หุ้นังสือเชุิญประชุุมสามัญผู้้�ถืือหุุ้�น
ประจำาปี 2564
บริษััที่ ซัันไที่ยอุติสาหุ้กรรมถืุงมือยาง จำากัดำ (มหุ้าชุน)

วันศุุกร์ที่่� 30 เมษัายน 2564
เวลา 9:00 - 12:00 น.
สถืานที่่�จัดำงาน
สโมีสรื่ที่หุ้ารื่บก หุ้�องมีัฆวัานรื่ังสรื่รื่ค์ โซันเอบ่ ชิั�น 3
ถืนนวัิภาวัด้่รื่ังสิต แขวังสามีเสนใน เขตพัญาไที่ กรืุ่งเที่พัมีหุ้านครื่

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำ�กัด (มหาชน)

ที่่� Inv-Out 012 / 2564

3

วัันที่่� 24 มีีนาคม 2564

เรื่่�อง ขอเชิิญประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564
เรีียน ท่่านผู้้�ถือื หุ้้�น
สิ่่�งที่่�ส่่งมาด้้วย
1.	สำำ�เนารายงานการประชุุมสามััญผู้้�ถือื หุ้้�น ประจำำ�ปีี 2563
		
2.	รายละเอีียดการจััดสรรกำำ�ไรเป็็นทุุนสำำ�รองตามกฎหมายและการจ่่ายเงิินปัันผลสำำ�หรัับผลการ
			ดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีี 2563
		
3.	รายงานประจำำ�ปีี 2563
		
4. ประวััติิย่่อและข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องของกรรมการที่่�ออกตามวาระ และได้้รัับเสนอชื่่�อเป็็นกรรมการ
		
5.	ข้้อบัังคัับของบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นและคณะกรรมการ
		
6.	หลัักฐานประกอบการเข้้าร่่วมประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น วิิธีีการมอบฉัันทะ การลงทะเบีียนเข้้าร่่วมประชุุม
			 และการออกเสีียงลงคะแนนในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
		
7.	ข้้อมููลของกรรมการอิิสระที่่�บริิษัทั เสนอเป็็นผู้้รั� ับมอบฉัันทะ
		
8.	หนัังสืือมอบฉัันทะ (แบบ ก. ข. ค.) ตามแบบที่่�กรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้ากำำ�หนด
		
9. แผนที่่�สถานที่่�จััดการประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�น
ด้้วยคณะกรรมการ บริิษััท ซัันไทยอุุตสาหกรรมถุุงมืือยาง จำำ�กััด (มหาชน) (“บริิษััท”) ได้้มีีมติิให้้จััดการประชุุม
สามััญผู้้�ถือื หุ้้�นประจำำ�ปีี 2564 ในวัันศุุกร์์ที่่� 30 เมษายน 2564 ณ สโมสรทหารบก ห้้องมััฆวานรัังสรรค์์ โซนเอบีี ชั้้�น 3
ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุุงเทพมหานคร เวลา 9:00 - 12:00 น. เพื่่�อพิิจารณาเรื่่�องต่่างๆ ตาม
ระเบีียบวาระการประชุุมดัังต่่อไปนี้้�

วาระที่่� 1 พิิจารณารัับรองรายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 เมื่่�อวัันที่่� 26 มิิถุุนายน
2563
รายละเอีียด :
บริิษััทได้้จััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 เมื่่�อวัันศุุกร์์ที่่� 26 มิิถุุนายน 2563 และได้้จััดทำ�ร
ำ ายงาน
การประชุุม โดยมีีสำำ�เนารายงานการประชุุม ที่่�ได้้จััดส่่งให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�นพร้้อมกัับหนัังสืือเชิิญประชุุมนี้้�
สิ่่�งที่่�ส่่งมาด้้วย 1
ความเห็็นของคณะกรรมการ :
เห็็นสมควรให้้เสนอต่่อผู้้ถื� อื หุ้้น� เพื่่อ� พิิจารณารัับรองรายงานการประชุุมผู้้ถื� อื หุ้น�้ ประจำำ�ปีี 2563 เมื่่อ� วัันที่่� 26
	มิิถุนุ ายน 2563 ซึ่่ง� ได้้จััดทำ�ขึ้้
ำ น� อย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วนแล้้ว ตามมติิของที่่ป� ระชุุมสามััญผู้้ถื� อื หุ้น�้ ประจำำ�ปีี 2563

วาระที่่� 2	รัับทราบรายงานผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทในรอบปีี 2563
รายละเอีียด :
คณะกรรมการฯ ได้้จััดเตรีียมข้้อมููลเกี่่ย� วกัับผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ในรอบปีีที่ผ่�่ า่ นมาเพื่่อ� นำำ�เสนอต่่อ
ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้รัับทราบถึึงภาพรวมและทิิศทางของผลประกอบการของบริิษัทั
โดยสรุุป และได้้จััดเตรีียมรายงานประจำำ�ปีี 2563 ของบริิษัทั เกี่่�ยวกัับผลการดำำ�เนิินงาน การประกอบธุุรกิิจ
การเงิิน รวมถึึงข้้อมููลด้้านอื่่�นๆ ของบริิษัทั ในรอบปีีที่ผ่่� ่านมาให้้แก่่ที่่�ประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�น ซึ่่�งบริิษััทได้้จััดทำำ�ขึ้้�น
โดยมีีรายละเอีียดครบถ้้วนตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด รายละเอีียดรายงานประจำำ�ปีีของคณะกรรมการบริิษััท
ในรอบปีี 2563 สิ่่�งที่่ส่� ่งมาด้้วย 2
ความเห็็นของคณะกรรมการ :
เห็็นสมควรให้้เสนอต่่อผู้้ถื� อื หุ้้น� เพื่่อ� พิิจารณารัับทราบรายงานผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท ในรอบปีี 2563
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564

วาระที่่� 3 พิิจารณาอนุุมััติิงบแสดงฐานะการเงิินและงบกำำ�ไรขาดทุุนแบบเบ็็ดเสร็็จ ณ วัันสิ้้�นรอบ
	บััญชีี วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และรายงานของผู้้�สอบบััญชีี
รายละเอีียด :
คณะกรรมการฯ เสนองบแสดงฐานะการเงิินและบััญชีีกำำ�ไรขาดทุุนประจำำ�ปีี สิ้้�นสุุด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563 ซึ่่ง� ได้้ผ่่านการตรวจสอบและรัับรองจาก นางสาวกุุลธิิดา ภาสุุรกุลุ ผู้้ส� อบบััญชีีรัับอนุุญาต เลขทะเบีียน
5946 แห่่งบริิษััท เอเอ็็นเอส ออดิิท จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ และได้้รัับความเห็็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการฯ แล้้ว โดยมีีรายละเอีียดตาม สิ่่�งที่่ส่� ่งมาด้้วย 2
ความเห็็นของคณะกรรมการ :
เห็็นสมควรให้้นำำ�เสนอต่่อผู้้�ถือื หุ้้�น เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิงบแสดงฐานะการเงิินและงบกำำ�ไรขาดทุุนและกำำ�ไร
ขาดทุุนแบบเบ็็ดเสร็็จอื่่�น ณ วัันสิ้้�นรอบบััญชีี วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และรายงานของผู้้�สอบบััญชีี

วาระที่่� 4 พิิจารณาอนุุมััติิจััดสรรกำำ�ไรสุุทธิิเป็็นทุุนสำำ�รองตามกฎหมาย และการจ่่ายเงิินปัันผล
ประจำำ�ปีี 2563
รายละเอีียด :
ตามพระราชบััญญััติิบริิษััทมหาชนจำำ�กัดั พ.ศ. 2535 (รวมที่่�มีกี ารแก้้ไขเพิ่่�มเติิม) มาตรา 115 และ 116
และข้้อบัังคัับของบริิษััทข้้อ 36 และข้้อ 37 ซึ่่�งกำำ�หนดให้้ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น พิิจารณาการจััดสรรกำำ�ไร
และการจ่่ายเงิินปัันผลประจำำ�ปีี และคณะกรรมการบริิษัทั อาจจ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาลให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้เป็็น
ครั้้ง� คราว เมื่่อ� เห็็นว่่าบริิษัทั มีีผลกำำ�ไรสมควรพอที่่จ� ะทำำ�เช่่นนั้้�น และเมื่่อ� ได้้จ่่ายเงิินปัันผลดัังกล่่าว ให้้รายงาน
ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นคราวต่่อไป ทั้้�งนี้้� บริิษัทต้้
ั องจััดสรรกำำ�ไรสุุทธิิประจำำ�ปีหัี ักด้้วยยอดเงิิน
ขาดทุุนสะสมยกมา (ถ้้ามีี) จนกว่่าทุุนสำำ�รองนี้้�จะมีีจำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 10 ของทุุนจดทะเบีียน
โดยรายละเอีียด การจ่่ายเงิินปัันผลประจำำ�ปีี 2563 ตาม สิ่่�งที่่�ส่่งมาด้้วย 2
ความเห็็นของคณะกรรมการ :
คณะกรรมการฯ พิิจารณาเห็็นว่่าเงิินปัันผลประจำำ�ปีี 2563 ที่่�เสนอจ่่ายในอััตราหุ้้�นละ 0.098 บาท ซึ่่�ง
บริิษััทได้้คำำ�นึึงถึึงกระแสเงิินสดของกิิจการ และ/หรืือโครงการลงทุุน จากธุุรกิิจที่่�ดำำ�เนิินอยู่่�ในปััจจุุบััน
เป็็นจำำ�นวนที่่เ� หมาะสม และสอดคล้้องกัับนโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษัทั จึึงเห็็นสมควรให้้นำำ�เสนอต่่อ
ผู้้�ถือื หุ้้�น เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิการจ่่ายเงิินปัันผลสำำ�หรัับผลการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีี 2563

วาระที่่� 5 พิิจารณาแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท สำำ�หรัับรอบปีีบััญชีี 2564 และกำำ�หนดค่่าตอบ
แทนสอบบััญชีี
รายละเอีียด :
ตามพระราชบััญญััติิบริิษััทมหาชนจำำ�กัดั พ.ศ. 2535 (รวมที่่�มีกี ารแก้้ไขเพิ่่�มเติิม) มาตรา 120 กำำ�หนดว่่า
“ให้้ที่่ป� ระชุุมผู้้ถื� อื หุ้น�้ สามััญประจำำ�ปีแี ต่่งตั้้�งผู้้ส� อบบััญชีี และกำำ�หนดจำำ�นวนเงิินค่่าสอบบััญชีีของบริิษัททุ
ั กุ ปีี
ในการแต่่งตั้้�งผู้้�สอบ บััญชีีจะแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีคนเดิิมอีีกก็็ได้้” และมาตรา 121 กำำ�หนดว่่า “ผู้้�สอบบััญชีี
	ต้้องไม่่เป็็นกรรมการ พนัักงาน ลููกจ้้างผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�ใดๆ ของบริิษััท” คณะกรรมการตรวจสอบ
	จึึงได้เ้ สนอต่่อคณะกรรมการบริิษัทั เพื่่อ� พิิจารณานำำ�เสนอที่่ป� ระชุุมผู้้ถื� อื หุ้้น� พิิจารณาแต่่งตั้้�งผู้้ส� อบบััญชีีของ
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บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำ�กัด (มหาชน)

บริิษััทประจำำ�ปีี 2564 สำำ�หรัับรอบระยะเวลาบััญชีีประจำำ�ปีี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบเห็็นสมควร
เสนอให้้แต่่งตั้้�ง บริิษััท เอเอ็็นเอส ออดิิท จำำ�กััด นางสาวกุุลธิิดา ภาสุุรกุุล (ผู้้�สอบบััญชีีทะเบีียนเลขที่่�
5946) หรืือนายวิิชััย รุุจิิตานนท์์ (ผู้้�สอบบััญชีีทะเบีียนเลขที่่� 4054) หรืือนายอธิิพงศ์์ อธิิพงศ์์สกุุล
(ผู้้�สอบบััญชีีทะเบีียนเลขที่่� 3500) หรืือนายเสถีียร วงศ์์สนัันท์์ (ผู้้�สอบบััญชีีทะเบีียนเลขที่่� 3495) หรืือ
นายยุุทธพงษ์์ เชื้้อ� เมืืองพาน (ผู้้ส� อบบััญชีีทะเบีียนเลขที่่� 9445) เป็็นผู้้ส� อบบััญชีีของบริิษัทสำ
ั �หรั
ำ บั รอบปีีบัญ
ั ชีี
	สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 โดยให้้คนใดคนหนึ่่ง� เป็็นผู้้ทำ� �ำ การตรวจสอบ และแสดงความเห็็นต่่องบการเงิิน
ของบริิษัทั และในกรณีีที่่ผู้� ส�้ อบบััญชีีรัับอนุุญาตดัังกล่่าวข้้างต้้นไม่่สามารถปฏิิบัติั งิ านได้้ ให้้บริิษัทั เอเอ็็นเอส
ออดิิท จำำ�กััด จััดหาผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตอื่่�นของ บริิษัทั เอเอ็็นเอส ออดิิท จำำ�กััด ที่่�ได้้รัับความเห็็นชอบ
	จากคณะกรรมการบริิษัั ทมาปฏิิบััติิแทนได้้ ทั้้�งนี้้�กำำ�หนดค่่าตอบแทนเป็็นจำำ �นวน 2,200,000 บาท
และค่่าบริิการอื่่�นๆ เท่่าที่่จ่� ่ายจริิง
	ทั้้�งนี้้� ผู้้ส� อบบััญชีีดัังกล่่าวจะเป็็นผู้้ต� รวจสอบและแสดงความเห็็นต่่องบการเงิินของบริิษัทั ซึ่่ง� ตามข้้อกำำ�หนด
ของคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์ ที่่ใ� ห้้บริิษัทจดท
ั
ะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์จั์ ดั ให้้มีีการหมุุนเวีียนผู้้ส� อบ
	บััญชีี (Auditor Rotation) ในกรณีีที่่ผู้� ส�้ อบบััญชีีรายใดปฏิิบัติั หน้้
ิ าที่่ส� อบทานหรืือตรวจสอบและแสดงความเห็็น
	ต่่องบการเงิินของบริิษััทมาแล้้วเจ็็ดรอบปีีบััญชีีไม่่ว่่าจะติิดต่่อกัันหรืือไม่่โดยบริิษััทจะแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีี
	รายนั้้�นเป็็นผู้้ส� อบบััญชีีของบริิษัทั ได้้ เมื่่อ� พ้้นระยะเวลาอย่่างน้้อยห้้ารอบปีีบัญ
ั ชีีติิดต่อ่ กััน (ที่่� ทจ.๗๕/๒๕๖๑)
บริิษัทั สามารถแต่่งตั้้ง� ผู้้ส� อบบััญชีีรายใหม่่ที่สั�่ งั กััดสำ�นั
ำ กั งานสอบบััญชีีเดีียวกัับผู้้ส� อบบััญชีีรายเดิิมก็ไ็ ด้้ ผู้้ส� อบ
	บััญชีีตามรายชื่่�อที่่�เสนอมานั้้�น ไม่่มีีความสััมพัันธ์์ หรืือ ส่่วนได้้ส่่วนเสีียกัับบริิษััท / บริิษััทร่วม
่ / ผู้้�บริิหาร /
ผู้้ถื� อื หุ้้น� รายใหญ่่ หรืือผู้้ที่� เ�่ กี่่ย� วข้้องกัับบุุคคลดัังกล่่าวในลัักษณะที่่จ� ะมีีผลกระทบต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่อ� ย่่าง
เป็็นอิิสระแต่่อย่่างใด
เปรีียบเทีียบค่่าสอบบััญชีีปีี 2560 - 2563
(หน่่วย: บาท)

รายการ
1. ค่่าสอบบััญชีีประจำำ�ปีี
2. ค่่าบริิการอื่่�นๆ
รวมทั้้�งสิ้้�น

บริิษััท เอเอ็็นเอส ออดิิท จำำ�กััด
2563

2562

2561

2560

2,000,000
134,761
2,134,761

2,000,000
109,395
2,109,395

2,000,000
58,165
2,058,165

2,000,000
101,002
2,101,002

ความเห็็นของคณะกรรมการ :
เห็็นสมควรให้้นำำ�เสนอต่่อผู้้�ถือื หุ้้�น เพื่่�อพิิจารณาแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ สำำ�หรัับรอบปีีบััญชีี 2564
และกำำ�หนดค่่าสอบบััญชีี
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วาระที่่� 6 พิิจารณาอนุุมัติั แิ ต่่งตั้้�งกรรมการที่่ค� รบกำำ�หนดออกตามวาระ (ครบวาระ 30 เมษายน
2564) กลัับเข้้ามาเป็็นกรรมการของบริิษััทอีีกวาระ
รายละเอีียด :
ตามพระราชบััญญััติบิ ริิษัทมห
ั าชนจำำ�กัดั พ.ศ. 2535 (รวมที่่มี� กี ารแก้้ไขเพิ่่�มเติิม) และข้้อบัังคัับบริิษัทั ข้้อ 13
ที่่กำ� ำ�หนดไว้้ว่่า ในการประชุุมสามััญประจำำ�ปีีทุุกครั้้�ง กรรมการจำำ�นวน 1 ใน 3 จะต้้องออกจากตำำ�แหน่่ง
โดยให้้กรรมการคนที่่�อยู่่�ในตำำ�แหน่่งนานที่่สุ� ุดเป็็นผู้้�ออกจากตำำ�แหน่่ง ทั้้�งนี้้� กรรมการที่่�ออกตามวาระนั้้�นๆ
อาจถููกเลืือกเข้้ามารัับตำำ�แหน่่งใหม่่ได้้ สำำ�หรัับการประชุุมสามััญประจำำ�ปีีผู้้�ถืือหุ้้�น 2564 ครั้้�งนี้้�มีีกรรมการที่่�
ต้้องพ้้นจากตำำ�แหน่่งตามวาระจำำ�นวน 2 ท่่าน มีีรายชื่่�อดัังต่่อไปนี้้� สิ่่�งที่่�ส่่งมาด้้วย 4
		
		

1. นายเอกชััย ตั้้�งสััจจะธรรม	ตำำ�แหน่่ง		
2. นายวิิสิิทธิ์์� กาญจโนภาส	ตำำ�แหน่่ง		

กรรมการบริิษัทั / ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
กรรมการอิิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ความเห็็นของคณะกรรมการ :
เห็็นสมควรให้้นำำ�เสนอต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิแต่่งตั้้�งกรรมการซึ่่�งครบกำำ�หนดออกตามวาระ 30
เมษายน 2564 ในครั้้�งนี้้�จำำ�นวน 2 ท่่านกลัับเข้้ามาเป็็นกรรมการของบริิษัทั ฯ อีีกวาระหนึ่่�ง

วาระที่่� 7 พิิจารณาอนุุมััติิกำำ�หนดค่่าตอบแทนกรรมการสำำ�หรัับปีี 2564
รายละเอีียด :
ตามข้้อบัังคัับบริิษััทข้้อ 29 กำำ�หนดให้้ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณากำำ�หนดค่่าตอบแทนของกรรมการ
บริิษัทั ในการประชุุมสามััญผู้้ถื� อื หุ้น�้ คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ได้้พิิจารณาหลัักเกณฑ์์
การกำำ�หนดค่่าตอบแทนสำำ�หรัับกรรมการบริิษััท ได้้แก่่ ผลประกอบการของบริิษััท ระดัับความรัับผิิดชอบ
ที่่ไ� ด้้รัับมอบหมาย และการเปรีียบเทีียบกัับธุุรกิจิ ในประเภทและขนาดเดีียวกััน รวมทั้้�งสร้้างแรงจููงใจสำำ�หรับั
บุุคลากรที่่�มีีคุุณสมบััติิที่่�เหมาะสม จึึงเห็็นสมควรเสนอที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณากำำ�หนดค่่าตอบแทน
กรรมการประจำำ�ปีี 2564 ดัังนี้้�
วงเงิินค่่าตอบแทนกรรมการไม่่เกิิน 5 ล้้านบาท โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
	ค่่าตอบแทนรายเดืือนเพีียงอย่่างเดีียว ไม่่มีเี บี้้�ยประชุุม
1. คณะกรรมการบริิษัทั
		 1.1 ประธานกรรมการบริิษัท	
ั
35,000 บาท / เดืือน
		 1.2 กรรมการบริิษัท	
ั
20,000 บาท / เดืือน
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
		 2.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท / เดืือน
		 2.2 กรรมการตรวจสอบ
15,000 บาท / เดืือน
ความเห็็นของคณะกรรมการ :
เห็็นสมควรให้้นำำ�เสนอต่่อผู้้�ถือื หุ้้�น เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิค่่าตอบแทนกรรมการสำำ�หรัับปีี 2564
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บริษััที่ ซัันไที่ยอุติสาหุ้กรรมถืุงมือยาง จำากัดำ (มหุ้าชุน)

ตารางสร้ปค่าตอีบแทีนในปี 2563
ค่าตอีบแทีน
จำำานวันครื่ั�งการื่ปรื่ะชิุมี
ค่าตอบแที่นรื่ายเด้่อน (บาที่)
ค่าเบ่�ยปรื่ะชิุมี (บาที่)
รวม (บาที)

คณะกรรมการบร้ษััที

คณะกรรมการตรวจำสอีบ

2563

2562

2563

2562

19 ครื่ั�ง
1,620,000
0
1,620,000

18 ครื่ั�ง
1,645,333.33
0
1,645,333.33

10 ครื่ั�ง
600,000
0
600,000

7 ครื่ั�ง
552,166.67
0
552,166.67

วาระที่่� 8 พิิจารณาเร่�องอื�น ๆ (ถื�าม่)
ความเห็็นขอีงคณะกรรมการ :
เหุ้็นสมีควัรื่บรื่รื่จำุวัารื่ะน่เ� พั่อ� เปิด้โอกาสใหุ้�ผู้ถื�้ อ่ หุุ้น� ซั่ง� ปรื่ะสงค์จำะใหุ้�มีก่ ารื่พัิจำารื่ณาเรื่่อ� งอ่น� ๆ นอกเหุ้น่อจำาก
ที่่�คณะกรื่รื่มีการื่บรื่ิษััที่กำาหุ้นด้ไวั�
ที่ัง� น่� บรื่ิษัที่ั ได้�กาำ หุ้นด้รื่ายชิ่อ� ผู้้ถื� อ่ หุุ้น� ที่่มี� ส่ ที่ิ ธีิเข�ารื่่วัมีปรื่ะชิุมีผู้้ถื� อ่ หุุ้น� และออกเส่ยงลงคะแนนในการื่ปรื่ะชิุมีสามีัญ
ผู้้�ถื่อหุุ้�นปรื่ะจำำาปี 2564 และเพั่�อสิที่ธีิในการื่รื่ับเงินจำ่ายเงินปันผู้ล เป็นวัันจำันที่รื่์ที่่� 12 เมีษัายน 2564 และกำาหุ้นด้จำ่ายเงิน
ปันผู้ลในวัันอังคารื่ที่่� 25 พัฤษัภาคมี 2564 เมี่�อได้�รื่ับการื่อนุมีัติจำากที่่�ปรื่ะชิุมีสามีัญผู้้�ถื่อหุุ้�นปรื่ะจำำาปี 2564
จำ่งขอเรื่่ยนเชิิญเข�ารื่่วัมีปรื่ะชิุมีตามีวััน เวัลา และแผู้นที่่� สถืานที่่�จำัด้ปรื่ะชิุมีผู้้�ถื่อหุุ้�นตามี สิ่่�งที่่�สิ่่งมาด้้วย 9 ด้ังกล่าวั
โด้ยบรื่ิษััที่จำะเรื่ิ�มีเปิด้ใหุ้�ลงที่ะเบ่ยนเข�ารื่่วัมีปรื่ะชิุมีตั�งแต่เวัลา 8:00 น. เป็นต�นไป
ขอแสด้งควัามีนับถื่อ

(ดร. ฉักรรจำ์ แสงรักษัาวงศึ์)
ปรื่ะธีานกรื่รื่มีการื่บรื่ิษััที่
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สิ่่�งที่่�ส่่งมาด้้วย : 1

รายงานการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563
บริิษััท ซัันไทยอุุตสาหกรรมถุุงมืือยาง จำำ�กััด (มหาชน)
วัันศุุกร์์ที่่� 26 มิิถุุนายน 2563 เวลา 9:00 น.
ณ ศููนย์์ประชุุมสััมมนา เดอะคอนเน็็คชั่่�น ห้้องออดิิทอเรีียม
ถนนรััชดาภิิเษก แขวงจอมพล เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร

กรรมการที่่�เข้้าร่่วมประชุุม
1.	ดร. ฉกรรจ์์ แสงรัักษาวงศ์์	ตำำ�แหน่่ง ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิิสระ
2. นายเอกชััย ตั้้�งสััจจะธรรม	ตำำ�แหน่่ง ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร และกรรมการ
3. นายศิิรสิทธิ์์
ิ � พศวััตร	ตำำ�แหน่่ง	รองประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร และกรรมการ
4. นายอนุุวััฒน์์ หลายกิิจรุ่่�ง	ตำำ�แหน่่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิิสระ
5. นายวิิสิิทธิ์์� กาญจโนภาส 	ตำำ�แหน่่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิิสระ

ผู้้�บริิหารที่่�เข้้าร่่วมประชุุม
1.	คุุณธนา เอื้้�อวิิทยา	ตำำ�แหน่่ง เลขานุุการบริิษัทั
2.	คุุณจัันทร์์เพ็็ญ วััฒนาพิิชิิตพงศ์์	ตำ�ำ แหน่่ง ผู้้�ช่่วยผู้้อำ� ำ�นวยการฝ่่ายบริิหารการผลิิต
3. 	คุุณพจนา ด้้วงโกศล	ตำำ�แหน่่ง ผู้้�จััดการอาวุุโสฝ่่ายบััญชีีและสารสนเทศ
การประชุุมสามััญผู้้�ถือื หุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 ของ บริิษัทั ซัันไทยอุุตสาหกรรมถุุงมืือยาง จำำ�กััด (มหาชน) (“บริิษัทั ”) มีี
ผู้้�ถืือหุ้้�นเข้้าร่่วมประชุุมด้้วยตนเอง 44 รายนัับรวมจำำ�นวนหุ้้�นได้้ 1,611,989,920 หุ้้�น และรัับมอบฉัันทะจากผู้้�ถือื หุ้้�นมา
ประชุุมทั้้�งสิ้้�น 106 ราย นัับรวมจำำ�นวนหุ้้�นได้้ 10,118,311,971 หุ้้�น รวมผู้้�ถือื หุ้้�นเป็็น 150 ราย รวมเป็็น 15,982,476,502
หุ้น�้ คิิดเป็็นร้้อยละ 73.3948% ของหุ้น�้ ที่่อ� อกและชำำ�ระแล้้วของบริิษัทั ถือื เป็็นการครบองค์์ประชุุมตามข้้อบัังคัับของบริิษัทั
	พิิธีกี รแจ้้งให้้ประธานกล่่าวเปิิดการประชุุม ประธานที่่ป� ระชุุมกล่่าวขอบคุุณผู้้ถื� อื หุ้้น� และผู้้รั� บั มอบฉัันทะจากผู้้ถื� อื หุ้น�้
ที่่�ให้้เกีียรติิมาเข้้าร่่วมประชุุมและก่่อนจะเข้้าสู่่�วาระการประชุุมประธานได้้แจ้้งให้้ที่่�ประชุุมทราบว่่าทางกรรมการบริิษัทั
มีีมติิยกเลิิกเรื่่อ� งความเห็็น เปลี่่ย� นแปลงจากวัันที่่� 4 มิิถุนุ ายน เป็็นวัันที่่� 7 กัันยายน 2563 เพื่่อ� ให้้ผู้้ถื� อื หุ้น�้ ได้้รัับประโยชน์์
สููงสุุด ไม่่มีีผู้้�ถือื หุ้้�นแสดงความเห็็นเพิ่่�มเติิมประธานจึึงกล่่าวให้้พิิธีีกรดำำ�เนิินการต่่อไป
	พิิธีีกรแจ้้งรายละเอีียดการจััดการประชุุมตามแนวทางการจััดประชุุมของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยและ
กรมควบคุุมโรค ดัังต่่อไปนี้้�
1. เสนอแนะให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นมอบฉัันทะให้้กรรมการอิิสระเข้้าประชุุมแทน เพื่่�อลดจำำ�นวนผู้้�เข้้าร่่วมประชุุม
2.	ทำำ�การฉีีดพ่่นฆ่่าเชื้้�อโรคบริิเวณอาคารที่่�ประชุุมก่่อนและหลัังการประชุุม
3.	จััดตั้้�งจุุดคัดั กรองเพื่่�อตรวจวััดไข้้บริิเวณทางเข้้าบริิษััทและหน้้าห้้องประชุุม
4.	จััดเตรีียมหน้้ากากอนามััย 1 ชิ้้�น ต่่อ 1 ท่่าน
5.	จััดเตรีียมเจลล้้างมืือตามจุุดต่่างๆ
6. ลดความแออััด โดยจััดที่่�นั่่�งให้้มีีระยะห่่างอย่่างน้้อย 1 เมตร
	ทั้้�งนี้้� ในระหว่่างการประชุุม บริิษัทั ขอความร่่วมมืือท่่านผู้้ถื� อื หุ้้น� ทุุกท่่านใส่่หน้้ากากตลอดเวลาที่่อ� ยู่่�ในพื้้�นที่่อ� าคาร
นั่่�งประจำำ�ที่่�ที่่�กำำ�หนดไว้้เพื่่�อลดการเคลื่่�อนย้้าย ล้้างมืือด้้วยเจลล้้างมืือที่่�จััดเตรีียมไว้้ให้้ตามจุุดต่่างๆ และเว้้นระยะห่่าง
ระหว่่างตััวบุุคคลอย่่างน้้อย 1 เมตร

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำ�กัด (มหาชน)
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บริิษััทได้เ้ รีียนเชิิญและแจ้้งข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการประชุุมสามััญประจำำ�ปีีในวัันนี้้�แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น 3 ทาง ดัังนี้้�
1. บริิษัทั ได้้จััดส่่งหนัังสืือเชิิญประชุุมไปยัังผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกท่่านทางไปรษณีีย์์
2. บริิษัทั ได้้มีีการลงประกาศหนัังสืือพิิมพ์์
3. บริิษัทั ได้้ลงรายละเอีียดการประชุุมไว้้ในเว็็บไซต์์ของบริิษััท

กติิกาวิิธีีการลงคะแนนและการนัับคะแนน
1.	สำำ�หรัับการโหวตในแต่่ละวาระผู้้�ถือื หุ้้�นสามารถออกเสีียงคะแนนได้ต้ ามจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีหรืือตามจำำ�นวนหุ้้�นที่่�
ได้้รัับมอบฉัันทะมา โดยถืือว่่า 1 หุ้้�นเท่่ากัับ 1 คะแนนเสีียง โดยในการโหวตจะไม่่สามารถแบ่่งคะแนนในการ
โหวตได้้ ยกเว้้นเสีียแต่่เป็็นผู้้�รับั มอบฉัันทะที่่ไ� ด้้รัับแบบฟอร์์มการมอบฉัันทะเป็็นแบบฟอร์์มคืือ Custodian ที่่�
ทำำ�หน้้าที่่�ดููแลหลัักทรััพย์์ให้้กัับนัักลงทุุนต่่างชาติิ สำำ�หรัับผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบฉัันทะแบบ ข. ซึ่่�งผู้้�มอบฉัันทะได้้ระบุุ
การลงคะแนนมาแล้้ว ผู้้�รัับมอบจะต้้องลงคะแนนตามที่่�ผู้้�มอบฉัันทะระบุุไว้้ โดยในการลงคะแนนสามารถ
เลืือกได้้ดัังนี้้� คืือ เห็็นด้้วย ไม่่เห็็นด้้วย หรืืองดออกเสีียง
2. เจ้้าหน้้าที่่ล� งทะเบีียนจะทำำ�การพิิมพ์บั์ ตั รลงคะแนนให้้สำำ�หรับั กรณีีดัังต่่อไปนี้้� กรณีีแรก คืือ ผู้้ถื� อื หุ้้น� มาด้้วยตนเอง
ผู้้�รัับมอบฉัันทะทั้้�งที่่�ได้้รัับการมอบฉัันทะแบบ ข. และ ค. ในกรณีีที่่�ผู้้�มอบฉัันทะให้้สิิทธิิผู้้�รัับมอบฉัันทะลง
คะแนนแทนได้้ในวาระที่่�ระบุุ
3. เจ้้าหน้้าที่่ล� งทะเบีียนจะไม่่พิมพ์
ิ บั์ ตั รใบคะแนน ในกรณีีที่่ผู้� ม�้ อบฉัันทะได้้ระบุุการลงคะแนนในวาระต่่างๆ แล้้ว
โดยมอบให้้ผู้้�รัับมอบฉัันทะเข้้าประชุุมแทนและออกเสีียงให้้ตรงตามที่่�ผู้ม้� อบฉัันทะประสงค์์
4.	ก่่อนที่่�จะทำำ�การเรีียกเก็็บบััตรลงคะแนนเพื่่�อทำำ�การอนุุมััติิในแต่่ละวาระท่่านผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมสามารถ
สอบถามรายละเอีียดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับวาระนั้้�นๆ ได้้โดยในกรณีีที่่�ผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมต้้องการจะสอบถาม
ต้้องยกมืือขึ้้น� และแจ้้งชื่่อ� นามสกุุล พร้้อมทั้้�งชี้้แ� จงด้้วยว่่าเป็็นผู้้ถื� อื หุ้้น� ที่่ม� าด้้วยตนเองหรืือเป็็นผู้้รั� บั มอบฉัันทะ
5.	สำำ�หรับั ในการนัับคะแนนบริิษัทจ
ั ะใช้้ระบบการนัับคะแนนโดยบาร์์โคดเพื่่อ� ความสะดวกและความรวดเร็็วของ
ผู้้ถื� อื หุ้น�้ ทุุกท่่าน บริิษัทจ
ั ะใช้้การนัับคะแนนโดยเป็็นผู้้ที่� ไ�่ ม่่ยกมืือเพื่่อ� ลงมติิไม่่เห็็นด้้วยหรืืองดออกเสีียงคะแนน
	จะนัับเป็็นเห็็นด้้วย และการลงมติิในแต่่ละวาระจะเรีียกเก็็บบััตรลงคะแนน กรณีีที่่�ผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมต้้องการ
ลงคะแนนเป็็นไม่่เห็็นด้้วยและงดออกเสีียงเท่่านั้้�น
6.	หากท่่านผู้้ถื� อื หุ้้น� และผู้้รั� บั มอบฉัันทะท่่านใดประสงค์์ที่จ�่ ะออกจากที่่ป� ระชุุมก่อ่ นปิิดประชุุมและประสงค์์จะลง
คะแนนเสีียงในวาระที่่�เหลืือขอความกรุุณาส่่งบััตรลงคะแนนพร้้อมเซ็็นชื่่�อให้้กัับเจ้้าหน้้าที่่ก่� ่อนออกจากห้้อง
ประชุุมด้้วย ทางบริิษััทจะทำำ�การบัันทึึกคะแนนของท่่าน
7.	ผลการนัับคะแนนจะถููกประกาศหลัังจากที่่�ท่่านประธานร้้องขอให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นอนุุมััติิแต่่ละวาระ โดยผลการนัับ
คะแนนจะเป็็นผลการนัับคะแนนรวมจากผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาด้้วยตนเอง ผู้้�รัับมอบฉัันทะที่่�ได้้รัับสิิทธิิให้้ลงคะแนน
แทนและรวมถึึงกรณีีที่่�ผู้้�มอบฉัันทะระบุุคะแนนไว้้ล่่วงหน้้าผ่่านทางผู้้รั� ับมอบฉัันทะ
8. ในกรณีีที่่�ผลการลงคะแนนเท่่ากััน ท่่านประธานจะทำำ�การโหวตเพิ่่�มอีีก 1 เสีียงเพื่่�อเป็็นการชี้้�ขาด
9. การประชุุมในครั้้�งนี้้�จะถืือว่่าบััตรลงคะแนนเป็็นบััตรเสีียตามกรณีีดัังต่่อไปนี้้� 1. การลงคะแนนมากกว่่า 1
ทางเลืือก 2. แก้้ไขการลงคะแนน แต่่ไม่่ลงลายเซ็็นกำำ�กัับ และ 3. ไม่่ลงลายมืือชื่่�อในบััตรลงคะแนน
10.	สำำ�หรัับเงื่่�อนไขการอนุุมััติิในแต่่ละวาระมีีดัังนี้้�
10.1	วาระที่่�ต้้องผ่่านมติิอนุุมััติิด้้วยคะแนนเสีียงข้้างมากของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาประชุุมและออกเสีียงลงคะแนน
ได้้แก่่วาระที่่� 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และวาระที่่� 9
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10.2	วาระที่่� 2 เป็็นวาระแจ้้งเพื่่�อทราบ จึึงไม่่ต้้องมีีการลงมติิ
10.3	วาระที่่�ต้้องผ่่านมติิอนุุมััติิด้้วยคะแนนเสีียงสามในสี่่�ของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาประชุุมและออกเสีียงลงคะแนน
ได้้แก่่วาระที่่� 10, 11 และวาระที่่� 12
และเพื่่�อเป็็นการแสดงออกถึึงความโปร่่งใสและธรรมาภิิบาลที่่�ดีี บริิษััทขอเรีียนเชิิญอาสาสมััคร 1 ท่่านมาเป็็น
สัักขีีพยานในการนัับคะแนนด้้วย
นายวิิสิทธิ์์
ิ � กาญจโนภาส กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิิสระ ได้เ้ สนอต่่อที่่ป� ระชุุมและแสดงความเห็็นว่่าในการ
ลงคะแนนเสีียงจะต้้องกระทำำ�โดยเปิิดเผยเว้้นแต่่มีผู้ี ถื�้ อื หุ้้น� จำำ�นวน 5 คนได้้ร้้องขอให้้ดำำ�เนิินการโดยการลงคะแนนลัับการ
แจกบััตรลงคะแนนนั้้�นอาจถืือได้้ว่่าเป็็นการลงคะแนนลัับ ดัังนั้้�นเพื่่�อความถููกต้้องจึึงได้้ขอให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นรัับรองและผู้้�ถืือหุ้้�น
ในที่่�ประชุุมได้้มีีการรัับรองให้้ลงคะแนนลัับโดยการใช้้บััตรลงคะแนนตามที่่�เสนอ ต่่อมาประธานจึึงขอให้้ที่่�ประชุุมเริ่่�ม
พิิจารณาเรื่่�องต่่างๆ ตามระเบีียบวาระการประชุุม ดัังต่่อไปนี้้�

วาระที่่� 1 พิิจารณารัับรองรายงานการประชุุมสามััญผู้้ถื� อื หุ้้น� ประจำำ�ปีี 2562 ซึ่่ง� ประชุุมเมื่่�อวัันที่่�
30 เมษายน 2562
ประธานได้้เสนอให้้ที่่ป� ระชุุมพิจิ ารณารัับรองรายงานการประชุุมสามััญผู้้ถื� อื หุ้น�้ ประจำำ�ปีี 2562 ซึ่่ง� ประชุุมเมื่่อ� วัันที่่�
30 เมษายน 2562 โดยบริิษัทั ได้้จััดส่่งสำำ�เนารายงานการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ประจำำ�ปีี 2562 ตามเอกสารแนบ 1
พร้้อมหนัังสืือเชิิญประชุุม
ประธานได้้สอบถามว่่ามีีผู้้�ถืือหุ้้�นท่่านใดจะสอบถามหรืือมีีความเห็็นในเรื่่�องนี้้�หรืือไม่่
คำำ�ถามและความเห็็นจากผู้้�ถืือหุ้้�น
นายศัักดิ์์�เกษม เอี่่�ยมสมบััติิ เป็็นผู้้�รัับมอบฉัันทะได้้สอบถามและขอให้้ลงบัันทึึกในรายงานการประชุุมดัังนี้้�ตาม
รายงานการประชุุมครั้้�งที่่ผ่� ่านมาผู้้�ถือื หุ้้�นได้้ลงมติิให้้กรรมการออกจากตำำ�แหน่่ง 2 ท่่าน ซึ่่�งเหลืือกรรมการ 4 ท่่าน แต่่ใน
ปััจจุุบัันที่่�ประชุุมมีีกรรมการทั้้�งสิ้้�น 6 ท่่าน อีีก 2 ท่่านมาได้้อย่่างไรขอให้้ประธานชี้้�แจง
ประธานได้้ชี้้�แจงประเด็็นข้้างต้้น วาระนี้้�เป็็นวาระรัับรองรายงานการประชุุม การรัับรองรายงานการประชุุม
หมายความว่่าที่่�ประชุุมวัันที่่� 30 เมษายน 2562 มีีเนื้้�อหาอย่่างไร ก็็ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นรัับรองรายงานการประชุุมต่่อไป ในกรณีี
ปััญหานอกเหนืือจากการประชุุมในวัันนั้้น� ผู้้ถื� อื หุ้น�้ สามารถเสนอเป็็นวาระพิิจารณาได้้ ในรายงานการประชุุมที่่ส่� ง่ ไป รายงาน
มีีกรรมการผู้้�เข้้าร่่วมประชุุม 7 ท่่าน จากรายงานการประชุุม ผมขอให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกท่่านได้้พิิจารณารายงานการประชุุม
เพราะจากรายงานการประชุุมเห็็นเบื้้�องต้้นข้้างหน้้าเห็็นว่่ามีีกรรมการเข้้าร่่วมประชุุม 7 ท่่าน
นายวิิสิิทธิ์์� กาญจโนภาส ได้้ชี้้�แจงเพิ่่�มเติิมว่่า วาระการประชุุมนี้้�คืือตามรายงานการประชุุมที่่�ส่่งไปถึึงผู้้�ถืือหุ้้�น
รายงานประชุุมระบุุไว้้อย่่างไรก็็เป็็นไปตามนั้้�น ให้้ที่่�ประชุุมรัับรองหรืือไม่่รัับรองตามที่่�ระบุุไว้้ในรายงานการประชุุม
นายศัักดิ์์เ� กษม เอี่่ย� มสมบััติิ เป็็นผู้้รั� บั มอบฉัันทะ กล่่าวว่่ากรรมการเข้้า 7 คน ผมทราบ แต่่ท้้ายสุุดลงมติิ แล้้วท้้ายสุุด
เหลืือ 4 คน ถููกต้้องหรืือไม่่
ประธานได้้ถามต่่อว่่า เรื่่�องดัังกล่่าวอยู่่�ในวาระใด
นายศัักดิ์์�เกษม เอี่่�ยมสมบััติิแจ้้งว่่าอยู่่�ในวาระที่่� 5
ประธานได้้ชี้้�แจงว่่า วาระที่่� 5 เป็็นวาระที่่�โหวตกรรมการกลัับมา นั่่�นเป็็นสาระสำำ�คััญของวาระที่่� 5 มติิที่่�ประชุุม
พิิจารณาไม่่แต่่งตั้้ง� นายจงเจตน์์กลัับเข้้ามาดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิิสระด้้วยคะแนนเสีียง
ข้้างมาก และที่่�ประชุุมพิิจารณาแต่่งตั้้�งให้้นายฉกรรจ์์กลัับมาเป็็นกรรมการ ให้้คุุณศิิรสิิทธิ์์� กลัับมาเป็็นกรรมการ และ
คุุณจงเจตน์์ไม่่ได้ก้ ลัับมาเป็็นกรรมการ นั่่�นคืือวาระที่่� 5 ฉะนั้้�น รายงานการประชุุมวาระที่่� 5 มีีกรรมการออกไปอยู่่� 3 คน
กลัับมา 2 ไม่่กลัับมา 1 จบวาระที่่� 5
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นายศัักดิ์์�เกษม เอี่่ย� มสมบััติิ สอบถามต่่อวาระที่่� 7 มีีการปลดกรรมการออกที่่�ยังั ไม่่ครบวาระ 2 ท่่าน ถููกต้้องหรืือไม่่
ประธานกล่่าวต่่อผู้้รั� บั มอบฉัันทะและก่่อนที่่ผู้� รั�้ บั มอบฉัันทะจะสอบถามต่่อในรายงานประจำำ�ปีี 62 หน้้าที่่� 9 ประธาน
ได้้ขอให้้กลัับมาพิิจารณาตามวาระที่่� 1 ว่่า คืือเรื่่�องการรัับรองรายงานการประชุุม หากท่่านใดเห็็นว่่ารายงานการประชุุม
ที่่�เขีียนไว้้ ผิิดไปจากการประชุุมวัันที่่� 30 เมษายน ก็็แย้้งวาระนั้้�นมา แต่่วาระนี้้�เป็็นวาระรัับรองรายงานการประชุุม
ขอให้้ทุุกท่่านเข้้าใจ
เมื่่�อไม่่มีผู้ี ้�ใดสอบถามหรืือมีีความเห็็นเพิ่่�มเติิม ประธานจึึงขอให้้ที่่�ประชุุมพิิจารณารัับรอง

มติิ ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นมีีมติิรัับรองรายงานการประชุุมสามััญผู้้�ถือื หุ้้�น ประจำำ�ปีี 2562 ซึ่่�งประชุุมเมื่่�อวัันที่่� 30 เมษายน
2562 ด้้วยคะแนนคะแนนเสีียงข้้างมากของผู้้�ถือื หุ้้�นที่่�มาประชุุมและออกเสีียงลงคะแนนดัังนี้้�

เห็็นด้้วย
ไม่่เห็็นด้้วย
งดออกเสีียง
	บััตรเสีีย
	รวมจำำ�นวน
งดออกเสีียง

9,532,312,600
2,547,392,497
0
0
12,079,705,097
13,820,000

เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ
เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ
เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ
เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ
เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ
เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ

78.9118
21.0882
0.0000
0.0000
100.0000
-

	หลัังการลงมติินายไพรััช กัังวานสุุระ ผู้้�รัับมอบฉัันทะได้้ขอชี้้�แจงเพิ่่�มเติิมว่่าเมื่่�อสัักครู่่�มีีผู้้�ถืือหุ้้�นถามว่่ากรรมการ
เหลืืออยู่่� 4 คน ทำำ�ไมวัันนี้้�มีีกรรมการมาประชุุม 6 คน ท่่านเอาแต่่รายงานการประชุุมอย่่างเดีียว โดยไม่่ชี้้�แจง
ไม่่น่่าจะถููกต้้อง ผมขอเรีียนชี้้�แจงว่่า เมื่่�อวัันที่่� 30 เมษายน 2562 เราพิิจารณามีีกรรมการออก 3 คน เห็็นชอบให้้กลัับมา
2 คน แล้้วก็็ไม่่เห็็นชอบคุุณจงเจตน์์ ต่่อมาวาระที่่� 7 เรามาพิิจารณาให้้ปลดกรรมการออก 2 คน เลยเหลืือกรรมการอยู่่� 4
คน อัันนั้้�นก็็คืือการพิิจารณาในการประชุุมครั้้�งนั้้�น แต่่ต่่อมาที่่�คนข้้องใจว่่าทำำ�ไมวัันนี้้�มีีกรรมการมา 6 คน ก็็คืือเมื่่�อวัันที่่�
13 พฤษภาคม 2562 หลัังจากที่่�มีีการประชุุม 30 เมษายน 2562 ไปแล้้ว คณะกรรมการของบริิษัทั ที่่�เหลืืออยู่่� 4 คน
ก็็มีีการพิิจารณาแต่่งตั้้�งกรรมการแทนตำำ�แหน่่งที่่�ว่่างอีีก 2 คน จึึงได้้คุุณวิิสิิทธิ์์� กาญจโนภาส แทนคุุณสุุวรรณ
ดำำ�เนิินทอง และคุุณอนุุวััฒน์์ หลายกิิจรุ่่�ง ที่่�มาวัันนี้้� แทน ดร. เชิิดศัักดิ์์� เพราะฉะนั้้�นวัันนี้้�ถึึงมีีกรรมการมาประชุุม
มีกี รรมการของบริิษััททั้้�งหมด 6 คน คิิดว่่าคงจะชี้้�แจงแล้้วคงจะเข้้าใจใช่่หรืือไม่่
ประธานได้้กล่่าวเพิ่่�มเติิมว่่า จะตรงกัับที่่�ท่่านพููดเมื่่�อสัักครู่่�แล้้วอยู่่�ในรายงานการประชุุมหน้้าที่่� 9 ที่่ท่� ่านพููดก็็ตรง
กัันกัับรายงานผลการดำำ�เนิินงานปีี 62 ที่่ท่� ่านพููดถึึงวัันที่่� 13 พฤษภาคม 2562 นี้้� บริิษัทั ได้้มีีการประชุุมกรรมการครั้้�งที่่� 9
พิิจารณากรรมการเข้้ามา 2 คน ที่่�ท่่านพููดนั้้�นถููกต้้อง
นายศัักดิ์์�เกษม เอี่่�ยมสมบััติิ เป็็นผู้้�รัับมอบฉัันทะได้้สอบถามเพิ่่�มเติิมต่่อว่่า กรรมการเหลืือ 4 คน มีีท่่านผู้้�ทรง
คุุณวุุฒิิชี้้�แจงว่่าหลัังจากที่่�ประชุุมครั้้�งที่่�แล้้ว ครั้้�งการประชุุมสามััญ 2562 ก็็ได้้มีีการประชุุมคณะกรรมการ ตามที่่�ผมเข้้าใจ
เพื่่�อแต่่งตั้้�งกรรมการใหม่่อีีก 2 ท่่าน แต่่เดิิมทีีผมเข้้าใจว่่าที่่�คุุยกัันจะเรีียกประชุุมวิิสามััญ เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น เลืือกกรรมการ
เรื่่�องนี้้�ประเด็็นนี้้�รอให้้ประธานชี้้�แจงแล้้วว่่าผมเข้้าใจถููกหรืือไม่่
ประธานได้้ชี้้�แจงว่่าวัันที่่�ประชุุมได้้รัับกรรมการกลัับมา 2 คน การรัับกรรมการกลัับมา 2 คน ในความเห็็นผม
ผมไม่่ใช่่นักั กฎหมาย ก็็คืือกรรมการว่่าง แต่่การถอดถอนอีีกคนออกไป เราไม่่ได้เ้ ป็็นคนแต่่งตั้้ง� คนที่่เ� ราถอดถอน เพราะถืือว่่า
กรรมการว่่างอยู่่�คนหนึ่่ง� เราจึึงไม่่ได้ข้ อให้้บรรจุุกรรมการเพิ่่�ม 1 คน ฉะนั้้น� กรรมการจะเหลืือ 6 คน เมื่่อ� เหลืือ 6 คน เนื่่อ� งจาก
คุุณสุุวรรณกัับคุุณเชิิดศัักดิ์์�ออกไป ประชุุมกรรมการวัันที่่� 13 พฤษภาคมนี้้�ก็็พิิจารณาเอา 2 ท่่าน เข้้ามาเป็็นกรรมการ
ซึ่่�งการพิิจารณาตรงนั้้�นก็็ถููกต้้องตามกฎ ถููกต้้องตามระเบีียบ
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นายวิิสิิทธิ์์� กาญจโนภาส ได้้ชี้้�แจงเพิ่่�มเติิมว่่าวาระที่่�แล้้วเป็็นวาระรัับรองรายงานประชุุมหมายถึึงว่่า อ้้างถึึงการ
ประชุุมสามััญเมื่่�อปีีที่่�แล้้ว ข้้อเท็็จจริิงของปีีที่่�แล้้วปรากฏตามรายงานการประชุุม ในสาระสำำ�คััญในประเด็็นนี้้�ที่่�จะขอ
ชี้้�แจงคืือมีีกรรมการครบวาระ แล้้วไม่่ได้้รัับการลงมติิโดยที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นให้้กลัับเข้้ามา 1 ท่่าน และมีีอีีกวาระหนึ่่�งที่่�
มติิของที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น คืือมีีมติิให้้กรรมการ 2 ท่่าน พ้้นจากตำำ�แหน่่ง รวมทั้้�งหมดเมื่่�อหัักจำำ�นวนกรรมการ 3 ท่่านออก
ก็็จะเหลืือกรรมการ 4 ท่่าน อัันนั้้�นก็็คืือปรากฏในรายงานการประชุุม คำำ�ถามต่่อมาคืือการประชุุมครั้้�งที่่�แล้้วมีีกำำ�หนดไว้้
หรืือไม่่ว่า่ การตั้้�งกรรมการใหม่่จะต้้องเป็็นการตั้้�งโดยที่่ป� ระชุุมผู้้ถื� อื หุ้้น� รายงานการประชุุมคราวที่่แ� ล้้วระบุุไว้้ไม่่ได้้มีเี รื่่อ� งนี้้�
และในความเป็็นจริิงในวัันนั้้น� ก็็ไม่่มีีมติิของที่่ป� ระชุุมผู้้ถื� อื หุ้น�้ ที่่กำ� �ห
ำ นดว่่า การตั้้�งกรรมการจะต้้องนำำ�เสนอที่่ป� ระชุุมผู้้ถื� อื หุ้น�้
ฉะนั้้�น ก็็เป็็นไปตามกฎหมาย กฎหมายกำำ�หนดไว้้ว่่าในกรณีีตำำ�แหน่่งกรรมการว่่าง ให้้คณะกรรมการมีีอำำ�นาจแต่่งตั้้�ง
กรรมการแทนตำำ�แหน่่งที่่ว่� ่างลง ในกรณีีนี้้�มีีกรรมการที่่ว่� ่างอยู่่� 2 ตำำ�แหน่่ง ส่่วนอีีก 1 ตำำ�แหน่่ง เป็็นตำำ�แหน่่งที่่�ไม่่ใช่่ว่่าง
แต่่ผู้้�ถืือหุ้้�นไม่่ต่่อให้้กลัับเข้้ามา คณะกรรมการจึึงแต่่งตั้้�งกรรมการใหม่่แค่่ 2 ท่่าน คืือคนที่่�พ้้นจากตำำ�แหน่่งก่่อนทุุกวาระ
การกระทำำ�เช่่นนี้้�ได้้รัับการรัับรองโดยกฎหมาย ประกอบกัับกระทรวงพาณิิชย์์ซึ่่�งเป็็นนายทะเบีียนต้้องดููความถููกต้้อง
เรีียบร้้อย ได้้รัับจดทะเบีียนตามนี้้�ถููกต้้องทำำ�ให้้ปััจจุุบัันนี้้�กรรมการมีีอยู่่� 6 ท่่าน ตามกฎหมาย
นายศัักดิ์์เ� กษม เอี่่ย� มสมบััติิ เป็็นผู้้รั� บั มอบฉัันทะได้ส้ อบถามเพิ่่�มเติิมต่อ่ ว่่ากรรมการเข้้ามาแทน 2 ท่่าน เข้้ามาแทน
กรรมการที่่�ออกโดยที่่�ประชุุมครั้้�งที่่�แล้้วที่่�ออกก่่อนครบวาระ 2 ท่่าน กรรมการที่่�เข้้ามาแทนนี้้�จะอยู่่�ต่่อตามวาระเก่่าของ
2 ท่่าน ที่่�ออก ถููกต้้องหรืือไม่่ แล้้ว 2 ท่่านจะครบวาระตอนไหน
นายวิิสิิทธิ์์� กาญจโนภาส ได้้ชี้้�แจงว่่าต้้องดููตามวาระว่่าเขานั้้�นครบเมื่่�อไหร่่ อย่่างคุุณอนุุวััฒน์์เข้้าแทนคนเก่่าที่่�มีี
วาระเหลืืออีีกแค่่ปีีเดีียว ซึ่่�งจะหมดปีีนี้้� คุุณอนุุวััฒน์์ก็็จะหมดวาระปีีนี้้�เหมืือนกััน ทั้้�งๆ ที่่�เป็็นกรรมการเพีียงแค่่ 1 ปีี แล้้ว
ก็็ต้้องมาขอที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นรัับรองให้้เป็็นกรรมการ ผมก็็จะมีีวาระเท่่ากัับคนที่่�ผมไปแทนเรื่่�องนี้้�เป็็นข้้อกฎหมาย ซึ่่�งผม
เข้้าใจว่่าคุุณก็็เป็็นนัักกฎหมาย กรุุณาดููกฎหมายให้้ถููกต้้อง

วาระที่่� 2	รัับทราบรายงานผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทในรอบปีี 2562
ประธานได้เ้ สนอข้้อมููลเกี่่ย� วกัับผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ในรอบปีีที่ผ่�่ า่ นมาเพื่่อ� นำำ�เสนอต่่อที่่ป� ระชุุมผู้้ถื� อื หุ้้น� ทั้้�งนี้้�
เพื่่อ� ให้้ผู้้ถื� อื หุ้น�้ ได้้รับั ทราบถึึงภาพรวม และทิิศทาง ของผลประกอบการของบริิษัทั โดยสรุุป และได้้จััดเตรีียมรายงานประจำำ�ปีี
2562 ของบริิษััท เกี่่�ยวกัับผลการดำำ�เนิินงาน การประกอบธุุรกิิจ การเงิิน รวมถึึงข้้อมููลด้้านอื่่�นๆ ของบริิษััทในรอบปีี
ที่่ผ่� ่านมาให้้แก่่ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ประธานได้้สอบถามว่่ามีีผู้้�ถืือหุ้้�นท่่านใดจะสอบถามหรืือมีีความเห็็นในเรื่่�องนี้้�หรืือไม่่
คำำ�ถามและความเห็็นจากผู้้�ถืือหุ้้�น
ผู้้�ถืือหุ้้�นขอให้้ทางคณะกรรมการได้้ตรวจรายงานผลการดำำ�เนิินงานของปีีที่่�แล้้วอย่่างคร่่าวๆ อยากให้้กล่่าวถึึง
สาระสำำ�คััญให้้ฟัังหน่่อยได้้หรืือไม่่ เพราะว่่าเรื่่�องนี้้�เป็็นเรื่่�องที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดของการดำำ�เนิินธุุรกิิจสำำ�หรัับบริิษัทั
ประธานได้้มอบหมายให้้คุุณเอกชััย ตั้้�งสััจจะธรรม เป็็นผู้้�ชี้้�แจงประเด็็นดัังกล่่าว ประกอบการของปีี 2562
มีีรายได้้จากการขายลดลง 55.5 ล้้านบาท ซึ่่�งลดลง 12.59% ซึ่่�งเกิิดจากยอดขายลดลง 4.51% ลดลงจำำ�นวน 43 ล้้านชิ้้�น
เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับปีี 2561 ผลจากการแข่่งขัันด้้านราคา 1.52% และผลกระทบจากอััตราแลกเปลี่่�ยน 6.51%
ต้้นทุุนสิินค้้าเพิ่่�มขึ้้�น 48% เกิิดจากยอดขายที่่�ลดลงในปีี 2562 จำำ�นวน 58 ล้้านชิ้้�น ทำำ�ให้้กำำ�ไรขั้้�นต้้นลดลง 86.04%
เป็็นจำำ�นวน 7.81 ล้้านบาท ทำำ�ให้้มีีผลขาดทุุนจากการดำำ�เนิินการอยู่่�ที่่� 54.55 ล้้านบาท สำำ�หรัับผลขาดทุุนที่่�เกิิดจากการ
ดำำ�เนิินการ 54.55 ล้้านบาท นั้้�น มีีรวมค่่าเสื่่อ� มเข้้าไปอยู่่�ในตััวแล้้ว ซึ่่ง� เมื่่อ� เราหัักค่่าเสื่่อ� มราคา 56.48 ล้้านบาท จะเห็็นว่่า
มีีผลต่่างเป็็นกำำ�ไรอยู่่�ที่�่ 1.93 ล้้านบาท ซึ่่ง� เราก็็มีีส่่วนแบ่่งขาดทุุนจากบริิษัทร่
ั วมทุ
่ นุ ของ NRE อยู่่�ที่�่ 136.92 ล้้านบาท แล้้ว
มีกี ารด้้อยค่่าเครื่่�องจัักรและอาคารที่่ผลิ
� ิตน้ำำ��รีีไซเคิิล น้ำำ�� RO 38.29 ล้้านบาท ซึ่่�งเราใช้้งานไม่่ได้้ เพราะว่่าถ้้าเกิิดใช้้งาน
ต้้องลงทุุนไปอีีกเยอะ ทำำ�ให้้ผลประกอบการในปีี 2562 มีีผลขาดทุุนทั้้�งสิ้้�น 229.76 ล้้านบาท
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	คุุณประภาส ผู้้ถื� อื หุ้้น� ได้้สอบถามเพิ่่�มเติิมว่า่ บริิษัทนี้้
ั ไ� ด้้ดำำ�เนิินการมาเป็็นเวลานาน ค่่าเสื่่อ� มต่่างๆ ต้้องลดน้้อยลงไป
ไม่่มีีค่่าเสื่่�อมหรอก มีีก็็แต่่การปรัับปรุุงเล็็กๆ น้้อยๆ มีีแต่่เอาวััตถุุดิิบมาแล้้วก็็ผลิิตส่่งออกไป แต่่ท่่านประธานและท่่าน
กรรมการผู้้�จััดการทำำ�ขาดทุุนได้้ทุุกปีี ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�นลองพิิจารณาบริิษััทตั้้�งกี่่�ปีีแต่่การดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการชุุดนี้้�มีี
แต่่ขาดทุุน ซึ่่ง� ของได้้มาฟรีีแค่่วัตั ถุุดิบิ มาผลิิตแล้้วก็็ขายทำำ�ไมไม่่ลดต้้นทุุนและขาดทุุนนี้้�มาจากไหน ผู้้ถื� อื หุ้น�้ อยากจะทราบ
ประธานชี้้�แจงประเด็็นดัังกล่่าวว่่าตามที่่�คุุณเอกชััยได้้ชี้้�แจงผลจากการดำำ�เนิินงานตััวถุุงมืือยางเองนี้้�กำำ�ไร 1.93
ล้้านบาท ขาดทุุนส่่วนใหญ่่นั้้�นเป็็นขาดทุุนเกิิดจากเราไปขาดทุุนกัับ NRE ที่่�บริิษัทั เข้้าไปซื้้�อหุ้้�น นั่่�นคืือเหตุุผลการขาดทุุน
หลัักของการบริิหารครั้้�งนี้้� ในความเห็็นผมไม่่ได้้เกี่่�ยวกัับใคร ถ้้าเราไม่่ไปลงทุุน NRE นอกจากเงิินเราไม่่เสีียแล้้ว เรายัังไม่่
ขาดทุุนอีีกบริิษัทั ขนาดหนััก ค่่าเสื่่อ� มนี้้�เป็็นค่่าเสื่่อ� มระบบบััญชีี ไม่่ได้้เป็็นค่่าเสื่่อ� มที่่เ� ราคิิดขึ้้น� มาเอง เพื่่อ� จะให้้ดููว่่าเราขาดทุุน
ค่่าเสื่่อ� มเป็็นระบบบััญชีีนี้้�เราไม่่สามารถจะปั้้�นแต่่งได้้แต่่อยากให้้ท่่านเข้้าใจว่่าการดำำ�เนิินงานธุุรกิจิ โดยตััวถุงุ มืือยางเองนั้้�น
ถึึงแม้้ว่่าเครื่่อ� งจัักรเรา ชั่่ว� โมงหนึ่่ง� ได้้แค่่ 9,000 ชิ้้น� แต่่การที่่ทั่่� ว� โลกผลิิตไป 40,000 ชิ้้น� เรายัังประคัับประคองเราจากความ
สููญเสีียจากการผลิิตลดลงไปจากเดิิมประมาณ 16-17% เรื่อ�่ งนี้้�เป็็นสิ่่ง� ที่่เ� ราพยายามทำำ� จึึงส่่งผลทำำ�ให้้เห็็นว่่าการดำำ�เนิินงาน
ในถุุงมืือยางนั้้น� ยัังกำำ�ไรอยู่่� 1.93 ล้้านบาท เราขาดทุุนเกิิดจากยอดขายลดลงแค่่ 4.51% เท่่านั้้�น เกิิดจากการแข่่งขัันด้้านราคา
ซึ่่�งเราเป็็นบริิษัทั ไม่่ใหญ่่มากแค่่ 1.52% ขาดทุุนเกิิดจากอััตราแลกเปลี่่�ยน คืือ 6.15% สิ่่�งที่่�ขาดทุุนจากอััตราแลกเปลี่่�ยน
เกิิดจากเรื่่�องของด้้านราคา เรื่่�องของน้ำำ�� ยางธรรมชาติิ น้ำำ��ยางสัังเคราะห์์ เป็็นปััจจััยภายนอกที่่�เราไม่่สามารถควบคุุมได้้
อยากให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นเข้้าใจว่่าในภาวะที่่�กำำ�ลัังมีีการแข่่งขััน เราอย่่าลืืมว่่าในปีี 2562 ถุุงมืือยางที่่�ประเทศมาเลเซีีย ซึ่่�งเป็็น
ผู้้ผลิ
� ิตรายใหญ่่ของโลกได้้ลดปริิมาณลงไป เพราะโอกาสการแข่่งขัันรุุนแรง ให้้เชื่่�อใจก่่อนว่่ากรรมการทุุกท่่านที่่นั่่� �งอยู่่�ที่่�นี่่�
รวมทั้้� ง คนที่่ � โรงงานยัั ง ต้้องการ เราก็็ ต้้ องการทุ่่�มเททำำ� งานเราเต็็ ม ที่่ � อย่่ า งน้้อยสุุ ด เราก็็ กำ ำ � ไร 1.93 ล้้านบาท
จากผลประกอบการ 6% อัันเกิิดจากอััตราแลกเปลี่่ย� น ที่่หนั
� กั ที่่สุ� ดคืื
ุ อการที่่เ� ราเข้้าไปซื้้อ� หุ้น�้ NRE ไม่่ทราบเข้้าใจกัันหรืือไม่่
ถ้้าไม่่เข้้าใจ ขอความกรุุณาถามต่่อ
	คุุณกิิตติิพงษ์์ ผู้้�ถือื หุ้้�นได้้สอบถามเพิ่่�มเติิมว่่า มีีข้้อซัักถามสััก 3 ประเด็็น
ประเด็็นแรกอยากสอบถามจากสัักครู่่�ผู้ถื�้ อื หุ้้น� บางท่่านบอกว่่า เราขาดทุุนต่่อเนื่่อ� งมาหลายปีี ช่่วงปีีนี้้แ� ละจากนี้้�ไปอีีก
2-3 ปีีหน้้า น่่าจะเป็็นโอกาสทองของเรา ไม่่ทราบว่่าปีีหน้้านี้้�น่่าจะมีีกำำ�ไรหรืือไม่่ ช่่วยอธิิบายแผนงาน
ประเด็็นที่่�สอง อีีกนานหรืือไม่่กว่่าจะได้้เทรด เพราะว่่าการเทรดเอง อย่่างน้้อยก็็ทำำ�ให้้เราได้้ขยัับขยายบ้้าง
ประเด็็นที่่�สาม ท่่านมีีแผนจะทำำ�อย่่างไรกัับ NRE ในอนาคต
ประธานชี้้�แจงประเด็็นข้้างต้้นว่่า คุุณกิิตติิพงษ์์ถามมีี 3 ข้้อ ในข้้อที่่� 1 ปีีหน้้า หรืือปีีต่่อไปอนาคตของซัันไทยเรื่่�อง
ของการของรายได้้ของเราจะเป็็นอย่่างไร ในข้้อที่่� 2 คิิดว่่าอนาคตนี้้�จะเข้้าไปเทรดได้้เมื่่�อไร ข้้อที่่� 3 การลงทุุนใน NRE
ในวัันลงทุุนทุุกคนก็็เจตนาดีีทั้้�งนั้้�นเจตนาว่่าจะทำำ�ให้้บริิษััทมั่่�นคง แต่่เมื่่�อเกิิดความผิิดพลาดไปแล้้ว เราโทษใครไม่่ได้้ แต่่
สิ่่�งที่่�คุุณกิิตติิพงษ์์ถามว่่าเราจะมีีแนวทางดำำ�เนิินการแก้้ไขปััญหา NRE หรืือไม่่
	ข้้อ 1 ข้้อ 2 ก็็ให้้คุุณเอกชััยตอบ ข้้อ 3 ก็็รบกวนคุุณวิิสิิทธิ์์�ช่่วยตอบ
	คุุณเอกชััย ได้้ชี้้�แจงในประเด็็นที่่� 1 และ 2 ดัังนี้้� คำำ�ถามคุุณกิิตติิพงษ์์ที่่�บอกว่่าปีีนี้้�จะมีีกำำ�ไรหรืือเปล่่าใช่่
หรืือไม่่ ปีีนี้้�ผมมั่่�นใจว่่าจะมีีกำำ�ไร ซึ่่�งก่่อนหน้้านี้้�เราวางแผน forecast ว่่าปีีนี้้�จะตั้้�งกำำ�ไรได้้ประมาณ 30 ล้้านบาท
ซึ่่�งเมื่่�อสถานการณ์์โควิิดเข้้ามา ก็็คิิดว่่าทำำ� forecast ใหม่่ประมาณ 96-98 ล้้านบาท ซึ่่�งตััวนี้้�ยัังไม่่รวมผลขาดทุุนจาก
บริิษัทย่
ั ่อย NRE หมายถึึงว่่าผลดำำ�เนิินงานของเฉพาะของถุุงมืือยางอย่่างเดีียวและประเด็็นที่่� 2 ที่่ว่� ่าเราจะกลัับมาเทรด
ได้้เมื่่�อไหร่่ ก็็ต้้องดููว่่าปีีนี้้�เรามีีกำำ�ไร แล้้วก็็เราจะยื่่�นไปยื่่�นประมาณเดืือน 3 และต้้องดููว่่าทาง ก.ล.ต. หรืือทางตลาด เขา
จะมีีดุุลพิินิิจอย่่างไรว่่าเราจะเข้้ามาได้้เมื่่�อไหร่่ ซึ่่�งจากการคาดการณ์์ผมก็็คิิดว่่าน่่าจะประมาณกลางปีี
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564

	คุุณกิิตติิพงษ์์สอบถามเพิ่่�มเติิมในเรื่่อ� งของขั้้น� ตอนเพื่่อ� ให้้ชััดเจนมากขึ้้น� ในประเด็็นที่่� 2 และคุุณเอกชััยได้้ชี้้แ� จงเพิ่่�ม
ว่่าการกลัับเข้้าไปเทรดตอนนี้้�คืือของเราส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นตอนที่่�เราออกตลาดส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นติิดลบซึ่่�งตอนนี้้�ส่่วนของ
ผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นบวกแล้้ว ขาดอย่่างเดีียวคืือการมีีกำำ�ไร ซึ่่�งในปีีนี้้�ผมคาดการณ์์ว่่าปีีนี้้�ต้้องมีีกำำ�ไร พอมีีกำำ�ไรกว่่าจะปิิดงบได้้
อยู่่�ประมาณเดืือน 2 เดืือน 3 หลัังจากนั้้�นเราก็็ยื่่�นขอเข้้าตลาดจากนี้้�อยู่่�ที่่�ตลาดจะใช้้ดุุลยพิินิิจว่่าจะให้้เรากลัับเข้้ามา
เทรดได้้เมื่่�อไหร่่
ประธานได้้ชี้้�แจงเพิ่่�มเติิมว่่า Resume Stage จะต้้องส่่งเดืือนมีีนาคมปีี 64 ตามแผนเดิิมการจะเข้้าไป Resume
Stage นั้้�นได้้ บริิษัทจ
ั ะต้้องกำำ�ไรตลอดปีีในวงเงิิน 30 ล้้านบาท นี่่คืื� อเงื่่อ� นไข สิ่่ง� ที่่ต้้� องทำำ�ต่อ่ ไปว่่าหลัังจากไปยื่่น� ไปที่่ต� ลาด
เรื่่�องของ Resume Stage เสร็็จแล้้ว ความถาวรมั่่�นคงของการดำำ�เนิินการเป็็นอย่่างไร เพราะวัันนี้้�ถืือว่่าทุุกคนมองว่่า
เป็็นเรื่่�องของโควิิดโชคช่่วย แล้้วสิ่่�งที่่�บริิษัทจ
ั ะต้้องทำำ� คืือ 1.จะต้้องไปยื่่�น Resume Stage ให้้ทัันวัันที่่� 30 มีีนาคม ปีี 2564
ซึ่่�งทัันแน่่ๆ 2. คาดการณ์์จากโควิิด เงิินกำำ�ไร 30 ล้้านสุุทธิิ น่่าจะเกิิน 30 ล้้าน แต่่เป็็นเท่่าไหร่่ อีีกทีีหนึ่่�ง 3. บริิษััทได้้ทำำ�
การศึึกษาวิิเคราะห์์ว่่าผลของการโควิิดลงไปเหล่่านี้้� จะต่่อเนื่่�องไป 2 ปีี การใช้้ถุุงมืือยาง หรืือการรัักษาสุุขโรค
เพราะฉะนั้้�นเปลี่่ย� นแปลงไปเป็็น new normal เรื่่อ� งนี้้�เป็็นปััจจัยั บวกที่่จ� ะทำำ�ให้้มองเห็็นว่่าอนาคตข้้างหน้้า ตลาดถุุงมืือยาง
ไปได้้ วัันนี้้�ในปีีที่่�ผ่่านมาเรามีียอดขายเพิ่่�มขึ้้�น 17-18% จากที่่�เราเคยติิดลบมา เพราะฉะนั้้�นอยากให้้ทุุกท่่านมีีความ
เชื่่�อมั่่�นกัับพวกกรรมการว่่า อย่่างน้้อยที่่�สุุดเป้้าหมาย 30 ล้้านบาท เราทำำ�ได้้ตามเป้้าหมายและอยากให้้มั่่�นใจว่่าวัันที่่� 31
มีีนาคม ปีี 64 เราต้้องส่่งทุุกอย่่างให้้ครบตามที่่�ตลาดต้้องการทุุกเงื่่�อนไข พร้้อมกัับมีีการวิิเคราะห์์ว่่าหลัังจากนี้้�ไปบริิษัทั
จะมีีความมั่่�นคง ไม่่ใช่่อาศััยโชคช่่วยทุุกทีี เรื่่�องนี้้�จะเป็็นเรื่่�องของขั้้�นตอนการทำำ�งาน
ผู้้�ถืือหุ้้�นขอสอบถามเพิ่่�มเติิมว่่าเมื่่�อสัักครู่่�ฟัังทางคณะกรรมการพููดแล้้วว่่าปีีที่่�แล้้ว ปีี 2562 ยัังขาดทุุน มีีคู่่�แข่่ง
มาเลเซีีย และอื่่�นๆ ใช่่หรืือไม่่ แต่่ปีีที่่�แล้้วก็็ฝากท่่านประธานกลัับไปทบทวนว่่า ราคายางพาราตกต่ำำ�ม
� าตลอดถููกหรืือไม่่
ต้้นทุุนวััตถุุดิิบไม่่ได้้สููง ทั้้�งที่่ม� าเลเซีียนำำ�เข้้าจากประเทศไทยด้้วยซ้ำำ�� เรื่่�องนี้้�เรื่่�องที่่� 1 ในเรื่่�องที่่� 2 ที่่ผมฟั
� ังเมื่่�อสัักครู่่�ว่่าปีีนี้้�
ตั้้�งเป้้าออกมีีกำำ�ไรขั้้�นต่ำำ�� 30 ล้้าน อาจจะไปถึึง 90 ล้้าน ทีีมงานบริิหารทำำ�ได้้ใช่่หรืือไม่่ แต่่ผมก็็อยากจะทราบว่่าปีีที่่�แล้้ว
ในราคาต้้นทุุนถุุงมืือยางที่่�ขายอยู่่� ถ้้าปีีนี้้�การสวิิงบอกว่่าราคานี้้�กี่่�เปอร์์เซ็็นต์์ ปีีนี้้�ราคานี้้�ขายอยู่่� update อยู่่�เท่่าไหร่่
เทีียบราคาต่่างปีีกัับต่่างวาระ ซึ่่�งเรามองว่่าในเมื่่�อกรรมการ พร้้อมด้้วยด้้วยคณะกรรมการ บอกว่่าปีีนี้้�มีีกำำ�ไรอย่่างน้้อย
30 กว่่าล้้าน อาจจะเป็็น 90 ล้้าน เราในฐานะผู้้�ถืือหุ้้�นคนหนึ่่�ง ปีีที่่�แล้้วถุุงมืือยางราคาอยู่่�ที่่�เท่่าไร ปีีนี้้�อยู่่�ที่่�เท่่าไร
เดืือนหนึ่่�งผลิิตอยู่่�กี่่�ชิ้้�น มีีชนิิดไหนบ้้าง
ประธานได้้ชี้้แ� จงว่่า เรื่่อ� งของต้้นทุุน เรื่่อ� งของราคาน้ำำ��ยางซึ่่ง� ปรัับลด พููดถึึงว่่าอยากรู้้ว่� า่ เราส่่งถุุงมืือยางไปประเทศ
ใดบ้้าง ไปอย่่างไร ผมขออนุุญาตให้้คุุณธนาช่่วยชี้้�แจง
	คุุณธนาได้้ชี้้แ� จงประเด็็นดัังกล่่าวดัังนี้้� สำำ�หรับั ราคาถุุงมืือยางปีีที่แ�่ ล้้ว ต้้นทุุนถุุงมืือมีีแป้้ง โดยเฉลี่่ย� อยู่่�แค่่ประมาณ
500 กว่่า ต่่อลััง ต่่อชิ้้�นก็็ 50 กว่่า 55, 56 สตางค์์ ถ้้าเป็็นไร้้แป้้ง ต้้นทุุนจะอยู่่�ที่่�ชิ้้�นละประมาณ 70 กว่่าสตางค์์
ส่่วนไนไตรก็็อยู่่�ประมาณ 75 สตางค์์ ส่่วนราคาขาย ของปีีที่่�แล้้วตััวมีีแป้้งก็็จะอยู่่�ประมาณ 50 สตางค์์ปลายๆ
ตัั ว ไร้้แป้้ ง อยู่่�ประมาณ 80 กว่่ า สตางค์์ ส่่ ว นไนไตรอยู่่�ที่่ � ป ระมาณบาทนึึง ในขณะที่่ � ปี ี นี้้ � ส ถานการณ์์ โ ควิิ ด
ตััวมีีแป้้งเราจะเฉลี่่�ยอยู่่�ประมาณ 90 สตางค์์ ตััวไร้้แป้้งอยู่่�ที่่�ประมาณ 1.20 บาทราคากลางๆ แต่่มีีสููงสุุดถึึง 1.50 บาท
แล้้วก็็ถ้้าเป็็นไนไตร ตอนนี้้� เราขายออกอยู่่�ประมาณ 150-170 ต่่อกล่่อง 100 ชิ้้�น และขายสปอร์์ตอยู่่�ประมาณ 250
ต่่อกล่่อง ซึ่่�งต้้นทุุนก็็ต่ำำ��กว่่าประมาณ 3 เท่่า ตััว GP ของไนไตรจะประมาณเกืือบ 300%
ผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอเพิ่่�มเติิมว่่า ขอคุุยกัับคณะทำำ�งาน ปกติิผมได้้ทราบว่่าต้้นทุุนในการทำำ� ต้้นทุุนในการขายปีีนี้้�กัับ
ปีีที่่�แล้้วเรามีีความแตกต่่างกััน ฝากท่่านประธานกัับคณะกรรมการว่่า ปััจจุุบัันนี้้�ประเทศไทยราคายางพารายัังแย่่อยู่่�
แต่่เราแปรรููปแล้้ว แปรถุุงมืือแล้้ว ความต้้องการของตลาดโลกสููงในขณะนี้้�สููงขึ้้�นมาแต่่ในขณะที่่ต้้� นทุุนของวััตถุุดิิบ ยัังไม่่
ได้้ไปเรื่่�องเหล่่านั้้�นก็็อยากจะฝากท่่านประธานพร้้อมคณะกรรมการ เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นเกิิดความมั่่�นใจในการทำำ�งาน

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำ�กัด (มหาชน)

15

ประธานชี้้�แจงต่่อที่่�ประชุุมดัังนี้้�สิ่่�งที่่�คุุณอนุุวััฒน์์ได้้สอบถามกรรมการมา 3 เรื่่�อง 1. เรื่่�องของเงิิน 1,400
กว่่าล้้านเอาไปใช้้อะไรกัันบ้้าง ขอรายละเอีียดว่่ามีีแผนการใช้้เงิินอย่่างไร และแผนนั้้�นทำำ�ได้้ดีีหรืือไม่่ดีี 2. เรื่่�องของ NRE
ที่่�บริิษััทถืือหุ้้�นอยู่่� 48% วัันนี้้�การเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นเกิิน 50% นั้้�น กรรมการบริิษัทั ไม่่สามารถเข้้าไปควบคุุมกำำ�กัับเพื่่�อให้้ส่่งงบปีี
2560 มาให้้กัับบริิษัทั ได้้ 3. เรื่่อ� งของการตรวจสอบว่่าผลของการปรัับปรุุงเครื่่อ� งจัักร 158-160 ล้้านบาทนั้้�นเป็็นอย่่างไรทั้้�ง
3 ข้้อประธานจะนำำ�ไปหารายละเอีียด NRE ตั้้�งแต่่เรื่่�องของทุุน เปิิดขยายทุุนใหม่่ แล้้วเหตุุใดฝ่่ายบริิษััทลง อีีกฝ่่ายไม่่ลง
เรื่่�องของการปรัับปรุุงเครื่่�องจัักร เรื่่�องของการทำำ�ตามแผน โดยจะนำำ�ทั้้�ง 3 เรื่่�องนี้้�กัับเรื่่�องของคุุณสายัันต์์ไปเป็็นวาระ
คราวหน้้า เพราะว่่าการจะหาข้้อมููลว่่าเอาเงิินไปใช้้อย่่างไรต้้องใช้้เวลา
ประธานกล่่าวกัับผู้้ถื� อื หุ้น�้ ว่่า ต้้องขอบคุุณท่่านมาก ข้้อมููลที่่ท่� า่ นพููดนั้้�นถููก ราคายาง น้ำำ�� ยางข้้น ช่่วงปีี 2562 นี้้� เฉลี่่ย�
32.12 บาท ในปีี 2561 นี้้� 34 บาท ราคายางสัังเคราะห์์ก็เ็ ช่่นเดีียวกััน น้ำำ��ยางสัังเคราะห์์ ในปีี 2562 ที่่ท่� ่านพููดไว้้ก็็คืือ 38.6
ปีี 2564 ประมาณ 44 บาท นั่่�นคืือราคาถููกเยอะ แต่่ถ้้าดููในภาพรวมทั้้�งหมดแล้้วว่่า ต้้นทุุนการผลิิตถุุงมืือยางในปีี 2562 กัับ
2561 ในปีี 2562 ถึึงแม้้ว่่าราคาถููกกว่่าอย่่างไรก็็ตามแต่่ ต้้นทุุนผลิิตของปีี 2562 ต่ำำ�� กว่่าปีี 2561 17% เกิิดจากน้ำำ�� ยางข้้น
1 กิิโลกรััม และเราเคยทำำ�ได้้ประมาณ 60 กว่่าชิ้้�น วัันนี้้�กลายเป็็นอีีก 73 ชิ้้�น นั่่�นคืือคุุณภาพถุุงมืือยางดีีขึ้้�นมา นั่่�นเป็็น
เหตุุผลที่่ว่� า่ เราปรัับปรุุงประสิิทธิภิ าพการผลิิตด้้วย ถึึงแม้้ว่่าราคาเหมืือนกัับที่่คุ� ณ
ุ ธนาพููดไว้้ การแข่่งขัันตลาดค่่อนข้้างรุุนแรง
ก็็จะรัับข้้อเสนอที่่�ท่่านพููดไว้้บัันทึึกเก็็บไว้้
ผู้้�ถืือหุ้้�นสอบถามเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับจำำ�นวนการผลิิตและกำำ�ลัังการผลิิตเต็็มที่่� ในส่่วนของปีีที่่�แล้้วและปีีนี้้� ประธาน
ได้้ชี้้แ� จงว่่า เดืือนหนึ่่ง� ซัันไทยผลิิตในปีีที่แ�่ ล้้วประมาณ 54-60 ล้้านชิ้้น� ต่่อเดืือน capacity ของโรงงานคืือ 90 ล้้านชิ้้น� ต่่อเดืือน
นั่่�นคืือเราผลิิตลงไปประมาณ 60-70% ของ capacity การผลิิต เนื่่�องจากมีีภาระของการแข่่งขัันตลาด เอาตััวเลขคร่่าวๆ
ก่่อน ในส่่วนของปีีนี้้�ดููที่่�ขึ้้�นมาประมาณ 75-76 ล้้านชิ้้�นต่่อเดืือน ปกติิขายแค่่ 50 ล้้านชิ้้�นต่่อเดืือน นั่่�นคืือปริิมาณการ
ผลิิตที่่�ขายไปเพิ่่�มขึ้้�นมา 30-40% จากยอดปีีเทีียบกัับเดืือนเดีียวกัับที่่�ผ่่านมา นั่่�นคืือกำำ�ลัังการผลิิตเราค่่อนข้้างจะเต็็ม
ความสามารถ
ผู้้ถื� อื หุ้น�้ สอบถามเพิ่่�มเติิมว่า่ ณ วัันนี้้� ทางประธานและคณะกรรมการยืืนยัันว่่า กล่่าวว่่ากำำ�ลังั การผลิิตเต็็ม capacity
ที่่� 70 ล้้านชิ้้�นต่่อเดืือนและยอดจำำ�หน่่ายเต็็มกำำ�ลัังการผลิิตหรืือไม่่และมีียอดออเดอร์์ ไปถึึงเดืือนไหน
ประธานได้้ตอบคำำ�ถามของผู้้ถื� อื หุ้้น� ว่่า ตอนนี้้�เราทำำ�งานเต็็มที่่� จำำ�หน่า่ ยเต็็มกำ�ลั
ำ งั การผลิิตและมียี อดออเดอร์์ไปถึึง
กลางปีีหน้้าแต่่ไม่่สามารถบอกราคาขายได้้
	ทางคุุณวิิสิทธิ์์
ิ � กาญจโนภาสได้ข้ อชี้้แ� จงประเด็็นที่่คุ� ณ
ุ กิิตติิพงษ์์ได้้สอบถามไว้้ในประเด็็นที่่� 3 ว่่า คำำ�ถามสุุดท้้าย คืือ
แล้้วบริิษัทจ
ั ะทำำ�อย่่างไรกัับบริิษัทั NRE บริิษัทั เราเพิ่่�มทุนุ จำำ�นวนมาก มีีเงิินจำำ�นวนหนึ่่ง� นำำ�ไปซื้้อ� หุ้้น� เพิ่่�มทุนุ และหุ้้น� เก่่าของ
NRE เป็็นจำำ�นวนรวมเกืือบ 500 ล้้านบาท การที่่�เราไปซื้้�อหุ้้�นทำำ�ให้้บริิษััท NRE เป็็นบริิษัทลูู
ั กเรา การทำำ�งบการเงิินก็็ต้้อง
เอางบของเรา แล้้วงบ NRE มารวมกััน consolidate ผลกระทบของ NRE ทำำ�ให้้บริิษััทขาดทุุน ผลประกอบการของเราปีี
ที่่�แล้้วยัังไม่่ค่่อยดีีเท่่าไร เฉพาะตััวเราเองถุุงมืือยาง แต่่มีี NRE เข้้ามา consolidate รวมมาแล้้วทำำ�ให้้เราขาดทุุนมากยิ่่�งขึ้้�น
แล้้วผลการขาดทุุนของ NRE ก็็จะมีีผลกระทบกัับเราต่่อไปด้้วยในอนาคต เพราะตราบใดที่่ยั� งั เป็็นลููกก็็ยังั ต้้อง consolidate
อยู่่�ต่่อไปและบริิษััทจะทำำ�อย่่างไรต่่อไปกัับ NRE ต้้องเรีียนว่่า ก่่อนที่่�บริิษััทซื้้�อหุ้้�น NRE ไป แล้้วถืือหุ้้�นค่่อนข้้างมาก
ปรากฏว่่าคณะกรรมการของบริิษัทั ที่่�ไปเป็็นกรรมการบริิษัทั NRE ตอนนั้้�น มีีอยู่่�แค่่ 1 ท่่าน หรืือ 2 ท่่าน ในขณะที่่�บริิษัทั
NRE มีีผู้้�ถืือหุ้้�น กลุ่่�มเดิิมอยู่่�อีีกหลายท่่าน เรายัังเป็็นกรรมการข้้างน้้อย ต้้องมีีการต่่อสู้้กั� ันในกระบวนการทางกฎหมาย
ใช้้เวลานานพอสมควรกว่่าในที่่สุ� ดุ แล้้วบริิษัทั เพิ่่�งจะได้้มาเป็็นกรรมการข้้างมากใน NRE หรืือว่่าตอนนี้้�บริิษัทั มีีตััวแทนของ
บริิษััท ซัันไทย ไปเป็็นกรรมการ NRE ทั้้�งหมด เมื่่�อประมาณเดืือนมกราคม ที่่ผ่� ่านมา เมื่่�อเราเข้้าไปแล้้วคณะกรรมการ
บริิษััท NRE ซึ่่�งเป็็นตััวแทนของบริิษััทซัันไทยพบว่่า กิิจการ NRE ที่่�มีีผลทำำ�ให้้เราขาดทุุน เป็็นเช่่นนั้้�นเพราะ NRE
ทุุนจดทะเบีียนที่่�อ้้างว่่าจดทะเบีียนไว้้ 1,000 ล้้านบาท ปรากฏว่่าไม่่มีกี ารชำำ�ระเงิินทุุนครบถ้้วนจริิงตามที่่�จดทะเบีียนไว้้
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อัันที่่� 2 สภาพกิิจการที่่�ไปดูู บริิษััท NRE มีีพนัักงานอยู่่� 10 กว่่าคน ไม่่มีีรายได้้ มีีรายได้้เพีียงแค่่เอาถ่่านมา ไปซื้้�อมาแล้้ว
ทำำ�อย่่างไร ซื้้อ� แล้้วก็็เอาไปขายให้้ลููกค้้ารายหนึ่่ง� ณ วัันนั้้�น มีีรายได้้ประมาณเดืือนละ 200,000 หรืือ 300,000 บาท เท่่านั้้�น
ในขณะที่่ต� อนที่่เ� ราไปลงทุุนใน NRE ซัันไทยลง NRE ที่่แ� อบอ้้างว่่า NRE จะทำำ�ผลิติ ไฟฟ้้า จะได้้โรงใบอนุุญาตผลิิตไฟฟ้้าก็็ตาม
จะทำำ�ธุรกิ
ุ จิ เกี่่ย� วกัับวู๊๊ด� ชิิพ วู๊๊ดพ
� าเลท ซึ่่ง� จะเป็็นเชื้้อ� เพลิิงสำำ�หรับั ผลิิตไฟฟ้้าแต่่ไม่่มีี รายได้้พวกนั้้�นเลย ฉะนั้้�น ในปััจจุบัุ นั จึึง
มีีความจำำ�เป็็นที่่�เราทางคณะกรรมการซัันไทยและคณะกรรมการ NRE ก็็จะต้้องหาแนวทางว่่าจะทำำ�อย่่างไรกัับบริิษัทนี้้
ั �
นอกจากนี้้�บริิษัทนี้้
ั ยั� งั มีีหนี้้�สินิ และถููกเจ้้าหนี้้�ฟ้อ้ งร้้อง มีีหมายบัังคัับคดีีมาที่่บ� ริิษััทแล้้ว 7 ล้้านบาท ก็็ต้้องแก้้ปััญหากัันอีีกว่่า
จะทำำ�อย่่างไร ทั้้�งหมดนี้้�คณะกรรมการไม่่ได้้นิ่่ง� นอนใจ แต่่เราเป็็นคณะกรรมการ ชุุดใหม่่ที่เ�่ ข้้าไปดูู เห็็นปััญหาตามกฎหมาย
เรามีีหน้้าที่่�ต้้องแก้้ไข ใครทำำ�ผิิดกฎหมายอย่่างไร ถ้้ามีีหลัักฐานเราก็็ต้้องดำำ�เนิินการ แต่่ในภาคธุุรกิิจผมกำำ�ลัังจะบอกว่่า
คงเป็็นไปได้ย้ าก ณ ปััจจุุบััน
ผู้้ถื� อื หุ้น�้ ได้ส้ อบถามเพิ่่�มเติิมเกี่่ย� วกัับในสองประเด็็นแรกของทั้้�งหมดสามประเด็็น เนื่่อ� งจากว่่าต้้นทุุนลดลง 48% ค่่ะ
48% นี้้� อยากให้้แสดงรายละเอีียดค่่ะว่่าต้้นทุุนที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� 48% มีีรายละเอีียดอย่่างไร อีีกเรื่่อ� งคืือเรื่่อ� งของการบริิหารต้้นทุุน
นัับจากตรงนี้้�เป็็นต้้นไป เราทาง ผู้้บ� ริิหารเอง มีีแนวทางที่่จ� ะทำำ�อย่่างไรคะ เรื่อ�่ งที่่� 2 คืือเรื่อ�่ งของย้้อนกลัับ แม้้ว่่าถ้้าโควิิดไม่่มีี
ไม่่กลัับมา เรามีีนโยบายอย่่างไรในการที่่�จะทำำ�ให้้ยอดขายเพิ่่�มขึ้้�น ประเด็็นที่่� 3 คืือเมื่่�อท่่านประธานบอกว่่าจะกลัับมา
Resume ได้้ หลัังจากที่่เ� รายื่่น� รายได้้ทุุกอย่่างเดืือนมีนี า ปีี 2564 คำำ�ถามคืือถ้้ากลัับมา Resume ไม่่ได้้ CEO และกรรมการ
จะรัับผิิดชอบคำำ�พููดนี้้�อย่่างไรคะ ขอให้้ตอบสามประเด็็นนี้้� และขอให้้บัันทึึกในรายงานการประชุุมด้้วยค่่ะ ขอบคุุณค่่ะ
	ทางคุุณเอกชััยได้้ชี้้�แจงประเด็็นดัังกล่่าวดัังนี้้� ต้้นทุุนสิินค้้าที่่�เพิ่่�มขึ้้�น 48% มาจากยอดขายที่่�ลดลง 48 ล้้าน ตรงนั้้�น
ก็็คืือต้้นทุุนต่่อหน่่วย output ต่่อหน่่วยลดลง ทำำ�ให้้ต้้นทุุนการผลิิตเพิ่่�มขึ้้�น คืือเดิิมทีีเดีียวเราในเดืือนสิิงหาคม กัันยายน
ตุุลาคม พฤศจิิกายน ตอนนี้้�ยอดผลิิต ยอดออเดอร์์ เราหายไป เนื่่�องจากเราชะลอการรัับออเดอร์์จากต่่างประเทศ
เพราะว่่าอััตราแลกเปลี่่ย� นแข็็ง เงิินบาทแข็็งมาก ตอนนี้้�ผมก็เ็ ลยลดการรัับออเดอร์์จากต่่างประเทศลดลง ซึ่่ง� ทำำ�ให้้ output
ต่่อหน่่วยเพิ่่�มขึ้้น� แต่่ช่ว่ งที่่ย� อดดรอปลงไป ผมก็็เอามาพััฒนาเครื่่อ� งจัักร ซ่่อมบำำ�รุงุ รัักษาเพื่่อ� ให้้ได้เ้ ต็็มประสิิทธิภิ าพตรงนี้้�
ข้้อ 2 ก็็คืือเรามีีการรัับมืือว่่าถ้้าเกิิดกรณีีที่่�ว่่าในปีีถััดไปว่่าจะมีีกำำ�ไรหรืือเปล่่า เราก็็วางแผนว่่าเราไม่่ใช่่พึ่่�งไปว่่าโชคช่่วย
เพราะโควิิด เราต้้องมองไปข้้างหน้้าตรงนี้้�ว่่าตอนนี้้�ยอดออเดอร์์เรามาเต็็มร้้อย เราต้้องรัักษาฐานลููกค้้าเดิิมเอาไว้้ แล้้ว
ก็็ตอนนี้้�เป็็นโอกาสที่่�เราสามารถเรีียกลููกค้้าที่่�เกี่่�ยวกัับในไลน์์ผลิิตตรงนี้้�โดยตรง ไม่่ใช่่เราจะไม่่ไปดููตรงที่่ว่� ่า trader เข้้ามา
เราจะดููว่่าลููกค้้าอนาคตเราจะเป็็นที่่ยั่่� �งยืืนต่่อไป
ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้สอบถามต่่อในเรื่่�องความรัับผิิดชอบหากไม่่ได้้เข้้า Resume stage ประธานได้้ชี้้�แจงว่่า ถ้้าเผื่่�อทำำ�งาน
ไม่่เข้้าเป้้ากรรมการจะทำำ�รับั ผิิดชอบอย่่างไร ในเมื่่อ� เป็็นเรื่่อ� งของผู้้ถื� อื หุ้น�้ ก็็สามารถโหวตจะเอาเป็็นกรรมการต่่อไปหรืือไม่่
ก็็ได้้ เพราะเราก็็ทำำ�งานเต็็มที่่�ของเรา เป็็นเรื่่�องของพวกท่่านทั้้�งนั้้�น ถ้้าท่่านกรรมการชุุดนี้้�ไม่่ได้้เรื่่�อง ก็็บอกว่่าไม่่ได้้เรื่่�อง
ผมก็็ไม่่เอามานั่่�งตรงนี้้�หรอกมาแบกการขาดทุุนหรอก เราก็็เต็็มใจในการทำำ�งานเต็็มที่่� แต่่เราอย่่าลืืมว่่าซัันไทย market
share นิิดเดีียวจากของประเทศไทย ประเทศไทย market share นิิดเดีียวของโลก มีีการแข่่งขัันสููง แต่่เราจะมารัับปาก
ไม่่ได้้เสร็็จปั๊๊�บ ก็็ผมก็็พร้้อมลาออก ผมไม่่ใช่่นัักการเมืือง ผมพููดตามข้้อเท็็จจริิง การตั้้�งกรรมการทั้้�งหมด ทั้้�งผม ทั้้�งใคร
อยู่่�ที่่�ผู้้�ถือื หุ้้�นพิิจารณาไม่่ใช่่ผมสถาปนาตััวผมเอง
ผู้้�ถือื หุ้้�นอีีกท่่านได้้สอบถามเพิ่่�มเติิมเป็็นประเด็็นต่่อเนื่่�องว่่า ประเด็็นแรกแสดงว่่าวัันนี้้�กำำ�ลัังบอกว่่าเรากำำ�ลัังผลิิต
โดยที่่�ไม่่ brake even เพราะเมื่่�อไหร่่ก็็ตามที่่�กำำ�ลัังบอกว่่าผลิิตแล้้วต้้นทุุนต่่อหน่่วยเพิ่่�มขึ้้�น แปลว่่ายัังไม่่ brake even
แปลว่่าแสดงว่่าตอนนี้้�ที่่�ผลิิตที่่�ขาดทุุน ผมไม่่แน่่ใจว่่า concept นี้้�ถููกหรืือเปล่่า เรื่่�องนี้้�แค่่เรีียนไว้้ก่่อน ประเด็็นที่่� 2 พอ
เมื่่�อกี้้�พููดถึึงเรื่่�องเอกสารรายงานประจำำ�ปีี 2562 หน้้าที่่� 18 ในเอกสารหน้้าที่่� 18 ลำำ�ดัับที่่� 3 มาตรฐานที่่�จะเป็็นตััว
เปิิดทางให้้กัับตลาด International ของเรา โดยเฉพาะ USFDA ขึ้้�นว่่าปีีที่่�ได้้รัับนั้้�นเว้้นว่่างไป ผมไม่่แน่่ใจว่่าเรื่่�องนี้้�เกิิดการ
ที่่�เราไม่่ได้้ renew หรืือว่่าเรา renew ไม่่ได้้ แต่่ถ้้าเรา renew ไม่่ได้้ ก็็ไม่่เป็็นไรตั้้�งแต่่แรก แต่่ถ้้า renew ได้้ แต่่ถููก Revoke
ออกไป อัันนี้้�เป็็นประเด็็นปััญหา เพราะทำำ�ให้้ market share หรืือ market opportunity เราเสีียพอสมควรเลย ขอให้้
ตรวจสอบความถููกต้้องในเอกสารเพราะมีีผลต่่อความน่่าเชื่่�อถืือของบริิษััท
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	ทางคุุณเอกชััยได้้ชี้้�แจงในประเด็็นแรก เมื่่�อสัักครู่่�ที่่�บอกว่่าไม่่ได้้ Brake even นั่่�นคืือในปีี 2562 ซึ่่�งในปีีนี้้�เรามีี
Brake even ต้้นทุุนการผลิิตถููกลง ต่ำำ��ลง ที่่ท่� ่านประธานได้้แจ้้งไปคืือ 17% อัันที่่� 2 ก็็คืือเรื่่�อง FDA ถููกหรืือไม่่ เราต่่อทุุกปีี
ปีีนี้้�ก็็ยัังได้้รัับอยู่่�
	ทางผู้้�ถืือหุ้้�นยัังสอบถามเพิ่่�มว่่า แล้้วในปีีที่่�ได้้รัับในเอกสารมีีการเว้้นว่่างไว้้หมายความว่่าอย่่างไร ทางคุุณเอกชััย
และประธานจึึงได้้ให้้คุุณจัันทร์์เพ็็ญ ฝ่่ายโรงงานเป็็นผู้้ชี้้� �แจงดัังนี้้� ขออธิิบายในเรื่่�อง FDA ค่่ะ เนื่่�องจากบริิษััทผลิิตถุุงมืือ
หลายชนิิดค่่ะ ในแต่่ละชนิิดจะได้้รัับใบอนุุญาตปีีไม่่เท่่ากัันค่่ะ ทีีนี้้�ในเอกสารอาจจะไม่่ได้้ระบุุชััดเจนว่่าเป็็นปีีอะไรค่่ะ
แต่่โดยปกติิแล้้ว ตััว FDA เราได้้ตั้้�งแต่่ประมาณปีี 2000 แต่่ว่่าแต่่ละตััว เนื่่�องจาก FDA เรามีีหลายตััว ประมาณ
7-8 ตััว ทีีนี้้�ตััวรายงานไปที่่�ลงไปตรงนี้้�ก็็เลยไม่่ได้้ระบุุเข้้าไป FDA ที่่�เรามีีอยู่่�ตอนนี้้�เรายัังต่่ออายุุกัับทางอเมริิกาค่่ะ
ปกติิก็็จะต่่อทุุกปีีค่่ะ เรื่่�องนี้้�เราก็็ยัังคงสถานะ update อยู่่� แต่่ว่่ารายละเอีียดปีีไม่่สามารถที่่�ลงเข้้าไปในรายละเอีียดค่่ะ
ทีีนี้้�ถ้้าต้้องการข้้อมููลเพิ่่�มเติิม สามารถเช็็คได้้กัับทางโรงงานค่่ะ
ประธานกำำ�ชัับให้้ทางฝ่่ายโรงงานและฝ่่ายกฎหมายตรวจทานเอกสารให้้ถููกต้้องตามที่่�ผู้้�ถือื หุ้้�นได้้แนะนำำ�
	คุุณไกรวััลย์์ ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้สอบถามเพิ่่�มเติิมว่่าขอทัักท้้วงจากรายงานประจำำ�ปีีเช่่นเดีียวกัันเพราะอย่่างไรก็็พููดถึึง
เรื่่�องความน่่าเชื่่�อถืือกัับเรื่่�องของกรรมการแล้้ว คืือเนื่่�องจากว่่าผมก็็เชื่่�อว่่ารายงานการประชุุมบัันทึึกถููก แต่่ว่่าในรายงาน
ประจำำ�ปีีหน้้าที่่� 9 น่่าจะบัันทึึกไม่่ถููกต้้องและการจััดประชุุม ผู้้�ที่่�ดำ�ำ เนิินการจััดประชุุมสะท้้อนการจััดการที่่�ไม่่เป็็นระบบ
ประธานได้้กล่่าวขอบคุุณกัับข้้อสัังเกตที่่ผู้� ถื�้ อื หุ้น�้ ได้เ้ สนอและรัับเรื่่อ� งของการที่่ใ� ช้้ความฟุ่่�มเฟืือยของข้้อมููล เรื่่อ� งของ
ข้้อมููลไม่่ถููกต้้อง เรื่่�องกัับการจััดการประชุุมไม่่เรีียบร้้อย ไม่่เป็็นระบบ ทั้้�ง 3 ข้้อใหญ่่จะรัับไปพิิจารณา แล้้วก็็จะแก้้ไข
	คุุณประภาส ผู้้�ถืือหุ้้�น ได้้สอบถามมีีจำำ�นวน 3 คำำ�ถามว่่า
1. ตลอดทั้้�งปีีโรงงานใหญ่่เป็็นพัันๆ ล้้าน แต่่กำ�ำ ไรล้้านหนึ่่ง� ท่่านประธานบริิหารอย่่างไร แจกแจงรายได้้ของค่่าบริิหาร
เท่่าไหร่่เอะอะอะไรก็็อ้้างเรื่่�องอััตราแลกเปลี่่�ยนสููง ซึ่่�งเป็็นปกติิวิิสััย
2. ในบััญชีีนี้้�มีีการปรัับปรุุงอยู่่�ตลอดเวลา ควรจะให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทั้้�งหลายดููว่่าก่่อนปรัับปรุุงนี้้�คืืออะไรถึึงจะได้้มา
ปรัับปรุุงเพราะอะไรถึึงปรัับปรุุง
3. เห็็นตั้้�งการ์์ดมานานแล้้วกัับบริิษัทลูู
ั ก ตั้้�งการ์์ดมาหลายปีีแล้้ว แต่่ไม่่ดำำ�เนิินการอะไรทั้้�งสิ้้�น ปล่่อยให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น
เสีียหาย
ประธานได้้ชี้้แ� จงคำำ�ถามข้้างต้้นดัังนี้้�ในข้้อที่่� 1 เรื่่อ� งโรงงานเราใหญ่่โตมโหฬาร บริิหารกัันอย่่างไรถึึงขาดทุุนอยู่่�เรื่่อ� ย
เรื่่�องนี้้�ทาง ผู้้�บริิหารก็็ได้้รายงานเรื่่�องของการผลประกอบการมาแล้้ว ก็็เอาตรงนั้้�นเป็็นข้้อสัังเกตกัับความเห็็นของท่่าน
ข้้อที่่� 2 ในเรื่่�องของข้้อสัังเกตการปรัับปรุุง ท่่านอยากรู้้�ว่่าก่่อนที่่�จะเป็็นข้้อสัังเกตปรัับปรุุงเกิิดจากอะไร ข้้อนี้้�ให้้ผู้้�บริิหาร
ก็็ต้้องกลัับไปดูู แล้้วตอบไปในรายงานการประชุุม ในข้้อที่่� 3 เรื่่อ� งบริิษัทลูู
ั กที่่เ� ราเข้้าไปทำำ�แล้้วผมให้้พี่่วิ� สิิ ทธิ์์
ิ ช่� ว่ ยชี้้แ� จงข้้อที่่� 3
นายวิิสิทธิ์์
ิ � กาญจโนภาสชี้้แ� จงประเด็็นที่่� 3 ดัังนี้้� ในประเด็็นที่่ว่� า่ เราลงทุุนใน NRE ไปตั้้ง� นาน แล้้วทำำ�ไมไม่่จัดั การสัักทีี
ผมเท้้าความกลัับไปนิิดหนึ่่�ง คำำ�ตอบของผมก็็คืือเราควรจะจััดการได้้ทัันแล้้ว แต่่เราเพิ่่�งเข้้าไปควบคุุม NRE ได้้เมื่่�อเดืือน
มกรานี้้�เอง ทั้้�ง ๆ ที่่เ� ราลงทุุนกัับเขาไว้้ตั้้�งนานแล้้ว เนื่่อ� งจากว่่ากลุ่่�มผู้้ถื� อื หุ้น�้ เดิิม หรืือกรรมการเดิิม ของชุุด NRE เดิิมเขาไม่่
ยอมให้้กรรมการซัันไทยเข้้าไปเพิ่่�มเติิม ฉะนั้้�นเรามีีเวลาเพิ่่�งมีีเวลาก็็เมื่่อ� เดืือนมกราคม กุุมภาพัันธ์์ ก็็นับั แต่่จากกุุมภาพัันธ์์
มาจนถึึงปััจจุุบััน ก็็มา 3-4 เดืือน สิ่่�งที่่�เราทำำ�ได้้เราก็็คืือเข้้าไปดููว่่ากิิจการเป็็นอย่่างไร ที่่�ผมเรีียนไว้้แล้้ว รายได้้ก็็ไม่่มีี
เครื่่�องจัักรก็็ทรุุดโทรมอยู่่� ประกอบกัับเรื่่�องที่่� 2 จะทำำ�อย่่างไร ที่่�ผมบอกก็็ให้้ทางทนายความ นัักกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
พิิจารณาดููว่่าการเพิ่่�มทุุนที่่�ไม่่ได้้เพิ่่�มทุุน 1,000 ล้้าน ที่่�อ้้างไว้้จดทะเบีียนเพิ่่�มทุุน 1,000 ล้้าน แต่่มีีเงิินที่่�บริิษััทไม่่ถึึง
1,000 ล้้านมีีข้้อเท็็จจริิงผู้้�ถือื หุ้้�นบางคนไม่่ชำำ�ระ กรณีีที่่� 1 กรณีีที่่� 2 บริิษััท NRE ทำำ�ไมมีีทรััพย์์สิิน มีีผลประกอบการที่่�แย่่
เกิิดจาก มีีผู้้�บริิหารเดิิมเข้้าไปเกี่่�ยวข้้อง เรื่่�องนี้้�ต้้องให้้สำำ�นัักงานทนายความหรืือนัักกฎหมายเข้้าไปพิิจารณาตรวจสอบ
แล้้วก็็จะดำำ�เนิินการต่่อไป
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564

	คุุณประภาสได้้ทัักท้้วงว่่าตอบไม่่ตรงประเด็็นคำำ�ถาม คืือว่่าหลายปีีที่่�ผ่่านมา เราเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นกี่่�เปอร์์เซ็็นต์์ของ
บริิษัทลูู
ั ก ถ้้าเราเป็็นผู้้�ถือื หุ้้�นใหญ่่กว่่า เราเรีียกประชุุมได้้ ทำำ�ไมไม่่เรีียกประชุุม ท่่านประธานทำำ�อะไรอยู่่�
ประธานได้้ชี้้�แจงเพิ่่�มเติิมดัังนี้้� ผมได้้รัับประเด็็นแรกตอนเข้้าไปซื้้�อหุ้้�น NRE ผมไม่่ได้้เป็็นกรรมการ ข้้อ 2 นี้้�
ซัันไทยเข้้าไปถืือหุ้้�นใหญ่่หรืือไม่่ ซัันไทยเข้้าไปถืือหุ้้�นคืือ 48.25% ไม่่ใช่่ 50% การไปถืือหุ้้�นครั้้�งที่่� 2 ที่่�เพิ่่�มทุุนเข้้าไป
ซัันไทยก็็ถือื ตามสััดส่่วนเดิิมคืือ 48% อัันที่่� 3 เราทำำ�อะไรหรืือไม่่ เราส่่งไปให้้ NRE ให้้เปิิดประชุุมวิิสามััญแต่่ไม่่สามารถ
เปิิดได้้ อัันที่่� 4 เราก็็ไปฟ้้องร้้องศาล แล้้วก็็ไปตรวจดููว่่าคนที่่�ไปจดทะเบีียนตรงนั้้�น บางคนจดทะเบีียนโดยไม่่ได้้จ่่ายตัังค์์
เรื่่อ� งเหล่่านี้้�เราจะดำำ�เนิินการตามกฎหมายเด็็ดขาด ประเด็็นเรื่่อ� งกฎหมายนี้้�ไม่่ใช่่ประเด็็นที่่จ� ะมาชี้้แ� จงว่่าเราจะดำำ�เนิินการ
อะไร ถ้้าเราบอกว่่าเราจะดำำ�เนิินการอะไร คู่่�ต่่อสู้้�เราก็็จะรู้้�ว่่าเราทำำ�อะไร การลงนามทางกฎหมายจะเป็็นเรื่่�องที่่�ต่่อสู้้�ทาง
กฎหมาย เพราะฉะนั้้�นผมจะไม่่ได้้บอกท่่านว่่าเราจะไปฟ้้องคนโน้้นคนนี้้� เราไม่่ทำำ� เพราะทำำ�เสร็็จบางคนอาจจะรู้้�เรื่่�อง
อะไรก็็ได้้ ไม่่ได้้หมายถึึงท่่าน เพราะท่่านนี้้�รักั บริิษัทั เรามากเลยแต่่ผมอยากเรีียนให้้ท่่านทราบ ผมเป็็นประธานบอร์์ดซัันไทย
เมื่่�อปีี 2556 ขาดทุุนมาตั้้�งแต่่นั้้�นมาตลอด ถ้้าอยากรู้้�ซัันไทยขาดทุุนอะไร วัันหลัังมาคุุยกัับผม 2 คน แล้้วผมจะบอกว่่า
ขาดทุุนจากอะไร ปััญหาที่่ซั� นั ไทยไม่่สามารถปิิดงบได้้ เพราะ NRE ไม่่ส่ง่ งบมานี่่คืื� อเหตุุผลใหญ่่เลย ปีี 60 ที่่ปิ� ดิ ไม่่ได้้เรื่อ�่ งของ
NRE กัับเรื่่อ� งของซัันไทย เนื่่อ� งจากเป็็นชื่่อ� ภาษาอัังกฤษ เราคงต่่อสู้้ท� างกฎหมาย นั่่�นเป็็นกฎหมายไทย ใจเย็็นๆ เพราะผม
กัังวลมากกว่่าหลายคนในทีีนี้้�อีีกว่่าทำำ�ไมเราถึึงไปลงทุุน NRE ทั้้�งๆ ที่่�ไม่่มีอี ะไร หลัังจากเราเข้้าไปดููโรงงาน แล้้วโรงงาน
ไม่่มีีอะไรเลย แต่่เราอย่่ามาโจมตีีกัันซึ่่�งกัันและกััน เป็็นเรื่่�องของประเด็็นที่่�จะไปตอบโต้้ทางกฎหมาย ผมอยากให้้จบเรื่่�อง
เพีียงเท่่านี้้� แต่่ผมอยากเรีียนท่่านผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกคนว่่าซัันไทยจะไม่่มีีการผ่่อนปรนเรื่่�องของ NRE เป็็นอย่่างเด็็ดขาด
ไม่่ว่่าจะกรณีีใดก็็ตาม เพราะทำำ�ให้้ซัันไทยเกิิดความเสีียหายไปด้้วยมากมายมหาศาล ผมไม่่อยากจะเอาเรื่่�องของชุุดที่่�
แล้้วที่่�มีีปััญหามาโจมตีีเขาเพราะไม่่แฟร์์
ประธานกล่่าวโดยสรุุปว่่า วาระนี้้�เป็็นว่่าระแจ้้งเพื่่�อทราบขอให้้ท่่านผู้้�ถือื หุ้้�นรัับทราบข้้อมููลในการประกอบกิิจการ
ปีี 2562 นั้้�นขาดทุุน ส่่วนหนึ่่�งเกิิดจาก NRE บริิษััทได้้มีีการปรัับลดต้้นทุุน และในปีี 2563 เราจะมีีอนาคตที่่ดีี�
	คุุณพรพุุฒิิ ผู้้รั� ับมอบฉัันทะ กล่่าวขอชื่่�นชมกัับคณะกรรมการและผู้้�บริิหารขอชื่่�นชมที่่ช่� ่วยมารัับแก้้ไขปััญหาและมีี
ประเด็็นที่่�กัังวลว่่าในเรื่่�องของอนาคตมากกว่่าว่่าที่่�ท่่านผู้้�บริิหาร แจ้้งว่่า capacity เราใกล้้จะเต็็ม หรืือเต็็มแล้้ว ซึ่่�งจริิงๆ
ถ้้าในแง่่ของโรงงาน capacity เต็็มนี้้�ไม่่ใช่่เรื่่�องดีีเลย ต้้องเรีียนท่่านผู้้�ถือื หุ้้�นแบบนี้้�ว่่า capacity เต็็มนี้้�แปลว่่าเราขายของ
เพิ่่�มไม่่ได้้ ต้้องให้้ท่่านประธานแจ้้งอย่่างนี้้�ว่่า วัันนี้้�อยากจะให้้ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�นช่่วยอะไรมากกว่่า เพราะท่่านผู้้�ถือื หุ้้�นที่่�มาซื้้�อ
หุ้้�นวัันนี้้� ที่่�อยู่่�กัับเราทุุกวัันนี้้� ก็็มีีมาจากหลาย background หลายอุุตสาหกรรม บางท่่านก็็เป็็นเรื่่�องการแพทย์์ เภสััชกร
การที่่�จะขยายกำำ�ลัังการผลิิตเพิ่่�มยอดขายทำำ�ได้้อย่่างไร แล้้วจะได้้กำำ�ไรเพิ่่�มขึ้้�นมากน้้อยเท่่าไร อย่่างตััวผมเองก็็มาจาก
ทางด้้านสายการเงิิน การระดมเงิินทุุน การเอาเข้้าตลาด เรามีี plan อย่่างไร อยากจะให้้ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�นช่่วยอย่่างไรได้้บ้้าง
เรื่่�องนี้้�อยากให้้ท่่านประธานชี้้�แจงได้้เลย
นายอนุุวััฒน์์ หลายกิิจรุ่่�ง ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้้ชี้้�แจงข้้อสอบถามดัังกล่่าวว่่า ปีี 2562 ทุุกท่่านก็็ทราบ
ดีีอยู่่�แล้้วว่่าราคาโดยเฉพาะตััวอัตั ราแลกเปลี่่ย� นที่่�ค่อ่ นข้้างจะสููงขึ้้น� มาหมายถึึงว่่าค่่าเงิินบาทสููงขึ้้น� มาทำำ�ให้้ยอดขายของ
เราในการรัับเรื่่�องของลููกค้้าต่่างๆ ก็็สููงขึ้้�นตามหลัักการ เรื่่�องของรััฐบาลประกาศต้้อง adjust ให้้เหมาะสม กัับเรื่่�องของ
อััตราแลกเปลี่่�ยนเพื่่�อให้้เราลดต้้นทุุนที่่�สููงเพื่่�อขายกัับคู่่�แข่่งเรื่่�องนี้้�คืือเป็็น external factor ก็็คืือเป็็นสิ่่�งที่่�เราควบคุุมไม่่ได้้
บาทแข็็งขึ้้�นมาเนื่่�องจากเป็็นเพราะว่่าเราจะถืือว่่าเป็็นสิ่่�งที่่�เป็็นโชคดีีก็็ว่่าได้้เพราะเกิิดปััญหาเรื่่�องของโควิิดเกิิดขึ้้�น
ผมเคยมีีนโยบายคุุยกัับทางผู้้�บริิหารว่่า ลููกค้้าทั้้�งหมด ที่่�ท่่านผู้้�ถือื หุ้้�นถามว่่า capacity เต็็ม เราจะทำำ�อย่่างไรเพราะฉะนั้้�น
ในส่่วนที่่�เราต้้องบริิหารมีีอยู่่� 2 อย่่างด้้วยกััน อย่่างที่่� 1 ก็็คืือว่่าในธุุรกิิจปััจจุุบัันเอาธุุรกิิจของถุุงมืือที่่�เรามีีอยู่่�ในปััจจุบัุ ัน
เราจะต้้องทำำ�อย่่างไรก่่อนในขณะที่่�สถานการณ์์ของโควิิดที่่�เกิิดขึ้้�น เราเรีียกว่่า demand มากกว่่า supply ตรงนี้้�
เพราะฉะนั้้�นเราต้้องพยายามที่่จ� ะรัักษาลููกค้้าเก่่าก็็คืือว่่าลููกค้้าเก่่ากัับลููกค้้าใหม่่ ผมบอกทางฝ่่ายบริิหารไป ในฐานะที่่เ� ป็็น
ประธานกรรมการตรวจสอบว่่าเราควรจะแยกว่่าลููกค้้าเก่่าเราควรจะรัักษาเพราะถ้้าหากว่่าสถานการณ์์โควิิดหมดไปแล้้ว
เราจะสร้้างความซื่่�อสััตย์์ให้้ลููกค้้ามีี loyalty กัับทางบริิษััทเราได้้อย่่างไร ในขณะเดีียวกัันเราไม่่ใช่่ว่่าขายในราคาต่ำำ��เรา
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พยายามที่่จ� ะทำำ�กำ�ำ ไรจากลููกค้้าเก่่า ลููกค้้าที่่เ� ราจััดอันั ดัับ ไม่่ว่า่ จะเป็็น 10 ราย 20 รายที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั เราต้้องมีีมาตรการเรีียกว่่า
customer care เราจะมีีมาตรการอย่่างไรในการรัักษาลููกค้้าตรงนี้้�ว่่าต่่อไปความสััมพัันธ์์ระหว่่างตััวผู้้�ขายกัับผู้้ซื้้� �อมีีความ
สััมพัันธ์์ที่ดีี�่ อย่่างไร แล้้วเราจะช่่วยกัันได้้อย่่างไรสำำ�หรับั ลููกค้้าที่่มี� คี วามต้้องการคืือการรัักษาลููกค้้าเก่่า เราคงจะไม่่เอาลููกค้้า
ที่่�เราไม่่สามารถที่่�จะทำำ�กำำ�ไรได้้ ก็็เหมืือนกัับว่่าเอาเนื้้�อกัับเนื้้�อในบางส่่วนมารัักษา สิ่่�งที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดก็็คืือลููกค้้ารายใหญ่่
ตรงนี้้� นี่่�คืือประเด็็นที่่� 1 ของลููกค้้าในปััจจุุบััน เรื่่�องที่่� 2 ในสถานการณ์์ที่่� demand มากกว่่า supply เราก็็ต้้องมองว่่า
ตลาดทั้้�งหมดที่่�เพิ่่�มขึ้้�น มีีออเดอร์์เข้้ามาเยอะมากขึ้้�น เราก็็ต้้องบริิหารอย่่างไรให้้ utilize ในส่่วนที่่�ความได้้เปรีียบตรงที่่�ว่่า
demand มากกว่่า supply ก็็คืือทำำ�อย่่างไรเราสามารถที่่�จะใช้้ถุุงมืือ ที่่เ� รากัันเอาไว้้อาจจะ 20% หรืือ 30% ที่่เ� รากัันออกมา
ตรงนี้้� เพื่่�อสร้้างลููกค้้าใหม่่ให้้ได้้ นั่่�นคืือเราพููดกัันว่่าเรื่่�องของตลาด new demand สำำ�หรัับบริิษััทเราแล้้วเราต้้องเน้้น
ไปถึึงว่่าในการที่่จ� ะได้้ลููกค้้าใหม่่นั้้น� เราจะต้้องมีีมาตรการอย่่างไร เพื่่อ� ที่่จ� ะสร้้างลููกค้้าใหม่่ให้้มีคี วามอยู่่�กัับเรา เหมืือนกััน
ที่่�ผมพููดคืือเรื่่�องของ loyalty ให้้สร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีเพื่่�อเป็็นการเสริิมสร้้างในส่่วนของถุุงมืือที่่�เรามีีอยู่่�ในปััจจุุบัันให้้
มากยิ่่�งขึ้้�น และให้้มีีความมั่่�นคงกัับตลาดของเรามากยิ่่�งขึ้้�น เงิินที่่�เรามีีอยู่่� กัับเงิินลงทุุนที่่�เรามีีอยู่่�ในตลาดทั้้�งหมด
เราก็็ต้้องเอามาทำำ�อย่่างไร เพื่่�อขยายการผลิิต เพื่่�อตอบสนองให้้กัับทางลููกค้้าให้้มากที่่�สุุด แล้้วลููกค้้าที่่�เราเสนอขาย หรืือ
Approach ที่่�เราเสนอขายให้้กัับทางลููกค้้านั้้�น ลููกค้้าตรงนั้้�นเราต้้องวิิเคราะห์์กัันให้้ดีีว่่าเป็็นอย่่างไร ถ้้าเผื่่�อว่่าใน 2 ส่่วน
ถ้้าเราสามารถที่่�จะทำำ�ได้้ในกลยุุทธ์เ์ รื่่อ� งนี้้� ผมคิิดว่า่ ความเจริิญเติิบโตของตััวซัันไทยเองก็็คงจะได้้ไปตามเป้้าหมายในการ
ที่่�ไม่่ใช่่เฉพาะแค่่ Resume stage หรืือการกลัับเข้้ามาขายหุ้้�นในตลาดอีีกครั้้�งหนึ่่�ง แต่่เราก็็ต้้องไปเปรีียบเทีียบคู่่�แข่่งด้้วย
สิ่่ง� ที่่ผมพููดนั้้
�
น� ไม่่ว่า่ จะเป็็นการขายสิินค้้าเราก็็ต้้องเปรีียบเทีียบกัับคู่่�แข่่ง คำำ�ว่า่ พููดคำำ�ว่า่ ขยายการผลิิตนั้้�น ไม่่ได้้หมายความ
ว่่าเราจะขยายในส่่วนของเราอย่่างเดีียว รวมถึึงธุุรกิิจที่่�เป็็นรายย่่อยๆ พวกนี้้� เรามีีโอกาสหรืือไม่่ ตรงนี้้�คณะกรรมการ
จะต้้องศึึกษากัันให้้ชััดเจน เพื่่�อให้้ความเจริิญเติิบโตของธุุรกิิจนี้้�ให้้มีีความต่่อเนื่่�อง หรืือเราเรีียกว่่า sustainable growth
ประธานได้้แจ้้งแก่่ที่่�ประชุุมว่่าวาระที่่� 2 นี้้�เป็็นวาระแจ้้งเพื่่�อทราบจึึงไม่่ได้้มีีการลงมติิ

วาระที่่� 3 พิิจารณาอนุุมััติิงบแสดงฐานะการเงิินและงบกำำ�ไรขาดทุุนแบบเบ็็ดเสร็็จ ณ วัันสิ้้�นรอบ
	บััญชีี วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 และรายงานของผู้้�สอบบััญชีี
ประธานได้้เสนองบแสดงฐานะการเงิินและบััญชีีกำำ�ไรขาดทุุนประจำำ�ปีี สิ้้�นสุุด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ซึ่่�งได้้
ผ่่านการตรวจสอบและรัับรองจาก นายยุุทธพงษ์์ เชื้้อ� เมืืองพาน ผู้้ส� อบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 9445 แห่่งบริิษััท เอเอ็็นเอส
ออดิิท จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท และได้้รัับความเห็็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการให้้
ผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาอนุุมััติิงบแสดงฐานะการเงิินและงบกำำ�ไรขาดทุุนและกำำ�ไรขาดทุุนแบบเบ็็ดเสร็็จอื่่�น ณ วัันสิ้้�นรอบบััญชีี
วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 และรายงานของผู้้�สอบบััญชีี
ประธานได้้สอบถามว่่ามีีผู้้�ถืือหุ้้�นท่่านใดจะสอบถามหรืือมีีความเห็็นในเรื่่�องนี้้�หรืือไม่่
ผู้้ถื� อื หุ้น�้ ในที่่ป� ระชุุมได้้เสนอให้้รัับหลัักการของแต่่ละวาระและให้้พิิจารณาวาระถััดไปในระหว่่างการรอนัับผลคะแนน
เมื่่�อไม่่มีผู้ี ้�ใดสอบถามหรืือมีีความเห็็นเพิ่่�มเติิม ประธานจึึงขอให้้ที่่�ประชุุมพิิจารณาลงมติิ

มติิ ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นมีีมติิอนุุมััติิงบแสดงฐานะการเงิินและงกำำ�ไรขาดทุุนแบบเบ็็ดเสร็็จ ณ วัันสิ้้�นรอบบััญชีี วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2562 และรายงานของผู้้ส� อบบััญชีีด้้วยคะแนนคะแนนเสีียงข้้างมากของผู้้ถื� อื หุ้น�้ ที่่ม� าประชุุมและออกเสีียง
ลงคะแนนดัังนี้้�

เห็็นด้้วย
ไม่่เห็็นด้้วย
งดออกเสีียง
	บััตรเสีีย
	รวมจำำ�นวน
งดออกเสีียง

9,626,935,177
2,547,392,497
0
0
12,174,327,674
0.000

เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ
เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ
เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ
เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ
เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ
เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ

79.0757
20.9243
0.0000
0.0000
100.0000
0.0000
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วาระที่่� 4 พิิจารณางดอนุุมััติิจ่่ายเงิินปัันผลประจำำ�ปีี 2562
ประธานได้เ้ สนอต่่อที่่ป� ระชุุมพิจิ ารณางดอนุุมัติั จ่ิ า่ ยเงิินปัันผลประจำำ�ปีี 2562 ตามบทบััญญััติขิ องพระราชบััญญััติิ
บริิษัทมห
ั าชนจำำ�กััด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้้อบัังคัับบริิษััทข้้อ 36 ที่่�กำำ�หนดไว้้ว่่า ห้้ามมิิให้้บริิษััทจ่่ายเงิินปัันผล
จากเงิินประเภทอื่่�นนอกจากเงิินกำำ�ไร ในกรณีีที่่�บริิษััทยัังมีียอดขาดทุุนสะสมอยู่่�ห้้ามมิิให้้ประกาศจ่่ายเงิินปัันผล
ประธานได้้สอบถามว่่ามีีผู้้�ถืือหุ้้�นท่่านใดจะสอบถามหรืือมีีความเห็็นในเรื่่�องนี้้�หรืือไม่่
เมื่่�อไม่่มีผู้ี ้�ใดสอบถามหรืือมีีความเห็็นเพิ่่�มเติิม ประธานจึึงขอให้้ที่่�ประชุุมพิิจารณาลงมติิ

มติิ ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นมีีมติิพิิจารณางดอนุุมัติั ิจ่่ายเงิินปัันผลประจำำ�ปีี 2562 ตามบทบััญญััติิของพระราชบััญญััติิบริิษัทั
มหาชนจำำ�กััด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้้อบัังคัับบริิษััทข้้อ 36 ด้้วยคะแนนคะแนนเสีียงข้้างมากของผู้้�ถืือหุ้้�น
ที่่ม� าประชุุมและออกเสีียงลงคะแนนดัังนี้้�

เห็็นด้้วย
ไม่่เห็็นด้้วย
งดออกเสีียง
	บััตรเสีีย
	รวมจำำ�นวน
งดออกเสีียง

9,626,935,177
2,547,392,497
0
0
12,174,327,674
0.000

เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ
เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ
เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ
เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ
เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ
เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ

79.0757
20.9243
0.0000
0.0000
100.0000
0.0000

วาระที่่� 5 พิิจารณาแต่่งตั้้�งผู้้ส� อบบััญชีีของบริิษัทั สำำ�หรับั รอบปีีบัญ
ั ชีีสิ้้น� สุุดในวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563 และกำำ�หนดค่่าตอบแทนสอบบััญชีี
ประธานได้้ชี้้�แจงต่่อที่่�ประชุุมว่่าบริิษััท เอเอ็็นเอส ออดิิท จำำ�กััด ได้้ดำำ�เนิินการตรวจสอบของบริิษััทมาต่่อเนื่่�อง
ตั้้ง� แต่่ปีี 2559 2560 2561 จนถึึง 2562 ในปีี 2563 ก็็จะรัับต่่อเนื่่อ� งอยู่่�เพราะว่่าบััญชีีที่่เ� ราต้้องทำำ�ต่อ่ เนื่่อ� ง จึึงเสนอที่่ป� ระชุุม
ได้้โปรดพิิจารณาเพื่่�อแต่่งตั้้�งผู้้�ตรวจสอบบััญชีีของบริิษััท ซัันไทย อุุตสาหกรรมถุุงมืือยาง จำำ�กััด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบเห็็นสมควรเสนอให้้แต่่งตั้้ง� บริิษัทั เอเอ็็นเอส ออดิิท จำำ�กัดั โดย นายยุุทธพงษ์์ เชื้้อ� เมืืองพาน
(ผู้้ส� อบบััญชีีทะเบีียนเลขที่่� 9445) หรืือนายวิิชัยั รุุจิติ านนท์์ (ผู้้ส� อบบััญชีีทะเบีียนเลขที่่� 4054) หรืือนายอธิิพงศ์์ อธิิพงศ์์สกุุล
(ผู้้ส� อบบััญชีีทะเบีียนเลขที่่� 3500) หรืือนายเสถีียร วงศ์์สนัันท์์ (ผู้้ส� อบบััญชีีทะเบีียนเลขที่่� 3495) หรืือนางสาวกุุลธิิดา ภาสุุรกุลุ
(ผู้้�สอบบััญชีีทะเบีียนเลขที่่� 5946) เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทสำำ�หรัับรอบปีีบััญชีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 โดยให้้
คนใดคนหนึ่่�งเป็็นผู้้�ทำ�ำ การตรวจสอบ และแสดงความเห็็นต่่องบการเงิินของบริิษัทั และในกรณีีที่่�ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต
ดัังกล่่าวข้้างต้้นไม่่สามารถปฏิิบััติิงานได้้ ให้้บริิษััท เอเอ็็นเอส ออดิิท จำำ�กััด จััดหาผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตอื่่�นของบริิษัทั
เอเอ็็นเอส ออดิิท จำำ�กัดั ที่่ไ� ด้้รับั ความเห็็นชอบจากคณะกรรมการบริิษัทม
ั าปฏิิบัติั แิ ทนได้้ ทั้้ง� นี้้กำ� �ห
ำ นดค่่าตอบแทนเป็็นจำำ�นวน
2,000,000 บาท และค่่าบริิการอื่่�นๆ เท่่าที่่จ่� ่ายจริิง
ประธานได้้สอบถามว่่ามีีผู้้�ถืือหุ้้�นท่่านใดจะสอบถามหรืือมีีความเห็็นในเรื่่�องนี้้�หรืือไม่่
คำำ�ถามและความเห็็นจากผู้้�ถืือหุ้้�น
ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้สอบถามและเสนอเกี่่�ยวกัับรายการปรัับปรุุงทางบััญชีี โดยประธานได้้ชี้้�แจงเรื่่�องดัังกล่่าวว่่าการตรวจ
สอบทางการเงิินได้้จบลงแล้้วในวาระที่่� 3 เรื่่�องของวาระที่่� 5 เป็็นเรื่่�องต่่อเนื่่�องจากปีี 2562 และค่่าใช้้จ่่ายก็็ยัังคงเท่่าเดิิม
เมื่่�อไม่่มีผู้ี ้�ใดสอบถามหรืือมีีความเห็็นเพิ่่�มเติิม ประธานจึึงขอให้้ที่่�ประชุุมพิิจารณาลงมติิ

มติิ ที่่ป� ระชุุมผู้้ถื� อื หุ้้น� มีีมติิจากผู้้ถื� อื หุ้้น� อนุุมัติั แิ ต่่งตั้้�ง บริิษัทั เอเอ็็นเอส ออดิิท จำำ�กัดั เป็็นผู้้ส� อบบััญชีีของบริิษัทสำ
ั �หรั
ำ บั
รอบปีีบััญชีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 กำำ�หนดค่่าตอบแทนเป็็นจำำ�นวน 2,000,000 บาท และค่่าบริิการอื่่�นๆ
เท่่าที่่�จ่่ายจริิง ด้้วยคะแนนเสีียงข้้างมากของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาประชุุมและออกเสีียงลงคะแนนดัังนี้้�
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บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำ�กัด (มหาชน)

เห็็นด้้วย
ไม่่เห็็นด้้วย
งดออกเสีียง
	บััตรเสีีย
	รวมจำำ�นวน
งดออกเสีียง

9,626,935,177
2,547,392,497
0
0
12,174,327,674
0.000

เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ
เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ
เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ
เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ
เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ
เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ

79.0757
20.9243
0.0000
0.0000
100.0000
0.0000

วาระที่่� 6 พิิจารณาอนุุมัติั แิ ต่่งตั้้�งกรรมการที่่ค� รบกำำ�หนดออกตามวาระ (ครบวาระ 30 เมษายน
2563) กลัับเข้้ามาเป็็นกรรมการของบริิษััทอีีกวาระ
ประธานได้้เสนอให้้ที่่�ประชุุมพิิจารณาอนุุมััติิแต่่งตั้้�งกรรมการที่่�ครบกำำ�หนดออกตามวาระ (ครบวาระ 30 เมษายน
2563) กลัับเข้้ามาเป็็นกรรมการของบริิษััทอีีกวาระ ตามพระราชบััญญััติบิ ริิษัทมห
ั าชนจำำ�กัดั พ.ศ. 2535 และข้้อบัังคัับบริิษัทั
ข้้อ 13 ที่่�กำำ�หนดไว้้ว่่า ในการประชุุมสามััญประจำำ�ปีทุี ุกครั้้�ง กรรมการจำำ�นวน 1 ใน 3 จะต้้องออกจากตำำ�แหน่่ง โดยให้้
กรรมการคนที่่�อยู่่�ในตำำ�แหน่่งนานที่่�สุุดเป็็นผู้้�ออกจากตำำ�แหน่่ง ทั้้�งนี้้� กรรมการที่่�ออกตามวาระนั้้�นๆ อาจถููกเลืือกเข้้ามา
รัับตำำ�แหน่่งใหม่่ได้้
	สำำ�หรัับการประชุุมสามััญประจำำ�ปีีผู้้�ถืือหุ้้�น 2563 ครั้้�งนี้้�มีีกรรมการที่่ต้้� องพ้้นจากตำำ�แหน่่งตามวาระจำำ�นวน 2 ท่่าน
ดัังนี้้�
1. นายชาย วััฒนสุุวรรณ ตำำ�แหน่่ง กรรมการ
2. นายอนุุวััฒน์์ หลายกิิจรุ่่�ง ตำำ�แหน่่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิิสระ
คณะกรรมการเห็็นสมควรให้้นำำ�เสนอต่่อที่่ป� ระชุุมสามััญผู้้ถื� อื หุ้้น� ประจำำ�ปีี พิิจารณาอนุุมัติั แิ ต่่งตั้้�งกรรมการซึ่่ง� ครบ
กำำ�หนดออกตามวาระ 30 เมษายน 2563 ในครั้้�งนี้้�จำำ�นวน 2 ท่่านกลัับเข้้ามาเป็็นกรรมการของบริิษัทั อีีกวาระ
เมื่่�อไม่่มีผู้ี ้�ใดสอบถามหรืือมีีความเห็็นเพิ่่�มเติิม ประธานจึึงขอให้้ที่่�ประชุุมพิิจารณาลงมติิ

มติิ ที่่�ประชุุมผู้้ถื� อื หุ้้น� มีีมติิจากผู้้ถื� อื หุ้้น� อนุุมััติแิ ต่่งตั้้�งนายชาย วััฒนสุุวรรณ กลัับเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษัทั ด้้วย
คะแนนเสีียงข้้างมากของผู้้�ถือื หุ้้�นที่่ม� าประชุุมและออกเสีียงลงคะแนนดัังนี้้�

เห็็นด้้วย
ไม่่เห็็นด้้วย
งดออกเสีียง
	บััตรเสีีย
	รวมจำำ�นวน
งดออกเสีียง

6,695,163,050
5,323,692,324
0
0
12,018,855,374
155,472,300

เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ
เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ
เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ
เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ
เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ
เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ

55.7055
44.2945
0.0000
0.0000
100.0000
-

มติิ ที่่ป� ระชุุมผู้้ถื� อื หุ้น�้ มีีมติิจากผู้้ถื� อื หุ้น�้ อนุุมัติั แิ ต่่งตั้้ง� นายอนุุวัฒ
ั น์์ หลายกิิจรุ่่�ง กลัับเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการ

ตรวจสอบ, กรรมการอิิสระของบริิษัทั ด้้วยคะแนนเสีียงข้้างมากของผู้้ถื� อื หุ้น�้ ที่่ม� าประชุุมและออกเสีียงลงคะแนนดัังนี้้�

เห็็นด้้วย
ไม่่เห็็นด้้วย
งดออกเสีียง
	บััตรเสีีย
	รวมจำำ�นวน
งดออกเสีียง

6,361,006,928
5,657,848,446
0
0
12,018,855,374
155,472,300

เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ
เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ
เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ
เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ
เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ
เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ

52.9252
47.0748
0.0000
0.0000
100.0000
-
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564

วาระที่่� 7 พิิจารณาเพิ่่�มจำำ�นวนกรรมการ 1 ตำำ�แหน่่ง
ประธานได้้ชี้้�แจงต่่อที่่�ประชุุมเนื่่�องจากบริิษััทต้้องเร่่งฟื้้�นฟููกิิจการ และเพื่่�อให้้การบริิหารกิิจการของบริิษััท มีี
ประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลมากยิ่่�งขึ้้�น จึึงควรเพิ่่�มจำำ�นวนกรรมการของบริิษัทอีี
ั ก 1 ตำำ�แหน่่ง รวมเป็็นคณะกรรมการ
ของบริิษััททั้้�งสิ้้�น 7 ท่่าน
ประธานได้้สอบถามว่่ามีีผู้้�ถืือหุ้้�นท่่านใดจะสอบถามหรืือมีีความเห็็นในเรื่่�องนี้้�หรืือไม่่
คำำ�ถามและความเห็็นจากผู้้�ถืือหุ้้�น
	คุุณไพรััช กัังวานสุุระ ผู้้รั� ับมอบอำำ�นาจ แสดงความคิิดเห็็นว่่า กรรมการที่่�มีอี ยู่่�แล้้ว 6 ท่่าน น่่าจะเพีียงพอแล้้ว
เนื่่�องจากปััจจุุบัันกิิจการของบริิษัทั คณะกรรมการบริิหารก็็พยายามที่่จ� ะปรัับปรุุงการดำำ�เนิินการ ซึ่่�งก็็ได้้ผลดีี ช่่วงโควิิด
มีอี อเดอร์์เกี่่ย� วกัับถุุงมืือยางประมาณร้้อยล้้าน ได้้มาติิดต่อ่ ผมเพื่่อ� สอบถามว่่าบริิษััท ซัันไทยสามารถผลิิตถุุงมืือยางให้้ได้้
หรืือไม่่ ซึ่่ง� ปรากฏว่่าออเดอร์์ของบริิษัทั ซัันไทยมีีไปถึึงกลางปีีหน้้าแล้้ว เดืือนมิิถุนุ ายน 2563 จึึงไม่่สามารถรัับออเดอร์์เพิ่่�มได้้
ดัังนี้้�แล้้ว ผมจึึงมีีความเห็็นว่่า ในสถานการณ์์โควิิดและปััจจุุบัันคณะกรรมการบริิหารของบริิษััท ก็็ได้้ดำำ�เนิินการมีี
ประสิิทธิิภาพและมีีประสิิทธิิผล สามารถที่่�จะดำำ�เนิินการให้้บริิษััทมีีผลผลิิตที่่�เพิ่่�มขึ้้�น และมีีลููกค้้าอยู่่�แล้้ว เพราะฉะนั้้�น
การดำำ�เนิินการนี้้�ไม่่น่่าจะมีีปััญหาในปีี 2563 ที่่�จะถึึง ซึ่่�งปีี 2563 นี้้� ผลดำำ�เนิินการน่่าจะมีีกำำ�ไร โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งใน
ปััญหาเฉพาะหน้้า และมีีประเด็็นเฉพาะหน้้าที่่�จะต้้องดำำ�เนิินการ ซึ่่�งเป็็นปััญหาเก่่าๆ ที่่�เคยอภิิปรายมาแล้้ว เรื่่�องแรก
คณะกรรมการชุุดที่่�ดำำ�เนิินการอนุุมััติิเงิินประมาณ 500 ล้้านบาท ให้้แก่่บริิษััท NRE ซึ่่�งคณะกรรมการชุุดนี้้�ควรจะต้้อง
พิิจารณาว่่า เขาพิิจารณาอนุุมัติั ไิ ปได้้อย่่างไร และเมื่่อ� ติิดตามผลแล้้วปรากฏว่่า NRE เป็็นบริิษัทั ที่่ล้้ม
� เหลว มีีแต่่คำ�ำ กล่่าวว่่า
จะผลิิตพลัังงานและโรงงาน ซึ่่�งก็็ไม่่ได้้ผลได้้ไปตรวจสอบแล้้ว ส่่วนโรงงาน ทุุกท่่านไปตรวจสอบมา ที่่�บอกว่่ามีีอยู่่� 3-4
ข้้อ ทุุนยัังไม่่ได้้รัับการชำำ�ระ เพราะฉะนั้้�นในฐานะที่่�เป็็นพนัักงานอััยการ ผมมีีความเห็็นว่่า หน้้าที่่�เร่่งด่่วนที่่�สุุดของ
กรรมการชุุดนี้้� ประการที่่� 1 คืือ ดำำ�เนิินการฟ้้องกรรมการของบริิษัทั NRE ที่่ยั� ังไม่่ได้้ชำำ�ระทุุน เพราะว่่าจดทุุนไว้้พัันล้้าน
แต่่มีีการชำำ�ระเพีียงบางส่่วน ดัังนั้้�น กรรมการที่่�มีีอยู่่�ชุุดเดิิมที่่�ยัังไม่่ได้้ชำำ�ระก็็ฟ้้องเรีียก ฟ้้องเรีียกจากเขามีีอยู่่�กี่่�คน
ยัังไม่่ได้้ชำำ�ระกี่่�ร้้อยล้้าน แล้้วก็็ติิดตามเอาคืืน ตอนนี้้�กรรมการชุุดนี้้�ของบริิษััทซัันไทยได้้เข้้าไปอยู่่�ใน NRE แล้้ว
ก็็ต้้องพิิจารณาต่่อว่่า NREจะสามารถชำำ�ระคืืนให้้แก่่ซัันไทยได้้เท่่าไรอย่่างไร ถ้้าไม่่ได้้ ก็็ควรจะพิิจารณาว่่าจะต้้องไป
ดำำ�เนิินการถึึงขั้้น� ฟ้้องล้้มละลายหรืือไม่่ เพื่่อ� ที่่�จะเอาทรััพย์สิ์ นิ ของเขามาขายทอดตลาด ได้้เงิินคืืนมาเท่่าไรก็็นำ�ม
ำ าจััดการ
ประการที่่ส� อง คณะกรรมการที่่อ� นุุมัติั ิ ลองพิิจารณาดููว่่า ต้้องยกตััวอย่่างกฎหมาย คณะกรรมการรู้้หรืื
� อไม่่ ถ้้ารู้ก็�้ ค็ วรจะต้้อง
ฟ้้องคนที่่�จะดำำ�เนิินการ เพราะฉะนั้้�นกรรมการที่่�มีีอยู่่�แล้้ว 6 คน บอกว่่าเลืือกที่่�จะดำำ�เนิินการกิิจการของบริิษััทซัันไทย
น่่าจะเพีียงพอแล้้ว ไม่่จำำ�เป็็นที่่�จะต้้องเพิ่่�มกรรมการเข้้ามา และกำำ�หนดค่่าตอบแทนที่่�เพิ่่�มขึ้้�นอีีก เนื่่�องจากเราจ่่าย
ค่่าตอบแทนกรรมการปีีหนึ่่�งเป็็นเงิินจำำ�นวน 2 ล้้านกว่่าบาท จึึงไม่่ควรจะเพิ่่�มภาระให้้แก่่บริิษััทซัันไทย ดัังนั้้�น ในกรณีีที่่�
ท่่านเห็็นว่่ามีกี รรมการอยู่่�แล้้ว 6 คน แต่่ยังั ไม่่มีคี วามสามารถเพีียงพอ ก็็คงจะต้้องพิิจารณาตนเอง อาจจะต้้องลดกรรมการ
6 คนนี้้� ลดลงมาแทนการเพิ่่�มเพื่่�อจะเอาไปเพิ่่�มคนอื่่�น เป็็นเช่่นนั้้�นได้้หรืือไม่่
	คุุณไพรััชกล่่าวปิิดท้้ายว่่า เชื่่อ� สมรรถภาพ โดยเฉพาะประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร คุุณเอกชััย มีคี วามตั้้�งใจในการที่่จ� ะ
บริิหารบริิษัทั ของเราให้้ได้้รัับผลกำำ�ไร เมื่่อ� ได้้คุุยด้้วยแล้้วมีีความเห็็นด้้วยไว้้วางใจว่่าบริิษัทั ในปีี 2563 นี้้� จะมีีกำำ�ไรและน่่าจะ
กลัับเข้้าไปได้้ ในเมื่่�อเราเคลีียร์์ NRE เรีียบร้้อย และสามารถจบงบบััญชีีได้้ ก็็น่่าจะไม่่มีีปััญหาในการที่่จ� ะเข้้าตลาดหุ้้�น
ผู้้�ถืือหุ้้�นอีีกท่่านแสดงความคิิดเห็็นถึึงประธานว่่า ในวาระที่่� 7 นี้้� เพิ่่�มกรรมการ นายกฤช ภููริิสิินสิิทธิ์์� ท่่านนี้้�ดููจาก
ประวััติิแล้้วมีีความสามารถ อยู่่�บริิษััทซัันไทยมาเป็็นเวลานาน รู้้�ช่่องทางว่่ามีีการสร้้างสรรค์์ ให้้บริิษััทได้้ผลกำำ�ไร
เพิ่่�มขึ้้�นอีีกเท่่าไร ดัังนั้้�นการขาดคนไป 1 คน ก็็เสมืือนขาดบุุคลากรที่่�มีคี วามสามารถไปอีีก 1 คน มีีกรรมการแค่่ 6 ท่่าน
ที่่�สามารถออกความเห็็นได้้ ซึ่่�งก็็เป็็นเลขคู่่� อาจมีีการถกเถีียงกััน หาก 3 คนเห็็นด้้วย อีีก 3 คนไม่่เห็็นด้้วย เพราะฉะนั้้�น
ท่่านเป็็นผู้้�มีีความสามารถ ดููทางเกีียรติิประวััติิของท่่านแล้้ว ก็็น่่าจะเพิ่่�มให้้อีีก 1 ท่่าน แต่่ก็็แล้้วแต่่มติิของผู้้�ถืือหุ้้�นว่่า
ผู้้�ถืือหุ้้�นจะเห็็นด้้วยหรืือไม่่เห็็นด้้วย น่่าจะให้้ออกความเห็็น
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ผู้้�รัับมอบฉัันทะเรีียนประธานว่่า ระเบีียบวาระที่่� 6, 7 และ 8 เป็็นวาระที่่�สอดคล้้องกััน เพราะหากวาระที่่� 7
มีีมติิไม่่เห็็นชอบ ย่่อมเป็็นเหตุุให้้ไม่่มีีวาระที่่� 8 และในขณะเดีียวกัันก็็ไม่่แน่่ใจว่่า ระเบีียบวาระที่่� 7 เกี่่�ยวข้้องกัับวาระที่่�
9 หรืือไม่่ กล่่าวคืือ เห็็นด้้วยกัับที่่�ประธานได้้กล่่าวมาว่่า บางทีีต้้นทุุนเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญ เพราะฉะนั้้�นวัันนี้้�สิ่่�งที่่�ท่่านได้้กรุุณา
คืือ เรามาร่่วมกัันคิิด และปีีนี้้�เป็็นปีีที่่�เหมืือนจะ cut off ปีีหน้้าแล้้ว ปีี 2564 เป็็นจุุดสำำ�คััญที่่� เรากำำ�ลัังจะเข้้าสู่่�แล้้ว
ดัังนั้้�นประเด็็นสำำ�คัญ
ั ที่่สุ� ดคืื
ุ อ อย่่างที่่ท่� า่ นว่่า คนช่่วยคิิดดีี แต่่บังั เอิิญคนช่่วยคิิด จะทำำ�ให้้บางส่่วนต้้องมีีค่่าใช้้จ่่ายบางอย่่าง
เพิ่่�มขึ้้�นด้้วย ดัังนี้้�แล้้วคำำ�ถามคืือ หากในกรณีีที่่�ระเบีียบวาระที่่� 7 ส่่งผลต่่อระเบีียบวาระที่่� 9 แล้้ว หมายรวมว่่า 7 ท่่านนี้้�
อยู่่�ใน cover ไม่่เกิิน 5 ล้้านบาท ตััวเลขนี้้�มีีความเป็็นไปได้้หรืือไม่่ หรืือว่่าในระเบีียบวาระที่่� 9 เป็็นตััวเลขสำำ�หรัับ 6 คน
ถ้้าสมมติิว่่าระเบีียบวาระที่่� 7 มีีการเปลี่่�ยนแปลงและส่่งผลต่่อระเบีียบวาระที่่� 9 มีีการบริิหารจััดการสำำ�หรัับค่่าตอบแทน
กรรมการบริิหารไม่่อยู่่�ในขอบเขตเดิิม เพราะฉะนั้้�นก็็ต้้องขอความกรุุณาท่่านว่่า หากจำำ�นวนเยอะขึ้้น� ก็็ขอให้้เสีียสละโดยการ
cut off บางส่่วนออกมาจะได้ก้ รรมการ ทีีนี้้�ประเด็็นเดีียวก็็จะหายไปเลย ประเด็็นที่่� 1 ถ้้ามีีมติิในวาระที่่� 7 ย่่อมส่่งผลต่่อวาระ
ที่่� 9 อย่่างแน่่นอน ประเด็็นที่่� 2 ถ้้าวาระที่่� 7 มีีมติิ ก็็ย่่อมส่่งผลต่่อวาระที่่� 8 ด้้วย เพราะฉะนั้้�นก็็ควรจะต้้องคิิดไปในรอบ
เดีียวกััน จึึงขอความกรุุณาจากกรรมการว่่า ถ้้ามีีคนช่่วยคิิดเพิ่่�มขึ้้น� ในกรอบที่่เ� งิินไม่่มากขึ้้น� ไปกว่่าเดิิมก็น่็ า่ จะเป็็นประโยชน์์
ต่่อการบริิหาร
ประธานชี้้�แจงว่่า วงเงิินที่่�ขอในข้้อ 8. 5 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นอยู่่�ในวงเงิิน 5 ล้้านบาท
	คุุณฮั้ง�้ ใช้้ อััคควััสกุุล ในนามชมรมผู้้ถื� อื หุ้้น� ไทยกล่่าวว่่า เห็็นด้้วยกัับการไม่่เพิ่่�มกรรมการ และยืืนยัันให้้ท่่านกรรมการ
ตรวจสอบเรื่่�อง CEO ทำำ�หน้้าที่่�ตามที่่ดำ� ำ�ริิของท่่านชััดเจน เพราะผมก็็มีีออเดอร์์จากมาเลเซีีย ตอนนี้้�มาเลเซีียก็็ทำำ�ไม่่ทััน
ผ่่านไป ผู้้�บริิหารก็็พููดอย่่างที่่�ท่่านพููดว่่า เราต้้องรัักษาลููกค้้าฐานเก่่า ผมก็็เลย fail แต่่ไม่่เป็็นไร fail ก็็เพื่่�อความอยู่่�รอด
อย่่างที่่�บอกว่่าออเดอร์์เราล้้น เราช่่วยกัันพััฒนาการผลิิตให้้ดีีและเร็็ว รวมถึึงมีีจำำ�นวนมากขึ้้�น จะเป็็นประโยชน์์สููงสุุด
ผมคงไม่่เห็็นด้้วยกัับการเพิ่่�มกรรมการในช่่วงกลางวาระแต่่สิ่่�งที่่�อยากจะฝากท่่านคณะกรรมการที่่�เป็็นฝ่่ายกฎหมายช่่วย
ดำำ�เนิินการสิ่่�งที่่ไ� ม่่ชอบมาพากลให้้ชััดเจน ผมในนามชมรมผู้้ถื� อื หุ้น�้ ไทยคืือ กลุ่่�มบุุคคลผู้้ถื� อื หุ้น�้ รายย่่อยรวมตััวกันั แล้้วก่่อตั้้ง�
ขึ้้น� มาหลายเรื่่อ� งหลายคราวที่่ไ� ด้้เห็็นการประชุุมเป็็นในรููปแบบนี้้�น้้อยคืืออยากจะฝากเรื่่อ� งการร่่วมมืือกััน อย่่าขััดแย้้งกััน
เพราะซัันไทยเรายัังคาดหวัังกัับการเข้้ารีีเซ็็นเทรด ต้้นทุุนของทุุกคนไม่่เท่่ากััน เพราะฉะนั้้�นอย่่าคิิดว่่า ฉัันมีีเงิินเยอะแล้้ว
ไม่่จำ�ำ เป็็น อย่่างไรก็็ยืืมไป ผมอยากให้้กิิจการกลัับมาร่่วมมืือกัันให้้ซัันไทยกลัับมา เข้้มแข็็ง ผมอยู่่�ในตลาดทุุนมาประมาณ
20 ปีี อยากจะอุุทิิศตััวให้้ตลาดทุุน อยากทำำ�งานให้้ตลาดทุุน สุุดท้้ายผมอยาก เห็็นบริิษัทจดท
ั
ะเบีียนของประเทศไทย
เข้้มแข็็ง มั่่�นคง แล้้วผู้้�ถืือหุ้้�นตรงกัันข้้าม ผมฝากเรื่่�องเดีียวคืือ เราควรจะประสานงานกัันและช่่วยเหลืือกััน อย่่าเห็็นแก่่
ประโยชน์์ส่่วนตน ขอให้้เห็็นแก่่ส่่วนรวม ผู้้�ถืือหุ้้�นบางท่่านบอก 17 บาท ไม่่เป็็นไร แต่่บนความถููกต้้อง ผมอยากเห็็น
ซัันไทยโตไปข้้างหน้้า วาระนี้้�ผมจึึงไม่่เห็็นด้้วย
	คุุณวิิสิิทธิ์์� กรรมการ ชี้้�แจงว่่า ที่่�ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�นพููดพาดพิิงผมในเรื่่�องของทางกฎหมาย ไม่่ได้้พาดพิิงในทางที่่�ไม่่ดีี
แต่่ผมกำำ�ลัังจะตอบว่่าในเรื่่�องทางกฎหมายไม่่ใช่่เฉพาะตััวผมแต่่เป็็นทั้้�งคณะกรรมการ ตามที่่�ท่่านประธานได้้เรีียนไว้้
เรามีีความมุ่่�งหมายที่่�จะปกป้้องผลประโยชน์์ของบริิษััทอย่่างเต็็มที่่� นอกเหนืือจากกฎหมาย ถ้้ากฎหมายเปิิดช่่องให้้เรา
สามารถเรีียกร้้องได้้ คณะกรรมการทั้้�งหมดมีีหน้้าที่่ต� ามกฎหมายที่่ต้้� องทำำ�ตามนั้้�น และผมเป็็นนัักกฎหมาย ผมก็็จะยืืนยััน
ให้้คณะกรรมการกระทำำ�ตามนั้้�น เพื่่�อนำำ�ผลประโยชน์์กลัับมาสู่่�บริิษััท เพราะฉะนั้้�นนี่่คืื� อ เรื่่�องที่่� 1 ที่่�ผมพาดพิิง เรื่่�องที่่� 2
ขออนุุญาตชี้้�แจงแทนไปเลยกล่่าวคืือ จำำ�นวนกรรมการจะมากหรืือน้้อยมีี 2 มุุมด้้วยกััน มุุมที่่� 1 มากไปก็็จะเกิิดค่่าใช้้จ่่าย
มุุมที่่� 2 มามากก็็จะมาช่่วยกัันทำำ�งาน มีีความเห็็นมาทำำ�อะไรได้้ ผมกลัับมาที่่�มุุมที่่� 1 ก่่อน มุุมที่่� 1 เรากำำ�หนดวงเงิินไว้้
จะต้้องจ่่ายไม่่เกิิน 5 ล้้านบาท กรรมการซัันไทยจากปััจจุุบัันมีีอยู่่� 6 คน เดิิมสมััยก่่อนมีี 7 คน ก็็วงเงิิน 5 ล้้านบาท สมััย
7 คน หรืือสมััย 6 คน ที่่ผ่� ่านมา เงิินก็็ไม่่เคยใช้้ถึึง 5 ล้้านบาท ถ้้าท่่านดูู ใช้้เพีียงแค่่ 2.3 ล้้านบาท ผมจะบอกว่่าอััตรา
ค่่าตอบแทนกรรมการที่่จ� ะมาเป็็น ในความเห็็นของผมค่่อนข้้างน้้อยมาก ถ้้าท่่านดููว่่า เงิินต่่อปีีรายได้้กรรมการ 1 ท่่าน
ประมาณ 2 แสนบาทต่่อปีี ฉะนั้้�น จะเพิ่่�มกรรมการอีีก 1 ท่่าน ก็็จะเสีียเพิ่่�มอีีกแค่่ 2 แสนบาท ส่่วนเงิิน 5 ล้้านบาท
ก็็ไม่่มีีทางใช้้หมด ฉะนั้้�น เรื่่�องค่่าใช้้จ่่ายในมุุมที่่� 1 ผมจะบอกว่่าไม่่มีีผลกระทบเลย เราเพิ่่�มได้้อีีกถึึง 10 คน ก็็ยัังไม่่ถึึง
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5 ล้้านบาท เมื่่�อกลัับมามุุมที่่� 2 เราต้้องการผลประกอบการที่่�ดีี ถ้้าค่่าใช้้จ่่ายที่่�เพิ่่�มขึ้้�นมาไม่่ได้้มาก แต่่จะส่่งผลให้้มีี
ผลประกอบการที่่�ดีี ช่่วยคิิด ช่่วยทำำ�ได้้ เพีียงแค่่ 2 แสนบาทต่่อปีี ผมมองว่่าคุุณาปกรณ์์ที่่�กรรมการคนใหม่่จะทำำ�ให้้เรา
กำำ�ไรเพิ่่�มขึ้้�นมา 1 ล้้านบาท 2 ล้้านบาทต่่อปีี ก็็คุ้้�มค่่า ฉะนั้้�นในประเด็็นนี้้�ผมอยากจะให้้พิิจารณาดููว่่า คนใหม่่เข้้ามาแล้้ว
จะทำำ�ประโยชน์์ให้้ได้้หรืือไม่่อย่่างไร เรื่่อ� งค่่าใช้้จ่่ายตกไปแล้้ว เพราะว่่าค่่าใช้้จ่่ายน้้อยมาก ซึ่่ง� ผมเรีียนไปแล้้วในประเด็็นที่่� 1
	คุุณวิิสิทธิ์์
ิ � กรรมการ กล่่าวปิิดท้้ายว่่า ฉะนั้้�น ผมขอชี้้�แจงว่่า ด้้วยประสบการณ์์ของคนใหม่่ เราเห็็นพวกท่่านพููด
พาดพิิงมาถึึงวาระ วาระนี้้�เราพููดถึึงเรื่่�องของตำำ�แหน่่งจะเพิ่่�มหรืือไม่่เพิ่่�ม ท่่านใดจะขอชี้้�แจงเพิ่่�มเชิิญได้้เลย
	คุุณไกรวััลย์์ คทวาณิิช ผู้้�ถือื หุ้้�น กล่่าวว่่า วาระนี้้�คงจะมีี 2 ประเด็็น ประเด็็นแรก สำำ�หรัับวาระนี้้� ผมลงคะแนนเป็็น
งดออกเสีียง เนื่่�องจากมีีทั้้�งข้้อดีีและข้้อเสีีย อย่่างไรก็็ตามที่่�ทัักท้้วงก่่อนก็็คืือ วาระที่่� 7 ส่่วนนี้้�ขอทัักท้้วงท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น
ก่่อนหน้้านี้้�ว่่า วาระที่่� 7 นี้้�เกี่่�ยวข้้องกัับวาระที่่� 8 จริิงอยู่่� มีีผลต่่อวาระที่่� 8 แต่่ไม่่น่่าจะมีีผลต่่อวาระที่่� 9 เพราะวาระที่่� 9
เราไม่่ได้อ้ นุุมััติิเงิินกัันเราอนุุมััติิวงเงิินกัันนี่่�คืือเรื่่�องแรก เรื่่�องที่่� 2 จะไปเกี่่�ยวพัันกััน เพราะไหนๆ ก็็พููดไปถึึงแล้้วในเรื่่�อง
ตารางสรุุปค่่าตอบแทนปีี 2562 ในหนัังสืือเชิิญประชุุมหน้้าที่่� 5 เชื่่�อว่่ามีีข้้อความที่่�ผิิด เพราะว่่าที่่�บรรทััดรวมซึ่่�งเป็็น
บรรทััดที่่� 4 ของตาราง ปีี 2561 ใช้้ไป 1.7 ล้้านกว่่าบาท ปีี 2562 ใช้้ไป 1.6 ล้้านกว่่าบาท รวมกัันควรจะได้้ 3 ล้้านกว่่าบาท
แต่่ผลรวมด้า้ นล่่างเป็็น 2.1 ล้้านบาท ปรากฏว่่าจริิงๆ แล้้ว ท่่านต้้องเอาปีี 2562 ของคณะกรรมการบริิษัทั กัับปีี 2562 ของ
คณะกรรมการตรวจสอบมารวมกัันถึึงจะได้้เท่่านี้้� เท่่ากัับว่่าเป็็นการรวมช่่องตารางที่่ผิ� ดิ และทำำ�ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสัับสน เพราะ
จริิงๆ แล้้วผู้้�ถืือหุ้้�นไม่่จำำ�เป็็นต้้องรู้้�ยอดรวมระหว่่าง 2 ปีี ผู้้�ถือื หุ้้�นมีีความจำำ�เป็็นที่่�ต้้องรู้้�ยอดรวมในแต่่ละปีีของกรรมการ
ทั้้�ง 2 ชุุด น่่าจะมีีอะไรผิิดพลาดเกิิดขึ้้�น จะได้้พิิจารณารวมกัันไปเลย
ประธานชี้้�แจงว่่า ทางกรรมการไม่่มีีข้้อชี้้�แจงเพิ่่�มเติิม คำำ�แนะนำำ�ที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นให้้มาทุุกท่่านถืือว่่าดีีมีีประโยชน์์และ
กรรมการจะรัับไว้้พิิจารณา
	คุุณไกรวััลย์์ สอบถามประธานเพิ่่�มเติิมว่่า เช่่นนี้้�แล้้วถืือว่่า เป็็นการบัันทึึกว่่าท่่านจะต้้องไปดำำ�เนิินการแก้้ไข
หนัังสืือเชิิญประชุุมถููกต้้องไหม เพื่่�อให้้ตััวเลขรวมกัันถููกต้้อง
	คุุณเอกชััย กรรมการ กล่่าวว่่า ใช่่
	คุุณภััทร ผู้้รั� บั มอบฉัันทะ สอบถามว่่า ในเรื่่อ� งของ NRE เมื่่อ� สัักครู่่�นี้้� ทางผมดููแล้้วคืือ เราจะต้้องรัับส่่วนแบ่่งขาดทุุน
ปีีละประมาณ 136 ล้้านบาท เราถืือหุ้้�นอยู่่�ประมาณ 50% ใช่่ไหม แสดงว่่าจริิงๆ แล้้ว NRE เขาขาดทุุนปีีละประมาณ 270
ล้้านบาท และเมื่่อ� สัักครู่่�ที่ท�่ างกรรมการแจ้้งว่่า ได้ไ้ ปดููที่่บ� ริิษัทั NRE มาแล้้ว อยากทราบว่่า เมื่่อ� เขาไม่่ได้้ทำำ�ธุรกิ
ุ จิ อะไรเลย
และมีีพนัักงานอยู่่�แค่่ 10 กว่่าคน เพราะอะไรถึึงมีีค่่าใช้้จ่่ายขาดทุุนตั้้�ง 270 ล้้านกว่่าบาทต่่อปีี และเราจะทำำ�อย่่างไรกัันดีี
	คุุณวิิสิทธิ์์
ิ � กรรมการ ได้้ให้้ผู้้�สอบบััญชีีแจ้้งต่่อที่่�ประชุุม
ผู้้ส� อบบััญชีี ชี้้แ� จงว่่า ส่่วนนี้้�จะเป็็นคำำ�ตอบที่่เ� ป็็นข้้อเท็็จจริงิ ตามที่่ท่� า่ นกรรมการเรีียนว่่าในส่่วน NRE อย่่างที่่บ� อก
เมื่่�อสัักครู่่�ไม่่ได้้มีีอะไรมากมายที่่�จะทำำ�ให้้เกิิด Effect ลบ แต่่ว่่าตััวเลขที่่�อยู่่�ในงบของซัันไทยเป็็นตััวเลขที่่�เกิิดขึ้้�นเนื่่�องจาก
ว่่าใน NRE เอง มีีการซื้้�อทรััพย์์สิินที่่�เป็็นที่่�ดิิน และมีีอาคาร โรงงานบางส่่วน ซึ่่�งตามมาตรฐานทางบััญชีีเราจะต้้อง
ประเมิินเรื่่�องของข้้อบ่่งชี้้� เรื่่�องของการด้้อยค่่า ซึ่่�งเราก็็มีีการประเมิินราคาที่่ดิ� ินอาคารที่่�ถููกซื้้�อมา และตามราคาที่่�บริิษััท
ประเมิินก็็มีีผลขาดทุุนเกิิดขึ้้�น ตััวเลขก็็ประมาณที่่�ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�นบอกแล้้วว่่า 200 กว่่าล้้าน ซึ่่�งเราก็็รัับมาส่่วนหนึ่่�งประมาณ
100 กว่่าล้้านคืือจะเกิิดขึ้้น� ครั้้ง� เดีียว ยกเว้้นว่่า Assets นั้้�นด้อ้ ยค่่าอีีก หรืือว่่าราคาที่่ดิ� นิ หรืืออาคารลดลงอย่่างมีสี าระสำำ�คัญ
ั
ทุุกๆ สิ้้�นปีีก็็จะมีีตััวเลขที่่�ขาดทุุน แต่่ว่่าไม่่ได้้เป็็นค่่าใช้้จ่่ายขาดทุุนที่่จ� ะเกิิดขึ้้�นทุุกปีี เหมืือนที่่�ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�นเข้้าใจ
	คุุณประภาส ผู้้�ถือื หุ้้�น กล่่าวว่่า การตััดค่่าเสื่่�อม ที่่ดิ� ินไม่่ได้้ตััดค่่าเสื่่�อม ตััดได้้แต่่อาคาร เครื่่�องจัักร ที่่�เมื่่�อสัักครู่่�
ท่่านผู้้�ตรวจสอบบััญชีีบอกว่่าที่่ดิ� ินด้้วย ไม่่ทราบว่่ามีีที่่�ดิินประเภทไหนที่่�มีีค่่าเสื่่�อม
ผู้้�สอบบััญชีี ชี้้�แจงเพิ่่�มเติิมว่่า เมื่่�อสัักครู่่�นี้้� ผมพููดคำำ�ว่่า ด้้อยค่่า

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำ�กัด (มหาชน)

25

	คุุณประภาส กล่่าวว่่า ที่่�ดิินไม่่มีีด้้อยค่่า
ผู้้�สอบบััญชีี ชี้้�แจงต่่อว่่า ถ้้าสมมติิว่่า เราซื้้�อมาด้้วยราคาจากการตลาด ในส่่วนของที่่ดิ� ิน ถ้้าเราซื้้�อมา 100 ล้้าน
พอปััจจุบัุ นั ผู้้ป� ระเมิินก็็ประเมิินให้้ถึึง 80 ล้้าน แสดงว่่าแปรรููปลดลง ฉะนั้้�น ผู้้ส� อบบััญชีีจะต้้องประเมิินว่่าราคาที่่เ� ขาตีีมา
สููงกว่่าที่่คุ� ุณซื้้�อมา ฉะนั้้�น เราก็็เลยมีีการตั้้�งค่่าเผื่่�อด้้อยค่่าที่่�ดิิน
	คุุณประภาส สอบถามผู้้ส� อบบััญชีีว่่า แต่่ตามหลัักของสรรพากรจะไม่่ยอมให้้มีีที่ดิ�่ นิ ด้้อยค่่าใช่่ไหม คุุณเป็็นนัักบััญชีี
คุุณต้้องรู้้�สิว่ิ ่า สรรพากรยอมให้้ที่่�ดิินด้้อยค่่าไหม
ผู้้�สอบบััญชีีให้้คำำ�ตอบว่่า ส่่วนนี้้� ผมไม่่สามารถให้้คำำ�ตอบแทนสรรพากรได้้ สิินทรััพย์์ทุุกอย่่างเราประเมิินด้้วย
ข้้อบ่่งชี้้� เมื่่�อไหร่่ก็็ตามที่่�ไม่่สามารถที่่จ� ะ Generate รายได้้ให้้ Cover มููลค่่าของ ตามมาตรฐานบััญชีีเราต้้องมีีการตั้้�งค่่า
เผื่่�อการด้้อยค่่า
	คุุณประภาส สอบถามผู้้�สอบบััญชีีต่่อมาว่่า การที่่�คุุณทำำ�ที่่�ดิินด้้อยค่่าคุุณยื่่�นสรรพากรด้้วยไหม
ผู้้�สอบบััญชีี ชี้้�แจงว่่า แน่่นอน เวลาที่่�เรายื่่�นภาษีี เราจะต้้องมีีการปรัับปรุุงหลัักเกณฑ์์ตามมาตรฐานบััญชีีกัับ
หลัักเกณฑ์์ตามประมวลรััษฎากร ฉะนั้้�น 2 มาตรฐาน จึึงต่่างกัันอยู่่�แล้้ว ก็็จะมีีการปรัับปรุุงเพื่่�อที่่�จะไปยึึดแบบให้้เป็็นไป
ตามหลัักเกณฑ์์ตามประมวลรััษฎากร
	คุุณประภาส สอบถามต่่อว่่า หากคุุณทำำ�ด้้อยค่่าเสร็็จแล้้ว คุุณต้้องกลัับมาดููผลกำำ�ไรใช่่หรืือไม่่
ผู้้�สอบบััญชีี ให้้คำำ�ตอบว่่า ในประมวล ตามประมวลยื่่�นแบบนั้้�น ใช่่
	คุุณประภาส ชี้้แ� จงต่่อมาว่่า ใช่่ จะไปบอกว่่าที่่ดิ� นิ ด้อ้ ยค่่า ซึ่่ง� ไม่่เคยได้้ยิินเลยว่่าที่่ดิ� นิ ด้อ้ ยค่่า ทำำ�ไมต้้องประเมิินเท่่าที่่เ� ดิิม
ผู้้�สอบบััญชีี กล่่าวว่่า ผมคงต้้องขอให้้ท่่านกรรมการเรีียนชี้้�แจงเหตุุผลว่่า เหตุุไหนที่่�ดิินถึึงด้้อยค่่า แต่่ถ้้าตาม
มาตรฐานบััญชีีผมสามารถตอบได้้
	คุุณวิิสิทธิ์์
ิ � กรรมการ ชี้้�แจงเพิ่่�มเติิมว่่า ข้้อเท็็จจริิงที่่�พอจะทราบก็็คืือ พอเราเข้้าไปบริิษััท NRE เราก็็เห็็นว่่า NRE
เคยมีีการซื้้�อที่่�ดิินไว้้อยู่่�หลายแปลงด้้วยจำำ�นวนเงิินสููงดัังนั้้�น สิ่่�งที่่�จะทำำ�ได้้ก็็คืือ เราจะต้้องจััดทำำ�งบการเงิินของ NRE
ขึ้้�นมาว่่า การจััดทำำ�งบการเงิิน NRE ก็็จะต้้องดููว่่าทรััพย์์สิินของ NRE เป็็นอย่่างไร เพื่่�อจะแสดงในงบของ NRE แล้้วงบ
NRE จะต้้องมา Consolidated กัับงบซัันไทยแล้้วก็็จะส่่งผล ตอนทำำ� NRE ก็็จะทำำ�งบขึ้้�นมาได้้ดููว่่าทรััพย์์สิินมีีเท่่าไร
เราไม่่ได้้มีีการประเมิินราคาที่่�ดิิน ประเมิินราคาเครื่่�องจัักร แล้้วก็็เสนอให้้ผู้้�สอบบััญชีีดูู ผู้้�สอบบััญชีีก็็เห็็นว่่าแบบนี้้�คืือ
ด้้อยค่่าใช่่ไหม ก็็ลงในบััญชีีของ NRE ด้อ้ ยค่่าเท่่าไร ก็็มา Reflect ในบััญชีีของ ซัันไทย เพราะ ซัันไทย มีคี วามเป็็นผู้้ถื� อื หุ้น�้ ใน
NRE อยู่่�ส่่วนหนึ่่ง� ส่่วนคำำ�ถามที่่�ว่า่ ที่่ดิ� นิ ด้้อยค่่าได้้หรืือไม่่ แล้้วสรรพากรรัับได้้หรืือไม่่ ก็็ต้้องไปถามสรรพากร นอกจากว่่า
ทางฝ่่ายบััญชีี ผู้้�สอบบััญชีีจะพยายามช่่วยตอบ
ประธานชี้้�แจงว่่า ไม่่ทราบตอบตรงไปไหม ซื้้�อที่่�แพงกว่่าราคาจริิงครัับ ปััญหาคืือด้้อยค่่า ลงบััญชีีซื้้�อที่่�แพง ซื้้�อที่่�
100 บาท ไปเจออีีกที่่� 20 บาท เท่่านี้้�
ประธานได้้สอบถามว่่ามีีผู้้�ถืือหุ้้�นท่่านใดจะสอบถามหรืือมีีความเห็็นในเรื่่�องนี้้�เพิ่่�มเติิมหรืือไม่่
เมื่่�อไม่่มีผู้ี ้�ใดสอบถามหรืือมีีความเห็็นเพิ่่�มเติิม ประธานจึึงขอให้้ที่่�ประชุุมพิิจารณาลงมติิ

มติิ ที่่ป� ระชุุมผู้้ถื� อื หุ้น�้ มีีมติิพิจิ ารณาไม่่เพิ่่�มจำำ�นวนกรรมการ 1 ตำำ�แหน่่ง ด้้วยคะแนนคะแนนเสีียงข้้างมากของผู้้ถื� อื หุ้้น� ที่่�
มาประชุุมและออกเสีียงลงคะแนนดัังนี้้�

เห็็นด้้วย

3,904,302,400 เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ 32.1003
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ไม่่เห็็นด้้วย
	บััตรเสีีย
	รวมจำำ�นวน
งดออกเสีียง

7,842,034,494
416,468,200
12,162,805,094
11,522,580

เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ
เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ
เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ
เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ

64.4755
3.4241
100.0000
-

ผู้้�ถืือหุ้้�น กล่่าวเรีียนท่่านประธานว่่า ตอนนี้้�เราพิิจารณาวาระ 7, 8 และ 9 ไปพร้้อมกัันดีีแล้้ว เพราะฉะนั้้�นวาระที่่�
7, 8 และ 9 นี้้� ผมว่่าพิิจารณาให้้เสร็็จคืือ วาระที่่� 8 นี้้�ไม่่ต้้องพิิจารณาแล้้ว เพราะว่่ามีีมติิ ไม่่เพิ่่�มกรรมการ ส่่วนวาระที่่�
9 นี้้� คืือ เมื่่�อสัักครู่่�บอกว่่า อยู่่�ในวงเงิิน 5 ล้้านบาท และไม่่เพิ่่�ม แต่่จริิงๆ แล้้วผมว่่าถ้้าเพิ่่�มกรรมการ รายจ่่ายก็็ต้้องเพิ่่�ม
เพีียงแต่่จะอยู่่�ในวงเงิิน 5 ล้้านบาทหรืือไม่่ เลยอยากจะเรีียนถามว่่าท่่านจะใช้้จนเต็็มวงเงิินหรืือ จำำ�เป็็นต้้องรัักษา
ประโยชน์์ของบริิษััท ไม่่ใช่่ว่่าไม่่เกิิน 5 ล้้านบาทจะเอาอีีก ดีีที่่�มีีมติิออกมาไม่่เห็็นด้้วย ทีีนี้้�ผมข้้องใจอีีกประการหนึ่่�ง
ขอเรีียนถามคุุณวิิสิทธิ์์
ิ ว่� า่ มีีหุ้น�้ ที่่� NRE ยัังไม่่ชำ�ร
ำ ะเท่่าไร ชำำ�ระแล้้วเท่่าไร ที่่ยั� งั ไม่่ได้้ชำำ�ระเท่่าไร แล้้วก็็ประเมิินทรััพย์สิ์ นิ ของเขา
ฝ่่ายบริิษััทที่่�ทำำ�งบดุุล มีีอะไรที่่�จะยื่่�นได้้บ้้างมีีอยู่่�เท่่าไร มีีอยู่่�กี่่�ตััน มีีอยู่่�กี่่�ร้้อย กี่่�ร้้อยล้้าน หรืือว่่ามีีไม่่ถึึงร้้อยล้้าน
แล้้วรวบรวมว่่าได้้เท่่าไร และที่่�เข้้าไปอยู่่�ใน NRE ก็็ควรจะลงมติิปิิดบริิษััท NRE ได้้แล้้ว เรื่่�องอะไรเราจะต้้องไปบริิหาร
NRE ให้้ปวดหััว ไม่่จำำ�เป็็น ปิิดไปเลยจะได้้ไม่่มีีขาดทุุน ไม่่ต้้องเดิินหน้้าของ NRE อีีกต่่อไป ตอนนี้้�ยึึดทรัพย์
ั ์อย่่างเดีียว
และจััดการกรรมการเขา ใครที่่ยั� งั ไม่่ชำ�ร
ำ ะหุ้้น� เรีียกเพื่่อ� ให้้ชำำ�ระ ขอยอดหน่่อยว่่า ชำำ�ระหุ้น�้ แล้้วเท่่าไรยัังไม่่ชำ�ร
ำ ะเท่่าไร และ
ยัังมีีทรััพย์์ที่่�ประเมิินอยู่่�อีีกเท่่าไร
	คุุณวิิสิิทธิ์์� กรรมการ ชี้้�แจงว่่า มีีองค์์ประกอบหลายอย่่าง NRE ในเรื่่�องตััวเลขผมจะให้้ทางผู้้�บริิหารเป็็นคนชี้้�แจง
แต่่ในหลัักการ เราเข้้าไปถืือหุ้้�น ข้้อเท็็จจริิงที่่�รัับทราบมาแล้้วปรากฏคืือ ซัันไทยลงทุุนเต็็มจำำ�นวน ที่่�มีีการเพิ่่�มทุุน
มีีผู้้�ถืือหุ้้�นอยู่่�หลายรายที่่�อ้้างว่่าเป็็นผู้้�เพิ่่�มทุุน แต่่ปรากฏหลัักฐานว่่าไม่่ได้้ใส่่เงิินเพิ่่�มทุุน จำำ�นวนเงิินเท่่าไร อย่่างไร
จะให้้ทางคุุณเอกชััยเป็็นผู้้�ชี้้�แจง ประการที่่� 2 ถ้้าบริิษััทมีีสิิทธิิที่่�จะยึึด หรืือว่่าฟ้้องเรีียกร้้องจากผู้้�ก่่อให้้เกิิดความเสีียหาย
อย่่างที่่ท่� า่ นประธานพููด เราดำำ�เนิินการตามกฎหมายได้้อยู่่�แล้้วในส่่วนของบริิษัทั NRE มีีทรััพย์สิ์ นิ เราอยากจะขายหรืือไม่่
ไม่่ต้้องไปยึึด NRE เป็็นบริิษัทั ของ NRE ถ้้าขายก็็ต้้องให้้มีีมติิคณะกรรมการ NRE ตกลงขายได้้เงิินมาก็็ต้้องมาแบ่่งผู้้ถื� อื หุ้้น�
ทีีนี้้�ก็ต้้็ องไปเกี่่ย� วพััน หลายอย่่าง ผมว่่าเป็็นประเด็็นของกฎหมายเยอะ ซึ่่ง� ตามที่่ท่� า่ นประธานว่่าและก็็ไม่่อยากเอาประเด็็น
ข้้อกฎหมายมาชี้้�แจงในที่่�ประชุุมนี้้�
ประธาน อธิิบายเพิ่่�มเติิมว่่า NRE ที่่�คุุยกัันมามีีทั้้�งหมด 4 ประเด็็น
1) กรรมการที่่�อนุุมััติิ NRE อนุุมััติิเช็็คเอง และมีีการอนุุมััติิ
2) ให้้ฟ้้องกรรมการ NRE ที่่ยั� ังไม่่ชำำ�ระหุ้้�น
3) ให้้ประเมิินมููลค่่าทรััพย์์สิิน NRE ที่่จ� ะมาปรัับคืืนซัันไทยเป็็นเท่่าไร
4)	ดำำ�เนิินการกัับกรรมการของซัันไทยที่่�ไปถืือหุ้้�น NRE
	ผมว่่ามีี 4 ข้้อนี้้� และทางผมก็็จะรัับไปดำำ�เนิินการภายใต้้กฎหมาย รายละเอีียดเป็็นหนี้้�เท่่าไร อย่่างไร ผมจะขอ
อนุุญาตใส่่ลงไปในรายงานการประชุุม เพราะวัันนี้้�เราอยู่่�ซัันไทย เราไม่่ได้้เตรีียมมา ต้้องขอโทษด้้วย
	คุุณธรรมนััส โอภาสเสถีียร ผู้้�ถืือหุ้้�นสมาคมส่่งเสริิมผู้้�ส่่งออกไทย กล่่าวเรีียนประธานกรรมการและคณะกรรมการ
STHAI ว่่า ผลประกอบการของบริิษัทั ทิิศทางที่่ผ่� า่ นมาค่่อนข้้างจะมีีปััญหาเยอะ ทั้้�งในเรื่อ�่ งของการบริิหารจััดการกรรมการ
เรื่่�องของการลงทุุนที่่�ผิิดพลาด แต่่ว่่าขณะนี้้�เรามีีแสงสว่่างที่่�ปลายอุุโมงค์์ มีีออเดอร์์เข้้ามาเยอะ โอกาสตรงนี้้�มีีไม่่มาก
ถ้้าเราบริิหารจััดการไม่่ดีีพอ ก็็ไม่่สามารถที่่�จะทำำ�ให้้ได้้สููงสุุด ผมจึึงอยากเรีียนเสนอ 3 จุุด ที่่เ� ป็็นจุุดของการบริิหารของเรา
ซึ่่�งเป็็นข้้อเสนอแนะ

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำ�กัด (มหาชน)
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	ข้้อเสนอที่่� 1 คืือ ปััญหาใหญ่่ที่ทำ�่ �ำ ให้้ Bottom Line ของตััวเลขของการกำำ�ไรขาดทุุนนั้้�นอยู่่�ที่�่ NRE ปีีที่แ�่ ล้้วผลออกมา
เราต้้องขาดทุุน 136 ล้้านบาท ซึ่่ง� ปกติิแล้้วการประมาณการของกรรมการบริิหารผมเข้้าใจว่่ามีีตััวเลขอยู่่� บางทีีก็็ประมาณการ
1 ปีี, 3 ปีี หรืือ 5 ปีี แต่่ไม่่ต้้องขนาดนั้้�น ผมอยากให้้ตััวเลขของกรรมการที่่ทำ� ำ�อยู่่� ได้้คำำ�นวณตััวเลขคร่่าวๆ เอาให้้ได้้ 136
ล้้านปีีที่่�แล้้ว ปีีนี้้� 163 ล้้าน ปีีที่่�ผ่่านมา ปีีที่่�จะถึึงนี้้�ที่่�เรากำำ�ลัังแก้้ไขที่่�ท่่านประธานได้้บอกว่่า เราจะต้้องทำำ�ทั้้�ง 4-5 ข้้อ
และ Serial ถ้้าขาดทุุนน้้อยเท่่าไร มากเท่่าไร เพื่่�อว่่าผู้้�ถืือหุ้้�นจะได้้ไปคำำ�นวณได้้ว่่า ถ้้าเป็็นเช่่นนี้้�แล้้วจะเป็็นอย่่างไรต่่อ
นี่่คืื� อประการที่่�หนึ่่�ง
ประการที่่� 2 คืือ สิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นในเรื่่�องของอััตราการแลกเปลี่่�ยน ซึ่่�งเงิินบาทเราแข็็ง แล้้วก็็ผัันผวนมาก เมื่่�อสัักครู่่�
ก็็มีีท่่านผู้้�ถืือหุ้้�นได้้สอบถาม แต่่ก็็ยัังไม่่ได้้รัับคำำ�ตอบ เลยอยากจะทราบว่่า มีีวิิธีีการอย่่างไรที่่�จะบริิหารจััดการในส่่วนนี้้�
เพราะปีีที่แ�่ ล้้ว 6% นี้้� ก็็ไม่่น้้อย ถึึงแม้้เราจะบอกว่่าเรามีีออเดอร์์เยอะ กำำ�ไรเยอะ แต่่ค่า่ ใช้้จ่่ายตรงนี้้� ถ้้าเราบริิหารจััดการได้้
6% นี้้� จะลงมาเท่่าไร เรามีีวิิธีีการจััดการอย่่างไร นี่่คืื� อประการที่่�สอง
ประการที่่� 3 คืือ การบริิหารในเรื่่อ� งของการผลิิต ออเดอร์์เรามีีมากไปถึึงกลางปีีหน้้าแล้้ว เรื่่อ� งปััญหาทางเครื่่อ� งจัักร
สำำ�คัญ
ั ในการที่่จ� ะรััน เพราะว่่าถ้้าเกิิดเสีีย ทางเราจะมีีการดำำ�เนิินการอย่่างไร เพราะเราก็็ไม่่เคยมีีออเดอร์์เยอะถึึงขนาดนี้้�
ทุุกทีีเรารัันแค่่ 70% Utilization 70% ตอนนี้้�เกิิน 100 แล้้ว แล้้วเรามีีตรงนี้้�อย่่างไร เพื่่�อจะมั่่�นใจได้้ว่่า ออเดอร์์ที่่�เรามีีอยู่่�
เราจะได้้ขายได้้ นี่่�เป็็น 3 ประเด็็น ที่่ผม
� อยากจะเรีียนถามท่่าน
	คุุณวิิสิทธิ์์
ิ � กรรมการ ชี้้แ� จงว่่า Situation ของบริิษััทที่่ผ่� า่ นมาตั้้�งแต่่วันั ที่่�ผมเข้้ามาเป็็นกรรมการ รวมทั้้�งก่่อนที่่�จะเป็็น
กรรมการ ผมก็็อยู่่� ผมบอกได้้เลยว่่า บริิษัทั มีีปััญหามาก เนื่่�องจากการลงทุุน NRE และตััวบริิษััทเองในเรื่่�องของการผลิิต
การขายยัังไม่่ดีีทำำ�ให้้มีีผลขาดทุุนด้้วยตนเอง มาซ้ำำ��ด้้วย NRE ก็็ยิ่่�งมากขึ้้�น ปััจจุุบัันในอุุตสาหกรรมถุุงมืือยาง มีี Demand
ในโลกนี้้�อยู่่� Demand ก่่อนโควิิดแล้้วมาถึึงปััจจุบัุ นั Demand ขึ้้น� เป็็น 10 เท่่า 20 เท่่า ราคาถุุงมืือยางก็็ขึ้้น� ไป 100%, 300%
หรืือ 1 เท่่า หรืือ 3 เท่่า สิ่่�งที่่�เราอยากจะทำำ�ก็็คืือ ขาดทุุนคราวที่่�แล้้วไม่่เป็็นไร ผ่่านมาแล้้ว แต่่การรีีซููมไม่่ได้้เอาขาดทุุน
ที่่�ผมเข้้าใจคืือ ก.ล.ต. ไม่่เอาขาดทุุน คราวที่่�แล้้วมาดููว่่าจะมีีผลกัับสิ่่�งที่่�จะรีีซููมหรืือไม่่ แต่่จะดููว่่า Q1, Q2, Q3, Q4
ของเราจะต้้องมีีกำำ�ไร และเป็็นจำำ�นวนที่่�สููงพอสมควรถึึงจะเข้้าไปรีีซููมได้้ ฉะนั้้�น แสงปลายอุุโมงค์์ของเราก็็คืือ เราคิิดว่่า
แนวโน้้มเราน่่าจะขอไปรีีซููมได้้ใน Q1 หรืือ Q2 ปีีหน้้า คืือเราต้้องมีีงบปีีของเราปีีนี้้�ให้้ออกมาได้้เป็็น Positive ตััวเลขดีี
แล้้วก็็ไปรีีซููมได้้ รีีซููมอย่่าเพิ่่�งดีีใจ การรีีซููมแล้้วหุ้้�นไปเทรดที่่� 0.10 สตางค์์ หรืือ 0.15 สตางค์์ อัันนั้้�นถืือว่่าสอบตก เราต้้อง
ดููว่่าธุุรกิจิ บริิษัทั ที่่เ� หมืือนกัับเราคล้้ายๆ กััน ทุุกคนเป็็นคนที่่อ� ยู่่�ในวงการตลาดทุุนหรืือว่่าอะไร ก็็เคยเห็็นศรีีตรััง ลููกศรีีตรััง
เขาก็็พููดเหมืือนกัันนั่่�นเกิิดขึ้้�นได้้เพราะโควิิดเหมืือนกััน เราก็็ต้้องใช้้ประโยชน์์จากโควิิดที่่� Demand สููง ราคาแพง
เราจะต้้องเอา ตััวนี้้� ฉะนั้้�น ผมก็็มีีความตั้้�งใจและอยากจะเห็็นว่่าเราเข้้าไปรีีซููมได้้ ราคาหุ้้�นเราต้้องได้้ดีีด้้วย ดัังนี้้�แล้้วที่่�ว่่า
แสงปลายอุุโมง ใช่่ แต่่เราอย่่าใช้้ประโยชน์์แค่่แสงอย่่างเดีียว เราต้้องใช้้ประโยชน์์จากโควิิดให้้เต็็มที่่� และเมื่่�อเราเข้้าไป
เทรดรีีซููมนั้้�นจะต้้องได้้ราคาหุ้้�นที่่�ดีี จะไป 1 บาท, 3 บาท หรืือ 5 บาทแต่่ไม่่ใช่่แค่่ 0.50 สตางค์์ หรืือ 0.10 สตางค์์
ส่่วนในรายละเอีียด ผมขอให้้ทาง ผู้้�บริิหารชี้้�แจงเพิ่่�มเติิม
ประธาน กล่่าวว่่า มีีคำำ�ถามที่่�ถามจำำ�นวน 3 ข้้อ โดยจะให้้ผู้้�บริิหารเป็็นผู้้ชี้้� �แจง
1)	ปััญหาหลัักก็็คืือ NRE ปีีนี้้�เราขาดทุุนไป 130 ล้้าน ในปีี 2563 และ 2564 จะขาดทุุนเท่่าไร
2)	อััตราแลกเปลี่่�ยน มีีวิิธีีการจััดการอย่่างไร หากปีีนี้้�ขาดทุุน 6% กว่่า
3) เครื่่�องจัักรจะรัันอย่่างไรในเมื่่�อปริิมาณมีีความต้้องการ ผู้้�บริิหารมีีระบบบริิหารจััดการอย่่างไรจะมา support
เพีียงพอกัับความต้้องการของตลาด
	คุุณเอกชััย กรรมการ ชี้้�แจงว่่า สำำ�หรัับข้้อที่่� 1 ที่่�บอกว่่า NRE จะมีีผลกระทบต่่อซัันไทยในปีี 2563 เท่่าไร ก็็คืือ
ใน Q1 เราเกิิดผลกระทบจาก NRE มาแล้้ว 5 ล้้านบาท ซึ่่�งบริิษััทประมาณการว่่า ทั้้�งปีีน่่าจะประมาณ 15 ล้้านบาท
เพราะน่่าจะ Q ละ 3 ล้้านบาท

28

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564

	สำำ�หรัับข้้อที่่� 2 ที่่�บอกว่่าจะป้้องกัันความเสี่่�ยงของ L/C หรืืออััตราการแลกเปลี่่�ยนได้้อย่่างไร อัันดัับแรกคืือ ตอนนี้้�
เราก็็มุ่่�งเน้้นขายในประเทศเพิ่่�มมากขึ้้�น จากเมื่่�อก่่อน 70% ตอนนี้้�ผมต้้องแบ่่งมา 50-50 และก่่อนหน้้านี้้� เราได้้วงเงิิน
ของธนาคารมา 25 ล้้านบาท ซึ่่ง� เราไม่่จำ�กั
ำ ดั การที่่จ� ะได้้เงิินกลัับมา เราขาดประมาณ 50 ล้้านบาท ซึ่่ง� เราต้้องการปกติิได้แ้ ค่่
50% เพราะว่่าเรามีีวงเงิินอยู่่�แค่่นี้้�
	สำำ�หรัับข้้อที่่� 3 ว่่าเป็็น Capacity แล้้วคืือ ตอนนี้้�เราพยายามปรัับปรุุงพััฒนาเครื่่�องจัักรให้้สามารถผลิิตถุุงมืือได้้
เยอะขึ้้�น ก็็คืือวิ่่�งให้้เร็็วขึ้้�น แล้้วก็็เพิ่่�มอุุณหภููมิิ ซึ่่�งตรงนี้้�เราก็็มีีแผนทำำ� ผมคิิดว่่าภายในประมาณ Q3 น่่าจะเพิ่่�มผลผลิิต
การผลิิตเพิ่่�มขึ้้�นได้้
	คุุณไกรวััลย์์ ผู้้ถื� อื หุ้น�้ กล่่าวว่่า มีี 1 คำำ�ถาม เรื่่อ� ง NRE ที่่ท่� า่ นประธานบอกว่่าจะต้้องมีีการไปติิดตามให้้กรรมการของ
NRE ให้้ชำำ�ระทุุนเพิ่่�มให้้ครบ ไม่่แน่่ใจว่่าเข้้าใจถููกไหมว่่า กรรมการท่่านที่่ว่� า่ ก็็เป็็น ผู้้ถื� อื หุ้น�้ ด้้วย ดัังนั้้�น การจะชำำ�ระทุุนให้้ครบ
ก็็อยู่่�ในฐานะผู้้ถื� อื หุ้น�้ ของเขาใช่่หรืือไม่่ ส่่วนในฐานะกรรมการเขา กรรมการบริิษัทั ก็็มีีหน้้าที่่ไ� ปติิดตามบรรดาผู้้ถื� อื หุ้น�้ ที่่ยั� งั
ชำำ�ระทุุนไม่่ครบ ซึ่่�งตรงนี้้�ก็็เป็็นสิ่่�งที่่�เราต้้องติิดตามให้้เขาไปทำำ�ให้้ถููกต้้อง ผมไม่่แน่่ใจว่่าเข้้าใจถููกหรืือเปล่่า
	คุุณวิิสิิทธิ์์� กรรมการ ชี้้�แจงว่่า จากที่่�ถามมาว่่าจะไปติิดตามให้้ใครชำำ�ระค่่าหุ้้�น แล้้วกรรมการจะเกี่่�ยวข้้องอย่่างไร
ส่่วนนี้้�จะลงในรายละเอีียดทางกฎหมายพอสมควร และผมพููดหลัักกฎหมายได้้ แต่่เราไม่่พููด Strategy ว่่าเราจะทำำ�อย่่างไร
แต่่โดยหลัักการมีี 2 ส่่วน
1) ผู้้�ถือื หุ้้�นที่่�ไม่่ได้้ชำำ�ระค่่าหุ้้�นตามกฎหมาย ก็็ให้้สิิทธิิคณะกรรมการบริิษััทเรีียกให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นชำำ�ระค่่าหุ้้�น ส่่วนนี้้�เราก็็
ไปติิดตามให้้เขาชำำ�ระค่่าหุ้้�น หากเขาไม่่ชำำ�ระ เราก็็ฟ้้อง ก็็จะเป็็นอีีกเรื่่�องหนึ่่�ง
2) กฎหมายเขีียนไว้้ว่่า กรรมการบริิษัทั ที่่ก� ระทำำ�หรืือละเว้้นการกระทำำ�แล้้วก่่อให้้เกิิดความเสีียหายกัับบริิษัทั ผู้้ถื� อื
หุ้้�นหรืือบริิษััทเองฟ้้องกรรมการได้้ ฉะนั้้�น หากผมก่่อให้้เกิิดความเสีียหาย ผมก็็มีคี วามรัับผิิด ตามกฎหมายต่่อผู้้�ถือื หุ้้�นนี้้�
กรรมการ NRE คนที่่�เคยทำำ�แล้้วก่่อให้้เกิิดความเสีียหายกัับ NRE ซัันไทยซึ่่�งเป็็นผู้้�ถือื หุ้้�น NRE ก็็สามารถเรีียกร้้อง
ให้้กรรมการคนนั้้�นชดใช้้ค่่าเสีียหายได้้ บริิษััท NRE เอง ก็็สามารถเรีียกให้้กรรมการที่่�ก่่อให้้เกิิดความเสีียหายชดใช้้
ค่่าเสีียหายได้้ ซึ่่�งเป็็นไปตามกฎหมาย ผมขอพููดหลัักไว้้เพีียงเท่่านี้้�
	คุุณไกรวััลย์์ ผู้้�ถืือหุ้้�น สอบถามเพิ่่�มเติิมว่่า แสดงว่่าเราจะต้้องมีีการเรีียกร้้อง 2 ส่่วนด้้วยกััน ส่่วนแรกคืือ การชดใช้้
ค่่าเสีียหายในฐานะกรรมการตามที่่�บอกไปในข้้อกฎหมาย ส่่วนที่่� 2 คืือ เรีียกให้้ชำำ�ระทุุนให้้ครบในฐานะผู้้�ถือื หุ้้�นใช่่ไหม
	คุุณวิิสิทธิ์์
ิ � กรรมการ กล่่าวว่่า ถููกต้้อง
ประธาน ชี้้�แจงว่่า วาระที่่� 8 นี้้� เป็็นวาระที่่พิ� ิจารณาแต่่งตั้้�งกรรมการใหม่่ 1 ท่่าน ซึ่่�งต้้องมีีการลงมติิ ส่่วนวาระที่่� 9
เป็็นเรื่่อ� งของการอนุุมัติั ค่ิ า่ ตอบแทน ซึ่่ง� มีีการชี้้�แจงไปในเบื้้�องต้้นแล้้วว่่า ค่่าตอบแทนยัังคงเป็็นไปตามวงเงิินเดิิมอยู่่�คืือ 5
ล้้านบาท ไม่่มีกี ารเปลี่่ย� นแปลงไปจากนี้้� ดัังนี้้�แล้้ว ขออนุุญาตลงคะแนนตามวาระที่่� 8 และ 9 วาระที่่� 8 ต้้องเขีียนให้้ชััดเจนว่่า
เนื่่�องจากไม่่มีีการเพิ่่�มกรรมการตามวาระที่่� 7 ดัังนั้้�นวาระที่่� 8 จึึงไม่่มีีการพิิจารณา วาระที่่� 9 เป็็นเรื่่�องผลตอบแทน
ซึ่่�งเป็็นผลตอบแทนของกรรมการ ผู้้�ถือื หุ้้�นที่่�มีีอยู่่�เดิิม 6 คน ไม่่เกี่่�ยวกัับใหม่่ ข้้อใหม่่ไม่่มีี แล้้วผลตอบแทนก็็คืือในวาระที่่�
9 แต่่วาระที่่� 9 เราพููดกัันไป 2-3 ท่่านแล้้ว ก็็บอกว่่าวงเงิินจะเพิ่่�ม ก็็ขึ้้�นอยู่่�กัับว่่า แต่่ละท่่านอาจมีีข้้อสงสััยอะไรก็็ว่่ากัันไป
ถ้้ามีีข้้อสงสััย ผมขออนุุญาตว่่าให้้ลงคะแนนเสีีย ในช่่วงที่่�กำำ�ลัังรอลงคะแนนนี้้� ผมก็็ขอข้้ามไปพิิจารณาวาระที่่� 10 ต่่อไป

วาระที่่� 8 พิิจารณาอนุุมััติิแต่่งตั้้�งกรรมการเข้้าใหม่่ 1 ตำำ�แหน่่ง
เนื่่�องจากในวาระที่่� 7 พิิจารณาเพิ่่�มจำำ�นวนกรรมการ 1 ตำำ�แหน่่ง ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นมีีมติิพิิจารณาไม่่เพิ่่�มจำำ�นวน
กรรมการ
	ดัังนี้้�แล้้ว เมื่่อ� ไม่่มีกี ารเพิ่่�มกรรมการตามวาระที่่� 7 วาระที่่� 8 การพิิจารณาอนุุมัติั แิ ต่่งตั้้ง� กรรมการ เข้้าใหม่่ 1 ตำำ�แหน่่ง
จึึงไม่่มีีการพิิจารณา
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บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำ�กัด (มหาชน)

วาระที่่� 9 พิิจารณาอนุุมััติิกำำ�หนดค่่าตอบแทนกรรมการ ประจำำ�ปีี 2563
ประธานได้้เสนอต่่อที่่�ประชุุมพิิจารณาและอนุุมััติค่ิ ่าตอบแทนกรรมการ ประจำำ�ปีี 2563 ดัังนี้้�
วงเงิินค่่าตอบแทนกรรมการไม่่เกิิน 5 ล้้านบาท โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
	ค่่าตอบแทนรายเดืือนเพีียงอย่่างเดีียว ไม่่มีีเบี้้�ยประชุุม
1. คณะกรรมการบริิษัทั
		 1.1 ประธานกรรมการ 35,000 บาท/เดืือน
		 1.2 กรรมการ 20,000 บาท/เดืือน
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
		 2.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/เดืือน
		 2.2 กรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/เดืือน
ประธานได้้สอบถามว่่า มีีผู้้�ถืือหุ้้�นท่่านใดจะสอบถามหรืือมีีความเห็็นในเรื่่�องนี้้�หรืือไม่่
เมื่่�อไม่่มีผู้ี ้�ใดสอบถามหรืือมีีความเห็็นเพิ่่�มเติิม ประธานจึึงขอให้้ที่่�ประชุุมพิิจารณาลงมติิ

มติิ ที่่ป� ระชุุมผู้้ถื� อื หุ้้น� มีีมติิพิจิ ารณาและอนุุมัติั ค่ิ า่ ตอบแทนกรรมการ ประจำำ�ปีี 2563 ด้้วยคะแนน เสีียงข้้างมากของ
ผู้้ถื� อื หุ้น�้ ที่่ม� าประชุุมและออกเสีียงลงคะแนนดัังนี้้�

เห็็นด้้วย
ไม่่เห็็นด้้วย
	บััตรเสีีย
	รวมจำำ�นวน
งดออกเสีียง

9,580,935,177
2,593,392,497
0.000
12,174,327,674
0.000

เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ
เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ
เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ
เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ
เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ

78.6979
21.3021
0.0000
100.0000
-

วาระที่่� 10 พิิจารณาอนุุมััติิการลดทุุนจดทะเบีียนที่่�ยัังไม่่ ได้้ชำำ�ระจำำ�นวน 3,995.63 ล้้านบาท
จากทุุนจดทะเบีียนเดิิม 19,978.10 ล้้านบาท ให้้เท่่ากัับทุุนที่่�ออกและก็็เรีียกชำำ�ระแล้้ว
	จำำ�นวน 15,982.48 ล้้านบาท โดยการตััดจำ�ำ นวนหุ้้น� จดทะเบีียนที่่ยั� งั ไม่่ได้้ออกจำำ�หน่า่ ย
ของบริิษััท จำำ�นวน 3,995,626,984 หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 1.00 บาท และแก้้ไข
	หนัังสืือบริิคณห์์สนธิิข้้อ 4 เรื่่อ� งทุุนจดทะเบีียน เพื่่อ� ให้้สอดคล้้องกัับการลดทุุนจดทะเบีียน
ของบริิษััท
ประธานได้้เสนอต่่อที่่�ประชุุมพิิจารณาอนุุมััติิการแก้้ไขหนัังสืือบริิคณห์์สนธิิของบริิษััท ข้้อ 4. เรื่่�องทุุนจดทะเบีียน
เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับทุุนจดทะเบีียนที่่�ลดลง เป็็นดัังนี้้�
“ข้้อ 4. ทุุนจดทะเบีียน
15,982,476,502 บาท
			
(หนึ่่�งหมื่่�นห้้าพัันเก้้าร้้อยแปดสิิบสองล้้านสี่่�แสนเจ็็ดหมื่่�นหกพัันห้้าร้้อยสองบาท)
แบ่่งออกเป็็น
15,982,476,502 หุ้้�น
			
(หนึ่่�งหมื่่�นห้้าพัันเก้้าร้้อยแปดสิิบสองล้้านสี่่�แสนเจ็็ดหมื่่�นหกพัันห้้าร้้อยสองหุ้้�น)
	มููลค่่าหุ้้�นละ
1.00 บาท
			
(หนึ่่�งบาท)
โดยแบ่่งออกเป็็น
หุ้้�นสามััญ
15,982,476,502 หุ้้�น
			
(หนึ่่�งหมื่่�นห้้าพัันเก้้าร้้อยแปดสิิบสองล้้านสี่่�แสนเจ็็ดหมื่่�นหกพัันห้้าร้้อยสองหุ้้�น)
หุ้้�นบุุริิมสิิทธิิ
- หุ้้�น
			
(- หุ้้�น)”
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564

ผู้้�ดำำ�เนิินการประชุุม กล่่าวว่่า สำำ�หรัับวาระที่่� 10 นี้้�จะต้้องได้้รัับการอนุุมััติิด้้วยคะแนนเสีียง 3 ใน 4 ของจำำ�นวน
เสีียงทั้้�งหมดของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนน
ประธานได้้สอบถามว่่า มีีผู้้�ถืือหุ้้�นท่่านใดจะสอบถามหรืือมีีความเห็็นในเรื่่�องนี้้�หรืือไม่่
เมื่่�อไม่่มีผู้ี ้�ใดสอบถามหรืือมีีความเห็็นเพิ่่�มเติิม ประธานจึึงขอให้้ที่่�ประชุุมพิิจารณาลงมติิ

มติิ ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นมีีมติิพิิจารณาอนุุมััติิการลดทุุนจดทะเบีียนที่่�ยัังไม่่ได้้ชำำ�ระโดยวิิธีีการลดจำำ�นวนหุ้้�นจดทะเบีียน

จำำ�นวน 3,995.63 ล้้านบาท จากทุุนจดทะเบีียนเดิิม 19,978.10 ล้้านบาท ให้้เท่่ากัับทุุนที่่�ออกและเรีียกชำำ�ระแล้้ว
จำำ�นวน 15,982.48 ล้้านบาท โดยการตััดจำำ�นวนหุ้้�นจดทะเบีียนที่่�ยัังไม่่ได้้ออกจำำ�หน่่ายของบริิษััท จำำ�นวน
3,995,626,984 หุ้้น� มููลค่่าหุ้้น� ที่่ต� ราไว้้ หุ้้น� ละ 1.00 บาท และแก้้ไขหนัังสืือบริิคณห์์สนธิิ ข้้อ 4. เรื่่อ� งทุุนจดทะเบีียน
เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการลดทุุนจดทะเบีียนของบริิษััท ด้้วยคะแนนเสีียง 3 ใน 4 ของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาประชุุมและออก
เสีียงลงคะแนนดัังนี้้�

เห็็นด้้วย
ไม่่เห็็นด้้วย
	บััตรเสีีย
	รวมจำำ�นวน
งดออกเสีียง

9,626,935,177
2,547,392,497
0.000
12,174,327,674
0.000

เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ
เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ
เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ
เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ
เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ

79.0757
20.9243
0.0000
100.0000
-

วาระที่่� 11 พิิจารณาอนุุมััติิการเปลี่่�ยนแปลงมููลค่่าหุ้้�นที่่�ตราไว้้ของบริิษััท จากหุ้้�นละ 1.00 บาท
เป็็นหุ้้�นละ 0.50 บาท ซึ่่�งส่่งผลให้้จำำ�นวนหุ้้�นของบริิษััทเปลี่่�ยนแปลงไป จากเดิิม
15,982,476,502 หุ้้น� มููลค่่าที่่ต� ราไว้้หุ้้น� ละ 1.00 บาท เป็็นจำำ�นวน 31,964,953,004 หุ้้น�
	มููลค่่าที่่ต� ราไว้้หุ้น�้ ละ 0.50 บาท และแก้้ไขหนัังสืือบริิคณห์์สนธิิข้้อ 4. เรื่่อ� งการเปลี่่ย� นแปลง
	มููลค่่าหุ้้�นที่่�ตราไว้้ของบริิษััท
ประธานได้้เสนอต่่อที่่�ประชุุมพิิจารณาอนุุมััติิการเปลี่่�ยนแปลงมููลค่่าหุ้้�นที่่�ตราไว้้ของบริิษััท จากหุ้้�นละ 1.00 บาท
เป็็นหุ้น�้ ละ 0.50 บาท ซึ่่ง� ส่่งผลให้้จำำ�นวนหุ้น�้ ของบริิษัทั เปลี่่ย� นแปลงไป จากเดิิม 15,982,476,502 หุ้น�้ มููลค่่าที่่ต� ราไว้้หุ้้น� ละ
1.00 บาท เป็็นจำำ�นวน 31,964,953,004 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 0.50 บาท และแก้้ไขหนัังสืือบริิคณห์์สนธิิข้้อ 4. เรื่่�อง
การเปลี่่ย� นแปลงมููลค่่าหุ้้น� ที่่ต� ราไว้้ของบริิษัทั ทั้้�งนี้้� ให้้กรรมการผู้้มี� ีอำำ�นาจหรืือบุุคคลที่่ค� ณะกรรมการผู้้มี� ีอำำ�นาจมอบหมาย
ในการจดทะเบีียนแก้้ไขหนัังสืือบริิคณห์์สนธิิที่่�กรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า กระทรวงพาณิิชย์์ มีีอำำ�นาจแก้้ไขและเพิ่่�มเติิม
ถ้้อยคำำ�เพื่่�อให้้เป็็นไปตามคำำ�สั่่�งของนายทะเบีียน
ผู้้�ดำำ�เนิินการประชุุม กล่่าวว่่า สำำ�หรัับวาระที่่� 11 นี้้�จะต้้องได้้รัับการอนุุมััติิด้้วยคะแนนเสีียง 3 ใน 4 ของจำำ�นวน
เสีียงทั้้�งหมดของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนน
ประธานได้้สอบถามว่่า มีีผู้้�ถืือหุ้้�นท่่านใดจะสอบถามหรืือมีีความเห็็นในเรื่่�องนี้้�หรืือไม่่
เมื่่�อไม่่มีผู้ี ้�ใดสอบถามหรืือมีีความเห็็นเพิ่่�มเติิม ประธานจึึงขอให้้ที่่�ประชุุมพิิจารณาลงมติิ

มติิ ที่่ป� ระชุุมผู้้ถื� อื หุ้น�้ มีีมติิพิจิ ารณาอนุุมัติั กิ ารเปลี่่ย� นแปลงมููลค่่าหุ้น�้ ที่่ต� ราไว้้ของบริิษัทั จากหุ้น�้ ละ 1.00 บาท เป็็นหุ้น�้ ละ

0.50 บาท ซึ่่�งส่่งผลให้้จำำ�นวนหุ้้�นของบริิษัทั เปลี่่�ยนแปลงไป จากเดิิม 15,982,476,502 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ
1.00 บาท เป็็นจำำ�นวน 31,964,953,004 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 0.50 บาท และแก้้ไขหนัังสืือบริิคณห์์สนธิิข้้อ
4. เรื่่�องการเปลี่่�ยนแปลงมููลค่่าหุ้้�นที่่�ตราไว้้ของบริิษััท ด้้วยคะแนนเสีียง 3 ใน 4 ของผู้้�ถือื หุ้้�นที่่�มาประชุุมและออก
เสีียงลงคะแนนดัังนี้้�
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บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำ�กัด (มหาชน)

เห็็นด้้วย
ไม่่เห็็นด้้วย
	บััตรเสีีย
	รวมจำำ�นวน
งดออกเสีียง

9,626,935,177
2,547,392,497
0.000
12,174,327,674
0.000

เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ
เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ
เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ
เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ
เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ

79.0757
20.9243
0.0000
100.0000
-

วาระที่่� 12 พิิจารณาอนุุมัติั กิ ารลดทุุนจดทะเบีียนและทุุนที่่อ� อกและเรีียกชำำ�ระแล้้ว จากทุุนจดทะเบีียน
และทุุนที่่อ� อกและเรีียกชำำ�ระแล้้วจำำ�นวน 15,982.48 ล้้านบาท เป็็นทุุนจดทะเบีียนและทุุน
ที่่�ออกและเรีียกชำำ�ระแล้้วจำำ�นวน 816.93 ล้้านบาท แบ่่งออกเป็็น 1,633,859,004 หุ้้�น
และแก้้ไขหนัังสืือบริิคณห์์สนธิิข้้อ 4. เรื่่อ� งทุุนจดทะเบีียน เพื่่อ� ให้้สอดคล้้องกัับการลดทุุน
จดทะเบีียนและทุุนที่่�ออกและเรีียกชำำ�ระแล้้วของบริิษััท
ประธานได้้ชี้้�แจงต่่อที่่�ประชุุมเรื่่�องการคำำ�นวณการลดทุุนของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีรายชื่่�อปรากฏอยู่่�ในวัันกำำ�หนดรายชื่่�อ
ผู้้�ถืือหุ้้�นแต่่ละรายเสร็็จสิ้้�น และผู้้�ถืือหุ้้�นท่่านนั้้�น มีีเศษหุ้้�นคงเหลืือเป็็นหลัักจุุดทศนิิยม ซึ่่�งเศษหุ้้�นดัังกล่่าวจะถููกพิิจารณา
แบ่่งเป็็นกรณีี ดัังต่่อไปนี้้�
กรณีีที่่� 1 : เศษหุ้้�นที่่�มีีค่่าตั้้�งแต่่ 0.5 ขึ้้�นไป จะปััดขึ้้�นเป็็นหุ้้�นอีีก 1 หุ้้�น
กรณีีที่่� 2 : เศษหุ้้�นมีีค่่าต่ำำ��กว่่า 0.5 จะถููกตััดออก
กรณีีที่่� 3 : สำำ�หรัับผู้้�ถือื หุ้้�นที่่�คำำ�นวณการลดทุุนแล้้วทำำ�ให้้การถืือหุ้้�นต่ำำ�� ากว่่า 1 หุ้้�น ทางคณะกรรมการมีีมติิคืืนหุ้้�น
ให้้คนละ 1 หุ้�น้ ให้้โอนหุ้้�นส่่วนตััวของกรรมการคนละ 1 หุ้้�น และเมื่่�อคำำ�นวณการลดทุุนทั้้�งหมดเสร็็จสิ้้�น และมีีหุ้้�นขาด
หรืือเกิินกว่่าจำำ�นวน 1,633,859,004 หุ้้�น ก็็จะตััดหรืือเพิ่่�มจำำ�นวนหุ้้�นที่่�กรรมการบริิหารของบริิษััท ต่่อไป
	ทั้้�งนี้้�การลดทุุนดัังกล่่าวจะไม่่มีีผลกระทบใดๆ ต่่อมููลค่่าของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท ไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลง
แต่่อย่่างใด มููลค่่าที่่�แท้้จริิงของหุ้้�นของบริิษัทั ยัังคงเป็็นมููลค่่าเดิิม การลดทุุนดัังกล่่าวเป็็นเพีียงการปรัับตััวเลขทางบััญชีี
จำำ�นวนหุ้้�นที่่�แบ่่งออกไปคืือทุุนจดทะเบีียนและทุุนที่่�ออกและเรีียกชำำ�ระแล้้วจำำ�นวน 15,982.48 ล้้านบาท
แบ่่งออกเป็็น 31,964,953,004 หุ้น�้ เป็็นทุุนจดทะเบีียนที่่อ� อกและเรีียกชำำ�ระแล้้วจำำ�นวน 816.93 ล้้านบาทคิิดเป็็นอััตราส่่วน
1:0.0051114076
ผู้้�ดำำ�เนิินการประชุุม กล่่าวว่่า สำำ�หรัับวาระที่่� 12 นี้้�จะต้้องได้้รัับการอนุุมััติิด้้วยคะแนนเสีียง 3 ใน 4 ของจำำ�นวน
เสีียงทั้้�งหมดของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนน
ประธานได้้สอบถามว่่า มีีผู้้�ถืือหุ้้�นท่่านใดจะสอบถามหรืือมีีความเห็็นในเรื่่�องนี้้�หรืือไม่่
เมื่่�อไม่่มีผู้ี ้�ใดสอบถามหรืือมีีความเห็็นเพิ่่�มเติิม ประธานจึึงขอให้้ที่่�ประชุุมพิิจารณาลงมติิ

มติิ ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นมีีมติิพิิจารณาอนุุมััติิการลดทุุนจดทะเบีียนและทุุนที่่�ออกและเรีียกชำำ�ระแล้้วจากทุุนจดทะเบีียน

และทุุนที่่�ออกและเรีียกชำำ�ระแล้้วจำำ�นวน 15,982.48 ล้้านบาท เป็็นทุุนจดทะเบีียนและทุุนที่่�ออกและเรีียก
ชำำ�ระแล้้วจำำ�นวน 816.93 ล้้านบาท แบ่่งออกเป็็น 1,633,859,004 หุ้้�น และแก้้ไขหนัังสืือบริิคณห์์สนธิิข้้อ 4.
เรื่่�องทุุนจดทะเบีียน เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการลดทุุนจดทะเบีียนและทุุนที่่�ออกและเรีียกชำำ�ระแล้้วของบริิษััท
ด้้วยคะแนนเสีียงเกิินกว่่า 3 ใน 4 ของผู้้�ถือื หุ้้�นที่่�มาประชุุมและออกเสีียงลงคะแนนดัังนี้้�

เห็็นด้้วย
ไม่่เห็็นด้้วย
	บััตรเสีีย
	รวมจำำ�นวน
งดออกเสีียง

9,626,935,177
2,547,392,497
0.000
12,174,327,674
0.000

เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ
เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ
เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ
เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ
เสีียง	คิิดเป็็นร้้อยละ

79.0757
20.9243
0.0000
100.0000
-
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564

วาระที่่� 13 พิิจารณาเรื่่อ� งอื่่�น ๆ (ถ้้ามีี)
ประธานได้้สอบถามกัับที่่�ประชุุมว่่า มีีผู้้�ถือื หุ้้�นท่่านใดต้้องการเสนอวาระการประชุุมใดๆ เพื่่�อให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
พิิจารณาหรืือไม่่
	คุุณประภาส ผู้้ถื� อื หุ้้น� ได้้มีีข้้อสอบถามเกี่่ย� วกัับการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการ คืือคุุณศิิรสิทธิ์์
ิ � ที่่ดำ� �ร
ำ งตำำ�แหน่่งในบริิษัทั
เอ็็มอาร์์ไอ จำำ�กััด ที่่�ประกอบกิิจการใกล้้เคีียงกัับธุุรกิิจของบริิษััท และอาจขััดกัับ มาตรา 86 ของกฎหมายมหาชน
มีีผลประโยชน์์ทัับซ้้อนหรืือไม่่
	ทางประธานได้้ถามว่่าทางผู้้ถื� อื หุ้น�้ ต้้องการอะไร เพิ่่�มวาระหรืือชี้้แ� จง หากท่่านผู้้ถื� อื หุ้้น� ต้้องการจะเสนอให้้เพิ่่�มวาระ
ขอให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น 1 ใน 3 ลงมติิร้้องขอเพิ่่�ม
	คุุณประภาสตอบว่่าขอให้้ชี้้�แจง
ประธานตอบชี้้�แจงว่่ามัันอยู่่�ในรายงานการประชุุมปีี 2562 คุุณศิิรสิิทธิ์์� ได้้รัับการแต่่งตั้้�งในการประชุุมครั้้�งที่่�แล้้ว
เรื่่�องผลประโยชน์์ทัับซ้้อน ที่่�ประชุุมไม่่ได้้คััดค้้านเรื่่�องนี้้�
	คุุณชััชพลผู้้รั� บั มอบฉัันทะ กรณีีกรรมการที่่มี� บี ริิษัทั ที่่ทำ� �ธุ
ำ รกิ
ุ จิ เกี่่ย� วโยงกััน มัันก็็มีคี วามไม่่ถููกต้้องเท่่าไหร่่ และในการ
ประชุุมครั้้ง� ที่่แ� ล้้วไม่่แน่่ใจกรรมการท่่านที่่เ� กี่่ย� วข้้องได้้ชี้้แ� จงให้้ทราบว่่าบริิษัทั ของท่่านทำำ�ธุรกิ
ุ จิ เกี่่ย� วกัับถุุงมืือ ด้้วยหรืือไม่่
แต่่ถ้้าบอกแค่่บอกแค่่ชื่่�อบริิษัทั อย่่างเดีียวก็็ไม่่ค่่อยถููกต้้อง
	คุุณเอกชััยแจ้้งว่่าบริิษััทนั้้�นทำำ�เกี่่�ยวกัับถุุงมืือผ่่าตััดโดยเฉพาะเลย
	คุุณประภาส ถามต่่อว่่าบริิษััทนี้้�หรืือกรรมการท่่านนี้้�มีีซื้้�อขายหรืือการทำำ�ธุุรกรรมกัับบริิษััทซัันไทยด้้วยหรืือไม่่
ขอให้้กรรมการผู้้�จััดการตอบด้้วยครัับ ผมไม่่ติิดใจในคำำ�ตอบท่่านประธานครัับ
	ทางคุุณเอกชััยแจง ท่่านถามว่่าผมมีีผลประโยชน์์ทัับซ้้อนกัับ เอ็็มอาร์์ไอหรืือไม่่ ไม่่มีคี รัับ
	ทางประธานได้้ชี้้�แจงและเสนอแนะว่่าถ้้าผู้้�หุ้้�นกัังวล ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นรวมกัันตั้้�งแต่่ 5% ของบริิษััทสามารถทำำ�หนัังสืือ
ขอตรวจสอบโดยทางคณะกรรมการจะรัับเรื่่�องและดำำ�เนิินการตรวจสอบให้้ต่่อไป
	คุุณวิิสิทธิ์์
ิ เ� สริิม บริิษัทมห
ั าชนอยู่่�ในตลาดหลัักทรััพย์์ นอกจากผู้้รวมกั
�
นั 5% ร้้องขอแล้้ว บริิษัทั มีีหน้้าตามกฎหมาย
ที่่�จะต้้องจะต้้องตรวจสอบและดำำ�เนิินการ
ประธานได้้สอบถามว่่ามีีผู้้�ถืือหุ้้�นท่่านใดจะสอบถามหรืือมีีความเห็็นในเรื่่�องนี้้�หรืือไม่่
เมื่่�อไม่่มีีผู้้�ถืือหุ้้�นซัักถามเพิ่่�มเติิม ประธานกล่่าวขอบคุุณผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาร่่วมประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563
และกล่่าวปิิดประชุุม

ลงชื่่�อ ......................................................... (ประธานในที่่�ประชุุม)
(ดร. ฉกรรจ์์ แสงรัักษาวงศ์์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่่�อ ......................................................... (ผู้้บั� ันทึึกรายงานการประชุุม)
(นายธนา เอื้้�อวิิทยา)
เลขานุุการบริิษัทั
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บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำ�กัด (มหาชน)

สิ่่�งที่่�ส่่งมาด้้วย : 2

เอกสารประกอบการพิิจารณา

วาระที่่� 4 พิิจารณาอนุุมััติิจััดสรรกำำ�ไรสุุทธิิเป็็นทุุนสำำ�รองตามกฎหมาย
และการจ่่ายเงิินปัันผลสำำ�หรัับผลการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีี 2563

บาท

บริิษััทขอเสนอจ่่ายเงิินปัันผลประจำำ�ปีี 2563 ในอััตราหุ้้�นละ 0.098 บาท คิิดเป็็นจำำ�นวนเงิินรวม 160,118,182.39

	ทั้้�งนี้้� นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษัทั ซัันไทยอุุตสาหกรรมถุุงมืือยาง จำำ�กัดั (มหาชน) ใช้้อััตราไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ
40 ของกำำ�ไรสุุทธิิหลัังหัักภาษีีของผลประกอบการ หลัังหัักสำำ�รองต่่างๆ ตามกฎหมาย โดยคำำ�นึึงถึึงการดำำ�เนิินงาน
ฐานะการเงิิน สภาพคล่่อง ความจำำ�เป็็นในการลงทุุน เงิินทุุนหมุุนเวีียน การลงทุุนเพิ่่�มเติิม การขยายธุุรกิิจ เงื่่�อนไขและ
ข้้อจำำ�กััดตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในสััญญากู้้�ยืืมเงิิน และปััจจััยอื่่�นๆ ซึ่่�งจากผลการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีี 2563 บริิษััทขอเสนอ
จ่่ายเงิินปัันผลคิิดเป็็นอััตราร้้อยละ 63.19 ของกำำ�ไรสุุทธิิ
รายละเอีียดการจ่่ายเงิินปัันผล สำำ�หรัับผลการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีี 2563
(หน่่วย : บาท)

กำำ�ไรสุุทธิิหลัังหัักภาษีีประจำำ�ปีี 2563 (งบเฉพาะกิิจการ)
สำำ�รองตามกฎหมาย 5
ประมาณการเงิินโครงการปีี 2564 (ส่่วนที่่�ใช้้กำำ�ไรบริิหาร 50%)
คงเหลืือกำำ�ไรสะสมเพื่่�อการจััดสรร	
เสนอจ่่ายเงิินปัันผลงวดสิ้้�นปีีในอััตราหุ้้�นละ 0.098 บาท	
(จำำ�นวนหุ้�น้ 1,633,859,004 หุ้้�น × 0.098 บาท)
กำำ�ไรสะสมยัังไม่่ได้้จััดสรรคงเหลืือยกไป

253,377,671.41
(13,000,000.00)
(80,259,489.02)
160,118,182.39
(160,118,182.39)*
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หุ้นังสือเชุิญประชุุมสามัญผู้้�ถืือหุุ้�นประจำาปี 2564

สิ่่�งที่่�สิ่่งมาด้้วย : 4

ประวัติิย่อและข�อม้ลที่่�เก่�ยวข�องของกรรมการที่่�ออกติามวาระ
และไดำ�รับเสนอชุ่�อเป็นกรรมการ
1 นายเอกชุัย ติั�งสัจจะธัรรม
ตำาแห็น่ง

ปรื่ะธีานเจำ�าหุ้น�าที่่�บรื่ิหุ้ารื่ / กรื่รื่มีการื่บรื่ิษััที่
บมีจำ.ซัันไที่ยอุตสาหุ้กรื่รื่มีถืุงมี่อยาง
อีาย้
39 ปี
ทีี�อีย้่
22 หุ้มี้่ที่่� 1 ตำาบลโป่ง อำาเภอด้่านซั�าย จำังหุ้วััด้เลย
ค้ณว้ฒิ้การศึึกษัา
• ปรื่ิญญาตรื่่ สาขาบรื่ิหุ้ารื่ธีุรื่กิจำบัณฑ์ิต (คอมีพัิวัเตอรื่์ธีุรื่กิจำ)
มีหุ้าวัิที่ยาลัยกรืุ่งเที่พั
การอีบรม
• หุ้ลักส้ตรื่ภาษัาจำ่นเพั่�อธีุรื่กิจำ
Shanghai International Studies University, Shanghai, China
• หุ้ลักส้ตรื่ Director Accreditation Program (DAP 154/2018)
สมีาคมีส่งเสรื่ิมีสถืาบันกรื่รื่มีการื่บรื่ิษััที่ไที่ย (IOD)
สัดส่วนการถือีห็้้นในบร้ษััที • เที่่ากับจำำานวันหุุ้�น 6,959,341 หุุ้�น
ค้ดเปน (%)
• 0.426%
จำำานวนครั�งในการประชี้ม • กรื่รื่มีการื่บรื่ิษััที่
19 / 19 ครื่ั�ง
ในปี 2563
• กรื่รื่มีการื่ตรื่วัจำสอบ ประวัต้การทีำางาน
• 2561 - ปัจำจำุบัน กรื่รื่มีการื่ / ปรื่ะธีานเจำ�าหุ้น�าที่่�บรื่ิหุ้ารื่
บมีจำ.ซัันไที่ยอุตสาหุ้กรื่รื่มีถืุงมี่อยาง
• 2557 - 2563 ที่่�ปรื่่กษัา บรื่ิษััที่ สินโชิคเกษัตรื่ จำำากัด้
• 2552 - 2556 ที่่�ปรื่่กษัา บรื่ิษััที่ น้ที่รื่าโก (ปรื่ะเที่ศุไที่ย) จำำากัด้
• 2549 - 2558 ผู้้�จำัด้การื่ บรื่ิษััที่ สินโชิครื่ับเบอรื่์ จำำากัด้

ห็มายเห็ต้
1. ได้�รื่ับการื่แต่งตั�งใหุ้�ด้ำารื่งตำาแหุ้น่งเป็น ปรื่ะธีานเจำ�าหุ้น�าที่่�บรื่ิหุ้ารื่ จำากที่่�ปรื่ะชิุมีคณะกรื่รื่มีการื่ ครื่ั�งที่่� 2/2561
เมี่�อวัันที่่� 26 มีกรื่าคมี 2561 ซั่�งมี่ผู้ลตั�งแต่วัันที่่� 26 มีกรื่าคมี 2561
2. ได้�รื่ับการื่แต่งตั�งใหุ้�ด้ำารื่งตำาแหุ้น่งเป็น กรื่รื่มีการื่สรื่รื่หุ้าฯ จำากที่่�ปรื่ะชิุมีคณะกรื่รื่มีการื่ ครื่ั�งที่่� 2/2561
เมี่�อวัันที่่� 26 มีกรื่าคมี 2561 ซั่�งมี่ผู้ลตั�งแต่วัันที่่� 26 มีกรื่าคมี 2561
3. เป็นผู้้�มี่อำานาจำลงนามีผู้้กพัันบรื่ิษััที่ตามีหุ้นังส่อรื่ับรื่องบรื่ิษััที่

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำ�กัด (มหาชน)

2 นายวิิสิิทธิ์์� กาญจโนภาส
	ตำำ�แหน่่ง
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิิสระ
		
บมจ.ซัันไทยอุุตสาหกรรมถุุงมืือยาง
	อายุุ
57 ปีี
	ที่่�อยู่่�
เลขที่่� 25/8 ซอยเย็็นอากาศ 2 ถนนเย็็นอากาศ
		
แขวงช่่องนนทรีี เขตยานนาวา กรุุงเทพมหานคร
	คุุณวุุฒิิการศึึกษา
• ปริิญญาตรีี นิิติิศาสตร์์บััณฑิิต มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
		
• เนติิบััณฑิิตไทย
		
• ปริิญญาโท นิิติศิ าสตร์์มหาบััณฑิิต จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
		
• ปริิญญาโท Master of Laws, Monash University, Melbourne, Australia
การอบรม
• - ไม่่มีี 	สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท	 • - ไม่่มีี จำำ�นวนครั้้�งในการประชุุม • กรรมการบริิษัท		
ั
14 / 19 ครั้้�ง
ในปีี 2563
• กรรมการตรวจสอบ 9 / 10 ครั้้�ง
ประวััติิการทำำ�งาน
• 2562 - ปััจจุุบััน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิิสระ
				
บมจ.ซัันไทยอุุตสาหกรรมถุุงมืือยาง
		
• 2560 - ปััจจุุบััน กรรมการอิิสระ/กรรมการตรวจสอบ
				
บริิษััท เพซ ดีีเวลลอปเมนท์์ คอร์์ปเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
• 2552 - ปััจจุุบััน	ทนายความและที่่�ปรึึกษากฎหมาย
				
W&S International Law Office, Bangkok
		
• 2552 - 2554 ที่่�ปรึึกษา
		
		
บริิษัทั Hutchison CAT Wireless MultiMedia L

หมายเหตุุ
1. ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการบริิษัทั จากที่่�ประชุุมคณะกรรมการ ครั้้�งที่่� 9/2562
เมื่่�อวัันที่่� 13 พฤษภาคม 2562 ซึ่่�งมีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 13 พฤษภาคม 2562
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564

สิ่่�งที่่�ส่่งมาด้้วย : 5

ข้้อบัังคัับของบริิษััทที่่�เกี่่�ยวกัับการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นและคณะกรรมการ
หมวดที่่� 4 การประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
	ข้้อ 24. คณะกรรมการต้้องจััดให้้มีีการประชุุมผู้้ถื� อื หุ้น�้ เป็็นการประชุุมสามััญประจำำ�ปีภี ายในสี่่เ� ดืือนนัับแต่่วันั สิ้้น� สุุด
รอบปีีทางบััญชีีของบริิษััท
การประชุุมผู้้ถื� อื หุ้้น� คราวอื่่น� นอกจากวรรคหนึ่่ง� ให้้เรีียกว่่าการประชุุมวิสิ ามััญคณะกรรมการจะเรีียกประชุุมผู้้ถื� อื หุ้น�้
เป็็นการประชุุมวิสิ ามััญเมื่่อ� ใดก็็ได้้สุุดแต่่เห็็นสมควร หรืือผู้้ถื� อื หุ้น�้ นัับจำำ�นวนรวมกัันได้ไ้ ม่่น้้อยกว่่าหนึ่่ง� ในห้้าของจำำ�นวนหุ้น�้
ที่่�จำำ�หน่่ายได้้ทั้้�งหมดหรืือผู้้�ถืือหุ้้�นไม่่น้้อยกว่่ายี่่�สิิบห้้าคน ซึ่่�งมีีหุ้้�นนัับรวมกัันได้้ไม่่น้้อยกว่่าหนึ่่�งในสิิบของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�
จำำ�หน่่ายได้้ทั้้�งหมด จะเข้้าชื่่�อกัันทำำ�หนัังสืือขอให้้คณะกรรมการเรีียกประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นการประชุุมวิิสามััญเมื่่�อใดก็็ได้้
แต่่ต้้องระบุุเหตุุผลในการที่่�ขอให้้เรีียกประชุุมไว้้ให้้ชััดเจนในหนัังสืือดัังกล่่าวด้้วย ในกรณีีเช่่นนี้้�คณะกรรมการต้้องจััดให้้
มีกี ารประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นภายในหนึ่่�งเดืือนนัับแต่่วัันได้้รัับหนัังสืือจากผู้้�ถืือหุ้้�น
	ข้้อ 25. ในการเรีียกประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ให้้คณะกรรมการจััดทำำ�หนัังสืือนััดประชุุมที่่�ระบุุสถานที่่� วััน เวลา ระเบีียบ
วาระการประชุุมและเรื่่�องที่่�จะเสนอต่่อที่่�ประชุุมพร้้อมด้้วยรายละเอีียดตามสมควร โดยให้้ระบุุด้้วยว่่าเป็็นเรื่่�องที่่�เสนอ
เพื่่อ� ทราบ เพื่่อ� อนุุมััติิ หรืือ เพื่่อ� พิิจารณา รวมทั้้�งความเห็็นของคณะกรรมการในเรื่่อ� งดัังกล่่าว และคณะกรรมการจะต้้อง
จััดส่่งหนัังสืือนััดประชุุมให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น และนายทะเบีียนทราบไม่่น้้อยกว่่า 7 วััน ก่่อนวัันประชุุมและให้้โฆษณาหนัังสืือนััด
ประชุุมดัังกล่่าวในหนัังสืือพิิมพ์์ติิดต่่อกััน 3 วัันก่่อนวัันประชุุมไม่่น้้อยกว่่า 3 วััน
ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถจััดประชุุมได้้ ณ ท้้องที่่�อัันเป็็นที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่ของบริิษััทหรืือจัังหวััดอื่่�นทั่่�วราช
อาณาจัักร
	ข้้อ 26. ในการประชุุมผู้้ถื� อื หุ้้น� ผู้้ถื� อื หุ้้น� อาจมอบฉัันทะให้้บุุคคลอื่่น� เข้้าประชุุมและออกเสีียงแทนตนในการประชุุม
ก็็ได้้ หนัังสืือมอบฉัันทะจะต้้องลงวัันที่่แ� ละลายมืือชื่่อ� ของผู้้ถื� อื หุ้น�้ ที่่ม� อบฉัันทะและจะต้้องเป็็นไปตามแบบที่่น� ายทะเบีียน
กำำ�หนด
	หนัังสืือมอบฉัันทะนี้้�จะต้้องมอบให้้แก่่ประธานกรรมการหรืือ ผู้้ที่� ป�่ ระธานกำำ�หนด ณ ที่่ป� ระชุุมก่อ่ นผู้้รั� บั มอบฉัันทะ
เข้้าร่่วมประชุุม
	ข้้อ 27. ในการประชุุมผู้้ถื� อื หุ้้น� ต้้องมีีผู้ถื�้ อื หุ้้น� และผู้้รั� บั มอบฉัันทะจากผู้้ถื� อื หุ้น�้ (ถ้้ามี)ี มาประชุุมไม่่น้้อยกว่่ายี่่สิ� บิ ห้้าคน
หรืือมีผู้ี ถื�้ อื หุ้น�้ รัับมอบฉัันทะจากผู้้ถื� อื หุ้้น� มาประชุุมไม่่น้้อยกว่่ากึ่่ง� หนึ่่ง� ของจำำ�นวน ผู้้ถื� อื หุ้้น� ทั้้�งหมดและไม่่ว่า่ กรณีีหนึ่่ง� กรณีี
ใดจะต้้องมีีหุ้น้� นัับรวมกัันได้้ ไม่่น้้อยกว่่าหนึ่่ง� ในสามของจำำ�นวนหุ้้น� ที่่จำ� ำ�หน่า่ ยได้้ทั้้ง� หมดของบริิษััท จึึงจะเป็็นองค์์ประชุุม
ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นครั้้�งใด ถ้้าเวลาต่่างเลยไปแล้้วถึึงหนึ่่�งชั่่�วโมง จำำ�นวนผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งเข้้าร่่วมประชุุมไม่่ครบองค์์
ประชุุมตามที่่�กำำ�หนดไว้้ หากว่่าการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นครั้้�งนั้้�นได้้เรีียกนััดเพราะผู้้�ถืือหุ้้�นร้้องขอการประชุุมเป็็นอัันระงัับไป
ถ้้าการประชุุมผู้้ถื� อื หุ้น�้ นั้้�นมิิใช่่เป็็นการเรีียกประชุุมเพราะผู้้ถื� อื หุ้้น� ร้้องขอ ให้้นััดประชุุมใหม่่และให้้ส่่งหนัังสืือนััดประชุุมไป
ยัังผู้้�ถือื หุ้้�นไม่่น้้อยกว่่า 7 วัันก่่อนวัันประชุุม ในการประชุุมครั้้�งหลัังนี้้�ไม่่บัังคัับว่่าจะต้้องครบองค์์ประชุุม
ในการประชุุมผู้้ถื� อื หุ้้น� ให้้ประธานคณะกรรมการนั่่�งเป็็นประธานในที่่ป� ระชุุม ในกรณีีประธานกรรมการไม่่สามารถ
เข้้าร่่วมประชุุมหรืือไม่่สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้ ถ้้ามีีรองประธานกรรมการให้้รองประธานกรรมการเป็็นประธาน
ถ้้าไม่่มีีรองประธานกรรมการ หรืือมีีแต่่ไม่่สามารถเข้้าร่่วมประชุุม หรืือไม่่สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้ ก็็ให้้ที่่�ประชุุมเลืือก
ผู้้�ถืือหุ้้�นคนหนึ่่�งซึ่่�งได้้เข้้าร่่วมประชุุมขึ้้�นเป็็นประธาน

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำ�กัด (มหาชน)
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	ข้้อ 28. ในการออกเสีียงลงคะแนนในที่่�ประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นให้้หุ้้�นหนึ่่�งหุ้้�นมีีเสีียงหนึ่่�งเสีียง
การออกเสีียงลงคะแนนให้้กระทำำ�โดยเปิิดเผย เว้้นแต่่ผู้้�ถืือหุ้้�นไม่่น้้อยกว่่าห้้าคนร้้องขอและที่่�ประชุุมลงมติิให้้ลง
คะแนนลัับก็็ให้้ลงคะแนนลัับส่่วนวิิธีีการออกเสีียงลงคะแนนลัับนั้้�นให้้เป็็นไปตามที่่�ประธานในที่่�ประชุุมกำำ�หนด
	มติิของที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นให้้ประกอบด้้วยคะแนนเสีียงดัังต่่อไปนี้้�
(1) ในกรณีีปกติิให้้ถืือคะแนนเสีียงข้้างมากของผู้้�ถือื หุ้้�นซึ่่�งมาประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนนถ้้ามีีคะแนน
เสีียงเท่่ากัันให้้ประธานในที่่�ประชุุมออกเสีียงเพิ่่�มขึ้้�นอีีกเสีียงหนึ่่�งเป็็นเสีียงชี้้�ขาด
(2) ในกรณีีดัังต่่อไปนี้้� ให้้ถืือคะแนนเสีียงไม่่น้้อยกว่่าสามในสี่่�ของจำำ�นวนเสีียงทั้้�งหมดของผู้้�ถืือหุ้้�น ซึ่่�งมาประชุุม
และมีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนน
ก) การขายหรืือโอนกิิจการของบริิษัททั้้
ั �งหมด หรืือแต่่บางส่่วนที่่สำ� ำ�คััญให้้แก่่บุุคคลอื่่�น
ข) การซื้้�อ หรืือ รัับโอนกิิจการของบริิษัทอื่
ั ่�น หรืือบริิษััทเอกชนมาเป็็นของบริิษััท
ค) การทำำ� แก้้ไข หรืือเลิิกสััญญาเกี่่�ยวกัับการให้้เช่่ากิิจการของบริิษััททั้้�งหมดหรืือบางส่่วนที่่�สำำ�คััญ การ
	มอบหมายให้้บุุคคลอื่่�นเข้้าจััดการธุุรกิจิ ของบริิษัทั หรืือการรวมกิิจการกัับบุุคคลหรืือนิิติบุิ ุคคลอื่่�น โดยมีี
วััตถุุประสงค์์จะแบ่่งกำำ�ไรขาดทุุนกััน
ง) การแก้้ไขเพิ่่�มเติิมหนัังสืือบริิคณห์์สนธิิ หรืือข้้อบัังคัับ
จ) การเพิ่่�มทุุน หรืือ ลดทุุนของบริิษััท หรืือการออกหุ้้�นกู้้�
ฉ) การควบ หรืือ เลิิกบริิษัทั
	ข้้อ 29.	กิิจการอัันที่่�ประชุุมสามััญประจำำ�ปีีพึึงกระทำำ�มีีดัังต่่อไปนี้้�
(1)	พิิจารณารายงานของคณะกรรมการที่่�เสนอต่่อที่่�ประชุุมแสดงถึึงผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทในรอบปีีที่่�
ผ่่านมา
(2)	พิิจารณาอนุุมััติิงบดุุล และบััญชีีกำำ�ไรขาดทุุน ณ วัันสิ้้�นสุุดรอบบััญชีีของบริิษััท
(3)	พิิจารณาจััดสรรเงิินกำำ�ไร
(4)	พิิจารณาเลืือกตั้้�งกรรมการแทนกรรมการที่่�ออกตามวาระ
(5)	พิิจารณากำำ�หนดค่่าตอบแทนของกรรมการบริิษััท
(6)	พิิจารณาแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีี
(7)	กิิจการอื่่�นๆ
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สิ่่�งที่่�ส่่งมาด้้วย : 6

หลัักฐานประกอบการเข้้าร่่วมประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น วิิธีีการมอบฉัันทะ
การลงทะเบีียนเข้้าร่่วมประชุุม
และการออกเสีียงลงคะแนนในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
การลงทะเบีียนเข้้าประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564 ของ บริิษััท ซัันไทยอุุตสาหกรรมถุุงมืือยาง จำำ�กััด (มหาชน)
มีีรายละเอีียด ดัังต่่อไปนี้้�

หลัักฐานประกอบการเข้้าร่่วมประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมจะต้้องแสดงเอกสารดัังต่่อไปนี้้� แล้้วแต่่กรณีีก่่อนเข้้าร่่วมประชุุม
1. กรณีีผู้้�ถืือหุ้�น้ เข้้าประชุุมด้้วยตนเอง
1.1 ผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นบุุคคลธรรมดาสััญชาติิไทย หรืือสััญชาติิต่่างประเทศ
ผู้้ถื� อื หุ้้น� ที่่เ� ข้้าร่่วมประชุุมด้้วยตนเอง จะต้้องแสดงบััตรประจำำ�ตัวั อย่่างใดอย่่างหนึ่่ง� ดัังนี้้� คืือ บััตรประจำำ�ตัวั ประชาชน
บััตรประจำำ�ตััวข้้าราชการ บััตรประจำำ�ตััวพนัักงานรััฐวิิสาหกิิจ หนัังสืือเดิินทาง หรืือบััตรประจำำ�ตััวอย่่างอื่่�นที่่�
แสดงรููปถ่่ายซึ่่�งออกโดยหน่่วยงานของรััฐบาล
1.2 ผู้้�ถือื หุ้้�นที่่�เป็็นนิิติิบุุคคลสััญชาติิไทยหรืือสััญชาติิต่่างประเทศ
ผู้้�มีีอำำ�นาจกระทำำ�การแทนของผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งเป็็นนิิติิบุุคคลไทยหรืือนิิติิบุุคคลต่่างประเทศมาร่่วมประชุุมด้้วย
ตนเอง จะต้้องแสดงหนัังสืือรัับรองการจดทะเบีียนเป็็นนิิติิบุุคคลที่่�ออกโดยนายทะเบีียนหุ้้�นส่่วนบริิษััท หรืือ
หลัักฐานอื่่�นที่่�แสดงการเป็็นนิิติิบุุคคลหรืือสำำ�เนาเอกสารดัังกล่่าวที่่�รัับรองสำำ�เนาถููกต้้องโดยนายทะเบีียน
(หนัังสืือรัับรองมีอี ายุุไม่่เกิิน 6 เดืือน) และผู้้มี� ีอำำ�นาจกระทำำ�การแทนนิิติบุิ คุ คลที่่ม� าประชุุมจะต้้องแสดงหลัักฐาน
การมีีอำำ�นาจกระทำำ�การแทนนิิติิบุุคคลและแสดงบััตรประจำำ�ตััวตามที่่กำ� ำ�หนดไว้้ในข้้อ 1.1 ด้้วย
2. กรณีีมอบฉัันทะ
2.1 กรณีีผู้้�มอบฉัันทะเป็็นบุุคคลธรรมดาอยู่่�ในประเทศไทย และบุุคคลธรรมดาสััญชาติิไทยอยู่่�ต่่างประเทศ
ให้้ผู้้�รัับมอบฉัันทะส่่งเอกสาร ดัังต่่อไปนี้้�
2.1.1	หนัังสืือมอบฉัันทะ (ตามแบบที่่�ส่่งมาพร้้อมหนัังสืือเชิิญประชุุม) ซึ่่�งได้้กรอกข้้อความถููกต้้องครบถ้้วน
ติิดอากรแสตมป์์ 20 บาท พร้้อมขีีดฆ่่า และลงลายมืือชื่่�อผู้้�มอบฉัันทะและผู้้�รัับมอบฉัันทะ
2.1.2	สำำ�เนาบััตรประจำำ�ตััว (ดัังที่่กำ� ำ�หนดในข้้อ 1.1) ของผู้้�มอบฉัันทะพร้้อมการรัับรองสำำ�เนาถููกต้้อง
2.1.3	สำำ�เนาบััตรประจำำ�ตััว (ดัังที่่กำ� ำ�หนดในข้้อ 1.1) ของผู้้�รัับมอบฉัันทะพร้้อมการรัับรองสำำ�เนาถููกต้้อง
2.2 กรณีีผู้้ม� อบฉัันทะเป็็นบุุคคลธรรมดาสััญชาติิต่า่ งประเทศ อยู่่�ต่่างประเทศ ให้้ผู้้รั� บั มอบฉัันทะส่่งเอกสาร ดัังต่่อไปนี้้�
2.2.1	หนัังสืือมอบฉัันทะ (ตามแบบที่่�ส่่งมาพร้้อมหนัังสืือบอกกล่่าวนััดประชุุม) ซึ่่�งได้้กรอกข้้อความถููกต้้อง
ครบถ้้วน ติิดอากรแสตมป์์ 20 บาท พร้้อมขีีดฆ่่า และลงลายมืือชื่่�อผู้้�มอบฉัันทะและผู้้�รัับมอบฉัันทะ
2.2.2	สำำ�เนาบััตรประจำำ�ตััว (ดัังที่่กำ� ำ�หนดในข้้อ 1.1) ของผู้้�มอบฉัันทะพร้้อมการรัับรองสำำ�เนาถููกต้้อง
2.2.3	สำำ�เนาบััตรประจำำ�ตััว (ดัังที่่กำ� ำ�หนดในข้้อ 1.1) ของผู้้�รัับมอบฉัันทะ พร้้อมการรัับรองสำำ�เนาถููกต้้อง
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2.3 กรณีีผู้้�มอบฉัันทะเป็็นนิิติิบุุคคลซึ่่�งจดทะเบีียนจััดตั้้�งในประเทศไทย ให้้ผู้้�รัับมอบฉัันทะส่่งเอกสาร ดัังต่่อไปนี้้�
2.3.1	หนัังสืือมอบฉัันทะ (ตามแบบที่่�ส่่งมาพร้้อมหนัังสืือบอกกล่่าวนััดประชุุม) ซึ่่�งได้้กรอกข้้อความถููกต้้อง
ครบถ้้วน ติิดอากรแสตมป์์ 20 บาท พร้้อมขีีดฆ่่า และลงลายมืือชื่่�อผู้้�มอบฉัันทะและผู้้�รัับมอบฉัันทะ)
2.3.2	หนัังสืือรัับรองการจดทะเบีียนเป็็นนิิติบุิ คุ คลที่่อ� อกโดยนายทะเบีียนหุ้น�้ ส่่วนบริิษัทั (หนัังสืือรัับรองมีีอายุุ
ไม่่เกิิน 6 เดืือน) ซึ่่�งรัับรองสำำ�เนาถููกต้้องโดยผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามของนิิติิบุุคคลนั้้�น
2.3.3	สำำ�เนาบััตรประจำำ�ตััว (ดัังที่่กำ� ำ�หนดในข้้อ 1.1) ของผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามในหนัังสืือมอบฉัันทะ
2.3.4	สำำ�เนาบััตรประจำำ�ตััว (ดัังกำำ�หนดในข้้อ 1.1) ของผู้้�รัับมอบฉัันทะพร้้อมการรัับรองสำำ�เนาถููกต้้อง
2.4 กรณีีผู้้�มอบฉัันทะเป็็นนิิติิบุุคคลจดทะเบีียนจััดตั้้�งในประเทศอื่่�น ผู้้รั� ับมอบฉัันทะจะต้้องส่่งเอกสาร ดัังต่่อไปนี้้�
2.4.1	หนัังสืือมอบฉัันทะ (ตามแบบที่่�ส่่งมาพร้้อมหนัังสืือบอกกล่่าวนััดประชุุม) ซึ่่�งได้้กรอกข้้อความถููกต้้อง
ครบถ้้วน ติิดอากรแสตมป์์ 20 บาท พร้้อมขีีดฆ่่า และลงลายมืือชื่่�อผู้้�มอบฉัันทะและผู้้�รัับมอบฉัันทะ
2.4.2	สำำ�เนาหนัังสืือรัับรองการจดทะเบีียน หรืือหลัักฐานการเป็็นนิิติิบุุคคล พร้้อมหลัักฐานว่่าผู้้�ใดมีีอำำ�นาจ
ลงนามมอบฉัันทะพร้้อมการรัับรองสำำ�เนาถููกต้้อง
2.4.3	สำำ�เนาบััตรประจำำ�ตััว (ดัังที่่�กำำ�หนดในข้้อ 1.1) ของผู้้�มีีอำำ�นาจที่่�ได้้ลงนามในหนัังสืือมอบฉัันทะ
ซึ่่�งรัับรองสำำ�เนาถููกต้้อง
2.4.4	สำำ�เนาบััตรประจำำ�ตััว (ดัังที่่กำ� �ห
ำ นดในข้้อ 1.1) ของผู้้�รัับมอบฉัันทะพร้้อมการรัับรองสำำ�เนาถููกต้้อง
2.5 การมอบฉัันทะกรณีีผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นผู้้�ลงทุุนต่่างประเทศและแต่่งตั้้�งให้้คััสโตเดีียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็็น
ผู้้�รัับฝากและดููแลหุ้้�น ต้้องแนบหลัักฐานดัังต่่อไปนี้้�
2.5.1	หนัังสืือมอบอำำ�นาจจากผู้้�ถืือหุ้้�นให้้คััสโตเดีียน (Custodian) เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการลงนามในหนัังสืือมอบ
ฉัันทะแทน
2.5.2	หนัังสืือยืืนยัันว่่าผู้้ล� งนามในหนัังสืือมอบฉัันทะแทนได้้รับั อนุุญาตประกอบธุุรกิจิ ให้้คััสโตเดีียน (Custodian)
2.6 กรณีีการมอบฉัันทะ โดยเฉพาะจากผู้้�ถือื หุ้้�นชาวต่่างประเทศ ผู้้รั� ับมอบฉัันทะควรจะมาลงทะเบีียน เมื่่�อเริ่่�มเปิิด
ลงทะเบีียน เพื่่�อให้้ผู้้�ตรวจสอบเอกสารได้้มีีเวลาที่่�เพีียงพอในการตรวจสอบ
2.7 กรณีีผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมมีีการแก้้ไขคำำ�นำำ�หน้้าชื่่�อ - ชื่่�อสกุุล โปรดแสดงหลัักฐานรัับรองการเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าว
ในการลงทะเบีียนด้้วย
2.8 บริิษัทั ขอสงวนสิิทธิิในการอนุุญาตให้้เฉพาะผู้้�มีเี อกสารถููกต้้องและครบถ้้วนเข้้าร่่วมประชุุมเท่่านั้้�น

วิิธีีการมอบฉัันทะ
บริิษััทได้้จััดส่่งหนัังสืือมอบฉัันทะ และจััดทำำ�ขึ้้�นตามแบบที่่�กรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า กระทรวงพาณิิชย์์ ได้้กำำ�หนดไว้้
จำำ�นวน 3 แบบ ดัังนี้้�
• แบบ ก.
			
• แบบ ข.
• แบบ ค.
			

เป็็นแบบหนัังสืือมอบฉัันทะที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นมอบให้้ผู้้�รัับมอบฉัันทะพิิจารณาออกเสีียงได้้ตามที่่�ผู้้�รัับมอบ
ฉัันทะเห็็นสมควรในที่่�ประชุุม
เป็็นแบบหนัังสืือมอบฉัันทะที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นกำำ�หนดมาแล้้วว่่าจะออกเสีียงในแต่่ละเรื่่�องอย่่างไรบ้้าง
เป็็นหนัังสืือมอบฉัันทะที่่�ใช้้เฉพาะกรณีีผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นผู้้�ลงทุุนต่่างประเทศและแต่่งตั้้�งให้้คััสโตเดีียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็็นผู้้รั� ับฝากและดููแลหุ้้�น
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ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ไม่่สามารถเข้้าร่่วมประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษัทั ได้้ด้้วยตนเองสามารถมอบฉัันทะได้้โดยดำำ�เนิินการดัังนี้้�
(1) เลืือกใช้้หนัังสืือมอบฉัันทะข้้างต้้นแบบใดแบบหนึ่่ง� เพีียงแบบเดีียวเท่่านั้้น� โดยผู้้ถื� อื หุ้น�้ ที่่เ� ป็็นผู้้ล� งทุุนต่่างประเทศ
และแต่่งตั้้ง� ให้้คััสโตเดีียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็็นผู้้รั� บั ฝากและดููแลหุ้น�้ จะใช้้หนัังสืือมอบฉัันทะได้้ทั้้ง� แบบ
ก. หรืือ แบบ ข. หรืือแบบ ค. แบบหนึ่่ง� แบบใดก็็ได้้ ส่่วนผู้้ถื� อื หุ้้น� นอกจากนั้้�นจะให้้หนัังสืือมอบฉัันทะได้้เฉพาะ
แบบ ก. หรืือ แบบ ข. แบบหนึ่่�งแบบใดเท่่านั้้�น
(2)	มอบฉัันทะให้้บุุคคลใดบุุคคลหนึ่่�งตามความประสงค์์ของผู้้�ถืือหุ้้�น โดยให้้ระบุุชื่่�อพร้้อมรายละเอีียดของบุุคคลที่่�
ผู้้�ถืือหุ้้�นประสงค์์จะมอบฉัันทะ หรืือเลืือกมอบฉัันทะให้้กรรมการอิิสระของบริิษัทั โดยกาเครื่่�องหมายหน้้าชื่่�อ
ตามที่่�บริิษัทร
ั ะบุุไว้้ในหนัังสืือมอบฉัันทะ ทั้้�งนี้้� ผู้้�ถือื หุ้้�นสามารถกำำ�หนดผู้้รั� ับมอบฉัันทะได้้คนใดคนหนึ่่�งเพีียง
คนเดีียวเท่่านั้้�น ที่่�จะเป็็นผู้้�แทนของผู้้�ถือื หุ้้�นในการมาเข้้าร่่วมประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
(3)	ปิิดอากรแสตมป์์ จำำ�นวน 20 บาท พร้้อมทั้้�งขีีดฆ่่า เพื่่�อให้้ถููกต้้องและมีีผลผููกพัันตามกฎหมาย ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ได้้
อำำ�นวยความสะดวกในการปิิดอากรแสตมป์์ให้้แก่่ผู้้�รัับมอบฉัันทะที่่�มาลงทะเบีียนเข้้าร่่วมประชุุมด้้วย
(4)	ส่่งหนัังสืือมอบฉัันทะคืืนมายัังส่่วนงานเลขานุุการคณะกรรมการของบริิษััทฯ ก่่อนวัันประชุุม หรืือนำำ�ไปแสดง
แก่่เจ้้าหน้้าที่่� ณ จุุดตรวจเอกสารก่่อนเริ่่�มการประชุุมในวัันประชุุม
	ทั้้�งนี้้� ผู้้�ถืือหุ้้�นไม่่สามารถแบ่่งแยกจำำ�นวนหุ้้�นโดยมอบฉัันทะให้้ผู้้�รัับมอบฉัันทะหลายคนเพื่่�อแบ่่งแยกการลงคะแนน
เสีียงได้้ และผู้้ถื� ือหุ้น้� จะต้้องมอบฉัันทะเท่่ากัับจำำ�นวนหุ้้น� ที่่ต� นถืืออยู่่�โดยไม่่สามารถจะมอบฉัันทะเพีียงบางส่่วนน้้อยกว่่า
จำำ�นวนที่่�ตนถือื อยู่่�ได้้
อนึ่่ง� ผู้้ถื� อื หุ้น�้ อาจใช้้หนัังสืือมอบฉัันทะแบบอื่่น� หรืือจััดทำ�ขึ้้
ำ น� ตามที่่เ� ห็็นสมควรนอกเหนืือจากแบบมอบฉัันทะที่่บ� ริิษัทั ฯ
กำำ�หนดได้้	

การลงทะเบีียนเข้้าร่่วมประชุุม
บริิษััทจะเริ่่�มเปิิดให้้ลงทะเบีียนเข้้าร่่วมประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นก่่อนเริ่่�มการประชุุม 1 ชั่่�วโมง หรืือ ตั้้�งแต่่เวลา 8:00 น.
เป็็นต้้นไป ในวัันศุุกร์์ที่่� 30 เมษายน 2564 ณ สโมสรทหารบก ห้้องมััฆวานรัังสรรค์์ โซนเอบีี ชั้้�น 3 ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุุงเทพมหานคร ตามแผนที่่�แสดงสถานที่่�ประชุุมที่่�ได้้จััดส่่งมาพร้้อมกัับหนัังสืือบอกกล่่าว
นััดประชุุม ตามที่่ส่� ่งมาด้้วย : 9

การออกเสีียงลงคะแนนในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
วาระทั่่�วไป
1) ในการลงคะแนนเสีียงทุุกคราวผู้้�ถืือหุ้้�นรายหนึ่่�งมีีคะแนนเสีียงเท่่ากัับจำำ�นวนหุ้้�นที่่�ตนถืือโดยถืือว่่าหุ้้�นหนึ่่�งมีี
หนึ่่�งเสีียง
2) การออกเสีียงลงคะแนนแต่่ละวาระจะกระทำำ�โดยเปิิดเผยด้้วยวิิธีีชููมืือ โดยให้้นัับหนึ่่ง� เสีียงต่่อหนึ่่ง� หุ้้น� ซึ่่ง� ผู้้ถื� ือหุ้้น�
หรืือผู้้�รัับมอบฉัันทะต้้องออกเสีียงลงคะแนนเพีียงอย่่างใดอย่่างหนึ่่�งคืือ เห็็นด้้วย ไม่่เห็็นด้้วย หรืืองดออกเสีียง
ไม่่สามารถแบ่่งการออกเสีียงลงคะแนนเป็็นบางส่่วน
3) ในกรณีีมอบฉัันทะผู้้�รัับมอบฉัันทะจะต้้องออกเสีียงลงคะแนนตามที่่�ผู้้�มอบฉัันทะระบุุไว้้ในหนัังสืือมอบฉัันทะ
เท่่านั้้�น หากผู้้ม� อบฉัันทะไม่่ได้้ระบุุความประสงค์์ในการออกเสีียงลงคะแนนไว้้ในหนัังสืือมอบฉัันทะ หรืือระบุุไว้้
ไม่่ชัดั เจน ผู้้รั� บั มอบฉัันทะมีีสิิทธิพิิ จิ ารณาและลงคะแนนแทนได้้แต่่ไม่่สามารถแยกออกเสีียงลงคะแนนเป็็นบางส่่วน
	คืือ เห็็นด้้วย ไม่่เห็็นด้้วย หรืืองดออกเสีียง
4) ในกรณีีที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีส่่วนได้้เสีียเป็็นพิิเศษในเรื่่�องอัันใด ผู้้�ถืือหุ้้�นจะออกเสีียงลงคะแนนในเรื่่�องนั้้�นมิิได้้ นอกจาก
การออกเสีียงลงคะแนนเลืือกตั้้�งกรรมการ
5) ในกรณีีปกติิให้้ถืือคะแนนเสีียงข้้างมากของผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งมาประชุุม และออกเสีียงลงคะแนน ถ้้ามีีคะแนนเสีียง
เท่่ากัันให้้ประธานในที่่�ประชุุมออกเสีียงเพิ่่�มขึ้้�นอีีกเสีียงหนึ่่�งเป็็นเสีียงชี้้�ขาด
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วาระเลืือกตั้้�งกรรมการ
1) ผู้้�ถืือหุ้้�นจะใช้้สิิทธิิเลืือกเพีียงบุุคคลเดีียวหรืือหลายคนเป็็นกรรมการก็็ได้้แต่่ทั้้�งนี้้�ต้้องไม่่เกิินจำำ�นวนกรรมการที่่�
	จะพึึงเลืือกตั้้�งในครั้้�งนั้้�น
2) ในกรณีีที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นใช้้สิิทธิิเลืือกบุุคคลมากกว่่าหนึ่่�งคนเป็็นกรรมการ ผู้้�ถือื หุ้้�นมีีสิิทธิิลงคะแนนเสีียงให้้แก่่บุุคคล
แต่่ละท่่านนั้้�นได้้เท่่ากัับจำำ�นวนเสีียงที่่�ตนมีีอยู่่� ทั้้�งนี้้�โดยจะแบ่่งคะแนนเสีียงให้้แก่่ผู้้�ใดมากน้้อยเพีียงใดไม่่ได้้
3)	บุุคคลซึ่่�งได้้รัับคะแนนเสีียงสููงสุุดตามลำำ�ดัับลงมา เป็็นผู้้�ได้้รัับเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการเท่่าจำำ�นวนกรรมการที่่�จะ
	พึึงเลืือกตั้้�งในครั้้�งนั้้�น ในกรณีีบุุคคลซึ่่�งได้้รัับการเลืือกตั้้�งในลำำ�ดัับถััดลงมามีีคะแนนเสีียงเท่่ากัันเกิินจำำ�นวน
กรรมการที่่�พึึงเลืือกตั้้�งในครั้้�งนั้้�น ให้้ประธานที่่�ประชุุมเป็็นผู้้�ออกเสีียงชี้้�ขาด เพื่่�อให้้ได้้จำำ�นวนกรรมการที่่�จะพึึง
เลืือกตั้้�งในครั้้�งนั้้�น
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564

สิ่่�งที่่�ส่่งมาด้้วย : 7

กรรมการอิิสระที่่�บริิษััทเสนอเป็็นผู้้�รัับมอบฉัันทะ
เพื่่�อเพิ่่�มทางเลืือกให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ไม่่สะดวกที่่�จะเดิินทางมาเข้้าร่่วมในการประชุุมด้้วยตนเอง คณะกรรมการบริิษััทฯ
จึึงขอเสนอชื่่�อกรรมการอิิสระของบริิษััทฯตามรายละเอีียดข้้างท้้ายนี้้� เพื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณามอบฉัันทะให้้เข้้าประชุุม
ถืือหุ้้�นและออกเสีียงลงคะแนนแทน

1 นายอนุุวััฒน์์ หลายกิิจรุ่่�ง
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิิสระ
อายุุ 66 ปีี
เลขที่่� 41 ซอยเจริิญราษฎร์์ 1 แยก 5 แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุุงเทพมหานคร

2 นายวิิสิิทธิ์์� กาญจโนภาส

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิิสระ
อายุุ 57 ปีี
เลขที่่� 25/8 ซอยเย็็นอากาศ 2 ถนนเย็็นอากาศ แขวงช่่องนนทรีี
เขตยานนาวา กรุุงเทพมหานคร
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สิ่่�งที่่�ส่่งมาด้้วย : 9

สถานที่่�จััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564
บริิษััท ซัันไทยอุุตสาหกรรมถุุงมืือยาง จำำ�กััด (มหาชน)
ในวัันศุุกร์์ที่่� 30 เมษายน 2564
เวลา 09:00 - 12:00 น.

ณ สโมสรทหารบก ห้้องมััฆวานรัังสรรค์์ โซนเอบีี ชั้้�น 3 ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุุงเทพมหานคร

แผนที่่�โดยสัังเขป : สโมสรทหารบก (วิิภาวดีี)

195 ถนนวิิภาวดีี-รัังสิิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุุงเทพมหานคร โทร. 0 2616 0055

ถ้้าลงทางด่่วนดิินแดง หรืือมาจากทางดิินแดงให้้ใช้้ทางขนานขัับผ่่านโรงพยาบาลทหารผ่่านศึึก กรมทหารราบที่่� 1 และสนามกีีฬากองทััพบก
ถ้้ามาจากทางลาดพร้้าวต้้องไปกลัับรถใต้้ทางด่่วน ที่่�ดิินแดง ถ้้ามาจกทางพหลโยธิินให้้วิ่่�งเข้้าทางลััด (พหลโยธิิน ชอย 2) มาออกวิิกาวดีีฯ
รถปรัับอากาศสาย ปอ.24, 69, 92, 538, 504 และ 555 รถธรรมดาสาย 24, 69 หรืือ 92

บริษััที่ ซัันไที่ยอุติสาหุ้กรรมถืุงมือยาง จำากัดำ (มหุ้าชุน)
9 หุ้มี้่ 4 ตำาบลกะเฉัด้ อำาเภอเมี่องรื่ะยอง จำังหุ้วััด้รื่ะยอง 21100
โที่รื่ศุัพัที่์: (038) 634 481-5 โที่รื่สารื่: (038) 634 001

www.shunthaiglove.com
Highly Intend To Reply Your Satisfaction…

