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รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2561 
ของ 

บริษทั ศรีตรงัแอโกรอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 

ประชุมเมื่อวนัที ่26 เมษายน 2561 เริม่ประชุมเวลา 10.30 น. 

ณ หอ้งสนัตภิาพ ชัน้ 7 โรงแรมลกีารเ์ดนส ์พลาซ่า  
เลขที ่29 ถนนประชาธปัิตย ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

 ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ของบรษิัท ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ม ี
ผูถ้อืหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 22 คน และผูร้บัมอบฉันทะจ านวน 1,312 คน รวมทัง้สิน้ 1,334 คน นับ
จ านวนหุน้ได ้947,978,738 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 61.72 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั ครบเป็นองค์
ประชุม ตามที่ก าหนดไว้ในขอ้บงัคบัของบรษิัทแล้ว นางร่มธรรม ชาลปติ ผู้ประสานงานการประชุมได้กล่าวแนะน า
กรรมการจ านวน 12 ท่าน คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และผูบ้รหิารทีเ่ขา้ร่วมประชุม ดงัรายนาม
ต่อไปนี้ 

1. นายไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล    ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
2. นายประกอบ วศิษิฐก์จิการ    รองประธานกรรมการ กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
        และประธานกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
3. นายไชยยศ สนิเจรญิกุล    กรรมการและกรรมการบรหิาร 
4. นายล ีพอล สเุมธ     กรรมการและกรรมการบรหิาร 
5. นายกติชิยั สนิเจรญิกุล    กรรมการและกรรมการบรหิาร 
6. นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล    กรรมการ กรรมการบรหิาร และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
7. นายหลี ่ซื่อเฉียง     กรรมการ 
8. นายภทัราวธุ พาณชิยก์ุล    กรรมการ กรรมการบรหิาร และผูจ้ดัการสายงานบญัชแีละการเงนิ (CFO) 
9. นายเฉลมิภพ แก่นจนั    กรรมการและกรรมการบรหิาร 
10. นายเกรยีง ยรรยงดลิก    กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา 
11. นายสมชัชา โพธิถ์าวร    กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
12. นางสาวอานุสรา จติตม์ติรภาพ   กรรมการอสิระ 
 

 จากนัน้ ไดแ้นะน าบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้  

1. นายไพบูล ตนักูล ผู้สอบบญัชจีากบรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั ซึ่งเป็นผู้สอบ
บญัชขีองบรษิทัปี 2560 
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2. นายวศนิ อุชุวาสนิ ที่ปรกึษากฎหมายจากส านักงานวศนิ ทนายความ ท าหน้าที่เป็น inspector เพื่อ
ดูแลให้การประชุมผู้ถอืหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและขอ้บงัคบับรษิทั รวมถงึเป็น
พยานในการนบัคะแนน  

3. นางพชัรนิทร ์อนุวงศว์ฒันชยั เลขานุการบรษิทั 

 จากนัน้ ได้เรียนเชิญนายไวยวุฒิ สนิเจรญิกุล ประธานกรรมการบรษิัทซึ่งท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม 
กล่าวเปิดการประชุม นายไวยวุฒ ิได้กล่าวต้อนรบัผู้ถือหุ้น และได้กล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2561 
จากนัน้ไดม้อบหมายใหน้ายประกอบ วศิษิฐก์จิการ รองประธานกรรมการบรษิทั ท าหน้าทีเ่ป็นผูด้ าเนินการประชุม 

ก่อนเขา้สู่ระเบยีบวาระการประชุม นายประกอบไดม้อบหมายใหเ้จา้หน้าทีข่องบรษิทัท าการชีแ้จงใหท้ีป่ระชุม
ทราบถงึวธิปีฏบิตัใินการประชุม การออกเสยีงลงคะแนน และการนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุ้นในแต่ละวาระ ดงันี้ การ
ลงคะแนนเสยีงจะเป็นแบบ 1 หุน้ต่อ 1 เสยีง (1 share 1 vote) ผูถ้อืหุน้จะไดร้บับตัรลงคะแนนทัง้หมด 9 ระเบยีบวาระ
การประชุม จ านวน 12 ใบ เนื่องจากในระเบยีบวาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออก
จากต าแหน่งตามก าหนดวาระจะมบีตัรลงคะแนน 4 ใบ นายประกอบจะชีแ้จงรายละเอยีดแต่ละระเบยีบวาระ เมื่อชีแ้จง
เสรจ็จะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดซ้กัถามในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัระเบยีบวาระนัน้ๆ และตอบขอ้ซกัถามดงักล่าวก่อนที่
จะท าการลงมต ิโดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีต่้องการซกัถามกรุณาแจง้ชื่อและนามสกุลใหท้ีป่ระชุมทราบก่อนซกัถามหรอืแสดง
ความเหน็ทุกครัง้ เมื่อไดล้งมตเิป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ใหผู้ถ้อืหุน้ลงลายมอืชื่อทีมุ่มล่างดา้นขวามอืของบตัรลงคะแนน ใน
การลงคะแนนของทุกระเบยีบวาระ เจา้หน้าทีจ่ะท าการเกบ็บตัรลงคะแนน เฉพาะบตัรลงคะแนนที่ “ไม่เหน็ด้วย” หรอื 
“งดออกเสยีง” โดยนายประกอบจะสอบถามว่าท่านใด “ไม่เหน็ดว้ย” โปรดยกมอืขึน้  และท่านใด “งดออกเสยีง” โปรด
ยกมอืขึน้  ถ้ามที่านใดยกมอืขึน้จะมเีจา้หน้าทีเ่ดนิไปเกบ็บตัรลงคะแนนเพื่อน ามาประมวลผล  สว่นท่านทีไ่ม่ยกมอื ถอื
ว่า “เห็นด้วย”  บตัรลงคะแนนที่เห็นด้วยจะถูกเก็บตอนท้ายของการประชุม ยกเว้น ระเบียบวาระที่ 4 ในส่วนการ
เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการที่
ด ีจะท าการเกบ็บตัรลงคะแนนทุกความคดิเหน็ คอื เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีง เพื่อน ามาประมวลผลทนัท ี
ในการรวมผลคะแนน บรษิทัจะน าคะแนนเสยีงทีไ่ม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี หกัออกจากคะแนนเสยีงทัง้หมด
ทีเ่ขา้ร่วมประชุม และสว่นทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงทีล่งคะแนนเสยีงเหน็ดว้ยในระเบยีบวาระนัน้ๆ  

 กรณีผู้ถือหุ้นที่ท าหนังสอืมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข หรอืแบบ ค มอบให้กรรมการหรอืกรรมการอสิระออก
เสยีง และก าหนดใหก้รรมการหรอืกรรมการอสิระซึง่เป็นผูร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถ้อื
หุน้หรอืผูม้อบฉนัทะ บรษิทัไดล้งคะแนนเสยีงตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้หรอืผูม้อบฉนัทะไวล่้วงหน้าแลว้ 

วธิกีารลงคะแนนและเกบ็บตัรลงคะแนน จะด าเนินการเช่นเดยีวกนัน้ีทุกๆ ระเบยีบวาระการประชุม 

ภายหลงัจากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามขอ้สงสยัในการออกเสยีงลงคะแนน ซึง่ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมี
ขอ้ซกัถาม 

อน่ึง ก่อนเริม่การประชุมวาระที ่1 มผีูถ้อืหุน้ทยอยมาประชุมเพิม่อกี จงึมผีูถ้อืหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง
จ านวน 23 คน และผูร้บัมอบฉนัทะจ านวน 1,312 คน รวมทัง้สิน้ 1,335 คน นบัจ านวนหุน้ได ้948,018,738 หุน้ คดิเป็น
รอ้ยละ 61.72 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั 
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เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม นายประกอบจงึเริม่การประชุมตามระเบยีบวาระ ดงัต่อไปนี้ 

1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2560 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 31 สิงหาคม 
2560 

นายประกอบเสนอรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้ือหุ้นครัง้ที ่2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที ่31 สงิหาคม 2560 
โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามสิง่ที่ส่งมาดว้ย 1 ในหนังสอืเชญิประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา จากนัน้เปิด
โอกาสใหซ้กัถามขอ้สงสยั 

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สงสยัใดๆ ทีป่ระชุมจงึพจิารณา และมมีตริบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้ือ
หุน้ครัง้ที ่2/2560 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่31 สงิหาคม 2560 ตามทีเ่สนอ โดยทีป่ระชุมไดม้มีติอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้ง
มากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 947,907,738 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 
ไม่เหน็ดว้ย 21,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
งดออกเสยีง 90,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.01 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

 

 

ก่อนเริม่การประชุมวาระที่ 2 มผีู้ถือหุ้นทยอยมาประชุมเพิ่มอกี จงึมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
จ านวน 24 คน และผูร้บัมอบฉนัทะจ านวน 1,312 คน รวมทัง้สิน้ 1,336 คน นบัจ านวนหุน้ได ้948,022,738 หุน้ คดิเป็น
รอ้ยละ 61.72 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั 

 

2. รบัทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2560 และพิจารณาอนุมติังบการเงินของ
บริษทัประจ าปี 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

นายประกอบมอบหมายให้นางสาวทิพย์วดี สุดเวหา ผู้จดัการสายงานนักลงทุนสมัพนัธ์ (IR) เป็นผู้ชี้แจง
รายละเอยีดในวาระนี้ใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 

ก่อนเริม่การชีแ้จงรายละเอยีดในวาระนี้ นางสาวทพิยว์ดไีดเ้รยีนใหท้่านผูถ้อืหุน้ทราบว่า ทางบรษิทัไดม้กีาร
จดัท าค าอธบิายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ (MD&A) ทุกครัง้ส าหรบัการส่งงบการเงนิควบคู่ไปด้วย พร้อมทัง้
อธบิายการเปลีย่นแปลงตวัเลขของงบการเงนิ รวมทัง้ปัจจยัต่างๆ ทีก่ระทบต่อบรษิัท ทัง้ทางด้านบวกและลบ เพื่อให ้
ผูถ้อืหุน้ไดร้บัขอ้มลูทีถู่กตอ้ง ครบถว้น และเพยีงพอต่อการตดัสนิใจ 

หลังจากนัน้ นางสาวทิพย์วดีได้ชี้แจงรายละเอียดผลการด าเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2560 
ตลอดจนฐานะทางการเงนิของกลุ่มบรษิทั ตามงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็และงบแสดงฐานะการเงนิรวม ใหท้ีป่ระชุมทราบ
ดงันี้  
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ผลการด าเนินงาน 

ปริมาณการขายและรายได้จากการขาย 

ภาพรวมปี 2560 อุตสาหกรรมยางธรรมชาติยงัคงเผชญิกบัสภาวะความไม่แน่นอนของปัจจยัภายนอกและ
ความผนัผวนของตลาดอย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกจิและการเมอืงโลก การแขง็ค่าขึน้
อย่างต่อเนื่องของค่าเงนิบาท สถานการณ์น ้าท่วมทางภาคใต้ของไทยในช่วงต้นปี 2560 และการเกง็ก าไรทีเ่พิม่สงูขึน้
อย่างมากในตลาดยางพาราล่วงหน้าทัง้โตเกยีว เซีย่งไฮ ้และ สงิคโปร ์อนัสง่ผลต่อความผนัผวนอย่างรุนแรงของราคา
ยางธรรมชาติ อย่างไรกด็ ีราคายางธรรมชาตเิฉลีย่ตลอดทัง้ปี 2560 อยู่ที ่165 cent/kg ซึง่มแีนวโน้มที่ดขี ึน้และอยู่ใน
ระดบัที่สงูกว่าปี 2559 ที ่139 cent/kg ท าให้ในปี 2560 บรษิัทมรีายไดร้วม 89,387 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 16 จาก 
ปี 2559 โดยมปีรมิาณการขายผลติภณัฑย์างธรรมชาตทิี ่1,323,873 ตนั ลดลงรอ้ยละ 11 จากปีก่อน อย่างไรกด็ ีบรษิทั
สามารถรกัษาสว่นแบ่งของการบรโิภคยางธรรมชาตขิองโลกอยู่ทีร่อ้ยละ 10 ในปี 2560 

ปริมาณการขายแยกตามประเทศ 

หากพจิารณาปรมิาณการขายตามภูมศิาสตร ์สดัส่วนปรมิาณการขายจากการส่งออกไปยงัประเทศจนียงัคง
เป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดในสดัส่วนรอ้ยละ 46 ถดัมาเป็นตลาดในประเทศคดิเป็นรอ้ยละ 19 ตลาดเอเชยีอื่นๆ ใน
สดัส่วนร้อยละ 25 และตลาดในอเมริกาและยุโรป คิดเป็นร้อยละ 6 และร้อยละ 4 ของปริมาณการขายทัง้หมด 
ตามล าดบั โดยปรมิาณการขายทีล่ดลงรอ้ยละ 11 เมื่อเทยีบกบัปี 2559 สว่นใหญ่มาจากการลดลงของการสง่ออกไปยงั
ประเทศจีนและสงิคโปร์ อนัเนื่องมาจากสภาวะตลาดเชิงลบที่มีต่อทิศทางของราคายางธรรมชาติ มากกว่าผลจาก
ปัจจยัพืน้ฐานของอุปสงคแ์ละอุปทาน ขณะทีป่รมิาณการขายบางสว่นไดถู้กชดเชยโดยปรมิาณการขายในประเทศทีเ่พิม่
สงูขึน้รอ้ยละ 10 จากการบรโิภคของผูผ้ลติยางลอ้ในประเทศทีข่ยายตวัเพิม่ขึน้ 

รายได้จากการขายแยกตามผลิตภณัฑ ์

ในปี 2560 ผลติภณัฑห์ลกัของบรษิทัยงัคงเป็นยางแท่ง ซึง่คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 71 ของรายไดจ้ากการขาย
ทัง้หมด ในขณะทีร่ายไดจ้ากการขายยางแผน่รมควนั และน ้ายางขน้ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 11 และรอ้ยละ 7 ของรายได้
จากการขายทัง้หมด ตามล าดบั โดยรายไดจ้ากการจ าหน่ายยางแท่งปรบัตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 13 ยางแผ่นรมควนัและน ้า
ยางขน้ปรบัตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 32 และรอ้ยละ 3 ตามล าดบั อนัมสีาเหตุหลกัมาจากราคาขายเฉลีย่ในปี 2560 ทีป่รบัตวั
สงูขึน้ เมื่อเทยีบกบัปี 2559 และส าหรบัผลติภณัฑถุ์งมอืยาง มรีายไดจ้ากการขายคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 11 ของรายได้
จากการขายทัง้หมด  

ภายหลงัจากการเขา้ซือ้บรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรอื STGT ตัง้แต่วนัที ่15 มนีาคม 2560 - 
31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัจ าหน่ายถุงมอืยางทัง้สิน้จ านวน 15,068 ลา้นชิน้ และหากพจิารณารวมรายไดข้อง STGT ทัง้
ปี 2560 บรษิัทจะมปีรมิาณการจ าหน่ายถุงมอืยางทัง้สิน้จ านวน 16,344 ล้านชิ้น คดิเป็นส่วนแบ่งทางการตลาดในปี 
2560 ประมาณรอ้ยละ 8 ของความตอ้งการบรโิภคถุงมอืยางทัว่โลก 

ก าไรขัน้ต้น 

ก าไรขัน้ต้นส าหรบัปี 2560 เท่ากบั 3,776 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 30 และอตัราก าไรขัน้ต้นอยู่ที่รอ้ยละ 4.2 
ลดลงจากรอ้ยละ 7.0 ในปี 2559 เน่ืองมาจากแรงกดดนัของความผนัผวนของราคายางธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้ระหว่างปี และ
ความแตกต่างระหว่างราคายางในตลาดซือ้ขายล่วงหน้ากบัราคาตลาดกลางยางธรรมชาตใินประเทศ 
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ปัจจยัทีมี่ผลต่อการด าเนินงาน 

ปัจจยัทีก่ระทบต่อผลการด าเนินงานของบรษิทัประกอบดว้ย 4 ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่  

1) ราคาและความผนัผวนของยางธรรมชาต ิ

2) อตัราแลกเปลีย่นสกุลดอลลารส์หรฐัต่อสกุลบาท 

3) ตน้ทุนทางการเงนิ และ 

4) นโยบายของรฐับาล 

ปัจจยัทีมี่ผลต่อการด าเนินงาน – 1. ราคาและความผนัผวนของยางธรรมชาติ 

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าราคาและความผันผวนของยางธรรมชาติส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้และ
ความสามารถในการท าก าไรของบรษิัท ภายหลงัจากที่ราคายางธรรมชาติปรบัสงูขึน้อย่างต่อเนื่องตัง้แต่ช่วงปลายปี 
2559 และท าจุดสงูสุดในรอบ 3 ปี ในช่วงกลางเดอืนกุมภาพนัธ ์2560 อยู่ที ่232 cent/kg ต่อมาราคายางธรรมชาติได้
ปรบัตวัลดลงจนกระทัง่ค่อนขา้งคงที่ในช่วงปลายไตรมาส 3 ถึงไตรมาส 4 ของปี 2560 อยู่ระหว่าง 140-150 cent/kg 
โดยราคายางธรรมชาตเิฉลีย่ในครึง่แรกของปี 2560 อยู่ที ่181 cent/kg ขณะทีค่รึง่ปีหลงัอยู่ที ่149 cent/kg มคีวามผนั
ผวนมากถงึรอ้ยละ 30 ทัง้นี้ ราคาเฉลีย่ทัง้ปี 2560 อยู่ที ่165 cent/kg สาเหตุทีท่ าใหร้าคายางธรรมชาตปิรบัเพิม่สงูขึน้
ในช่วงครึง่แรกของปี 2560 อนัเนื่องมาจากปรมิาณฝนทีต่กหนกัและน ้าท่วมในพืน้ทีภ่าคใตข้องประเทศไทยในช่วงเดอืน
มกราคม ปี 2560 ส่งผลใหป้รมิาณผลผลติยางธรรมชาตขิองประเทศไทยในไตรมาสแรกของปี 2560 ปรบัตวัลดลงถึง
รอ้ยละ 10 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2559 ขณะเดยีวกนั ในช่วงเดอืนพฤศจกิายน – กุมภาพนัธ ์ของทุกปี ถือ
เป็นฤดเูกบ็เกีย่วของประเทศไทย ซึง่บรษิทัตอ้งจดัเกบ็สต๊อกวตัถุดบิ เพื่อเตรยีมไวส้ าหรบัสง่มอบใหก้บัลกูคา้ในฤดยูาง
ผลดัใบ (ประมาณช่วงเดอืนมนีาคม – กลางเดอืนพฤษภาคมของทุกปี) สง่ผลใหบ้รษิทัตอ้งมตีน้ทุนวตัถุดบิทีส่งูขึน้ตาม
ไปดว้ย 

ปัจจยัทีมี่ผลต่อการด าเนินงาน – 2. อตัราแลกเปลีย่นสกลุดอลลารส์หรฐัต่อสกลุบาท 

ในปี 2560 ค่าเงนิบาทเฉลีย่ทัง้ปีปรบัตวัแขง็ค่าขึน้รอ้ยละ 4 จากเฉลีย่ 35.10 บาทต่อดอลลารส์หรฐัในปี 2559 
เป็น 33.80 บาทต่อดอลลาร์สหรฐั ในปี 2560 เนื่องด้วยพื้นฐานเศรษฐกิจไทยที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพเมื่อเทียบกบั
ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค กอปรกบัการเคลื่อนไหวของเงนิทุน อนัเป็นผลมาจากความไม่ชดัเจนในการปรบัขึน้อตัรา
ดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรฐั และความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกจิการเมอืงโลก  

อย่างไรกด็ ีบรษิทัมกี าไรจากอตัราแลกเปลีย่นสทุธเิพิม่ขึน้จาก 6 ลา้นบาท ในปี 2559 เป็น 562 ลา้นบาท ในปี 
2560 อนัเนื่องมาจากการเขา้ท ารายการในตราสารอนุพนัธ ์เพื่อบรหิารความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

ปัจจยัทีมี่ผลต่อการด าเนินงาน – 3. ต้นทุนทางการเงิน 

ดอกเบี้ยจ่ายของบรษิัทปรบัตัวเพิ่มขึน้จาก 733 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 1,206 ล้านบาท ในปี 2560 หรอื
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 65 โดยหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานใน
การขยายธุรกจิ และการซือ้กจิการ กอปรกบับรษิทัมเีงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิในสกุลเงนิตราต่างประเทศ ไดแ้ก่ สกุล
เงนิดอลลารส์หรฐั และรเูปีย ซึง่ในปี 2560 บรษิทัมขีาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัเงนิ
กูย้มืจ านวน 40 ลา้นบาท ดว้ยเหตุนี้ ต้นทุนทางการเงนิสุทธขิองบรษิทัปรบัตวัเพิม่ขึน้จาก 672 ลา้นบาท ในปี 2559 
เป็น 1,196 ลา้นบาท ในปี 2560 หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 78 
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อย่างไรกด็ ีอตัราดอกเบีย้เฉลีย่ของบรษิทัในปี 2560 อยู่ทีร่อ้ยละ 3.0 ซึง่ต ่ากว่าอตัราดอกเบีย้เฉลีย่ของปี 2559 
ที่รอ้ยละ 3.1 และยงัคงต ่ากว่าอตัราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ยจาก 3 ธนาคารหลกั ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสกิร
ไทย และธนาคารไทยพาณิชย ์ทีร่อ้ยละ 6.2 

ปัจจยัทีมี่ผลต่อการด าเนินงาน – 4. นโยบายของรฐับาล 

ในปี 2560 ภาครฐัมนีโยบายในการสรา้งเสถยีรภาพราคายาง ซึง่หนึ่งในนโยบายดงักล่าวคอืการจดัตัง้ บจ. ร่วม
ทุนยางพาราไทย โดยมกีารยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นตวัแทนจากภาครฐั พรอ้มดว้ยผูผ้ลติและผูส้ง่ออกยางราย
ใหญ่ภาคเอกชนอกี 5 บรษิทั ซึง่รวมถงึ บมจ. ศรตีรงั เขา้ร่วมลงทุนในบรษิทัดงักล่าว โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อด าเนินการ
ซือ้ขาย แลกเปลีย่นยางพาราทัง้ในและต่างประเทศ ตลอดจนมาตรการแกไ้ขปัญหาราคายางธรรมชาตติกต ่า อาท ิการ
สง่เสรมิการใชย้างภายในประเทศ การลดปรมิาณผลผลติทัง้การโค่นตน้ยางและการหยุดกรดียาง เป็นตน้ 

ต่อมาในปี 2561 มตคิณะรฐัมนตรปีระกาศใหย้างพาราเป็นสนิคา้ควบคุมของกระทรวงพาณิชย ์โดย ณ ปัจจุบนั 
ยงัไม่มมีาตรการใดๆ ประกาศเพิม่เตมิ ซึง่การซือ้ขายยงัคงด าเนินไปอย่างปกติ นอกจากนี้ สภาไตรภาคยีางพารา ซึง่
ประกอบด้วยไทย อนิโดนีเซีย และมาเลเซีย มมีติลดปรมิาณการส่งออกในช่วงเดือนมกราคม - มนีาคม 2561 รวม 
350,000 ตัน ซึ่งครัง้ล่าสุดเกิดขึ้นในปี 2559 ช่วงเดือนมีนาคม - สิงหาคม มีการจ ากัดปริมาณการส่งออกจ านวน 
615,000 ตนั 

ผลการด าเนินงาน (ขาดทุนสุทธิ) 

ในปี 2560 บรษิัทมผีลขาดทุนสุทธเิท่ากบั 1,437 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากขาดทุนสุทธใินปี 2559 ที่ 758 ล้าน
บาท โดยผลขาดทุนดงักล่าวมสีาเหตุมาจากก าไรขัน้ต้นทีล่ดลง จากความผนัผวนของราคายางธรรมชาต ิโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ในไตรมาสที ่2/2560 ค่าใชจ้่ายในการขายเพิม่ขึน้ โดยหลกัจากอตัราเรยีกเกบ็เงนิสงเคราะห ์(Cess) ทีป่รบัเป็น 
2 บาท/กโิลกรมั จากเดมิที่ Cess ผนัแปรตามราคายางในลักษณะขัน้บนัได กอปรกบัค่าขนส่งและค่าระวางสนิค้าที่
เพิม่ขึน้ตามราคาน ้ามนัในตลาดโลกและอตัราค่าบรกิารขนส่งทางเรอื ในขณะทีก่ารเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายในการบรหิาร
สว่นใหญ่มาจากรายการพเิศษทีเ่กีย่วขอ้งกบัคดคีวามและการแยกกจิการ จ านวน 539 ลา้นบาท ดอกเบีย้จ่ายทีเ่พิม่ขึน้
จากเงนิกูย้มื เพื่อใชเ้ป็นเงนิลงทุนในการแยกกจิการ ซึง่บรษิทัไดช้ าระคนืเงนิกูเ้ตม็จ านวนตามระยะเวลาทีก่ าหนด โดย
การ push down เงนิกูไ้ปที ่STGT เป็นจ านวน 3,000 ลา้นบาท ซึง่แลว้เสรจ็เป็นทีเ่รยีบรอ้ยเมื่อสิน้ปี 2560 

แมว้่าผลขาดทุนดงักล่าว จะหกัลบกบัการเพิม่ขึน้ของก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นและก าไรจากตราสารอนุพนัธ์
ทางการเงนิเกีย่วกบัยางพาราจ านวน 562 ลา้นบาท และ 147 ลา้นบาท ตามล าดบั ตลอดจน บรษิทัมรีายไดอ้ื่นๆ ทีเ่ป็น
รายการพเิศษ (Non-recurring item) ทีส่ าคญั ถูกบนัทกึเขา้มา ได้แก่ ค่าทดแทนความเสยีหายจากเหตุการณ์ไฟไหม้
โรงงานของ PT Star Rubber ในประเทศอนิโดนีเซยี เมื่อเดอืนตุลาคม 2559 จ านวน 463 ลา้นบาท 

ฐานะทางการเงิน – โครงสรา้งสินทรพัย ์

ณ สิน้ปี 2560 บรษิทัมสีนิทรพัยร์วมทัง้สิน้ 59,708 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 3,749 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 6 จากสิน้ปี 
2559 โดยมรีายละเอยีดทีส่ าคญัดงันี้ 

สินทรพัยห์มุนเวียน 

48% ของสนิทรพัยข์องบรษิทัคอืสนิทรพัยห์มุนเวยีน ซึง่สว่นใหญ่เป็นสนิคา้คงเหลอืและลกูหนี้การคา้ 
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สนิทรพัยห์มุนเวยีน ณ สิน้ปี 2560 ลดลง 3,463 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 11 จาก ณ สิน้ปี 2559 สว่นใหญ่เป็นผลจาก
การลดลงของสนิคา้คงเหลอืสุทธจิ านวน 3,808 ลา้นบาท เนื่องมาจากราคายางธรรมชาต ิณ สิน้ปี 2560 ทีป่รบัตวัลดลงเมื่อ
เทยีบกบัสิน้ปี 2559 กอปรกบัการลดลงของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจ านวน 881 ล้านบาท สบืเนื่องมาจากปรมิาณการ
ขายทีล่ดลง แมว้่าราคาขายเฉลีย่ของผลติภณัฑย์างธรรมชาตจิะสงูขึน้ประมาณรอ้ยละ 28 เมื่อเทยีบกบัปี 2559 

แม้หกัลบกบัเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดที่เพิม่ขึน้จ านวน 567 ลา้นบาท และการเพิม่ขึน้ของตราสาร
อนุพนัธท์างการเงนิจ านวน 243 ลา้นบาท  

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนของบรษิทัสว่นใหญ่คอืทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ คดิเป็นรอ้ยละ 42 ของสนิทรพัยร์วมทัง้หมด 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนเพิม่ขึน้ 7,212 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 30 จาก ณ สิน้ปี 2559 สว่นใหญ่เป็นการลงทุนเพิม่
ในทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์จ านวน 8,424 ลา้นบาท จากการตัง้โรงงานใหม่และการขยายโรงงานยางแท่ง น ้ายางขน้
และถุงมอืยาง  

นอกจากนี้ ผลจากการแยกกจิการ (Demerger) ท าให้ในปี 2560 บรษิทัมรีายการบนัทกึค่าความนิยมจ านวน 
2,954 ล้านบาท (ปี 2559 : ไม่มรีายการดงักล่าว) และเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมและกจิการร่วมค้าลดลงจ านวน 4,459 
ลา้นบาท  

ในปี 2560  

ธรุกิจต้นน ้ า บรษิทัมพีืน้ทีส่ าหรบัธุรกจิสวนยางพาราประมาณ 50,000 ไร่ ครอบคลุมพืน้ทีก่ว่า 19 จงัหวดัใน
ประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในเขตภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยมสีดัส่วนสวนยางที่ปลูกไปแล้ว
ทัง้สิน้รอ้ยละ 89 

ธรุกิจกลางน ้ า บรษิทัมโีรงงานผลติยางธรรมชาตทิัง้สิน้จ านวน 36 แห่ง แบ่งออกเป็น 32 แห่งในประเทศไทย 
3 แห่งในประเทศอนิโดนีเซยี และอกี 1 แห่งในประเทศเมยีนมา โดยในระหว่างปีมโีรงงานยางแท่งแห่งใหม่ที่จงัหวดั
เชยีงราย และสกลนคร ทัง้นี้ ณ สิน้ปี 2560 บรษิัทมกี าลงัการผลติทางวศิวกรรมที่ 2.6 ล้านตนัต่อปี ซึง่เป็นก าลงัการ
ผลติทีส่งูทีส่ดุในโลก 

ธรุกิจปลายน ้ า บรษิทัผลติและจดัจ าหน่ายถุงมอืยางธรรมชาตแิละถุงมอืยางไนไตรลท์ีใ่ชใ้นทางการแพทยแ์ละ
อุตสาหกรรม โดย ณ สิน้ปี 2560 บรษิทัมกี าลงัการผลติอยู่ที ่14,000 ลา้นชิน้ต่อปี  

ฐานะทางการเงิน – โครงสรา้งหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 

 ณ สิน้ปี 2560 บรษิทัมหีนี้สนิรวมทัง้สิน้ 36,431 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 384 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 1 ซึง่ค่อนขา้ง
คงทีเ่มื่อเทยีบกบัสิน้ปี 2559 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

หน้ีสิน 

60% ของหนี้สนิของบรษิทัคอืเงนิกูร้ะยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

 ณ สิน้ปี 2560 หนี้สนิหมุนเวยีนของบรษิทัลดลง 6,980 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 21 โดยหลกัมาจากการช าระคนื
เงนิกูท้ีใ่ชเ้ป็นแหล่งเงนิทุนสนับสนุนการแยกกจิการแก่สถาบนัการเงนิจ านวน 4,500 ลา้นบาท กอปรกบัการลดลงของ
ตราสารอนุพนัธท์างการเงนิทีบ่นัทกึเป็นหนี้สนิจ านวน 424 ลา้นบาท 
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 ขณะทีห่นี้สนิไม่หมุนเวยีนของบรษิทัเพิม่ขึน้ 7,364 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 229 โดยหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของ
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ สบืเนื่องจากการ push down เงนิกูท้ีใ่ชใ้นการแยกกจิการไปที ่STGT เป็นจ านวน 
3,000 ลา้นบาท 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 

สว่นของผูถ้อืหุน้ ณ สิน้ปี 2560 เพิม่ขึน้ 3,365 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 17 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้
ของสว่นเกนิทุนจากการประเมนิราคาทรพัยส์นิ และการเพิม่ทุนช าระแลว้จาก 1,280,000,000 หุน้ เป็น 1,535,999,998 
หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท แมว้่าก าไรสะสมทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรรลดลง 1,871 ลา้นบาท อนัเป็นผลมาจากขาดทุน
สทุธริะหว่างปี  

อตัราส่วนทางการเงิน 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Current ratios) 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บรษิัทมอีตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 1.1 เท่า เพิม่ขึน้จากปี 2559 ที่ 0.97 เท่า 
สาเหตุหลกัเป็นผลจากการลดลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้และเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น  (Debt to equity ratio "D/E" ) 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัมอีตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 1.57 เท่า ลดลงจากปี 2559 
ที่ 1.81 เท่า จากการลดลงของเงนิกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ และเงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิที่ถึง
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี อนัเป็นผลจากการเพิม่ทุนของบรษิทั  

วงจรเงินสด (Cash Cycle) 

 วงจรเงนิสด (หรอื Cash Cycle) ของบรษิัทในปี 2560 เท่ากบั 101.95 วนั ลดลงจากปี 2559 ที่ 105.20 วนั 
โดยหลกัมาจากระยะเวลาขายสนิคา้ที่ลดลง ซึง่สอดคล้องกบัก าลงัการผลติและปรมิาณขายที่ลดลง แม้ว่าราคาสนิค้า
เฉลีย่จะเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปี 2559 

อตัราหมุนเวียนของสินทรพัยถ์าวร (Fixed asset turnover ratio) 

 อตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยถ์าวร ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เท่ากบั 4.12 เท่า ลดลงจากปี 2559 ที่ 4.58 
เท่า ซึง่เป็นผลมาจากรายไดท้ีป่รบัตวัสงูขึน้ในอตัราทีน้่อยกว่าการเพิม่ขึน้ของทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ อนัเนื่องมาจาก
การขยายก าลงัการผลติ รวมถงึสวนยางพาราและสวนปาลม์ 

ข้อมูลทางการเงิน 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น 

มูลค่าตามบญัชต่ีอหุน้ปรบัตวัลดลงจาก 15.56 บาทต่อหุ้น ณ สิน้ปี 2559 เป็น 15.15 บาทต่อหุน้ ณ สิน้ปี 2560 
ตามการลดลงของก าไรสะสมและการเพิม่ขึน้ของทุนช าระแลว้ 

ก าไรต่อหุ้น 

ในปี 2560 บรษิทัมผีลขาดทุนเท่ากบั 1.05 บาทต่อหุน้ เพิม่ขึน้จากปี 2559 ทีข่าดทุน 0.57 บาทต่อหุน้  
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ทัง้นี้ เพื่อรกัษาสภาพคล่องทางการเงนิของบรษิทัในภาวะทีอุ่ตสาหกรรมยางยงัมคีวามผนัผวนและราคายาง
ยงัอยู่ในระดบัต ่า และเพื่อรองรบัการขยายธุรกจิของบรษิทัในอนาคต บรษิทัจงึขอเสนองดจ่ายปันผลประจ าปี 2560 (ซึง่
จะน าเสนอในวาระถดัไป) 

นอกจากนี้ บรษิทัขอเรยีนแจง้ความคบืหน้าในการยืน่รบัรองเขา้เป็นแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจรติ (CAC) ซึ่งภายหลงัจากที่บรษิัทได้ประกาศเจตนารมณ์และไดร้บัการตอบรบัให้เขา้ร่วมเป็นสมาชกิ 
เมื่อต้นปี 2560 ทีผ่่านมานัน้ บรษิัทไดด้ าเนินการยื่นขอรบัรองในไตรมาส 4 ของปี 2560 โดยคณะอนุกรรมการ CAC 
ได้มขี้อเสนอแนะให้บรษิัทพิจารณาปรบัปรุงเพิ่มเติมในบางหวัข้อ ซึ่ง ณ ปัจจุบนั บรษิัทอยู่ระหว่างการปรับปรุงให้
เป็นไปตามค าแนะน าของ CAC โดยจะน าเสนอ CAC เพื่อพจิารณารบัรองในรอบไตรมาส 2 ของปี 2561 ต่อไป 

จากนัน้นายประกอบเปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถามขอ้สงสยั  

นายนนัทพล จงวไิลเกษม ผูถ้อืหุน้สอบถามค าถามดงัต่อไปนี้ 

1. อยากทราบความคบืหน้าของการลงทุนในบรษิัทร่วมทุนยางพาราไทย ที่บรษิัทได้ลงทุนไปเป็นจ านวนเงนิ 
200 ล้านบาท ซึ่งได้ด าเนินการมาเป็นระยะเวลาเกอืบ 1 ปีแลว้ ว่ามผีลกระทบหรอืมผีลประโยชน์ต่อบรษิัท 
อย่างไรบา้ง 

2. ทีด่นิปลกูยางธรรมชาตขิองบรษิทัจ านวน 50,000 ไร่ บรษิทัเป็นเจา้ของเอง หรอืเป็นสญัญาเช่า 

3. เหตุใดทางบรษิัทจงึใหค้วามส าคญักบัส่วนแบ่งการตลาด และปรมิาณการขาย แต่ไม่เน้นเรื่องก าไรสุทธหิรอื
ก าไรขัน้ต้น โดยหากพจิารณาจากแผนภูมิ เดมิบรษิทัเคยมอีตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) อยู่ทีร่อ้ยละ 
1.4 - 2.0 แต่ช่วงที่ผ่านมาบรษิัทขาดทุน มีอตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) ติดลบร้อยละ 1.6 แสดงให้
เหน็ว่าบรษิทัด าเนินกลยุทธไ์ม่ถูกตอ้งหรอืไม่ 

นายกิติชยั สนิเจรญิกุล กรรมการบรษิัท ตอบค าถามข้อที่ 1 เรื่องการลงทุนในบรษิัทร่วมทุนยางพาราว่า 
ตามที่ได้เคยตอบค าถามผู้ถือหุ้นไปในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ที่ผ่านมา คอืทางบรษิัทให้ความร่วมมอืกบัภาครฐัร่วม
ลงทุนเพื่อจดัตัง้บรษิทัดงักล่าว โดยจุดประสงคข์องภาครฐัในเวลานัน้ คอืลดความกดดนัเรื่องราคายาง จงึไดข้อความ
ร่วมมอืเอกชน 5 รายร่วมลงทุนเพื่อจดัตัง้บรษิทันี้ขึน้ โดยมทีุนจดทะเบยีน 1,200 ลา้นบาท นับจนถงึเวลานี้ บรษิทัได้
ร่วมลงทุนไปเป็นจ านวนเงนิ 100 ล้านบาท ส าหรบัการด าเนินงานเป็นเรื่องภายในซึ่งทางการยางแห่งประเทศไทย 
(กยท.) เป็นผูด้ าเนินงานและยงัไม่มกีารเปิดเผย แต่หลงัจากมกีารเปลีย่นผูว้่า กยท. และมรีกัษาการท่านใหม่ กม็ขีา่วที่
ค่อนขา้งจะแน่ชดัว่า จะมกีารยุติการด าเนินการของบรษิัทร่วมทุนยางพารา ซึ่งต้องรอฟังข่าวจากทาง กยท. ต่อไป 
นบัว่าเป็นเรื่องทีด่เีมื่อการด าเนินงานไม่บรรลุวตัถุประสงคท์ีต่ัง้ไวก้ม็กีารเปลีย่นแผนการด าเนินงานใหม่ โดยจะคนืทุน
ให้กบัผู้ถือหุ้นแต่ละราย แต่จ านวนเงนิที่จะได้คนื คงต้องรอการปิดงบการเงนิให้เป็นที่เสรจ็สิน้ก่อนและเป็นไปตาม
ขัน้ตอนทางกฎหมาย 

นายนันทพล สอบถามต่อว่า ส าหรบัการจดัตัง้จนกระทัง่ยุติบรษิัทร่วมดงักล่าว บรษิัทควรจะมกีระบวนการ
ตรวจสอบการด าเนินงาน เน่ืองจากเรากร็่วมลงทุนในบรษิทัดงักล่าวดว้ย  

นายกติชิยั เรยีนว่า ขอรบัขอ้เสนอของผูถ้อืหุน้และจะใหต้วัแทนของบรษิทั เขา้ไปพดูคุยสอบถามในทีป่ระชมุ
บรษิทัร่วมทุนอกีครัง้ 
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นายไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล กรรมการบรษิทั ชีแ้จงเพิม่เตมิว่า เน่ืองดว้ยโครงการดงักล่าวเป็นของภาครฐั มกีาร
จดัตัง้และด าเนินการโดยภาครฐั ทางบรษิทัเพยีงใหค้วามร่วมมอืตามทีท่างภาครฐัรอ้งขอ เราจงึไม่ไดเ้ขา้ไปมสี่วนร่วม
ในการด าเนินงานมากนกั 

สว่นค าถามเรื่องทีด่นิปลกูยาง นายกติชิยัชีแ้จงว่า ทางบรษิทัเป็นเจา้ของกรรมสทิธิใ์นทีด่นิเองทัง้หมด 

ส่วนค าถามข้อที่ 3 นายไวยวุฒิชี้แจงว่า ปัจจุบนัการประหยดัของขนาด (Economies of Scale) เป็นเรื่อง
ส าคญัมาก โดยเฉพาะในเวลานี้ประเทศจนีมีอทิธพิลมาก นอกจากมีก าลงับรโิภคที่สูงแล้ว ยงัมีการควบรวมกจิการ
หลายอย่าง การม ีEconomies of Scale ท าให้เรามกี าลงัต่อรองและยงัอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ได้ในขณะที่บรษิัทเลก็ๆ 
หลายแห่งทัง้ในไทย มาเลเซยี และอนิโดนีเซยีค่อยๆ ปิดกจิการไป ขอให้ผูถ้อืหุน้เชื่อมัน่ว่าแนวนโยบายของบรษิัทที่
ด าเนินการเป็นสิง่ทีถ่กูตอ้ง 

นางสาววภิา สุวณิชย์ ผูถ้ือหุ้น สอบถามว่า ตามที่นายไวยวุฒชิี้แจงเมื่อสกัครู่ การมสี่วนแบ่งทางการตลาด 
(Market Share) ท าใหเ้รามอี านาจต่อรอง เราจงึตอ้งคงสดัสว่นนัน้ไวห้รอืท าใหเ้พิม่ขึน้ โดยไม่พจิารณาถงึตน้ทุน (Cost) 
ใช่หรอืไม่ 

นายไวยวุฒชิีแ้จงว่า ตอ้งพจิารณาใหค้รบถว้นทุกดา้น เน่ืองจากในการบรหิารงานเรามปัีจจยัทีเ่กีย่วขอ้งหลาย
อย่าง การที่ราคายางต ่าเพราะมอีุปทาน (Supply) มากเกนิไป จากเดมิประเทศที่ปลูกยางมเีพยีงไทย มาเลเซยี และ
อนิโดนีเซีย ปัจจุบนัเวียดนามก็สามารถปลูกยางได้จ านวนมากเช่นกนั ท าให้เวยีดนามเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เริม่มี
อทิธพิลกบัราคายาง ดงันัน้การบรหิารงานกต็อ้งค านึงถงึปัจจยัทีเ่ราควบคุมไม่ไดเ้หล่าน้ีดว้ย 

นางสาววภิา สอบถามต่อว่า ทางคณะกรรมการจะมแีผนงานอยา่งไร ในการเพิม่ผลประกอบการใหด้ขีึน้  

นายไวยวุฒิชี้แจงว่า บริษัทมุ่งที่จะเป็นบริษัทครบวงจร (Fully Diversify) ที่มีผลิตภัณฑ์ครบทัง้ต้นน ้ า 
(Upstream) กลางน ้า (Midstream) และปลายน ้า (Downstream) อย่างครบถ้วน ทีผ่่านมาเราใช้ระยะเวลาในการแกไ้ข
ปัญหากบัหุ้นส่วนบรษิัทถุงมือยางหลายปี ในระหว่างนัน้ เราก็เน้นเรื่องการบรหิารงานผลิตภัณฑ์กลางน ้า คือยาง
ธรรมชาต ิแต่หลงัจากสามารถแก้ไขปัญหาและสามารถซือ้บรษิทัผลติถุงมอืยางมาเป็นของเราเองแลว้ กไ็ดม้กีารปรบั
โครงสร้าง (Re-structure) และวางแผนกลยุทธ์ โดยในช่วงเวลา 1 ปีที่ผ่านมาหลงัจากปัญหาสิ้นสุดลง เราสามารถ 
กอบกูส้ถานการณ์ทัง้ดา้นการผลติและการตลาดใหก้ลบัสูภ่าวะปกติ และสามารถด าเนินงานต่อไดอ้ย่างไม่มปัีญหาใดๆ 
โดยภายใน 5 ปีขา้งหน้าบรษิทัมแีผนทีจ่ะผลติถุงมอืยางใหไ้ดถ้งึ 40,000 ลา้นชิน้ต่อปี โดยคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 60-70 
ของก าไรของกลุ่มบรษิทั และถงึแมว้่าปรมิาณการขาย (Sales Volume) ของถุงมอืยางจะไม่มากเท่ายางธรรมชาต ิแต่
จะมีอตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) สูงกว่า นายไวยวุฒิมองว่าดีขึ้น ส าหรบัเกษตรกรก็เริม่มีความเข้าใจ และ
ยอมรบัระดบัราคายางในปัจจุบนั 

นายเกียรตินันท์ เด่นไพศาล ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องค่าความนิยมจ านวน 2,000 กว่าล้านบาทที่ซื้อบรษิัท 
ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั จะตอ้งถูกตดัหรอืไม่ และตดัปีละเท่าไหร่ 

นางสาวธนวรรณ เสงีย่มศกัดิ ์CFO-Gloves & Business Development ชีแ้จงว่า ค่าความนิยมตวันี้ เราไมไ่ด้
ตดัแบบ Amortization แต่เราจะตอ้งท าการทดสอบการดอ้ยค่าหรอื impairment ทุกปี หากมกีารดอ้ยค่า ค่าความนยิมนี้
กจ็ะลดลงและถูกตดัเป็นค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุน   

นายเกยีรตนินัท ์ เด่นไพศาล สอบถามเพิม่เตมิว่าถา้อย่างนัน้หากบรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
มกี าไรทุกปี กจ็ะไม่มกีารดอ้ยค่าใชห่รอืไม่  
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นางสาวธนวรรณ ไดช้ีแ้จงว่าไมใ่ช่อย่างนัน้เสมอไป บรษิทัศรตีรงัโกลฟส ์ (ประเทศไทย) จ ากดั จะตอ้งมกี าไร
ในระดบัหนึ่งซึง่เมื่อท ากระแสเงนิสดคดิลด หรอื discounted cash flow เป็นมลูค่า ณ ปัจจุบนัแลว้ มลูค่าดงักล่าวตอ้ง
ไม่น้อยไปกว่าผลรวมของ carrying value ของธุรกจิรวมกบัค่าความนิยม ณ วนัทีไ่ดม้กีารจ่ายซือ้ธุรกจิ 

นายอธยิุตว ์หาญมนตร ีผูถ้ือหุ้น สอบถามวสิยัทศัน์ที่จะเพิม่มูลค่าใหก้บับรษิัท นอกจากการผลติถุงมอืยาง
แลว้ มผีลติภณัฑต์วัอื่นอกีหรอืไม่ เนื่องจากเรามคีวามสามารถในการผลติวตัถุดบิน ้ายางธรรมชาติอยู่แลว้ ไม่ทราบว่า 
ถา้จะน าไปใชท้ าถุงยางจะตอ้งใชว้ตัถุดบิปรมิาณเท่าใด 

นายกิติชยั ตอบค าถามว่า ตามกลยุทธ์ที่นายไวยวุฒิได้ชี้แจงไปก่อนหน้านี้ บรษิัทมุ่งที่จะเพิ่มมูลค่าของ
ผลติภณัฑป์ลายน ้า (Downstream) คอืถุงมอืยางเป็นหลกั ส าหรบัธุรกจิถุงยางทางบรษิทัไม่ทราบตวัเลขปรมิาณการใช้
วตัถุดบิทีแ่น่นอน แต่สามารถเปรยีบเทยีบไดว้่า มปีรมิาณการใช้ยางธรรมชาตน้ิอยกว่าธุรกจิถุงมอืมาก และทางบรษิทั
คงไม่ไดส้นใจท าธุรกจิถุงยาง เน่ืองจากเราจะมุ่งท าธุรกจิถุงมอืยางเป็นหลกัอยู่แลว้ 

นายไวยวุฒิ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทเราอยู่ในธุรกิจถุงมือยางมาเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี มีความรู้เรื่อง
เทคโนโลยี เครื่องจักร การตลาด และการบริหารงานอย่างถ่องแท้ สามารถด าเนินธุรกิจให้ก้าวหน้าและประสบ
ความส าเรจ็ไดอ้ย่างรวดเรว็ โดยยงัไม่มนีโยบายทีจ่ะไปซือ้กจิการอุตสาหกรรมอื่นมาบรหิารแต่อย่างใด  

นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ด าเนินการอะไรเกี่ยวกับสังคมและ
สิง่แวดลอ้มบา้ง 

นางสาวทพิย์วด ีรายงานว่า ทางบรษิทัมโีครงการเกีย่วกบัสงัคมและสิง่แวดลอ้ม (CSR) หลายกจิกรรม โดย
ขออธบิายแยกเป็น 2 ธุรกจิ ดงันี้ 

ธุรกิจยางธรรมชาติ มีโครงการช่วยสนับสนุนเกษตรกรที่น าวัตถุดิบยางมาส่งที่โรงงาน เช่น โครงการ
รถบรรทุกยางตดิรางสรา้งรอยยิม้ โดยร่วมมอืกบักรมทางหลวงและต ารวจจราจร ตดิตัง้รางรอบรถบรรทุกเพื่อลดการตก
หล่นของเศษยางบนถนน ในระหว่างทางน าวตัถุดบิยางมาขายให้กบัโรงงาน นอกจากนี้ยงัมโีครงการทีช่่วยสนับสนุน 
โรงเรยีน วดั ชุมชน งานท าบุญ การสนบัสนุนการศกึษา การดแูลพนกังานบรษิทั การจดัประกวดแขง่ขนัของบุตรหลาน
ของพนกังานบรษิทั ถอืเป็นการสรา้งความภาคภูมใิจใหก้บับุตรหลานและตวัพนกังานเองดว้ย 

ส าหรบัธุรกจิถุงมอืยาง บรษิทัเขา้ไปช่วยสนับสนุนการบรจิาคโลหติของสภากาชาด โดยการบรจิาคถุงมอืยาง
ทางการแพทย ์ถอืเป็นการประชาสมัพนัธต์วัผลติภณัฑข์องบรษิทัและสรา้งภาพจ าใหก้บัผูพ้บเหน็ เป็นประโยชน์ทัง้ต่อ
ผูท้ีไ่ดร้บัสิง่ของและบรษิทัดว้ย 

นางสาววภิา สอบถามเพิม่เตมิวา่ ส าหรบัชมุชน ทางบรษิทัมกีารสือ่สารกบัชุมชนอย่างไรบา้ง 

นางสาวทิพย์วดี ชี้แจงว่า เรามีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะคือหน่วยงาน CSR ของบริษัท ซึ่งจะอยู่
ประจ าตามพืน้ทีต่่างๆ ในทุกโรงงาน มกีารเข้าไปพบปะพดูคุยกบัชาวบา้นในชุมชน และให้การสนบัสนุนและช่วยเหลอื
ชุมชนตามความเหมาะสม เช่น การบรจิาคสิง่ของ ถุงยงัชพี ในช่วงทีภ่าคใตป้ระสบปัญหาอุทกภยั เป็นตน้ 

นางอุทุมพร จามรมาน ผูถ้อืหุน้ สอบถามถงึ การตอบสนองของชาวบา้นในชุมชนว่าดหีรอืไม่ อย่างไร 

นางสาวทพิยว์ด ีเรยีนว่า ทางชาวบา้นในชุมชนกม็ปีฏสิมัพนัธท์ีด่กีบัทางบรษิทั เขา้ใจและมคีวามรูส้กึเป็นสว่น
หนึ่งกบัองคก์ร 
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นางอุทุมพร ขอใหข้อ้มลู เน่ืองจากเป็นผูป้ระสบปัญหา อยู่ในอ าเภอนาดว้ง จงัหวดัเลย ซึง่มโีรงงานของบรษิทั
ตัง้อยู่ ไดป้ระสบปัญหาเรื่องการสง่กลิน่เหมน็มาตลอด 1 ปี มกีารท าจดหมายรอ้งเรยีนมาถงึบรษิทั และมกีรรมการคุณ
เฉลมิภพ เป็นผูต้อบจดหมายว่า ก าลงัด าเนินการแกไ้ข แต่กย็งัไม่เหน็ว่าบรษิทัไดด้ าเนินการใดๆ และในขณะน้ีชาวบา้น
ในชุมชนไดไ้ปรอ้งเรยีนต่อศูนยด์ ารงธรรม และมทีางอุตสาหกรรมจงัหวดัไดเ้ขา้มาตรวจสอบ โดยใหเ้วลาแกไ้ขปัญหา 
30 วนั ซึ่งขณะนี้กค็รบก าหนดเวลาแล้ว ยงัไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ชาวบ้านจงึก าลงัจะไปรอ้งเรยีนต่อสื่อมวลชน 
เน่ืองจากไม่สามารถอดทนต่อกลิน่เหมน็ได้ นอกจากนี้ เมื่อสปัดาหท์ีผ่่านมา ทางนายอ าเภอนาดว้ง กไ็ดเ้ขา้มาซกัถาม
ปัญหากบัชาวบา้นและรบัทราบปัญหาเรื่องกลิน่จากโรงงานของบรษิทั วนัน้ีจงึขอตัง้ค าถามว่า บรษิทัจะก าจดักลิน่เหมน็
ใหห้มดไปไดเ้มื่อใด 

นายเฉลมิภพ แก่นจนั กรรมการบรษิทั ชีแ้จงว่า กจิกรรม CSR หลกัๆ ทีบ่รษิทัด าเนินการกบัชุมชน แบ่งเป็น 
บ้าน วดั และโรงเรียน โดยวดั บริษัทมีการสนับสนุนพิธีทางศาสนาต่างๆ ส่วนโรงเรียน เราให้ความส าคัญมาก มี
โครงการสะเตม็ศกึษา (STEM Education) โดยร่วมกบัสภาอุตสาหกรรม จดัใหม้บีุคลากรของบรษิทั เขา้ไปใหค้วามรูแ้ก่
นกัเรยีนในโรงเรยีน  ส าหรบัเรื่องกลิน่ ขอเรยีนอธบิายว่า โรงงานมกีารเดนิเครื่องจกัรเพื่อท างานตลอด 24 ชัว่โมง แต่
เรามกีารลงทุนเรื่องเทคโนโลยี มกีารประเมิน และแก้ไขปรบัปรุงอย่างต่อเนื่องภายใต้มาตรฐานเดยีวกนัส าหรบัทุก
โรงงาน แต่หากพื้นที่ต่างกนั พบปัญหาต่างกัน ก็จะมีการต่อยอดการแก้ไขปัญหาออกไป นอกจากนี้ บรษิัทได้มี
โครงการร่วมมอืกบัส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) โดยมรีะยะเวลาการด าเนินการ 2 ปี เพื่อแกไ้ขปัญหาไป
ถึงต้นเหตุ คือ แก้ไขที่ตวัยางธรรมชาติ เนื่องจากปัญหาเรื่องกลิน่ยางเป็นปัญหาของทุกโรงงานยาง  เนื่องจากเป็น
วตัถุดบิหลกัของโรงงาน นายเฉลมิภพเรยีนว่า หลงัจากได้รบัจดหมายรอ้งเรยีนกไ็ด้ลงพื้นที่ไปที่โรงงานจงัหวดัเลย 
พบว่ามปัีญหากลิน่อยู่บา้งเป็นบางช่วง อาจจะขึน้อยู่กบัความใกลไ้กลของพืน้ที ่ซึง่กเ็รยีนยนืยนัว่าบรษิทัไม่ไดน้ิ่งนอน
ใจ และไดม้กีารพฒันาอยู่อย่างต่อเนื่อง และเชื่อว่าจะสามารถแกไ้ขปัญหานี้ใหก้บัชาวบา้นในชุมชนได้ 

นางอทุุมพร แจง้ว่า อยากขอทราบค าตอบทีช่ดัเจนว่าบรษิทัจะแกปั้ญหาไดเ้มื่อใด เน่ืองจากใหร้ะยะเวลาแกไ้ข
ปัญหามา 1 ปีแลว้  

นายเฉลมิภพ เรยีนว่า ทางบรษิทัด าเนินการภายใต้ขอ้ก าหนดของกฎหมาย มหีน่วยงานทางราชการเขา้มา
ตรวจวดักลิน่ดว้ยอุปกรณ์ทดสอบกลิน่อยู่ตลอด และจากการลงพื้นทีส่อบถามชาวบ้านหลายแห่งกไ็ด้ทราบว่า ปัญหา
เรื่องกลิน่ได้รบัการแก้ไขให้ลดลงอย่างรวดเรว็ ซึ่งหากจะให้ยืนยนัวนันี้ ทางบรษิัทกเ็รยีนยนืยนัได้ว่าเราด าเนินการ
ภายใตข้อ้ก าหนดอย่างแน่นอน 

นางอุทุมพร แจ้งว่า หากบรษิทัต้องการเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมและชุมชน จะต้องมกีารด าเนินการใหจ้รงิจงั 
โดยเฉพาะสุขภาพของคนที่บ้านผาเจรญิ ต าบลท่าสะอาด อ าเภอนาด้วง จงัหวดัเลย จ านวนหลายร้อยคนที่ได้รบั
ผลกระทบจากปัญหาเรื่องกลิน่ ทางบรษิทัคงตอ้งมคี าตอบเรื่องการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

นายกติชิยั เรยีนว่า ทางบรษิทัพรอ้มทีจ่ะอยู่กบัชุมชนสิง่แวดลอ้ม และยนิดใีห้ความร่วมมอื และทุ่มเทร่วมแรง
ร่วมใจกบัทุกหน่วยงานเพื่อแกไ้ขปัญหาอย่างเตม็ที่ เราปฏบิตัติามกฎหมายทุกขัน้ตอน และบรษิทัตระหนกัอยู่เสมอว่า
โรงงานจะต้องอยู่ร่วมกนักบัชุมชนใหไ้ดอ้ย่างเป็นมติร หากชาวบา้นในชุมชนไม่สามารถอยู่ได ้โรงงานกไ็ม่สามารถอยู่
ไดเ้ช่นกนั เรายนืยนัว่าเราด าเนินการอยู่ตลอด แต่อาจจะค่อนขา้งยาก หากท่านผูถ้อืหุน้จะใหร้ะบุวนัทีใ่หช้ดัเจน  

นายเฉลมิภพ เรยีนเพิม่เตมิว่า ผูบ้รหิารและพนกังานกต็อ้งอยู่ร่วมกนักบัชาวบา้นในชุมชนเช่นกนั เรามคีวาม
เขา้ใจ และถอืว่าเป็นงานหลกัของเราทีต่อ้งด าเนินการอยู่แลว้ 
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นางอุทุมพร แจง้ว่า ส าหรบัตวัพนกังานถอืเป็นพนกังานของบรษิทั ย่อมไม่เหมอืนกบัชาวบา้นซึง่ไม่ไดม้คีวาม
เกีย่วขอ้งใดๆ กบับรษิทั โดยส่วนตวัชอบจงัหวดัเลยเน่ืองจากมอีากาศทีบ่รสิทุธิ ์แต่เมื่อมโีรงงานของบรษิทัไปตัง้อยู่ใน
พืน้ที ่ท าใหเ้กดิปัญหาเรื่องกลิน่เหมน็ และไม่ไดร้บัอากาศบรสิทุธิด์งัเดมิ 

นางสาวทพิยว์ด ีเรยีนว่า ทางบรษิทัขอรบัขอ้รอ้งเรยีนของท่านผูถ้อืหุน้ เพื่อน าไปปรบัปรุงแกไ้ขโดยเรว็ต่อไป  

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อสงสัยใดๆ เพิ่มเติม นายประกอบจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการในรอบปี 2560 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท
ประจ าปี 2560 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ทีน่ าเสนอ 

 ในระหว่างนี้ นางสาววภิา สุวณิชย์ ผูถ้ือหุ้น สอบถามว่า ในวาระนี้จะต้องท าการรบัทราบผลการด าเนินงาน
และอนุมตัิงบการเงินไปพร้อมกนัเลยใช่หรอืไม่ หากใช่จะขอสอบถามเพิ่มเติม เนื่องจากยงัไม่ได้สอบถามค าถาม
เกี่ยวกบังบการเงนิ และเสนอว่าในครัง้หน้าขอให้ช่วยแยกวาระการรบัทราบผลการด าเนินงาน และวาระอนุมตัิงบ
การเงนิออกจากกนั 

 นายประกอบ ประธานในทีป่ระชุมอนุญาตใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามค าถาม 

 นางวภิา สอบถามว่า ต้นทุนทางการเงนิที่เพิม่ขึน้ เนื่องจากกระแสเงนิสดที่แสดงในงบการเงนิมจี านวนมาก
เกนิไปหรอืไม่ เหตุใดจงึไม่บรหิารจดัการเงนิสดน าไปลดจ านวนหนี้ลง เพื่อลดต้นทุนทางการเงนิ และตน้ทุนทางการเงนิ
ทีเ่พิม่มากขึน้น้ี เน่ืองจากออกหุน้กูใ้ช่หรอืไม่ 

 นางสาวทพิยว์ด ีชีแ้จงว่า ตน้ทุนทางการเงนิทีเ่พิม่ขึน้ในปี 2560 หลกัๆ มาจากเงนิกูจ้ านวน 4,500 ลา้นบาทที่
ใช้เป็นแหล่งเงนิทุนในการแยกกจิการ ซึง่กูม้าในเดอืนมนีาคม 2560 และช าระคนืเตม็จ านวนไปแลว้ในเดอืนธนัวาคม 
2560 ท าใหด้อกเบีย้ในระหว่างปีเพิม่สงูขึน้ ส าหรบัเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด จ านวน 2,241 ลา้นบาท ถอืเป็น
ระดบัปกตทิีบ่รษิทัจะต้องรกัษาระดับกระแสเงนิสดไวร้ะดบันี้ไวใ้ช้ในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั ซึง่ถอืเป็นการบรหิาร
ความเสี่ยงอย่างหนึ่งในลกัษณะของการบรหิารสภาพคล่อง การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ในระหว่างปีจงึเป็นเรื่องปกติและ
สามารถอธบิายได ้

 นางวภิา สอบถามต่อว่า เพราะฉะนัน้ในปี 2561 จะไม่มดีอกเบีย้ตวันี้แลว้ใช่หรอืไม่เนื่องจากบรษิทัไดค้นืเงนิกู้
ไปแลว้ 

 นายภทัราวุธ พาณิชยก์ุล กรรมการบรษิทัและ CFO ชีแ้จงว่า ดอกเบีย้เงนิกูม้าจาก 2 สว่น คอื เงนิกูเ้พื่อขยาย
ธุรกิจถุงมือยาง ซึ่งเป็นการทยอยคืนไม่ได้คืนหมดในครัง้เดียว และเงนิกู้เพื่อใช้ในการด าเนินงาน เนื่องจาก ราคา
ยางพาราในครึ่งปีแรกเพิ่มสูงขึ้น ส่วนเงินสดต้องมีไว้เนื่องจากการจ่ายเงินให้กับเกษตรกร ต้องจ่ายเป็นเงินสด 
เพราะฉะนัน้ตอ้งมสี ารองเงนิสดไวอ้ยู่ตลอดเวลา โดยปกตเิฉลีย่อยู่ที ่1,000 – 2,000 ลา้นบาท 

 นางสาววภิา สอบถามเรื่องลูกหนี้ทีม่กี าหนดช าระเกนิ 12 เดอืน ทีผ่่านมาบรหิารจดัการไดห้รอืไม่ เน่ืองจาก
เหน็ตวัเลขเพิม่สงูขึน้มาก 

 นายกติชิยั เรยีนว่า สถานการณ์ลูกหนี้ของบรษิทัเป็นไปโดยปกต ิไม่มเีหตุการณ์ผดิปกตใิดๆ แต่ต้องเรยีนว่า
หลงัจากที่เราซื้อบรษิัทถุงมือแล้ว ระยะเวลาที่ก าหนด (Term) ของลูกหนี้ยางธรรมชาติกบัลูกหนี้ถุงมือยางมีความ
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แตกต่างกนัอยู่ท าให้อตัราหมุนเวยีนยาวขึน้ เน่ืองจาก Term ของลูกหนี้ยางธรรมชาติจะสัน้กว่า แต่ของถุงมอืจะยาว
กว่า และขอตอบค าถามท่านผูถ้อืหุน้ว่าเราบรหิารจดัการลกูหนี้ได ้ไม่มปัีญหาใดๆ  

 นางสาวทพิย์วด ีเรยีนเพิม่เติมว่า ลูกหนี้การค้าที่ม ีTerm เกนิ 365 วนั มสีดัส่วนไม่ถึงร้อยละ 1 ของลูกหนี้
การคา้ทัง้หมด 

จากนัน้ นายประกอบจึงขอให้ที่ประชุมรบัทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี  2560 และ
พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของบรษิทัประจ าปี  2560 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
2560 

 ทีป่ระชุมพจิารณาแล้วรบัทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2560 และมมีตอินุมตัิงบแสดง
ฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของบรษิทัประจ าปี 2560 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 โดยทีป่ระชุมไดม้ี
มตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 947,455,938 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.94 
ไม่เหน็ดว้ย 23,320 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
งดออกเสยีง 543,480 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.06 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

 ต่อมา นางอุทุมพร จามรมาน ผูถ้อืหุน้ ไดเ้สนอว่า เพื่อเป็นการแสดงใหเ้หน็ว่ามผีูล้งคะแนนเสยีง ไม่เหน็ดว้ย 
และงดออกเสยีง อยากใหร้ะบบประมวลผลสว่นทีค่ดิเป็นรอ้ยละดว้ยทศนิยมมากกว่า 2 ต าแหน่ง  

 เจา้หน้าทีบ่รษิทัแจง้ว่าขอรบัค าแนะน าไวพ้จิารณา 

3. พิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผลของบริษทัประจ าปี 2560 

นายประกอบมอบหมายให้นางสาวทิพย์วดี สุดเวหา ผู้จดัการสายงานนักลงทุนสมัพนัธ์ (IR) เป็นผู้ชี้แจง
รายละเอยีดในวาระนี้ใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 

 นางสาวทพิยว์ด ีรายงานต่อทีป่ระชุมว่า ปัจจุบนั บรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลประมาณรอ้ยละ 30 ของ
ก าไรสุทธ ิทัง้นี้ ต้องไม่เกนิก าไรสะสมของบรษิทัทีป่รากฏในงบการเงนิเฉพาะกจิการ โดยค านึงถงึสถานะทางการเงนิ 
ผลการด าเนินงาน กระแสเงนิสดของบรษิทั ความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัย่อยและบรษิัทร่วม รวมทัง้
บรษิทัร่วมทุน (Joint Venture) รวมถงึการคาดการณ์ความจ าเป็นของเงนิทุนทีจ่ะรองรบัการเตบิโตของบรษิทัในอนาคต 
สถานการณ์ภาวะเศรษฐกจิ และผลกระทบจากปัจจยัภายนอกที่บรษิัทคาดว่าจะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
บรษิทัเพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอย่างมเีสถยีรภาพ  

 จากผลประกอบการของบริษัทในรอบปี 2560 แม้ว่าบริษัทมีก าไรตามงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 
2,668.48 ลา้นบาท ซึ่งได้รวมเงนิปันผลรบัจ านวน 4,827.10 ลา้นบาท และบรษิทัไดน้ าเงนิปันผลดงักล่าวคนืเงนิกูย้มื
สถาบนัการเงนิทีไ่ด้น ามาซือ้หุ้นบรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรอื STGT แลว้ ดงันัน้ หากพจิารณาผล
การด าเนินงานก่อนเงนิปันผลรบั บรษิัทมผีลขาดทุน 2,158.62 ลา้นบาท ตามรายละเอยีดในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
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นอกจากนี้ ในปลายปี 2560 ทีผ่่านมา บรษิทัไดท้ าการเพิม่ทุนจากผูถ้อืหุน้เดมิ เพื่อสนับสนุนการซือ้ธุรกจิ ขยายก าลงั
การผลติ และคนืเงนิกูบ้างสว่น  

ดงันัน้ เพื่อเป็นการรกัษาสภาพคล่องทางการเงนิของบรษิัทในสภาวะทีอุ่ตสาหกรรมยางยงัมคีวามผนัผวน
และราคายางอยู่ในระดบัต ่า รวมถงึการรกัษาสภาพคล่องเพื่อรองรบัการขยายธุรกจิของบรษิัทต่อไป  บรษิัทจงึของด
จ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2560 

 จากนัน้นายประกอบเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามขอ้สงสยั  

 นางสาววภิา สุวณิชย์ ผูถ้อืหุน้ สอบถามว่าเหตุใดบรษิทัจงึไม่พจิารณาจ่ายเงนิปันผลให้กบัผูถ้อืหุ้นเนื่องจาก
บรษิทัเองกม็สีว่นของเงนิปันผลรบัจ านวน 4,000 กว่าลา้นบาท  

 นายภทัราวุธ พาณิชยก์ุล กรรมการบรษิทั และ CFO ชีแ้จงว่า เน่ืองจากบรษิทัตอ้งพจิารณาถงึเรื่องการรกัษา
ระดบัอตัราส่วนหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (Debt to Equity ratio : D/E) ใหอ้ยู่ในระดบัทีม่สีภาพคล่องและมเีสถยีรภาพ
ทางการเงนิใหม้คีวามเหมาะสมทีส่ดุ  

 นางสาวธนวรรณ เสงี่ยมศกัดิ ์CFO-Gloves & Business Development เรยีนชี้แจงเพิ่มเติมว่า จ านวนเงิน 
ปันผลรบัจ านวน 4,000 กว่าล้านบาทที่บรษิัทได้รบัจากบริษัทลูกนัน้ เป็นจ านวนเงินที่จะต้องน าไปคืนเงนิกู้ให้กับ
สถาบนัการเงนิจากการทีกู่ย้มืเงนิมาเพื่อใชใ้นการซือ้กจิการถุงมอืยาง ซึง่ไดเ้รยีนแจง้ไวก้บัผูถ้อืหุน้ตัง้แต่ตอนทีข่อมติ
จากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้ ดงันัน้ในภาพจรงิคอื บรษิทัไม่ไดม้เีงนิสดเขา้มาจ านวน 4,000 กว่าลา้นบาท 

 เมื่อไม่มผีู้ใดมขีอ้ซกัถาม นายประกอบจงึขอให้ที่ประชุมพจิารณาอนุมตัิงดจ่ายเงนิปันผลของบรษิัทประจ าปี 
2560 

ทีป่ระชุมพจิารณาแล้ว และมมีติอนุมตังิดจ่ายเงนิปันผลของบรษิัทประจ าปี 2560 ตามรายละเอยีดที่เสนอทุก
ประการ โดยทีป่ระชุมไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 947,458,382 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.94 
ไม่เหน็ดว้ย 474,356 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.05 
งดออกเสยีง 90,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.01 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

 

4. พิจารณาอนุมติัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 

นายประกอบแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบรษิทัก าหนด
ว่า ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยในปีนี้กรรมการที่จะต้องออกจาก
ต าแหน่งตามก าหนดวาระมจี านวน 4 ท่านคอื  
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1. นายประกอบ วศิษิฐก์จิการ  กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
2. นายไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล  กรรมการ  
3. นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล   กรรมการ  
4. นายล ีพอล สเุมธ   กรรมการ  

โดยกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระดงักล่าวขา้งต้นมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัการเลอืกตัง้ใหเ้ขา้มาด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบรษิทัไดอ้กี  

ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาของบรษิทั เหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นเลอืกตัง้  นายประกอบ 
วศิษิฐก์จิการ นายไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล นายวีรสทิธิ ์สนิเจรญิกุล และนายล ีพอล สเุมธ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
และ/หรอื กรรมการอสิระต่อไปอกีวาระหนึ่ง เน่ืองจากบุคคลดงักล่าวเป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์อนั
จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบริษัทและผู้ถือหุ้น  และบุคคลดงักล่าวมีคุณสมบตัิครบถ้วนและไม่มี
ลกัษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ในส่วนของกรรมการอสิระ บุคคลดงักล่าวมีความเป็นอสิระ สามารถให้
ความเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

ทัง้นี้ ประวตัขิองผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อใหแ้ต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ ปรากฏ
ในสิง่ทีส่่งมาดว้ย 3 ในหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ และกรรมการอสิระของบรษิทัมคีุณสมบตัขิองกรรมการอสิระซึง่เขม้
กว่าขอ้ก าหนดตามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

จากนัน้นายประกอบเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยั เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถาม จึงมอบหมายให ้
นางร่มธรรมด าเนินการใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีครัง้หนึ่ง ดงันี้ 

1. นายประกอบ วศิษิฐก์จิการ 

นางสาววภิา สวุณิชย์ ผูถ้อืหุน้ สอบถามถงึ นโยบายของบรษิทัในการแต่งตัง้กรรมการอสิระว่ามวีาระใน
การด ารงต าแหน่งอย่างไร เน่ืองจากไม่มคีวามเชือ่มัน่วา่ กรรมการอสิระซึง่ด ารงต าแหน่งในบรษิทัมามากกว่า 20 ปีจะมี
ความเป็นอสิระเพยีงพอ  

นายกติชิยั สนิเจรญิกุล กรรมการบรษิทั ชีแ้จงในฐานะเป็นคณะกรรมการสรรหาว่าบรษิทัไม่มกีารก าหนด
วาระการด ารงต าแหน่งส าหรบักรรมการอสิระของบรษิทั แต่เรยีนไดว้่ากรรมการอสิระของบรษิทัทุกท่านเป็นบุคคลทีม่ี
ความรู ้ความสามารถ และมคีวามเขา้ใจอุตสาหกรรมของบรษิทั ซึง่เตม็ไปดว้ยผลกระทบจากปัจจยัภายนอกมากมาย
เป็นอย่างดี กรรมการอิสระได้มีส่วนร่วมและช่วยให้ความเห็นอย่างเต็มที่ รวมถึงตรวจสอบการท างานของ
คณะกรรมการ และด ารงสถานะความเป็นอสิระ และปกป้องผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้อย่างเสมอภาค  

นายไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล กรรมการบรษิทั ชีแ้จงว่า ในการท างานในฐานะกรรมการอสิระของนายประกอบ 
และการท างานในฐานะกรรมการของตนเองนัน้ ต่างคนต่างท างานในหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ ต้อง
เรยีนผูถ้อืหุน้ว่า นบัเป็นโชคดทีีบ่รษิทัมคีนทีม่คีวามมุ่งมัน่และตัง้ใจท างานเช่นนี้มาอยู่ร่วมกนัพฒันาองคก์ร 
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นายประกอบ ยนืยนัในฐานะกรรมการอสิระของบรษิทั ว่าตนเองจะไม่ยอมเป็นตราประทบัใหใ้ครในเรื่อง
ใดๆ การท างานทุกงานจะตอ้งมกีารปรกึษาหารอืกนัดว้ยเหตุผลอย่างรอบคอบเสมอ 

นางอุทุมพร จามรมาน ผูถ้อืหุน้ ขอใหน้ายประกอบคงความเป็นอสิระและช่วยปกป้องผลประโยชน์ให้ผู้
ถอืหุน้ โดยเฉพาะในเรื่องของตนเองทีร่อ้งเรยีนไวด้ว้ย 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแต่งตัง้นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการและกรรมการอสิระของบรษิทัต่อไปอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 
เหน็ดว้ย 929,380,616 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.04 
ไม่เหน็ดว้ย 18,522,122 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.95 
งดออกเสยีง 111,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.01 
บตัรเสยี 9,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

 
2. นายไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล 

 

ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ และมมีตอินุมตัแิต่งตัง้นายไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบรษิทัต่อไปอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย 929,922,118 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.09 
ไม่เหน็ดว้ย 17,989,620 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.90 
งดออกเสยีง 111,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.01 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

 

3. นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล 
 

ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ และมมีตอินุมตัแิต่งตัง้นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบรษิทัต่อไปอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย 947,714,818 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.97 
ไม่เหน็ดว้ย 196,920 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.02 
งดออกเสยีง 111,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.01 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

 

4. นายล ีพอล สเุมธ 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมตัิแต่งตัง้นายลี พอล สุเมธ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บรษิทัต่อไปอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
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เหน็ดว้ย 947,705,618 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.97 
ไม่เหน็ดว้ย 196,920 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.02 
งดออกเสยีง 111,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.01 
บตัรเสยี 9,200 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

 

5. พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

นายประกอบไดช้ีแ้จงใหท้ีป่ระชมุทราบวา่ ตามทีไ่ดผ้่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
จงึเหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัประจ าปี 2561 รวมเป็นเงนิจ านวนไม่
เกนิ 8,028,000 บาทซึง่เท่ากบัปีทีผ่่านมา โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการ 
- ประธานกรรมการ     804,000  บาท/คน/ปี 
- กรรมการบรษิทั      600,000  บาท/คน/ปี 
 

ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ    936,000  บาท/คน/ปี 
- กรรมการตรวจสอบ     744,000  บาท/คน/ปี 

โดยมรีายละเอยีดแสดงตามตารางไดด้งันี้ 

 ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 
 2561 2560 2559 
คณะกรรมการ 5,604,000.- 5,569,000.- 4,435,200.- 
คณะกรรมการตรวจสอบ 2,424,000.- 2,424,000.- 2,059,200.- 
 รวม 8,028,000.- 7,993,000 6,494,400.- 

 

 บรษิัทจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการในรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการรายปี มกี าหนดจ่ายปีละ 2 ครัง้ โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 

  ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/ปี) 
ช่ือ ต าแหน่ง 2561 2560 2559 

1. นายไวยวฒุ ิ สนิเจรญิกุล ประธานกรรมการ 804,000.- 804,000.- 633,600.- 
2. นายประกอบ  วศิษิฐก์จิการ* รองประธานกรรมการ 

กรรมการอสิระและ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

936,000.- 936,000.- 792,000.- 

3. นายไชยยศ  สนิเจรญิกุล กรรมการ 600,000.- 600,000.- 475,200.- 
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  ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/ปี) 
ช่ือ ต าแหน่ง 2561 2560 2559 

4. นายกติชิยั  สนิเจรญิกุล กรรมการ 600,000.- 600,000.- 475,200.- 
5. นายวรีสทิธิ ์ สนิเจรญิกุล กรรมการ 600,000.- 600,000.- 475,200.- 
6. นายล ีพอล สเุมธ กรรมการ 600,000.- 600,000.- 475,200.- 
7. นายภทัราวธุ  พาณิชยก์ุล กรรมการ   600,000.- 600,000.- 475,200.- 
8. นายหลี ่ซื่อเฉียง กรรมการ  600,000.- 600,000.- 475,200.- 
9. นายเฉลมิภพ แก่นจนั กรรมการ 600,000.- 600,000.- 475,200.- 
10. นายเนียว อา แชบ** กรรมการอสิระ - 400,000.- 475,200.- 
11. นายเกรยีง  ยรรยงดลิก กรรมการอสิระและ 

กรรมการตรวจสอบ 
744,000.- 744,000.- 633,600.- 

12. นายสมชัชา  โพธิถ์าวร กรรมการอสิระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

744,000.- 744,000.- 633,600.- 

13. นางสาวอานุสรา  
จติตม์ติรภาพ*** 

กรรมการอสิระ 600,000.- 165,000.- - 

 

หมายเหตุ 
* นายประกอบ วศิษิฐก์จิการ ไดร้บัแต่งตัง้เป็นรองประธานกรรมการ ตัง้แต่วนัที ่9 มนีาคม 2559 
** นายเนียว อา แชบ ลาออกจากต าแหน่งตัง้แต่วนัที่ 24 สงิหาคม 2560 
*** นางสาวอานุสรา จติตม์ติรภาพ ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ ตัง้แต่วนัที ่21 กนัยายน 2560 
  

 จากนัน้นายประกอบเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามขอ้สงสยั  

 นางอุทุมพร จามรมาน ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทใช้เกณฑ์อะไรในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
เน่ืองจากบรษิทัขาดทุนไม่มกีารจ่ายเงนิปันผล ตอ้งน ามาประกอบการพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนดว้ยหรอืไม่ 

 นายกติิชยั สนิเจรญิกุล กรรมการบรษิัท ชี้แจงว่า ค่าตอบแทนกรรมการของบรษิัทก าหนดเป็นจ านวนเงนิ
แน่นอนตายตวั ไม่ได้ก าหนดเป็นจ านวนเงนิที่ขึน้ตามผลก าไรของบรษิัท โดยพจิารณาตามความเหมาะสมของธุรกจิ
และความรบัผดิชอบและการท างานใหก้บัองคก์ร ทัง้นี้ ค่าตอบแทนปีนี้ ไม่ไดม้กีารปรบัขึน้ จากปีทีผ่่านมา  

 เมื่อไม่มผีูใ้ดสอบถาม จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ และมมีติอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 โดยมรีายละเอยีดตามที่
เสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 947,911,738 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 
ไม่เหน็ดว้ย 21,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 00.00 
งดออกเสยีง 90,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.01 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
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6. พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2561 

นายประกอบชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัชซีึ่งมีคุณสมบตั ิ
คุณภาพ มาตรฐาน ความเชีย่วชาญ และความเป็นอสิระในการปฏบิตังิาน รวมทัง้ประสบการณ์ดา้นการตรวจสอบบญัช ี
รวมถึงปรมิาณงานและอตัราค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรให้บริษัทเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในปี 2561 จากบรษิัท  
ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั เป็นบรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั เนื่องจาก (1) เป็นส านักงานสอบบญัชี
และผู้สอบบญัชทีี่มมีาตรฐานท างานที่ทดัเทยีมกบัส านักงานสอบบญัชปัีจจุบนัของบรษิัท (2) มคีุณสมบตัิและการให้
ความเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทั (3) ไม่มคีวามสมัพนัธห์รอืส่วนไดเ้สยีกบับรษิทั/ บรษิทัย่อย/ ผูบ้รหิาร/ ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด ท าใหม้คีวามเป็นอสิระในการปฏบิตังิานได้อย่างเตม็ที ่(4) มคีวาม
ตัง้ใจและแสดงออกถงึความต้องการในการให้บรกิาร (5) เป็นส านักงานสอบบญัชสีากลและค่าสอบบญัชอียู่ในระดบัที่
เหมาะสมเมื่อเทยีบกบัรายอื่น  จงึเหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีห่ง บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั 
เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจ าปี 2561 โดยมรีายชื่อดงันี้ 

1. นายนายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3930 หรอื 
2. นางสาวกรองแกว้ ลมิป์กติตกิุลผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5874 หรอื  
3. นายณฐัวุฒ ิสนัตเิพช็ร ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่5730  

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิัท และในกรณีที่ผูส้อบ
บญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏบิตังิานได ้ใหบ้รษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
อื่นของบรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั แทนได ้   

ส าหรบัปี 2561 บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั ไดเ้สนอค่าตอบแทนการสอบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อยอกี 
9  แห่งเป็นจ านวนเงนิรวม 8,929,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบญัชเีฉพาะบรษิัทจ านวน 5,659,000  บาท และค่า
สอบบญัชขีองบรษิทัย่อยจ านวน 3,270,000 บาท ซึง่ค่าสอบบญัชดีงักล่าวลดลงจากปีก่อนรอ้ยละ 16.75 ตารางดา้นล่าง
แสดงขอ้มลูเปรยีบเทยีบค่าสอบบญัชใีนรอบปีทีผ่่านมาไดด้งันี้ 

 ค่าสอบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย  
          หน่วย:บาท 

 2561 2560 

ค่าสอบบญัชงีบประจ าปี 4,249,000  5,925,000 

ค่าสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส 4,680,000 4,800,000 

รวมค่าสอบบญัชี 8,929,000 10,725,000 
 

 นอกจากนี้ บรษิทัไดใ้ชบ้รกิารผูส้อบบญัชขีองบรษิทัยอ่ยทีอ่ยู่ต่างประเทศจากส านกังานสอบบญัชเีดยีวกนัและ
บางบรษิัทย่อยใชบ้รกิารจากส านักงานสอบบญัชอีื่น ๆ ทัง้นี้ การเลอืกใชผู้ส้อบบญัชขีองแต่ละบรษิทั จะพจิารณาจาก
คุณภาพการให้บรกิารและอตัราค่าสอบบญัชเีป็นหลกั ส าหรบับรษิัทย่อยที่อยู่ต่างประเทศที่ใช้บรกิารส านักงานสอบ
บญัชอีื่น คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลใหส้ามารถจดัท างบการเงนิไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา 

 จากนัน้นายประกอบเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามขอ้สงสยั  
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 นางสาววภิา สวุณิชย ์ผูถ้อืหุน้ สอบถาม 3 ขอ้ดงันี้  

1. เหตุใดบรษิทัจงึเปลีย่นผูส้อบบญัช ี

2. เหตุใดค่าสอบบญัชจีงึลดลง เนื่องจากไม่เคยเหน็บรษิทัใดเปลีย่นผูส้อบบญัชแีลว้ค่าสอบบญัชลีดลง 

3. การทีใ่ชส้ านักบญัชอีื่นทีไ่ม่ใช่ ส านักงาน อวีาย จ ากดั  จะยนืยนัไดอ้ย่างไรว่าจะสามารถจดัท างบการเงนิ
ไดท้นัตามก าหนดเวลา 

นายประกอบ วศิษิฐก์จิการ กรรมการบรษิทั ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ตอบค าถามดงันี้ 

ค าถามแรก บริษัทเปลี่ยนผู้สอบบัญชี เนื่องจากบริษัทปฏิบัติตามหลักการทัว่ไปเมื่อครบ 5 ปีก็จะมีการ
พจิารณาเปลีย่นผูส้อบบญัช ีค าถามที ่2 ค่าสอบบญัชลีดลง เน่ืองจากขึน้อยู่กบัอตัราค่าสอบบญัชขีองแต่ละบรษิทัสอบ
บญัชแีละตวับุคคลทีจ่ะมาเป็นผูส้อบบญัชใีหก้บับรษิทั และค าถามที ่3 บรษิทัตอ้งมกีารดแูลและตดิตาม 

นายภทัราวุธ พาณิชยก์ุล กรรมการบรษิทัและ CFO ชีแ้จงเพิม่เตมิว่า โดยทัว่ไปเมื่อครบรอบ 5 ปี ทางบรษิทั
จะมีการให้บริษัทสอบบญัชี top 5 มาน าเสนอค่าสอบบญัชีเพื่อให้บริษัทพิจารณา ซึ่งส าหรบัในปี 2561 ก็ถึงเวลา
เหมาะสมที่ต้องพิจารณาเปลี่ยนผู้สอบบญัช ีซึ่งทัง้บรษิัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั และ บรษิัท 
ส านักงาน อวีาย จ ากดั กม็คีุณภาพไม่แตกต่างกนั บรษิัทจงึพจิารณาจากค่าสอบบญัชทีี่น าเสนอ ส่วนค าถามขอ้ที่ 3 
ส าหรบับรษิทัในต่างประเทศ เราพจิารณาตามแต่ละพืน้ทีว่่าควรใชผู้ส้อบบญัชใีด แต่ยนืยนัไดว้่าจะไม่มปัีญหาใดๆ ใน
การจดัท างบการเงนิรวมใหท้นัตามก าหนดเวลา 

 เมื่อไม่มผีูใ้ดสอบถาม จงึขอใหท้ี่ประชุมพจิารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปี 
2561 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 โดยมี
รายละเอยีดตามทีเ่สนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 947,932,738 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
งดออกเสยีง 90,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.01 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

 

7. พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจ านวน 1,536 ,000 ,000 บาท เป็นจ านวน 
1,535,999,998 บาท โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้น าออกจ าหน่ายจ านวน 2 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน 

นายประกอบชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบรษิัทมหีุ้นสามญัที่เหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตาม
สดัส่วนการถอืหุน้ในปี 2560 จ านวน 2 หุน้ จงึเหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีติอนุมตัลิดทุนจดทะเบยีนของบรษิัท
จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 1,536,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ านวน 1,535,999,998 บาท โดยการตดั
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หุน้จดทะเบยีนทีย่งัมไิด้น าออกจ าหน่ายจ านวน 2 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท และแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณห์
สนธขิองบรษิทั ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัดงันี้ 

“ขอ้ 4 ทุนจดทะเบยีน จ านวน 1,535,999,998 บาท (หนึ่งพนัหา้รอ้ยสามสบิหา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมื่น
เกา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สบิแปดบาท) 

 แบ่งออกเป็น 1,535,999,998 หุน้ (หนึ่งพนัหา้รอ้ยสามสบิหา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมื่น
เกา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สบิแปดหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 
  โดยแยกออกเป็น  
 หุน้สามญั 1,535,999,998  หุน้ (หนึ่งพนัหา้รอ้ยสามสบิหา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมื่น

เกา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สบิแปดหุน้) 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ -   หุน้ (        -        )” 
 

 ทัง้นี้ การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธติามทีก่ล่าวมาขา้งต้น ตอ้งน าไปจดทะเบยีนต่อนายทะเบยีน กรม
พฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ซึง่อาจมกีารแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิถอ้ยค าตามค าสัง่ของนายทะเบยีน  

 จากนัน้นายประกอบเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามขอ้สงสยั  

 นางสาววภิา สวุณิชย ์ผูถ้อืหุน้ สอบถามว่าเหตุใดจงึมเีศษหุน้เหลอืจ านวน 2 หุน้  

 นางสาวธนวรรณ เสงีย่มศกัดิ ์CFO-Gloves & Business Development ชีแ้จงว่า เน่ืองจากปลายปีทีแ่ลว้ทาง
บรษิทัไดม้กีารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัเพื่อออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อื
หุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยการจดัสรรหุ้นตามสทิธิ และจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จองเกินสทิธิจากหุ้นที่
เหลอือยู่โดยวนเป็นรอบๆ จนกว่าหุน้จะหมด ซึง่ท าใหม้เีศษหุน้เหลอื ซึง่เป็นปกตขิองการเพิม่ทุนดว้ยวธิดีงักล่าว 

 นางสาววภิา แสดงความกงัวลเรื่องการเสยีเวลาและค่าใชจ้่ายในการด าเนินการจดทะเบยีน และเสนอใหเ้กบ็
เศษหุน้น้ีสะสมไวก้่อนไดห้รอืไม่ 

 นางสาวธนวรรณ ชีแ้จงว่า ทางบรษิทัต้องด าเนินการตามขัน้ตอนทางกฎหมาย ไม่สามารถด าเนินการตามทีผู่้
ถอืหุน้เสนอได ้

 เมื่อไม่มผีูใ้ดสอบถามเพิม่เตมิ นายประกอบจงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัลิดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจาก
จ านวน 1,536,000,000 บาท เป็นจ านวน 1,535,999,998 บาท โดยการตดัหุ้นจดทะเบยีนที่ยงัมไิด้น าออกจ าหน่าย
จ านวน 2 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท และแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุน
จดทะเบยีน 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมมีติอนุมตัิลดทุนจดทะเบยีนของบรษิัทจากจ านวน 1,536,000,000 บาท เป็น
จ านวน 1,535,999,998 บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบยีนทีย่งัมไิดน้ าออกจ าหน่ายจ านวน 2 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 
บาท และแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนตามทีเ่สนอ โดยทีป่ระชุม
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ได้มมีติอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 947,932,738 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
งดออกเสยีง 90,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.01 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

 

8. พิจารณาอนุมติัแก้ไขข้อบงัคบัของบริษทัข้อ 33 และ ข้อ 52 

นายประกอบ มอบหมายใหน้างร่มธรรม ชาลปต ิผูจ้ดัการฝ่ายกฎหมายของบรษิทั เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอยีดใน
วาระนี้ใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 

นางร่มธรรมชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ .ศ. 2535 มาตรา 
100 ที่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิม่เติมกฎหมายเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกจิ จงึเหน็สมควรใหแ้ก้ไขขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 33 โดยมรีายละเอยีดปรากฏ
ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5 ดงันี้  

ขอ้ 33. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสีเ่ดอืน นับแต่วนั
สิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษิทั 

การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่นนอกจากทีก่ล่าวมาแลว้ใหเ้รยีกว่าการประชุมวสิามญั คณะกรรมการจะ
เรยีกประชุมผู้ถอืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด้สุดแต่จะเหน็สมควร  หรอืผู้ถอืหุน้คนหนึ่งหรอืหลายคนซึง่มหีุ้น
นับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ชื่อกนัท าหนังสอืขอให้คณะกรรมการ
เรยีกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรยีกประชุมไว้ให้
ชดัเจนในหนังสอืดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชุมผูถ้ือหุน้ภายใน 45 วนันับแต่วนัที่
ไดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง  ผู้ถือหุ้น
ทัง้หลายซึง่เขา้ชื่อกนัหรอืผูถ้อืหุน้คนอื่นๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามทีบ่งัคบัไวน้ัน้จะเรยีกประชุมเองกไ็ดภ้ายใน 45 วนั
นับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรยีก
ประชุม โดยบรษิัทต้องรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นที่เกดิจากการจดัให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตาม
สมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรยีกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ใด
จ านวนผูถ้ือหุ้นซึง่มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในขอ้ 35 ผูถ้ือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกนั
รบัผดิชอบชดใชค้่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุมในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิทั 
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นอกจากนี้ขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 52 ไม่ใชบ้งัคบักบับรษิทัแลว้ ตามกฎหมายของประเทศสงิคโปร ์เน่ืองจาก
ปัจจุบนับรษิทัมสีถานะการจดทะเบียนหลกัทรพัยข์องบรษิทับนกระดานหลกัของตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปรใ์นตลาดรอง 
จงึเหน็สมควรใหต้ดัขอ้น้ีทิง้ โดยรายละเอยีดการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5 

จากนัน้นายประกอบเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามขอ้สงสยั  

นางอุทุมพร จามรมาน ผูถ้อืหุ้น สอบถามว่า ผูถ้อืหุน้สามารถแสดงความเหน็ไม่เหน็ดว้ยในวาระนี้ไดห้รอืไม่
เน่ืองจากเป็นสิง่ทีบ่รษิทัตอ้งด าเนินการอยู่แลว้ เนื่องจากเป็นค าสัง่จาก คสช. 

นางสาววไิลรตัน์ ศรสีาครบรสิุทธิ ์ผูจ้ดัการสายงานกฎหมาย ชีแ้จงว่า ส าหรบัการลงคะแนนเสยีงในวาระน้ี ผู้
ถอืหุน้สามารถลงคะแนนเสยีงเหน็ดว้ยหรอืไมเ่หน็ดว้ยกไ็ด ้ตามแต่ความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ อย่างไรกต็าม หากบรษิทั
ไดร้บัคะแนนเสยีงอนุมตัใินวาระนี้แลว้ บรษิัทมหีน้าทีต่้องด าเนินการจดทะเบยีนแก้ไขขอ้บงัคบัขอ้ดงักล่าวให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย  

นางอุทุมพร สอบถามเพิม่เตมิว่า หากผูถ้อืหุน้ไม่อนุมตัใินวาระนี้ บรษิทัตอ้งปฏบิตัติามขอ้บงัคบัขอ้น้ีหรอืไม่ 

นางสาววไิลรตัน์ ชี้แจงว่า หากที่ประชุมผูถ้ือหุ้นมมีติไม่อนุมตัิแก้ไขขอ้บงัคบัในวาระนี้ บรษิัทกไ็ม่สามารถ
ด าเนินการน าขอ้บงัคบัขอ้นี้ไปจดทะเบยีนแก้ไขกบักระทรวงพาณิชยไ์ด้ แต่บรษิัทต้องปฏบิตัติามกฎหมายทีแ่กไ้ขใน
เรื่องนี้ เน่ืองจากเป็นเรื่องทีก่ฎหมายก าหนด 

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม นายประกอบจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท  
ขอ้ 33 และ ขอ้ 52 

ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ และมมีตอินุมตัแิกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 33 และ ขอ้ 52 โดยทีป่ระชุมไดม้มีตอินุมตัิ
ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  
ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 947,932,738 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
งดออกเสยีง 90,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.01 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

 

9. พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ 

ไม่มผีูใ้ดเสนอเรื่องอื่นใดใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 

จากนัน้ นายประกอบไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถามหรอืแสดงขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ 
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นายนนัทพล จงวไิลเกษม ผูถ้อืหุน้ สอบถาม ดงันี้ 

1. ทางทมีผูบ้รหิารเน้นเรื่องการเพิม่ก าลงัการผลติถุงมอืยาง จะท าใหเ้กดิ Over Supply หรอืไม่ และก าไรจะ
ไม่เป็นไปตามคาดหรอืไม่ 

2. เราเห็นกระแสไทยแลนด์ 4.0 แล้วจะได้เห็นศรีตรงั 4.0 หรือไม่ เช่น เปลี่ยนจากระบบอนาลอกเป็น
ดจิติอล หรอืมหีุ่นยนตก์รดียาง หรอืมรีะบบคลงัสนิคา้ หรอืนวตักรรมใหม่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัยางพารา 

3. ขอแสดงความชื่นชมผู้บรหิารที่แสดงความสามารถให้บรษิัทยืนอยู่ได้ภายใต้อุตสาหกรรมยางพาราที่
ตกต ่ามายาวนาน และดใีจทีท่างกรรมการบรษิทัซือ้หุน้บรษิทัอย่างต่อเนื่อง 

นายไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล กรรมการบรษิัท ตอบค าถามว่า เรื่องสนิค้าส าเรจ็รูป (Finished Product) เป็นสิง่ที ่
ผูถ้อืหุน้เองใหข้อ้เสนอแนะกบัทางบรษิทัมานานแลว้ บรษิทักด็ าเนินธุรกจิถุงมอืยางมาตลอดแต่ยงัไม่ใช่ของเราทัง้หมด 
จนถึงวนันี้ได้มโีอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจนี้ทัง้ 100% จงึมคีวามเป็นอสิระที่สามารถคดิ วางแผน และด าเนินงานได้ใน
ทศิทางที่เรามองว่าเหมาะสมและถูกต้อง เรามเีทคโนโลย ีบุคลากร และตลาด พรอ้มที่จะรองรบัการเติบโตของธุรกจิ
อย่างไม่หยุดยัง้ในอนาคต  

ส าหรบัเทคโนโลยใีนการท างานกป็รบัเปลีย่นไปเรื่อยๆ ตามยุคสมยั เช่น การตดิต่อสื่อสารจากเดมิเคยใช ้telex 
ต่อมาเป็น fax ต่อมาเป็น e-mail ปัจจุบนัม ีstart application เช่น Line และ Whatsapp มาท าใหก้ารตดิต่อสือ่สารง่ายและ
สะดวกรวดเรว็ขึน้มาก 

นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้ถือหุ้น เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ Start-up ว่าปัจจุบันคนรุ่นใหม่ที่เรียนจบมา เก่ง  
มคีวามสามารถ และมคีวามคดิดีๆ  มากมาย แต่การจะไปจา้งใหม้าท างานกบัเรา เคา้อาจจะไม่มา แต่หากเราอยากได้
ความคดิดีๆ  จากเค้า อาจจะต้องท าในลกัษณะการเปิดบรษิัทใหม่ และให้เค้ามาร่วมเป็นผู้ถอืหุน้กบัเรา เพื่อให้เคา้ลง
แรงและสตปัิญญา สว่นเราลงทุน แลว้เรากจ็ะไดน้วตักรรมสนิคา้ใหม่ๆ ขึน้มา    

นายไวยวุฒ ิเรยีนว่า Specialist มอียูม่ากมาย แต่ค่าตวัค่อนขา้งแพง อุตสาหกรรมของเราอาจไม่คุม้กบัที่
จะตอ้งไปจา้งคนทีม่คี่าตวัแพงมากมาท างานดว้ย เรากค็งพยายามประคอง และปรบัเปลีย่นพฒันาไปเรื่อยๆ 

นางอุทุมพร จามรมาน ผูถ้อืหุน้ สอบถามว่าเป็นไปไดห้รอืไม่ ทีบ่รษิทัจะยกเลกิการใชเ้ศษยางมาท ายางแท่ง 
แต่ไปรบัซือ้เศษยางจากทีอ่ื่นมาประดษิฐเ์ป็นนวตักรรมใหม่และสง่ออก 

นายไวยวุฒ ิเรยีนว่า การทีเ่ราไปตัง้โรงงานทีจ่งัหวดัเลย เนื่องจากมวีตัถุดบิในพื้นทีเ่ป็นจ านวนมาก และเรา
พยายามผลกัดนัใหเ้กษตรกรลดใชส้ารเคมทีีไ่ปผสมในน ้ายางซึง่จะไปท าใหย้างมกีลิน่ สว่นเรื่องการเปลีย่นโฉมของการ
ท ายางใหเ้ป็นยางประดษิฐไ์ปเลยอย่างทีเ่สนอแนะยงัคงยงัเป็นไปไดย้าก 

นายสมพร จงวไิลเกษม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ยงัคงเห็นกรรมการนามสกุลสนิเจรญิกุล ซื้อหุ้น STA อย่าง
ต่อเนื่อง ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใด  
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นายไวยวุฒ ิเรยีนว่า เรามองอนาคตของการเน้นไปทีก่ารท าธุรกจิปลายน ้า (Downstream) โดยเฉพาะช่วงนี้ที่
ราคายางต ่า จงึถอืเป็นโอกาสทีด่ ี

นายไวยวุฒ ิเรยีนต่อทีป่ระชุมก่อนปิดประชุมว่า ในวนันี้ถอืเป็นเวททีีด่ทีีท่างผูบ้รหิารไดพ้บปะกบัผูถ้อืหุน้ ได้
พูดคุยและรบัฟัง เรายืนยนัว่าบรษิัทพร้อมจะอยู่ข้างชุมชน ไม่ทอดทิ้ง และจะแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุด และพร้อมจะ
รบัผดิชอบทัง้ต่อสถาบนัการเงนิ ต่อสงัคม และต่อผูถ้อืหุน้ 

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ประธานจงึกล่าวปิดการประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา 13.25 น.   

 

 
             (นายไวยวฒุ ิสนิเจรญิกุล) 
                  ประธานทีป่ระชุม 


