
 
 

 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2562 

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 
 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 จัดขึ้นเป็นไปตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท         
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 จัดขึ้น ณ ห้องสวนหลวง บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมโนโวเทล 
กรุงเทพ บางนา เลขที่ 333 หมู่ 3 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250             
เวลา 9.00 น. เพ่ือพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุมที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่
ระบุในหนังสือนัดประชุม 

 

 เริ่มการประชุมเวลา 9.14 น. 
 

 นายกันย์  โรจนกุศล และนางสาวกานดา คันธโชติ ท าหน้าที่พิธีกร กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นที่เข้ามา
ประชุมและกล่าวแนะน าท่านคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ที่ได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ทั้งหมดประกอบด้วย 
1.   คุณวรเทพ  วงศาสุทธิกุล  ประธานกรรมการบริษัท 
2.   คุณไพบูลย์  วรประทีป  รองประธานกรรมการ   
3.   คุณปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิกุลชัย  รองประธานกรรมการ 
4.   คุณภัทรพล   วงศาสุทธิกุล  กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
5.   คุณสุชาดา  โสตถิภาพกุล  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
6.   คุณชยุต           สืบตระกูล  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
7.   คุณยรรยง  ถาวโรฤทธิ์  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
8.   คุณสุรพล  ขวัญใจธัญญา  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
9.   คุณประวิทย์  วรประทีป  กรรมการ 
10. คุณฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล  กรรมการและเลขานุการบริษัท 
 

ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการประชุม ได้แก่ 
1. คุณวันชัย    ศรีหิรัญรัศมี       ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฎิบัติการ 
2. คุณวิรดา  แม้นถาวรสิริ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี   
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3. คุณธัญทิพย์  ศิริพงษ์วไล  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญช ี
4. คุณวรวุฒิ  จันทร์พิทักษ์  นิติกร 
5. คุณภุชงค์     ไชยรุ่งเรือง             ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและภาษีอากร  

                                                    จากบริษัทเคพีเอ็มจีภูมิไชยสอบบัญชี จ ากัด 
6. คุณนายยุทธพงศ์     สุนทรินคะ  ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย  

สอบบัญชี จ ากัด  
7. คุณพิชามญชุ์ อุตราภรณ์  ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชีบริษัทเคพีเอ็มจี  

ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
 

  พิธีกร ได้แจ้งผู้ถือหุ้นว่าเพ่ือให้การด าเนินการประชุมครั้งนี้ เป็นไปโดยความเรียบร้อย และมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์ของบริษัทและท่านผู้ถือหุ้น จึงขอชี้แจงระเบียบวิธีปฏิบัติในการประชุมและวิธีการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้ 

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีท่านถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นถือเป็นหนึ่งเสียง 
2. ผู้ถือหุ้นที่ส่งหนังสือมอบฉันทะและมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทไว้นั้น บริษัทได้บันทึก

คะแนนตามความประสงค์ของท่านในแต่ละวาระไว้แล้ว และจะนับรวมในการลงมติแต่ละวาระ
ต่อไป ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก 

3. วิธีการลงคะแนนเสียง  
- ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับ

ก่อนลงคะแนนเสียงด้วยว่าข้อมูลของท่านที่ระบุในบัตรถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องกรุณา
ติดต่อเจ้าหน้าที่ ประธานจะสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วยหรือไม่เห็น
ด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงสัญลักษณ์ลงในช่องสี่เหลี่ยม กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่
ลงคะแนนเสียงในช่องใด ๆ จะถือว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ในแต่ละวาระ ประธานจะ
ขอให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
เพ่ือน าไปตรวจนับคะแนนเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่มิได้น าส่งบัตรให้ถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นเห็น
ด้วยตามที่ประธานเสนอ เมื่อมีการพิจารณาครบทุกวาระแล้วขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตร
ลงคะแนนเสียงทุกครั้งก่อนออกจากห้องประชุม และถ้าท่านแสดงสัญลักษณ์ลงในช่อง
สี่เหลี่ยมเกินกว่า 1 ช่อง ถือว่าเป็นบัตรเสีย 

4. การนับผลการลงคะแนนเสียง  
- ในแต่ละวาระ บริษัทจะน าคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง มาหัก

ออกจากจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและผู้ที่มอบฉันทะ ที่มีสิทธิลงคะแนน ก็จะได้
คะแนนเสียงของผู้ที่เห็นด้วย บริษัทจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงใน
แต่ละวาระโดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง คิดเป็นสัดส่วน
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ร้อยละเท่าใดของจ านวนเสียงทั้งหมด ทั้งนี้คะแนนเสียงที่ได้รับหลังจากประกาศผล จะไม่
น ามานับรวมและให้ถือเป็นโมฆะ  

5. ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอค าถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อ
ประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แถลงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด 
แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือค าถาม  

6. ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอ่ืน นอกเหนือจากที่ประธาน
หรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ 
 

ทั้งนี้ เพ่ือไม่เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้น ในระหว่างการรวบรวมคะแนนเสียงของวาระใด 
วาระหนึ่ง ประธานอาจพิจารณาน าเสนอวาระต่อไปก่อนได้ แล้วจึงแจ้งผลคะแนนเมื่อแล้วเสร็จ   

 

ในการประชุมครั้งนี้  นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล ประธานกรรมการ ท าหน้าที่เป็นประธาน                 
ในที่ประชุม ประธานกล่าวเปิดการประชุมและได้รายงานผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
จ านวน 80 ราย จ านวนหุ้นทั้งสิ้น 309,863,814 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.4693 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด                   
ซึ่งครบคณะเป็นองค์ประชุม  
 

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 
ประธานในที่ประชุมได้น าเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 

2561 ซึ่งมีความถูกต้องชัดเจน ปรากฎในรายละเอียด สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันทร์ับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ตามที่
ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วย  309,863,814 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 
ไม่เห็นด้วย          -  เสียง คิดเป็นร้อยละ       - 
งดออกเสียง          -        เสียง คิดเป็นร้อยละ        - 

 

วาระท่ี 2  พิจารณารับรองผลการด าเนินงานประจ าปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2561 
ประธานในที่ประชุมแจ้งว่าบริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานและรายงานคณะกรรมการที่ผ่านมาในรอบปี 

2561 รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในวาระการประชุมที่แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว 
 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองผลการด าเนินงานประจ าปีและรายงานของคณะกรรมการ
บริษัทประจ าปี 2561  ด้วยคะแนนเสียงดังนี้  

เห็นด้วย     309,863,814 เสียง    คิดเป็นร้อยละ      100.00 
ไม่เห็นด้วย          -  เสียง คิดเป็นร้อยละ       - 
งดออกเสียง          -        เสียง คิดเป็นร้อยละ        - 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจ าปี สิ้นสุดวันที่             
31 ธันวาคม 2561  

ประธานในที่ ประชุมแจ้ งว่ า บริษัทได้ จั ดท า งบการ เงินส าหรับรอบปีบัญชีสิ้ นสุ ด  ณ วันที่                         
31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว รายละเอียดเพ่ิมเติมอยู่ในวาระการประชุมที่แจกให้ท่านผู้ถือ
หุ้นแล้ว ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้คุณวันชัย ศรีหิรัญรัศมี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฎิบัติการ 
เป็นผู้รายงานรายละเอียดงบการเงินให้กับผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้ 
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คุณวันชัย ศรีหิรัญรัศมี ได้น าเสนอ Presentation พร้อมทั้งชี้แจงในรายละเอียดให้กับผู้ถือหุ้นได้
รับทราบผลการด าเนินงานดังนี้ 
 ผลการด าเนินงานของปี 2561 เมื่อเทียบกับ ปี 2560 ภาพรวมของบริษัท ในส่วนของรายได้ลดลงจาก 
9,427 ล้านบาท เป็น 7,513 ล้านบาท คิดเป็น 20.30% เกิดจากราคาน้ ายางสดลดลง เมื่อเปรียบเทียบราคา               
น้ ายางสดของปี 2560 ราคา 57 บาท ปี 2561 มีราคาเฉลี่ย 42.74 บาท ลดลง 25% ในปี 2560 ต้นทุนการขาย
และบริการ 8,401 ล้านบาท ปี 2561 ต้นทุนขายลดลง 6,645 ล้านบาท คิดเป็น 20.90% ในส่วนก าไรขั้นต้น
ลดลงจากเดิม 1,026 ล้านบาท ในปี 2561 ลดลงเหลือ 868 ล้านบาท ในส่วนอัตราก าไรขั้นต้นเพ่ิมขึ้นจากเดิม    
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คิดเป็น 11.56% (เพ่ิมขึ้นจากปริมาณขาย) ก าไรก่อนภาษีของกลุ่มธุรกิจ ปี 2560 มีก าไร 229 ล้านบาท ในปี 
2561 คงเหลือ 71 ล้านบาท ลดลง 158 ล้านบาท 
 เมื่อแยกดูตามกลุ่มธุรกิจ จะเห็นได้ว่ากลุ่มธุรกิจน้ ายางข้น  ผลประกอบการในปี 2561 ติดลบ              
30 ล้านบาท เนื่องจากราคาผันผวนของน้ ายาง กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ยาง (ผลิตภัณฑ์หมอนและที่นอน, เส้นด้ายยาง
ยืด) ผลประกอบการในปี 2561 มีก าไรก่อนภาษี 142 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 8 ล้านบาท เมื่อเทียบจากในปี 2560               
ซึ่งมีก าไรก่อนภาษีอยู่ที่ 134 ล้านบาท กลุ่มธุรกิจสวนยางพารา ผลประกอบการในปี 2560 มีขาดทุนก่อนภาษี 
63 ล้านบาท ในปี 2561 ขาดทุน 41 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 22 ล้านบาท เนื่องจากมีการเพ่ิมทุน 300 ล้านบาท 
เป็น 800 ล้านบาท ท าให้ภาระดอกเบี้ยลดลง  

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานโดยสรุปรวมทุกกลุ่มธุรกิจ ในปี 2560 มีก าไรก่อนภาษี 228.64 ล้านบาท 
และปี 2561 มีก าไรก่อนภาษี 71.28 ล้านบาท มีภาษีที่เก่ียวข้อง 8.97 ล้านบาท ดังนั้นในปี 2561 มีก าไรทั้งหมด 
62.31 ล้านบาทหลังหักภาษีแล้ว และในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (TRUBB) มีก าไรสุทธิ 18.22 ล้านบาท 
 เปรียบเทียบงบดุล (สินทรัพย์) ในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียน ในปี 2561 ลดลงเหลือ 2,588 ล้านบาท 
เกิดจากรายการหลักที่ส าคัญ คือ สินค้าและราคาน้ ายางสด สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ในปี 2560 
อยู่ที่ 5,349 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นเป็น 5,510 ล้านบาท เกิดจากบริษัทย่อยในส่วนผลิตภัณฑ์ยาง (ผลิตภัณฑ์หมอน
และท่ีนอน) ไปลงทุนซื้อโรงงานพร้อมที่ดินจังหวัดระยองเพ่ือขยายการผลิต จ านวน 120 ล้านบาท  
 เปรียบเทียบงบดุล (หนี้สิน) ปี 2560 มีหนี้สินหมุนเวียน 4,045 ล้านบาท ในปี 2561 มีหนี้สินหมุนเวียน
เพ่ิมข้ึนเป็น 4,134 ล้านบาท เนื่องจากไปลงทุนซื้อโรงงานพร้อมที่ดินจังหวัดระยองเพ่ือขยายการผลิต ผลิตภัณฑ์
หมอนและที่นอน ในส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียนเพ่ิมขึ้นจาก 1,524 ล้านบาทในปี 2560 เพ่ิมเป็น 1,526 ล้านบาท 
ในปี 2561 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเพ่ิมขึ้นจาก 2.28 เป็น 2.32
 เมื่อจบการน าเสนอ ประธานฯ ได้สอบถามในที่ประชุมว่ามีข้อซักถามประการใดหรือไม่เกี่ยวกับ            
งบการเงินปี 2561 เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ  
 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจ าปี  
สิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นด้วย     309,870,014 เสียง     คิดเป็นร้อยละ     100.00 
ไม่เห็นด้วย          -  เสียง คิดเป็นร้อยละ       - 
งดออกเสียง          -        เสียง คิดเป็นร้อยละ        - 

 

วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลและการตั้งส ารองตามกฎหมายส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 
2561 
 ประธานในที่ประชุมแจ้งว่าบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงานของกิจการ           
ในอัตราไม่ต่ ากว่า 1 ใน 3 ของก าไรสุทธิประจ าปี หลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรับเงินส ารองตามกฎหมายจะมีการจัดสรรในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการ  
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 ในปี 2561 บริษัทฯ มีผลประกอบการก าไรสุทธิ 38.6 ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
แล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
6.8 ล้านบาท และไม่ต้องจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมเนื่องจากได้ส ารองครบตามข้อก าหนดทาง
กฎหมายแล้ว   

ประธานได้ถามในที่ประชุมว่ามีข้อซักถามอ่ืนหรือไม่ หรือหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงคะแนน
เสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอให้น าส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่  เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ที่
ประชุมลงมติ 
 

มติที่ประชุม : ทีป่ระชุมได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล และไม่ตั้งส ารองตามกฎหมาย ดังนี้  
เห็นด้วย     309,870,014 เสียง     คิดเป็นร้อยละ      100.00 
ไม่เห็นด้วย          -  เสียง คิดเป็นร้อยละ       - 
งดออกเสียง          -        เสียง คิดเป็นร้อยละ        - 

 

วาระท่ี 5  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  
ประธานในที่ประชุมแจ้งว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 มีกรรมการบริษัทที่หมดวาระ

ต้องออกจากต าแหน่งจ านวน 3 ท่าน คิดเป็นจ านวนประมาณ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด กรรมการบริษัทที่
หมดวาระในปี 2562  มีทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก ่

1) คุณวรเทพ   วงศาสุทธิกุล     ประธานกรรมการบริษัท 
2) คุณยรรยง   ถาวโรฤทธิ์       กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
3) คุณชยุต (ชื่อเดิม สมคาด)  สืบตระกูล    กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ  

กรรมการบริหารความเสี่ยง  
 

เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก ากับกิจการที่ดี และเพ่ือให้ที่ประชุมนี้สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่าง
เต็มที่ การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างอิสระ กรรมการที่หมดวาระขอสละสิทธิ์การออกเสียงลงคะแนนเสียงให้แก่
ตนเองในวาระนี้ และออกจากห้องประชุม ประธานฯ ได้แต่งตั้งรองประธานฯ เป็นประธานในที่ประชุมแทน           
ในวาระนี้ เนื่องจากนายวรเทพ วงศาสุทธิกุล ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเป็นหนึ่งในกรรมการที่ต้องออกตาม
วาระ 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกรรมการที่ครบวาระได้พิจารณาอย่าง
เหมาะสมแล้ว โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ การปฎิบัติหน้าที่ต่างๆ ที่ผ่านมาจึงเห็นสมควรให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่หมดวาระทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง 
ท่านผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมและคุณสมบัติของกรรมการที่หมดวาระได้ตามเอกสารแนบใน
หนงัสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเวปไซต์ของบริษัท 

พิธีกรได้แจ้งในที่ประชุมว่าหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง 
ขอให้น าส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เมื่อไม่มีข้อซักถาม รองประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ  
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มติที่ประชุม :  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้   

1. นายวรเทพ  วงศาสุทธิกุล   
เห็นด้วย  266,985,857 เสียง      คิดเป็นร้อยละ    100.00 
ไม่เห็นด้วย  - เสียง      คิดเป็นร้อยละ     - 
งดออกเสียง  43,047,057 เสียง      คิดเป็นร้อยละ     -  

* โดยคะแนนเสียงดังกล่าว ไม่รวมนายวรเทพ  วงศาสุทธิกุล จ านวน  43,047,057  หุ้น 
 

2. นายยรรยง  ถาวโรฤทธิ์       
เห็นด้วย  310,033,114 เสียง      คิดเป็นร้อยละ    100.00 
ไม่เห็นด้วย       -  เสียง      คิดเป็นร้อยละ     -  
งดออกเสียง       -  เสียง      คิดเป็นร้อยละ     -  
 

3. นายชยุต (ชื่อเดิม สมคาด)  สืบตระกูล      
เห็นด้วย  310,033,114 เสียง      คิดเป็นร้อยละ    100.00 
ไม่เห็นด้วย       -  เสียง      คิดเป็นร้อยละ     -  
งดออกเสียง       -  เสียง      คิดเป็นร้อยละ     -  

   

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัท ในปี 2562 จะมีทั้งหมด 10 ท่าน  
 

หมายเหตุ : ในระหว่างการประชุม ยังมีผู้ถือหุ้นทยอยเข้ามาประชุม  
 

วาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ และงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 
 ประธานในที่ประชุมแจ้งว่าคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนได้มีการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน    
เบี้ยประชุมกรรมการและค่าบ าเหน็จกรรมการ ส าหรับกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยค านึงถึง
ความเหมาะสมของประเภทธุรกิจ อัตราการเติบโตของบริษัทตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการ และได้น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดค่าตอบแทนอยู่ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจ าปี  2562 เป็นจ านวนเงิน 
8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2561 ตามที่คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน
เสนอ  

ประธานได้ถามในที่ประชุมว่ามีข้อซักถามอ่ืนหรือไม่ หรือหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงคะแนน
เสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอให้น าส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ที่
ประชุมลงมติ 
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มติที่ประชุม :  ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 และกรรมการชุด
ย่อยประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2561 
ตามที่คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเสนอ คณะกรรมการบริษัทในปี 2562 มีทั้งสิ้น 10 ท่าน ความถี่ใน
การประชุมคณะกรรมการทุกครั้งไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี ยกเว้นคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนประชุมไม่เกิน 
2 ครั้งต่อปี  งบประมาณค่าตอบแทนกรรมการได้รวมค่าบ าเหน็จกรรมการไว้ด้วยแล้ว โดยมีคะแนนเสียง 
ดังนี้   
  เห็นด้วย  310,033,114 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย          -  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง          -        เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 

 

วาระท่ี 7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562  
 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 2562 โดย 

1.  นายไวโรจน์    จินดามณีพิทักษ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  3565 และ/หรือ 
 2.  นายบุญญฤทธิ์   ถนอมเจริญ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  7900 และ/หรือ 
 3.  นายยุทธพงศ์     สุนทรินคะ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  10604  

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  และ
ก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 เป็นจ านวน 4,880,000 บาท เพ่ิมจากปี 2561 จ านวน 50,000 บาท หรือ
คิดเป็น 1% (ปี 2561 จ านวน 4,830,000 บาท) ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทเลเท็กซ์ซิส
เท็มส์จ ากัด มหาชน   

ประธานได้ถามในที่ประชุมว่ ามีข้อซักถามอ่ืนหรือไม่  หรือหากมีผู้ ถือหุ้ นท่ านใดประสงค์                   
จะลงคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอให้น าส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธาน
จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ 
 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 
ดังนี้  

เห็นด้วย  310,033,114 เสียง    คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย          -  เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง          -        เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ การแก้ไข เปลี่ยนแปลงตราประทับ และการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เรื่องช่ือบริษัทฯ  

พิธีกรในที่ประชุมแจ้งว่าเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างกิจการด้วยวิธีการโอนกิจการ
ทั้งหมด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ รวมถึงการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงตราประทับ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เรื่องชื่อบริษัทฯ ดังนี้ 

1. ช่ือบริษัท  
  จากเดิม “บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)” 
  มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า  “Thai Rubber Latex Corporation (Thailand) Public 
Company Limited.” 
  เปลี่ยนแปลงเป็น “บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)” 
  มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า  “Thai Rubber Latex Group Public Company Limited.” 
  

2. ตราประทับของบริษัท 
  ยกเลิกตราประทับ 
 

 3. หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1. เรื่องชื่อของบริษัท 
  แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เรื่องชื่อของบริษัท เป็นดังนี้ 
  “ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)” 
  เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้  “Thai Rubber Latex Group Public Company Limited.” 

ความเห็นคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ รวมถึง
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เรื่องชื่อบริษัทฯ  

ประธานได้ถามในที่ประชุมว่ ามีข้อซักถามอ่ืนหรือไม่  หรือหากมีผู้ ถือหุ้ นท่ านใดประสงค์                   
จะลงคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอให้น าส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธาน
จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ 

 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ ดังนี้ 
เห็นด้วย  310,033,114 เสียง    คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย          -  เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง          -        เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อ 1, ข้อ 2, ข้อ 18, ข้อ  26, ข้อ 34 
ให้เป็นไปตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 และข้อ 59. ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนชื่อของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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พิธีกรในท่ีประชุมแจ้งว่าเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อของบริษัทในวาระที่ 8 ข้างต้น จึงจ าเป็นต้อง
แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อ 1, ข้อ 2, ข้อ 18, ข้อ  26, ข้อ 34 ให้เป็นไปตามค าสั่งหัวหน้า             
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่21/2560 และข้อ 59. เป็นดังนี้ 

ข้อ 1  จากเดิม  ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

เปลี่ยนแปลงเป็น  ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่าข้อบังคับของ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) 
 

  ข้อ 2 จากเดิม ค าว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์
คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
  เปลี่ยนแปลงเป็น ค าว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์
กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 

ข้อ18 จากเดิม “ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่ง
อย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดย
จ านวนใกล้เคียงท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 
  กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับ
สลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 
  กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งไปนั้น  อาจจะเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้” 
  เปลี่ยนแปลงเป็น “ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่ง
จ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวน
ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 
  กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับ
สลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 
  กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งไปนั้น  อาจจะเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้” 
 

  ข้อ 26 จากเดิม   “กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ  
สองท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส าคัญของบริษัทมีอ านาจกระท าการแทน 
  คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้” 
  เปลี่ยนแปลงเป็น  “กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ประกอบด้วยกรรมการสอง
ท่านลงลายมือชื่อร่วมกันมีอ านาจกระท าการแทน 
  คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้” 
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  ข้อ 34 จากเดิม   “ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยหนึ่งครั้ง  การประชุมเช่นว่านี้ให้
เรียกว่า  “ประชุมสามัญ”  การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระท าภายในสี่เดือนภายหลังจากสิ้นสุดรอบปีทางการ
บัญชีของบริษัท 
  การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนๆ  ให้เรียกว่า  “ประชุมวิสามัญ” 
  คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับ
รวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่ง ใน ห้า ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้น
รวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันท าหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้
คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่ าให้เรียกประชุมเพ่ือการใดไว้ให้ชัดเจน  
คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น” 
  เปลี่ยนแปลงเป็น  “ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยหนึ่งครั้ง  การประชุมเช่นว่านี้ให้
เรียกว่า  “ประชุมสามัญ”  การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระท าภายในสี่เดือนภายหลังจากสิ้นสุดรอบปีทางการ
บัญชีของบริษัท 
  การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนๆ  ให้เรียกว่า  “ประชุมวิสามัญ” 
  คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควรหรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือ
หลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันท าหนังสือ
ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่
ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือ
หุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 
  ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสามผู้ถือหุ้น
ทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามท่ีบังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่
สิบห้าวันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและ
อ านวยความสะดวกตามสมควร 
  ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด
จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ผู้ถือหุ้นตามวรรค
สี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท” 
   

  ข้อ 59 ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้ -ไม่มี- 
 

 ความเห็นคณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของ
บริษัทข้อ 1, ข้อ 2, ข้อ 18, ข้อ 26, ข้อ 34 ให้เป็นไปตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 
และข้อ 59. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อของบริษัทฯและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น 
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ประธานได้ถามในที่ประชุมว่ ามีข้อซักถามอ่ืนหรือไม่  หรือหากมีผู้ ถือหุ้ นท่ านใดประสงค์                   
จะลงคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอให้น าส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธาน
จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ 

 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ ดังนี้ 
เห็นด้วย  310,185,616 เสียง    คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย          -  เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง          -        เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอ านาจลงนามกรรมการบริษัท 
 พิธีกรในที่ประชุมแจ้งว่าเพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับ ตามวาระที่ 8 และ          
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59 เรื่องตราประทับ ตามวาระที่ 9 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอ านาจลงนามกรรมการบริษัท ดังนี้ 
  จากเดิม 
  “ชื่อและจ านวนกรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล 
หรือ นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล หรือ นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ             
นายไพบูลย์ วรประทีป หรือ นายประวิทย์ วรประทีป หรือ นายปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิกุลชัย คนใดคนหนึ่งรวม
สองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัท” 
  เปลี่ยนแปลงเป็น 
  “ชื่อและจ านวนกรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล 
หรือ นายภัทรพล  วงศาสุทธิกุล หรือ นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นาย
ไพบูลย์  วรประทีป หรือ นายประวิทย์  วรประทีป หรือ นายปรัชญ์นนท์  เต็มฤทธิกุลชัย คนใดคนหนึ่งรวมสอง
คนลงลายมือชื่อร่วมกัน” 
 ความเห็นคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
อ านาจลงนามกรรมการบริษัท 

ประธานได้ถามในที่ประชุมว่ ามีข้อซักถามอ่ืนหรือไม่  หรือหากมีผู้ ถือหุ้ นท่ านใดประสงค์                   
จะลงคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอให้น าส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธาน
จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ 
 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ ดังนี้ 
เห็นด้วย  310,236,093 เสียง    คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย          -  เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง          -        เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
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วาระท่ี 11 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ 
 ประธานแจ้งว่าบริษัทไม่มีการพิจารณาเรื่องอ่ืนๆ ดังนั้น จึงได้ถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็น
ซักถามอ่ืนๆ หรือไม ่
 คุณฉัตรชัย  อภิธนากรพงศ์ (ผู้ถือหุ้น) ค าถามที่ 1. อยากทราบว่าธุรกิจสวนยางปีนี้แนวโน้มเป็นอย่างไร
บ้าง 

ประธานชี้แจงว่าจากราคาน้ ายางสดในปี 2561 ราคาไม่ค่อยดี อยู่ที่ประมาณ 40 บาท/กิโลกรัมยางแห้ง  
ต้นปี 2562 ราคาน้ ายางสดเพ่ิมข้ึนราคาประมาณ 50 บาท/กิโลกรัม และมีแนวโน้มว่าราคาจะสูงถึง 50-60บาท/
กิโลกรัม ถ้าราคาสูงตามแนวโน้มแบบนี้สวนยางไม่ขาดทุนหรือถ้าขาดทุนก็จะขาดทุนน้อยกว่าปีที่แล้ว 
 

คุณศัลยา วราภาสกุล (ผู้ถือหุ้น) ค าถามที่ 2. ท าไมราคาหุ้นของบริษัทจึงไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลง 
ประธานชี้แจงว่า ปกติราคาหุ้นที่เกี่ยวกับธุรกิจเกษตรราคาไม่ค่อยแน่นอน ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ

ของบริษัท ปีที่ผ่านมาก าไรน้อย อาจเป็นส่วนหนึ่ง แต่ถ้าปี 2562 ราคาน้ ายางสดดีขึ้นอาจมีผลให้ราคาหุ้นปรับตัว
สูงขึ้นได้  
 

ประธานได้ถามผู้ถือหุ้นว่ามีท่านใดมีค าถามเพ่ิมเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีค าถาม ประธานจึงปิดการประชุม 
พิธีกรได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่เพ่ือเก็บเอกสารหลักฐานต่อไป 
 

เวลาปิดประชุม 9.54 น. 
 
 
         (นายวรเทพ  วงศาสุทธิกุล) 
                                        ประธานที่ประชุม 
 
(นางสาวฉลองขวัญ  วงศาสุทธิกุล) 
          เลขานุการบริษัท 


