
 
 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 

 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 จัดขึ้นเป็นไปตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 
26 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 2 อาคาร
เลขที่ 99/1-3 หมู่ที่  13 กฤษดานคร 21 ถนนบางนา-ตราด กม.7 ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 10270 เพ่ือพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุมที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ตามท่ีระบุในหนังสือนัดประชุม 

 

  เริ่มการประชุมเวลา 9.06 น. 
 

  นายไชยณรงค์ อุ่นนุช และว่าที่ รต.หญิงชุติมา แย้มอ าพล ท าหน้าที่พิธีกร กล่าวต้อนรับท่าน            
ผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุมและกล่าวแนะน าท่านคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์
กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ที่ได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
 

คณะกรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ได้แก่ 
1. นายวรเทพ  วงศาสุทธิกุล ประธานที่ประชุม, ประธานกรรมการบริษัท,  

ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  
2. นายไพบูลย์  วรประทีป รองประธานกรรมการ  
3. นางสุชาดา  โสตถิภาพกุล กรรมการอิสระ  

และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง        
4. นายยรรยง  ถาวโรฤทธิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
5. นายสุรพล    ขวัญใจธัญญา กรรมการอิสระ  
6. ดร.สมภพ  ระงับทุกข ์ กรรมการอิสระ  
7. นายภัทรพล  วงศาสุทธิกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
8. นายประวิทย์  วรประทีป กรรมการ 
9. นายวงศ์สกุล   กิตติพรหมวงศ ์ กรรมการ 
10. นางสาวฉลองขวัญ   วงศาสุทธิกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท 
 

ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการประชุม ได้แก่ 
1. นายธีรพงศ์  หิรัญประเสริฐวุฒิ    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน  
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ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการประชุม ผ่านโปรแกรม Application Zoom ได้แก่ 
1. นายพสิษฐ์พล  เต็มฤทธิกุลชัย  กรรมการ 
2. นางสาวธัญทิพย์   ศิริพงษ์วไล  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 
3. นายวีระศักดิ์    โสภิตประดิษฐ์พร  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี 
4. นางศิริเพ็ญ   สุขเจริญยิ่งยง  สอบบัญชีจาก 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
5. นายยุทธพงศ์   สุนทรินคะ   ผู้สอบบัญชีจาก 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
6. นางสาวพิชามญชุ์  อุตราภรณ์  ผู้สอบบัญชีจาก 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
7. นายภุชงค์     ไชยรุ่งเรือง       ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและภาษีอากรจาก  

                                                     บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
 

   ขอเรียนแจ้งวิธีปฏิบัติในการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม  
เพ่ือให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและการบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน              
ขอแจ้งวิธีปฏิบัติในการประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมดังนี้ 

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ท่านถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นถือเป็น
หนึ่งเสียง 

2. ผู้ถือหุ้นที่ส่งหนังสือมอบฉันทะและมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทไว้นั้น บริษัทได้
บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของท่านในแต่ละวาระไว้แล้ว และจะนับรวมในการลงมติ
แต่ละวาระต่อไป ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก 

3. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

 หนังสือเชิญประชุมที่มีแถบบาร์โค้ด (Barcode) เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
เพ่ือใช้ในการสแกน แทนการกรอกหมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน หากไม่มี 
สามารถกรอกหมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางแทนได้ 
(หมายเลขหนังสือเดินทางต้องตรงกับฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด) 

 ภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและ 

 ภาพถ่ายผู้ถือหุ้นถือบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของตน 
4. กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน 

 หนังสือเชิญประชุมที่มีแถบบาร์โค้ด (Barcode) เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
เพ่ือใช้ในการสแกน แทนการกรอกหมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน หากไม่มี 
สามารถกรอกหมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางแทนได้ 
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(หมายเลขหนังสือเดินทางต้องตรงกับฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด) 

 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ที่ลงนามแล้ว 

 ภาพถ่ายส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ
ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ 

 ภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบ
ฉันทะ 

 ภาพถ่ายผู้รับมอบฉันทะถือบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสื อเดินทางของตน 
(ส าหรับการยืนยันตัวตนโดยผู้รับมอบฉันทะ) 

- เอกสารเพิ่มเติมกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล 

 ภาพถ่ายส าเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรอง
ความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ พร้อมประทับตรา
ส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 

5. การเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงผ่าน Application 
5.1 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงผ่าน Application เป็นสิทธิ

เฉพาะตัวของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้นชื่อผู้ใช้งาน (User name) หนึ่งชื่อ จะไม่สามารถใช้เข้าสู่ระบบ 
(Log-in) IR PLUS AGM เพ่ือเข้าประชุมในเวลาเดียวกันในหลายอุปกรณ์พร้อมๆ กันได้ ดังนั้นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับ
มอบฉันทะจะต้องใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Pin Code) เพ่ือเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเท่านั้น 

5.2 ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ผู้รับมอบฉันทะ        
จะสามารถเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้นได้ 1 ราย ต่อ 1 อุปกรณ์ เท่านั้น 

5.3 เมื่อเริ่มประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนเสียงผ่าน 
Application ล่วงหน้าได้ในทุกวาระหรือลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาได้  ซ่ึงระบบจะ
รวมผลคะแนนในแต่ละวาระเมื่อมีการปิดวาระนั้นๆ 

5.4 ในการรวมผลคะแนน ระบบจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หัก
ออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม หรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ตามแต่กรณี และส่วนที่
เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย 

5.5 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะออกจากระบบด้วยการ Log - out ก่อนที่
จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายนั้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว 
และการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จะไม่ถูกน ามานับในวาระนั้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม 
บริษัทไม่ได้ตัดสิทธิของถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการเข้าสู่ระบบ (Log - in) เพ่ือกลับเข้าร่วมประชุม และ
ลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของที่ประชุม 
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6. การซักถามประเด็นข้อสงสัยและแสดงความคิดเห็นระหว่างการประชุม 
6.1 การประชุมจะถูกถ่ายทอดสดผ่าน Applicationเท่านั้น ดังนั้น เพ่ือให้การประชุม

ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรือประสงค์จะแสดงความ
คิดเห็นในวาระใด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเลือกเมนูเครื่องหมายค าถาม เพ่ือพิมพ์ข้อซักถามหรือ
แสดงความคิดเห็นเข้าไปในระบบ โดยระบบจะจัดเรียงล าดับก่อนหลัง ตามล าดับเวลาที่ร้องขอ ทั้งนี้ ข้อซักถาม 
หรือการแสดงความคิดเห็นจะต้องเป็นค าถาม และ/หรือ การแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม
เท่านั้น 

6.2  ในระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดกระท าการใด ๆ 
อันเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อความเดือดร้อนให้กับผู้เข้าร่วมประชุมท่านอ่ืน บริษัทขอสงวนสิทธิในการ
ระงับการกระท าอันเป็นการรบกวนการประชุมหรือก่อความเดือดร้อนให้กับผู้เข้าร่วมประชุมท่านอ่ืน 

6.3 ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
นอกเหนือจากท่ีประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ 

 

ในการประชุมครั้งนี้ นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ
ก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ 
กล่าวเปิดการประชุมและได้รายงานผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 5 ราย 
และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ได้มีการมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระหรือบุคคลอ่ืน และได้ลงคะแนน
เสียงในแต่ละวาระไว้ล่วงหน้าแล้ว จ านวน 15 ราย ผู้ถือหุ้นออนไลน์ ที่เข้าร่วมประชุมผ่าน Application IR 
PLUS AGM จ านวน 12 ราย รวมทั้งสิ้นเป็นจ านวนผู้ถือหุ้น 32 ราย เท่ากับ 395,864,135 หุ้น หรือคิดเป็น              
ร้อยละ 48.4074 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท 

 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ด าเนินการประชุม เสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม 
ผู้ด าเนินการประชุมได้น าเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่  30 

กรกฎาคม 2564 ซึ่งมีความถูกต้องชัดเจน ปรากฎในรายละเอียด สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณารับรอง 
 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานดังกล่าว ดังนี้ 
เห็นด้วย 395,937,635 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 64 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวมทั้งหมด 395,937,699 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2564  
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ด าเนินการประชุม เสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม 
ผู้ด าเนินการประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานและรายงาน

คณะกรรมการที่ผ่านมาในรอบปี 2564 รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในวาระการประชุมที่แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว 
 

มติที่ประชุม : วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ประจ าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ด าเนินการประชุม เสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม 
     ผู้ด าเนินการประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดท างบการเงินส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด               
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว รายละเอียดเพ่ิมเติมอยู่ในวาระการประชุมที่แจกให้
ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายธีรพงศ์ หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายการเงินและบัญชี เป็นผู้รายงานรายละเอียดงบการเงินให้กับผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้ 
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นายธีรพงศ์ หิรัญประเสริฐวุฒิ ได้น าเสนอ Presentation พร้อมทั้งชี้แจงในรายละเอียดให้กับ         
ผู้ถือหุ้นไดร้ับทราบผลการด าเนินงานดังนี้ 

ผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวมของปี 2564 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยเปรียบเทียบต้นทุน
จากการขายและบริการ ในส่วนของรายได้เพ่ิมขึ้นจาก 6,848 ล้านบาท เป็น 9,333 ล้านบาท คิดเป็น 36.29% 
ด้านต้นทุนการขายและบริการเพ่ิมขึ้นจาก 6,209 ล้านบาท เป็น 7,704 ล้านบาท ต้นทุนเพ่ิมขึ้นประมาณ 
24.08% ส่วนก าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากเดิม 639 ล้านบาท เป็น 1,629 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 990 ล้านบาท อัตราก าไร
ขั้นต้นเพ่ิมขึ้นจาก 9.33% เป็น 17.46% ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 2564 ก าไร 527 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น
จากปี 2563 จ านวน 239 ล้านบาท โดยปี 2563 มีก าไรจ านวน 288 ล้านบาท  
  เมื่อแยกดูตามกลุ่มธุรกิจ ผลประกอบการก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี จะเห็นได้ว่ากลุ่มธุรกิจ         
น้ ายางข้นในปี 2564 ก าไร 363 ล้านบาท ก าไรเพ่ิมขึ้นจากปี 2563 จ านวน 200 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทแม่ 
(TRUBB) มีก าไรเพิ่มขึ้นจากปี 2563 กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ยาง (ผลิตภัณฑ์เส้นด้ายยางยืด หมอนและที่นอน) ซึ่งมี
ผลประกอบการในปี 2563 ขาดทุนก่อนภาษีจ านวน 266 ล้านบาท ในปี 2564 มีก าไรเพ่ิมขึ้นเป็น 351 ล้านบาท 
ซึ่งสาเหตุหลักมาจากผลประกอบการผลิตภัณฑ์เส้นด้ายยางยืดมีก าไรเพ่ิมขึ้น กลุ่มธุรกิจสวนยางพารา             
ผลประกอบการในปี 2563 ก าไร 1 ล้านบาท ปี 2564 ขาดทุน 18 ล้านบาท 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานโดยสรุปรวมทุกกลุ่มธุรกิจ ในปี 2563 ขาดทุนก่อนภาษี 102 
ล้านบาท และปี 2564 ก าไรก่อนภาษี 696 ล้านบาท มีภาษีที่เกี่ยวข้อง 169 ล้านบาท ดังนั้นในปี 2564 ก าไร
ทั้งสิ้น 527 ล้านบาทหลังหักภาษีแล้ว และในส่วนที่เป็นของบริษัทแม่ (TRUBB) ก าไรสุทธิ 607 ล้านบาท  

เปรียบเทียบงบดุล (สินทรัพย์) ในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียน ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นจาก 2,405 
ล้านบาท เป็น 3,377 ล้านบาท เกิดจากรายการหลักที่ส าคัญ คือ สินค้าคงเหลือเพ่ิมขึ้นประมาณ 127 ล้านบาท 
(อ่ืนๆ ที่เพ่ิมขึ้น 801 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากเงินสดที่เพ่ิมขึ้นจากการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ของบริษัท
ย่อย WFX ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2564) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นจาก 5,860 ล้านบาท             
เป็น 6,103 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  

เปรียบเทียบงบดุล (หนี้สิน) ปี 2564 มีหนี้สินหมุนเวียนลดลงจาก 5,142 เป็น 4,036 ล้านบาท 
เนื่องจากการคืนเงินกู้ระยะสั้น และขยายระยะเวลาการช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึง
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (BV/Share) ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นจาก 3.38 เป็น 5.00 บริษัทมี
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงจาก 2.59 เป็น 1.32 เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้น
เพ่ิมข้ึน ราคายางเฉลี่ยในไตรมาสที่ 1/2565 ราคา 61.29 บาท แนวโน้มกลุ่มธุรกิจน้ ายางข้นค่อนข้างดี 

เมื่อจบการน าเสนอ ประธานฯ ได้สอบถามในที่ประชุมว่ามีข้อซักถามประการใดหรือไม่เกี่ยวกับ            
งบการเงินปี 2564 เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ  
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มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจ าปี 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
 

เห็นด้วย 395,937,635 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 64 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวมทั้งหมด 395,937,699 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 

วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจ าปี และตั้งส ารองตามกฎหมายส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 
  ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ด าเนินการประชุม เสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม 

ผู้ด าเนินการประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการ
ด าเนินงานของกิจการในอัตราไม่ต่ ากว่า 1 ใน 3 ของก าไรสุทธิประจ าปี หลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับเงินส ารองตามกฎหมายจะมีการจัดสรรในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ
จากงบการเงินเฉพาะกิจการ  
  ในปี 2564 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประจ าปีแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็น
เงิน 122.67 ล้านบาท เนื่องจากผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 มีผลก าไรสุทธิ 350.66 ล้านบาท และจัดสรร
เงินส ารองตามกฎหมาย 17.53 ล้านบาท 

ประธานได้ถามในที่ประชุมว่ามีข้อซักถามอ่ืนหรือไม่ เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ 
 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ าปี และตั้งส ารองตามกฎหมายส าหรับ
ผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
 

เห็นด้วย 395,937,635 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย 64 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวมทั้งหมด 395,937,699 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 

วาระท่ี 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ด าเนินการประชุม เสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม 
ผู้ด าเนินการประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565                        

มีกรรมการบริษัทที่หมดวาระต้องออกจากต าแหน่งจ านวน 3 ท่าน คิดเป็นจ านวนประมาณ 1 ใน 3 ของ
กรรมการทั้งหมดและเพ่ิมจ านวนกรรมการ โดยแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน   
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กรรมการบริษัทที่หมดวาระในปี 2565  มีทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่ 
1) นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล ประธานกรรมการบริษัท 

    2) นายยรรยง ถาวโรฤทธิ์ กรรมการอิสระ 
    3) ดร.สมภพ ระงับทุกข์ กรรมการอิสระ 

 

กรรมการบริษัทที่แต่งตั้งเพิ่ม 1 ท่าน ได้แก่  
   1) นายวงศ์สกุล  กิตติพรหมวงศ ์ กรรมการ 
 

เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก ากับกิจการที่ดี และเพ่ือให้ที่ประชุมนี้สามารถแสดงความคิดเห็นได้
อย่างเต็มที่ การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างอิสระ กรรมการที่หมดวาระขอสละสิทธิ์การออกเสียงลงคะแนนให้แก่
ตนเองในวาระนี้ และออกจากห้องประชุม  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกรรมการที่ครบวาระได้พิจารณา
อย่างเหมาะสมแล้ว โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ การปฎิบัติหน้าที่ต่างๆ ที่ผ่านมาจึงเห็นสมควรให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่หมดวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง และ
เพ่ิมจ านวนกรรมการ โดยแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน ท่านผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมและ
คุณสมบัติของกรรมการที่หมดวาระได้ตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเวปไซต์ของบริษัท 

ประธานได้ถามในที่ประชุมว่ามีข้อซักถามอ่ืนหรือไม่ เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ 
 

มติที่ประชุม : แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกวาระ
หนึ่งและเพิ่มจ านวนกรรมการ โดยแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 

5.1 นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล 
เห็นด้วย 339,534,927 เสียง คิดเป็นร้อยละ 85.7546 
ไม่เห็นด้วย 64 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 56,402,708 เสียง คิดเป็นร้อยละ 14.2453 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวมทั้งหมด 395,937,699 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
* โดยคะแนนเสียงดังกล่าว ไม่รวม  นายวรเทพ  วงศาสุทธิกุล 56,402,708 หุ้น 
 

5.2 นายยรรยง ถาวโรฤทธิ์ 
เห็นด้วย 395,935,635 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9995 
ไม่เห็นด้วย 2,064 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0005 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวมทั้งหมด 395,937,699 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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5.3 ดร.สมภพ ระงับทุกข์ 
เห็นด้วย 395,937,635 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย 64 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวมทั้งหมด 395,937,699 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 

5.4 นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ 
เห็นด้วย 395,937,635 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย 64 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวมทั้งหมด 395,937,699 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท ในปี 2565 รวมทั้งหมด 11 ท่าน 
 

วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ และงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
   ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ด าเนินการประชุม เสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม 

ผู้ด าเนินการประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนได้มีการพิจารณา
ก าหนดค่าตอบแทน เบี้ยประชุมกรรมการและค่าบ าเหน็จกรรมการ ส าหรับกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชุดย่อย โดยค านึงถึงความเหมาะสมของประเภทธุรกิจ อัตราการเติบโตของบริษัทตลอดจนภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการ และได้น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดค่าตอบแทนอยู่ในหนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว 
  ความเห็นคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2565               
เป็นจ านวนเงิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2564 ตามที่คณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทนเสนอ  

ประธานได้ถามในที่ประชุมว่ามีข้อซักถามอ่ืนหรือไม่ เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ 
 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ   
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ งบประมาณ
ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปด
ล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2564 ตามที่คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเสนอ  

คณะกรรมการบริษัทในปี 2565 มีทั้งสิ้น 11 ท่าน ความถี่ในการประชุมคณะกรรมการไม่
เกิน 6 ครั้งต่อปี ยกเว้นคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนประชุมไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี งบประมาณ
ค่าตอบแทนกรรมการได้รวมค่าบ าเหน็จกรรมการไว้ด้วยแล้ว โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้   
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เห็นด้วย 279,014,544 เสียง คิดเป็นร้อยละ  70.4824  
ไม่เห็นด้วย 64 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 116,849,591 เสียง คิดเป็นร้อยละ 29.5176 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวมทั้งหมด 395,864,199 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 

* โดยคะแนนเสียงดังกล่าว ไม่รวม  
1. นายวรเทพ  วงศาสุทธิกุล  56,402,708  หุ้น 
2. นายไพบูลย์  วรประทีป 12,351,661 หุ้น 
3. นายภัทรพล  วงศาสุทธิกุล  2,774,601 หุ้น 

      4. นายประวิทย์  วรประทีป 40,860,000 หุ้น 
    5. นางสาวฉลองขวัญ   วงศาสุทธิกุล  4,460,621 หุ้น 
 

วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565  
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ด าเนินการประชุม เสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม 
ผู้ด าเนินการประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่าเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 

พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ
บริษัททุกปีและตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
ก าหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะต้องจัดให้มีการหมุนเวียนของ
ผู้สอบบัญชี ทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็น
ควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชี 
ส าหรับปี 2565 โดย 

1.  นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3636 และ/หรือ 
2.  นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7900 และ/หรือ 

  3.  นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 10604  
 

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และก าหนดค่าสอบบัญชี
ประจ าปี 2565 เป็นจ านวน 2 ,900,000 บาท ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม 

ประธานได้ถามในที่ประชุมว่ามีข้อซักถามอ่ืน เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ 
 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 
2565 ดังนี้ 
เห็นด้วย 395,864,135 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย 64 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
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บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวมทั้งหมด 395,864,199 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อ 6 
   ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ด าเนินการประชุม เสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม 

ผู้ด าเนินการประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่าเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อมูลปัจจุบัน บริษัทฯ จึงต้อง
แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อ 6 เป็นดังนี้ 

“ข้อ 6 คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หรือมอบหมายให้ บริษัท            
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นก็ได้”  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2565 เพ่ืออนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อ 6 เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อมูลปัจจุบัน 
ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ 

ประธานได้ถามในที่ประชุมว่ามีข้อซักถามอ่ืน เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ 
 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ 
 

เห็นด้วย 395,864,135 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 64 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวมทั้งหมด 395,864,199 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 

วาระท่ี 9 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ 
  ประธานแจ้งว่าบริษัทไม่มีการพิจารณาเรื่องอ่ืนๆ ดังนั้น จึงได้ถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้นท่านใดมี
ประเด็นซักถามอ่ืนๆ หรือไม่ 

นางสาวพิมพ์เพชร ทรัพย์คูณทวี (ผู้รับมอบฉันทะ) ค าถามที่ 1. ช่วยอธิบายสาเหตุที่ท าให้ผล
ประกอบการปี 2021 มีก าไรก้าวกระโดด และบริษัทมีแผนอย่างไรที่จะรักษามาตรฐานผลประกอบการที่ดีนี้          
ให้คงอยู่ และไม่กลับไปขาดทุนเหมือนปีก่อนๆ 

ประธานชี้แจงว่าตามที่นายธีรพงศ์ หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและ
บัญชี เป็นผู้รายงานงบการเงินให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วนั้น ผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวมของปี 2564               
เมื่อเทียบกับปี 2563 ดีขึ้น ในภาพรวมส่วนของรายได้เพ่ิมขึ้น ยอดขายเพ่ิมขึ้น ส่วนก าไรขั้นต้นเพ่ิมขึ้น อัตรา
ก าไรขั้นต้นเพ่ิมข้ึน ค่าใช้จ่ายต้นทุนลดลง บริษัทแม่ (TRUBB) เป็นบริษัทกลางน้ า ผลิตน้ ายางข้น สามารถบริหาร
ต้นทุนการผลิตได้ดีกว่าปี 2563 เช่น ต้นทุนด้านการใช้พลังงาน การใช้วัตถุดิบ สารเคมี ค่าแรง สามารถควบคุม
การใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดรวมถึงการควบคุมการผลิตที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลได้มากกว่าปี 
2563 ประมาณ 10% มีการปรับยุทธศาสตร์ในการขาย สืบเนื่องจากที่ผ่านมามีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า (COVID - 19) ท าให้เกิดปัญหาทางด้านการขนส่งออกต่างประเทศมีค่าใช้จ่ายสูง บริษัทฯ จึงได้ปรับ
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สัดส่วนในการขาย โดยการขายต่างประเทศ 30% และขายในประเทศ 70% ท าให้ค่าใช้จ่ายลดลง และมีการ
บริหารสินค้าคงเหลือ (Inventory) ที่มีประสิทธิภาพให้สมดุลกับราคาของการขาย 

ด้านบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จ ากัด (มหาชน) (บริษัทในเครือ) ด้านการขายมีการกระจายความเสี่ยง
โดยได้ท าการขยายตลาดไปที่ทวีปอเมริกาใต้และตะวันออกกลาง และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เพ่ิมความ
หลากหลายและมีมาตรฐานที่ดี มีขั้นตอนในการผลิตที่ซับซ้อน แต่มีราคาการขายที่ดีกว่า ท าให้ปี 2564 บริษัท 
เวิลด์เฟล็กซ์ จ ากัด (มหาชน) มีการท าก าไรนิวไฮสูงสุดในประวัติศาสตร์ 

ในการรักษามาตรฐานผลประกอบการที่ดีนี้ทางผู้บริหารมีความมั่นใจว่าจะสามารถควบคุม          
การผลิตที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล บริหารด้านสินค้าคงเหลือ ท าให้บริษัทฯ มีก าไรต่อไป 

 

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง (ผู้ถือหุ้น) ค าถามที่ 2. การที่ประเทศลาวเปิดการเดินรถไฟฟ้า
ความเร็วสูงลาว-จีน บริษัทฯ ได้รับอานิสงส์ต่อการส่งออกยางพาราส าเร็จรูปไปยังประเทศจีนอย่างไร  

ประธานชี้แจงว่าปัจจุบันใช้การขนส่งทางเรือ ทางบริษัทฯ เคยได้ศึกษาหาแนวทางในการขนส่ง
ผ่านทางรถไฟแล้วแต่ยังไม่ได้รับความสะดวกเพราะจะต้องขนส่งผ่านหลายประเทศ (ไทย ลาว เวียดนามไปถึง
ประเทศจีน) ซึ่งจะท าให้มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูงเมื่อเทียบกับการขนส่งทางเรือ แต่จะน าไปพิจารณาอีกครั้งถ้า
มีกรณีที่ต้องท าการขนส่งทางรถไฟและลูกค้าสามารถจ่ายค่าขนส่งที่เพ่ิมขึ้นมาได้ 
 

นางสาวพิมพ์เพชร ทรัพย์คูณทวี (ผู้รับมอบฉันทะ) ค าถามที่ 3. ช่วยชี้แจงสัดส่วนการขายยาง
ไปให้ลูกค้าถุงมือกับลูกค้าประเภทอ่ืน และบริษัทฯ ได้รับผลกระทบอะไรบ้างจากการที่ผู้ประกอบการถุงมือของ
มาเลเซียเริ่มอยู่ในสภาวะถดถอย 

ประธานชี้แจงว่ามีสัดส่วนการขายยางโดยแบ่งเป็น 
1. บริษัทในเครือ  

- ผลิตเส้นด้าย ยางยืด  
- ผลิตถุงมือยาง  
- ผลิตที่นอน และหมอนยางพารา 

2. ขายให้ลูกค้าที่มีสัญญาซื้อ  
3. ขายล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน  
4. ขายลูกค้าประเภทอ่ืน    
ปัจจุบันประเทศมาเลเซียมีปัญหาเรื่องวัตถุดิบในการท าถุงมือยาง และบริษัทฯ ไม่ได้รับ

ผลกระทบเรื่องถุงมือยาง เนื่องจากวัตถุดิบใช้ยางธรรมชาติ ปริมาณการใช้ถุงมือยังคงที่ สม่ าเสมอ แต่มีผู้ผลิต
เพ่ิมข้ึนมากในส่วนของถุงมือยาง  

 

นางสาวพิมพ์เพชร ทรัพย์คูณทวี (ผู้รับมอบฉันทะ) ค าถามที่ 4. นโยบายการปันผลของบริษัท
จะมีเพ่ิมหรือไม ่เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทดูเหมือนจะดีขึ้น  

ประธานชี้แจงว่าบริษัทฯ มีการจ่ายปันผลขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงานของกิจการในอัตราไม่ต่ า
กว่า 1 ใน 3 ของก าไรสุทธิประจ าปี จะเพ่ิมหรือไม่ต้องดูจากผลการด าเนินงาน 
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นายประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย (ผู้ถือหุ้น) ค าถามที่ 5. บริษัทตั้งเป้าการเติบโตของยอดขายเป็น           
กี่เปอร์เซ็นต์ในปี 2565 และเป็นการเติบโตจากอะไร สถานการณ์ในไตรมาส 1 ของแต่ละธุรกิจของบริษัท เป็น
อย่างไร สวนยางพาราของทางบริษัทฯ จะสามารถขายคาร์บอนเครดิตได้หรือไม่ ถ้าได้จะขายได้ประมาณเท่าไร
ต่อปี  

ประธานชี้แจงว่าในปี 2565 บริษัทฯ มีการตั้งเป้าการเติบโตของยอดขายอยู่ที่ 10 – 15% ส่วน
ผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ แต่คาดว่าจะตรงตามเป้าที่ตั้งไว้ ด้านการขายคาร์บอน
เครดิตก าลังอยู่ในระหว่างการศึกษาจะแจ้งผลให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง 
 

นายธนภัทร ภัทรามรุต (ผู้ถือหุ้น) ค าถามที่ 6. อยากทราบแนวโน้มผลประกอบการของปีนี้ 
และอัปเดตเรื่องการปลูกกัญชง - กัญชา 

ประธานชี้แจงว่าผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ แต่คาดว่าจะตรงตามเป้า
ที่ตั้งไว้ กัญชง - กัญชาปลูกไว้จ านวน 6,000 ต้น ซึ่งจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 2565 
ประมาณ 1,400 ต้น และภายในสิ้นปีจะเก็บเกี่ยวได้อีกครั้ง ในอนาคตยังสามารถขยายการปลูกต่อได้เพราะยังมี
พ้ืนที่ส าหรับปลูกคงเหลือ และมีพันธมิตรเป็นผู้รับซื้อดอกแห้งเพ่ือน าไปสกัดต่อไป 
 

นางสุวรรณี ฐิติโชติรัตนา (ผู้ถือหุ้น) ค าถามที่ 7. ขอให้ผู้บริหารวิเคราะห์แนวโน้ม Demand  
และ Supply ราคายางใน 2 - 3 ปีข้างหน้า 

ประธานชี้แจงว่า Demand ไม่ลดลงน่าจะคงที่หรือเพ่ิมขึ้นเพราะส่วนมากยางพาราใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น ท ายางรถยนต์ ปริมาณจะเติบโตตามประชากรที่เพ่ิมขึ้น ด้าน Supply จะลดตัวลง ปริมาณ
การปลูกยางไม่ขยายตัวส่วนมากจะลดพ้ืนที่ปลูกยางไปปลูกพืชชนิดอื่น ในอีก 2 – 3 อาจเกิดปัญหาด้าน Supply  
 

นายเมฆขพัทธิ์ เขียวสอาด (ผู้ถือหุ้น) ค าถามที่ 8. อยากให้ทางบริษัทฯ อัปเดต สถานการณ์
ปัจจุบันที่ทางประเทศจีนเกิดการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และสงครามรัสเซีย-ยูเครน ส่งผล
กระทบอย่างไรกับบริษัทฯ  

ประธานชี้แจงว่ามีการปรับยุทธศาสตร์ในการขาย สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (COVID-19) บริษัทฯ จึงได้ปรับสัดส่วนในการขาย โดยการขายต่างประเทศลดลง ประเทศจีนรับซื้อน้ า
ยางข้น เพ่ือน าไปผลิตถุงมือยาง ถุงยางอนามัย มีการท าสัญญาซื้อ – ขาย ระยะยาวซึ่งไม่ได้รับผลกระทบแต่จะ
กระทบแค่ด้านการขนส่งล่าช้า 

 

นางสุวรรณี ฐิติโชติรัตนา (ผู้ถือหุ้น) ค าถามที่ 9.เหตุใดธุรกิจสวนยางพาราจึงยังขาดทุน ทั้งที่
ราคายางสูงขึ้นมามากพอสมควร 

ประธานชี้แจงว่าการปลูกสวนยางพารา ในนามบริษัทจะมีค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น การบริหาร
ต้นทุน ค่าเสื่อม ซึ่งถ้าไม่ให้ขาดทุนราคายางต้องเกิน 50 บาทต่อกิโลกรัม แต่ที่ผ่านมาราคายางยังไม่ถึงราคาที่
คาดการณ์ไว้ แต่ถ้าเมื่อไหร่ยางพารามีราคา 50 - 60 บาท จะไม่ขาดทุน 
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นางสุวรรณี ฐิติโชติรัตนา (ผู้ถือหุ้น) ค าถามที่ 10. จากแนวโน้มราคายางที่ทรงตัวในระดับสูง 
และบริษัทก็มีการขยายก าลังผลิต ผลประกอบการปีนี้จึงควรดีกว่าปีก่อน ขอถามว่าจะมีสาเหตุใดที่อาจจะท าให้
ก าไรในปีนี้ไม่สูงกว่าปีก่อนอย่างท่ีควรจะเป็น 

ประธานชี้แจงว่าถ้าขยายก าลังการผลิต ก าไรน่าจะเพ่ิมตามแนวโน้มของยอดขาย  
 

นางสุวรรณี ฐิติโชติรัตนา (ผู้ถือหุ้น) ค าถามที่ 11. มีข่าวว่าจะมีการ IPO ธุรกิจกัญชง/กัญชา 
ในตลาด Live Exchange จริงหรือไม่ 

ประธานชี้แจงว่าขณะนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET) 
 

ประธานฯ ไดถ้ามผู้ถือหุ้นว่ามีท่านใดมีค าถามเพ่ิมเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีค าถาม ประธานฯ จึงปิด
การประชุม  
 

เวลาปิดประชุม 10.27 น. 
 
 
 
         (นายวรเทพ  วงศาสุทธิกุล) 
                                        ประธานที่ประชุม 
 
(นางสาวฉลองขวัญ  วงศาสุทธิกุล) 
         เลขานุการบริษัท 


