รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจำปี 2565
ของ
บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน)

สถานที่ การประชุมซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ครั้งนี้ มีการถ่ายทอดสด
จาก ห้องประชุม บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์
2 ชั้น 6 ซอยลาดพร้าว 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
วันที่และเวลา วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น.
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1. ดร. ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ ตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

2. นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม ตำแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ

3. นายศิรสิทธิ์ พศวัตร

ตำแหน่ง

กรรมการ

4. นายชาย วัฒนสุวรรณ

ตำแหน่ง

กรรมการ

5. นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร

ตำแหน่ง

กรรมการอิ ส ระ และประธานกรร มกา ร
ตรวจสอบ

6. นายชัชวัสส์ เศรษฐลักษมิ์ ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

7. Miss Chun – Ching Teng ตำแหน่ง

กรรมการ (ผ่านระบบ Zoom)

ผูบ้ ริหารที่เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวดวงดาว ศรานต์ภักดี

ตำแหน่ง

เลขานุการบริษัท

2. นางสาวจันทร์เพ็ญ วัฒนาพิชิตพงศ์ ตำแหน่ง

ผูช้ ่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการผลิต

3. นายเกียรติภูมิ สมฤทธิ์

ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงินและ

ตำแหน่ง

บัญชี (CFO)
4. นางสาวพจนา ด้วงโกศล

ตำแหน่ง

ผูจ้ ัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและงบการเงิน
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ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ในฐานะผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ที่เข้าร่วม
ประชุม
1. นางสาวกุลธิดา ภารสุรกุล

ตำแหน่ง

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต

2. นางสาวสุพัตรา ก่อสกุลวงศ์

ตำแหน่ง

Associate Director

3. นางสาววีรภรณ์ หลีสกุล

ตำแหน่ง

Manager

4. นางสาวกรรณิการ์ บุญนาค

ตำแหน่ง

Supervisor

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. ผูแ้ ทนบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ในฐานะผูร้ ับลงทะเบียนและการนับ
คะแนน

2. ผูแ้ ทนบริษัท ฟีนิกซ์ แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด ในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้
จัดการประชุมและบันทึกการประชุม

ดร. ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท (“ประธาน”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น
และผู้เข้าร่วมประชุม จากนั้น ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและ
ผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ้นที่ให้เกียรติมาเข้าร่วมประชุม และก่อนจะเข้าสู่วาระการประชุมประธานได้แจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565 (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565
และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ เวลา 09.26 น. ขณะเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2565 ของ บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเอง 20 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 172,733,226 หุ้น และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งสิ้น
71 คน นับรวมจำนวนหุน้ ได้ 443,956,473 หุน้ รวมผู้ถือหุ้นเป็น 91 คน รวมเป็น 616,689,699 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 37.7444 % ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทถือเป็นการครบองค์ประชุมตาม
ข้อบังคับของบริษัท
ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายสนทยา น้อยเจริญ พิธีกรและผู้ดำเนินการ
ประชุม ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายจาก บริษัท ฟีนิกซ์ แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด ทำหน้าที่
เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ในนามประธานที่ประชุมตามกฎหมาย
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พิ ธ ี ก รได้ แ นะนำคณะกรรมการบริ ษ ั ท ที ่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ดั ง ปราก ฏตามรายชื่ อ
คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น และในฐานะผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า
บริษัทได้เรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญประจำปีในวันนี้แก่ผถู้ ือหุน้ 3 ทาง ดังนี้
1. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริษัทได้มกี ารลงประกาศหนังสือพิมพ์ และ
3. บริษัทได้ลงรายละเอียดการเชิญประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งได้แจ้งผ่านตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
ผู้ด ำเนิ นการประชุ ม แจ้ งให้ท ี่ป ระชุ มทราบถึ ง หลัก เกณฑ์ และวิธ ีก ารปฏิบ ั ต ิใ นการ
ลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการการกับดูแลกิจการที่ดี ในส่วน
ของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ดังนี้
1.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ ผู้เข้าร่วมประชุม
สามารถดูการถ่ายทอดสดได้ตลอดการประชุมรวมทั้งผลคะแนนในแต่ละวาระ

2.

สำหรับการโหวตในแต่ละวาระผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มีหรือ
ตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุน้ เท่ากับ 1 คะแนนเสียง โดยในการโหวต
จะไม่ ส ามารถแบ่ ง คะแนนในการโหวตได้ ยกเว้ น เสี ย แต่ เ ป็ น ผู ้ ร ั บ มอบฉั น ทะที ่ ไ ด้ รั บ
แบบฟอร์มการมอบฉันทะเป็นแบบฟอร์ม คือ Custodian ที่ทำหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้กับนัก
ลงทุนต่างชาติ สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ระบุการลงคะแนน
มาแล้ว ผู้รับมอบจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ โดยในการลงคะแนนสามารถ
เลือกได้ดังนี้ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

3.

ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในระบบโดยการคลิกเลือกเมนูเพื่อลงคะแนนเสียง ในทุก
วาระที่มกี ารเปิดให้ลงคะแนน ได้ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรือ
ผูร้ ับมอบฉันทะที่ไม่ได้ลงคะแนนเสียงในวาระใด จะถือว่า ผูถ้ ือหุน้ ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยใน
วาระนั้น

4.

ในการนับ คะแนนเสีย ง บริษ ัท จะนับ คะแนนเสีย งของผู้ถ ือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และคะแนนเสียงของผู้ที่ผถู้ ือหุน้ มอบฉันทะโดยจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
ที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือ
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จะถือว่า เป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่กดลงคะแนน จะถือว่า ผู้ถือหุ้นลง
มติเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
5.

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวาระที่ 6
เรื่องพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการ
ของบริษัทอีกวาระนั้น ประธานจะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเลือกตั ้ ง
กรรมการ เป็นรายบุคคล และขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านลงคะแนนเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงคะแนน

6.

สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่า เห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ บริษัทจะนับคะแนนของท่านจากใบ
มอบฉันทะนั้น เพื่อความสะดวกของทุกท่าน แต่สำหรับ ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้
ระบุก ารออกเสี ย งลงคะแนนมาในหนั ง สือ มอบฉั นทะ ขอให้ผู้ รับ มอบฉั นทะออกเสี ย ง
ลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และจะมีระยะเวลา
ในการลงคะแนนในแต่ละวาระจำนวน 2 นาที เหมือนกับครั้งที่ผ่านมา

7.

สำหรับกรณีที่ถือว่าเป็นบัตรเสียซึ่งจะไม่นับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ คือการลงคะแนน
ในใบมอบฉันทะ ที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในช่อง
ลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า หรือกรณีที่มี การแยกการลงคะแนนเสียง
ยกเว้นกรณีการลงคะแนนเสียงผ่านคัสโตเดียน

8.

ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ท่านประธานร้องขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่ละวาระ
โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบ
ฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้า
ผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ

9.

ประธานที่ประชุมจะทำการแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบในวาระถัดไป หรือเมื่อ
เจ้าหน้าที่ นับคะแนนเสร็จเรียบร้อย เพื่อความสะดวก รวดเร็วและไม่เป็นการเสียเวลาของ
ท่านผู้ถือหุ้น โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุน้ ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ และ
การแสดงผลการนับคะแนนจะแสดงผลเป็นจุดทศนิยม สี่ตำแหน่ง และเมื่อประกาศผลการ
ลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

10. ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานจะทำการลงมติเพิ่มอีก 1 เสียงเพื่อเป็นการชีข้ าด
11.

สำหรับเงื่อนไขการอนุมัตใิ นแต่ละวาระมีดังนี้
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11.1

วาระที่ตอ้ งผ่านมติอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนนได้แก่วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6, 7 และวาระที่ 8

11.2

วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ และวาระที่ 9 เป็นวาระที่
พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

11.3

วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนนได้แก่วาระที่ 7

11.4

วาระที่ตอ้ งผ่านมติอนุมัตดิ ้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของผู้ถือหุน้ ที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนนได้แก่วาระที่ 8

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในเฉพาะประเด็นเรื่อง ระบบการ
ลงคะแนน ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสอบถามผ่านข้อความในระบบได้ตลอดเวลา และขณะเดียวกันสามารถยกมือ
(wave) ผ่านระบบ และจะเรียนให้ท่านเปิดกล้องและไมค์ โดยคำถามขอให้เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระ
นั้นๆ
สำหรับการประชุมในวันนี้ มีผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เข้าร่วม
ประชุมด้วย เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท
มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือไม่ ปรากฎว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงเริ่มเข้าสู่วาระที่ 1 ขอ
เชิญท่านประธานที่ประชุม แจ้งวาระการประชุมและประเด็นที่จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาครับ
ประธาน จึ ง ขอให้ ท ี ่ ป ระชุ ม เริ ่ ม พิ จ ารณาเรื ่ อ งต่ า งๆ ตามระเบี ย บวาระการประชุ ม
ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถอื หุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564
ประธานที่ประชุม

ดำเนิ น การตามระเบี ย บวาระใน วาระที ่ 1 เป็ น เรื ่ อ ง

พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุน้ ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ซึ่งได้นำส่งให้กับ
ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้า รายงานประชุมดังกล่าวจะเห็นได้จากเอกสารที่ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
ที่ผู้ถือหุ้นได้รับ มีทั้งหมด 76 หน้า หากมีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม ส่วน
ไหน หน้าไหน ขอให้ช่วยกรุณาแจ้ง
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ผู้ดำเนินการประชุม

รายงานการประชุ ม ปรากฎตามสิ ่ ง ที ่ ส ่ ง มาด้ ว ย 1 มี

จำนวนหน้าตั้งแต่หน้าที่ 1-76 ซึ่งได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส่ง
ให้กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเรียบร้อย มีท่านผูถ้ ือหุน้ ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ขอเชิญครับ
ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดสอบถาม ขอดูองค์ประชุมครับ องค์ประชุมตอนนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม
เก้าสิบเจ็ดท่าน คิดเป็นร้อยละ สี่สิบสองจุดสี่แปดเจ็ดสาม องค์ประชุมครบแล้ว จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้น
ลงมติในวาระที่ 1 มีเวลา 2 นาทีครับ มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดยังไม่ลงมติ หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขออนุญาต
ปิดโหวตครับ
ผลการลงมติเป็นไปตามที่ปรากฏขึ้นในจอภาพ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564
มติ

ทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม
2564 ด้วยคะแนนคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย

475,273,764

เสียง คิดเป็นร้อยละ

66.5524

ไม่เห็นด้วย

238,860,702

เสียง คิดเป็นร้อยละ

33.4476

เสียง คิดเป็นร้อยละ

-

เสียง คิดเป็นร้อยละ

100.0000

บัตรเสีย

-

รวม

714,134,466

งดออกเสียง

20,389,505 เสียง คิดเป็นร้อยละ

-

ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน 116,865,494 เสียง คิดเป็นร้อยละ

-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564
ประธานที่ประชุม

เป็นวาระที่รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท

ฯ ในรอบปี 2564 คณะกรรมการได้จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
เพื่อนำเสนอต่อที่ป ระชุมผู้ถ ือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถ ือหุ้นได้รับ ทราบถึงภาพรวม และทิศทาง ของผล
ประกอบการของบริษัทโดยสรุป รวมถึงผลการดำเนินงาน การประกอบธุรกิจ การเงิน และข้อมูลด้านอื่น
ๆ ของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุน้ ได้รับทราบ ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งบริษัทได้
จัดทำขึ้น โดยมีรายละเอียดครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ผมขอให้คุณเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม ชี้แจง
ข้อมูลต่อไป
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คุณเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ สวัสดีครับ
ผลการดำเนินงานประจำปี 2564 งบเฉพาะกิจการ รายได้จากการขายถุงมือยางอยู่ที่ 1,429 ล้านบาท
เพิ่มขึน้ 20.94% จากปี 2563 กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 532 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 25.99% จากปี 2563 กำไรสุทธิอยู่
ที่ 365 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.66% จากปี 2563 ASP (ราคาขายเฉลี่ยต่อชิ้น) เท่ากับ 1.62 บาทต่อชิ้น
เพิ่มขึ้น 31.71% จากปี 2563 ในปี 2564 เป็นปีที่บริษัทมีรายได้มากที่สุด ซึ่งเป็นผลจากความต้องการถุง
มือยางในช่วงการแพร่ระบาดโควิด -19 ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปลายปี 2562 โดยเฉพาะปี 2564 ถือเป็นช่วงที่
ขายถุงมือได้ราคาดีที่สุด แต่ในครึ่งปีหลังเป็นช่วงที่สภาวะโควิดเริ่มคลี่คลายลง ประชากรโลกได้รับวัคซีน
มากขึ้น ทำให้ผู้บริโภคชะลอการซื้อถุงมือยางและเพื่อไปกักตุน เป็นผลทำให้ราคาขายเฉลี่ยลดลง
ในปี 2564 บริษัทมียอดขายถุงมือยางเป็นจำนวนชิ้นลดลง 8.2% เมื่อเทียบกับปี 2563
แต่รายได้ในปี 2564 มากกว่าปี 2563 จำนวน 29.94% ซึ่งเป็นผลมาจากราคาขายเฉลี่ยต่อชิ้นเพิ่มขึ้น
31.71% สภาวะอุ ต สาหกรรมถุ ง มื อ ยางในปั จ จุ บ ั น จากสมาคมถุ ง มื อ ยางมาเลเซี ย หรื อ MARGMA
คาดการณ์ว่า จำนวนความต้องการถุงมือยางสำหรับปี 2565 – 2566 นั้นจะสูงกว่าช่วงก่อนเกิดโควิดหรือ
ปี 2562 อยู่ที่ 10-15% และราคาขายเฉลี่ยจะสูงกว่าช่วงก่อนเกิดโควิดในปี 2562 เช่นกันอยู่ที่ 12-16%
อย่างไรก็ตาม ในช่วงสองปีที่ผ่านมา กำลังการผลิตทั่วโลกและเพิ่มมากขึ้น และปัจจุบัน
ถุงมือจากประเทศจีนได้เพิ่มปริมาณเข้ามาในตลาดมากขึ้น ทำให้เกิดการแข่งขันกันลดราคา และจะเกิด
สงครามทางด้านราคามากขึ้นในปี 2565
ผู้ดำเนินการประชุม

มีท่านผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการกลับมาซื้อขาย

ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอไปในวาระอื่นครับ และคำถามเรื่องกรรมการ ขอไปในวาระที่เกี่ยวกับเลือกตั้ง
กรรมการ สำหรับวาระเรื่องรายงานผลงานประจำปี 2564 ที่ท่านจะสอบถามมีหรือไม่ครับ ซึ่งรายงานผล
การดำเนินงาน ท่านผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้จากรายงานที่เรียกว่า One Report ที่ส่งให้กับทุกท่าน
ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดสอบถาม
ผู้ดำเนินการประชุม

แจ้งว่า วาระที่ 2 เป็นวาระรับทราบ ไม่มีการลงมติใน

ที่ประชุม ขออนุญาตต่อในวาระที่ 3
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุนแบบ
เบ็ดเสร็จอื่น ณ วันสิ้นรอบบัญชี วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี
ประธานที่ประชุม

แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 3 เป็นวาระพิจารณาอนุมัติ

งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันสิ้นรอบบัญชี
วั น ที ่ 31 ธั น วาคม 2564 และรายงานของผู ้ ส อบบั ญ ชี ซึ ่ ง ได้ ผ ่ า นการตรวจสอบและรั บ รองจาก
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5946 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการฯ
ซึ่งได้ส่งให้กับผูถ้ ือหุน้ อยู่ไว้ในรายงานประจำปีแล้ว ซึ่งขอให้คุณสนทยา น้อยเจริญ พิธีกร ดำเนินการชี้แจง
รายละเอียดต่อไป
ผู้ดำเนินการประชุม

รบกวนท่านผู้ถือหุ้นยกมือ wave ในระบบ ซึ่งขณะนี้มี

ท่านผู้ถือหุ้นยกมือแล้วจำนวน 2 ท่าน จึงขอชีแ้ จงเรื่องงบการเงินก่อน งบการเงินอยู่ใน One Report หน้าที่
90 ในส่วนงบกำไรขาดทุนอยู่หน้าที่ 98 ผมขออธิบายในภาพรวมครับ บริษัทมีกำไรสุทธิ 364 ล้านบาท ซึ่ง
มีราคาพาร์อยู่ที่ 0.50 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.227 บาท ทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม
และผมจะตอบในส่วนของหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรียนเชิญท่านผู้ถือหุน้ สอบถามครับ
คุณอนุวัฒน์ หลายกิจรุ่ง ผู้ถอื หุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

มีคำถามเกี่ยวกับ One

Report 56-1 หลายประเด็น และมีคำถาม ดังนี้ 1) กลต. จะอนุมัติให้บริษัทเข้า resume stage เมื่อไหร่ 2)
แผนงานในปี 2565 บริษัทจะมีกำไรเท่าไหร่ ข้อมูลที่ผมได้มานั้น Q1 ของปี 2565 อาจจะมีกำไรนิดหนึ่ง
หรือขาดทุน เมื่อเปรียบเทียบกับในช่วงเดียวกันของปี 2564 และปี 2563 3) ยอดขายเดือนเมษายน
ถึงแม้ว่าจะยังไม่ปิด วันนีว้ ันที่ 29 เมษายน 2565 จะได้กี่ชนิ้ และ 4) CMO ลาออกไป มีผลกระทบการขาย
หรือไม่ อย่างไร
1) ประวั ต ิ ข อง CMO จบอั ง กฤษเรื ่ อ งของอิ น เตอร์ เ นชั ่ น แนลมาร์ เ กตติ ้ ง ผมถามว่ า
คณะกรรมการทั้งหมดนั้นมีใครบ้างที่เก่งเรื่องของมาร์เกตติ้ง ผมเป็นห่วงในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น แม้กระทั่ง
ซีอีโอและรองซีอีโอ มีความรู้เรื่องของมาร์เกตติ้งมากน้อยขนาดไหน ผมอยากทราบเมื่อ CMO ลาออกไป
แล้ว มีผลกระทบต่อการขายหรือไม่ หรือว่าคุณยังยืนได้อยู่
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2) ใน Q4 ปี 2564 ที่ขายให้กับ 4 ราย ตั้งแต่ปี 2563-2564 ที่คณะกรรมการชุดเดิม
ตรวจสอบเอาไว้อยู่ 4 รายนั้น ปัจจุบันในปี 2565 มีการซื้อขายหรือไม่อย่างไร ผมไม่คิดว่าตอนนี้มีตัวเลข
ในการซื้อ ซึ่งในขณะนัน้ ผมชีแ้ จงกับคณะกรรมการกับผูถ้ ือหุน้ ว่า ในช่วงของโควิดอาจทำให้ความต้องการ
ของถุงมือยางสูงขึ้น เราจะปันประมาณ 65-70% ขายให้กับลูกค้ารายเก่า ๆ เพื่อรักษาลูกค้าเอาไว้ เลข
30-40% เราจะทำกำไรให้กับบริษัทโดยการที่จะขายให้มีกำไรสูงสุด เราจะมีเรื่องของความมั่นคงอย่าง
ยั่งยืน ผมจะย้อนกลับไปที่เอาวัตถุประสงค์ที่พวกท่านเขียนเอาไว้ เพราะฉะนั้น Q4 เป็นอย่างไร และได้ข่าว
ว่ามีการขายใน Q4 ที่อนุมัติขายถุงมือให้กับ 4 รายนั้นขายต่ำกว่า Price risk ใครอนุมัตคิ รับ
3) ทางเราถูก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ถูกปรับด้วยเรื่องอะไร
4) เรื่องของเอ็มบีอาร์ เมดิคัลดีไวซ์ รีจิสเตชั่น ที่อนุมัติการขายถุงมือแพทย์เข้ายุโรปเสร็จ
หรือยังครับ
5) ลูกหนี้การค้าที่เกี่ยวข้องอยู่ ค้างอยู่ที่ 3-6 เดือน ในหน้าที่ 122 เป็นของใคร ทำไมเป็น
บริษัทที่เกี่ยวข้องและยังเป็นหนี้ลูกหนี้การค้าของเราอยู่ในกลุ่ม 3-6 เดือน มีการตั้งเผื่อผลขาดทุนด้าน
เครดิตหรือไม่ เรียกว่า reserve for bad debts มีการตัง้ ตรงนีห้ รือไม่ครับ พบว่าปี 2563 กับปี 2564 มีการ
เพิ่มขึ้นทางด้านผลขาดทุนด้านเครดิตเพิ่มขึ้น 4.4 ล้านบาท ปี 2563 มีทั้งหมดที่ตั้งไว้คือ 73.5 คือสำหรับ
เครดิตที่มี aging มากกว่าหนึ่งปี แต่ปัจจุบันมี 77.9 ล้านบาท ลูกหนี้การค้า 4.4 ล้านบาทเป็นผลจากอันใด
เมื่อย้อนกลับไปที่ผลการดำเนินงาน ซีอโี อได้อธิบายไปแล้ว จบวาระที่สองที่รับทราบ ผม
รับทราบ แต่ดูที่วัตถุประสงค์ในหน้า 3 เพราะว่าทุกอย่างเกิดจากการที่ตั้งวัตถุประสงค์ของบริษัท ปกติ
บริษัทต้องมี Policy Mission Objectives ไม่ต้องไปพูดถึงเพราะว่ามีหลายท่านในคณะกรรมการฯเคยบอกว่า
เราเรียนหนังสือมาร์เกตติ้งเล่มเดียวกัน ผมถามว่า MBO: Management by Objectives มีหรือไม่ครับใน
การบริหารของซันไทย หน้า 3 ข้อที่ 2 การเติบโตอย่างยั่งยืน sustainable growth สำหรับปี 2565 จะมี
stakeholders หรือไม่ เท่าที่ผมทราบยอดขายปี 2565 ก่อนโควิดหลังโควิดเป็นการวัดฝีมือกันจริงๆ ว่าใคร
เคยคุยเอาไว้ว่าปี 2563-2564 ใครสามารถทำกำไรเยอะ เขาสมควรที่จะถูกเลือกเข้ามาเป็นกรรมการใหม่
อีกครั้งหนึ่งหรือไม่
การลดต้นทุน การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการตลาด ปรับปรุงการผลิต และการจัดการ
ให้ทันสมัย หน้าที่ 3 ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน product quality ผมขอถามเรื่อง how to
achieve ในวัตถุประสงค์ ปกติบริษัททั่วไปจะมี Vision Mission Objectives การลดต้นทุนคุณจะลดอย่างไร
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การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการตลาด มีการวิเคราะห์การตลาดหรือไม่ คู่แข่งเป็นอย่างไร ตลาดทั้งหมด
total demand ของโลกเป็น เท่า ไหร่ มี market share อยู ่ ก ี ่ เ ปอร์ เ ซ็น ต์ ตลาดอยู ่ ท ี ่ สหรั ฐ ฯ, ยุ โ รปหรือ
แอฟริกา ขอพูดถึง market demand ตัว demand อยู่ตรงไหน และวิเคราะห์เรื่องของ supplier ตอนนี้มี
คู่แข่งเยอะมาก เมื่อ 2 ปีที่แล้วหากเรามีการเซ็นต์สัญญากับลูกค้า 4-5 ราย เป็น long term มี L/C มาค้ำ
หรือมีเงินวางมัดจำ 20-30% หรือ 50% แต่เราปันทั้งหมดไปขายให้ 4 ราย แทนที่จะเป็น real demand
ซือ้ มาขายไป ทำไมคนอื่นที่มีเพิ่งเข้ามาในวงการสามารถที่จะซือ้ สินค้าของเราไปขายต่อได้ ในขณะซันไทย
มีประสบการณ์ 20 ปีทำไม่ได้
น้ำยางข้นที่จะซือ้ เราทำสัญญาล่วงหน้าซือ้ วัตถุดิบ ในขณะที่ยอดขายเดือนสี่ ขายได้ครึ่ง
เดียวจากกำลังการผลิต หากเรา over estimate planning มีแพลนรองรับหรือไม่ emergency plan
เรื่องความโปร่งใส ผมขอตรวจสอบปี 2563-2564 ใบมอบอำนาจให้กับทางซีโอที่โหวต
ออกไปได้เสียงชนะอย่างล้นหลาม ในหนังสือเขียนว่าเราสามารถตรวจสอบได้ทุกอย่าง ในฐานะที่อดีตที่ผม
เคยเป็นอดีตคณะกรรมการตรวจสอบ ผมขอตรวจสอบเรื่องของใบมอบอำนาจการประชุม AGM ของสอง
ครั้งที่ผ่านมาไม่ได้ ผมเลยไม่ทราบว่าถ้าเรามีความโปร่งใสควรจะให้มีการตรวจสอบทุกอย่างได้
ประธานที่ประชุม

แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระพิจารณาอนุมัติงบ

แสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันสิ้นรอบบัญชี วันที่
31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี สิ่งที่คุณอนุวัฒน์เสนอมา จะแยกเป็นสี่เป็นเรื่องใหญ่
ด้วยกัน คือ 1) กลต. จะอนุมัติ resume stage เมื่อไหร่ 2) แผนงานปี 2565 ได้มีการวางแผนเรื่องกำไรกัน
อย่างไร และกำไรเท่าไหร่ โดยอิงในไตรมาสแรก มีกำไรมากน้อยอย่างไรเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี
2563-2564 3) เรื ่ อ งของ CMO คุ ณ ธนา ลาออกมี ผ ลกระทบอะไรกั บ บริ ษ ั ท การขายเป็ น อย่ า งไร
กรรมการของซันไทย มีใครบ้างที่มีความเก่งกาจเรื่องของมาร์เกตติ้ง โดยเฉพาะซีอีโอ กับรองซีอีโอ มี
ความรู้เพียงพอหรือไม่ 4) เรื่องของแผนงานและเจาะลึกวัต ถุประสงค์ การวางแผนวัตถุประสงค์อย่างไร
ในเรื่องของการเติบโตอย่า งยั่งยืนวางแผนไว้เป็นอย่างไร ความต้องการของตลาด ณ วันนี้ เป็นอย่างไร
สัดส่วนของตลาดเป็นอย่างไร รวมถึงเรื่องที่มีการอ้างว่า สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(สมอ.) มีการปรับอุตสาหกรรมถุงมือยางของซันไทย รวมทั้งในเรื่องของการที่พูดถึง MBO ทั้ง 4 ข้อที่ท่าน
กล่าวไว้ เพื่อให้ตรงกับเวลาจะไปอยู่ในเรื่องที่จะตอบประเด็นที่เกี่ยวข้อง สิ่งที่ท่านได้ตั้งประเด็นสอบถาม
ผมในฐานะที่เป็นประธานกรรมการขอบคุณคุณอนุวัฒน์ ครับ แต่ขอให้กลับเข้าสู่วาระเพื่อจะดำเนินการไป
10

ตามวาระ คำถามของคุณอนุวัฒน์ ส ่วนมากจะเป็นเรื่ องของปี 2565 จะไปชี้แจงเพิ่มเติมในวาระอื่ นๆ
หลังจากเราจบสิ้นวาระปกติ ซึ่งเราจะจดบันทึกไว้ในเรื่องของการประชุม
ผู้ดำเนินการประชุม

คุณอนุวัฒน์ได้สอบถามเรื่องลูกหนี้การค้า ซึ่งจะต้อง

ตอบในวาระนี้ ขอให้ทางผู้สอบบัญชีช่วยเตรียมคำตอบ เกี่ยวกับเรื่องงบการเงินในส่วนของลูกหนี้การค้า
Aging มีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่ ตั้งค่าเผื่อด้อยค่าครบถ้วนหรือไม่ อย่างไร ถัดมาขอเชิญท่านที่ยก
มือ คุณสรญา ครับ
คุณสรญา พิบ ูล กุล สัม ฤทธิ์ ผู้ถือ หุ้น และผู้รับ มอบฉันทะจากคุณหทัย กานต์
หลายกิจรุ่ง

สอบถามว่า มี 2-3 ประเด็นที่ยังไม่เห็นในรายงาน คือ ผลการพิจารณาข้อร้องเรียนของ

กรรมการตรวจสอบชุดที่แล้ว ที่ส่งไปที่ กลต. หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขออนุญาตให้ที่ประชุมช่วยชี้แจงให้
ชัดเจนก่อนไปวาระถัดไป อีกส่วนหนึ่งคือไม่มีการประเมินความเสี่ยงในเรื่องของ Reputation risk ความ
เสี่ยงที่เกิดจากการเสียชื่อเสียง ในการประชุม AGM 2 ครั้งที่ผ่านมา ผูบ้ ริหารสูงสุดไม่แสดงความสามารถ
ในการนำเสนอ ในปี 2563 ได้สอบถามเรื่องการบริหารเรื่องของการลดต้นทุน คำตอบของซีอีโ อใน
รายงานการประชุมยังไม่มีคำชี้แจงตรงนั้น ตอนนี้มี Reputation ที่แย่มากกับบริษัท ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าจะ
เข้ า เทรดได้ ห รื อ ไม่ ยั ง ไม่ เ คยได้ ย ิ น แผน sustainable ที ่ ก ลต. กำหนด ตั ้ ง แต่ AGM ปี 2564 ไม่ เ ห็ น
รายละเอี ย ดในส่ ว นนี ้ ในการประชุ ม ปี น ี ้ ก ่ อ นไปในวาระถั ด ไป ขอให้ ช ่ ว ยอธิ บ ายว่ า แผนการใช้ เ งิ น
งบประมาณส่วนไหนที่ถูกใช้ไปแล้วในปี 2564 สิ่งที่ตดิ อยู่ตอนนี้คือการกลับมาเทรด จะต้องมี sustainable
ปี 2564 ใช้เงินอย่างไรไปเพื่อแก้ไขเรื่องนี้ ปี 2565 มีแผนอย่างไรที่จะใช้ เราทุกคนอยากให้กลับมาเทรด
แต่ว่าถ้าทุกคนที่นั่งอยู่เป็นผู้แทนเราในการบริหาร ไม่แสดงความจริงใจในการแก้ปัญหา เป็นส่วนที่ทำให้ผู้
ถือหุน้ ทุกคนหนักใจเหมือนกัน ขอบคุณมากค่ะ
ประธานที่ประชุม

แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเขียนสรุปประเด็นไว้และลงใน

รายงานการประชุมว่าสิ่งที่ผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นไว้ประกอบด้วยอะไรบ้าง ในสิ่งที่คุณสรญา คือ 1) การดู
ผลการร้องเรียนของกรรมการตรวจสอบครั้งที่แล้วว่าดำเนินการเป็นอย่างไร ขอให้ชี้แจง 2) การประชุม
ครั้งที่ผ ่ านมาในเรื ่อ งความรู้ ค วามสามารถของซี อ ีโ อ เกี่ย วกับ เรื่ อ งของการบริห ารงาน 3) การจะ
ดำเนินการอย่างไรในเรื่องของ sustainable growth
ผู้ดำเนินการประชุม

ขอเชิญผูส้ อบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ตอบ

ประเด็นเรื่องลูกหนี้การค้า ขอเชิญครับ
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ผู้สอบบัญชี

ในเรื่องของค่าเผื่อหนี้สงสัย จะสูญ ค่าเผื่อผลขาดทุน

ทางด้านเครดิต ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เปิดเผยไว้น่าจะเพียงพอแล้วค่ะ
ผู้ดำเนินการประชุม

ผมตอบให้เสียงชัดครับ ทางผู้สอบบัญชีตอบว่า ค่าเผื่อ

หนี้สงสัยจะสูญ เพียงพอแล้วโดยดูจากคุณภาพของลูกหนี้การค้าของบริษัท อันนี้ถูกต้องครับทางผู้สอบ
บัญชีครับ
ผู้สอบบัญชี

ถูกต้องค่ะ

ผู้ดำเนินการประชุม

มีคำถามอีก หนึ่งคำถามของผู้สอบบัญ ชี บริษ ัท มีเ งิน

ลงทุนในบริษัทย่อยอยู่ 144 ล้านบาท แต่บริษัทย่อยดังกล่าวได้หยุดกิจการมาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563
ทำให้มผี ลขาดทุนจากการดำเนินงาน ไม่ทราบว่ามีการเผื่อด้อยค่าไว้หรือไม่ครับ ผูส้ อบบัญชีครับ
ผู้สอบบัญชี

ถ้าดูในรายละเอียดมีการตั้งค่าเผื่อด้อยค่าไว้แล้ว โดย

มูลค่าคงเหลือจะใกล้เคียงกับมูลค่าทรัพย์สินตามราคาประเมินของผูป้ ระเมินค่ะ
ประธานที่ประชุม

คำตอบทั้งสองข้อนีเ้ ป็นคำตอบที่ตอบคุณอนุวัฒน์ครับ

ผู้ดำเนินการประชุม

เรื่องอนุม ัต ิ งบการเงิ น ไม่มีคำถามเพิ ่ มเติ ม แล้ ว ครั บ

สำหรับวาระอื่นๆจะไปพูดคุยกันในวาระอื่นๆ ตามที่ประธานที่ประชุมได้สรุปไปแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใด
สอบถาม ขอดูองค์ประชุมครับ องค์ประชุมตอนนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม หนึ่งร้อยสิบสองท่าน คิดเป็นร้อยละ
ห้าสิบ เจ็ด จุด แปดเก้าสี่ส อง ครับองค์ประชุมครบแล้ว จึงขอให้ท่านผู้ถ ือหุ้น ลงมติในวาระที่ 3 ครับ
ระหว่างนี้มีท่านผู้ถือหุ้นยกมือในระบบอีกครั้ง ขอให้ท่านไปต่อในวาระอื่น ครับ องค์ประชุมครบแล้ว ขอ
เชิญลงมติครับ มีเวลา 2 นาทีครับ มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดยังไม่ลงมติ หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขออนุญาตปิด
โหวตครับ
ผลการลงมติเป็นไปตามที่ปรากฏขึ้นในจอภาพ ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติงบ
แสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันสิ้นรอบบัญชี วันที่
31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี
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มติ

ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นรอบ
บัญชี วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชีด้วยคะแนนคะแนนเสียงข้างมากของผู้
ถือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย

662,853,585 เสียง คิดเป็นร้อยละ

72.4776

ไม่เห็นด้วย

251,709,240 เสียง คิดเป็นร้อยละ

27.5224

บัตรเสีย

-

เสียง คิดเป็นร้อยละ

-

รวม

914,562,825 เสียง คิดเป็นร้อยละ

100.0000

งดออกเสียง

20,389,505 เสียง คิดเป็นร้อยละ

-

ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน 10,956,601 เสียง คิดเป็นร้อยละ

-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564
ผู้ดำเนินการประชุม

ตามพระราชบัญ ญัติบ ริษ ัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

(รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และ 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 และข้อ 37 ซึ่งกำหนดให้ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดสรร
กำไรสุทธิประจำปีหักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
จำกัด (มหาชน) ใช้อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของผลประกอบการ หลังหัก
สำรองต่างๆตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการ
ลงทุน เงินทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญา
กู้ยืมเงิน และปัจจัยอื่นๆซึ่งจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 บริษัทขอเสนอจ่ายเงินปันผลคิด เป็น
อัตราร้อยละ 47.88 ของกำไรสุทธิ ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 179,724,490.44 บาท
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล Book Closing (XD) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 และ
กำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เรียนเชิญท่านผู้ถือ
หุน้ สอบถามครับ
คุณอนุวัฒน์ หลายกิจรุ่ง ผู้ถอื หุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เงินปันผลท่านใดก็ต้องการ ไม่มี
คำถามครับ ผมจะสอบถามในวาระที่ 3 ซึ่งปิดไปแล้ว ไม่เป็นไรครับ
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คุณสรญา พิบูลกุลสัมฤทธิ์ ผู้ถอื หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากคุณหทัยกานต์ หลาย
กิจรุ่ง เฉพาะเงินปันผลใครก็ต้องการ แต่เมื่อสักครู่คุณปิดไมค์ตัดบทผู้ถือหุ้นขอให้บันทึกในรายงานการ
ประชุมนะคะ ให้บันทึกในรายงานการประชุมครั้งนี้ว่า คณะกรรมการได้ลิดรอนสิทธิผู้ถือหุ้นปิดกั้นไม่ให้
ถามอย่างเปิดเผย หลีกเลี่ยงที่จะชี้แจงในประเด็นที่ผู้ถือหุ้นถาม พยายามข้ามไปในวาระอื่นทั้งๆที่เป็นเรื่อง
สำคัญก่อน เป็นเรื่องพิจารณาร่วมในวาระที่กำลังพิจารณา ขอให้บันทึกตามนีน้ ะคะ
ผู้ดำเนินการประชุม

ต้องขอประทานโทษครับ เราบันทึกตามข้อเท็จจริงครับ

ประธานที่ประชุม

ผมขอชี้แจงสิ่งที่คุณสรญาเสนอมาให้บันทึกในรายงาน

การประชุมว่าลิด รอนสิทธิผู้ถือหุ้น ไม่เปิดโอกาสให้ชี้แจง ผมในฐานะที่เป็นประธานและเป็นตั วแทน
กรรมการ คุณกล่าวหาผมแบบนั้นไม่ได้ เราไม่สามารถบันทึกในคำพูดที่คุณพูดได้
คุณสรญา พิบูลกุลสัมฤทธิ์ ผู้ถอื หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากคุณหทัยกานต์ หลาย
กิจรุ่ง ท่านไม่ได้เปิดโอกาสโดยสมบูรณ์
ประธานที่ประชุม

ผมเปิดโอกาสโดยสมบูรณ์ครับ ผมได้สรุปสิ่งที่คุณพูดไว้

3 ข้อ ผมจะลงบันทึกตามที่คุณเขียนไว้และต่อท้ายที่คุณเขียนไว้ว่า ประธานได้ชี้แจงเพิ่ มเติมว่า “ผมใน
ฐานะที่เป็นประธานและเป็นตัวแทนกรรมการขอยืนยันว่า ประธานและกรรมการไม่เคยลิดรอนสิทธิและไม่
เคยที่จะปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามในประเด็นต่างๆ เพียงแต่ว่า ในการถามประเด็นใดนั้น ขอให้ถามตรงกับ
วาระที่กำลังพิจารณา เราลงบันทึกแบบนีค้ รับ ขอบคุณมากครับ”
ผู้ดำเนินการประชุม

ขออนุญาตท่านต่อไปครับ ช่วยเปิดกล้องเปิดไมค์แนะนำ

ตัวครับ
คุณวิสิทธิ์ กาญจโนภาส ผู้รับมอบฉันทะจากคุณเสาวภาคย์ อรุณเวช ผมขอตั้ง
ข้อสังเกตเอาประเด็นแรกที่เพิ่งพูดเมื่อกี้เองครับ
ผู้ดำเนินการประชุม

ท่านครับ ขอเป็นวาระที่ 4 ครับ

คุณวิสิทธิ์ กาญจโนภาส ผู้รับมอบฉันทะจากคุณเสาวภาคย์ อรุณเวช ฟังผมก่อนถ้า
คุณไม่ฟังผมก่อน จะกลับไปสู่สิ่งที่ผู้ถ ือหุ้นคนก่อนเขาบอกคุณลิดรอนครับ ผู้ถือหุ้นบอกว่าลิด รอน
14

ประธานกรรมการชี้แจงว่าไม่ได้ลิดรอน ไม่เป็นไร เป็นสิทธิของประธานเป็นสิทธิของกรรมการ แต่ผู้ถือหุ้น
มีสิทธิบอกว่าลิดรอน ฉะนั้น รายงานการประชุมเขียนว่า ผู้ถือหุ้นบอกว่าลิดรอน ประธานชี้แจงว่าไม่
ลิดรอนครับ ต้องเป็นอย่างนีค้ รับ ผมตั้งข้อสังเกต เพื่อให้เห็นชัด ไม่ใช่ว่าในรายงานการประชุมจะไม่บันทึก
คำว่าลิดรอน
ประธานที่ประชุม

ผมพู ด ในที ่ ป ระชุ ม ว่ า ผมจะบั น ทึ ก ข้ อ สั ง เกตของ

คุณสรญาไปตามที่พูดและผมขอต่อท้ายคำพูดของคุณสรญาว่า “ประธานได้ช้แี จงเพิ่มเติมว่า ผมในฐานะที่
เป็นประธานและเป็นตัวแทนกรรมการขอยืนยันว่า ประธานและกรรมการไม่เคยลิดรอนสิทธิและไม่เคยที่
จะปิดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ถามในประเด็นต่างๆ เพียงแต่ว่า ในการถามประเด็นใดนั้น ขอให้ถามตรงกับวาระที่
กำลังพิจารณา เราลงบันทึกแบบนีค้ รับ ขอบคุณมากครับ” ไม่ใช่ไม่ลงในรายงานการประชุมครับ ขอบคุณ
ครับ
คุณวิสิทธิ์ กาญจโนภาส ผู้รับมอบฉันทะจากคุณเสาวภาคย์ อรุณเวช

ที ่ เ ป็ น

แบบนั้นถูกต้องครับ ประเด็นต่อไปคือสิ่งที่ผู้ถือหุ้นคนก่อนโดยเฉพาะคุณอนุวัฒน์และผู้ถือหุ้นก่อนหน้านี้
คุณสรญา ประธานได้บอกว่ายังไม่ตรงวาระ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ resume stage เมื่อไหร่ CMO ลาออก
การตลาดเป็นอย่างไร ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรในปีที่ผ่านมา แผนการดำเนินงาน รวมถึงกรณี 4
บริษัทที่เกี่ยวข้อง ประเด็นเหล่านี้อยู่ในวาระไหน ผมพูดได้เลยว่าอยู่ในทุกวาระที่เกี่ยวข้อง เพราะไม่ว่าจะ
รับรองงบการเงินควรจะรับรองหรือไม่ ต้องไปพิจารณาเรื่องนี้ว่าผลการดำเนินงานของคณะกรรมการทำ
แบบนี้ เราควรทำอย่างไร ไม่ใช่ว่าเอาทุกอย่างนี้ไปสู่ในเรื่องอื่นๆ ผมพูดได้เลย ประธานเคยบอกแล้วว่า
ธรรมเนียมปฏิบัติทำอย่างไร ไปดูการประชุมคราวที่แล้วในเรื่องอื่นๆ พูดถึงเรื่องการเพิ่มกรรมการหรือ
อะไร พอในเรื่องของการ resume มีคำถามเรื่องผลประกอบการ เราไม่ได้อยู่ในเรื่องอื่นๆครับเราคุยกัน
ก่อนหน้านี้ เพราะสิ่งที่ผู้ถือหุ้นถามไปสอดคล้องว่าในแต่ละเรื่องไม่ว่าจะงบการเงินควรจะอนุมัติหรือไม่
กรรมการที่จะเข้ามาควรได้รับการแต่งตั้งอีกครั้งหรือไม่ เพราะสิ่งที่ผู้ถือหุ้นถามเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวาระ
ที่ไม่ใช่อ่นื ครับ ทุกวาระเกี่ยวข้อง ถ้าจะไม่ให้มีเรื่องลิดรอนควรจะเปิดโอกาสครับ
ทางผู้ถือหุ้นรายนายอนุวัฒน์ หลายกิจรุ่ง ระบุไว้แล้ว แล้วถามหลายเรื่อง ผู้สอบบัญชี
ตอบเฉพาะนิดหน่อย ทางประธานบอกว่าได้ตอบของคุณอนุวัฒน์แล้ว ใช่ อาจจะบางส่วน แต่ไม่ใช่ทั้งหมด
โดยเฉพาะคำถามของคุณอนุวัฒน์เขาถามให้ ซีอโี อของบริษัทคุณเอกชัยเป็นคนตอบ เรื่องยัง pending อยู่
ว่าจะตอบทั้งหมดอย่างไร ผู้สอบบัญชีตอบได้แค่เสี้ยวเดียวครับ ครับผม ขอให้ลงบันทึกไว้ว่าตามนี้ครับ
และขอให้ดำเนินการตามนี้ดว้ ยครับ
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ประธานที่ประชุม และผู้ดำเนินการประชุม
ผู้ดำเนินการประชุม

ได้ครับ

วาระที่ 4 ไม่มีคำถามแล้ว ครับ ถ้าไม่มีคำถามแล้วขอ

อนุญาตครับ
คุณวิสิทธิ์ กาญจโนภาส ผู้รับมอบฉันทะจากคุณเสาวภาคย์ อรุณเวช เดี๋ยวก่อน
ครับคุณสนทยา ถ้าแบบนีจ้ ะกลายเป็นเรื่องลิดรอนไปอีก เพราะผมตอบผมพูดไปแล้ว ควรจะมีคำตอบของ
อย่างน้อยท่านประธานว่าจะเอาอย่างไรที่ผมพูดมาแบบนี้ คุณฟังว่าผู้ถือหุ้นเขาพูดว่าอย่างไร แล้วคุณบอก
ว่าจบ และขอให้ลงมติหรืออะไรเลย ผู้ถือหุ้นเขาถามมาต้องตอบครับ เราจะบอกว่าอันนี้ผมไม่ตอบหรือ
อะไรว่าไป แต่ไม่ใช่ว่าจบ แล้วขอไปเข้าวาระลงมติ ไม่ใช่ครับ
ผู้ดำเนินการประชุม

ไม่ใช่ครับ ท่านครับ ผมต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่น

ด้วย ผมจะได้ตอบคำถามทีเดียว เป็นการประชุมผู้ถือหุ้น ครับไม่ใช่เป็นการอภิปรายในรัฐสภา ต้องโต้ตอบ
กลับไปกลับมา เราต้องเปิดโอกาสสอบถามจากผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยครับ เมื่อท่านถามเสร็จ และจบครับ
ขออนุญาตครับ ขอบคุณอย่างสูงครับ ปิดกล้องปิดไมค์ครับ มีท่านผู้ถือหุ้นรายใดจะสอบถามอีก หรือไม่
ครับ
ประธานที่ประชุม

ก่อนลงมติในวาระที่ 4 ในสิ่งที่ท่านผู้ถือหุ้นพูด ไม่ใช่ว่า

เราจะไม่ตอบ เพียงแต่เราจะรวมทั้งหมดไปอยู่ในวาระอื่น คือ วาระที่จะฟังความเห็นของผู้ถือหุ้นแล้วตอบ
ไปตามวาระตรงนั้น เพียงแต่วาระตรงนี้ที่ผ่านมาวาระที่ 3 เป็นเรื่องอนุมัติงบการเงิน วาระที่ 4 เป็นเรื่อง
ของการจ่ายเงินปันผล ข้อสังเกตตั้งแต่ที่ผู้ถือหุน้ เสนอมา ผมจดไว้ทุกท่าน และจะไปอยู่ในเรื่องสุดท้าย ซึ่ง
การตอบในสิ่งที่ผู้ตรวจสอบบัญชีตอบ คือตอบสิ่งที่ผู้ถือหุ้น ถามในหน้า 122 ครับ ซึ่งตอบได้ว่ามีการ
ควบคุมมีการเพียงพอต่อการควบคุม ไม่ใช่หมายความว่าไปตอบคำถามทุกข้อของคุณอนุวัฒน์ครับ ซึ่งคุณ
สนทยาได้ชแี้ จงไป ได้เข้าใจกันแล้วครับ ผมขออนุญาตให้คุณสนทยาดำเนินการต่อครับ
ผู้ดำเนินการประชุม

ขอเรี ย นเชิ ญ ผู ้ ถ ื อ หุ ้ น คุ ณ นรวั น ทย์ ท่ า นต่ อ ไปครั บ

ขอเรียนเชิญครับ เปิดกล้องเปิดไมค์ เปิดโอกาสให้ทุกคนครับ เรียนเชิญครับ แนะนำตัวครับ
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คุณนรวันทย์ โหมาศวิน ผู้ถอื หุ้น

ผมเห็นด้วยกับการให้ตอบคำถามครับ เพราะมี

ผลต่อการที่ผมจะพิจารณาว่าผมเห็นด้วยกับวาระอื่นๆต่อไปหลังจากนี้หรือไม่ครับ เพราะว่าไม่มีข้อมูลเลย
ครับ หมายถึงประธานไม่ตอบอะไรเลย ผมไม่มีข้อมูลที่จะเอามาใช้พิจารณาในการตอบอื่นๆ และเป็นการ
ลิดรอนสิทธิของคนอื่นด้วยครับที่ถามมาแล้วไม่ตอบ
ผู้ดำเนินการประชุม

ขอบพระคุณอย่างสูงครับ มีท่านผู้ถือหุ้นที่ยกมืออีกท่าน

คือคุณสรญา ขอเชิญครับ
คุณสรญา พิบูลกุลสัมฤทธิ์ ผู้ถอื หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากคุณหทัยกานต์ หลาย
กิจรุ่ง จะแจ้งมีผู้ถือหุ้นอีกประมาณสี่ห้าคนที่อยู่ในกรุ๊ปเดียวกัน แจ้งว่ายกมือแล้วแต่ระบบไม่ยกมือให้
ช่วยเช็คให้นิดหนึ่งค่ะ
ผู้ดำเนินการประชุม

ได้ครับ ระบบเช็คเลยครับ ขึ้นจอใหญ่เลยครับที่เราให้

ท่านดูขณะนี้ ไม่มี wave ขึ้นเลยครับ ไม่มีจริงๆครับ ทางเราได้คำแนะนำ ได้รับการสอบถามจากท่านผู้ถือ
หุ้น และท่านประธานได้ตอบข้อซักถามของคุณ วิสิทธิ์ กาญจโนภาส ผู้รับมอบฉันทะจากคุณเสาวภาคย์
อรุณเวช เรียบร้อยแล้ว ส่วนในประเด็นอื่นเกี่ยวกับงบการเงินทางผู้สอบบัญชีได้ตอบคำถามแล้วครับ คิด
ว่าน่าจะเพียงพอแล้วครับ ปิดคำถามครับ ขอองค์ประชุมครับ องค์ประชุมตอนนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ครับ
หนึ่งร้อยสิบสามท่าน คิดเป็นร้อยละ ห้าสิบแปดจุดห้าสี่แปดหก องค์ประชุมครบแล้ว ขอเชิญลงมติครับ
มีเวลา 2 นาทีครับ มีท่านผูถ้ ือหุน้ ท่านใดยังไม่ลงมติหรือไม่ครับ ถ้าไม่มผี มขออนุญาตปิดโหวตครับ
ผลการลงมติเป็นไปตามที่ปรากฏขึ้นในจอภาพ ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติจ่ายเงิน
ปันผลประจำปี 2564
มติ

ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ด้วยคะแนนคะแนนเสียงข้างมากของผู้
ถือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสีย
รวม

932,868,511 เสียง คิดเป็นร้อยละ

98.6396

12,865,479 เสียง คิดเป็นร้อยละ

1.3604

-

เสียง คิดเป็นร้อยละ

945,733,990 เสียง คิดเป็นร้อยละ

100.0000
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งดออกเสียง
ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน

-

เสียง คิดเป็นร้อยละ

-

10,868,004 เสียง คิดเป็นร้อยละ

-

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2565 และกำหนดค่าสอบ
บัญชี
ประธานที่ประชุม

ได้ชแี้ จงต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้ง

ผูต้ รวจสอบบัญชีของบริษัทสำหรับงบรอบบัญชี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ผู้ดำเนินการประชุม

วาระนี้เป็นไปตามมาตรา 120 ตามเอกสารหนังสือเชิญ

ประชุม ด้วย บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้ดำเนินการตรวจสอบของบริษัทมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559
2560 2561 2562 2563 2564 และในปี 2565 จะรับต่อเนื่องอยู่ เพราะว่า บัญชีที่เราต้องทำต่อเนื่อง จึง
เสนอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาเพื่อแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5946) หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ (ผู้สอบ
บัญชีทะเบียนเลขที่ 4054) หรือนายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล (ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500) หรือ นาย
เสถียร วงศ์สนันท์ (ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495) หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน (ผู้สอบบั ญชี
ทะเบียนเลขที่ 9445) หรือนางสาวจิราภรณ์ อธิการคุณ (ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่12642) เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการ ตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับ อนุญ าตดังกล่าวข้างต้นไม่
สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท เอ
เอ็นเอส ออดิท จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท มาปฏิบัติแทนได้ ทั้งนี้กำหนด
ค่าตอบแทนเป็นจำนวน 2,200,000 บาท เท่ากับปี 2564 และค่าบริการอื่นๆ เท่าที่จ่ายจริง
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจะเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
ซึ่งตามข้อกำหนด ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ที่ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯจัดให้มี
การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ( Auditor Rotation) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรื อ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่โดย
บริษัทจะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรายนั้นเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชี
ติดต่อกัน (ที่ ทจ.75/2561) บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับ
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ผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ ส่วนได้ส่วนเสียกับ
บริษัท/ บริษัทร่วม/ ผู้บริ หาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด
ไม่ทราบว่า มีท่านผูถ้ ือหุน้ ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ขอเชิญคุณสรญาครับ
คุณสรญา พิบูลกุลสัมฤทธิ์ ผู้ถอื หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากคุณหทัยกานต์ หลาย
กิจรุ่ง สอบถามนิดหนึ่งค่ะ เราไม่เคยเปลี่ยน Auditor เลยใช่หรือไม่คะ การสอบบัญชีตามหลักควรทำให้
โปร่งใส ทุกๆ 2 ปี ควรจะมีการทำเทียบเสนอราคา ไม่ทราบว่าตอนที่เลือกมามีการผูกขาดเป็นเวลากี่ปี มี
การทำเทียบเสนอราคาหรือไม่คะว่ารายอื่นคิดกันอย่างไร ให้ข้อมูลด้วยค่ะว่าเทียบราคามากี่ ราย แต่ละ
รายคิดอย่างไร ไม่ใช่เสนอเอาแบบนีอ้ ย่างเดียว ขอบคุณค่ะ
ผู้ดำเนินการประชุม

ขอบคุณครับ ในเอกสารวาระที่ 5 แผ่นที่ 3 ของหนังสือ

เชิญประชุม ตามประกาศที่ ทจ.75/2561 เขียนไว้ว่า “ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจะเป็นผู้ตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ซึ่งตามข้อกำหนด ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ที่ให้บริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ( Auditor Rotation) ในกรณีที่ผู้สอบ
บัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ด
รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้
เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน (ที่ ทจ.75/2561)” ท่านประธานกรรมการตรวจสอบ
จะสามารถชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรง ขอเรียนเชิญครับ
ประธานกรรมการตรวจสอบ สวัสดีครับท่านผู้ถือหุ้น ในส่วนของการ Rotation ต้อง
เรี ย นแจ้ ง ว่ า ผู ้ ส อบบั ญ ชี ป ฎิ บ ั ต ิ ต ามแนวทางที่ กลต. กำหนด รวมถึ ง พิ จ ารณาเรื ่ อ งจรรยาบรรณ
การหมุนเวียนผู้สอบแล้ว ครับ รวมถึงพิจารณาในแง่ของประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ ความรู้ รวมถึง
ตอนนี้ทางผู้สอบบัญชีเองยังอาจจะต้องเข้าไปพบกับทาง กลต. ด้วยครับ ในเรื่องของการ resume stage
ตามที ่ ท ่ า นผู ้ ถ ื อ หุ ้ น มี ข ้ อ สงสั ย อยู ่ ว ่ า จะดำเนิ น การกลั บ ไป resume stage ได้ เ มื ่ อ ไร ดั ง นั ้ น สิ ่ ง ที่
คณะกรรมการตรวจสอบเองได้ พ ิ จ ารณาเห็ น ประโยชน์ ต ่ อ ผู ้ ถ ื อ หุ ้ น โดยรวมเป็ น หลั ก ดั ง นั ้ น ทาง
คณะกรรมการตรวจสอบจึงพิจารณาเรื่องการคัดเลือก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตประจำปี 2565 ต่ออีกหนึ่งปี ดังนัน้ ขอเรียนชี้แจงผู้ถือหุ้นให้เข้าใจในประเด็นว่าประโยชน์สูงสุด
ต่อผู้ถือหุ้นเองคือเรื่องใด ขอบคุณครับ
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ผู้ดำเนินการประชุม

มีท่านผู้ถือหุ้น คุณวิสิทธิ์ กาญจโนภาส ผู้รับมอบฉันทะ

จากคุณเสาวภาคย์ อรุณเวช สอบถาม เรียนเชิญครับ เปิดกล้องเปิดไมค์ครับ
คุณวิสิทธิ์ กาญจโนภาส ผู้รับมอบฉันทะจากคุณเสาวภาคย์ อรุณเวช

ผมจะ

สอบถามผู้สอบบัญชี มีสองประการด้วยกัน กรณีที่มีการตรวจสอบในกรณี 4 บริษัทที่ซื้อขายถุงมือยาง
กับซันไทย ซึ่งอาจมีความเกี่ยวโยงกันกับซีอีโอ และมีปัญหาเรื่องราคา ปกติทางผู้สอบบัญชีเคยลงบันทึก
ไว้ในเรื่องนี้ อยากจะถามผู้สอบบัญชีว่า เรื่องที่เคยลงบันทึกไว้มีปัญหาอย่างไรหรือไม่ ในปัจจุบัน และทาง
กลต. ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบอยู่ใช่หรือไม่ ขอให้ผู้สอบบัญชีตอบในเรื่องนี้ เพราะผมอาจจะพิจารณา
อนุมัตใิ นเรื่องที่จะได้รับผลตอบแทนและเป็นผู้สอบบัญชีต่อไปครับ
กรณีที่สอง มีรายการที่เกี่ยวโยงกับบุคคลที่เป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารบริษัท
ยกตัวอย่าง กรรมการที่เกี่ยวข้องแล้ว อยู่ในบริษัท ที่เข้ามาทำสัญญากับบริษัท ผมไม่ ทราบว่าได้มีการ
ตรวจสอบและมีประเด็นอย่างเหล่านี้ชี้แจงอย่างไร โดยเฉพาะในกรณีของบริษัท เพลินจิต แคปปิตอล
จำกัด ว่าเป็นรายการที่เกี่ยวโยงหรือไม่อย่างไร ขอให้ผู้สอบบัญชีช่วยตรวจสอบชีแ้ จงครับ
ผู้ดำเนินการประชุม

กราบขอบพระคุณครับท่านครับ เชิญคุณสรญาครับ

คุณสรญา พิบูลกุลสัมฤทธิ์ ผู้ถอื หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากคุณหทัยกานต์ หลาย
กิจรุ่ง สอบถามว่า ไม่แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นที่เป็นต่างชาติมีคนแปลให้ หรือไม่ เพราะว่าหลายๆครั้งเข้าใจว่า
โหวตที่มาจากเขาอาจจะไม่ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศไทย อันที่สองอยากจะแสดงความเป็นห่วงและ
กังวลแทนการตรวจสอบชุดปัจจุบัน โดยเฉพาะคุณธีรวิทย์ จริงๆโลกกลมมาก ถ้ามีโอกาสจะโทรไปเล่าให้
ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนที่คุณจะเข้ามาเป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้เรื่องทุกๆอย่างเกิดขึ้นใน AGM ตั้งแต่ปี
2563-2564 และปัจจุบัน ไม่มีประเด็นที่ค้างอยู่เคลียร์ได้เลย พูดเท่าที่ตัวเองอยากจะบอกผู้ถือหุ้น แต่
เรื่องที่ผู้ถือหุ้นอยากรู้ไม่ตอบนะคะ และเรื่องที่สามต่อจากประเด็นที่ผู้แทนคุณเสาวภาคย์ ถ าม จะมี
ประเด็นเรื่อง Transfer pricing พยายามจะขอข้อมูลว่า 5 ลูกค้ารายใหญ่ที่ขายให้ซันไทยในตอนนี้เป็นใคร
ยังไม่มีใครตอบ และ Related parties เป็นใคร รบกวนให้บันทึกและรายงานในที่ประชุมด้วย ขอบคุณนะคะ
ผู้ดำเนินการประชุม

จะสอบถามทางผู ้ ส อบบั ญ ชี ในเรื ่ อ งที ่ ผ ู ้ ถ ื อ หุ ้ น ได้

สอบถาม ซึ่งเป็นสิทธิของผูส้ อบบัญชี ว่าจะตอบคำถามหรือไม่ตอบคำถามได้ครับ เรียนเชิญครับ
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ผู้สอบบัญชี

ขอเรียนท่านผู้ถือหุ้น ในเรื่องของการตรวจสอบ 4 บริษัท

บริษัทได้มกี ารตรวจสอบและพบว่าราคาไม่ได้ผดิ ปกติ เราจะมีรายงานให้กับทางคณะกรรมการตรวจสอบ
มี 2 memo ที่อาจจะต่ำไปบ้างแต่ไม่ได้เป็ นสาระสำคัญ ที่จะทำให้งบการเงินผิดอย่างมีสาระสำคัญ และ
คำถามอีกคำถาม ในเรื่องของ กลต. ตรวจ ปัจจุบัน ทางเราได้มีการตอบคำถามให้กับ กลต. จนหมดแล้ว
นะคะ ซึ่งคุยกันไปหมดแล้วในแง่ของบัญชีค่ะ ตอบให้ได้เท่านีค้ ่ะ
ผู้ดำเนินการประชุม

อีกนิดหนึ่งครับ ที่ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับรายการ

ที่เป็น related ที่มกี รรมการเข้าไปเกี่ยวโยง ท่านผู้สอบบัญชีพบอะไรในรายการเหล่านี้หรือไม่ครับ
ผู้สอบบัญชี

บริษัท เพลินจิต แคปปิตอล จำกัด ใช่หรือไม่คะ เข้าใจว่า

เป็นที่ปรึกษาในการทำ resume stage โดยมีความสัมพันธ์กับคุณชาย เป็นกรรมการ แต่ในแง่ของการ
ทำงาน ได้เข้ามาทำงานกับทางบริษัทอยู่ ขอเรียนชี้แจงเท่านีค้ ่ะ
ผู้ดำเนินการประชุม

เมื่อมีการพาดพิง ขอให้ทางคุณชาย ได้ตอบคำถามครับ

ท่านเป็นรองประธานกรรมการบริษัทด้วย เรียนเชิญครับท่าน
คุณชาย วัฒนสุวรรณ รองประธานกรรมการบริษัท

ผมต้องขอบคุณ ครับ ที่

ยกประเด็นเรื่องเก่าๆมาพูดในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เพราะอย่างที่ได้ชี้แจงไปค่อนข้างชัดเจนในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นรอบที่แล้ว โดยที่แจ้งไปแล้วว่า ในการทำเรื่องของตัวที่ปรึกษาทางการเงินของ บริษัท เพลิน
จิต แคปปิตอล จำกัด เพราะมีการจัดจ้างมาตั้งแต่สมัยก่อนที่ผมจะเป็นผู้บริหารหรือกรรมการของบริษัท
เพลินจิต แคปปิตอล จำกัด ทำงานต่อเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยที่มีปัญหาในเรื่องของรีซูม เทรดดิ้ง ตั้งแต่ปี
2561 ทำมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบันได้มีการแก้ไขสัญญาครับ และมีการทำสัญญาซึ่งในการอนุมัติเป็นไป
ตามปกติโดยที่ว่าการอนุมัติเองเป็นคณะกรรมการทุกท่านเป็นคนอนุมัติ โดยที่ว่าผมเองไม่ได้มีส่ว น
เกี่ยวข้องในการเข้ามาอนุมัติตรงนั้นด้วย แต่ปัจจุบันตัวสัญญานัน้ ได้หมดไปแล้ว ไม่ได้มกี ารต่อสัญญาหรือ
ทำสัญญาแล้วครับ อันนีข้ อชีแ้ จงเป็นแบบนีค้ รับผม
คุณวิสิทธิ์ กาญจโนภาส ผู้รับมอบฉันทะจากคุณเสาวภาคย์ อรุณเวช ผมจะถาม
กลับไปที่ทางผู้ส อบบัญ ชีครับว่าที่ บอกว่าได้มีก ารชี้แจงเรื่อง 4 บริษัทให้กับ กลต. และ/หรือ ตลาด
หลักทรัพย์ฯ แล้ว ผมจะถามว่า ทาง กลต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ ฯ มีจดหมายมาบอกว่าเรื่อง 4
บริษัทนี้จบไปแล้ว มีหรือไม่ครับ เขายืนยันว่าไม่มีปัญหา เขาเคยเขียนมาหรือไม่ครับ หรืออันนี้เป็นเรื่องไม่
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มีจดหมายครับ เป็นเรื่องผู้สอบบัญชีคิดขึ้นเองครับ คำถามคือให้ตอบว่ามีจดหมายยืนยันจาก กลต.และ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ มายืนยันประเด็นนี้หรือไม่ครับ
ประเด็นที่สอง กรณีที่เรื่องของบริษัท เพลินจิต แคปปิตอล จำกัด มีสัญญาจะเกิดขึ้นมา
เมื่อไหร่อย่างไรแล้วแต่ ประเด็นคือคุณชายเป็นผู้บริหารของเพลินจิตแคปปิตอลใช่หรือไม่ และเพลินจิต
แคปิตอลยังมีสัญญาครับทั้งที่ผ่านมาและที่ดำเนินต่อ ครับ อันนี้เป็นเรื่องของธรรมาภิบาลครับว่า แต่เข้า
กฎในเรื่องของ รายการที่เกี่ยวโยงหรือไม่อย่างไร แต่ในเรื่องของธรรมาภิบาลเคยพิจารณาหรือไม่ครับทั้ง
คุณชายเอง และคณะกรรมการ โดยเฉพาะประธานกรรมการว่าเรื่องแบบนีเ้ หมาะสมควรหรือไม่ที่จะ ให้มี
เรื่องอย่างนีด้ ำเนินการอยู่คือ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับผูบ้ ริหารโดยเฉพาะกรรมการ ยังมีความเกี่ยวพันอยู่กับ
บริษัทซันไทยครับที่จะต้องชำระค่าที่ปรึกษาหรืออะไรควรหรือไม่ครับ ครับผม ขอบคุณครับ
ผู้ดำเนินการประชุม

ครับผม ขอกลับไปที่คุณธนัชชญาน์ ครับ ขอเรียนเชิญ

ครับ เปิดกล้องเปิดไมค์ แนะนำตัวเลยครับ
คุณธนัชชญาน์ ผู้รับมอบฉันทะจากคุณ CHUN-CHING TENG

ขอความรบกวน

ท่านประธานนิดหนึ่งค่ะว่า ในแต่ละวาระที่ผ่านมาอาจจะต้องขอให้ท่านประธานช่วยจำกัดในเรื่องเวลาให้
เข้าใจว่าผู้ถือหุ้นคนอื่นจะต้องมี ไปประชุม AGM ของบริษัทด้วย รบกวนด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
ผู้ดำเนินการประชุม

คุณอนุวัฒน์ครับ เรียนเชิญครับ เปิดกล้องเปิดไมค์ครับ

คุณอนุวัฒน์ หลายกิจรุ่ง ผู้ถอื หุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

เมื่อสักครู่ที่ฟังจากท่าน

Auditor ที่ขายให้กับโมโม่ ขายต่ำกว่าราคาตลาดนิดหน่อย แต่ไม่มีนัยสำคัญส่งผลกระทบต่อมวลรวมของ
บัญชีทั้งหมด ผมอยากจะขอเรียนถามว่า เอาอะไรมาคิดครับว่าเท่าไหร่ ต้องสูญเสีย 1 ล้านบาท 2 ล้าน
บาทถึงเป็นนัยสำคัญ ผมไม่เข้าใจ เท่าไหร่ถึงมีความสำคัญ ในฐานะที่เคยเป็นอดีตกรรมการตรวจสอบ
ถ้าผิดคือผิด ถ้าถูกคือถูก ไม่มีมาบอกว่าไม่มีนัยสำคัญ
กลับมาในเรื่องของคุณศิรสิทธ์ ซึ่งจะมีผลต่อวาระต่อไป ผมจะขอพูดเรื่องไม่มีนัยสำคัญ
ราคาที่บริษัท เอ็มอาร์ไอ จำกัด ที่ซื้อจากซันไทย ราคาตรงนั้นไม่มีนัยสำคัญ ผมว่าผมมีเอกสารในการ
ต่อรองว่าราคาตลาดตอนนั้น เจ้าใหญ่ซื้อกันที่ 1.20-1.30 บาท แต่ขายให้กับบริษัท เอ็มอาร์ไอ จำกัด ที่
0.90 บาท มีอเี มลตอบกัน ทางฝ่ายขายแย้งไปว่าขอขึ้นราคาจาก 0.90 บาท เป็น 1.20 บาท เพราะว่าไซส์
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ที่เอ็มอาร์ไอสั่งเป็นไซส์ XL สุดท้ายคือตอบไม่ได้ แต่ใน auditor เขียนว่า อันนี้ราคาใกล้เคียงกับ ตลาด1.20
บาท กับ 0.90 บาท ราคาแตกต่างกันเยอะหรือไม่ บริษัทสูญเสียไม่มีนัยยะสำคัญ อะไรคือคำว่านัยยะ
สำคัญที่เป็น criteria ของ auditor ครับขอบคุณครับ
ประธานที่ประชุม

เรื่องของกระบวนการตรวจสอบบัญ ชีถ ูก ต้ องหรื อ ไม่

มาตรฐานเกณฑ์เป็นอย่างไร เราได้ไปพิจารณาไปแล้วในวาระที่ 3 อนุมัตเิ รื่องของการตรวจสอบบัญชี เรา
ได้ผ่านไปแล้ววาระนั้น วาระตรงนีเ้ ป็นวาระเรื่องของการว่าจ้างบริษัทสอบบัญชี สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะตอบ
ในหลายท่านที่ถาม ในเรื่องของกรรมการตรวจสอบชุดเก่า และทำเรื่องไปที่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกลต.
โดยกล่าวหาว่ากรรมการบริษัทบางท่านไม่โปร่งใส ทำการตรวจสอบทั้งสองท่านคือ คุณอนุวัฒน์กับคุณ
วิสิทธิ์ ซึ่งทั้งสองท่านได้สอบถามในที่ประชุมเมื่อสักครู่ ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งเรา
ไม่ว่ากัน แต่ผมขอเรียนว่า บริษัทโดยคณะกรรมการได้ทำหนังสือชี้แจงไปที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ กลต.
เรื่องที่กรรมการตรวจสอบทั้งสองท่านส่งไปแล้วทั้งหมดหกครั้งด้วยกัน ถ้ากรรมการตรวจสอบทั้งสองท่าน
ยังจำความเรื่องเดิมได้ ทั้งสองท่านได้เอาเรื่องนี้เข้ าไปที่ประชุมกรรมการ ในเรื่องของคุณศิรสิทธ์ เป็น
กรรมการในเรื่องของเอ็มอาร์ไอ เรื่องของโมโม่ ในเรื่องของ 3-4 บริษ ัท ท่านได้เ อาเข้าไปที่ประชุม
กรรมการบริษัท ซึ่งกรรมการบริษัทรับทราบในเรื่องที่ท่านชี้แจงและมีมติออกมาว่า ให้ third party เข้ามา
สอบเพื่อความถูกต้อง และเปิดโอกาสให้ทั้งสองท่าน ถ้ายังกังวลสงสัยอยู่ทำเรื่องไปสอบถาม กลต. ที่ผม
พูดประโยคนี้ เพื่อเรียนชี้แจงว่า จะถูกหรือผิด ทางกรรมการบริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท
แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบตามประเด็นที่กล่าวมาแล้ว ฉะนั้น
เมื่อเราว่าจ้างบริษัทที่มีชื่อเสียงพอสมควร และเป็นบริษัทที่ยอมรับในตลาด ประเด็นของการชี้แจงว่า
โปร่งใสไม่โปร่งใส เสี่ยงไม่เสี่ยงแบบนั้น ผมคิดว่า รอผลการตรวจสอบของบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท
แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเราแจ้งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯแล้ว ประเด็นข้อ
สงสัยของผู้ถือหุน้ ในเรื่องของเพลินจิต แคปปิตอล หรือใครตาม เราได้ส่งเรื่องไปที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
กำลังรอผลการตอบของ กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯอยู่ ถ้าท่านผู้ถือหุ้นท่านใดทีส่ ามารถกระตุ้นให้ตอบ
มาได้ เราจะรับคำตอบของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อดำเนินการต่อไป ในเบือ้ งต้นจะจบประเด็นปัญหาเหล่านี้
และไม่เอามาพูดในที่ประชุมครั้งนีอ้ ีก คือ กรรมการบริษัทได้ดำเนินการไปตามมติที่ประชุมกรรมการ และ
ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ได้ทราบว่า เราได้ว่าจ้างบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบเพื่อความเป็นกลางเป็น Third party ผมขออนุญาตชี้แจง
ทั้งคุณอนุวัฒน์ คุณสรญา และคุณวิสิทธ์ ให้เข้าใจตามที่ชี้แจงด้วย ประเด็นนึงที่ผมตั้งข้อสังเกตที่ ในฐานะ
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ที่เป็นกรรมการ ทั้งคุณอนุวัฒน์ และคุณวิสิทธ์เคยเป็นกรรมการ ประเด็นที่พูดในที่ประชุมวันนี้ เป็นสิ่งที่
เราชีแ้ จงไปทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งทั้งสองท่านทราบดีว่าเราได้ชแี้ จงอย่างตรงไปตรงมา ประเด็นการกล่าว
พาดพิงถึงในฐานะเป็นประธานว่า ยินยอมรับความไม่โปร่งใสตรงนี้หรือ ยินยอมความไม่เป็น ธรรมาภิบาล
หรือ ผมเรียนว่า ผมยังให้ความเชื่อมั่นว่ากรรมการชุดที่เราเป็นอยู่ หรือชุดที่ผ่านมา เรายึดมั่นในหลักธรร
มาภิบาลตลอด แต่เราจะมาตัดสินใจด้วยตัวเองเราควรให้บุคคลที่เป็นกลาง เป็นผู้ชี้ประเด็นว่าอะไรถูก
อะไรผิด อะไรควรทำและอะไรไม่ควรทำ ผมขอรบกวนเวลาที่ประชุมชี้แจงเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจกัน ครับ
ว่า กรรมการบริษัทมิเคยละเลยเรื่องนี้แม้แต่น้อย ขอบคุณมากครับ
ผู้ดำเนินการประชุม

ให้ทางผู้สอบบัญชี ช่วยตอบคำถามครับ คือท่านถามกัน

แล้วต้องเปิดโอกาสให้ผู้สอบบัญชีตอบด้วยครับ เรียนเชิญผู้สอบบัญชีครับ แต่เป็น สิทธิของผู้สอบบัญชี
ครับ จะตอบหรือไม่ตอบครับ เรื่องนีเ้ ป็นเรื่องที่ผู้สอบจะพิจารณาตามที่เห็นสมควรครับ เรียนเชิญครับ
ผู้สอบบัญชี

เรีย นท่านผู ้ถ ื อ หุ ้น ตามที่ ท่ านประธานชี ้ แ จงนะคะว่ า

ปัจจุบันอยู่ระหว่างตรวจสอบโดย Third party คือ บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์ ร ี่
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เพราะฉะนั้น ตอนนี้ยังอาจไม่มีหนังสือ ยืนยันมาจากทาง กลต. หรือ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพราะว่ายังรอข้อมูลตรงนีอ้ ยู่ค่ะ
ผู้ดำเนินการประชุม

ประเด็นที่ทางคุณ สรญาสอบถาม เรื่อง คนแปล ทางผู้

ถือหุน้ ที่เป็นชาวต่างประเทศ ท่านผูถ้ ือหุน้ จะมอบฉันทะให้กับทางทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมายมา ซึ่ง
ท่านเหล่านั้นจะเข้าใจขั้นตอน เรื่องการอธิบายความหรือแปลภาษา เราจะเปิดโอกาสให้ถามอีกสักครั้ง
หนึ่งครับในวาระนี้ครับ เพราะท่านถามคนละสองครั้งแล้ว ครับ ขอเชิญคุณวิสิทธิ์ กาญจโนภาส ผู้รับมอบ
ฉันทะจากคุณเสาวภาคย์ อรุณเวช ครับ เรียนเชิญครับ
คุณวิสิทธิ์ กาญจโนภาส ผู้รับมอบฉันทะจากคุณเสาวภาคย์ อรุณเวช

คื อ ผม

จะสรุป จากที่ทาง auditor ตอบมา และที่ป ระธานตอบมา คือยืนยันว่า ตลาดหลัก ทรัพย์ฯ และ กลต.
ยังไม่ได้มีจดหมายยืนยันมาว่า เรื่องความผิดปกติดังกล่าวถือว่าไม่ผิด และในเรื่องของบริษัทจะตั้ง third
party ที่เป็นเบเคอร์ ทิลลี่ เข้ามาดูเรื่องนั้นเรื่องนี้ เป็นเรื่องของ third party ซึ่งเป็นคนแต่งตั้งโดยบริษัท
third party ไม่มีอำนาจเป็นคนตัดสินใจว่าถูกหรือผิด อยู่ที่ regulator ซึ่งคือตลาดหลักทรัพย์ฯ และกลต.
ฉะนั้น ถ้ากลับไปสู่ข้อหนึ่งคือยังไม่มีการยืนยันจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และกลต. มาว่าเรื่องเหล่านี้ถือว่า
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ไม่ผิด เขาอาจจะกลับมาแล้วบอกว่าผิดได้ ถึงแม้ว่าเบเคอร์ ทิลลี่ บอกว่าไม่ผิดก็ตามครับ ผมจะขอโน้ตไว้
และสรุปในประเด็นนี้ เรื่องธรรมาภิบาล ท่านประธานในที่ประชุมจะบอกว่า ยืนยันว่าบริษัทมีธรรมาภิบาล
ยืนยันแล้วแต่ท่าน ผูถ้ ือหุน้ ได้พิจารณาว่าแบบนีม้ ีธรรมาภิบาลหรือไม่ที่ปล่อยเป็นแบบนี้ครับ
ประธานที่ประชุม

ให้ช่วยลงบันทึกในรายงานประชุมครับว่า “กรรมการ

บริษัทไม่ได้กล่าวว่า สิ่งที่กรรมการตรวจสอบชุดเดิมทำเรื่องไปที่ กลต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ข้อยุติ
แล้วไม่ใช่ ถ้าจำมติกรรมการที่ประชุมในวันนั้นได้ว่า เราให้ third party เป็นคนทำการตรวจสอบ และเอา
ผลเหล่านัน้ เข้ามาให้กรรมการเป็นผูพ้ ิจารณา กรรมการส่งไปทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ เราจะไม่ตัดสินตัวเองว่า
เราถูกหรอกครับ ทั้งๆที่เรารู้ว่าเราทำด้วยความรอบคอบ และเราไม่เอาความเห็นของผูถ้ ือหุ้นมาตัดสินเรา
ผิดหรอกครับ จะต้องมีขอ้ มูลที่แน่ชัดว่าติดประเด็นอะไร ผิดเรื่องอะไร ความเสียหายเกิดขึ้นที่ไหน แล้วใคร
เป็นผู้กระทำความผิดครับ ผมอยากให้ทุกท่านเข้าใจว่า ไม่มีท่านผู้ถือหุ้นได้ละเลยบทบาทและหน้าที่ของ
ท่าน เราในฐานะที่เป็นกรรมการเรารักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และทำงานอย่างตรงไปตรงมา” ผมขอ
อนุญาตที่ประชุมครับได้ช่วยกรุณาลงมติในวาระ 5 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับ
รอบปีบัญชี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชี ขอเชิญครับ
ผู้ดำเนินการประชุม

ขอดู อ งค์ ป ระชุ ม ครั บ องค์ ป ระชุ ม ตอนนี ้ ม ี ผ ู ้ เ ข้ า ร่ ว ม

ประชุม หนึ่งร้อยสิบสามท่าน คิดเป็นร้อยละ ห้าสิบแปดจุดห้าสี่แปดหก ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมแล้วครับ องค์
ประชุมครบแล้ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติในวาระที่ 5 มีเวลา 2 นาทีครับ มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดยังไม่ลงมติ
หรือไม่ครับ ถ้าไม่มผี มขออนุญาตปิดโหวตครับ
ผลการลงมติเป็นไปตามที่ปรากฏขึ้นในจอภาพ ที่ประชุมมีมติ เสียงข้างมากอนุมัติ อนุมัติ
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชี
มติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติจากผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวน
2,200,000บาท และค่าบริการอื่น ๆ เท่าที่จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
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เห็นด้วย

697,441,396 เสียง คิดเป็นร้อยละ

73.4806

ไม่เห็นด้วย

251,709,260 เสียง คิดเป็นร้อยละ

26.5194

บัตรเสีย
รวม

-

เสียง คิดเป็นร้อยละ

949,150,656 เสียง คิดเป็นร้อยละ

งดออกเสียง
ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน

-

100.0000

เสียง คิดเป็นร้อยละ

-

7,451,338 เสียง คิดเป็นร้อยละ

-

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ (ครบวาระ 30 เมษายน
2565) กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯอีกวาระ
ประธานที่ประชุม วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออก
ตามวาระ (ครบวาระ 30 เมษายน 2565) กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯอีกวาระ ซึ่งมี 2 คนคือ
1. ดร.ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์

ตำแหน่ง

2. นายศิรสิทธิ์ พศวัตร

ตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการบริษัท

ในฐานะที่ผมเป็นกรรมการที่ครบวาระ เพื่อให้ที่ประชุม มีความสบายใจและเป็ นหลัก
ธรรมาภิบาล ผมขออนุญาตออกจากห้องประชุมไปเฉพาะวาระการพิจารณาเลือกนายฉกรรจ์ แสงรักษา
วงศ์ กลับเข้าเป็นกรรมการ โดยขอมอบให้คุณ ชาย วัฒนสุวรรณ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน
ขอบคุณครับ
ผู้ดำเนินการประชุม

ขอบพระคุ ณ ท่ า น ฉกรรจ์ แสงรั ก ษาวงศ์ และ

ท่านศิรสิทธิ์ พศวัตร ครับ ท่านแสดงความโปร่งใสโดยไม่ได้อยู่ในที่ประชุม ซึ่งตามข้อบังคับในเฉพาะ
วาระนี้ครับ ข้อที่ 27 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ระบุว่า ถ้าบริษัทมีรองประธานกรรมการ ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธาน ผมขออนุญาตเรียนเชิญคุณชาย กล่าวถึงวาระที่ 6 เรียนเชิญครับ
คุณชาย วัฒนสุวรรณ รองประธานกรรมการบริษัท ตามพระราชบั ญ ญั ต ิ บ ริ ษั ท
มหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 13 ที่กำหนดไว้ว่า ในการ
ประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตำแหน่ง โดยให้กรรมการคนที่
อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้น ๆ อาจถูกเลือกเข้ามา
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รับตำแหน่งใหม่ได้ สำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 2565 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องพ้นจาก
ตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. ดร.ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์
2. นายศิรสิทธิ์ พศวัตร

ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ
ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

ซึ่งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อผูถ้ ือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ (ครบวาระ 30 เมษายน 2565) กลับเข้ามาเป็นกรรมการของ
บริษัทฯอีกวาระ
ในการอนุมัติครั้งนี้ ผมขออนุญาต ให้เป็นการอนุมัติเป็นบุคคลไป โดยเริ่มจากดร.ฉกรรจ์
แสงรั ก ษาวงศ์ ตามประวั ต ิ ท ี ่ ป รากฎในจอภาพ ท่ า นอายุ 73 ปี จบทางด้ า นการเกษตร จาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่านมีความรอบรู้เกี่ยวกับเรื่องของยางชนิดต่างๆ ท่านได้เข้ามาช่วยดูแลกิจการ
ของซันไทย ท่านไม่ได้มหี นุ้ อยู่ในบริษัท มีรายละเอียดที่ส่งให้กับผูถ้ ือหุน้ แล้วครับ
ผู้ดำเนินการประชุม

ตามประวั ต ิ ท ี่ ป รากฎในจอภาพ ประวั ต ิ ท ่ า นที ่ ส อง

คุณศิรสิทธิ์ พศวัตร ท่านเป็นกรรมการและถือหุ้นอยู่ด้วย จำนวนสองล้านสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบสาม
หุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 คุณศิรสิทธิ์ ปัจจุบันเป็นกรรมการบริษัท เอ็ม อาร์ ไอ จำกัด ซึ่งบริษัทดังกล่าว
เป็นบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในการผลิต และจำหน่ายถุงมือยางทางการแพทย์ ซึ่งเป็นยี่ห้อของบริษัทเอง
นอกจากนี้ กรรมการรายดังกล่าวได้ลงนามในสัญญาห้ามแข่งขันทางการค้ากับบริษัทด้วยเช่นกัน เพื่อเป็น
การเปิดเผยประวัติไว้โดยครบถ้วน เพื่อให้เกิดความเข้าในตรงกัน มีท่านผูถ้ ือหุน้ ท่านใดจะสอบถามวาระที่
6 วาระนีห้ รือไม่ครับ เรียนเชิญครับ
คุณวิสิทธิ์ กาญจโนภาส ผู้รับมอบฉันทะจากคุณเสาวภาคย์ อรุณเวช

วาระนี้

เป็นวาระค่อนข้างสำคัญ เรื่องการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสองท่านให้กลับเข้ามาใหม่ ความจริงแล้ว
จะต้องพิจารณาในเรื่องของผลการดำเนินการที่ผ่านมาและสิ่งที่จะทำต่อไป รวมทั้งปัญหาที่เคยเกิดขึ้นใน
อดีตว่าเป็นอย่างไรบ้าง ฉะนั้น ผมบอกได้เลยว่า สิ่งที่ผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นคุณอนุวัฒน์และผู้ถือหุ้นคนอื่น
ที่บอกว่าในเรื่องของการรีซูม คุณจะทำอย่างไร เรื่องผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและต่อไปในอนาคต จะทำ
อย่างไร ควรจะต้องเอามาพิจารณาในวาระนี้ เพราะกระทบกับในวาระนี้ ครับ จะใส่ในวาระอื่นๆไม่ได้
เพราะว่าเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาว่า ควรจะให้กรรมการสองท่านนีก้ ลับเข้ามาหรือไม่ ถ้าให้โหวตในวาระนี้
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แล้วไปพูดถึงเรื่องอื่นๆ สายเกินไปแล้วครับ เพราะลงมติไปแล้ว ผู้ถือหุ้นได้ข้อมูลครบถ้วนจึงสมควรให้มี
การชี้แจงในประเด็นที่ผู้ถือหุ้น ถามมา ทั้งในเรื่องของรีซูม ในเรื่องผลประกอบการในอดีต และปัญหาที่
เกิดขึ้นรวมทั้งสิ่งที่จะทำต่อไปในอนาคต ควรจะมาอยู่ในวาระนีค้ รับ หากชีแ้ จงไม่ดี ผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณา
ว่ า จะไม่ ล งมติ แ ต่ ง ตั ้ ง กรรมการสองท่ า นแน่ น อนครั บ กรรมการสองท่ า นนี ้ ไ ด้ ร ั บ การเสนอมาจาก
คณะกรรมการ ฉะนั้น สิ่งที่ชีแ้ จงเกี่ยวกับทั้งสองท่านนี้หรือไม่ เป็นสิ่งที่ผู้ถือหุ้นสมควรได้รับการพิจารณา
ประเด็ น ที ่ ส อง ในเรื ่ อ งธรรมาภิ บ าลที ่ ควรจะมี ครับ แต่ อ ยากจะเน้ น ไว้ เ สมอว่ า การ
ดำเนินงานจะผิดกฎหมายหรือไม่ผิดกฎหมายเป็นเรื่องของ กลต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือศาล ที่จะ
เป็นคนตัดสินในขั้นสุดท้าย แต่ว่าในส่วนของบริษัทเองควรจะมีธรรมาภิบาล ในกรณีนี้ผมจะถามไปยังที่
คุณศิรสิทธิ์ ในฐานะที่เป็นเจ้าของ บริษัทเอ็มอาร์ไอ แล้วเคยเอาบริษัทเอ็มอาร์ไอ มาซื้อถุงมือยางจากซัน
ไทย ในอดีตที่เคยมีปัญหากรณีที่ถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการ กลต. อยู่ ณ ปัจจุบัน ยังไม่จบตามที่
วาระที่แล้วว่ายังไม่มีจดหมายยืนยันมาว่าไม่ผิดหรืออย่างไร ขอสอบถามว่า หลังจากกรณีนั้นเป็นต้นมา
บริษ ัท เอ็มอาร์ไอ ยังมีธุ ระกรรมครับในการซื้อขายถุงมือยาง ซื้อขายน้ำยา หรือจะใช้บ ริษัทอื่นใดที่
คุณศิรสิทธิเ์ กี่ยวข้องอีกหรือไม่ ช่วยชีแ้ จงตรงนีด้ ้วยครับ ขอบคุณครับ
ผู้ดำเนินการประชุม

ครับผม ขอบพระคุณครับ ปิดกล้องปิดไมค์ครับ เชิญคุณ

อนุวัฒน์ต่อเลยครับ
คุณอนุวัฒน์ หลายกิจรุ่ง ผู้ถอื หุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

ในประเด็ น นี ้ ทางคุ ณ

วิสิทธิ์ได้แจ้งไปแล้ว ผมขอสอบถามว่า ตอนนี้คณะกรรมการเราต้องการคุณสมบัติผู้ที่จะมาทำให้บริษัทมี
ความเติบโตได้อย่างไร หากว่าเราไม่หาคนที่เก่งเรื่องของการตลาดเข้ามาทำให้บริษัทเจริญขึ้น เพราะ
ทั้งหมดอยู่ที่การตลาดครับ ซีอีโอคนเดียวไหวหรือไม่ หรือว่าผมยังรอดูผลงานของปี 2565 ครับว่าเป็น
อย่างไร ตอนนี้รอดูอย่างเดียว first quarter ที่จะประกาศออกไปในตลาดหลักทรัพย์ฯจะเป็นอย่างไร และ
second quarter เท่าที่ผมดูค่อนข้างจะลำบาก โดยเฉพาะถ้าผมเป็นรองประธานทางด้านของบริษัท ครับ
ผมคงจะไม่ได้ขายผ่านบริษัทผม ผมคงจะแนะนำลูกค้าให้ซันไทยขายโดยตรง ทำไมครับต้องผ่านบริษัทของ
เขา เพื่ออะไรครับ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาดูตรงนี้
ในการที่จะทำเรื่องของต้นทุนให้ ต่ำลง ผมไม่รู้เลยว่าเท่าที่ ผมรับทราบมาทั้งหมดไม่มี
แผนการในการที่จะทำให้ต้นทุนต่ำลง ทำให้คุณภาพสินค้าดีขึ้น เขาทำได้อย่างไร คุณวิสิทธิ์ กาญจโนภาส
ผู้รับมอบฉันทะจากคุณเสาวภาคย์ อรุณเวช พูดแล้วว่าโดยทั่วไปจะแสดงความมีแสดงวิสัยทัศน์ว่าตัวเอง
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จะทำอย่างไร ไม่ว่าหน่วยงานราชการไหนจะรับใครมาเป็น ซีอโี อเป็นรองซีอโี อ เขาอยู่ในตำแหน่งรองซีอีโอ
เพราะฉะนั้นตรงนี้เอารายได้ รายจ่ายที่เราจะต้องจ่ายให้กับทางท่านรองประธาน ไปรับมาร์เกตติ้งมาอีก
สักสี่ห้าคนจะไม่ดีกว่าหรือครับ พูดภาษาอังกฤษได้ และทำเรื่องของ market coverage ผมว่าทางซันไทย
ต่อจากวันนี้ไปโควิดจบแล้ว เราจะต้องหาผู้เชี่ยวชาญคนเก่ง ทางด้านการตลาด ทำสินค้าให้ดีขึ้น เรื่องของ
อินโนเวชั่นซึ่งผมเคยแนะนำไปแล้วว่า เอาเฉพาะสินค้าและผมไม่ได้คุยเรื่องของการตลาดอย่างเดียว ตัว
สินค้ามีอะไรที่แตกต่างกับ รายอื่น เราสู้เขาได้หรือไม่ เราสู้หมอบุญได้หรือไม่ที่เขามีโรงงานเพิ่งสร้ างใหม่
ตอนนี้ Supply มีมากกว่า Demand เยอะ ฝากผู้ถือหุ้นทุกคนครับ ว่าปี 2565 อาจจะเป็นปีที่บริษัทมีกำไร
มากน้อยขนาดไหนผมมิอาจทราบได้ เพราะผมยังไม่ได้รับแผนครับ ขอบคุณครับ
ผู้ดำเนินการประชุม

ขอบพระคุณอย่างสูงครับ มีคำถามที่ที่น่าสนใจเพราะ

เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติ ครับไม่ทราบว่าทางคุณเอกชัยจะตอบได้หรือไม่ครับ ว่าปัจจุบัน เรายังประกอบ
ธุรกิจหรือซือ้ ขายกับ บริษัทเอ็มอาร์ไอ อยู่หรือไม่ครับ ช่วยตอบคำถามที่เป็นคำถามสำคัญ เรียนเชิญครับ
คุณเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ

ตั ้ ง แต่

การประชุมสามัญครั้งที่แล้ว ตั้งแต่ประชุมสองปีที่ผ่านมา เราไม่มกี ารซื้อขายกับเอ็มอาร์ไอครับ
ผู้ดำเนินการประชุม

ขอบคุณครับ เมื่อหมดคำถาม ผมขอองค์ประชุมเลยครับ

แต่จะโหวตทีละคนครับ ดร.ฉกรรจ์ ก่อนครับ องค์ประชุมตอนนี้มี ผู้เข้าร่วมประชุม หนึ่งร้อยสิบสี่ท่าน
คิดเป็นร้อยละห้าสิบเก้าจุดสองเจ็ดสองสาม โหวตลงมติทีละท่านครับ ถ้าจะโหวตพร้อมกันได้ครับ แต่เรา
จะแสดงผลคะแนนมาพร้อมกัน โหวตท่านแรกก่อนครับ ท่านแรก ดร.ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ ถ้าท่านเห็น
ด้วยให้ท่านกลับมาลงตำแหน่ง กรุณาอนุมัติ ถ้าท่านไม่เห็นด้วยลงมติไม่อนุมัติ ถ้างดออกเสียงลงมติงด
ออกเสียง เรียนเชิญลงมติครับ มีเวลา 2 นาทีครับ มีท่านผูถ้ ือหุน้ ท่านใดยังไม่ลงมติหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผม
ขออนุญาตปิดโหวตครับ
ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้น ลงมติของคุณ ศิรสิทธิ์ต่อเลยครับ ของคุณศิริ สิทธิ มีเวลา 2 นาที
เหมือนกันของคุณ ฉกรรจ์ เวลาขึ้นครับ เดี๋ยวให้ท่านลงมติให้ครบทั้งสองคนแล้ว เราค่อยเปิดเผยผล
คะแนนทีละคนครับ เป็นการลงมติว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะแต่งตั้งคุณศิรสิทธิ์ พศวัตร กลับเข้ามา
ดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง ท่านเห็นด้วยท่านลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยลงมติไม่เห็นด้วย ท่านงดออกเสียง
ลงมติงดออกเสียง ครับ การใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเป็นสิทธิอันโดยชอบครับ ท่านเห็นควรอย่างไรดำเนินการ
ตามนัน้ ครับ ท่านใช้สทิ ธิได้เต็มที่ครับครับ ลงมติได้ตามที่ท่านเห็นสมควรครับ
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มีท่านผูถ้ ือหุน้ ท่านใดยังไม่ลงมติหรือไม่ครับ ถ้าไม่มผี มขออนุญาตปิดโหวตครับ
ผลการลงมติเป็นไปตามที่ปรากฏขึน้ ในจอภาพ มติที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งดร.ฉกรรจ์ แสง
รักษาวงศ์ ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
มติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติจากผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง ดร.ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสีย
รวม

916,445,264 เสียง คิดเป็นร้อยละ

96.5542

32,705,372 เสียง คิดเป็นร้อยละ

3.4458

-

เสียง คิดเป็นร้อยละ

949,150,636 เสียง คิดเป็นร้อยละ

100.0000

งดออกเสียง

11,824,605 เสียง คิดเป็นร้อยละ

-

ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน

7,451,338 เสียง คิดเป็นร้อยละ

-

ผลการลงมติเป็นไปตามที่ปรากฏขึ้นในจอภาพ มติที่ประชุมอนุมัตแิ ต่งตั้งนายศิรสิทธิ์ พศ
วัตร ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
มติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติจากผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นายศิรสิทธิ์ พศวัตร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย

610,530,100

เสียง คิดเป็นร้อยละ 64.6634

ไม่เห็นด้วย

333,636,068

เสียง คิดเป็นร้อยละ 35.3366

บัตรเสีย
รวม

944,166,168

เสียง คิดเป็นร้อยละ เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

งดออกเสียง

16,809,073

เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน

7,451,338

เสียง คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565
ผู้ดำเนินการประชุม ตามเอกสารที่ส่งให้กับผูถ้ ือหุน้ ข้อบังคับบริษัทข้อ 29 กำหนดให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับ
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กรรมการบริษัท ได้แก่ ผลประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และการ
เปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทั้งสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่
เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ดังนี้
วงเงินค่าตอบแทนกรรมการไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนรายเดือนเพียงอย่างเดียว ไม่มีเบี้ยประชุม
1. คณะกรรมการบริษัท
1.1 ประธานกรรมการ
35,000 บาท/ เดือน
1.2 กรรมการ
20,000 บาท/ เดือน
2. คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ยกเว้นผู้บริหารที่มีเงินเดือนเป็นประจำอยู่แล้ว
2.1 ประธานคณะกรรมการ
20,000 บาท / เดือน
2.2 กรรมการ
15,000 บาท / เดือน
3. คณะกรรมการที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง ยกเว้นผู้บริหารที่มีเงินเดือนประจำอยู่แล้ว และให้
จ่ายค่าตอบแทนได้ไม่เกิน 6 ครัง้ /ปี และให้จ่ายค่าตอบแทนได้เดือนละ 1 ครั้งเท่านั้น
3.1 ประธาน
3.2 กรรมการ

20,000 บาท/ครั้ง
15,000 บาท/ครั้ง

4. ในกรณีที่บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับ
อนุมัตขิ ้างต้น
ที่ผ่านมาในปี 2564 คณะกรรมการบริษ ัท ได้เ ข้าประชุมทั้งหมด 14 ครั้ง กรรมการ
ตรวจสอบมีการเข้าประชุมรวม 11 ครั้ง ดังปรากฏตามตารางที่ได้ส่งให้กับผูถ้ ือหุ้นทุกท่านแล้ว ซึ่งในวาระ
นี้เป็นเวลาที่ต้องใช้เสียงของผู้ถือหุ้น โดยมติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมถึงจะผ่าน ไม่
ทราบว่า ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเกี่ย วกับวาระนี้หรือไม่ วาระนี้เป็นวาระที่มีอัตราเท่ากับปีที่แล้ว
ไม่ได้เพิ่มเติมขึ้น ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ขอดูองค์ประชุมก่อนครับ องค์ประชุมตอนนี้มีผู้เข้าร่วม
ประชุม หนึ่งร้อยสิบสี่ราย คิดเป็นร้อยละ ห้าสิบเก้าจุดสองเจ็ดสองสาม ถ้าผู้ถือหุ้นพร้อม ขอเรียนเชิญ
ท่านผู้ถือหุ้นลงมติในวาระที่ 7 มีเวลา 2 นาทีครับ มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดยังไม่ลงมติหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผม
ขออนุญาตปิดโหวตครับ
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ผลการลงมติเป็นไปตามที่ปรากฏขึน้ ในจอภาพ ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทประจำปี 2564 และกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนตามที่กำหนดไว้ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้าน
บาท
มติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาและอนุมัตคิ ่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ด้วยคะแนน เสียง
เกินกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย

642,569,035

เสียง คิดเป็นร้อยละ

68.3198

ไม่เห็นด้วย

297,962,226

เสียง คิดเป็นร้อยละ

31.6802

-

เสียง คิดเป็นร้อยละ

-

940,531,261

เสียง คิดเป็นร้อยละ

100.0000

งดออกเสียง

12,131,423

เสียง คิดเป็นร้อยละ

-

ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน

15,763,895

เสียง คิดเป็นร้อยละ

-

บัตรเสีย
รวม

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) โดยการเพิ่ม
วัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อประกอบกิจการและจำหน่ายไอน้ำ
ประธานที่ประชุม

วาระที ่ 8

พิ จ ารณาอนุ ม ั ต ิ แ ก้ ไ ขเพิ ่ ม เติ ม หนั ง สื อ

บริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) โดยการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อประกอบกิจการและจำหน่าย
ไอน้ำ
ผู้ดำเนินการประชุม

ทางบริษัทมีความจำเป็นที่จะขอเพิ่มวัตถุประสงค์ของ

บริษัทอีกหนึ่งข้อ เพื่อเป็นการขยายธุรกิจในอนาคต รวมทั้งเป็นการดำเนินการเพื่อให้โรงงาน หรือเพื่อ
การประกอบกิจการของบริษัทเป็นไปด้วยความสมบูรณ์
เนื่องจากทางบริษัทมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า Boilerplate (หม้อไอน้ำ) อยู่ก่อนแล้ว ซึ่งการใช้
งานเครื่องชนิดนี้ ต้องเชื่อมต่อไปยังอีกโรงงานหนึ่งของบริษัทที่อยู่ติดกัน ต่างกันเพียงที่ตั้งของโรงงาน จึงมี
ความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของ
บริษัทฯ เพื่อรองรับการประกอบธุรกิ จของบริษัทฯ ในอนาคต และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัตติ ่อไป ดังนี้
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เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จํานวน 1 ข้อ คือ
“ข้อที่ 57. ประกอบกิจการและจำหน่ายไอน้ำ”
เดิม
ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจํานวน 56 ข้อ
ใหม่
ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจํานวน 57 ข้อ
นอกจากนี้ เพื่อให้การดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเห็นชอบการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ผูกพันบริษัทฯ รวมทั้ง ผู้รับมอบอํานาจจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีอํานาจดําเนินการจดทะเบียนการแก้ไข
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของ
บริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคําเพื่อให้เป็นไป
ตามคําสั่งนายทะเบียน ตลอดจนมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ที่จําเป็นหรือเกี่ย วข้อง เพื่อให้ก าร
ดําเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสําเร็จลุล่วง
ในวาระนี้เป็นวาระที่ต้องใช้เสียงของผู้ถือหุ้น โดยมีมติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ที่มาเข้า
ร่วมประชุม ไม่ทราบว่า ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับวาระนีห้ รือไม่
มีสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

สอบถามว่ า การเพิ ่ ม วั ต ถุ ป ระสงค์ ค รั ้ ง นี ้

หมายความว่าบริษัทจะเพิ่มธุรกิจไอน้ำขึ้นมา ได้มีการวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ และความเป็นไปได้ทาง
ธุรกิจแล้วหรือไม่อยากให้อธิบายว่าธุรกิจนี้ดหี รือเสริมธุรกิจเดิมอย่างไร เรียนเชิญคุณเอกชัยครับ
คุณเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ สืบเนื่องจากใน
ปีที่แล้ว มีการติดตั้งบอยเลอร์เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัว ตามวัตถุประสงค์ของโรงงานตาม รง. 4 ที่ผ่านมาเพิ่ม
เมื่อมีบอยเลอร์เพิ่ม และต้องมีตัวนีด้ ้วย และอนาคตเราสามารถจำหน่ายให้โรงงานใกล้เคียงได้ครับ
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ผู้ดำเนินการประชุม

มีท่านผูถ้ ือหุ้นสอบถามอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอองค์

ประชุมเลยครับ องค์ประชุมตอนนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม หนึ่งร้อยสิบสี่รายเหมือนเดิม ครับ คิดเป็นร้อยละ
ห้าสิบเก้าจุดสองเจ็ดสองสาม ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นลงมติในวาระที่ 8 มีเวลา 2 นาทีครับ มีท่านผู้ถือ
หุน้ ท่านใดยังไม่ลงมติหรือไม่ครับ ถ้าไม่มผี มขออนุญาตปิดโหวตครับ
ผลการลงมติเป็นไปตามที่ปรากฏขึ้นในจอภาพ ที่ประชุมมีมติ ไม่ อนุมัติแก้ไ ขเพิ่มเติ ม
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) โดยการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อประกอบกิจการและ
จำหน่ายไอน้ำ
มติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) โดยการ
เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อประกอบกิจการและจำหน่ายไอน้ำ ด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสาม
ในสี่ ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย

709,704,306 เสียง คิดเป็นร้อยละ

73.8525

ไม่เห็นด้วย

251,270,935 เสียง คิดเป็นร้อยละ

26.1475

บัตรเสีย
รวม

-

เสียง คิดเป็นร้อยละ

960,975,241 เสียง คิดเป็นร้อยละ

งดออกเสียง
ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน

-

100.0000

เสียง คิดเป็นร้อยละ

-

7,451,338 เสียง คิดเป็นร้อยละ

-

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประธานที่ประชุม

มีใครจะเพิ่มเติมวาระอะไรหรือไม่ครับเพื่อจะพิจารณา

ถ้าไม่มี ผมขอเป็นเรื่องของวาระที่จะมาทราบความเห็นของผู้ถือหุ้น หรือให้ความเห็นว่าที่ผู้ถือหุ้นตั้ง
ประเด็นนั้นมีความเห็นอย่างไรครับ เท่าที่ผมบันทึกไว้มดี ังนี้
1)

กลต. จะอนุมัตใิ ห้บริษัทเข้า resume stage เมื่อไหร่

2)

แผนงานในปี 2565 บริษัทจะมีกำไรเท่าไหร่ มีการวางเป้าหมายของกำไรขาดทุนมากน้อยเพียงใด

ข้อมูลใน Q1 ของปี 2565 อาจจะมีกำไรนิดหนึ่งหรือขาดทุน เมื่อเปรียบเทียบกับในช่วงเดียวกันของปี
2564 และปี 2563
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3)

การลาออกของ CMO ลาออกไป มีผลต่อบริษัทหรือไม่ อย่างไร

4)

ขอให้บริษัทพิจารณาเรื่องของความยั่งยืน เรื่องการลดต้นทุน เรื่องการประเมินสถานการณ์ ความ

ต้องการผลิตต้องการใช้ถุงมือยาง รวมทั้งการชีแ้ จงประเด็นเรื่องนี้ ซึ่งทางผู้ตรวจสอบบัญชีชแี้ จงไปแล้ว
5)

สอบถามเรื่องความคืบหน้า ในประเด็นที่ผู้ตรวจสอบเดิมของบริษัทได้ทำเรื่องร้องเรียนไปที่ กลต.

6)

เรื่องที่ตรวจสอบความรูค้ วามสามารถ หรือฝีมอื ของซีอีโอ ซึ่งเป็นเรื่องของคุณสรญา ในประเด็นนี้

คุณสรญาได้อ้างอิงไปถึง รายงานการประชุมของปีท ี่แล้ว ซึ่งผมได้เปิดดูรายงานการประชุม ปีท ี่แ ล้ว
ในประเด็นที่คุณสรญาอ้างอิงนั้น จะอยู่ในรายงานการประชุมหน้า 8 หน้า 9 หน้า 26 ผมขอให้คุณสรญา
ช่วยดูนิดหนึ่งว่า หน้า 8 หน้า 9 หน้า 26 คุณสรญาอ้างว่ายังไม่ตอบ ในความเห็นผมที่ดูถือว่ารับรอง
รายงานการประชุมไปแล้ว ดังนั้น ประเด็นในข้อมูลความรู้ความสามารถของซีอีโอ ถ้าเป็นไปตามที่อ้างอิง
ไป ผมถือว่าข้อนี้น่าจะยุติ มีขอ้ อื่นๆอีกหรือไม่ครับ
ผู้ดำเนินการประชุม

มีคำถามเรื่องการ resume stage และมีคำถามเกี่ยวกับ

กลต. ซึ่งซ้ำกัน และมีคำถามเพิ่มเติมจากท่านผู้ถือหุ้นว่า
7)

จากการประชุมคราวที่แล้ว เรื่องการนำหุ้นกลับเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับ silent

period 55% ทางบริษัทได้ดำเนินการไปถึงขัน้ ตอนไหนแล้ว หรือแก้ไขอย่างไร
ประธานที่ประชุม

ผมจะตอบในเรื่อง 1)

กลต. จะอนุ ม ั ต ิ ใ ห้ บ ริ ษ ั ท เข้ า

resume stage เมื่อไหร่ 3) การลาออกของ CMO ลาออกไป มีผลต่อบริษัทหรือไม่ อย่างไร 5) สอบถาม
เรื่องความคืบหน้า ในประเด็นที่ผู้ตรวจสอบเดิมของบริษัทได้ทำเรื่องร้องเรียนไปที่ กลต. สำหรับข้อ 2)
แผนงานในปี 2565 บริษัทจะมีกำไรเท่าไหร่ มีการวางเป้าหมายของกำไรขาดทุนมากน้อยเพียงใด ข้อมูลใน
Q1 ของปี 2565 อาจจะมีกำไรนิดหนึ่งหรือขาดทุน เมื่อเปรียบเทียบกับในช่วงเดียวกันของปี 2564 และปี
2563 ในฐานะทีผ่ มเป็นประธานกรรมการบริษัท จะไปตรวจสอบข้อมูลว่า ข้อมูลที่คุณอนุวัฒน์อ้างอิง เป็น
ข้อมูลที่มีความถูกต้องมากน้อยเพียงใด เพราะฉะนั้นการตอบในประเด็นเหล่านี้ ถ้าข้อมูลที่อ้างอิงขึ้น
มาแล้ว โดยไม่มแี หล่งอ้างอิงที่ถูกต้อง ตอบไปไม่มีประโยชน์ครับ เพราะขออนุญาติตรวจสอบก่อนว่าข้อมูล
มีที่มาที่ไปอย่างไร
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ดังนั้น ขอตอบคำถามดังนี้

เรื่องที่หนึ่ง
1) กลต. จะอนุมัติให้บริษัทเข้า resume stage เมื่อไหร่
ทางบริษัทได้ทำเรื่อง resume stage มาหลายปี ตั้งแต่ปี 2561 ผมจะย้อนมาถึงปี 2563-2564 ซึ่งเป็นช่วง
ที่คณะกรรมการชุดนีเ้ ข้าไปช่วยดูแล ในปี 2563 ได้ชแี้ จง เรื่องของการขอรีซูมเทรดไปที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทั้งหมดสี่ครั้งด้วยกัน เราตอบคำถามประเด็นต่างๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯถาม และตอบไปชัดเจนทุกครั้ง
ครั้งสุดท้ายที่เราส่งไปคือวันที่ 31 มีนาคม 2564 หลังจากส่งข้อมูลไปแล้ว เราส่งไปเรื่องขอกลับเข้ามารีซูม
เทรดอย่างเป็นทางการ ตลอดเวลาที่เราซักถาม ตอบคำถามของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกลต. ตอนนัน้ เป็น
บทบาทหน้าที่และภาระทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯถามมา เราตอบไปในทุกประเด็น ซึ่งประเด็นผมอาจจะพูดสั้นๆ
ครับว่า สิ่งที่เราตอบไปแล้ว จะเป็นการตอบตามหลักเกณฑ์ที่ ตลาดหลักทรัพย์ฯเขียนไว้ หลายท่านพูดว่า
เรามีกำไร ตลาดหลักทรัพย์ฯตั้งกำไรไตรมาสไว้ สามไตรมาส สามสิบล้านบาท ณ วันนี้ ผมอยากเรียนที่
ประชุมว่า บริษัททำกำไรเกินกว่าเกณฑ์ทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯตั้งไว้ถึงแปดไตรมาสด้วยกัน เกณฑ์ในเรื่องของ
ผลกำไร คิดว่าบริษัทได้ดำเนินการเกินเกณฑ์ที่ตั้งเอาไว้ และเกณฑ์อื่นๆที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งไว้ ทาง
บริษัทได้ชี้แจงอย่างชัดเจน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ถือว่ากระบวนการที่เรายื่นขอรีซูม เทรดแล้ว
บทบาทหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์ฯจะรับงานต่อไป ซึ่งขณะนี้ทราบว่าอยู่ระหว่างการพิ จารณาของตลาด
หลัก ทรัพ ย์ฯ และอยู่ร ะหว่ า งการพิ จ ารณาของ กลต. เป็นการยากที่ เ ราจะเข้ าไปก้ า วล่ว งว่ า ตลาด
หลักทรัพย์ฯหรือกลต. จะพิจารณาการรีซูม เทรดของเรากลับมาเมื่อไหร่ครับ ฉะนั้น หลายท่านถามว่าจะ
กลับ มาเมื่อไหร่ เราไม่ส ามารถตอบได้ว่ากลับ มาวันไหน วันที่เ ท่าไร เพราะบทบาทภาระหน้าที่ก าร
พิจารณานั้น พ้นจาก บทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัทไปแล้ว เป็นภาระหน้าที่และเป็นกระบวนการของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ กลต. อย่างไรก็ตาม ทุกครั้งที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกลต. มีคำถามมาถามเรานั้น
เรายินดีตอบ และเราได้ติดตามการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกลต. อย่างใกล้ชิดมาตลอด นั่น
เป็นประเด็น เรื ่อ งของรีซ ู ม เทรดดิ้ง อยากให้ ผู ้ถ ื อหุ้ นเข้ าใจพวกเราว่ า เราดำเนิน การไปเต็ มที ่ เ ต็ ม
ความสามารถกรรมการเองมองงานเรื่องรีซูม เทรดดิ้ง เป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญ เพราะเป็นประโยชน์กับ
บริษัทและที่สำคัญที่สุดเป็นประโยชน์ของผู้ถือหุ้น อยากให้ ผู้ถือหุ้นมีความสบายใจว่าทางบริษัทไม่ได้นิ่ง
นอนใจหรือเพิกเฉย เราติดตามเรื่องนีม้ าอย่างเข้มงวดครับ และจะขอติดตามเรื่องนี้ต่อไปครับ

36

เรื่องที่สอง
5) สอบถามเรื่องความคืบหน้า ในประเด็นที่ผู้ตรวจสอบเดิมของบริษัทได้ทำเรื่องร้องเรียนไปที่
กลต.
สิ่งที่กรรมการบริษัท ได้ดำเนินการไปนั้น ได้ถูกต้องหรือไม่ ผิด พรบ. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่ มีความ
โปร่งใสหรือไม่ ผมขอเรียนให้ทราบว่า เราได้มีหนังสือตอบตลาดหลักทรัพย์ฯไปเก้าครั้งด้วยกัน การที่เรา
ตอบตลาดหลักทรัพย์ฯไปเก้าครั้งในเรื่องเดียวกัน แสดงให้เห็นว่าเห็นว่า เรามีความสนใจ เรามีเจตนาแน่ว
แน่ ท ี่จะแก้ไ ขที่ตอบคำถามทุกอย่างที่ ตลาดหลัก ทรัพย์ฯ ถามมา ในบทสรุปที่ส่งไป ผมอยากเรีย นว่า
ประเด็นที่ส่งไปตรวจสอบทั้งสามประเด็นนั้น ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งคุณ ศิรสิทธิ์เป็นกรรมการซึ่งเป็น
ประเด็นที่หนึ่ง อยู่ในสิ่งที่เราตอบไป สาระสำคัญคงจะไม่เล่าเรื่องละเอียดว่า ตอบไปอย่างไร ในประเด็น
สองเป็นเรื่องการขายสินค้าให้กับเอ็มอาร์ไอ ว่ามีความโปร่งใสหรือไม่ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลหรือไม่
อย่างไร เราตอบคำถามไป ในประเด็นที่สามตอบเรื่อง มาตรการดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ
ความเห็นของการที่บริษัทได้เข้าไปขายถุ งมือยาง ใน 3-4 บริษัทตามที่ได้สอบถามมานั้น สิ่งที่ผมเรียนไว้
ครั บ ต้ อ งการเรี ย นแจ้ ง ให้ ท ่า นผู ้ ถ ื อ หุ้ น สบายใจว่ า เราไม่ ไ ด้ ล ะเลยในเรื ่อ งของการตอบประเด็นที่
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยเฉพาะที่คุณอนุวัฒน์และคุณวิสิทธ์ทำเรื่องไป ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี เป็นเรื่องที่
สะท้อนให้เห็นว่า กรรมการบริษัทชุดที่ผ่านมาเราทำงานด้วยความตรงไปตรงมา คณะกรรมการที่ถูก
อ้างอิงที่ถูกกล่าวหานั้นชี้แจงข้อเท็จจริงไป กระบวนการที่พิจารณาว่าสิ่งที่กรรมการตรวจสอบและยื่นไปที่
ตลาดหลักทรัพย์ฯนั้น ผลการพิจารณาไปจบรอสิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์ฯจะเป็นผู้พิจารณา แต่ผมเรียนเมื่อ
สักครู่ก่อนหน้านี้ว่าเราได้เอา third party เข้ามาทำการตรวจสอบเบื้องต้น ผลการตรวจสอบของ third
party มิใช่บทสรุปสุดท้ายว่าผิดถูกอย่างไร ผลการตรวจสอบเป็นอย่างไรนั้นกรรมการบริษัทจะพิจารณา
และส่งเรื่องไปทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯและกลต. เพื่อพิจารณาต่อไป

เรื่องที่สาม
3) การลาออกของ CMO ลาออกไป มีผลต่อบริษัทหรือไม่
คุณธนา ลาออกไปมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม ที่ผ่านมา ตลอดเวลาหนึ่งเดือนที่คุณ ธนาออกไป ยังไม่มี
ผลกระทบใดกับบริษัท เพราะการทำงานของบริษัท นั้นไม่ได้มุ่งเน้น หรือไม่ได้แต่งตั้งให้คนหนึ่งคนใดมี
อำนาจในการตัดสินใจมีการครอบงำบริษัทได้ ฉะนั้น การที่คุณธนาลาออกไปไม่ได้กระทบกระเทือนกับ
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การประกอบการของบริษัท อาจจะมีการกระทบกระเทือนเรื่องของการสั่งการเพราะเป็นเรื่องของการ
ลาออกไป แต่การสั่งการทุกวันนี้เข้าสู่การดำเนินการปกติแล้ว พวกเรากรรมการขอขอบคุณคุณธนา ตัว
ผมเองผมคุยกับคุณธนา สิ่งที่คุณธนาได้ทำประโยชน์ให้กับบริษัทมี หลักเกณฑ์ใดที่คุณธนาวางไว้ที่เป็น
ประโยชน์ และเป็นการทำงานที่ดีนั้นเราสานต่อ อะไรที่เป็นข้อไม่สบายใจหรือข้อบกพร่องซึ่งไม่มากนักเรา
ต้องมาแก้ไข ฉะนั้น ผมตอบว่าการลาออกของคุณธนาไม่มีผลกระทบต่อบริษัท เรื่องของมาร์เกตติ้ง ถาม
ว่ากรรมการมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของมาร์เกตติ้งหรือไม่ คนที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการตลาดไม่ใ ช่
หมายความว่าจบการตลาด เรื่องของการตลาดเป็นเรื่องของความมีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์
กรรมการที่ได้อยู่ในห้องนี้ ในที่ประชุมนี้ เป็นกรรมการที่มีความหลากหลายเรื่ องของความถนัด เรื่องของ
วิชาชีพ ความหลากหลายของกรรมการนั้นจะทำให้ มาร์เกตติ้งให้ทิศทางการทำงานของซันไทยมีความ
ชัดเจนรอบคอบมากขึ้น และความเสี่ยงน้อยลงไป

ประเด็นสุดท้าย
2)

แผนงานในปี 2565 บริษัทจะมีกำไรเท่าไหร่ มีการวางเป้าหมายของกำไรขาดทุนมากน้อย

เพียงใด ข้อมูลใน Q1 ของปี 2565 อาจจะมีกำไรนิดหนึ่งหรือขาดทุน เมื่อเปรียบเทียบกับในช่วง
เดียวกันของปี 2564 และปี 2563
ดังที่คุณเอกชัยได้รายงานว่า สถานการณ์ถุงมือยางตอนนี้ไปไม่ใช่สถานะถุงมือยางที่เป็นเรื่องของภาวะ
พิเ ศษอันเกิด จากโควิด แล้ว แต่จะเป็นการต่อสู้ ใ นเรื่องของราคา บริษ ัท ซัน ไทยมีมาร์เ ก็ ตแชร์ อยู่ใ น
อุตสาหกรรมถุงมือยาง ในประเทศไทยมากน้อยเพีย งใด ซันไทยมีแชร์อยู่ ตลาดหลัก ทรัพย์ฯ แค่สอง
เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง อีกแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับเกือ บเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเรื่องของศรีตรัง ซึ่ง
ผลกระทบเรื่องของการผลิต เรื่องของราคา เรื่องของตลาด กระทบกับทั้งเราและของศรีตรัง แต่ผมมี
ความมั่นใจมีความเชื่อว่า ในแผนธุรกิจปี 2565 เราได้วางแผนเป็นไปตามสภาพที่เรารับได้จริงและมีกำไร
ผมขอเรีย นว่า ตลอดเวลาที่ก รรมการเข้ ามาดูแ ลนั้ น เราได้ลดต้นทุน การผลิตลงไปมากกว่ าสิ บ ห้ า
เปอร์เซ็นต์ ค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2563 ค่าใช้จ่ายในการขายตกประมาณเก้าถึงสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ของ
ยอดรายได้ แต่ ณ วั น นี ้ ความสามารถการขาย ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการขาย ของเรามี ป ระมาณไม่ ถ ึ ง เจ็ด
เปอร์เซ็นต์ของรายได้ สถานการณ์อยู่รอดของบริษัทนั้น เรามองที่ตัวประสิทธิภาพเราพยายามจะปรับปรุง
อยู่เสมอ อยากให้คุณอนุวัฒน์เป็นกำลังใจให้กับพวกเรา ข้อเสนอของคุณอนุวัฒน์และคุณวิสิทธิ์ ในแต่ละ
เวลาที่เป็นกรรมการร่วมกันกับเรา เป็นสิ่งที่เราตระหนักเสมอ โดยเฉพาะคุณอนุวัฒน์ได้พูดถึงแผนธุรกิจ
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พูดถึงความเสี่ยง พูดถึงโอกาสของตลาด พูดถึงความมั่นคงยืนยาวถาวร เป็นสิ่งที่เรายึดมั่ นและนำมา
ปฏิบัติตลอดเวลาครับ นั่นเป็นสี่ห้าข้อที่ผมตอบไป ผมว่าคำตอบที่ผมตอบไปน่าจะเพียงพอครับระดับหนึ่ง
สำหรับท่านผู้ถือหุ้น และขอยืนยันสุดท้ายอีกข้อหนึ่งว่า ประเด็นต่างๆที่ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถามมา ผมใน
ฐานะที่เป็นประธานกรรมการคงต้องกลับไปดูว่าข้อเท็จจริงเหล่านี้ ไปตรวจสอบว่ามีขอ้ เท็จจริงอย่างไร ถ้า
เป็นข้อที่ผิดพลาดไปจะก่อให้เกิดความเสียหายของบริษัท ในประเด็นเรื่องของไซเรนต์พีเรียด ขอเชิญ
คุณชาย วัฒนสุวรรณ รองประธานกรรมการบริษัท ช่วยเป็นผู้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าไซเรนต์พีเรียดนั้นมีความ
เป็นมาอย่างไรและเราจะดำเนินการอย่างไร เชิญครับ
คุณชาย วัฒนสุวรรณ รองประธานกรรมการบริษัท

เรื่องของไซเรนพีเ รีย ด

บริษัทที่จะกลับเข้าไปรีซูมเทรดดิง้ ในเรื่องของโดยเฉพาะของซันไทยเอง ในเรื่องกฎที่ดำเนินการจะเหมือน
กฎเรื่องของไอพีโอ คือ จะต้องมีหุ้น ที่เก็บ Silent ไว้กับทางตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นระยะเวลาหนึ่งปี คือ
ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ หรือที่เก็บจาก Strategic Shareholders ที่จะมีการพูดคุยกับผูถ้ ือหุ้นต่างๆครับ ในการ
เก็บแต่ต้องยอมรับเลยว่าคำว่า Strategic Shareholders จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ครับ และผู้ถือหุ้นที่เป็น
ผู้บริหารหรือกรรมการ ซึ่งตอนนี้ จะเป็นเรื่องที่เราต้องดำเนินการต่อไปเรื่อยๆครับ ซึ่งถ้ามีข้อติดขัด
อย่างไรคงจะต้องมาปรึกษาในคณะกรรมการต่อ และจะต้องดูว่าต้องทำอย่างไรต่อไป เพราะตอนนี้ต้อง
ยอมรับว่าในแง่ของ Strategic Shareholders เองที่เก็บรวบรวมทั้งหมด เรียกว่า ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ต้อง
ยอมรับเลยว่าเหนื่อยจริงๆ ที่จะมีผลการรีซูม เทรดดิ้ง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เราจะดำเนินการเตรียมการเป็น
คู่ขนานไปอยู่นะตอนนี้ครับผม
ผู้ดำเนินการประชุม

เรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นครับ วาระนี้เป็นวาระที่ท่านจะได้

สอบถามครับ ส่ว นที่ท ่านสอบถามเกี่ย วกับ เรื่องผลคดีเ รื่องการตรวจสอบเอกสารครับ ที่ท ่านอดีต
กรรมการว่าเรื่องการประชุมคราวที่แล้ว ได้กรุณาฟ้องเพิกถอนการประชุม ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลจังหวัดระยอง ดังนั้น เอกสารทุกอย่างผมส่งให้ ท ี่ศาลจังหวัดระยองแล้ว สามารถ
ตรวจสอบได้ในคดี ซึ่งผลการพิจารณาคดีจะเป็นอย่างไรมิอาจทราบได้ ขอเรียนเชิญทางคุณอนุวัฒน์ครับ
เปิดกล้องเปิดไมค์ครับ
คุณอนุวัฒน์ หลายกิจรุ่ง ผู้ถอื หุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

ขอบคุ ณ ท่ า นประธาน

ครับ ผมเน้นอย่างเดียว คือ ปี 2565 กลยุทธ์ต่างๆไม่เห็นมีปรากฏครับ ตอบอะไรไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม
เชื่อว่าท่านประธานตอบไป จะมีเรคคอร์ดเอาไว้ในการประชุมประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งนี้ว่า บริษัทมีกำไรครับ
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เพราะว่าเท่าที่ผมดูแผนของปี 2565 ขอตอบสั้นๆอยู่ข้อหนึ่งว่าผมจะทำให้ได้ คือ บริษัทจะมีกำไร แต่อะไร
เป็นสิ่งที่รองรับว่าคุณจะทำได้หรือไม่ได้ ผมยังไม่ได้รับคำตอบมา เรื่องของความมั่นคงอย่างยั่งยืน ผมยัง
ไม่ทราบว่าอย่างไร เรื่องของ cost reduction ท่านบอกว่าตกไปสิบห้าเปอร์เซ็นต์ และจะขายอย่างไรครับ
มาร์เกตติง้ กลยุทธ์ด้านการตลาดทั้งหมดผมไม่เห็นเลยครับ ในสถานการณ์ปัจจุบันไม่ทราบว่าจะมีกลยุทธ์
มากน้อยขนาดไหน มาดูผลงานดีกว่าครับว่าเป็นอย่างไรปี 2565 หากในปี 2565 ในฐานะที่ผมเป็นผู้ถือหุ้น
หากคณะกรรมการชุด นี ้ ส ามารถทำกำไรให้ไ ด้ เ หมือ นปี 2564 สุดยอดครับ แต่เ ท่าที่ ผมดู แนวโน้ ม
การตลาดแล้ว เป็นห่วงมาก โดยเฉพาะถ้าไม่มกี ลยุทธ์ต่างๆที่เข้าไปทำเรื่องของกลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์
องค์กรอันนี้สำคัญ ขออนุญาตพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของ TQC ปกติจะมีมิชชั่นออกมา แล้วไปแอบออปเจ็ค
ทีฟครับ คือ MBO ในแต่ละหัวข้อจะมีแพลนต่างๆซึ่งผมคงจะไม่ได้พูดอะไรมากมายครับ แต่เมื่อคิดว่า
คณะกรรมการบอกว่า มีดีอยู่แล้วแต่ไม่ได้เปิดเผย ณ ที่นี้ ครับ อาจจะเป็นกลัวว่าความลับจะรั่วไหลหรือ
อย่างไรผมไม่ทราบที่ จะไปสู้กับมือหนึ่ง ศรีตรังอย่างไร Tarket market ถ้าเราวิ่งขึ้นไปข้างบนเราชนศรีตรัง
ต้นทุนเราสูไ้ ม่ได้สู้กับล่างครับเราจะสู้กันอย่างไรสู้ด้วยในระดับเดียวกันเป็น horizontal ตรงนั้นเราจะสู้ด้วย
อย่างไร ผมไม่เห็นเลยครับ แต่ผมเชื่อว่า ท่านประธานจะนำคณะกรรมการ ตามที่ท่านประธานได้พูดเอาไว้
จะเป็นคอมมิตเมนต์ด้วยหรือไม่ ผมอยากให้เป็นคอมมิตเมนต์ แล้วเรามาดูกันว่า ผลของปี 2565 เป็น
อย่างไรครับ ผมพูดอย่างเดียว คือ ผมขอดูผลงานปี 2565 แล้วเรามาดูกันว่าผลงานกำไรขาดทุนอย่างไร
ผมในฐานะผู้ถือหุ้น ผมหวังเรื่องของ ROI ครับ ผมกลัวอย่างเดียวครับหุ้นที่เราเคยมีอยู่ดีๆนะราคาที่พาร์
ห้าสิบสตางค์ เราขายได้สักสองบาทสามบาท ไม่ใช่ตกลงมาเหลืออยู่ยี่สิบสามสิบสตางค์ หมายถึง เป็นการ
สูญเสียแผนที่จะได้รเี ทิร์นครับ เป็นเรื่องของการ cut loss ครับ เราไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นในฐานะเป็นผู้
ถือหุ้น ขอให้ความสบายใจกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในกลุ่มไต้หวัน เพราะว่ามีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือไต้หวัน
หลังจากนี้ไปตัวหุ้นเองจะวิ่งเป็นอย่างไรครับ ถ้าหากว่าเรารีซูมได้ หรือรีซูมไม่ได้ ผมขอบคุณท่านประธาน
ทีต่ อบมา แต่อย่างไรขอให้บันทึกให้ชัดเจน แล้วเรามาดูกันในปี 2565 ขอบคุณมากครับ
คุณวิสิทธิ์ กาญจโนภาส ผู้รับมอบฉันทะจากคุณเสาวภาคย์ อรุณเวช สิ่งที่ชี้แจงมา
ในวาระอื่นๆ ควรจะต้องชี้แจงก่อนหน้านี้ ซึ่ง เกี่ยวข้องกับ ในแต่ละวาระโดยเฉพาะในวาระการลงมติ
รับหรือไม่รับงบการเงินครับ และในเรื่องของการแต่งตั้งกรรมการ เพราะจะแสดงให้เห็นว่าความสามารถ
ของคณะกรรมการเป็นอย่างไร การเป็นผู้ถือหุ้นเป็นการตรวจสอบกรรมการ ควรจะต้องเปิดกว้างและ
อย่ามีประเด็นในเรื่องของการกีดกันลิดรอนสิทธิผถู้ ือหุ้น ต้องเปิดโอกาสให้เต็มที่ ทุกคนลงทุนอยากได้เงิน
ลงทุนคืนครับ กรรมการทำงานได้รับเงินเดือนได้รับการประชุมต้องตอบแทนผู้ถือหุ้นครับ ผมจะถาม
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คุณชายที่ชี้แจงเรื่องของ silent period ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะกรรมการผู้ถือหุ้นฝั่งไต้หวัน ครับ
เรื่องห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ที่จะต้องล็อคอัพอาจจะเข้าหรือ รีซูมเทรด นอกจากความสามารถของเราในการ
รีซูมเทรด คือกำไรที่ท่านบอกว่า กำไรเราผ่านมาเจ็ดแปดไตรมาสแล้ว นอกเหนือจากกำไร คือหนึ่งความ
โปร่งใส และธรรมาภิบาล ผมยังไม่ทราบว่าตราบใดที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ กลต. ยังไม่มีจดหมายบอก
ว่ามีปัญหา หรือไม่มีปัญหา ไม่ผิด เรื่องใหญ่คือห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์จะทำได้อย่างไร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
และชชที่อยู่ในคณะกรรมการ ถือ หุ้นอย่างไร ยังห่างไกลจากคำว่าห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์มากครับ แล้วจะ
รีซูมได้อย่างไร เพราะว่าคุณชายบอกแล้วว่า จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นผู้ถ ือหุ้นในกลุ่ มที่
กรรมการเป็นผู้บริหารหรือกรรมการครับ แต่ส่งิ ทีเ่ กิดขึ้น ณ ปัจจุบัน ผูถ้ ือหุน้ แค่กลุ่มเดียวหรือสองกลุ่มซึ่ง
รวมกันแล้วอาจจะได้เพียงยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ เต็มที่เลยสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ แล้วขณะเดียวกันบอก
ว่าตัวเองเป็นผู้บริหารเป็นผู้ดำเนินการ และไม่สนใจผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่นที่จะเอาหุ้ นมารวมกันให้ได้ห้าสิบห้า
เปอร์เซ็นต์ แล้วคุณจะคิดว่าคุณจะรี ซูมได้อย่างไร ถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นคนบริหารจัดการ คุณต้องไปทำ
ให้ได้ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ แต่วิธีการนี้ คุณตีห่างจากผู้ถือหุ้นคนอื่นแล้วเอาตัวเองมารวบรวมและเป็น
ผู้บริหารอยู่คนเดียวแล้วแบบนี้จะรี ซูมเพื่อจะได้ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ได้อย่างไร อย่าคิดเลยครับว่าวจะมี
การเพิ่มทุนแล้วจะ dilute ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยเท่านั้นเท่านี้ ผมว่าแค่นีเ้ ขาลำบากแล้ว คุณจะไป dilute เขาแบบ
นั้นไม่ยุติธรรมกับเขาครับ และมติของคุณจะมีปัญหาแน่นอน ผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่นคงไม่โหวตให้อยู่ดี ฉะนั้น
ถ้าอยากจะรีซูมคงจะต้องแก้ปัญหาเรื่องธรรมาภิบาลครับ อันที่สองแก้ปัญหาเรื่องห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์
ไซเรน จะให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เข้ามาร่วมในบริษัทนี้ได้อย่างไร ในขณะที่การบริหารเป็นกลุ่มของคุณเอง
บริหาร คุณคิดว่าผู้ถือหุ้นกลุ่มใหญ่กลุ่มอื่นเขาจะยอมรับไหมครับ อันนั้นเป็นตามธรรมชาติอยู่แล้ว ฉะนั้น
ถ้าคุณคิดว่าคุณจะเล่นเองคุณต้องยืนด้วยตัวเองได้ แต่ถ้าคุณยืนด้วยตัวเองไม่ได้ไปขอความร่วมมือจาก
คนอื่นต้องแบ่งให้เขามาเป็นผู้บริหารร่วมไปทำอะไร หรือให้กรรมการอะไรต้องเป็นอย่างนั้นเป็นหลัก
ธรรมชาติอยู่แล้วครับ ดังนั้น หากแก้ปัญหาธรรมาภิบาล และห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์จะเอาหุ้นมาจากใคร
หากแก้ตรงนี้ไม่ได้มีผมว่าคงจะยากครับ ผมว่าต้องขอกันตรงๆแบบนี้ อันนั้นประเด็นใหญ่อันที่สองผมจะ
สอบถาม พอดีคนที่เข้ามาในกรรมการมีกรรมการที่เป็นประธานกรรมการตรวจสอบครับ ผมขอสอบถาม
ไปที่ประธานกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ อยากจะให้ให้ความเห็นครับ ว่าที่ผ่านมาได้
ตรวจสอบแล้วมีประเด็นเรื่องใดที่เป็นปัญหาหรือหนักใจช่วยเล่าสั้นๆ ให้กับผู้ถือหุ้นทราบหน่อยได้หรือไม่
ครับขอบคุณครับ
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เรื่อง silent period เป็นการบริหารเชิงกลยุทธ์ ซึ่ง ทาง

บริษัทคงรับไปดำเนินการและรับฟังข้อคิดเห็นของท่านผู้รับมอบฉันทะของคุณเสาวภาคย์ไปเป็นข้อคิดเห็น
ในการดำเนินการบริหารจัดการต่อไป ขอเชิญท่านประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ สวั ส ดี ค รั บ คำถามที ่ ถ ามว่ า ที ่ ผ ่ า นมา มี concern
ตรวจสอบในประเด็นเรื่องใดบ้างอะไรเหล่านี้ ต้องแจ้งก่อน ผมเข้ามารับตำแหน่งตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม
2564 ครับ การบ้านที่ได้รับมาต้องไล่อ่านรายงานการประชุมย้อนหลังพอประมาณครับ จะพบประเด็น
ปัญหาไม่ว่าจะอยู่ในรายงานกรรมการตรวจสอบ ในรายงานการประชุมกรรมการ ประเด็นข้อสังเกตต่างๆ
ที่ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ ให้ไว้ครับ ถามว่าหนักใจเรื่องไหน ภาพรวมยอมรับครับหนักใจครับ
ไม่โกหกกัน แต่ถามว่าวิธีการในการแก้ไขต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง สิง่ สำคัญ คือ ผมมองว่าหน้าที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในกฎบัตรครับ ในแต่ละเรื่อง ไม่ว่าจะเรื่องสอบทานงบการเงิน
เรื่องสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ค่อนข้างจะมีประเด็นหรือไม่ ประเด็นเรื่องการ
สอบทานงบปี 2564 อันนีผ้ มมองว่าไม่ได้มปี ระเด็นครับ ในเรื่องของการสอบทานระบบการควบคุมภายใน
เรามีการว่าจ้าง outsource เพื่อให้เกิดความเข้มข้นมากขึ้น เริ่มตรวจสอบช่วงไตรมาสสามไตรมาสสี่ของปี
2564 ที่ผ่านมา ข้อแนะนำข้อสังเกตต่างๆจากทาง outsource มีการนำเสนอทางฝ่ายบริหารให้ดำเนินการ
แก้ไขครับ มีการจัดลำดับความสำคัญสูงกลางต่ำตามแนวทางการตรวจสอบตรวจสอบภายใน ทางบริษัท
มีการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในเรื่องนี้ ในเรื่องของการแก้ไขอีกเรื่องของระบบการควบคุมภายในให้เกิด
ประสิทธิผลมากที่สุด เรื่องของการว่าจ้าง third party เข้ามาตรวจสอบต้องเรียนทางผู้ถือหุ้นทุกท่านให้
เข้าใจว่าในระหว่างที่เราเริ่มคัดเลือก third party ครับจะเป็นช่วงต้นปีพอดี ดังนั้นคือ audit firm ต่างๆ
จะต้องเข้าตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนเป็นไปตามปกติ ทำให้การสรรหาค่อนข้างจะใช้เวลาพอประมาณ
แต่เราเลือกในระดับ second tier ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นจริงๆ และได้ทางบริษัทเบเคอร์
ทิลลี่เข้ามาตรวจสอบในเรื่องของตรวจสอบพิเศษตรงส่วนนี้ ครับ และเป็นไปตาม scope ที่ทางบริษัทได้มี
การแจ้งทาง กลต. ให้ได้รับทราบแล้วครับ ซึ่งไม่มีข้อติดขัดในประการใดและอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ
ซึ่งผมต้องคอยเป็นผู้ประสานงานในการจัดส่งเอกสารต่างๆให้กับทางเบเคอร์ ทิลลี่อยู่ ถามว่ามีความ
หนักใจหรือไม่อันนี้เรื่องนี้คงยังตอบไม่ได้ครับ ยังอยู่ในระหว่างอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่ และมีการขอ
เอกสารเพิ่มเติมในกรณีที่มีข้อสังเกตหรือ ข้อสงสัยจากทาง third party ตรงส่วนนี้ เรื่องของ silent period
เป็นอีกเรื่องที่หนักใจตามที่ทางตัวแทนผูถ้ ือหุน้ ได้พูดเมื่อครู่ครับ ผมคิดว่าเป็นข้อเสนอแนะที่ดีครับ และคิด
ว่าอาจจะเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการที่จะนำมาหารือกันของคณะกรรมการชุดนี้ ในด้านอื่นๆผมขออนุญาต
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เพิ่มเติมในเรื่องของการบริหารความเสี่ยง ด้วยความที่บริษัทต้องเข้าใจว่าเราติด NC มานานในเรื่องนี้เรา
อาจจะอัพเดทได้ไม่ทันต่อเหตุการณ์โดยทันที ซึ่งเราว่าจ้าง outsource ให้มาดำเนินการดูเคสนี้ หรือขั้นตอน
กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนดำเนินการอยู่ ครับ อันนี้คือสิ่งที่ทาง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พ ยายามเข้ า มาช่ ว ยแก้ ไ ขและพยายามมองว่ า ถ้ า ทุ ก ท่ า นไม่ ว ่ า จะ
คณะกรรมการหรือฝ่ายบริหารเอง รวมถึงตัวผู้ถือหุ้นเองครับ โดยที่ผมจะบอกว่าผมเข้ามาแบบอิสระจริงๆ
ไม่ได้เป็นผู้มสี ่วนได้เสียหรือนอมินีใคร ดังนัน้ คือผมว่าถ้าเราร่วมมือกัน และหาแนวทางวิธีการที่เหมาะสม
ทำให้บริษัทกลับเข้าไปรีซูมเทรดสามารถล็อคอัพ silent period ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ครบถ้วนย่อมจะเกิด
ประโยชน์ไม่ใช่แค่ผถู้ ือหุน้ กลุ่มใหญ่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่เป็นผู้ถือหุน้ ทุกท่าน โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อยซึ่ง
ทางคณะกรรมการอิสระเองถือเป็นตัวแทนสำคัญของรายย่อย ครับ ขอบคุณครับ
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ในเรื่องของการรีซ ูม เทรด บริษ ัท จะถูก รีลีส ออกจาก

ตลาดหลักทรัพย์ฯหรือไม่ ผมเรียนครับ บริษัทมีส่วนทุนเป็นบวก กำไรติดต่อกันเกินกว่าเจ็ดแปดไตรมาส
แล้ว โดยเกณฑ์บริษัทมีงบการเงิน ที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นนั้นบริษัทไม่เข้าเกณฑ์หรือหลัก เกณฑ์
เงื่อนไขที่จะถูกเพิกถอนตลาดหลักทรัพย์ฯเลยครับ อันนีใ้ ห้ความมั่นใจได้ คงเหลืออย่างเดียวครับว่าการจะ
กลับเข้ามารีซูมเทรดได้เมื่อไร ซึ่งจริงๆตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เวลาการกลับเข้ามาซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะกำหนดหลักเกณฑ์ ให้ครบกำหนดเงื่อนไข เงื่อนไขแรกต้องมี
ส่วนทุนเป็นบวก เงื่อนไขที่สองมีกำไรติดต่อกันไม่น้อยกว่า สามไตรมาสและเป็นกำไรปกติด้วย เงื่อนไขที่
สามมีบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่ดี ซึ่งท่านประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงแล้วส่วนเรื่องอื่นๆเป็น
เรื่องตามมาที่ต้องทำ เรื่องการไม่มีข้อขัดแย้งทางกฎหมายที่เป็นสาระสำคัญ เรื่องการบริหารจัดการที่มี
หลักธรรมาภิบาล กรรมการบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ขณะนีถ้ ึงเวลา 12.28 น. แล้ว ไม่ทราบว่าท่านผูถ้ ือหุ้นมีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
ครับ ไม่น่าจะมีแล้วครับ เรียนเชิญท่านประธานครับ
ประธานที่ประชุม

ผมในฐานะประธานและตั ว แทนของกรรมการต้ อ ง

ขอขอบคุ ณ ท่ า นผู้ ถ ื อ หุ้ น ทุ ก ท่า นครับ ที ่ ม าประชุ ม ในวัน นี ้ และขอบคุ ณ ทุก ท่ า นครั บ ที ่ใ ห้ค วามเห็น
ให้แนวทางในการที่จะทำให้บ ริษ ัท ซันไทยก้าวไปข้างหน้า ความเห็นหรือข้อเสนอแนะนั้นมีคุณค่ ากั บ
กรรมการที่เราจะนำไปปรับปรุงแก้ไข ขอบคุณคุณ สนทยาและทีมงานที่ทำให้การประชุมวันนี้มีความ
ทันสมัยและเรียบร้อย ขอบคุณกรรมการทุกท่านครับที่มาเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเชื่อมต่อประเทศต่างๆ
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ทำให้การประชุมวันนี้ราบรื่นด้วยดี ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านครับ ทั้งที่ลงคะแนนให้ผมกลับมาและ
ไม่ลงคะแนนกลับมา ขอบคุณในความปรารถนาดีครับ และขออนุญาตปิดประชุม ขอบคุณครับ
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ท่ า นประธานกล่ า วปิ ด ประชุ ม เวลา 12.29 น.

ขอบพระคุณท่านผู้ถอื หุ้นทุกท่านครับ
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