
 
 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 

 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 จัดขึ้นเป็นไปตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท         
ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 จัดขึ้น ณ ห้องแกรนด์บอลรูม บี โรงแรมเมเปิล เลขที่ 9 ถนน  
ศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 เวลา 9.00 น. เพ่ือพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระ
การประชุมที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ระบุในหนังสือนัดประชุม 

 

 เริ่มการประชุมเวลา 9.14 น. 
 

 นายวริทธิ์ เลียงราช และนางสาวกานดา คันธโชติ ท าหน้าที่พิธีกร กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นที่เข้ามา
ประชุมและกล่าวแนะน าท่านคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์ กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) ที่ได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ทั้งหมดประกอบด้วย 
1. นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล  ประธานกรรมการบริษัท 
2. นายไพบูลย์  วรประทีป  รองประธานกรรมการ  
3. นายภัทรพล  วงศาสุทธิกุล  กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
4. นางสุชาดา  โสตถิภาพกุล  กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง        
5. นายยรรยง  ถาวโรฤทธิ์  กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
6. นายสุรพล    ขวัญใจธัญญา  กรรมการอิสระ  
7. ดร.สมภพ  ระงับทุกข ์  กรรมการอิสระ  
8. นายประวิทย์  วรประทีป  กรรมการ 
9. นายพสิษฐ์พล  เต็มฤทธิกุลชัย  กรรมการ 
10. นางสาวฉลองขวัญ   วงศาสุทธิกุล  กรรมการและเลขานุการบริษัท 

 

ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการประชุม ได้แก่ 
1. นายวันชัย    ศรีหิรัญรัศมี         ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฎิบัติการ 
2. นางสาวธัญทิพย์   ศิริพงษ์วไล   ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 
3. นายวีระศักดิ์    โสภิตประดิษฐ์พร  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญช ี
4. นางสาวพิชามญชุ์  อุตราภรณ์  ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
5. นายยุทธพงศ์   สุนทรินคะ   ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
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  พิธีกร ได้แจ้งผู้ถือหุ้นว่าเพ่ือให้การด าเนินการประชุมครั้งนี้ เป็นไปโดยความเรียบร้อย และมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์ของบริษัทและท่านผู้ถือหุ้น จึงขอชี้แจงระเบียบวิธีปฏิบัติในการประชุมและวิธีการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้ 

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีท่านถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นถือเป็นหนึ่งเสียง 
2. ผู้ถือหุ้นที่ส่งหนังสือมอบฉันทะและมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทไว้นั้น บริษัทได้บันทึก

คะแนนตามความประสงค์ของท่านในแต่ละวาระไว้แล้ว และจะนับรวมในการลงมติแต่ละวาระ
ต่อไป ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก 

3. วิธีการลงคะแนนเสียง   
- ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับก่อน

ลงคะแนนเสียงด้วยว่าข้อมูลของท่านที่ระบุในบัตรถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าที่ ประธานจะสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงสัญลักษณ์ลงในช่องสี่เหลี่ยม กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนเสียง
ในช่องใด ๆ จะถือว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ในแต่ละวาระ ประธานจะขอให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตร
ลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเพ่ือน าไปตรวจนับคะแนนเสียง 
ส่วนผู้ถือหุ้นที่มิได้น าส่งบัตรให้ถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นเห็นด้วยตามที่ประธานเสนอ เมื่อมีการ
พิจารณาครบทุกวาระแล้วขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนเสียงทุกครั้งก่อนออกจากห้อง
ประชุม และถ้าท่านแสดงสัญลักษณ์ลงในช่องสี่เหลี่ยมเกินกว่า 1 ช่อง ถือว่าเป็นบัตรเสีย 

4. การนับผลการลงคะแนนเสียง  
- ในแต่ละวาระ บริษัทจะน าคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง มาหักออก

จากจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและผู้ที่มอบฉันทะ ที่มีสิทธิลงคะแนนก็จะได้คะแนน
เสียงของผู้ที่เห็นด้วย บริษัทจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
เท่าใดของจ านวนเสียงทั้งหมด ทั้งนี้คะแนนเสียงที่ได้รับหลังจากประกาศผลจะไม่น ามานับรวม
และให้ถือเป็นโมฆะ  

5. ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอค าถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อ
ประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แถลงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด 
แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือค าถาม  

6. ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอ่ืน นอกเหนือจากที่ประธาน
หรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ 
 

ทั้งนี้ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้น ในระหว่างการรวบรวมคะแนนเสียงของวาระใด 
วาระหนึ่ง ประธานอาจพิจารณาน าเสนอวาระต่อไปก่อนได้ แล้วจึงแจ้งผลคะแนนเมื่อแล้วเสร็จ   
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ในการประชุมครั้งนี้  นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล ประธานกรรมการ ท าหน้าที่เป็นประธาน                 
ในที่ประชุม ประธานกล่าวเปิดการประชุมและได้รายงานผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
จ านวน 43 ราย จ านวนหุ้นทั้งสิ้น 307,629,058 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.1413 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด                   
ซึ่งครบคณะเป็นองค์ประชุม  
 

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 
ประธานในที่ประชุมได้น าเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  1/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 

2562 ซึ่งมีความถูกต้องชัดเจน ปรากฎในรายละเอียด สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันทร์ับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ตามที่

ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
 

เห็นด้วย 307,628,938 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 120 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
 

วาระท่ี 2  พิจารณารับรองรายงานประจ าปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2562 
ประธานในที่ประชุมแจ้งว่าบริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานและรายงานคณะกรรมการที่ผ่านมาในรอบปี 

2562 รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในวาระการประชุมที่แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว 
 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองผลการด าเนินงานประจ าปีและรายงานของคณะกรรมการ
บริษัทประจ าปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้  
 

เห็นด้วย 307,629,038 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 120 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุล งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีประจ าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  

ประธานในที่ ประชุมแจ้ งว่ า บริษัทได้ จั ดท า งบการ เงินส าหรับรอบปีบัญชีสิ้ นสุ ด  ณ วันที่                         
31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว รายละเอียดเพ่ิมเติมอยู่ในวาระการประชุมที่แจกให้ท่านผู้ถือ
หุ้นแล้ว ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้นายวันชัย ศรีหิรัญรัศมี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฎิบัติการ 
เป็นผู้รายงานรายละเอียดงบการเงินให้กับผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้ 
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    คุณวันชัย ศรีหิรัญรัศมี ได้น าเสนอ Presentation พร้อมทั้งชี้แจงในรายละเอียดให้กับผู้ถือหุ้นได้
รับทราบผลการด าเนินงานดังนี้ 

ผลการด าเนินงานของปี 2562 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยเปรียบเทียบต้นทุนจากการขายและบริการ  
ในส่วนของรายได้ลดลงจาก 7,513 ล้านบาท เหลือ 6,827 ล้านบาท คิดเป็น 9.13 % สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก
ราคาน้ ายางข้นลดลง จากราคา 34.04 บาท ลดเหลือ 32.89 บาท และสงครามการค้าระหว่างประเทศจีนและ
สหรัฐอเมริกา ท าให้มีปริมาณการใช้ยางลดลง และยอดขายหมอนยางพารา ที่นอนยางพารา ลดลง ด้านต้นทุน          
การขายและบริการลดลงจาก 6,645 ล้านบาท เหลือ 6,320 ล้านบาท ต้นทุนลดลงประมาณ 4.89 % ส่วนก าไร
ขั้นต้นลดลงจากเดิม 868 ล้านบาท เหลือ 506 ล้านบาท (ลดลงตามยอดขายที่ลดลง) อัตราก าไรขั้นต้นจาก 
11.56 % ลดลงเหลือ 7.42 % เป็นสาเหตุที่ท าให้ปี 2562 ขาดทุน ก าไรก่อนภาษีของกลุ่มธุรกิจ ปี 2561 มีก าไร 
71 ล้านบาท ในปี 2562 ขาดทุนก่อนภาษ ี444 ล้านบาท ลดลง 515 ล้านบาท 
 เมื่อแยกดูตามกลุ่มธุรกิจ จะเห็นได้ว่ากลุ่มธุรกิจน้ ายางข้น ผลประกอบการในปี 2561 มีก าไร 27           
ล้านบาท ในปี 2562 ขาดทุน 177 ล้านบาท เนื่องจากราคาผันผวนของน้ ายาง กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ยาง 
(ผลิตภัณฑ์เส้นด้ายยางยืด หมอนและที่นอน) ผลประกอบการในปี 2562 ขาดทุนก่อนภาษี 258 ล้านบาท กลุ่ม
ธุรกิจสวนยางพารา ผลประกอบการในปี 2561 ขาดทุน 41 ล้านบาท ปี 2562 ขาดทุน 14 ล้านบาท ขาดทุน
ลดลง 27 ล้านบาท เนื่องจากมีการเพิ่มทุน 300 ล้านบาท เป็น 800 ล้านบาท ท าให้ภาระดอกเบี้ยลดลง  
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เปรียบเทียบผลการด าเนินงานโดยสรุปรวมทุกกลุ่มธุรกิจ ในปี 2562 ขาดทุนก่อนภาษี 443.54           
ล้านบาท และปี 2561 มีก าไรก่อนภาษี 71.28 ล้านบาท มีภาษีที่เกี่ยวข้อง 30.14 ล้านบาท ดังนั้นในปี 2562 
ขาดทุนทั้งหมด 473.68 ล้านบาทหลังหักภาษีแล้ว และในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (TRUBB) ขาดทุนสุทธิ 
351.72 ล้านบาท 

เปรียบเทียบงบดุล (สินทรัพย์) ในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียน ในปี 2562 ลดลงเหลือ 2,203 ล้านบาท 
เกิดจากรายการหลักที่ส าคัญ คือ สินค้าและลูกหนี้ที่ลดลง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง ในปี 2561 อยู่ที่ 5,510 
ล้านบาท ลดลงเป็น 5,409 ล้านบาท เกิดจากค่าเสื่อมราคา  

เปรียบเทียบงบดุล (หนี้สิน) ปี 2561 มีหนี้สินหมุนเวียน 4,134 ล้านบาท ในปี 2562 มีหนี้สินหมุนเวียน
เพ่ิมขึ้นเป็น 4,282 ล้านบาท เนื่องจากหนี้สินที่ครบก าหนดช าระและมีเจ้าหนี้เพ่ิมขึ้น ในส่วนของหนี้สินไม่
หมุนเวียนลดลงจาก 1,526 ล้านบาทในปี 2561 ลดเหลือ 1,344 ล้านบาท ในปี 2562 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สิน          
ต่อทุน (D/E) โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเพ่ิมข้ึนจาก 2.32 เป็น 2.83 

เมื่อจบการน าเสนอ ประธานฯ ได้สอบถามในที่ประชุมว่ามีข้อซักถามประการใดหรือไม่เกี่ยวกับ            
งบการเงินปี 2562 เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ  
 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจ าปี  
สิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
เห็นด้วย 307,658,538 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 120 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
 

วาระท่ี 4  พิจารณางดการจ่ายเงินปันผลและงดตั้งส ารองตามกฎหมายส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562
 ประธานในที่ประชุมแจ้งว่าบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงานของกิจการในอัตรา
ไม่ต่ ากว่า 1 ใน 3 ของก าไรสุทธิประจ าปี หลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับเงินส ารอง
ตามกฎหมายจะมีการจัดสรรในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

 ในปี 2562 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 172.12 ล้านบาท ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรให้งดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และงดตั้งส ารองตามกฎหมาย
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

ประธานได้ถามในที่ประชุมว่ามีข้อซักถามอ่ืนหรือไม่ หรือหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงคะแนน
เสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอให้น าส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่  เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ที่
ประชุมลงมติ 
 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้งดการจ่ายเงินปันผลและงดตั้งส ารองตาม
กฎหมาย ดังนี้  
 



7 
 

เห็นด้วย 307,658,538 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 120 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
 

วาระท่ี 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
ประธานในที่ประชุมแจ้งว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 มีกรรมการบริษัทที่หมดวาระ

ต้องออกจากต าแหน่งจ านวน 3 ท่าน คิดเป็นจ านวนประมาณ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด กรรมการบริษัทที่
หมดวาระในปี 2563  มีทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก ่

1. นายภัทรพล  วงศาสุทธิกุล  กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
2. นายประวิทย์  วรประทีป  กรรมการ 
3. นางสาวฉลองขวัญ  วงศาสุทธิกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท 

 

เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก ากับกิจการที่ดี และเพ่ือให้ที่ประชุมนี้สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่าง
เต็มที่ การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างอิสระ กรรมการที่หมดวาระขอสละสิทธิ์การออกเสียงลงคะแนนเสียงให้แก่
ตนเองในวาระนี้ และออกจากห้องประชุม  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกรรมการที่ครบวาระได้พิจารณาอย่าง
เหมาะสมแล้ว โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ การปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ที่ผ่านมาจึงเห็นสมควรให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่หมดวาระทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง 
ท่านผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมและคุณสมบัติของกรรมการที่หมดวาระได้ตามเอกสารแนบใน
หนงัสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเว็บไซต์ของบริษัท 

ประธานได้ถามในที่ประชุมว่ามีข้อซักถามอ่ืนหรือไม่ หรือหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงคะแนน
เสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอให้น าส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ที่
ประชุมลงมติ 
 

มติที่ประชุม :  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้   
 

5.1 นายภัทรพล  วงศาสุทธิกุล 
เห็นด้วย 305,346,391 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 2,312,288 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

* โดยคะแนนเสียงดังกล่าว ไม่รวมนายภัทรพล  วงศาสุทธิกุล จ านวน 2,312,168 หุ้น 
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5.2 นายประวิทย์  วรประทีป   
เห็นด้วย 273,608,559 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 34,050,120 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

* โดยคะแนนเสียงดังกล่าว ไม่รวมนายประวิทย์  วรประทีป จ านวน 34,050,000 หุ้น 
 

5.3 นางสาวฉลองขวัญ  วงศาสุทธิกุล 
เห็นด้วย 304,524,709 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 3,133,971 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

* โดยคะแนนเสียงดังกล่าว ไม่รวมนางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล จ านวน 3,133,851  หุ้น 
 

 ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัท ในปี 2563 จะมีทั้งหมด 10 ท่าน  
 

หมายเหตุ : ในระหว่างการประชุม ยังมีผู้ถือหุ้นทยอยเข้ามาประชุม  
 

วาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ และงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
 ประธานในที่ประชุมแจ้งว่าคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนได้มีการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน    
เบี้ยประชุมกรรมการและค่าบ าเหน็จกรรมการ ส าหรับกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยค านึงถึง
ความเหมาะสมของประเภทธุรกิจ อัตราการเติบโตของบริษัทตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการ และได้น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดค่าตอบแทนอยู่ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 
8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2562 ตามที่คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเสนอ  

ประธานได้ถามในที่ประชุมว่ามีข้อซักถามอ่ืนหรือไม่ หรือหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงคะแนน
เสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอให้น าส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ที่
ประชุมลงมติ 
 

มติที่ประชุม :  ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 และกรรมการชุด
ย่อยประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2562 
ตามที่คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเสนอ คณะกรรมการบริษัทในปี 2563 มีทั้งสิ้น 10 ท่าน ความถี่ใน
การประชุมคณะกรรมการทุกครั้งไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี ยกเว้นคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนประชุมไม่เกิน 
2 ครั้งต่อปี  งบประมาณค่าตอบแทนกรรมการได้รวมค่าบ าเหน็จกรรมการไว้ด้วยแล้ว โดยมีคะแนนเสียง 
ดังนี้   
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เห็นด้วย 211,457,345 เสียง คิดเป็นร้อยละ 68.7311 
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 96,201,447 เสียง คิดเป็นร้อยละ 31.2689 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
 

* โดยคะแนนเสียงดังกล่าว ไม่รวม 
  1) นายวรเทพ  วงศาสุทธิกุล  จ านวน   46,412,257  หุ้น 
  2) นายภัทรพล  วงศาสุทธิกุล  จ านวน     2,312,168  หุ้น 
  3) นางสาวฉลองขวัญ  วงศาสุทธิกุล   จ านวน     3,133,851  หุ้น 
  4) นายประวิทย์  วรประทีป    จ านวน   34,050,000  หุ้น 
  5) นายไพบูลย์  วรประทีป    จ านวน   10,293,051  หุ้น 
 

วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563  
ประธานในที่ประชุมแจ้งว่าเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ .ศ. 2535 มาตรา 

120 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปีและ              
ตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก าหนดให้บริษัทที่
ออกหลักทรัพย์ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะต้องจัดให้มีการหมุนเวียนของผู้สอบบัญชี ทุกรอบ
ระยะเวลาบัญชี 5 ปี ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรเสนอให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชี ส าหรับ ปี 2563 โดย 

1.  นายไวโรจน์     จินดามณีพิทักษ ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 และ/หรือ 
  2.  นายบุญญฤทธิ์  ถนอมเจริญ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 และ/หรือ 
  3.  นายยุทธพงศ์    สุนทรินคะ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10604  
 

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และก าหนดค่าสอบบัญชี
ประจ าปี 2563 เป็นจ านวน 4,880,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2562 ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าสอบ
บัญชีของบริษัท เลเท็กซ์ซิสเท็มส์ จ ากัด (มหาชน)  

ประธานได้ถามในที่ประชุมว่ ามีข้อซักถามอ่ืนหรือไม่  หรือหากมีผู้ ถือหุ้ นท่ านใดประสงค์                   
จะลงคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอให้น าส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เมื่อไม่มีข้อซักถาม 
ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ 
 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 
ดังนี้  
เห็นด้วย 307,666,611 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 120 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
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วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอ านาจลงนามกรรมการบริษัท 
ประธานในที่ประชุมแจ้งว่า เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับ การแก้ไข

เปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอ านาจ
ลงนามกรรมการบริษัท ดังนี้ 
  จากเดิม 
  “ชื่อและจ านวนกรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล 
หรือ นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล หรือ นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนาย
ไพบูลย์ วรประทีป หรือ นายประวิทย์ วรประทีป คนใดคนหนึ่งรวมสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน”  
   

เปลี่ยนแปลงเป็น 
  “ชื่อและจ านวนกรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล 
หรือ นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล หรือ นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนาย
ไพบูลย์ วรประทีป หรือ นายประวิทย์ วรประทีป คนใดคนหนึ่งรวมสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตรา
ส าคัญของบริษัท” 
 

ความเห็นคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
อ านาจลงนามกรรมการบริษัท 

ประธานได้ถามในที่ประชุมว่ ามีข้อซักถามอ่ืนหรือไม่  หรือหากมีผู้ ถือหุ้ นท่ านใดประสงค์                   
จะลงคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอให้น าส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เมื่อไม่มีข้อซักถาม 
ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ 

 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ ดังนี้ 
เห็นด้วย 307,666,612 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 120 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
 

วาระท่ี 9  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับ 
ประธานในที่ประชุมแจ้งว่าเพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือทางการค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศ

ของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับ 
จากเดิม   ยกเลิกตราประทับ 

 

เปลี่ยนแปลงเป็น 
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ความเห็นคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตรา
ประทับ 

ประธานได้ถามในที่ประชุมว่ ามีข้อซักถามอ่ืนหรือไม่  หรือหากมีผู้ ถือหุ้ นท่ านใดประสงค์                   
จะลงคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอให้น าส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เมื่อไม่มีข้อซักถาม 
ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ 

 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ ดังนี้ 
เห็นด้วย 307,666,612 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 120 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
 

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อ 26 และข้อ 59 
ประธานในที่ประชุมแจ้งว่าเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตราประทับในวาระที่ 9 ข้างต้น                      

จึงจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อ 26 และข้อ 59 ดังนี้ 
ข้อ 26 
กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ประกอบด้วยกรรมการสองท่านลงลายมือชื่อ

ร่วมกัน และประทับตราส าคัญของบริษัทมีอ านาจกระท าการแทน 
  ข้อ 59 ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้  
 

 
 

ความเห็นคณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของ
บริษัทข้อ 26 และข้อ 59 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น 

ประธานได้ถามในที่ประชุมว่ ามีข้อซักถามอ่ืนหรือไม่  หรือหากมีผู้ ถือหุ้ นท่ านใดประสงค์                   
จะลงคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอให้น าส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เมื่อไม่มีข้อซักถาม 
ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ 

 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ ดังนี้ 
เห็นด้วย 307,666,623 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 120 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
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วาระท่ี 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ 
ประธานในที่ประชุมแจ้งว่าเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตราประทับในวาระที่ 9 ข้างต้น                      

จึงจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 

- น ารอยตราประทับออกจากหน้าวัตถุประสงค์ของบริษัท 
 

ความเห็นคณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น 

ประธานได้ถามในที่ประชุมว่ ามีข้อซักถามอ่ืนหรือไม่  หรือหากมีผู้ ถือหุ้ นท่ านใดประสงค์                   
จะลงคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอให้น าส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เมื่อไม่มีข้อซักถาม 
ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ 

 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ ดังนี้ 
เห็นด้วย 307,666,634 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 120 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
 

วาระท่ี 12   พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ 
 ประธานแจ้งว่าบริษัทไม่มีการพิจารณาเรื่องอ่ืนๆ ดังนั้น จึงได้ถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็น
ซักถามอ่ืนๆ หรือไม ่
 นายสาธิต กุมาร (ผู้ถือหุ้น) ค าถามที่ 1. ท าไมบริษัทไม่เข้าร่วมพบปะผู้ลงทุนเพ่ือให้ข้อมูลและตอบ        
ข้อซักถามในงาน Opportunity Day 

ประธานชี้แจงว่าบริษัทยังไม่มีเรื่องราวดีๆ ที่เกี่ยวกับกิจการ แต่ถ้ามีข่าวดีหรือโครงการดีๆ เกี่ยวกับ           
ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

 

นายสาธิต กุมาร (ผู้ถือหุ้น) ค าถามที่ 2. ท่านคิดว่าตอนนี้ราคายางพาราดีหรือไม่ 
ประธานชี้แจงว่าราคายางพาราขณะนี้ยังไม่ดี ค่อนข้างต่ า 
 

นายสาธิต กุมาร (ผู้ถือหุ้น) ค าถามที่ 3. มีการสัมภาษณ์โดยประธานที่ระบุไว้ในหนังสือพิมพ์คาดว่าก าไร
จากผลประกอบการธุรกิจจะเพ่ิมข้ึน 15% จากไตรมาสแรกของปี 2563 คิดว่าผลประกอบการไตรมาส 3 และ 4 
มีก าไรเท่าไหร่ 

ประธานชี้แจงว่า คาดการณ์ว่าผลประกอบการน่าจะดีขึ้นกว่าไตรมาสที่ 2 เนื่องจากในไตรมาสที่ 2         
เป็นช่วงฤดูกาลที่ยางผลัดใบ ผลผลิตน้อย เมื่อเข้าสู่ไตรมาสที่ 3 และ 4 จะมีผลผลิตเพ่ิมขึ้น น่าจะมีก าไรเพ่ิมขึ้น
แต่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขได้ นายวันชัย ศรีหิรัญรัศมี เสริมในรายละเอียดเพ่ิมเติมว่า น้ ายางเป็นสินค้าเกษตร 
(Community Product) ราคามีความผันผวนมาก ก าไรขึ้นอยู่กับต้นทุนการผลิตที่ไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับหลาย
ปัจจัย โดยเฉพาะเรื่องฤดูกาลที่ควบคุมไม่ได้ 
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นายสาธิต กุมาร (ผู้ถือหุ้น) ค าถามที่ 4. ต้นทุนในการผลิตลดลงหรือไม่ 
ประธานชี้แจงว่าต้นทุนการผลิตส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับราคาน้ ายางที่คาดการณ์ไม่ได้ 
 

น.ส. ศัลยา วราภาสกุล (ผู้ถือหุ้น) ค าถามที่ 5. ปีนี้คาดว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่ 
ประธานชี้แจงว่า ถ้าผลประกอบการมีก าไรก็จะมีจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้น 
 

นายวันชัย ศรีหิรัญรัศมี ได้ถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นฝากค าถามมาแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม      
เห็นควรให้อ่านค าถามแทนหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้าน จึงให้ นายวันชัย ศรีหิรัญรัศมี เป็นผู้ถาม
ค าถามแทน  

 

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ (ผู้ถือหุ้น) ไม่อยู่ในที่ประชุม นายวันชัย ศรีหิรัญรัศมี เป็นผู้ถามค าถาม
แทน ค าถามที่ 6. บริษัท เคยได้ทราบข่าวการสนับสนุนการใช้ยางพาราของรัฐบาลหรือไม่ เช่น การออกค่าใช้  
จ่ายในการซื้อหมอนยางพารา 

ประธานชี้แจงว่าบริษัททราบข่าว แต่น่าจะเป็นนโยบายประชานิยม เพราะหลังจากเหตุการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 (Covid 19) ทางรัฐบาลก็ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้แล้ว 

 

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ (ผู้ถือหุ้น) ไม่อยู่ในที่ประชุม นายวันชัย ศรีหิรัญรัศมี เป็นผู้ถามค าถาม
แทน ค าถามที่ 7. หมอนยางพารา มีอายุการใช้งานเท่าใด และการจัดการขยะหมอนยางพาราท าได้อย่างไร 
สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycled) ได้หรือไม ่

ประธานชี้แจงว่าหมอนยางพารามีอายุการใช้งานประมาณ 3 – 5 ปี ขึ้นอยู่กับการใช้งาน ในส่วนการ
จัดการขยะหมอนยางพาราสามารถก าจัดได้ง่ายเนื่องจากว่าเป็นวัตถุดิบธรรมชาติและไม่มีการน ากลับมาใช้ใหม่ 
 

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ (ผู้ถือหุ้น) ไม่อยู่ในที่ประชุม นายวันชัย ศรีหิรัญรัศมี เป็นผู้ถามค าถาม
แทน ค าถามที่ 8. ปัจจัยที่จะสนับสนุนการเจริญเติบโตของบริษัทได้แก่อะไร ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคคืออะไร
แตกต่างจากบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) และศรีตรังโกลฟส์ อย่างไร 

ประธานชี้แจงว่าไม่สามารถน าบริษัทฯ ไปเปรียบเทียบกับบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด 
(มหาชน) และศรีตรังโกลฟส์ ได้เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ไม่เหมือนกัน ส่วนด้านอุปสรรคทางบริษัทฯ เป็นบริษัทจด
ทะเบียนด้วยเงินทุนน้อยกว่า มีขนาดประกอบการเล็กกว่าคงไม่สามารถเปรียบเทียบได้เช่นกัน 

 

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ (ผู้ถือหุ้น) ไม่อยู่ในที่ประชุม นายวันชัย ศรีหิรัญรัศมี เป็นผู้ถามค าถาม
แทน ค าถามที่ 9. แนวโน้มผลประกอบการของบริษัทช่วงก่อนและหลังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
สายพันธ์ใหม่ 2019 (Covid 19) 

ประธานชี้แจงว่าคาดการณ์ว่าผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ในทุกปีมักจะไม่ค่อยดี เนื่องจากเป็นช่วงที่
ฤดูกาลยางผลัดใบ ปริมาณน้ ายางมีน้อยกว่าช่วงอ่ืน ๆ ส่วนผลประกอบการตามที่ได้ตอบไปแล้วในค าถามก่อน
หน้า 
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นายประทีป เหล่าวัฒนาวงศ์ (ผู้ถือหุ้น) ค าถามที่ 10. หุ้นของบริษัท เลเท็กซ์ซิสเท็มส์ จ ากัด (มหาชน) 
ที่จะน าเข้าตลาดไม่ทราบว่ายกเลิกหรือไม่ 

ประธานชี้แจงว่ายังไม่ยกเลิกความตั้งใจในการน าหุ้นของ บริษัท เลเท็กซ์ซิสเท็มส์ จ ากัด (มหาชน)              
เข้าตลาดหลักทรัพย์ แต่เนื่องจากการเกิดสงครามการค้าระหว่างประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา ข่าวเรือล่มที่
จังหวัดภูเก็ตท าให้นักท่องเที่ยวชาวจีนมาเที่ยวประเทศไทยน้อยลง เป็นผลให้บริษัท เลเท็กซ์ซิสเท็มส์ จ ากัด 
(มหาชน) มียอดขายลดลง และไม่สามารถน าเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นอาจจะพิจารณาน าเข้า
ใหม่อีกครั้งในอนาคต 

 

น.ส.รวีวรรณ อุรเคนท์ (ผู้ถือหุ้น) ค าถามที่ 11. ไม่ทราบว่าท่านกรรมการที่นั่งบนเวทีคือผู้ถือหุ้นใหญ่
ของบริษัทใช่หรือไม่ เพราะจากการสังเกตุไม่น่าจะครบองค์ประชุม 

ประธานชี้แจงว่าผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และการเปิดประชุมครบองค์ประชุม จ านวนผู้
มาประชุม 43 ราย จ านวนหุ้นทั้งสิ้น 307,629,058 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.1413 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด 
 

น.ส.รวีวรรณ อุรเคนท์ (ผู้ถือหุ้น) ค าถามที่ 12. ได้ข่าวว่าบริษัทลูกก าลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ใช่
หรือไม ่แล้วตลาดหลักทรัพย์อนุมัติแล้วหรือไม่ 

ประธานชี้แจงว่า ใช่ ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

ประธานได้ถามผู้ถือหุ้นว่ามีท่านใดมีค าถามเพ่ิมเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีค าถาม ประธานจึงปิดการประชุม 
พิธีกรได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่เพ่ือเก็บเอกสารหลักฐานต่อไป 
 

เวลาปิดประชุม 10.26 น. 
 
 
         (นายวรเทพ  วงศาสุทธิกุล) 
                                        ประธานที่ประชุม 
 
(นางสาวฉลองขวัญ  วงศาสุทธิกุล) 
         เลขานุการบริษัท 


