รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2560
ของ
บริ ษทั ศรีตรังแอโกรอิ นดัสทรี จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 เริม่ ประชุมเวลา 10.30 น.
ณ ห้องแกรนด์บอลรูมเอ ชัน้ 8 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า
เลขที่ 29 ถนนประชาธิปัตย์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 ของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) มี
ผู้ถือ หุ้น มาเข้าร่วมประชุ ม ด้วยตนเองและโดยการมอบฉัน ทะเริ่ม ต้น เป็ น จานวนรวม 1,103 คน นับ จ านวนหุ้น ได้
859,565,848 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 67.15 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ครบเป็ นองค์ประชุม ตามที่
กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว นางร่มธรรม ชาลปติ ผู้ประสานงานการประชุมได้กล่าวแนะนากรรมการและ
ผูบ้ ริหารทีเ่ ข้าร่วมประชุมดังรายนามต่อไปนี้
1.
2.

นายไวยวุฒ ิ สินเจริญกุล
นายประกอบ วิศษิ ฐ์กจิ การ

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

นายไชยยศ สินเจริญกุล
นายลี พอล สุเมธ
นายกิตชิ ยั สินเจริญกุล
นายวีรสิทธิ ์ สินเจริญกุล
นายหลี่ ซื่อเฉียง
นายภัทราวุธ พาณิชย์กุล
นายเฉลิมภพ แก่นจัน
นายเกรียง ยรรยงดิลก
นายสมัชชา โพธิถาวร
์

ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการ
กรรมการ กรรมการบริหาร และผูจ้ ดั การสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
1. นายเนียว อา แชบ
กรรมการอิสระ

เนื่องจากปั ญหาทางสุขภาพ

จากนัน้ ได้แนะนาบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้
1.

นายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด ซึ่งเป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริษทั ปี 2559

2.

นางสาวชุมพิชา วิวติ เสวี ทีป่ รึกษากฎหมายจาก บริษทั วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จากัด

3.

นายวศิน อุชุวาสิน ที่ปรึกษากฎหมายจากสานักงานวศิน ทนายความ ทาหน้าที่เป็ น inspector เพื่อ
ดูแลให้การประชุมผู้ถอื หุ้นเป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษทั รวมถึงเป็ น
พยานในการนับคะแนน
นางพัชรินทร์ อนุวงศ์วฒ
ั นชัย เลขานุการบริษทั

4.

จากนัน้ ได้เรียนเชิญ นายไวยวุฒิ สินเจริญ กุล ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทาหน้ าที่เป็ นประธานที่ประชุม
กล่าวเปิ ดการประชุม นายไวยวุฒิ ได้กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุ้น และได้กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2560
จากนัน้ ได้มอบหมายให้นายประกอบ วิศษิ ฐ์กจิ การ รองประธานกรรมการบริษทั ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูด้ าเนินการประชุม
ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายประกอบได้มอบหมายให้เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ทาการชีแ้ จงให้ทป่ี ระชุม
ทราบถึงวิธปี ฏิบตั ใิ นการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุ้น ในแต่ละวาระ ดังนี้ การ
ลงคะแนนเสียงจะเป็ นแบบ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง (1 share 1 vote) ผูถ้ อื หุน้ จะได้รบั บัตรลงคะแนนทัง้ หมด 8 ระเบียบวาระ
การประชุม จานวน 11 ใบ เนื่องจากในระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั กิ ารเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งออก
จากตาแหน่งตามกาหนดวาระจะมีบตั รลงคะแนน 4 ใบ นายประกอบจะชีแ้ จงรายละเอียดแต่ละระเบียบวาระ เมื่อชีแ้ จง
เสร็จจะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ซกั ถามในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับ ระเบียบวาระนัน้ ๆ และตอบข้อซักถามดังกล่าวก่อนที่
จะทาการลงมติ โดยขอให้ผถู้ อื หุน้ ทีต่ ้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุ ลให้ทป่ี ระชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดง
ความเห็นทุกครัง้ เมื่อได้ลงมติเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ให้ผถู้ อื หุน้ ลงลายมือชื่อทีม่ ุมล่างด้านขวามือของบัตรลงคะแนน ใน
การลงคะแนนของทุกระเบียบวาระ เจ้าหน้าทีจ่ ะทาการเก็บบัตรลงคะแนน เฉพาะบัตรลงคะแนนที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ
“งดออกเสียง” โดยนายประกอบจะสอบถามว่าท่านใด “ไม่เห็นด้วย” โปรดยกมือขึน้ และท่านใด “งดออกเสียง” โปรด
ยกมือขึน้ ถ้ามีท่านใดยกมือขึน้ จะมีเจ้าหน้าทีเ่ ดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนามาประมวลผล ส่วนท่านทีไ่ ม่ยกมือ ถือ
ว่า “เห็นด้วย” บัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยจะถูกเก็บตอนท้ายของการประชุม ยกเว้น ระเบียบวาระที่ 4 ในส่วนการ
เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งออกจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่
ดี จะทาการเก็บบัตรลงคะแนนทุกความคิดเห็น คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อนามาประมวลผลทันที
ในการรวมผลคะแนน บริษทั จะนาคะแนนเสียงทีไ่ ม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทัง้ หมดทีเ่ ข้าร่วม
ประชุม และส่วนทีเ่ หลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงทีล่ งคะแนนเสียงเห็นด้วยในระเบียบวาระนัน้ ๆ
กรณีผู้ถือหุ้นที่ทาหนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข หรือแบบ ค มอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออก
เสียง และกาหนดให้กรรมการหรือกรรมการอิสระซึง่ เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผูถ้ อื
หุน้ หรือผูม้ อบฉันทะ บริษทั ได้ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผูถ้ อื หุน้ หรือผูม้ อบฉันทะไว้ล่วงหน้าแล้ว
วิธกี ารลงคะแนนและเก็บบัตรลงคะแนน จะดาเนินการเช่นเดียวกันนี้ทุกๆ ระเบียบวาระการประชุม
ภายหลังจากนัน้ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามข้อสงสัยในการออกเสียงลงคะแนน ซึง่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมี
ข้อซักถาม
อนึ่ง ก่อนเริม่ การประชุมวาระที่ 1 มีผถู้ อื หุน้ ทยอยมาประชุมเพิม่ อีก จึงมีผถู้ อื หุน้ มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
และโดยการมอบฉัน ทะเป็ น จานวนรวม 1,104 คน นับ จ านวนหุ้น ได้ 859,566,059 หุ้น คิด เป็ น ร้อยละ 67.15 ของ
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั
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เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม นายประกอบจึงเริม่ การประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
1. พิ จารณารับรองรายงานการประชุมวิ สามัญผูถ้ ือหุ้นครังที
้ ่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม
2560
นายประกอบเสนอรายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่ส่งมาด้วย 1 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ ให้ท่ปี ระชุมพิจารณา จากนัน้ เปิ ด
โอกาสให้ซกั ถามข้อสงสัย
เมื่อไม่มผี ูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สงสัยใดๆ ทีป่ ระชุมจึงพิจารณา และมีมติรบั รองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ครัง้ ที่ 1/2560 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ตามที่เสนอ โดยที่ประชุมได้มมี ติอนุ มตั ดิ ้วยคะแนนเสียงเป็ น
เอกฉันท์ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

859,566,059 เสียง
0 เสียง
0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0

ก่อนเริม่ การประชุมในวาระที่ 2 มีผถู้ อื หุน้ ทยอยมาประชุมเพิม่ อีก ดังนัน้ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี
2560 จึงมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็ นจานวนรวม 1,106 คน นับจานวนหุ้นได้
859,636,659 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 67.16 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั
2. รับทราบผลการดาเนิ นงานของคณะกรรมการในรอบปี 2559 และพิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นของ
บริษทั ประจาปี 2559 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
นายประกอบมอบหมายให้ น างสาวธนวรรณ เสงี่ย มศั ก ดิ ์ VP Business Development and Investor
Relations เป็ นผูช้ แ้ี จงรายละเอียดในวาระนี้ให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
ก่อนเริม่ การชีแ้ จงรายละเอียดในวาระนี้ นางสาวธนวรรณได้เรียนให้ท่านผูถ้ อื หุน้ ทราบว่า ทางบริษทั ได้มกี าร
จัดทาคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (MD&A) ทุกครัง้ สาหรับการส่งงบการเงินควบคู่ไปด้วย พร้อมทัง้ การ
อธิบายการเปลีย่ นแปลงตัวเลขของงบการเงิน รวมทัง้ ปั จจัยต่างๆ ทีก่ ระทบต่อบริษทั ทัง้ ทางด้านบวกและลบ
หลังจากนัน้ นางสาวธนวรรณได้ช้ีแ จงรายละเอีย ดผลการดาเนิ น งานของคณะกรรมการในรอบปี 2559
ตลอดจนฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษทั ตามงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงฐานะการเงินรวม ให้ทป่ี ระชุมทราบ
ดังนี้
ผลการดาเนิ นงาน
ปริมาณการขายและรายได้จากการขาย
ปี 2559 นับเป็ นช่วงแห่งการเปลีย่ นแปลงของอุตสาหกรรมยางธรรมชาติ หลังผ่านพ้นจุดต่าสุดในช่วงไตรมาส
ที่ 1 ปี 2559 แต่ดว้ ยปั จจัยบวกจากปริมาณอุปทานทีม่ อี ยู่อย่างจากัด รวมถึงมาตรการการจากัดการส่งออกของประเทศ
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ไทย มาเลเซีย และอิน โดนี เซีย ในช่ วงระหว่างเดือนมีน าคม – สิงหาคม 2559 ซึ่งหนุ น ความต้องการบริโภคยาง
ธรรมชาติเติบโตในอัตราที่เพิ่มขึ้น และราคายางธรรมชาติปรับ ตัวในทิศทางที่ดีข้นึ ส่งผลให้ในปี 2559 บริษัทฯ มี
ปริมาณการขายสูงทีส่ ุดในประวัตกิ ารณ์ท่ี 1,494,094 ตัน หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 33 ซึง่ เติบโตในอัตราทีส่ งู กว่าการเติบโต
ของปริมาณอุปสงค์ยางธรรมชาติของโลกทีร่ อ้ ยละ 3.0 ซึง่ ไม่เพียงส่งผลให้รายได้เติบโตเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 26 เป็ น 77,266
ล้านบาทในปี 2559แต่ยงั ส่งผลให้สว่ นแบ่งการตลาดปรับตัวเพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 12 จากเดิมร้อยละ 9 ในปี 2558 อีกด้วย
ปริมาณการขายแยกตามประเทศ
ปริมาณการขายทีเ่ ติบโตสูงเป็ นประวัตกิ ารณ์ได้รบั ปั จจัยสนับสนุ นจากการที่บริษัทมีฐานธุรกิจขนาดใหญ่ท่มี ี
การกระจายตัวของภาคการผลิต การสรรหาวัตถุดบิ และการกระจายตัวของลูกค้าเป็ นอย่างดี ในปี 2559 ตลาดหลักของ
บริษทั ยังเป็ นประเทศจีนเป็ นหลักคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 49 ของปริมาณการขายทัง้ หมด รองลงมาคือตลาดในประเทศ
ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 16 โดยปริมาณการขายที่เพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญเมื่อเทียบกับปี ก่อนส่วนใหญ่มาจาก
การเพิม่ ขึน้ ของปริมาณการขายไปยังประเทศจีน ในไทยเอง รวมทัง้ สิงคโปร์ ยุโรป และอินเดีย
รายได้จากการขายแยกตามผลิ ตภัณฑ์
ในปี 2559 ผลิตภัณฑ์หลักของบริษทั ยังคงเป็ นยางแท่ง ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 73 ของรายได้จากการขาย
ทัง้ หมด ในขณะที่รายได้จากการขายยางแผ่นรมควัน และ น้ ายางข้น คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 9 และ ร้อยละ 8 ของ
รายได้จากการขายทัง้ หมด ตามลาดับ
รายได้จากการจาหน่ ายยางแท่งปรับตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 26 เมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ
เพิม่ ขึน้ ของปริมาณการขายคิดเป็ นร้อยละ 34 เช่นเดียวกับรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ยางแผ่นรมควันและน้ายางข้น
ทีเ่ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 34 และร้อยละ 28 ตามลาดับ
การเพิม่ ขึน้ ของปริมาณการขายนอกจากเป็ นผลมาจากการเติบโตของอุปสงค์โดยรวมแล้ว การเติบโตทีช่ ดั เจน
ยังเป็ นผลจากนโยบายในการขายในปี 2559 ที่แตกต่างจากปี 2558 ซึ่งบริษัทดาเนินนโยบายการขายแบบเลือกสรร
(Selective selling) ซึง่ เป็ นการยอมลดส่วนแบ่งทางการตลาดเพื่อรักษาความสามารถในการทากาไร
กาไรขัน้ ต้น
ก าไรขัน้ ต้น ส าหรับ ปี 2559 เท่ า กับ 5,414 ล้านบาท หรือ เพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 54 ในฐานะผู้ป ระกอบการยาง
ธรรมชาติรายใหญ่ทส่ี ดุ และรูปแบบธุรกิจแบบครบวงจร ทาให้บริษทั ฯ สามารถบริหารนาตลาด ตลอดจนสามารถรองรับ
ปริมาณอุปสงค์ทป่ี รับตัวเพิม่ ขึน้ ในช่วงทีส่ ภาวะตลาดปรับตัวดีขน้ึ ได้
อัตรากาไรขัน้ ต้นปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 5.7 ในปี ทแ่ี ล้ว มาอยู่ทร่ี อ้ ยละ 7.0 ในปี 2559
ปั จจัยทีม่ ีผลต่อการดาเนิ นงาน
ปั จจัยหลักทีก่ ระทบผลการดาเนินงานของบริษทั ประกอบด้วย 6 ปั จจัยหลัก ได้แก่
1) ความผันผวนของราคายางธรรมชาติ
2) อัตราแลกเปลีย่ นสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
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3) ต้นทุนทางการเงิน
4) ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนบริษทั ร่วมและกิจการร่วมค้า
5) นโยบายของรัฐบาล และ
6) นโยบายภาษีของประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินงานของบริษทั ฯ
ปั จจัยทีม่ ีผลต่อการดาเนิ นงาน – ความผันผวนของราคายางธรรมชาติ
เป็ น ที่ท ราบกัน ดีอยู่แล้วว่าราคาและความผัน ผวนของยางธรรมชาติส่งผลกระทบโดยตรงต่ อ รายได้และ
ความสามารถในการทากาไรของบริษทั ภายหลังจากทีร่ าคายางธรรมชาติผ่านพ้นจุดต่าสุดในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2559
ผสานปั จจัยบวกจากปริมาณอุปทานทีถ่ ูกจากัดด้วยสภาพอากาศที่แห้งแล้งผิดปกติตามมาด้วยปริมาณฝนที่ตกอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงมาตรการการจากัดการส่งออกของประเทศไทย มาเลเซียและอินโดนีเซีย ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม –
สิงหาคม 2559 ได้ส่งผลให้ราคายางธรรมชาติปรับตัวในทิศทางทีด่ ขี น้ึ และปริมาณความต้องการบริโภคยางธรรมชาติ
เติบโตในอัตราทีเ่ พิม่ ขึน้ ส่งผลให้บริษทั ฯ มีการกลับรายการค่าเผื่อการลดลงของสินค้าคงเหลือจานวน 454 ล้านบาท
อย่างไรก็ดี ความผันผวนของราคายางธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2559 ทีร่ าคายาง
ธรรมชาติในช่ ว งกลางเดือ นธัน วาคมพุ่ ง สูง ขึ้น ประมาณร้อ ยละ 60 เมื่อ เทีย บช่ ว งต้ น ไตรมาส อัน เป็ นผลมาจาก
แนวนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ส่งผลให้บริษทั ฯ มีขาดทุนจากตราสารอนุ พนั ธ์ทาง
การเงินเกี่ยวกับยางพารา ซึ่งรายการดังกล่าวถูกบันทึกเป็ นขาดทุนในทางบัญชีทนั ที สวนทางกับการรับรูร้ ายได้จาก
การขายจะมีการรับรูเ้ มื่อมีการส่งมอบสินค้าซึง่ จะอ้างอิงจากราคาขายจากการทาสัญญาขายล่วงหน้าราว 2 เดือนก่อน
การส่งมอบ
ปั จจัยทีม่ ีผลต่อการดาเนิ นงาน – อัตราแลกเปลีย่ นสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
ในปี 2559 ค่าเงินบาทเฉลี่ยทัง้ ปี ปรับตัวอ่อนค่าลงร้อยละ 3.0 จากเฉลี่ย 34.09 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในปี
2558 เป็ น 35.12 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2559 ความไม่ชดั เจนของนโยบายการปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ของธนาคาร
กลางสหรัฐส่งกระทบต่อการเคลื่อนย้ายเงินทุนซึง่ ก่อให้เกิดความผันผวนของตลาดอัตราแลกเปลีย่ น ส่งผลให้กาไรจาก
อัตราแลกเปลีย่ นปรับตัวลดลงจากเดิม 214 ล้านบาทในปี 2558 เป็ น 6 ล้านบาทในปี 2559
ปั จจัยทีม่ ีผลต่อการดาเนิ นงาน – ต้นทุนทางการเงิ น
ปั จจัยสาคัญ ที่ส่งผลกระทบต่ อต้น ทุ น ทางการเงิน ของบริษัท ฯ ได้แก่ อัต ราดอกเบี้ย ราคายางธรรมชาติ
ปริมาณการขาย และการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน ในปี 2559 ดอกเบี้ยจ่ายปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนตามการ
เพิม่ ขึน้ ของเงินกูย้ มื ระยะสัน้ และระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุ นการขยายธุรกิจ ตลอดจนปริมาณการขายที่
เพิม่ ขึน้ และราคายางธรรมชาติทป่ี รับตัวสูงขึน้ ในระหว่างปี
อย่างไรก็ตาม ต้นทุนทางการเงินโดยรวมได้ปรับตัวลดลงจาก 857 ล้านบาท ในปี 2558 เป็ น 707 ล้านบาท
ในปี 2559 หรือลดลงร้อยละ 18 ซึง่ มีสาเหตุมาจากการทีค่ ่าเงินสกุลรูเปี ยอินโดนีเซียปรับตัวในทิศทางทีด่ ขี น้ึ เมื่อเทียบ
กับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับในปี 2558 ทีบ่ ริษทั ฯ มีขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงจากอัตราแลกเปลีย่ นของเงิ น
กูย้ มื สกุลดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากค่าเงินสกุลรูเปี ยอินโดนีเซียอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลดอลลาร์สหรัฐ
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ปั จจัยทีม่ ีผลต่อการดาเนิ นงาน ส่วนแบ่งกาไรจากเงิ นลงทุนในบริษทั ร่วมและกิ จการร่วมค้า
ในปี 2559 บริษทั ฯ ได้รบั ส่วนแบ่งกาไรจากการลงทุนในบริษทั ร่วมและกิจการร่วมค้ารวมเท่ากับ 403 ล้านบาท
โดยร้อยละ 67 มาจากธุรกิจถุงมือยาง และร้อยละ 46 จากธุรกิจท่อไฮโดรลิกแรงดันสูง การลดลงของส่วนแบ่งกาไรจาก
การลงทุนในบริษทั ร่วมและกิจการร่วมค้าร้อยละ 38 จากปี ก่อน ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการลดลงของส่วนแบ่งกาไรจาก
ธุรกิจถุงมือยางทางการแพทย์ท่ีมกี าไรลดลงเนื่องจากการแข่งขันที่สงู ขึน้ แม้ว่าจะหักลบกับการเพิม่ ขึน้ ของกาไรสุทธิ
ของธุรกิจท่อไฮโดรลิกแรงดันสูง
การแยกกิ จการร่วมค้าและบริษทั ร่วมกับ Semperit
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ทีผ่ ่านมา ซึง่ เป็ นเหตุการณ์ภายหลังวันทีใ่ นงบการเงินปี 2559 บริษทั ฯ ได้ทาการ
แยกกิจการกับ Semperit ส่งผลให้บริษทั ฯ มีสดั ส่วนการถือหุน้ ใน Siam Sempermed Corp., Ltd. (ซึง่ ต่อมาได้เปลีย่ น
ชื่อเป็ น บจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) (“STGT”) เพิม่ เป็ นร้อยละ 90 ในขณะที่ Semperit จะมีสดั ส่วนการถือหุน้ ใน
บริษัทร่วมอื่นๆ ในสัดส่วนร้อยละ 100 ซึ่งประกอบด้วย 1) Sempermed USA, Inc. 2) Sempermed Singapore Pte
Ltd. 3) Semperflex Shanghai Ltd. 4) Shanghai Sempermed Glove Sales Co., Ltd. และ 5) Shanghai Semperit
Rubber & Plastics Products Co., Ltd. ทัง้ นี้ Semperflex Asia Corp., Ltd. (“SAC”) จะยังคงประกอบธุรกิจต่ อไปใน
ฐานะกิจการร่วมค้าระหว่างบริษัทฯ และ Semperit โดยบริษัทฯ ให้สทิ ธิ Semperit ในการเข้าซื้อหุ้น SAC ที่ถือโดย
บริษัท ฯ รวมตลอดจนผู้ถือหุ้น รายอื่น ๆ ของ SAC ซึ่งคิด รวมเป็ น ร้อ ยละ 50.0 ของหุ้น ที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด
ในช่วงระหว่างปี 2562 – 2564
การแยกกิจการครัง้ นี้เป็ นผลให้คดีความ ข้อพิพาททางกฎหมาย และการอนุญาโตตุลาการ ทีม่ ใี นศาลยุตธิ รรม
ทัง้ หมดเป็ นอันสิน้ สุดลง อีกทัง้ ยังเป็ นการยุตกิ ารปฏิบตั ติ ามสัญญากิจการร่วมค้า รวมถึงข้อผูกพันอื่น ๆ ทีม่ ผี ลใช้บงั คับ
ภายหลังจากทีส่ ญ
ั ญาระหว่างผูถ้ อื หุน้ สิน้ สุดลงอีกด้วย
การเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของ STGT ซึง่ มีกาลังการผลิตใหญ่เป็ นอันดับ 1 ใน 5 ของผูผ้ ลิตถุงมือทางการแพทย์ใน
ระดับโลก เป็ นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของการดาเนินงานของกลุ่มบริษทั ฯ ในฐานะผูน้ าในอุตสาหกรรมการผลิต
ยางธรรมชาติอย่างครบวงจร ส่งผลให้การบันทึกบัญชีใน STGT จะเปลีย่ นจากการรับรูส้ ่วนแบ่งกาไร (profit sharing)
ตามวิธสี ว่ นได้เสีย (equity method) เป็ นการจัดทางบการเงินรวม (consolidation) ซึง่ ไม่เพียงช่วยลดความผันผวนของ
ผลประกอบการโดยรวมของกลุ่มบริษัทฯ อันมาจากธุรกิจกลางน้ าในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ แต่ยงั เป็ น การ
เพิม่ สินทรัพย์ หนี้สนิ รายได้ และผลกาไรในภาพรวมด้วยเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม รายการจาหน่ายหุน้ และเงินลงทุนในบริษทั ร่วมทีก่ ล่าวมาข้างต้นจะส่งผลให้ส่วนแบ่งกาไรจาก
บริษทั ร่วมและกิจการร่วมค้าในงบการเงินรวมปรับตัวลดลง
ปั จจัยทีม่ ีผลต่อการดาเนิ นงาน – นโยบายของรัฐบาล
นโยบายของรัฐบาลไทยอาจเป็ น ประโยชน์ หรือส่งผลกระทบในเชิงลบต่ อการดาเนิ นงานของบริษัท ฯ ดัง
ตัวอย่างที่ การแทรกแซงราคายางของรัฐบาลไทยโดยการรับซื้อวัตถุดบิ ในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดผ่านกองทุนมูล
ภั ณ ฑ์ ก ัน ชน (Buffer Fund) ในช่ ว งไตรมาสที่ 1 ปี 2558 ได้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ กระบวนการสะสมวัต ถุ ดิ บ และ
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ความสามารถในการขายของบริษทั ฯ เนื่องจากนโยบายดังกล่าวส่งผลให้ราคายางแผ่นรมควันในประเทศปรับตัวสูงขึน้
ในขณะทีร่ าคาในตลาดโลกมิได้ปรับตัวสูงขึน้ ในระดับเดียวกัน
ล่าสุดทีส่ ภาไตรภาคียางพารา ซึง่ ประกอบไปด้วยประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ได้ทาข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในการจากัดปริมาณการส่งออกจานวน 615,000 ตัน ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม – สิงหาคม
2559 โดยข้อตกลงดังกล่าวได้สง่ ผลกระทบต่อปริมาณการส่งออกของบริษทั ฯ ในระดับหนึ่ง
ปั จจัยทีม่ ีผลต่อการดาเนิ นงาน – นโยบายภาษี ของประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนิ นงานของบริษทั ฯ
การที่สหรัฐอเมริกาปรับเพิ่มภาษีนาเข้ายางล้อรถยนต์จากจีนขึ้นอีกครัง้ ในช่วงเดือนมกราคม 2558 ส่งผล
กระทบโดยตรงต่ อผู้ผลิต ยางล้อรถยนต์ในประเทศจีน นโยบายดังกล่าวส่งผลให้เกิดการปรับ เปลี่ยนยอดขายตาม
ภูมศิ าสตร์ของกลุ่มลูกค้าสาหรับผูผ้ ลิตยางธรรมชาติ ซึง่ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของความต้องการยางธรรมชาติ
ทัวโลก
่
ในขณะที่การปรับลดภาษีซ้อื รถยนต์ขนาดเล็กของประเทศจีนที่มผี ลตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงสิน้ ปี 2559
และการจ ากัด น้ า หนั ก ของรถบรรทุ ก ที่ มี ผ ลตั ง้ แต่ เ ดื อ นกัน ยายน 2559 มี ส่ ว นกระตุ้ น ปริม าณความต้ อ งการ
ภายในประเทศอีกทัง้ สนับสนุนอุตสาหกรรมยางและยานยนต์
ผลการดาเนิ นงาน (ขาดทุนสุทธิ )
ในปี 2559 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 758 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากกาไรสุทธิในปี 2558 ที่ 1,118 ล้าน
บาท อัตรากาไรสุทธิทป่ี รับตัวลดลงมีสาเหตุมาจาก
o ขาดทุนจากการดาเนินงาน
o การลดลงของส่วนแบ่งกาไรจากธุรกิจถุงมือยางทางการแพทย์ท่มี กี าไรลดลงเนื่องจากการแข่งขัน
สูงขึน้
o แม้ว่าจะหักลบกับการลดลงของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และการลดลงของต้นทุนทางการเงินเนื่องจาก
ค่าเงินสกุลรูเปี ยอินโดนีเซียปรับตัวในทิศทางทีด่ ขี น้ึ เมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ
ทัง้ นี้ ณ สิ้น ปี 2559 บริษัท ฯ มีส่วนเกิน จากการตีราคาสิน ค้าคงเหลือจ านวน 2,910 ล้านบาทซึ่งเกิดจาก
ผลต่างระหว่างการคานวณมูลค่าสินค้าคงเหลือด้วยวิธมี ูลค่าสุทธิท่จี ะได้รบั กับวิธรี าคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่จี ะได้รบั
แล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า
ฐานะทางการเงิ น – โครงสร้างสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
57% ของสินทรัพย์ของบริษทั คือสินทรัพย์หมุนเวียน ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นสินค้าคงเหลือและลูกหนี้การค้า
สินทรัพย์หมุนเวียน ณ สิน้ ปี 2559 เพิม่ ขึน้ 10,281 ล้านบาท หรือร้อยละ 48 ส่วนใหญ่เป็ นผลจากการเพิม่ ขึน้
ของสินค้าคงเหลือจ านวน 6,971 ล้านบาท จากการขยายตัวของปริมาณการขายและการเพิ่มสูงขึ้น ของราคายาง
ธรรมชาติ การเพิม่ ขึน้ ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื จานวน 4,239 ล้านบาท สืบเนื่องมาจากปริมาณการขายทีส่ งู เป็ น
ประวัติการณ์ และราคาขายเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติท่สี ูงขึน้ โดยหักลบกับการลดลงของเงินสดและรายการ
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เทียบเท่าเงินสดจานวน 523 ล้านบาท และการลดลงของตราสารอนุ พนั ธ์ทางการเงินจานวน 172 ล้านบาท ซึง่ เป็ นผล
มาจากความผันผวนของราคายางธรรมชาติ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของบริษทั ส่วนใหญ่คอื ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ คิดเป็ นร้อยละ 28 ของสินทรัพย์รวม
ทัง้ หมด
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ 1,799 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.0 ส่วนใหญ่เป็ นการลงทุนเพิม่ ในที่ดนิ อาคาร
และอุปกรณ์จานวน 580 ล้านบาท จากการตัง้ โรงงานใหม่และการขยายโรงงานยางแท่งและน้ายางข้น การเพิม่ ขึน้ ของ
เงินลงทุนในบริษทั ร่วมและกิจการร่วมค้าจานวน 452 ล้านบาทจากผลประกอบการทีเ่ พิม่ ขึน้ ของบริษทั ร่วมและกิจการ
ร่วมค้า ตลอดจนการลงทุนปลูกสวนยางทีเ่ พิม่ ขึน้ จานวน 352 ล้านบาท การเพิม่ ขึน้ ของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
จานวน 289 ล้านบาท และการเพิ่มขึน้ ของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนสุทธิจานวน 151 ล้านบาท จากการติดตัง้ ระบบ SAP
และต้นทุนทางตรงในการติดตัง้ ระบบ SAP
ในปี 2559 โรงงานยางแท่งแห่งใหม่ของบริษทั ทีจ่ งั หวัดเลยได้เริม่ ทาการผลิตได้ในเดือนกรกฎาคม ด้วยกาลัง
การผลิต 61,000 ตันต่อปี ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีกาลังการผลิตจากโรงงานทัง้ สิน้ 35 โรงงานรวม 2.4 ล้านตัน ซึ่งเป็ น
กาลังการผลิตทีส่ งู ทีส่ ดุ ในโลก
ฐานะทางการเงิ น – โครงสร้างหนี้ สิ นและส่วนของผูถ้ ือหุ้น
หนี้ สิน
65% ของหนี้สนิ ของบริษทั คือเงินกูร้ ะยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
ในปี 2559 หนี้สนิ ของบริษัทฯ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 60 โดยส่วนใหญ่ มาจากการเพิม่ ขึน้ ของเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จาก
สถาบันการเงินจานวน 9,988 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายตัวของสินค้าคงเหลือและลูกหนี้การค้า การเพิม่ ขึน้ ของ
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี จานวน 4,946 ล้านบาท จากการจัดชัน้ เงิน
กูย้ มื ระยะยาวให้ไปอยู่ในส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี การเพิม่ ขึน้ ของเจ้าหนี้การค้าและ
เจ้าหนี้อ่นื จานวน 480 ล้านบาท เนื่องจากราคาวัตถุดบิ ยางธรรมชาติปรับตัวสูงขึน้ และการเพิม่ ขึน้ ของตราสารอนุพนั ธ์
ทางการเงินจานวน 383 ล้านบาท
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ลดลง 1,422 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.7 ณ สิน้ ปี 2559 อันเป็ นผลมาจากขาดทุนสุทธิระหว่างปี
เงินปั นผลจ่ายจานวน 512 ล้านบาท และการลดลงของส่วนเกินทุนจากการประเมินราคาสินทรัพย์ - (สุทธิจากค่าเสื่อม
ราคาสะสม) จานวน 131 ล้านบาท
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อัตราส่วนทางการเงิ น
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratios)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั มีอตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.97 เท่า ลดลงจากปี 2558 ที่ 1.21 เท่า ซึง่
เป็ นผลมาจากการทีห่ นี้สนิ หมุนเวียนเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจเพิม่ สูงขึน้
อัตราส่วนหนี้ สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น (Debt to equity ratio "D/E" )
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 1.81 เท่า เพิม่ ขึน้ จากปี 2558 ที่ 1.06
เท่า จากการเพิม่ สูงขึน้ ของเงินกูย้ มื ระยะสัน้ และระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจ การเติบโต
ของปริมาณการขาย และการเพิม่ ขึน้ ของราคายางธรรมชาติ
วงจรเงิ นสด (Cash Cycle)
การเพิม่ ขึน้ ของวงจรเงินสด (หรือ Cash Cycle) เป็ นการเพิม่ ขึน้ ทางเทคนิคของระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่
เนื่องจากราคายางธรรมชาติทล่ี ดลงทาให้ตน้ ทุนขายต่าลงเมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้าประกอบกับสินค้าคงเหลือเพิม่ ขึน้ ตาม
กาลังการผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ ส่งผลให้ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ ตามการคานวณเพิม่ สูงขึน้ ส่งผลให้ Cash Cycle ยาวขึน้ ใน
ขณะทีก่ ารดาเนินงานในด้านต่างๆ ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
อัตราหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ถาวร (Fixed asset turnover ratio)
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 4.58 เท่า เพิม่ ขึน้ จากปี 2558 ที่ 3.87
เท่า ซึง่ เป็ นผลมาจากการเพิม่ ขึน้ ของรายได้ทป่ี รับตัวสูงขึน้ ตามการเติบโตของปริมาณการขาย และการเดินกาลังการ
ผลิตอย่างมีประสิทธิภาพทีส่ งู ขึน้ ของเครื่องจักรต่างๆ ทีไ่ ด้ลงทุนไปก่อนหน้านี้
ข้อมูลทางการเงิ น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นปรับตัวลดลงจาก 16.67 บาทต่อหุ้น ณ สิน้ ปี 2558 เป็ น 15.56 บาทต่อหุ้น ณ สิน้ ปี
2559
กาไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุน้ เท่ากับ -0.62 บาทต่อหุ้น ในปี 2559 อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงจ่ายเงินปั นผลในอัตรา 0.4 บาท
ต่อหุน้ ซึง่ จ่ายจากกาไรสะสมของบริษทั
จากนัน้ นายประกอบเปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมซักถามข้อสงสัย
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ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามเรื่องกาไร/ขาดทุนในตราสารอนุ พนั ธ์ว่า ส่วนทีแ่ สดงใน presentation ของสินทรัพย์ทเ่ี ป็ น
pie chart มีสว่ นทีเ่ ป็ นกาไรจากตราสารอนุพนั ธ์ แต่ทาไมบริษทั แจ้งว่ามีผลขาดทุนจากตราสารอนุพนั ธ์
นางสาวธนวรรณชีแ้ จงว่า เนื่องจาก slide หนึ่งเป็ นงบดุล (Balance Sheet) ซึง่ ข้อมูลทีแ่ สดงยอดคงเหลือของ
สิน ทรัพ ย์ข องบริษัท ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 แต่ อีก ส่ว นของก าไร/ขาดทุ น จากตราสารอนุ พ ัน ธ์นั น้ คือ ยอดที่
เปลีย่ นแปลงในมูลค่าระหว่างปี ซึง่ จะแสดงในงบกาไรขาดทุน โดยในปี 2559 บริษทั มีผลขาดทุนจากตราสารอนุพนั ธ์
เมื่อ ไม่ มีผู้ ใ ดมีข้อ สงสัย ใดๆ เพิ่ ม เติ ม นายประกอบจึง ขอให้ ท่ีป ระชุ ม รับ ทราบผลการด าเนิ น งานของ
คณะกรรมการในรอบปี 2559 และพิจารณาอนุ ม ัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุ น เบ็ดเสร็จของบริษัท
ประจาปี 2559 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทีน่ าเสนอ
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วรับทราบผลการดาเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2559 และมีมติอนุ มตั ิงบแสดง
ฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ประจาปี 2559 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยทีป่ ระชุมได้มี
มติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

859,636,659 เสียง
0 เสียง
0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0

3. พิ จารณาอนุมตั ิ การจ่ายเงิ นปันผลของบริษทั ประจาปี 2559
นายประกอบรายงานให้ท่ปี ระชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัดและข้อบังคับของบริษั ท
บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน และห้าม
บริษทั จ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร
เนื่องจากบริษัทได้จดั สรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมายครบจานวนตามที่กฎหมายกาหนดไว้แล้ว
ดังนัน้ บริษทั จึงไม่ตอ้ งจัดสรรกาไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายอีก
ปั จจุบนั บริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลประมาณร้อยละ 30 ของกาไรสุทธิ ทัง้ นี้ ต้องไม่เกินกาไรสะสมของ
บริษทั ทีป่ รากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยคานึงถึงสถานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสดของบริษทั
ความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทัง้ บริษัทร่วมทุน (Joint Venture) รวมถึงการ
คาดการณ์ ค วามจ าเป็ น ของเงิน ทุ น ที่จ ะรองรับ การเติบ โตของบริษัท ใน อนาคต สถานการณ์ ภ าวะเศรษฐกิจ และ
ผลกระทบจากปั จจัยภายนอกทีบ่ ริษทั คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษทั เพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไป
อย่างมีเสถียรภาพ
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ทัง้ นี้ ในปี 2559 บริษทั ขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวม 757.99 ล้านบาท โดยข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงิน
ปั นผลจากผลการดาเนินงานของปี 2557 – 2559 แสดงได้ดงั นี้
2559

2558

2557

กาไรสุทธิงบการเงินรวม (ล้านบาท)

(757.99)

1,118.03

1,037.76

กาไรสุทธิต่อหุน้ งบการเงินรวม (บาท)

(0.59)

0.87

0.81

จานวนเงินปั นผลต่อหุน้ (บาท)

0.40

0.40

0.40

1,280,000,000

1,280,000,000

1,280,000,000

รวมจานวนเงินปั นผลจ่าย (ล้านบาท)

512

512

512

สัดส่วนการจ่ายปั นผลเทียบกาไรสุทธิ
ของงบการเงินรวม (%)

N/A

45.79%

49.34%

จานวนหุน้

นายประกอบรายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่า เนื่องจากบริษทั ยังมีกาไรสะสมและได้รบั เงินปั นผลจากบริษทั ย่อย
คณะกรรมการบริษทั จึงเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานของบริษัท
ประจาปี 2559 ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.40 บาท รวมเป็ นเงินจานวนทัง้ สิน้ 512 ล้านบาท ซึง่ เป็ นเงินปั นผลทีจ่ ่าย
จากกาไรสะสม ทีห่ กั ผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ไม่ได้รบั เครดิตภาษี ทัง้ นี้เงินปั นผลดังกล่าวจะไม่สง่ ผลกระทบต่อ
แผนการลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตและการดาเนินธุรกิจของบริษทั
หากการจ่า ยเงิน ปั น ผลดังกล่ าวได้รบั การอนุ ม ัติจ ากผู้ถือ หุ้น ในการประชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจาปี 2560
คณะกรรมการบริษัท กาหนดวันกาหนดรายชื่ อผู้ถือหุ้นที่มสี ทิ ธิรบั เงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม
2560 และให้รวบรวมรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ถือหุน้ ของบริษทั ผ่านบัญชีหลักทรัพย์ซง่ึ เปิ ดไว้โดยตรงกับ The Central Depository (Pte) Limited
(“CDP”) (“ผู้ฝ ากหลัก ทรัพ ย์”) หรือ บุ ค คลซึ่ง มีหุ้น ของบริษัท อยู่ ในบัญ ชีห ลัก ทรัพ ย์ซ่ึง เปิ ด ไว้ก ับ ตัว แทนรับ ฝาก
หลักทรัพย์ (Depository Agents) ณ เวลา 17.00 น. (ตามเวลาสิงคโปร์) ของวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 มีสทิ ธิได้รบั เงิน
ปั นผลประจาปี 2559
ทัง้ นี้ บริษทั กาหนดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2559 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560
จากนัน้ นายประกอบเปิ ดโอกาสให้ผู้ถอื หุ้นซักถามข้อสงสัย เมื่อไม่มผี ู้ใดมีขอ้ ซักถาม นายประกอบจึงขอให้
ทีป่ ระชุมพิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลของบริษทั ประจาปี 2559
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลของบริษัทตามรายละเอียดทีเ่ สนอทุกประการ โดยที่
ประชุมได้มมี ติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี้

- 11 -

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
4.

859,636,659 เสียง
0 เสียง
0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0

พิ จารณาอนุมตั ิ การเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระ

นายประกอบแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัดและข้อบังคับของบริษทั กาหนด
ว่า ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการทีจ่ ะแบ่ง
ออกให้ต รงเป็ น สามส่ว นไม่ ได้ ก็ให้ออกในจานวนใกล้ท่ีสุด กับ ส่วน 1 ใน 3 โดยในปี น้ี กรรมการที่จ ะต้องออกจาก
ตาแหน่งตามกาหนดวาระมีจานวน 4 ท่านคือ
1.
2.
3.
4.

นายกิตชิ ยั สินเจริญกุล
นายสมัชชา โพธิถาวร
์
นายภัทราวุธ พาณิชย์กุล
นายหลี่ ซื่อเฉียง

กรรมการ
กรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

โดยกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระดังกล่าวข้างต้นมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั การเลือกตัง้ ให้เข้ามาดารง
ตาแหน่งกรรมการของบริษทั ได้อกี
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาของบริษัท เห็นสมควรให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้ นายกิติชยั
สินเจริญกุล นายสมัชชา โพธิถาวร
นายภัทราวุธ พาณิชย์กุล และนายหลี่ ซื่อเฉียง กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ
์
และ/หรือ กรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็ นผู้ มคี วามรูค้ วามสามารถและประสบการณ์อนั
จะก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น และบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนดไว้ ในส่วนของกรรมการอิสระ บุคคลดังกล่าวมีความเป็ นอิสระ สามารถให้
ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
ทัง้ นี้ ประวัตขิ องผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อให้แต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั แทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ ปรากฏใน
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ และกรรมการอิสระของบริษทั มีคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระซึง่ เข้มกว่า
ข้อกาหนดตามทีก่ าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จากนั น้ นายประกอบเปิ ดโอกาสให้ ผู้ถือ หุ้น ซัก ถามข้อ สงสัย เมื่อ ไม่ มีผู้ใ ดมีข้อ ซัก ถาม จึง มอบหมายให้
นางร่มธรรมดาเนินการให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระ
กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกครัง้ หนึ่ง ดังนี้
1.

นายกิตชิ ยั สินเจริญกุล

ที่ป ระชุ ม พิจ ารณาแล้ว และมีม ติอ นุ ม ัติแ ต่ ง ตัง้ นายกิติช ัย สิน เจริญ กุ ล กลับ เข้าด ารงต าแหน่ ง
กรรมการของบริษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
2.

811,011,869 เสียง
48,624,790 เสียง
0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

94.34
5.66
0

นายสมัชชา โพธิถาวร
์

ที่ป ระชุ ม พิจ ารณาแล้ว และมีม ติอ นุ ม ัติแ ต่ ง ตัง้ นายสมัช ชา โพธิถ์ าวร กลับ เข้า ด ารงต าแหน่ ง
กรรมการและกรรมการอิสระของบริษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
855,519,159 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
99.52
ไม่เห็นด้วย
4,117,500 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.48
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0
3.

นายภัทราวุธ พาณิชย์กุล

ที่ป ระชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุ มตั ิแต่ งตัง้ นายภัท ราวุธ พาณิ ชย์กุล กลับเข้าดารงตาแหน่ ง
กรรมการของบริษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
859,616,659 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
20,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0
4.

นายหลี่ ซื่อเฉียง

ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุ มตั แิ ต่งตัง้ นายหลี่ ซื่อเฉียง กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของ
บริษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
858,981,459 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
99.92
ไม่เห็นด้วย
655,200 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.08
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0
5. พิ จารณาอนุมตั ิ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560
นายประกอบได้ชแ้ี จงให้ทป่ี ระชุมทราบว่า ตามทีไ่ ด้ผ่านการกลันกรองจากคณะกรรมการพิ
่
จารณาค่าตอบแทน
จึงเห็นสมควรให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั กิ าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ประจาปี 2560 รวมเป็ นเงินจานวนไม่
เกิน 8,028,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนรายปี ของคณะกรรมการ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการบริษทั

804,000
600,000
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บาท/คน/ปี
บาท/คน/ปี

ค่าตอบแทนรายปี ของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ

936,000
744,000

บาท/คน/ปี
บาท/คน/ปี

โดยมีรายละเอียดแสดงตามตารางได้ดงั นี้

คณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
รวม

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
2560
2559
2558
5,604,000
4,435,200.4,435,200.2,424,000
2,059,200.2,059,200.8,028,000
6,494,400.6,494,400.-

สาหรับค่าตอบแทนของกรรมการไม่ได้ปรับขึน้ มาเป็ นเวลา 4 ปี แล้ว ตามรายละเอียดดังนี้
ชื่อ
1. นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล
2. นายประกอบ วิศษิ ฐ์กจิ การ

3. นายไชยยศ สินเจริญกุล
4. นายกิตชิ ยั สินเจริญกุล
5. นายวีรสิทธิ ์ สินเจริญกุล
6. นายลี พอล สุเมธ
7. นายภัทราวุธ พาณิชย์กุล
8. นายหลี่ ซื่อเฉียง
9. นายเฉลิมภพ แก่นจัน
10. นายเนียว อา แชบ
11. นายเกรียง ยรรยงดิลก
12. นายสมัชชา โพธิถาวร
์

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/ปี )
2560
2559
2558
2557
2556
804,000.- 633,600.- 633,600.- 633,600.- 633,600.936,000.- 792,000.- 792,000.- 792,000.- 792,000.-

600,000.600,000.600,000.600,000.600,000.600,000.-

475,200.475,200.475,200.475,200.475,200.475,200.-

475,200.475,200.475,200.475,200.475,200.475,200.-

475,200.475,200.475,200.475,200.316,800.d316,800
.600,000.- 475,200.- 79,200.600,000.- 475,200.- 475,200.- 475,200.744,000.- 633,600.- 633,600.- 633,600.-

475,200.475,200.475,200.475,200.475,200.633,600.-

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

จากนัน้ นายประกอบเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามข้อสงสัย เมื่อไม่มผี ใู้ ดสอบถาม จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
อนุมตั กิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560
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ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุ มตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่
เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

855,519,159 เสียง
4,117,500 เสียง
0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.52
0.48
0

6. พิ จารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2560
นายประกอบชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมว่าเพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัดซึง่ กาหนดให้ทป่ี ระชุม
สามัญประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษทั ทุกปี สาหรับปี น้ี คณะกรรมการบริษทั
โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีแห่ง บริษทั ไพร้ซวอ
เตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด (“PWC”) เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจาปี 2560 โดยมีรายชื่อดังนี้
1. นายไพบูล ตันกูล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4298 หรือ
2. นางสาวสกุณา แย้มสกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4906 หรือ
3. นายพิสฐิ ทางธนกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 4095
โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีท่ผี สู้ อบ
บัญชีรบั อนุ ญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ ให้ PWC จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตอื่นของ PWC แทนได้
เนื่องจากได้พจิ ารณาผลการดาเนินงานของผู้สอบบัญชีของ PWC ในรอบปี ท่ผี ่านมาแล้วเห็นว่าเป็ นที่น่าพอใจ และ
ผู้สอบบัญ ชีมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และกลุ่มบริษัท ตลอดจนคุณสมบัติและการให้ความเห็นที่เป็ น
ประโยชน์ต่อบริษทั การไม่มคี วามสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษทั / บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผู้ท่ี
เกีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทาให้มคี วามเป็ นอิสระในการปฏิบตั งิ านได้อย่างเต็มที่ รวมทัง้ เป็ นสานักงานสอบ
บัญชีสากล และค่าสอบบัญชีมคี วามเหมาะสม
สาหรับปี 2560 PWC ได้เสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทและบริษทั ย่อยอีก 9 แห่งเป็ นจานวนเงิน
รวม 10,725,000 บาท โดยแบ่งเป็ นค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษทั จานวน 6,750,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษทั ย่อย
จานวน 3,975,000 บาท ซึ่งปรับขึน้ เพื่อรองรับ การสอบบัญชีของบริษทั ย่อยเพิม่ เติมอีก 1 บริษัท ประกอบกับบริษัท
และบริษัทย่อยมีการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทาให้ขอบเขตการให้บริการและปริมาณงานเพิม่ มากขึน้ ทาให้
ค่าตอบแทนเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนประมาณร้อยละ 25.90 ทัง้ นี้ ตารางด้านล่างแสดงข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในรอบ
ปี ทผ่ี ่านมาได้ดงั นี้
ค่าสอบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย

ค่าสอบบัญชีงบประจาปี
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
รวมค่าสอบบัญชี
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2560
5,925,000

หน่วย:บาท
2559
4,298,000

4,800,000

4,221,000

10,725,000

8,519,000

นอกจากนี้ บริษทั ได้ใช้บริการผูส้ อบบัญชีของบริษทั ย่อยทีอ่ ยู่ต่างประเทศจากสานักงานสอบบัญชีเดียวกันและ
บางบริษัทย่อยใช้บริการจากสานักงานสอบบัญชีอ่นื ๆ ทัง้ นี้ การเลือกใช้ผสู้ อบบัญชีของแต่ละบริษัท จะพิจารณาจาก
คุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็ นหลัก
จากนัน้ นายประกอบเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามข้อสงสัย เมื่อไม่มผี ใู้ ดสอบถาม จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
อนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2560
ที่ป ระชุ มพิจารณาแล้ว และมีม ติอ นุ มตั ิแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญ ชีแ ละกาหนดค่าสอบบัญ ชีป ระจาปี 2560 โดยมี
รายละเอียดตามทีเ่ สนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

855,519,159 เสียง
4,117,500 เสียง
0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.52
0.48
0

7. พิ จารณาอนุมตั ิ แก้ไขเพิ่ มเติ มวัตถุประสงค์ของบริษทั และแก้ไขเพิ่ มเติ มหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษทั
นายประกอบชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีหอ้ งปฏิบตั กิ ารทดสอบยางแท่งเอสทีอาร์ โดยมีการ
วิเคราะห์และทดสอบคุณภาพยางตามพระราชบัญญัติค วบคุมยาง พ.ศ. 2542 บริษัทจึงมีความจาเป็ นที่จะต้องแก้ไข
เพิม่ เติมวัตถุประสงค์ของบริษทั โดยเพิม่ จานวน 1 ข้อ คือข้อ 37 โดยมีรายละเอียดดังนี้
“ข้อ 37 ประกอบกิจการรับบริการวิเคราะห์ วิจยั ทดสอบ ทางวิท ยาศาสตร์และให้บ ริก ารสอบเทีย บ
อุปกรณ์และเครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์”
และเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิมจานวน 36 ข้อ เป็ น 37 ข้อ
บริษทั จะต้องแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 3. โดยให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนี้
“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษทั มีจานวน 37 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ทีแ่ นบ”
จากนัน้ นายประกอบเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ซักถามข้อสงสัย เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ท่ปี ระชุ ม
พิจารณาอนุมตั แิ ก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ของบริษทั และแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับ
การแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษทั
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุ มตั ิแก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษทั ตามทีเ่ สนอ โดยทีป่ ระชุมได้มมี ติอนุ มตั ดิ ว้ ย
คะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

859,636,659 เสียง
0 เสียง
0 เสียง
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คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0

8. พิ จารณาเรือ่ งอื่นๆ
ไม่มผี ใู้ ดเสนอเรื่องอื่นใดให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
จากนัน้ นายประกอบได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิม่ เติม
เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม ประธานจึงกล่าวปิ ดการประชุม

ปิ ดประชุมเวลา 12.00 น.

(นายไวยวุฒ ิ สินเจริญกุล)
ประธานการประชุม
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