือจากการขยายก าลงัการผลติภายในประเทศแล้ว บรษิทัฯ ยงัมแีผนทีจ่ะ
ขยายการลงทุนไปยงัต่างประเทศด้วยเช่นกนั ซึ่งทัง้หมดอยู่ระหว่างศกึษาความ
เป็นไปไดข้องการด าเนินการเช่นกนั 

นายธีรนนท์ ลือเกียรติกลุ 
(ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง) 

สอบถามใน 5 ประเดน็ คอื 
4. อตัราการเพิม่ก าลงัการผลติถุงมอืของบรษิทัฯ ในปีนี้จะเพิม่ขึน้เป็นอตัราเท่าไรจาก
ก าลงัการผลติเดมิ 

5. เรอืทีข่วางคลองสุเอซมผีลกระทบต่อการส่งออกของบรษิทัฯ หรอืไม่  
6. อตัราการแลกเปลีย่นซึง่เงนิบาทอ่อนค่าจะมผีลดกีบับรษิทัฯ หรอืไม่ 
7. บรษิัทฯ ถุงมอืยางรายใหญ่ในประเทศมาเลเซียถูกประเทศสหรฐัอเมรกิาสัง่หา้ม
น าเขา้สนิคา้ จะมผีลดกีบับรษิทัฯ มากน้อยเพยีงใด 

8. จากขา่วเรื่องวคัซนี COVID-19 กด็ ีเรื่องการเพิม่อุปทานจากบรษิทัอื่นหรอืบรษิทัที่
จดัตัง้ใหม่ก็ด ีเป็นความกงัวลของนักลงทุนเรื่องราคาถุงมอืจะลดลงในอนาคต จงึ
ขอเรยีนถามว่าถ้าราคาถุงมอืลดลงในระดบัปกติก่อนที่จะมโีรคระบาด ก าลงัการ
ผลติทีเ่พิม่ขึน้ของบรษิทัฯ จะชดเชยรายไดจ้ากราคาทีล่ดลงไดห้รอืไม่ 
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นางสาวธนวรรณ เสง่ียมศกัด์ิ 
(ผูอ้ านวยการสายงานบญัชแีละ
การเงนิ) 

ตอบขอ้ซกัถามดงันี้ 
4. ในปีนี้บรษิทัฯ จะมโีรงงานเปิดใหม่ขึน้ 3 โรงงาน ซึ่งจะทยอยเปิดด าเนินการในทุก
ไตรมาส เริม่ตัง้แต่ไตรมาส 2/2564 เป็นตน้ไป โดยภาพรวมของก าลงัการผลติในปี
นี้จะเพิม่ขึ้นจากปีที่แล้วประมาณร้อยละ 10-15 แต่ในปี 2565 ก าลงัการผลิตของ
บรษิทัฯ จะเตบิโตค่อนขา้งเรว็ เพิม่ขึน้จากการเดนิสายการผลติเตม็ก าลงัการผลติ
ของโรงงานใหม่ในปีนี้ และจะมีโครงการใหม่ที่เพิม่เติมขึ้นมาอีก ทัง้นี้ ก าลงัการ
ผลติในปี 2565 จะเตบิโตขึน้จากปี 2564 ประมาณรอ้ยละ 40 และหากมองในระยะ 
3-4 ปีขา้งหน้า หรอืจนถงึปี 2567 บรษิทัฯ ตัง้เป้าหมายก าลงัการผลติไว้จากเดมิที่
ประมาณ 33,000 ล้านชิ้น เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 80,000 ล้านชิ้น ซึ่งเพิ่มขึ้น
ประมาณร้อยละ 150 จากก าลงัการผลติ ณ ปัจจุบนั ซึ่งบรษิัทฯ มแีหล่งเงนิทุนที่
เพยีงพอในการรองรบัแผนการขยายก าลงัการผลติทัง้เงนิระดมทุนจาก IPO กระแส
เงนิสด (Cash Flow) และเรายงัมทีางเลอืกในการทีจ่ะออกหุน้กู้ ตามทีไ่ดข้ออนุมตัิ
จากท่านผู้ถือหุ้นไปในวาระก่อนหน้า บริษัทฯ คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาทางด้าน
การเงนิทีจ่ะรองรบัการขยายก าลงัการผลติ 

6. ในฐานะผู้ส่งออก มองว่าโดยภาพรวมการที่เงินบาทอ่อนค่าส่งผลดีต่อบริษัทฯ 
รวมถึงศักยภาพทางการแข่งขนัด้วย แต่สิ่งที่กังวลคือความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนอย่างรวดเร็วของค่าเงินบาทมากกว่าที่ถือเป็นความเสี่ยงเป็นปัจจยั
ภายนอกทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้อย่างไรกต็าม ค่าเงนิ ณ ขณะนี้ถอืว่ายงัเป็นไปใน
ทศิทางทีเ่หมาะสม 

7. การทีบ่รษิทัใดกต็ามไม่สามารถน าสนิคา้เขา้ไปขายยงัสหรฐัอเมรกิาได ้เรยีกไดว้่า
มผีลกระทบอย่างมากต่อบรษิทันัน้ เน่ืองจากสหรฐัอเมรกิาถอืเป็นตลาดทีบ่รโิภคถุง
มอืทีใ่หญ่ทีสุ่ด ทัง้ในปรมิาณการบรโิภคทัง้หมดและปรมิาณการบรโิภคตอ่ชิน้ตอ่หวั
ประชากร ทีผ่่านมาในปี 2563 ตัง้แต่ม ีCOVID-19 กเ็รยีกไดว้่าตลาดในสหรฐัอเมรกิา
เป็นตลาดทีจ่่ายราคาถุงมอืทีส่งูทีสุ่ด เพราะฉะนัน้การทีผู่ป้ระกอบการไม่ว่ารายใดก็
ตามมปัีญหาเรื่องการส่งออกถุงมอืไปยงัสหรฐัอเมรกิา ย่อมมผีลกระทบทัง้สิ้น ใน
ภาพรวมระยะสัน้ยงัเรว็เกนิกว่าทีจ่ะประเมนิผลกระทบเกดิขึน้กบับรษิทัฯ อย่างไรก็
ตาม ผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) โดยเฉพาะลูกค้าได้ให้
ค ว ามส าคัญ ใน เ รื่ อ งของ  ESG (Environmental, Social และ  Governance) 
เนื่องจากมผีลต่อการด าเนินธุรกิจในระยะยาวมากยิง่ขึ้น ซึ่งมาตรฐานด้าน ESG 
ของบรษิทัฯ ค่อนขา้งสูง ไม่ว่าจะเป็นการท างานเพื่อสิง่แวดล้อม การผลติสนิค้าที่
เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมใหม้ากทีสุ่ด การดูแลพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานส่วน
ส านักงาน (White Collar) หรือพนักงานส่วนโรงงาน (Blue Collar) บริษัทฯ 
ด าเนินการภายใตม้าตรฐานทีส่งูทีสุ่ดและเป็นทีย่อมรบัจากสถาบนัจดัอนัดบัองค์กร 
Rating Agency ที่เป็นกลุ่มประเทศในแถบยุโรป ซึ่งบริษัทฯ ได้รบัคะแนนสูงสุด  
จงึขอเรยีนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าบรษิัทฯ ได้ถือปฏิบตัิในเรื่องดงักล่าวมาโดยตลอด 
ถือว่าเป็นวฒันธรรมขององค์กร และบริษัทฯ ให้ค ามัน่สญัญาว่าจะดูแลทุกเรื่อง
ดงักล่าวต่อไปอีกในอนาคต อนัจะส่งผลดีในระยะยาวให้กบับรษิัทฯ ในภาพรวม
ต่อไป 

8. บรษิทัฯ กย็งัเชื่อมัน่ในความต้องการใชถุ้งมอื ซึ่งราคาทีจ่ะปรบัลดลงน่าจะมาจาก
อุปทานเป็นหลกั และความตื่นตระหนกในการซื้อสนิค้าในช่วงที่มโีรคระบาด แต่
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หากถามว่าราคาจะกลบัไปในช่วงก่อน COVID-19 หรอืไม่ทัง้ในแงข่องทัง้ราคาและ
ก าไร บริษัทฯ คิดว่าไม่น่าจะไปถึงขนาดนัน้ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 
เปลีย่นแปลงทัง้โลก เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค รวมถงึความตอ้งการจาก
ธุรกจิทีไ่ม่เคยใชถุ้งมอืมาก่อนกม็าใชแ้ละใชใ้นปรมิาณทีค่่อนขา้งเยอะ เป็นสาเหตุ
ที่ว่าท าไมบรษิทัฯ ถึงกล้าขยายก าลงัการผลติเพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 150 ในอีก 3-4 ปี  
และดว้ยวสิยัทศัน์ของบรษิทัฯ หุน้ส่วนทางธุรกจิจากทีต่่างๆ ของโลกทีต่ดิต่อเขา้มา
ในช่วง COVID-19 และปัจจัยหลายอย่าง ท าให้ลูกค้าติดต่อเข้ามายังบริษัทฯ 
จ านวนมาก ทัง้นี้ หลายฝ่ายตดิต่อเขา้มาเพื่อทีจ่ะเป็นหุน้ส่วนทางธุรกจิกบับรษิทัฯ 
ทัง้ในเรื่องของผลิตถุงมือที่มีคุณภาพ เรื่อง ESG ที่บริษัทฯ ดูแลมาโดยตลอด 
บรษิทัฯ จงึค่อนขา้งเชื่อมัน่ว่าการทีเ่รามฐีานธุรกจิทีแ่ขง็แรง นอกจากนี้ ถุงมอืชนิด
มีแป้งก็เป็นถุงมือที่จ ัดจ าหน่ายในประเทศที่ก าลังเติบโต (Emerging Markets) 
ต่างๆ ไดด้ ีและเป็นทีย่อมรบัในกลุ่มลูกคา้ ปัจจยัดงักล่าวท าใหเ้ชื่อมัน่ไดว้่าก าไรใน
อนาคตไม่น่าจะต ่าไปกว่าช่วงก่อน COVID-19 อย่างไรกต็าม ยงัคงมหีลายปัจจยัที่
ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น ค่าเงนิ การเขา้มาของผูป้ระกอบการรายใหม่ทีม่กี าลงั
การผลติขนาดใหญ่มากจนอาจส่งผลกระทบกบัราคาขายของบรษิทัฯ  

นางสาวจริญญา จิโรจน์กลุ 
(กรรมการผูจ้ดัการใหญ่) 

ตอบขอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ดงันี้ 
5. ส าหรบัผลกระทบอาจเกิดขึ้นได้ในระยะสัน้ โดยส่งผลให้เรือขนส่งที่ออกไปแล้ว
อาจจะล่าช้าลงประมาณ 2 สปัดาห์ ถึงในอีก 1 เดือนข้างหน้า หรือประมาณช่วง
เดอืนเมษายน 2564 อาจจะได้รบัผลกระทบในเรื่องของการขาดแคลนตู้คอนเทน
เนอรแ์ละการเลื่อนการเดนิเรอืขนส่งสนิคา้ 

นางสาวดาวประกาย สินธนบดี 
(ผูร้บัมอบฉนัทะ) 

สอบถามใน 2 ประเดน็ คอื 
9. ขา่วเกีย่วกบัคลองสุเอซมผีลกระทบกบับรษิทัฯ หรอืไม่ 
10. การที ่Top glove ถูกแบนจากประเทศสหรฐัอเมรกิา ส่งผลดตี่อบรษิทัฯ อย่างไร 

นางสาวธนวรรณ เสง่ียมศกัด์ิ
(ผูอ้ านวยการสายงานบญัชแีละ
การเงนิ) 

ตอบขอ้ซกัถามดงันี้ 
9. ตามทีไ่ดช้ีแ้จงไปแลว้ในขอ้ 5 
10. ตามทีไ่ดช้ีแ้จงไปแลว้ในขอ้ 7 

นายภริูทตั แสนมนตรีกลุ  
(ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง) 

สอบถามใน 3 ประเดน็ คอื 
11. บรษิทัฯ จะเริม่วางจ าหน่ายถุงมอืยางธรรมชาตโิปรตนีต ่าเมื่อไร และบรษิทัฯ เป็น
เจ้าของลิขสิทธิผ์ลิตภัณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ เนื่องจากมีความกังวลว่าคู่แข่งจะ
สามารถผลติสนิคา้ชนิดเดยีวกนัมาแขง่ขนักบับรษิทัฯ ได้ 

12. บริษัทฯ มีแผนจะแตกไลน์ธุรกิจหรือเข้าถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบกิจการอื่น
นอกจากการผลติถุงมอืยางหรอืไม่ 

13. STA ซึ่งเป็นบรษิัทแม่เริม่ปลูกกญัชง บรษิัทฯ มแีผนจะต่อยอดวตัถุดบิดงักล่าว
หรอืไม่ เช่น การตัง้โรงงานสกดัหรอืผลติสนิคา้ปลายน ้า 

นางสาวจริญญา จิโรจน์กลุ 
(กรรมการผูจ้ดัการใหญ่) 

ตอบขอ้ซกัถามดงันี้ 
11. ส าหรบัถุงมอืยางธรรมชาติที่ไม่พบโปรตีนทีก่่อใหเ้กิดการแพ้  บรษิัทฯ มคีวาม
ประสงคท์ีจ่ะท าใหโ้ปรตนีในน ้ายางไม่ก่อใหเ้กดิโอกาสทีจ่ะเกดิอาการแพ ้แต่แทจ้รงิ
แล้วจะมีเพียงแค่ 4 ประเภทเท่านัน้ที่เป็นสารก่อภูมิแพ้ตามธรรมชาติ ซึ่งอยู่ใน
โครงการวจิยัพฒันาทีบ่รษิทัฯ ก าลงัศกึษาอยู่ โดยมแีนวโน้มทีจ่ะส าเรจ็เรว็ขึน้ทุกท ี
บรษิทัฯ วางแผนและคาดการณ์ว่าะจ าหน่ายไดใ้นครึง่หลงัของปี 2564  ในส่วนของ
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สทิธบิตัรนัน้ ปัจจุบนันี้บรษิัทฯ มแีนวทางในการที่จะพฒันาถุงมอืประเภทนี้ด้วย
หลายกรรมวธิ ีจงึยงัไม่ได้ไปจดสทิธบิตัร แต่ก็มแีผนที่จะด าเนินการจดสทิธบิตัร
หลงัจากที่ประสบความส าเร็จในการวิจยัและพฒันาแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ 
มัน่ใจว่าจะสามารถยื่นจดสทิธบิตัรไดเ้พราะว่ากระบวนการทีจ่ะท าใหเ้ป็นถุงมอืยาง
โปรตีนต ่า หรือ Zero Allergen มีหลายวิธีมาก แต่แนวทางที่บริษัทฯ ใช้อยู่จะ
แตกต่างจากกระบวนการทีม่ใีนอดตี 

นางสาวธนวรรณ เสง่ียมศกัด์ิ 
(ผูอ้ านวยการสายงานบญัชแีละ
การเงนิ) 

ตอบขอ้ซกัถามเพิม่เตมิดงันี้ 
12. ในปัจจุบนั บรษิัทฯ ยงัใหค้วามส าคญักบัสิง่ทีบ่รษิทัฯ มคีวามช านาญอยู่ นัน่คอื 
การผลติถุงมอืยางทีม่คีุณภาพเพื่อส่งออกใหลู้กคา้ทัว่ทุกมุมโลก แต่ถา้มโีอกาสทาง
ธุรกจิอื่นๆ ทีน่่าสนใจและสามารถทีจ่ะเพิม่ผลประโยชน์ตอบกลบัใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้นได้ 
บรษิทัฯ กย็นิดทีีจ่ะเขา้ไปท าการส ารวจและศกึษาขอ้มลู 

13. เนื่องจากบรษิทัฯ ยงัหาความเชื่อมโยงระหว่างกญัชงกบัถุงมอืไม่ได ้ จงึใหธุ้รกจิ
กญัชงเป็นธุรกจิตน้น ้าของบรษิทัแม่ไปก่อน 

นายประดิษฐ์ สุทธิเบญจกลุ 
(ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง) 

สอบถามดงันี้ 
14. ขณะนี้บริษัทฯ มีก าลงัการผลิตเต็มร้อยละ 100 หรือยงั และก าลงัการผลิต ณ  
ไตรมาส 1/2564 เป็นจ านวนเท่าไร 

15. ตามทีม่ขีา่วว่าไดม้กีารจองซื้อสนิคา้ไวล่้วงหน้า 1.5-2 ปีนัน้ ไดม้กีารก าหนดราคา
ไวแ้ลว้หรอืไม่ 

16. การซื้อขายหุน้ของบรษิทัฯ ในตลาดสงิคโปร ์จะมกีารจดัสรรอย่างไร จ านวนเท่าไร 
17. จากวิกฤตการณ์ที่คลองสุเอซ บริษัทฯ ได้รับผลกระทบในทางบวกหรือลบ 
อย่างไร 

นางสาวธนวรรณ เสง่ียมศกัด์ิ 
(ผูอ้ านวยการสายงานบญัชแีละ
การเงนิ) 

ตอบขอ้ซกัถามดงันี้ 
14. โดยปกติการที่จะดูว่าก าลงัการผลิตที่ด าเนินการจริงเป็นอย่างไรนัน้ ดูได้จาก
อตัราการใช้ก าลงัการผลติ (Utilization Rate) ที่ผลติผลติภณัฑ์ออกมาได้จรงิ ซึ่ง
ในตอนนี้อตัราที่ดทีี่สุดเท่าที่บรษิัทฯ เคยท ามาอยู่ที่ประมาณร้อยละ 95 และหาก
ยอ้นไปเมื่อ 2 ปีก่อน จะอยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 85-90 ซึ่งถอืว่าตอนนี้บรษิทัฯ ท าได้
อย่างเต็มที่ ด้วยสถานการณ์ที่ถุงมือมีราคาดี ประกอบกับการที่บริษัทฯ มีผล
ประกอบการทีด่ ีการทีจ่ะไปใหถ้งึรอ้ยละ 100 ยงัคงยาก เนื่องจากในการผลติจรงิ
จะมหีลายปัจจยัทีส่่งผลกระทบต่อชิน้ผลติ อย่างไรกต็าม การทีบ่รษิทัฯ สามารถท า
ได้ในอตัราร้อยละ 95 นัน้ จดัว่าบริษัทฯ อยู่ในอนัดบัต้นๆ ของอุตสาหกรรม ซึ่ง
ผูผ้ลติรายอื่นกอ็ยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 85-90 ถอืว่าเป็นอตัราการใช้ก าลงัการผลติที่
ค่อนขา้งเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรม 

15. จากความต้องการสนิคา้ทีเ่พิม่เขา้มา จะเหน็ไดว้่าสิง่ทีม่กีารเคลื่อนไหวค่อนขา้ง
เรว็ไม่แพร้าคาขาย คอื ต้นทุน ซึ่งราคาวตัถุดบิ โดยเฉพาะยางสงัเคราะห์และยาง
ธรรมชาติมกีารเคลื่อนไหวที่เร็วมาก ตามที่ได้มกีารน าเสนอในวาระเกี่ยวกับผล
ประกอบการของบรษิทัฯ จะเหน็ว่าราคาวตัถุดบิในไตรมาส 1-3/2563 ยงันิ่งอยู่ แต่
ในไตรมาส 4/2563 ซึ่งเป็นช่วงที่ราคาถุงมอืเตบิโตค่อนขา้งสูง ราคาวตัถุดบิเองก็
ผนัตวัไปขาขึน้เรว็มากและสงูมากเช่นกนั ซึง่เป็นสิง่ทีค่าดเดาไม่ไดว้่าราคาวตัถุดบิ
จะเคลื่อนไหวไปในทศิทางที่รวดเรว็อย่างนี้อีกหรอืไม่ในอนาคต จงึเป็นเหตุผลว่า
การคาดการณ์ราคาถุงมอืของบรษิทัฯ จะไม่ก าหนดไปไกลมากเพราะหากบรษิทัฯ 
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ก าหนดราคาขายไปไกลมากจะเหมอืนเป็นการปิดกัน้ผลประกอบการของตวัเองว่า
หากราคาวตัถุดบิปรบัตวัเพิม่สงูขึน้อกี อนัน้ีกค็อืกลยุทธท์ีบ่รษิทัฯ พยายามปรบัให้
มคีวามยดืหยุ่น เพื่อสรา้งผลตอบแทนใหไ้ดส้งูทีสุ่ดใหก้บัผูถ้อืหุน้ เพราะฉะนัน้ การ
สัง่สนิคา้ในอกี 1.5-2 ปีนัน้ บางส่วน (ซึง่ไม่ใช่ส่วนใหญ่) เป็นการสัง่สนิคา้ทีก่ าหนด
ราคาเอาไวแ้ลว้ และจะส่งมอบสนิคา้ภายในระยะเวลา 6-12 เดอืน ซึง่ปรมิาณสนิคา้
ส่วนใหญ่เป็นปรมิาณทีไ่ดม้มีกีารก าหนดราคาในช่วง 2-3 เดอืนก่อนส่งมอบ ซึง่เพิม่
ความยดืหยุ่นใหก้บับรษิทัฯ ในการทีจ่ะปรบัราคาใหส้อดคลอ้งกบัราคาวตัถุดบิ 

16. การเขา้ไปจดทะเบยีนในตลาดสงิคโปร์ไม่ใช่เป็นการออกหุน้ใหม่ จงึไม่ได้มกีาร
จดัสรรหุ้นให้กบัผู้ถือหุ้น ไม่มีผู้จดัจ าหน่าย (Underwriter) แต่เป็นการเพิม่ความ
ต้องการซื้อขายของหุน้ของบรษิทัฯ เปรยีบไดก้บัการทีบ่รษิทัฯ จะน าหุน้ไปวางไว้
บนชัน้วางสนิคา้ที่ประเทศสงิคโปร์เพิม่เตมิจากเมอืงไทย เนื่องจากตลาดสงิคโปร์
เป็นตลาดทีม่ผีูถ้อืหุน้รายย่อยทีม่กี าลงัซื้อขายและมสีถาบนัการเงนิใหญ่ๆ รวมถงึมี
สภาพคล่องทางการเงนิ (Liquidity) ในตลาดค่อนขา้งด ีและมบีรษิัทถุงมอืที่มหีุน้ 
จดทะเบยีนอยู่แลว้หลายบรษิทั เพราะฉะนัน้ ความคุน้เคยของนักลงทุนในประเทศ
สงิคโปร์จงึไม่น้อยไปกว่านักลงทุนไทย ซึ่งผูถ้อืหุน้เดมิในประเทศไทยสามารถทีจ่ะ
โอนย้ายหุ้นไปซื้อขายที่ตลาดสงิคโปร์ได้ภายใต้เงื่อนไขที่บรษิัทฯ จะมกีารชี้แจง
หลงัจากไดร้บัการอนุมตัจิากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศสงิคโปรแ์ลว้ 

17. ตามทีไ่ดช้ีแ้จงไปแลว้ในขอ้ 5 
นายธรรมวฒัน์ จนุพึ่งพระเกียรต์ิ 
(ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง) 

สอบถามใน 2 ประเดน็ คอื 
18. วธิบีรหิารความผนัผวนค่าเงนิและค่าขนส่งทางเรอืในปี 2564 
19. แนวโน้มราคาสนิคา้ในปี 2564 เมื่อเทยีบกบัไตรมาส 4/2563 

นางสาวธนวรรณ เสง่ียมศกัด์ิ 
(ผูอ้ านวยการสายงานบญัชแีละ
การเงนิ) 

ตอบขอ้ซกัถามดงันี้ 
18. เรื่องความผนัผวนของค่าเงนินี้ บรษิทัฯ มกีรอบในการบรหิารความเสีย่งภายใน
โดยมีการลงทุนในตราสารอนุพนัธ์เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของความผนัผวนของ
ค่าเงนิ (Derivative Hedging) ซึ่งจะเหน็ไดจ้ากผลประกอบการของบรษิทัฯ และใน
ส่วนของค่าระวางทางเรอืนัน้ ในทางปฏบิตับิรษิทัฯ และลูกคา้ช่วยกนัแกปั้ญหา คอื  
การที่ตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลนหรือสายเรอืมจี ากัดจะมผีลกระทบต่อลูกค้าเป็น
หลกั แต่กม็ผีลกระทบกบับรษิทัฯ ดว้ยเช่นกนั เนื่องจากบรษิทัฯ เองกต็้องการทีจ่ะ
มยีอดส่งออกจ านวนมาก ซึง่เมื่อเป็นปัญหาของทัง้ 2 ฝ่าย จงึตอ้งช่วยกนัแกปั้ญหา 
เช่น หากใครหาสายเรือได้ก่อนก็เป็นผู้น าเรือออก เป็นต้น และในส่วนของ
ค่าธรรมเนียมในการขนส่ง (Freight Fee) ต้องดูว่าอยู่ในระดบัทีลู่กคา้รบัไดห้รอืไม่ 
จะใหก้ารช่วยเหลอืกนัในล าดบัถดัไปไดอ้ย่างไร บรษิทัฯ พยายามทีจ่ะอ านวยความ
สะดวกใหก้บัลูกค้าและคู่ค้าทีอ่ยู่กบับรษิทัฯ มาอย่างยาวนาน ให้ได้รบัผลกระทบ
น้อยทีสุ่ด 

19. ในไตรมาส 1/2564 ตามทีบ่รษิทัฯ ไดช้ีแ้จงกบันักวเิคราะหไ์ปพอสมควรนัน้ ราคา
ถุงมอืยงัเพิม่ขึ้นจากไตรมาส 4/2563 ซึ่งหลงัจากไตรมาส 1/2564 เป็นต้นไป คง
ต้องตดิตามสถานการณ์กนัต่อไป เนื่องจากมกีารฉีดวคัซนี การจ าหน่ายถุงมอืของ
คู่คา้แต่ละรายซึ่งมสีต๊อกสนิคา้ทีไ่ม่เท่ากนั รวมถงึตดิตามในส่วนของราคาขายใน
ไตรมาสที่ 2-4/2564 ซึ่งโดยรวมทัง้ปีคาดว่าราคาขายเฉลี่ยของถุงมอืในปี 2564 
น่าจะดีกว่าปี 2563 ถึงแม้ว่าในไตรมาส 2-4/2564 น่าจะมีการปรบัตัวลดลงของ
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ราคาถุงมือเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของก าลงัการผลิต บริษัทฯ ยงัเชื่อมัน่ว่าความ
ต้องการถุงมอืไม่ไดล้ดลงแต่อย่างใด ทัง้นี้ การทีร่าคาถุงมอืจะปรบัลดลง โดยหลกั
น่าจะเกดิจากการเพิม่ก าลงัการผลติเกอืบทุกบรษิทั เพราะฉะนัน้จงึไม่สามารถตอบ
ไดว้่าราคาขายเฉลีย่ (ASP) จะเท่ากบักีด่อลลารส์หรฐั แต่โดยรวมราคาขายของปีนี้
ของบรษิทัฯ จะเป็นไปในทางทีด่กีว่าปีทีผ่่านมา 

นายศิริโชค แซ่ก่ี 
(ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง) 

สอบถามดงันี้ 
20. ปัจจุบนับรษิทัฯ ถุงมอืยางทีเ่ป็นอนัดบั 1 ของโลก คอื Top glove ไม่ทราบว่าใน
อนาคตบรษิทัฯ คดิว่าจะขึน้เป็นอนัดบั 1 ไดห้รอืไม่ 

นางสาวธนวรรณ เสง่ียมศกัด์ิ 
(ผูอ้ านวยการสายงานบญัชแีละ
การเงนิ) 

ตอบขอ้ซกัถามดงันี้ 
20. บรษิทัฯ พยายามอย่างเตม็ที ่โดยดูจากสถานการณ์ตลาดประกอบกนัไปดว้ย ซึ่ง
บรษิทัฯ ไดท้ าสุดความสามารถเท่าทีส่ภาวะตลาดจะเอือ้อ านวยใหบ้รษิทัฯ สามารถ
รักษาการเติบโตและผลประกอบการที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ หากถามว่าบริษัทฯ 
ต้องการเป็นอนัดบั 1 หรอืไม่นัน้ บรษิทัฯ มองว่าขึน้อยู่กบัผลประกอบการมากกว่า 
หากบรษิทัฯ สามารถท าผลประกอบการทีด่ใีหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดก้ถ็อืเป็นสิง่ทีด่ ี

นายชาลี ใจหาญ 
(ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง) 

สอบถามดงันี้ 
21. จุดเด่นของบรษิทัฯ ทีคู่่แขง่ยากทีจ่ะเขา้มาท าการแขง่ขนัคอือะไร 

นางสาวจริญญา จิโรจน์กลุ 
(กรรมการผูจ้ดัการใหญ่) 

ตอบขอ้ซกัถามดงันี้ 
21. ส าหรบัจุดเด่นของบรษิทัฯ มหีลายอย่างด้วยกนั เช่น การที่โรงงานของบรษิทัฯ 
ตัง้อยู่ใกล้แหล่งวตัถุดบิ และการที่บรษิทัฯ มบีรษิทัแม่ทีเ่ป็นผูผ้ลติยางธรรมชาตทิี่
ใหญ่ทีสุ่ดในโลก ท าใหเ้รามัน่ใจว่าอุปทานน ้ายางธรรมชาตจิะไม่ขาดแคลน และที่
ส าคญั คอื บรษิทัฯ สามารถร่วมมอืในการวจิยัและพฒันากบับรษิทัแม่ได้ เช่น การ
วจิยัผลติภณัฑ์ใหม่ทีบ่รษิทัฯ จะเปิดตวั ซึ่งเกิดจากการที่มบีรษิัทแม่เป็นบรษิทัที่
ผลติน ้ายางคุณภาพและสามารถท าวจิยัและพฒันาร่วมกบัเราได ้อกีทัง้ บรษิทัฯ ยงั
มีบริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง  จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกที่มีวิศวกรรมที่
แขง็แกร่งมาก ท าใหบ้รษิทัฯ สามารถขยายก าลงัการผลติในอีก 4 ปีขา้งหน้าไดใ้น
ระยะเวลาอนัรวดเรว็ ซึ่งเป็นสิง่ทีคู่่แข่งไม่สามารถทีจ่ะสูก้บับรษิทัฯ ได ้นอกจากนี้ 
บรษิทัฯ ยงัเน้นสดัส่วนการส่งออกถุงมอืยางธรรมชาต ิรอ้ยละ 65-70 ไปยงัตลาดใน
ประเทศก าลงัพฒันาอีกด้วย ทัง้นี้ หากย้อนไปยงัค าถามที่ว่าบริษัทฯ จะขึ้นเป็น
อนัดบั 1 หรอืไม่นัน้ ถอืว่ายงัไกลตวัอยู่ แต่สิง่ทีจ่ะเหน็ไดก้่อน คอื การทีบ่รษิทัฯ จะ
เป็นผูผ้ลติถุงมอืยางธรรมชาตอินัดบั 1 ของโลก ซึ่งอาจจะเป็นเป้าหมายทีบ่รษิทัฯ 
จะสามารถท าได้ก่อนที่จะไปเป็นอนัดบั 1 ของถุงมอืยางธรรมชาติและถุงมอืยาง
สงัเคราะหใ์นอกีระยะเวลาหนึ่ง  

นายสมบูรณ์ ปริญญาประเสริฐ 
(ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง) 

สอบถามใน 2 ประเดน็ คอื 
22. การทีผู่บ้รหิารมแีผนการขยายก าลงัการผลติเพิม่ขึน้อกีจ านวนมาก ไม่ทราบว่าได้
ค านึงถึงสงครามราคา (Price War) ที่จะท าให้ราคาขายตกลง ท าให้ผลก าไร 
(Margin) ไม่ดเีหมอืนปี 2563-2564 หรอืไม่ 

23. ส่วนต่างก าไรของอตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) ของสินค้าประเภท 
NRPD, NRPF และ NBR ต่างกนัมาน้อยอย่างไร และบรษิทัฯ มกีารขยายก าลงัการ
ผลติเน้นทีส่นิคา้ตวัไหน 

นางสาวธนวรรณ เสง่ียมศกัด์ิ ตอบขอ้ซกัถามดงันี้ 
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(ผูอ้ านวยการสายงานบญัชแีละ
การเงนิ) 

22. ตามทีไ่ดเ้รยีนแจง้ไปแล้วว่าบรษิทัฯ จะมกีารขยายก าลงัการผลติเพิม่ขึน้ตลอดใน
อกี 3-4 ปีขา้งหน้า จากเดมิประมาณ 33,000 ลา้นชิน้ จะกลายเป็นประมาณ 80,000 
ลา้นชิน้ เพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 150  จากก าลงัการผลติในปัจจุบนั และในส่วนของ
สงครามราคา (Price War) นัน้ ราคาถุงมอืในไตรมาส 1/2564 จะเป็นราคาทีส่งูมาก 
ซึ่งประธานกรรมการบริหารได้บอกกับผู้บริหารอยู่เสมอว่าถุงมือไม่ควรจะเป็น
สนิคา้ทีม่รีาคาแพง เน่ืองจากเป็นสนิคา้ทีใ่ชแ้ลว้ทิง้ เมื่อไรกต็ามทีถุ่งมอืมรีาคาแพง 
ผูบ้รโิภคกจ็ะไม่ค่อยอยากใชแ้ลว้ทิง้ จะใชแ้ลว้เกบ็ไปลา้ง แลว้กเ็กดิการใชซ้ ้า ซึง่จะ
ท าใหค้วามตอ้งการในตลาดลดลง ดงันัน้ ถุงมอืจงึควรมรีาคาทีลู่กคา้สามารถหาซื้อ
ได ้เพราะฉะนัน้ ราคาถุงมอืในปัจจุบนัยงัไม่ใช่ราคาส าหรบัระยะกลางและระยะยาว 
ดงันัน้ระยะยาวหากถุงมอืมกีารปรบัลดราคาลง บรษิทัฯ เองกต็้องหาวธิกีารต่างๆ
เพื่อรกัษาผลประกอบการ เช่น ลดตน้ทุนต่างๆ (Cost Saving) หรอืออกผลติภณัฑ์
ใหม่ๆ เพื่อจะท าใหก้ าไรของบรษิทัฯ อยู่ในระดบัที่ดไีด้ในระยะยาว จงึเป็นส่วนที่
ผู้บรหิารจะต้องด าเนินการต่อไป อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ เองก็มคีวามยดืหยุ่นใน
การขยายก าลงัการผลติเช่นกนั จากการทีบ่รษิทัฯ มองทศิทางตลาดในตอนน้ี คาด
ว่าความตอ้งการถุงมอืยงัคงแขง็แรงด ีและไม่ใช่เพยีงความตอ้งการในอุตสาหกรรม
ทางการแพทย์ แต่ในอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ทางการแพทย์ก็มอีตัราเติบโตสูงมาก
เช่นกนั เราจงึคดิว่าก าลงัการผลติประมาณ 80,000 ลา้นชิน้ เป็นสิง่ทีบ่รษิทัฯ มัน่ใจ
ว่าจะส่งมอบใหก้บัลูกคา้ไดใ้น 3-4 ปีขา้งหน้า 

23. เอาเป็นว่าในส่วนของก าไรนัน้ หากถา้ไม่ใช่สถานการณ์ทีร่าคาถุงมอืเพิม่ขึน้สงูสดุ
ดงัเช่นในไตรมาส 4/2563 หรอืไตรมาส 1/2564 อตัราการก าไรของแต่ละผลติภณัฑ์
ไม่ได้แตกต่างกนัเยอะ ไม่ว่าจะเป็น NRPD, NRPF และ NBR อาจจะแตกต่างกนั
ในตวัเลขหลกัเดยีว ในสถานการณ์ปัจจุบนัจะเหน็ไดว้่าก าไรในส่วนของ NBR จะสงู
ทีสุ่ด เนื่องจากราคาถุงมอื NBR ทีป่รบัขึน้ไปมากทีสุ่ดในบรรดาถุงมอืทุกประเภท 
ซึ่งเมื่อถึงเวลาที่ราคาลงนัน้ อาจจะยังตอบไม่ได้ชัดเจนว่าราคาจะลดลงได้ใน 
ไตรมาสไหน ถุงมอื NBR ก็ควรจะเป็นถุงมอืทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการลดลงของ
ราคามากทีสุ่ดเช่นกนั ซึ่งบรษิทัฯ เองต้องตระหนักอยู่เสมอว่าราคามนัขึน้แรงได ้ก็
ตอ้งลงแรงไดเ้ช่นกนั  ส าหรบัไตรมาส 4/2563 ทีบ่รษิทัมกี าไรสุทธ ิ(Net Margin) ที่
ร้อยละ 64 นัน้ ก าไรของเกือบทุกผลิตภัณฑ์มีตัวเลขอยู่ประมาณใกล้เคียงกัน 
อาจจะต่างกนัที่ประมาณร้อยละ 3-5 ในภาพรวม ไม่ว่าบรษิทัฯ จะเน้นผลติภณัฑ์
ประเภทไหน กไ็ม่ไดม้ผีลกระทบต่อการแขง่ขนัของบรษิทัฯ มากนัก  

นางจิตต์สุภางค ์พิชยัสุทธการ 
(ผูร้บัมอบฉนัทะ) 

สอบถามดงันี้ 
24. บรษิทัฯ จะจ่ายเงนิปันผลในทุกไตรมาส จรงิหรอืไม่ 

นางสาวธนวรรณ เสง่ียมศกัด์ิ 
(ผูอ้ านวยการสายงานบญัชแีละ
การเงนิ) 

ตอบขอ้ซกัถามดงันี้ 
24. จรงิค่ะ ส าหรบัปีนี้บรษิทัฯ จ่ายเงนิปันผลในทุกไตรมาส หลงัจากทีท่่านไดร้บัเงนิ
ปันผลในเดอืนเมษายนนี้แล้วกย็งัจะไดร้บัเงนิปันผลอกีในเดอืนมถิุนายน กนัยายน 
และธันวาคมของปีนี้ ส าหรับปีถัดไปนัน้ จะต้องขึ้นอยู่กับผลประกอบการของ 
บรษิทัฯ อย่างไรกต็าม นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ คอื จ่ายเงนิปันผล
ขัน้ต ่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธจิากงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

นายพรหมพิริยะ บุญรสักรภสิุษ 
(ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง) 

สอบถามดงันี้ 
25. บรษิทัฯ จะเริม่ซื้อขายหุน้ในตลาดสงิคโปรเ์มื่อไร 
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นางสาวธนวรรณ เสง่ียมศกัด์ิ 
(ผูอ้ านวยการสายงานบญัชแีละ
การเงนิ) 

ตอบขอ้ซกัถามดงันี้ 
25. คาดว่าน่าจะประมาณกลางเดอืนพฤษภาคม 2564 ซึง่ก่อนหน้านี้บรษิทัฯ เคยแจง้
ว่าจะเริ่มซื้อขายได้ประมาณปลายเดือนเมษายน 2564 แต่ด้วยสถานการณ์ 
COVID-19 ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในงานดงักล่าวต้องท างานที่บ้านเช่นเดยีวกัน 
อาจจะท าใหก้ารตดิต่อประสานงานเป็นไปอย่างล่าชา้กว่าปกติ ท าใหก้ารอนุมตัจิงึ
ต้องใช้เวลานานขึ้นเช่นกัน จึงคาดว่าน่าจะเริ่มซื้อขายได้ประมาณกลางเดือน
พฤษภาคม 2564 

นายธีรพล เปรมประภา 
(ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง) 

สอบถามดงันี้ 
26. นอกจากการผลติถุงมอืยางแลว้ มผีลติภณัฑอ์ื่นใดทีจ่ะบ่งบอกถงึการเจรญิเตบิโต
ของบรษิทัฯ บา้ง 

นางสาวจริญญา จิโรจน์กลุ 
(กรรมการผูจ้ดัการใหญ่) 

ตอบขอ้ซกัถามดงันี้ 
26. ปัจจุบนัตามทีไ่ดเ้รยีนใหท้ราบว่าบรษิทัฯ ยงัใหค้วามส าคญักบัการผลติถุงมอืยาง
ทางการแพทย์ อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ มโีครงการที่อยู่ระหว่างก าลงัศกึษาซึ่งคอื
แผ่นยางอนามัยทางทันตกรรม  (Dental Dam) ซึ่งได้รับแจ้งมาจากกระทรวง
สาธารณสุข และคณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ (มอ.) ว่ามี
ความต้องการผลติภณัฑ์ตวันี้มากขึ้น ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างก าลงัศกึษาความเป็น 
ไปได ้หากประสบความส าเรจ็กจ็ะเริม่ใชใ้นประเทศไทยก่อน  

ดร.ไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล ประธานกรรมการบรหิาร กล่าวเพิม่เตมิว่าอุปสงคแ์ละอุปทานของถุงมอืนัน้ยงัคงไม่
แน่นอน แต่หากดูจากข้อมูลที่ได้รบัจากสถาบนัต่างๆ เช่น Malaysian Rubber Glove Manufacturers Association 
(MARGMA) จะเห็นว่าอุปสงค์ของถุงมืออยู่ที่ประมาณ 450,000 ล้านชิ้นต่อปี ซึ่งบริษัทฯ มีก าลังการผลิตขณะนี้
ประมาณ 33,000 ล้านชิ้นต่อปีเท่านัน้ และหากบรษิทัฯ สามารถขยายก าลงัการผลติไปไดป้ระมาณ 80,000 ล้านชิ้นต่อ
ปี จะอยู่ในอตัราร้อยละ 15 ของอุปสงค์ทัง้หมดเท่านัน้ และหากมองถงึอุปสงค์ก่อนช่วง COVID-19 จะอยู่ที่ประมาณ 
370,000 ลา้นชิน้ต่อปี หากปรมิาณขายลดลงกน่็าจะลดลงประมาณไม่เกนิรอ้ยละ 20 อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ มองว่าการ
ขยายก าลงัการผลติไม่ไดเ้พื่อเขา้มาแขง่ขนัในตลาด แต่เป็นโอกาสทีจ่ะเขา้มาขยายธุรกจิ โดยได้วางกลยุทธท์ีจ่ะขยาย
ธุรกิจไปทัว่โลก และหากเปรียบเทียบกับการส่งออกวคัซีน COVID-19 ไปยังประเทศต่างๆ ยังมีจ านวนน้อยกว่า
ประเทศทีม่คีวามต้องการใชถุ้งมอื นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัมขีอ้ไดเ้ปรยีบเนื่องจากมบีรษิทัแม่ทีด่ าเนินธุรกจิครอบคลุม
ห่วงโซ่อุปทานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัยางธรรมชาติและเป็นผู้ผลติน ้ายางขน้รายใหญ่ที่สุดของโลก มโีรงงานทีม่เีทคโนโลยทีี่
ไดร้บัการพฒันาอย่างต่อเนื่อง มแีรงงานจากประเทศเพื่อนบา้น และอยู่ใกลแ้หล่งวตัถุดบิและพลงังาน เช่น สามารถน า
ไมย้างพาราทีถู่กโค่นทิง้มาเผาไหมเ้ป็นพลงังาน มแีหล่งน ้าอุดมสมบูรณ์ ซึง่ถอืเป็นจุดแขง็ของบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผลติภณัฑ์
ถุงมอืถอืเป็นสนิคา้ทีส่รา้งรายไดแ้ละผลตอบแทนระยะยาวใหก้บับรษิทัฯ ได ้บรษิทัฯ จงึยงัคงเดนิไปขา้งหน้าทีจ่ะขยาย
ก าลงัการผลติในทุกไตรมาสและแสวงหาความเป็นไปไดใ้นการขยายธุรกจิไปยงัประเทศใหม่ๆทีม่ศีกัยภาพ เพื่อน าผล
ก าไรทีไ่ดจ้ากการด าเนินธุรกจิมาจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ใหไ้ดส้งูสุด 

ไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึกล่าวขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมประชุมและประกาศปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา 11.30 น. 

-ลายมอืชือ่- 
                                                                                                                        ( ศ.ดร.วรีกร  อ่องสกุล ) 

ประธานกรรมการบรษิทั 
ประธานทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 


