รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
ของ
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.
ณ ห้องแกรนด์บอลรูมบี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า
เลขที่ 29 ถนนประชาธิปัตย์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเริ่มต้นเป็นจานวนรวม 143 คน นับจานวนหุ้นได้
736,226,122 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.52 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามที่
กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว นางร่มธรรม ชาลปติ ผู้ประสานงานการประชุมได้กล่าวแนะนากรรมการและ
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมดังรายนามต่อไปนี้
1.
2.

นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล
นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายไชยยศ สินเจริญกุล
นายลี พอล สุเมธ
นายกิติชยั สินเจริญกุล
นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล
นายหลี่ ซื่อเฉียง
นายภัทราวุธ พาณิชย์กุล
นายเฉลิมภพ แก่นจัน
นายเกรียง ยรรยงดิลก
นายสมัชชา โพธิถ์ าวร

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
1. นายเนียว อา แชบ
กรรมการอิสระ

เนื่องจากติดภารกิจกะทันหัน

จากนั้น ได้แนะนาบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ นายสมหวัง สินเจริญกุล ประธานกิตติมศักดิ์ของบริษัท นายไพบูล
ตันกูล แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2558 นางวีระนุช ธรรมาวรานุ
คุปต์ แห่งบริษัท วีระวงค์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จากัด ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท เพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น
นายวศิน อุชุวาสิน ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายจากสานักงาน วศิน ทนายความ ทาหน้าที่เป็น inspector เพื่อดูแลให้การ

ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท รวมถึงเป็นพยานในการนับคะแนน พร้อม
กับนางพัชรินทร์ อนุวงศ์วัฒนชัย เลขานุการบริษัท
จากนั้น ได้เรียนเชิญนายไวยวุฒิ สินเจริญกุล ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทาหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม
กล่าวเปิดการประชุม นายไวยวุฒิ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
จากนั้นได้มอบหมายให้นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ รองประธานกรรมการบริษัท ทาหน้าที่เป็นผู้ดาเนินการประชุม
ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายประกอบได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัททาการชี้แจงให้ที่ประชุม
ทราบถึงวิธีปฏิบัติในการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ในแต่ละวาระ ดังนี้ การ
ลงคะแนนเสียงจะเป็นแบบ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง (1 share 1 vote) ผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนทั้งหมด 7 ระเบียบวาระ
การประชุม จานวน 10 ใบ เนื่องจากในระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออก
จากตาแหน่งตามกาหนดวาระจะมีบัตรลงคะแนน 4 ใบ นายประกอบจะชี้แจงรายละเอียดแต่ละระเบียบวาระ เมื่อชี้แจง
เสร็จจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้นๆ และตอบข้อซักถามดังกล่าวก่อนที่
จะทาการลงมติ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุ ลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือ แสดง
ความเห็นทุกครั้ง เมื่อได้ลงมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อที่มุมล่างด้านขวามือของบัตรลงคะแนน ใน
การลงคะแนนของทุกระเบียบวาระ เจ้าหน้าที่จะทาการเก็บบัตรลงคะแนน เฉพาะบัตรลงคะแนนที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ
“งดออกเสียง” โดยนายประกอบจะสอบถามว่าท่านใด “ไม่เห็นด้วย” โปรดยกมือขึ้น และท่านใด “งดออกเสียง” โปรด
ยกมือขึ้น ถ้ามีท่านใดยกมือขึ้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนามาประมวลผล ส่วนท่านที่ไม่ยกมือ ถือ
ว่า “เห็นด้วย” บัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยจะถูกเก็บตอนท้ายของการประชุม ยกเว้น ระเบียบวาระที่ 4 ในส่วนการ
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่
ดี จะทาการเก็บบัตรลงคะแนนทุกความคิดเห็น คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อนามาประมวลผลทันที
ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วม
ประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ
กรณีผู้ถือหุ้นที่ทาหนังสือมอบฉันทะแบบ ข หรือแบบ ค มอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และ
กาหนดให้กรรมการหรือกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้
มอบฉันทะ บริษัทได้ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะไว้ล่วงหน้าแล้ว
วิธีการลงคะแนนและเก็บบัตรลงคะแนน จะดาเนินการเช่นเดียวกันนี้ทุกๆ ระเบียบวาระการประชุม
จากนั้น ได้มีก ารขออาสาสมัครผู้ถือหุ้นจานวน 2 ท่าน ที่จะเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงทุกๆ
ระเบียบวาระการประชุมพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท และเชิญไปยังจุดประมวลผล
ภายหลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยในการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมี
ข้อซักถาม
อนึ่ง ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นทยอยมาประชุมเพิ่มอีก จึงมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
และโดยการมอบฉันทะเป็นจานวนรวม 147 คน นับจานวนหุ้นได้ 736,317,122 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.52 ของจานวน
หุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
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เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม นายประกอบจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน
2558
นายประกอบเสนอรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ ให้ที่ประชุมพิจารณา จากนั้นเปิด
โอกาสให้ซักถามข้อสงสัย
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยใดๆ ที่ประชุมจึงพิจารณา และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

736,316,922 เสียง
0 เสียง
200 เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

100
0
0

ก่อนเริ่มการประชุมในวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นทยอยมาประชุมเพิ่มอีก ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2559 จึงมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจานวนรวม 153 คน นับจานวนหุ้นได้
736,359,622 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.53 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
2. รับทราบผลการดาเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2558 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของ
บริษัทประจาปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
นายประกอบมอบหมายให้ นางสาวบุศรินทร์ ลีลาวรรณกุลศิริ AVP – Investor Relations เป็นผู้ชี้แจง
รายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา
ก่อนเริ่มการชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ นางสาวบุศรินทร์ได้เรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า ทางบริษัทได้มีการ
จัดทาคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ทุกครั้งสาหรับการส่งงบการเงินควบคู่ไปด้วย พร้อมทั้งการ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงตัวเลขของงบการเงิน รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่กระทบต่อบริษัท ทั้งทางด้านบวกและลบ
หลั ง จากนั้น นางสาวบุศ ริ นทร์ ได้ ชี้ แจงรายละเอีย ดผลการด าเนิ นงานของคณะกรรมการในรอบปี 2558
ตลอดจนฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัท ตามงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงฐานะการเงินรวม ให้ที่ประชุมทราบ
ดังนี้
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ผลการดาเนินงาน
ปริมาณการขายและรายได้จากการขาย
ปี 2558 อุตสาหกรรมยางธรรมชาติยังคงอยู่ในช่วงขาลงจากหลากหลายปัจจัย เช่น เศรษฐกิจโลกที่ยังคง
ชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง การเติบโตของเศรษฐกิจจีนที่ต่าที่สุดในรอบ 25 ปี การปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องของราคา
น้ามันและราคาสินค้าโภคภัณ์์ และการแข็งค่าของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ปัจจัยเหล่านี้ไม่เพียงส่งผลให้ราคายาง
ธรรมชาติปรับตัวลดลงจนแตะระดับต่าสุดในรอบ 6 ปี แต่ยังส่งผลให้ปริมาณความต้องการยางธรรมชาติของโลก
โดยรวมปรับตัวลดลง ดังนั้น การปรับตัวลดลงร้อยละ 19 ของรายได้ในปี 2558 เป็นผลมาจากการลดลงของราคาขาย
เฉลี่ยร้อยละ 19 และปริมาณการขายที่ลดลงร้อยละ 7
ปริมาณการขายแยกตามประเทศ
ปริมาณการขายสาหรับปี 2558 เท่ากับ 1,119,966 ตัน ปรับตัวลดลงร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปี 2557 การชะลอ
ตัวของเศรษฐกิจจีนรวมถึงภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดที่สหรัฐอเมริกากลับมาเรียกเก็บในเดือนมกราคม 2558 จากการ
นาเข้ายางล้อรถโดยสารส่วนบุคคลและยางล้อรถบรรทุกจากประเทศจีน ได้ส่งผลกระทบทาให้ปริมาณการนาเข้ายาง
ธรรมชาติของจีนปรับตัวลดลง ด้วยเหตุนี้ปริมาณการขายไปยังประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดหลักคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44
ของปริมาณการขายทั้งหมดของบริษัทจึงปรับตัวลดลงร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปี 2557 นอกจากนี้ ท่ามกลางปัจจัยลบ
ต่างๆ ในอุตสาหกรรมทาให้ลูกค้าลดปริมาณการเก็บสินค้าคงเหลือ ส่งผลให้ปริมาณการขายภายในประเทศ ประเทศ
กลุ่มยุโรป สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม ปรับตัวลดลง แม้ว่าจะหักลบกับการเพิ่ มขึ้นของปริมาณการขายไปยังประเทศ
สิงคโปร์ มาเลเซีย อินเดีย และเกาหลี
รายได้จากการขายแยกตามผลิตภัณฑ์
ผลิ ต ภั ณ ์์ ห ลั ก ของบริ ษั ท ได้ แ ก่ ยางแท่ ง ซึ่ ง ในปี 2558 รายได้ จ ากผลิ ต ภั ณ์์ ย างแท่ ง คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว น
ร้อยละ 72 ของรายได้จากการขายทั้งหมด ในขณะที่รายได้จากการขายยางแผ่นรมควัน และน้ายางข้น คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 9 และร้อยละ 8 ของรายได้จากการขายทั้งหมด ตามลาดับ
รายได้จากการขายยางแท่ง ซึ่งเป็นผลิตภัณ์์หลักของบริษัทปรับตัวลดลงร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับปีก่อน การ
ลดลงดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากราคาขายเฉลี่ยที่ลดลง ซึ่งสอดคล้องกับการลดลงของราคา SICOM ในขณะที่รายได้
จากการขายยางแผ่นรมควันลดลงร้อยละ 44 จากปีก่อน โดยปัจจัยหลักมาจากราคาขายเฉลี่ยที่ลดลงและปริมาณการ
ขายที่ลดลงซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแทรกแซงราคายางของรัฐบาลไทยผ่านกองทุนมูลภัณ์์กันชน (Buffer Fund)
ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2558 ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการสะสมวัตถุดิบของบริษัทเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับ
ฤดูที่ยางให้ผลผลิตต่าในช่วงไตรมาสที่ 2 ถึงต้นไตรมาสที่ 3 ของทุกปี สาหรับการปรับตัวลดลงร้อยละ 15 ของรายได้
จากการขายน้ายางข้น มีสาเหตุหลักมาจากการปรับตัวลดลงของราคาขายเฉลี่ย แม้ว่าจะหักลบกับการเพิ่มขึ้นของ
ปริมาณการขาย อันเป็นผลมาจากราคายางธรรมชาติปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับราคายางสังเคราะห์ซึ่งเป็นสินค้า
ทดแทนกันทาให้อุปสงค์น้ายางข้นจากผู้ผลิตถุงมือยางสูงขึ้น
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ปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนินงาน
ปัจจัยหลักที่กระทบผลการดาเนินงานของบริษัทประกอบด้ วย 5 ปัจจัย ได้แก่ 1) ความผันผวนของราคายาง
ธรรมชาติ 2) อัตราแลกเปลี่ยนสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 3) ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
4) ต้นทุนทางการเงิน และ 5) นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนินงาน – ความผันผวนของราคายางธรรมชาติ
ความผันผวนของราคายางธรรมชาติส่งผลกระทบโดยตรงกับรายได้และความสามารถในการทากาไรของ
บริษัทอุตสาหกรรมยางธรรมชาติในปี 2558 นั้นยังถือว่ายังอยู่ในช่วงชะลอตัวและยังเผชิญกับสภาวะความไม่แน่นอน
ของปัจจัยภายนอกและความผันผวนของตลาดอย่างต่อเนื่อง การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะประเทศจีนซึ่ง
เป็นผู้บริโภคยางธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดของโลก รวมถึงการแข็งค่าของสกุลดอลลาร์สหรัฐจากความไม่แน่นอนในการ
ขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ และการอ่อนตัวของราคาน้ามัน ได้ส่งผลให้ราคายางธรรมชาติในปี 2558 ปรับตัว
ลดลงต่าสุดในรอบ 6 ปี หรือประมาณร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นเหตุให้บริษัทต้องตั้งค่าเผื่อการลดลงของสินค้า
คงเหลือจานวน 374 ล้านบาท
กาไรขั้นต้น
ด้วยนโยบายการขายแบบเลือกสรร (Selective Selling) ที่คงไว้ซึ่งความสมดุลระหว่างปริมาณการขายและ
กาไร รวมถึงกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงและการบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเพิ่มผลิตผล
ทางการผลิต ส่งผลให้ในปี 2558 บริษัทมีกาไรขั้นต้นและอัตรากาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า แม้ว่ารายได้ของ
บริษัทจะปรับตัวลดลงจากสภาวะการชะลอตัวอย่างต่อเนื่องของตลาดยางธรรมชาติ ทั้งนี้ หากปรับปรุงกาไรขั้นต้นโดย
บวกกลับรายการค่าเผื่อการลดลงของสินค้าคงเหลือจานวน 374 ล้านบาท และรวมผลกาไรที่เกิดขึ้นจริงจากการป้องกัน
ความเสี่ยงจานวน 1,086 ล้านบาท อัตรากาไรขั้นต้นปรับปรุงในปี 2558 จะอยู่ที่ร้อยละ 8.1 ซึ่งเป็นระดับที่สูงเป็น
ประวัติการณ์นับตั้งแต่ที่ราคายางธรรมชาติทาจุดสูงสุดในปี 2554 ซึ่งสูงกว่าปีที่แล้วที่ร้อยละ 6.1
ปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนินงาน – อัตราแลกเปลี่ยนสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
ในปี 2558 ความไม่ชัดเจนของนโยบายการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐส่งผลให้เงินสกุล
ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ค่าเงินบาทเฉลี่ยทั้งปีปรับตัวอ่อนค่าลงร้อยละ 5 จากปี 2557 แม้ว่าบริษัทได้ปรับ
ลดการใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อรับประโยชน์จากการแข็งค่าขึ้นของสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนยังคงปรับตัวลดลงจากเดิม 371 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 214 ล้านบาทในปี
2558
ปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนินงาน – ส่วนแบ่งกาไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
ในปี 2558 บริษัทได้รับส่วนแบ่งกาไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้ารวมเท่ากับ 649 ล้านบาท
โดยร้อยละ 85 มาจากธุรกิจถุงมือยาง และร้อยละ 23 จากธุรกิจท่อไฮโดรลิกแรงดันสูง ส่วนแบ่งกาไรจากการลงทุนใน
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บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 21 จากปีก่อนเป็นผลมาจากกาไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจ ถุงมือยางทาง
การแพทย์ แม้ว่าจะหักลบกับการลดลงของกาไรสุทธิของธุรกิจท่อไฮโดรลิกแรงดันสูง
กาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกาไร
ขั้นต้นและการลดลงของค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ลดลง และการเพิ่มขึ้นของรายได้อื่น แม้ว่าบางส่วนจะหักลบกับการ
ลดลงของกาไรจากการป้องกันความเสี่ยง
ปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนินงาน – ต้นทุนทางการเงิน
ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการเงินของบริษัท ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย ราคายางธรรมชาติ ปริมาณการ
ขาย และการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน ในปี 2558 ดอกเบี้ยจ่ายค่อนข้างคงที่เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเนื่องจาก
การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจในระหว่างปี ได้ถูกหักลบ
กับการปรับตัวลดลงของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของบริษัท อย่างไรก็ตาม ต้นทุนทางการเงินโดยรวมได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น
จาก 663 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 857 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 29 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
จริงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินกู้ยืมสกุลดอลลาร์สหรัฐ อันเนื่องมาจากการที่เงินสกุลรูเปียอินโดนีเซียอ่อนค่าลงเมื่อ
เทียบกับสกุลดอลลาร์สหรัฐ
ปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนินงาน – นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
นโยบายของรัฐบาลไทยอาจเป็นประโยชน์หรือส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท การ
แทรกแซงราคายางของรัฐบาลไทยผ่านกองทุนมูลภัณ์์กันชน (Buffer fund) ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2558 ได้ส่งผล
กระทบต่อกระบวนการสะสมวัตถุดิบและความสามารถในการขายของบริษัท เนื่องจากนโยบายดังกล่าวส่ง ผลให้ราคา
ยางแผ่นรมควันในประเทศปรับตัวสูงขึ้นในขณะที่ราคาในตลาดโลกมิได้ปรับตัวสูงขึ้นในระดับเดียวกัน
นอกจากนี้ การที่สหรัฐอเมริกาปรับเพิ่มภาษีนาเข้ายางล้อรถยนต์จากจีนขึ้นอีกครั้งในช่วงเดือนมกราคม 2558
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ผลิตยางล้อรถยนต์ในประเทศจีน ในขณะที่การปรับลดภาษีซื้อรถยนต์ขนาดเล็กของประเทศ
จีนที่มีผลตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงสิ้นปี 2559 มีส่วนกระตุ้นปริมาณความต้องการภายในประเทศอีกทั้งสนับสนุน
อุตสาหกรรมยางและยานยนต์
กาไรสุทธิ
กาไรสุทธิเท่ากับ 1,118 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จาก 1,038 ล้านบาทในปี 2557 โดยมีอัตรากาไรสุทธิในปี
2558 เท่ากับร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับร้อยละ 1.4 ในปี 2557 การปรับตัวเพิ่มขึ้นของกาไรสุทธิและอัตรากาไรสุทธิเป็น
ผลมาจากการเพิ่มขึ้นของกาไรขั้นต้นจากนโยบาย Selective Selling การลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
และการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งกาไรจากกิจการร่วมค้า ซึ่งบางส่วนได้หักลบกับกาไรจากการป้องกันความเสี่ยงที่ลดลง
และต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มสูงขึ้น
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ฐานะทางการเงิน – โครงสร้างสินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2558 เพิ่มขึ้น 3,846 ล้านบาท หรือร้อยละ 22 จากปีก่อนเป็น 21,531 ล้านบาท
ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือจานวน 3,930 ล้านบาท จากการขยายกาลังการผลิต ซึ่งบางส่วนหัก
ลบกับการลดลงลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจานวน 834 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามสถานการณ์ราคายางธรรมชาติใน
ตลาดโลกที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 2,242 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 เป็น 22,348 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558 ส่วน
ใหญ่เป็นการลงทุนเพิ่มในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จานวน 831 ล้านบาท จากการตั้งโรงงานใหม่ในประเทศไทยและ
ประเทศอินโดนีเซีย การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าจานวน 701 ล้านบาทจากผลประกอบการ
ที่เพิ่มขึ้นของบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า ตลอดจนการลงทุนปลูกสวนยางจานวน 320 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิจานวน 299 ล้านบาท จากการติดตั้งระบบ SAP
ฐานะทางการเงิน – โครงสร้างหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
หนี้สินเพิ่มขึ้น 5,346 ล้านบาท หรือร้อยละ 31 เป็น 22,545 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการ
เพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จานวน 4,038 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายตัวของสินค้าคงเหลือ
และการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (รวมส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี) จานวน 1,140 ล้าน
บาทเพื่อใช้ลงทุนในธุรกิจสวนยางพาราและขยายกาลังการผลิต
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 742 ล้านบาท หรือร้อยละ 4 เป็น 21,334 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558 จากกาไรสุทธิจาก
การดาเนินธุรกิจระหว่างปีหักลบกับเงินปันผลจ่ายจานวน 512 ล้านบาท
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on assets "ROA")
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีอัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์
เท่ากับร้อยละ 2.74 และร้อยละ 2.53 ตามลาดับ การปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของ ROA เป็นผลมาจากการที่กาไรสุทธิ
ปรับตัวสูงขึ้น
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อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on equity "ROE")
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีอัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับ
ร้อยละ 5.33 และร้อยละ 5.11 ตามลาดับ เช่นเดียวกันกับ ROA การปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของ ROE เป็นผลมาจาก
การที่กาไรสุทธิปรับตัวสูงขึ้น
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratios)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.21 เท่า
จาก 1.42 เท่า ตามลาดับ อัตราส่วนสภาพคล่องที่ปรับตัวลดลงเป็นผลมาจากการที่หนี้สินหมุนเวียนเพื่อสนับสนุนการ
ขยายธุรกิจเพิม่ สูงขึ้น
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to equity ratio “D/E”)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีอัตราส่ว นหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เท่ากับ 1.06 เท่า และ 0.84 เท่า ตามลาดับ การปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นผลมาจาก
การเพิ่มสูงขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจ
วงจรเงินสด (Cash Cycle)
การเพิ่มขึ้นของวงจรเงินสด (หรือ Cash Cycle) เป็นการเพิ่มขึ้นทางเทคนิคของระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
เนื่องจากราคายางธรรมชาติที่ลดลงทาให้ตน้ ทุนขายต่าลงเมือ่ เทียบกับปีก่อนหน้าประกอบกับสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นตาม
กาลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยตามการคานวณเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ Cash Cycle ยาวขึ้นใน
ขณะที่การดาเนินงานในด้านต่างๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (Fixed asset turnover ratio)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีอัตราหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ถาวร
เท่ากับ 3.87 เท่า และ 5.38 เท่า ตามลาดับ สาเหตุของการลดลงของอัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวรเป็นผลมาจาก
การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของสวนยางพาราและสวนปาล์มในขณะที่รายได้รวม
ปรับตัวลดลงจากราคาขายเฉลี่ยที่ปรับตัวลดลงและปริมาณการขายที่ลดลง
ข้อมูลทางการเงิน
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 16.09 บาทต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2557 เป็น 16.67 บาทต่อหุ้น ณ สิ้นปี
2558 ตามการเพิ่มขึ้นของกาไรสุทธิระหว่างปี
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กาไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของกาไรสุทธิจาก 0.81 บาทต่อหุ้น ในปี 2557 เป็น 0.87 บาทต่อ
หุ้น ในปี 2558
อัตราการจ่ายเงินปันผล
อัตราการจ่ายเงินปันผลลดลงจากร้อยละ 49 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 46 ในปี 2558 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
กาไรสุทธิในขณะที่จานวนเงินปันผลต่อหุ้นคงเดิมจากปีก่อน ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับผลการดาเนินการและแผนการ
ดาเนินธุรกิจในอนาคต
จากนั้นนายประกอบเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อสงสัย
นางสาวพนิดา อรรฆ์วิกัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ในสภาวะที่ราคายางธรรมชาติได้ปรับลดลงเป็นอย่างมาก
เช่นนี้ ทางบริษัทมีนโยบายใดที่จะช่วยส่งผลให้การดาเนินงานของบริษัทดีขึ้นได้
นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล ได้ชี้แจงว่าถึงแม้ราคายางธรรมชาติมีการปรับลดลงต่อเนื่องในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่าน
มา แต่ บ ริ ษั ท ก็ ยั ง คงมี ย อดขายและท าก าไรได้ อ ย่า งคงที่ สิ่ ง ที่บ ริ ษั ท ให้ ค วามสาคั ญ คื อ กระบวนการผลิ ต อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ มีการควบคุมต้นทุนการผลิต และสรรหาวัตถุดิบภายใต้การวางแผนของฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด
นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล กล่าวเสริมว่า บริษัทมีการบริหารต้นทุนอย่างระมัดระวัง และได้เปรียบคู่แข่งในเรื่อง
ของการประหยัดต่อ ขนาด (Economy of Scale) อีกสิ่งหนึ่งที่สาคัญคือ การใช้ นโยบายการขายแบบเลือกสรร
(Selective Selling) รวมถึงการใช้กลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง หลีกเลี่ยงการเก็งกาไร และพยายามบริหารสินค้าคง
คลังอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
นางสาวมนนิรา ด่านวิวัฒน์ ผู้รับมอบฉันทะจากนายพิจารณ์ สุขภารังษี สอบถามถึงเรื่องข้อพิพาททางการค้า
เกี่ยวกับสัญญากิจการร่วมค้า ตามที่บริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และสืบเนื่องจากการประชุมผู้
ถือหุ้นครั้งที่แล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับเรื่องข้อพิพาทดังกล่าว อยากทราบว่าตอนนี้มีความคืบหน้าอย่างไรหรือ
มีคาชี้ขาดใดๆ หรือยัง
นายกิติชัย สินเจริญกุล ได้มอบหมายให้นางวีระนุช ธรรมาวรานุคุปต์ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเป็นผู้ตอบ
คาถามนี้
นางวีระนุช ชี้แจงว่า บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลและรายงานความคืบหน้าของข้อพิพาททางการค้าเกี่ยวกับสัญญา
กิจการร่วมค้าไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินมาโดยตลอด ในขณะนี้ยังไม่มีคาชี้ขาดใด ๆ โดยข้อพิพาทยังอยู่ใน
ขั้ น ตอนของกระบวนการอนุ ญ าโตตุ ล าการ อย่ า งที่ ไ ด้ เ รี ย นไว้ เ มื่ อ ครั้ ง ที่ แ ล้ ว ว่ า ข้ อ พิ พ าทดั ง กล่ า วเป็ น คดี
อนุ ญ าโตตุ ลาการ และอาจต้ อ งใช้ ร ะยะเวลาอี ก พอสมควร อย่ า งไรก็ ดี หากมี ค าชี้ ข าดใด ๆ ที่ มี ผ ลบั ง คั บ หรื อ มี
สาระสาคัญที่จะส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริษัท บริษัทจะเปิดเผยให้ทราบต่อไป
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นางสาวมนนิรา ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า จากที่ได้ศึกษาข้อมูลจากอินเตอร์เนตพบว่ามี Partial Award จึงขอ
สอบถามว่า บริษัทต้องเปิดเผยบนเว็บไซต์ หรือแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์หรือไม่
นางวีระนุช ชี้แจงว่า ข้อมูลที่สอบถามเป็นเรื่องของขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ยังไม่ใช่คาชี้ขาด อย่างไรก็ตาม บริษัทมีที่ปรึกษาให้คาแนะนาในทุกขั้นตอนอย่างรอบคอบ และขอให้มั่นใจว่าบริษัทยึด
มั่นในหลักเกณ์์การกากับดูแลกิจการที่ดี หากมีคาชี้ขาดใดๆ ที่มีผลบังคั บ หรือมีสาระสาคัญที่จะส่งผลกระทบต่อผล
การดาเนินงานของบริษัท บริษัทจะเปิดเผยให้ทราบต่อไป
นายสิริพงษ์ เสตสุบรรณ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ผลลัพธ์ที่แย่ที่สุด (Worst Case) ในคดีความนี้จะออกมาใน
แนวทางใด
นางวีระนุช ชี้แจงว่า โดยปกติของข้อพิพาททางการค้า ผลลัพธ์ที่แ ย่ที่สุด คือ มีคาชี้ขาดที่มีผลให้บริษัทต้อง
ชาระค่าเสียหายเป็นตัวเงิน แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าเรามีหลักการและเหตุผลในการต่อสู้คดี
นางสาวสุวรรณา สกุลญานนท์วิทยา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าในปีที่ผ่านมาบริษัทมีปริมาณการขายที่ลดลง แต่
เหตุใดยังคงมีการขยายกาลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง
นายวีรสิท ธิ์ ชี้แจงว่า ปริมาณการขายที่ลดลงเป็นผลมาจากสภาวะตลาดที่ราคายางอยู่ในระดับต่า แต่ใน
ขณะเดียวกันระดับอุปสงค์ ยังคงเพิ่มขึ้นร้อยละ 3-4 ดังนั้น จึงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราจะขยายโรงงานเพื่อรองรับประโยชน์
อย่างเต็มที่ในอนาคตเมื่อราคายางกลับตัวไปอยู่ในช่วงขาขึ้น เนื่องจากคู่แข่งรายอื่นๆ ส่วนมากเลือกที่จะไม่ขยายกาลัง
การผลิตในช่วงเวลานี้
Mr. Chew Xiang ผู้รับมอบฉันทะจาก Raiffeisen Bank International AG สอบถามถึงแผนการหรือแนว
ทางการแก้ปัญหาของฝ่ายบริหาร เกี่ยวกับกรณีความขัดแย้งกับผู้ถือหุ้นของกิจการร่วมค้า
นายกิติชยั มอบหมายให้นางวีระนุช ที่ปรึกษากฎหมาย ตอบคาถามนี้ต่อผู้ถือหุ้น
นางวีระนุช เรียนว่า ก่อนที่ข้อพิพาทจะเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ ผู้บริหารของทั้ง 2 ฝ่ายได้เคย
พยายามเจรจาเพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาท แต่การเจรจาไม่ประสบผลสาเร็จ จึงเกิดข้อพิพาทขึ้น ซึ่งอาจยุติได้โดยการตัดสิน
ของกระบวนการยุติธรรม อย่างไรก็ดี เนื่องจากในขณะนี้ข้อพิพาทยังคงอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาตัดสินโดย
คณะอนุญาโตตุลาการ ดังนั้น บริษัทคงต้องรอฟังผลการตัดสิน และพิจารณาแนวทางการดาเนินการต่อไป
จากนั้น นางสาวพนิดา ผูถ้ ือหุ้น ได้สอบถามถึงการตั้งสารองสาหรับคดีที่กล่าวถึง หากบริษัทต้องชาระ
ค่าเสียหาย
นายกิติชัย ชี้แจงว่า อย่างที่เรียนว่า ณ ตอนนี้ข้อพิพาทยังคงอยู่ในชั้นอนุญาโตตุลาการ ยังไม่มีคาตัดสินใด ๆ
ที่เป็นที่สิ้นสุด และเกี่ยวข้องกับตัวเลขทางการเงิน นอกจากนี้ บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าเรามีหลักการและเหตุผลในการ
ต่อสู้คดี รวมทั้งจากคาแนะนาของที่ปรึกษาทางกฎหมาย ข้อโต้แย้งที่อยู่ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการนั้นยังคงต้อง
ใช้เวลาอีกเป็นระยะเวลานานกว่าคดีจะถึงที่สุดและมีผลบังคับ ดังนั้น บริษัทจึงยังไม่มีการตั้งสารองใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้
ส่วนที่ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงตัวเลขที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินนั้น เป็นตัวเลขค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย
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นางสาวพนิดา สอบถามเพิ่มเติมว่า หากบริษัทมั่นใจว่าจะเป็นฝ่ายชนะ เหตุใดจึงต้องตั้งงบส่วนนี้
นางวี ร ะนุ ช อธิ บ ายว่ า ตั ว เลขดั ง กล่ า วเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยสาหรั บ การด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ คดี ซึ่ ง บริ ษั ท ต้ อ ง
ด าเนิ น การตั้ ง ส ารองตามหลั ก การทางบั ญ ชี ซึ่ ง ทางผู้ ต รวจสอบบั ญ ชี ก็ ไ ด้ ต รวจสอบแล้ ว ว่ า บริ ษั ท ได้ ป ฏิ บั ติ ต าม
หลักเกณ์์ทางบัญชีครบถ้วน
เมื่ อ ไม่ มี ผู้ ใ ดมี ข้ อ สงสั ย ใดๆ เพิ่ ม เติ ม นายประกอบจึ ง ขอให้ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบผลการด าเนิ น งานของ
คณะกรรมการในรอบปี 2558 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท
ประจาปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่นาเสนอ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับทราบผลการดาเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2558 และมีมติอนุมัตงิ บแสดง
ฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ประจาปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

736,160,497 เสียง
1,225 เสียง
197,900 เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.97
0
0.03

3. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทประจาปี 2558
นายประกอบมอบหมายให้นายกิติชัย สินเจริญกุล กรรมการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่
ประชุมพิจารณา
นายกิติชัยได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัดและข้อ บังคับของบริษัท
บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน และห้าม
บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร
เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกาไรสุทธิเป็นทุนสารองตามกฎหมายครบจานวนตามที่กฎหมายกาหนดไว้แล้ว
ดังนั้นบริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกาไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสารองตามกฎหมายอีก
ปัจจุบัน บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 30 ของกาไรสุทธิ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกาไรสะสมของ
บริษัทที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยคานึงถึงสถานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสดของบริษัท
ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทั้งบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) รวมถึงการ
คาดการณ์ ความจ าเป็น ของเงิ นทุ น ที่ จ ะรองรั บ การเติ บ โตของบริ ษั ท ในอนาคต สถานการณ์ ภาวะเศรษฐกิ จ และ
ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่บริษัทคาดว่าจะมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษัทเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไป
อย่างมีเสถียรภาพ
ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทมีกาไรสุทธิตามงบการเงินรวม จานวน 1,118.03 ล้านบาท โดยข้อมูลเปรียบเทียบการ
จ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงานของปี 2556 – 2558 แสดงได้ดังนี้

- 11 -

2558

2557

2556

กาไรสุทธิงบการเงินรวม (ล้านบาท)

1,118.03

1,037.76

1,820.18

กาไรสุทธิต่อหุ้นงบการเงินรวม (บาท)

0.87

0.81

1.42

จานวนเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)

0.40

0.40

0.65

1,280,000,000

1,280,000,000

1,280,000,000

รวมจานวนเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)

512

512

832

สัดส่วนการจ่ายปันผลเทียบกาไรสุทธิ
ของงบการเงินรวม (%)

45.79%

49.34%

45.71%

จานวนหุ้น

นายกิติชัยรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้ นอนุมัติการจ่ายเงิน
ปันผลจากผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินจานวนทั้งสิ้น
512 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.79 ของกาไรสุทธิของงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทในปัจจุบัน โดยเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกาไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI)
หากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
คณะกรรมการบริษัทกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม
2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559
ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นของบริษัทผ่านบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้โดยตรงกับ The Central Depository (Pte) Limited
(“CDP”) (“ผู้ฝ ากหลัก ทรัพย์ ”) หรื อบุคคลซึ่งมี หุ้นของบริษั ทอยู่ในบัญชีห ลักทรั พย์ซึ่ง เปิดไว้กับตั วแทนรับฝาก
หลักทรัพย์ (Depository Agents) ณ เวลา 17.00 น. (ตามเวลาสิงคโปร์) ของวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 มีสิทธิได้รับ
เงินปันผลประจาปี 2558
ทั้งนี้ บริษทั กาหนดจ่ายเงินปันผลประจาปี 2558 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559
จากนั้นนายประกอบเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถาม นายประกอบจึงขอให้
ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทประจาปี 2558
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

736,358,297 เสียง
0 เสียง
1,325 เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
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100
0
0

4.

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ

นายประกอบแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัดและข้อบังคับของบริษัทกาหนด
ว่า ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยในปีนี้กรรมการที่จะต้องออกจาก
ตาแหน่งตามกาหนดวาระมีจานวน 4 ท่านคือ
1.
2.
3.
4.

นายเนียว อา แชบ
นายเฉลิมภพ แก่นจัน
นายเกรียง ยรรยงดิลก
นายไชยยศ สินเจริญกุล

กรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการ

โดยกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามกาหนดวาระดังกล่าวข้างต้นมีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้เข้ามาดารง
ตาแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาของบริษัท เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายเนียว อา
แชบ นายเฉลิมภพ แก่นจัน นายเกรียง ยรรยงดิลก และนายไชยยศ สินเจริญกุล กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ และ/
หรือ กรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น และบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนดไว้ ในส่วนของกรรมการอิสระ บุคคลดังกล่าวมีความเป็นอิสระ สามารถให้ความเห็นได้
อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณ์์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตัง้ เป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ปรากฏใน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระซึ่งเข้มกว่า
ข้อกาหนดตามที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จากนั้ น นายประกอบเปิ ด โอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ซั ก ถามข้ อ สงสั ย เมื่ อ ไม่ มี ผู้ ใ ดมี ข้ อ ซั ก ถาม จึ ง มอบหมายให้
นางร่มธรรมดาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ ต้องออกจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ
กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้
1.

นายเนียว อา แชบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายเนียว อา แชบ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
และกรรมการอิสระของบริษัท ต่อไปอีก วาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

736,134,222 เสียง
195,100 เสียง
30,300 เสียง
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คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.97
0.03
0

2.

นายเฉลิมภพ แก่นจัน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแต่งตัง้ นายเฉลิมภพ แก่นจัน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
บริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
3.

735,485,322 เสียง
844,000 เสียง
30,300 เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.88
0.12
0

นายเกรียง ยรรยงดิลก

ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว และมี ม ติ อ นุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง นายเกรี ย ง ยรรยงดิ ล ก กลั บ เข้ า ด ารงต าแหน่ ง
กรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
4.

735,482,797 เสียง
845,500 เสียง
31,325 เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.88
0.12
0

นายไชยยศ สินเจริญกุล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายนายไชยยศ สินเจริญกุล กลับเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

728,073,472 เสียง
844,000 เสียง
7,442,150 เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

98.87
0.12
1.01

หมายเหตุ นายไชยยศ สินเจริญกุล งดออกเสียงในวาระนี้
5. พิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2559
นายประกอบได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจาปี 2559 รวมเป็นเงินจานวนไม่
เกิน 6,494,400 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการบริษัท
ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
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633,600
475,200

บาท/คน/ปี
บาท/คน/ปี

792,000
633,600

บาท/คน/ปี
บาท/คน/ปี

โดยมีรายละเอียดแสดงตามตารางได้ดังนี้

คณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
รวม

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
2559
2558
2557
4,435,200.4,435,200.4,118,400.2,059,200.2,059,200.2,059,200.6,494,400.6,494,400.6,177,600.-

จากนั้นนายประกอบเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2559
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติ อนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2559 โดยมีรายละเอียดตามที่
เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

736,328,297 เสียง
0 เสียง
31,325 เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

100
0
0

6. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2559
นายประกอบชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพือ่ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัดซึ่งกาหนดให้ที่ประชุม
สามัญประจาปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยสาหรับปีนี้ คณะกรรมการ
บริษัทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ งบริษัท
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด (“PWC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจาปี 2559 โดยมีรายชื่อดังนี้
1. นายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 หรือ
2. นางสาวสกุณา แย้มสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 หรือ
3. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095
โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ PWC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ PWC แทนได้
เนื่องจากได้พิจารณาผลการดาเนินงานของผู้ สอบบัญชีของ PWC ในรอบปีที่ผ่านมาแล้วเห็นว่าเป็นที่น่าพอใจ และ
ผู้สอบบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทและกลุ่มบริษัท ตลอดจนคุณสมบัติและการให้ความเห็นที่เป็น
ประโยชน์ต่อบริษัท การไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทาให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งเป็นสานักงานสอบ
บัญชีสากล และค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม โดยได้เสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชี ของบริษัทและบริษัทย่อยอีก 8
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แห่งเป็นจานวนเงินรวม 8,519,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัทจานวน 6,501,000 บาท และค่าสอบ
บัญชีของบริษัทย่อยจานวน 2,018,000 บาท ซึ่งปรับขึ้นจากปีก่อนประมาณร้อยละ 4.28 เนื่องจากบริษัทและบริษัท
ย่อยมีการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทาให้ขอบเขตการให้บริการและปริมาณงานเพิ่มมากขึ้ น ซึ่งสามารถ
พิจารณาข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมาได้ ดังนี้
ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
หน่วย:บาท
ค่าสอบบัญชีงบประจาปี
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
รวมค่าสอบบัญชี

2559
4,298,000

2558
4,109,000

4,221,000

4,060,000

8,519,000

8,169,000

นอกจากนี้ บริษัทได้ใช้บริการผู้สอบบัญชีของบริษทั ย่อยที่อยู่ตา่ งประเทศจากสานักงานสอบบัญชีเดียวกันและ
บางบริษัทย่อยใช้บริการจากสานักงานสอบบัญชีอื่นๆ ทั้งนี้ การเลือกใช้ผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัท จะพิจารณาจาก
คุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก
จากนั้นนายประกอบเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2559
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2559 โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

735,699,497 เสียง
628,800 เสียง
31,325 เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.91
0.09
0

7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ
ไม่มผี ู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา
จากนั้น นายประกอบได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่
นางสาวเพ็ญประภา ฤทธิบุญไชย ผู้รับมอบอานาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าตามที่บริษัทได้
มีนโยบายป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทมีนโยบายอย่างไรในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริต
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นายประกอบ ได้ชี้แจงว่า บริษัทตระหนัก และให้ความสาคัญในเรื่องนี้ จึงได้กาหนดให้มีนโยบายป้องกันการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ตั้งแต่ปี 2557 โดยได้รับการทบทวนจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2558 อีกครั้ง ส่วนการ
พิจารณาเข้าร่วมโครงการแนวร่วมเมื่อใด ยังไม่ได้กาหนดระยะเวลาที่แน่นอน
ทางนางสาวเพ็ญประภา แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทาง ก.ล.ต. ให้ความสาคัญกับเรื่องดังกล่าว จึงอยากเชิญชวนให้
บริษัทแสดงเจตจานงในการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งก็จะถือเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริษัทต่อไป
นายประกอบ เรีย นว่า ทางบริษั ทเห็ นด้วยเป็น อย่า งยิ่ง และยืนยั นที่จ ะสนั บสนุ นและให้ค วามร่วมมือกั บ
นโยบายดังกล่าว
Mr. Chew Xiang ผู้รับมอบฉันทะจาก Raiffeisen Bank International AG สอบถามว่าสาหรับประเด็นเรือ่ งข้อ
พิพาทของบริษัทนั้น บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลไว้ในหนังสือชี้ชวนสาหรับเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่
นางสาวธนวรรณ ชี้แจงว่า ทางบริษัทได้มีการเปิดเผยรายละเอียดและสาระสาคัญไว้ ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปีอย่างครบถ้วน
นายนันทพล จงวิไลเกษม ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้ คาถามแรกตามที่ตนเองได้สอบไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นปีที่
ผ่านมา เกี่ยวกับความเป็นไปได้เรื่องการซื้อหุ้นคืน ของบริษัท เนื่องจากราคาหุ้นอยู่ในระดับต่ามาก แต่ยังไม่เห็น ว่า
บริษัทได้ดาเนินโครงการนี้ จึงขอทราบเหตุผล คาถามต่อมา ขอทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการไตรภาคี ระหว่าง
ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เรื่องการยกเลิกการผูกติดราคายางกับสิงคโปร์ มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง คาถามที่ 3
สาหรับปี 2559 นี้ บริษัทมีโครงการใหญ่อะไรบ้าง และมีความคาดหวังว่า บริษัทจะเติบโตร้อยละเท่าไร คาถามสุดท้าย
คือ ในมุมมองของผู้บริหาร ราคายางปีนี้เป็นอย่างไร
นายกิติชัย มอบหมายให้นางสาวธนวรรณ เสงี่ยมศักดิ์ VP Business Development & Investor Relations
เป็นผู้ตอบคาถามเรื่องการซื้อหุ้นคืน
นางสาวธนวรรณ ชี้แจงว่า การดาเนินการเรื่องดังกล่าว บริษัทต้องพิจารณาความเหมาะสมโดยภาพรวม มี
ปัจจัยภายนอกหลายอย่าง ประกอบกับสภาพคล่องและงบประมาณการใช้เงินในอนาคตของบริษัทเอง จึงต้องมีการ
กลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบก่อน จึงจะพิจารณาดาเนินการ อีกทั้งยังต้องศึกษาเพื่อให้ปฏิบัติได้ครบถ้วนภายใต้
หลักเกณ์์และข้อกาหนดต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกากับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
นายวีรสิทธิ์ กล่าวเสริมว่า บริษัทพยายามให้ความสาคัญเรื่องการดาเนินงานธุรกิจ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์คือผล
ประกอบการที่ดีมากกว่าเน้นเรื่องราคาหุ้น
นายนัน ทพล ชี้แ จงว่า จุ ดประสงค์คือ ไม่ ได้ เน้ นเรื่อ งราคาหุ้ นเช่น กัน แต่ มีค วามเห็น ว่า บริ ษัท เป็ นบริษั ท
คุณภาพดีและมีผลประกอบการที่ดี น่าจะมีกาไรต่อหุ้นที่ดีกว่านี้ การดาเนินการของบริษัทเรื่องการลงทุนขยายกาลัง
การผลิตอาจจะส่งผลภายใน 3 ปี ในขณะที่การซื้อหุ้นคืน อาจจะทาให้เห็นผลภายในระยะเวลาที่น้อยกว่า
นายกิ ติชัย เรี ยนว่า ทางบริ ษัทยิ นดีรับ ฟังข้ อเสนอแนะนี้ อย่า งไรก็ดี จะต้อ งพิจ ารณารายละเอียดตามที่
นางสาวธนวรรณได้ชี้แจงข้างต้น รวมถึงระยะเวลาที่บริษัทต้องจาหน่ายหุ้นซื้อคืนด้วย
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จากนั้น นายไวยวุฒิ ได้ตอบคาถามเรื่องไตรภาคีว่าที่ผ่านมามองว่า ส่งผลดี เห็นได้จากระดับราคายางที่
ปรับตัวสูงขึ้น ส่วนเรื่องโครงการใหญ่ของบริษัทในปีนี้ ยังคงเป็นเรื่องการขยายกาลังการผลิต ถึงแม้จะมีผู้สอบถามว่า
เหตุใดจึงดาเนินการในช่วงนี้ที่ราคายางลง นายไวยวุฒิชี้แจงว่า เป็นปกติของอุตสาหกรรมนี้ ที่มีช่วงขึ้น และช่วงลง
ตอนนี้เราเห็นแนวโน้มว่าราคายางปรับตัวดี ขึ้นบ้างแล้ว และที่ผ่านมากาลังการผลิตที่มีก็ยังไม่เพียงพอต่ออุปสงค์ของ
ผู้บริโภค ดังนั้น การขยายกาลังการผลิตยังถือเป็นแนวทางที่บริษัทยังต้องดาเนินการต่อไปเรื่อยๆ ประกอบกับคู่แข่ง
หลายรายก็ออกจากตลาดไป ส่งผลให้เราสามารถรวบรวมตลาดได้ดียิ่งขึ้น
ส่วนคาถามเรื่องราคายางในปีนี้ นายไวยวุฒิมองว่ า น่าจะอยู่ในระดับที่ ดีกว่า ปีที่แล้ว โดยพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคจากเดิมที่จะซื้อยางจากเราก็ต่อเมื่อสินค้าคงเหลือของตนหมดแล้วเท่านั้น แต่เมื่อราคายางเริ่มปรับระดับขึ้น ก็
ทาให้ซื้อได้ในราคาแพงขึ้น จึงเริ่มกลับมาซื้อตามปกติ คือซื้อเพื่อเก็บสต็อกด้วย ไม่รอจนสินค้าคงเหลือหมดแล้วจึงซื้อ
เหมือนที่ผ่านมา ดังนั้น จึงส่งผลดีกับระดับราคายางธรรมชาติด้วยเช่นกัน
นายสมพร จงวิไลเกษม สอบถามว่าการที่บริษัทมีพื้นที่ปลูกยางกว่า 50,000 ไร่นั้น เมื่อใดพื้นที่เหล่านี้จะ
สามารถให้ผลผลิตได้มากกว่าร้อยละ 90 หรือ 40,000 ไร่ขึ้นไป
นายวีรสิทธิ์ ชี้แจงว่า การกรีดยางในพื้นที่ปลูกยางของบริษัทให้ได้ 40,000 ไร่นั้น อาจจะต้องรอเวลาอีก
พอสมควร ตามแผนงานที่ประมาณการไว้ ในปีนี้คือ ปี 2559 จะมีพื้นที่กรีดยางประมาณ 200 ไร่ ถัดไปคือปี 2563 จะมี
พื้นที่กรีดได้ประมาณ 7,000 ไร่ ถัดไปคือปี 2565 มีพื้นที่กรีดประมาณ 13,000 ไร่ จะสังเกตได้ว่าตัวเลขพื้นที่กรีดยาง
จะเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณไปเรื่อยๆ ดังนั้น จึงประมาณการได้ว่า ปีที่จะกรีดได้ 40,000 ไร่ อยู่ในช่วงปี 2568-2573
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมประธานจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.20 น.

(นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล)
ประธานการประชุม
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