รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2561
ของ
บริ ษทั ศรีตรังแอโกรอิ นดัสทรี จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เริม่ ประชุมเวลา 10.30 น.
ณ ห้องสันติภาพ ชัน้ 7 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า
เลขที่ 29 ถนนประชาธิปัตย์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 ของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) มี
ผูถ้ อื หุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจานวน 22 คน และผูร้ บั มอบฉันทะจานวน 1,312 คน รวมทัง้ สิน้ 1,334 คน นับ
จานวนหุน้ ได้ 947,978,738 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 61.72 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ครบเป็ นองค์
ประชุม ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว นางร่มธรรม ชาลปติ ผู้ประสานงานการประชุมได้กล่าวแนะนา
กรรมการจานวน 12 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด และผูบ้ ริหารทีเ่ ข้าร่วมประชุม ดังรายนาม
ต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายไวยวุฒ ิ สินเจริญกุล
นายประกอบ วิศษิ ฐ์กจิ การ

ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
นายไชยยศ สินเจริญกุล
กรรมการและกรรมการบริหาร
นายลี พอล สุเมธ
กรรมการและกรรมการบริหาร
นายกิตชิ ยั สินเจริญกุล
กรรมการและกรรมการบริหาร
นายวีรสิทธิ ์ สินเจริญกุล
กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
นายหลี่ ซื่อเฉียง
กรรมการ
นายภัทราวุธ พาณิชย์กุล
กรรมการ กรรมการบริหาร และผูจ้ ดั การสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
นายเฉลิมภพ แก่นจัน
กรรมการและกรรมการบริหาร
นายเกรียง ยรรยงดิลก
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
นายสมัชชา โพธิถาวร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
์
นางสาวอานุสรา จิตต์มติ รภาพ กรรมการอิสระ

จากนัน้ ได้แนะนาบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้
1.

นายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด ซึ่งเป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริษทั ปี 2560

2.

นายวศิน อุชุวาสิน ที่ปรึกษากฎหมายจากสานักงานวศิน ทนายความ ทาหน้าที่เป็ น inspector เพื่อ
ดูแลให้การประชุมผู้ถอื หุ้นเป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษทั รวมถึงเป็ น
พยานในการนับคะแนน

3.

นางพัชรินทร์ อนุวงศ์วฒ
ั นชัย เลขานุการบริษทั

จากนัน้ ได้เรียนเชิญ นายไวยวุฒิ สินเจริญ กุล ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทาหน้ าที่เป็ นประธานที่ประชุม
กล่าวเปิ ดการประชุม นายไวยวุฒิ ได้กล่าวต้อนรับ ผูถ้ ือหุ้น และได้กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2561
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 9 ระเบียบวาระ
การประชุม จานวน 12 ใบ เนื่องจากในระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั กิ ารเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งออก
จากตาแหน่งตามกาหนดวาระจะมีบตั รลงคะแนน 4 ใบ นายประกอบจะชีแ้ จงรายละเอียดแต่ละระเบียบวาระ เมื่อชีแ้ จง
เสร็จจะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ซกั ถามในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับระเบียบวาระนัน้ ๆ และตอบข้อซักถามดัง กล่าวก่อนที่
จะทาการลงมติ โดยขอให้ผถู้ อื หุน้ ทีต่ ้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ทป่ี 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 งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทัง้ หมด
ทีเ่ ข้าร่วมประชุม 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
จานวน 23 คน และผูร้ บั มอบฉันทะจานวน 1,312 คน รวมทัง้ สิน้ 1,335 คน นับจานวนหุน้ ได้ 948,018,738 หุน้ คิดเป็ น
ร้อยละ 61.72 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั
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เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม นายประกอบจึงเริม่ การประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
1.

พิ จารณารับรองรายงานการประชุม วิ สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2560 ซึ่ งประชุม เมื่อวันที่ 31 สิ งหาคม
2560

นายประกอบเสนอรายงานการประชุม วิสามัญผูถ้ ือหุ้นครัง้ ที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 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 2/2560 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ตามทีเ่ สนอ โดยทีป่ ระชุมได้มมี ติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้าง
มากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

947,907,738
21,000
90,000
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.99
0.00
0.01
0.00

ก่อนเริม่ การประชุมวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นทยอยมาประชุมเพิ่มอีก จึงมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
จานวน 24 คน และผูร้ บั มอบฉันทะจานวน 1,312 คน รวมทัง้ สิน้ 1,336 คน นับจานวนหุน้ ได้ 948,022,738 หุน้ คิดเป็ น
ร้อยละ 61.72 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั
2.

รับทราบผลการดาเนิ นงานของคณะกรรมการในรอบปี 2560 และพิ จารณาอนุ มตั ิ งบการเงิ น ของ
บริษทั ประจาปี 2560 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

นายประกอบมอบหมายให้นางสาวทิพ ย์วดี สุดเวหา ผู้จดั การสายงานนักลงทุ นสัมพันธ์ (IR) เป็ นผู้ช้แี จง
รายละเอียดในวาระนี้ให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
ก่อนเริม่ การชีแ้ จงรายละเอียดในวาระนี้ นางสาวทิพย์วดีได้เรียนให้ท่านผูถ้ อื หุน้ ทราบว่า ทางบริษทั ได้มกี าร
จัดทาคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (MD&A) ทุกครัง้ สาหรับการส่งงบการเงินควบคู่ไปด้วย พร้อมทัง้
อธิบายการเปลีย่ นแปลงตัวเลขของงบการเงิน รวมทัง้ ปั จจัยต่างๆ ทีก่ ระทบต่อบริษัท ทัง้ ทางด้านบวกและลบ เพื่อให้
ผูถ้ อื หุน้ ได้รบั ข้อมูลทีถ่ ูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการตัดสินใจ
หลังจากนั น้ นางสาวทิพ ย์ว ดีได้ช้ีแ จงรายละเอีย ดผลการด าเนิ น งานของคณะกรรมการในรอบปี 2560
ตลอดจนฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษทั ตามงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงฐานะการเงินรวม ให้ทป่ี ระชุมทราบ
ดังนี้
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ผลการดาเนิ นงาน
ปริมาณการขายและรายได้จากการขาย
ภาพรวมปี 2560 อุตสาหกรรมยางธรรมชาติยงั คงเผชิญกับสภาวะความไม่แน่ นอนของปั จจัยภายนอกและ
ความผันผวนของตลาดอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็ นความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจและการเมืองโลก การแข็งค่าขึน้
อย่างต่อเนื่องของค่าเงินบาท สถานการณ์น้ าท่วมทางภาคใต้ของไทยในช่วงต้นปี 2560 และการเก็งกาไรทีเ่ พิม่ สูงขึน้
อย่างมากในตลาดยางพาราล่วงหน้าทัง้ โตเกียว เซีย่ งไฮ้ และ สิงคโปร์ อันส่งผลต่อความผันผวนอย่างรุนแรงของราคา
ยางธรรมชาติ อย่างไรก็ดี ราคายางธรรมชาติเฉลีย่ ตลอดทัง้ ปี 2560 อยู่ท่ี 165 cent/kg ซึง่ มีแนวโน้มที่ดขี น้ึ และอยู่ใน
ระดับที่สงู กว่าปี 2559 ที่ 139 cent/kg ทาให้ในปี 2560 บริษัทมีรายได้รวม 89,387 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 16 จาก
ปี 2559 โดยมีปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติท่ี 1,323,873 ตัน ลดลงร้อยละ 11 จากปี ก่อน อย่างไรก็ดี บริษทั
สามารถรักษาส่วนแบ่งของการบริโภคยางธรรมชาติของโลกอยู่ทร่ี อ้ ยละ 10 ในปี 2560
ปริมาณการขายแยกตามประเทศ
หากพิจารณาปริมาณการขายตามภูมศิ าสตร์ สัดส่วนปริมาณการขายจากการส่งออกไปยังประเทศจีนยังคง
เป็ นตลาดส่งออกที่ใหญ่ ท่สี ุดในสัดส่วนร้อยละ 46 ถัดมาเป็ นตลาดในประเทศคิดเป็ นร้อยละ 19 ตลาดเอเชียอื่นๆ ใน
สัด ส่ ว นร้อ ยละ 25 และตลาดในอเมริก าและยุ โ รป คิด เป็ นร้อ ยละ 6 และร้อ ยละ 4 ของปริม าณการขายทัง้ หมด
ตามลาดับ โดยปริมาณการขายทีล่ ดลงร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปี 2559 ส่วนใหญ่มาจากการลดลงของการส่งออกไปยัง
ประเทศจีนและสิงคโปร์ อันเนื่องมาจากสภาวะตลาดเชิงลบที่มีต่อทิศทางของราคายางธรรมชาติ มากกว่าผลจาก
ปั จจัยพืน้ ฐานของอุปสงค์และอุปทาน ขณะทีป่ ริมาณการขายบางส่วนได้ถูกชดเชยโดยปริมาณการขายในประเทศทีเ่ พิม่
สูงขึน้ ร้อยละ 10 จากการบริโภคของผูผ้ ลิตยางล้อในประเทศทีข่ ยายตัวเพิม่ ขึน้
รายได้จากการขายแยกตามผลิ ตภัณฑ์
ในปี 2560 ผลิตภัณฑ์หลักของบริษทั ยังคงเป็ นยางแท่ง ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 71 ของรายได้จากการขาย
ทัง้ หมด ในขณะทีร่ ายได้จากการขายยางแผ่นรมควัน และน้ายางข้น คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 11 และร้อยละ 7 ของรายได้
จากการขายทัง้ หมด ตามลาดับ โดยรายได้จากการจาหน่ ายยางแท่งปรับตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13 ยางแผ่นรมควันและน้ า
ยางข้นปรับตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 32 และร้อยละ 3 ตามลาดับ อันมีสาเหตุหลักมาจากราคาขายเฉลีย่ ในปี 2560 ทีป่ รับตัว
สูงขึน้ เมื่อเทียบกับปี 2559 และสาหรับผลิตภัณฑ์ถุงมือยาง มีรายได้จากการขายคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 11 ของรายได้
จากการขายทัง้ หมด
ภายหลังจากการเข้าซือ้ บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จากัด หรือ STGT ตัง้ แต่วนั ที่ 15 มีนาคม 2560 31 ธันวาคม 2560 บริษทั จาหน่ายถุงมือยางทัง้ สิน้ จานวน 15,068 ล้านชิน้ และหากพิจารณารวมรายได้ของ STGT ทัง้
ปี 2560 บริษัทจะมีปริมาณการจาหน่ ายถุงมือยางทัง้ สิน้ จานวน 16,344 ล้านชิ้น คิดเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาดในปี
2560 ประมาณร้อยละ 8 ของความต้องการบริโภคถุงมือยางทัวโลก
่
กาไรขัน้ ต้น
กาไรขัน้ ต้นสาหรับปี 2560 เท่ากับ 3,776 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 30 และอัตรากาไรขัน้ ต้นอยู่ท่รี อ้ ยละ 4.2
ลดลงจากร้อยละ 7.0 ในปี 2559 เนื่องมาจากแรงกดดันของความผันผวนของราคายางธรรมชาติทเ่ี กิดขึน้ ระหว่างปี และ
ความแตกต่างระหว่างราคายางในตลาดซือ้ ขายล่วงหน้ากับราคาตลาดกลางยางธรรมชาติในประเทศ
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ปั จจัยทีม่ ีผลต่อการดาเนิ นงาน
ปั จจัยทีก่ ระทบต่อผลการดาเนินงานของบริษทั ประกอบด้วย 4 ปั จจัยหลัก ได้แก่
1) ราคาและความผันผวนของยางธรรมชาติ
2) อัตราแลกเปลีย่ นสกุลดอลลาร์สหรัฐต่อสกุลบาท
3) ต้นทุนทางการเงิน และ
4) นโยบายของรัฐบาล
ปั จจัยทีม่ ีผลต่อการดาเนิ นงาน – 1. ราคาและความผันผวนของยางธรรมชาติ
เป็ น ที่ท ราบกัน ดีอยู่แล้วว่าราคาและความผัน ผวนของยางธรรมชาติส่งผลกระทบโดยตรงต่ อ รายได้และ
ความสามารถในการทากาไรของบริษัท ภายหลังจากที่ราคายางธรรมชาติปรับสูงขึน้ อย่างต่อ เนื่องตัง้ แต่ช่วงปลายปี
2559 และทาจุดสูงสุดในรอบ 3 ปี ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2560 อยู่ท่ี 232 cent/kg ต่อมาราคายางธรรมชาติได้
ปรับตัวลดลงจนกระทังค่
่ อนข้างคงที่ในช่วงปลายไตรมาส 3 ถึงไตรมาส 4 ของปี 2560 อยู่ระหว่าง 140-150 cent/kg
โดยราคายางธรรมชาติเฉลีย่ ในครึง่ แรกของปี 2560 อยู่ท่ี 181 cent/kg ขณะทีค่ รึง่ ปี หลังอยู่ท่ี 149 cent/kg มีความผัน
ผวนมากถึงร้อยละ 30 ทัง้ นี้ ราคาเฉลีย่ ทัง้ ปี 2560 อยู่ท่ี 165 cent/kg สาเหตุทท่ี าให้ราคายางธรรมชาติปรับเพิม่ สูงขึน้
ในช่วงครึง่ แรกของปี 2560 อันเนื่องมาจากปริมาณฝนทีต่ กหนักและน้าท่วมในพืน้ ทีภ่ าคใต้ของประเทศไทยในช่วงเดือน
มกราคม ปี 2560 ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตยางธรรมชาติของประเทศไทยในไตรมาสแรกของปี 2560 ปรับตัวลดลงถึง
ร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 ขณะเดียวกัน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ ของทุกปี ถือ
เป็ นฤดูเก็บเกีย่ วของประเทศไทย ซึง่ บริษทั ต้องจัดเก็บสต๊อกวัตถุดบิ เพื่อเตรียมไว้สาหรับส่งมอบให้กบั ลูกค้าในฤดูยาง
ผลัดใบ (ประมาณช่วงเดือนมีนาคม – กลางเดือนพฤษภาคมของทุกปี ) ส่งผลให้บริษทั ต้องมีตน้ ทุนวัตถุดบิ ทีส่ งู ขึน้ ตาม
ไปด้วย
ปั จจัยทีม่ ีผลต่อการดาเนิ นงาน – 2. อัตราแลกเปลีย่ นสกุลดอลลาร์สหรัฐต่อสกุลบาท
ในปี 2560 ค่าเงินบาทเฉลีย่ ทัง้ ปี ปรับตัวแข็งค่าขึน้ ร้อยละ 4 จากเฉลีย่ 35.10 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในปี 2559
เป็ น 33.80 บาทต่ อดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2560 เนื่องด้วยพื้นฐานเศรษฐกิจไทยที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพเมื่อเทียบกับ
ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค กอปรกับการเคลื่อนไหวของเงินทุน อันเป็ นผลมาจากความไม่ชดั เจนในการปรับขึน้ อัตรา
ดอกเบีย้ ของธนาคารกลางสหรัฐ และความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจการเมืองโลก
อย่างไรก็ดี บริษทั มีกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นสุทธิเพิม่ ขึน้ จาก 6 ล้านบาท ในปี 2559 เป็ น 562 ล้านบาท ในปี
2560 อันเนื่องมาจากการเข้าทารายการในตราสารอนุพนั ธ์ เพื่อบริหารความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
ปั จจัยทีม่ ีผลต่อการดาเนิ นงาน – 3. ต้นทุนทางการเงิ น
ดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทปรับตัวเพิ่มขึน้ จาก 733 ล้านบาท ในปี 2559 เป็ น 1,206 ล้านบาท ในปี 2560 หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 65 โดยหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานใน
การขยายธุรกิจ และการซือ้ กิจการ กอปรกับบริษทั มีเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ ได้แก่ สกุล
เงินดอลลาร์สหรัฐ และรูเปี ย ซึง่ ในปี 2560 บริษทั มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับเงิน
กูย้ มื จานวน 40 ล้านบาท ด้วยเหตุน้ี ต้นทุนทางการเงินสุทธิของบริษทั ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จาก 672 ล้านบาท ในปี 2559
เป็ น 1,196 ล้านบาท ในปี 2560 หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 78
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อย่างไรก็ดี อัตราดอกเบีย้ เฉลีย่ ของบริษทั ในปี 2560 อยู่ทร่ี อ้ ยละ 3.0 ซึง่ ต่ากว่าอัตราดอกเบีย้ เฉลีย่ ของปี 2559
ที่รอ้ ยละ 3.1 และยังคงต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ยจาก 3 ธนาคารหลัก ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกร
ไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ทีร่ อ้ ยละ 6.2
ปั จจัยทีม่ ีผลต่อการดาเนิ นงาน – 4. นโยบายของรัฐบาล
ในปี 2560 ภาครัฐมีนโยบายในการสร้างเสถียรภาพราคายาง ซึง่ หนึ่งในนโยบายดังกล่าวคือการจัดตัง้ บจ. ร่วม
ทุนยางพาราไทย โดยมีการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็ นตัวแทนจากภาครัฐ พร้อมด้วยผูผ้ ลิตและผูส้ ง่ ออกยางราย
ใหญ่ภาคเอกชนอีก 5 บริษทั ซึง่ รวมถึง บมจ. ศรีตรัง เข้าร่วมลงทุนในบริษทั ดังกล่าว โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อดาเนินการ
ซือ้ ขาย แลกเปลีย่ นยางพาราทัง้ ในและต่างประเทศ ตลอดจนมาตรการแก้ไขปั ญหาราคายางธรรมชาติตกต่า อาทิ การ
ส่งเสริมการใช้ยางภายในประเทศ การลดปริมาณผลผลิตทัง้ การโค่นต้นยางและการหยุดกรีดยาง เป็ นต้น
ต่อมาในปี 2561 มติคณะรัฐมนตรีประกาศให้ยางพาราเป็ นสินค้าควบคุมของกระทรวงพาณิชย์ โดย ณ ปั จจุบนั
ยังไม่มมี าตรการใดๆ ประกาศเพิม่ เติม ซึง่ การซือ้ ขายยังคงดาเนินไปอย่างปกติ นอกจากนี้ สภาไตรภาคียางพารา ซึง่
ประกอบด้วยไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย มีมติลดปริมาณการส่งออกในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2561 รวม
350,000 ตัน ซึ่งครัง้ ล่าสุด เกิดขึ้น ในปี 2559 ช่ วงเดือ นมีน าคม - สิงหาคม มีก ารจากัด ปริม าณการส่งออกจ านวน
615,000 ตัน
ผลการดาเนิ นงาน (ขาดทุนสุทธิ )
ในปี 2560 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 1,437 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากขาดทุนสุทธิในปี 2559 ที่ 758 ล้าน
บาท โดยผลขาดทุนดังกล่าวมีสาเหตุมาจากกาไรขัน้ ต้นทีล่ ดลง จากความผันผวนของราคายางธรรมชาติ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในไตรมาสที่ 2/2560 ค่าใช้จ่ายในการขายเพิม่ ขึน้ โดยหลักจากอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ (Cess) ทีป่ รับเป็ น
2 บาท/กิโลกรัม จากเดิมที่ Cess ผันแปรตามราคายางในลักษณะขัน้ บันได กอปรกับค่าขนส่งและค่าระวางสินค้าที่
เพิม่ ขึน้ ตามราคาน้ ามันในตลาดโลกและอัตราค่าบริการขนส่งทางเรือ ในขณะทีก่ ารเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ส่วนใหญ่มาจากรายการพิเศษทีเ่ กีย่ วข้องกับคดีความและการแยกกิจการ จานวน 539 ล้านบาท ดอกเบีย้ จ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้
จากเงินกูย้ มื เพื่อใช้เป็ นเงินลงทุนในการแยกกิจการ ซึง่ บริษทั ได้ชาระคืนเงินกูเ้ ต็มจานวนตามระยะเวลาทีก่ าหนด โดย
การ push down เงินกูไ้ ปที่ STGT เป็ นจานวน 3,000 ล้านบาท ซึง่ แล้วเสร็จเป็ นทีเ่ รียบร้อยเมื่อสิน้ ปี 2560
แม้ว่าผลขาดทุนดังกล่าว จะหักลบกับการเพิม่ ขึน้ ของกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นและกาไรจากตราสารอนุ พนั ธ์
ทางการเงินเกีย่ วกับยางพาราจานวน 562 ล้านบาท และ 147 ล้านบาท ตามลาดับ ตลอดจน บริษทั มีรายได้อ่นื ๆ ทีเ่ ป็ น
รายการพิเศษ (Non-recurring item) ทีส่ าคัญ ถูกบันทึกเข้ามา ได้แก่ ค่าทดแทนความเสียหายจากเหตุการณ์ไฟไหม้
โรงงานของ PT Star Rubber ในประเทศอินโดนีเซีย เมื่อเดือนตุลาคม 2559 จานวน 463 ล้านบาท
ฐานะทางการเงิ น – โครงสร้างสิ นทรัพย์
ณ สิน้ ปี 2560 บริษทั มีสนิ ทรัพย์รวมทัง้ สิน้ 59,708 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 3,749 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 จากสิน้ ปี
2559 โดยมีรายละเอียดทีส่ าคัญดังนี้
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
48% ของสินทรัพย์ของบริษทั คือสินทรัพย์หมุนเวียน ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นสินค้าคงเหลือและลูกหนี้การค้า
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สินทรัพย์หมุนเวียน ณ สิน้ ปี 2560 ลดลง 3,463 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 จาก ณ สิน้ ปี 2559 ส่วนใหญ่เป็ นผลจาก
การลดลงของสินค้าคงเหลือสุทธิจานวน 3,808 ล้านบาท เนื่องมาจากราคายางธรรมชาติ ณ สิน้ ปี 2560 ทีป่ รับตัวลดลงเมื่อ
เทียบกับสิน้ ปี 2559 กอปรกับการลดลงของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื จานวน 881 ล้านบาท สืบเนื่องมาจากปริมาณการ
ขายทีล่ ดลง แม้ว่าราคาขายเฉลีย่ ของผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติจะสูงขึน้ ประมาณร้อยละ 28 เมื่อเทียบกับปี 2559
แม้หกั ลบกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เพิม่ ขึน้ จานวน 567 ล้านบาท และการเพิม่ ขึน้ ของตราสาร
อนุพนั ธ์ทางการเงินจานวน 243 ล้านบาท
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของบริษทั ส่วนใหญ่คอื ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ คิดเป็ นร้อยละ 42 ของสินทรัพย์รวมทัง้ หมด
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ 7,212 ล้านบาท หรือร้อยละ 30 จาก ณ สิน้ ปี 2559 ส่วนใหญ่เป็ นการลงทุนเพิม่
ในทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์จานวน 8,424 ล้านบาท จากการตัง้ โรงงานใหม่และการขยายโรงงานยางแท่ง น้ ายางข้น
และถุงมือยาง
นอกจากนี้ ผลจากการแยกกิจการ (Demerger) ทาให้ในปี 2560 บริษทั มีรายการบันทึกค่าความนิยมจานวน
2,954 ล้านบาท (ปี 2559 : ไม่มรี ายการดังกล่าว) และเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าลดลงจานวน 4,459
ล้านบาท
ในปี 2560
ธุรกิ จต้นน้ า บริษทั มีพน้ื ทีส่ าหรับธุรกิจสวนยางพาราประมาณ 50,000 ไร่ ครอบคลุมพืน้ ทีก่ ว่า 19 จังหวัดใน
ประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่ ตงั ้ อยู่ในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีสดั ส่วนสวนยางที่ปลูกไปแล้ว
ทัง้ สิน้ ร้อยละ 89
ธุรกิ จกลางน้ า บริษทั มีโรงงานผลิตยางธรรมชาติทงั ้ สิน้ จานวน 36 แห่ง แบ่งออกเป็ น 32 แห่งในประเทศไทย
3 แห่งในประเทศอินโดนีเซีย และอีก 1 แห่งในประเทศเมียนมา โดยในระหว่างปี มโี รงงานยางแท่งแห่งใหม่ท่จี งั หวัด
เชียงราย และสกลนคร ทัง้ นี้ ณ สิน้ ปี 2560 บริษัทมีกาลังการผลิตทางวิศวกรรมที่ 2.6 ล้านตันต่อปี ซึง่ เป็ นกาลังการ
ผลิตทีส่ งู ทีส่ ดุ ในโลก
ธุรกิ จปลายน้ า บริษทั ผลิตและจัดจาหน่ายถุงมือยางธรรมชาติและถุงมือยางไนไตรล์ทใ่ี ช้ในทางการแพทย์และ
อุตสาหกรรม โดย ณ สิน้ ปี 2560 บริษทั มีกาลังการผลิตอยู่ท่ี 14,000 ล้านชิน้ ต่อปี
ฐานะทางการเงิ น – โครงสร้างหนี้ สิ นและส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ณ สิน้ ปี 2560 บริษทั มีหนี้สนิ รวมทัง้ สิน้ 36,431 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 384 ล้านบาท หรือร้อยละ 1 ซึง่ ค่อนข้าง
คงทีเ่ มื่อเทียบกับสิน้ ปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้
หนี้ สิ น
60% ของหนี้สนิ ของบริษทั คือเงินกูร้ ะยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
ณ สิน้ ปี 2560 หนี้สนิ หมุนเวียนของบริษทั ลดลง 6,980 ล้านบาท หรือร้อยละ 21 โดยหลักมาจากการชาระคืน
เงินกูท้ ใ่ี ช้เป็ นแหล่งเงินทุนสนับสนุนการแยกกิจการแก่สถาบันการเงินจานวน 4,500 ล้านบาท กอปรกับการลดลงของ
ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินทีบ่ นั ทึกเป็ นหนี้สนิ จานวน 424 ล้านบาท

-7-

ขณะทีห่ นี้สนิ ไม่หมุนเวียนของบริษทั เพิม่ ขึน้ 7,364 ล้านบาท หรือร้อยละ 229 โดยหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของ
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน สืบเนื่องจากการ push down เงินกูท้ ใ่ี ช้ในการแยกกิจการไปที่ STGT เป็ นจานวน
3,000 ล้านบาท
ส่วนของผูถ้ อื หุ้น
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ สิน้ ปี 2560 เพิม่ ขึน้ 3,365 ล้านบาท หรือร้อยละ 17 ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการเพิม่ ขึน้
ของส่วนเกินทุนจากการประเมินราคาทรัพย์สนิ และการเพิม่ ทุนชาระแล้วจาก 1,280,000,000 หุน้ เป็ น 1,535,999,998
หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท แม้ว่ากาไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรรลดลง 1,871 ล้านบาท อันเป็ นผลมาจากขาดทุน
สุทธิระหว่างปี
อัตราส่วนทางการเงิ น
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratios)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.1 เท่า เพิม่ ขึน้ จากปี 2559 ที่ 0.97 เท่า
สาเหตุหลักเป็ นผลจากการลดลงของเงินกูย้ มื ระยะสัน้ และเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
อัตราส่วนหนี้ สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น (Debt to equity ratio "D/E" )
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั มีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 1.57 เท่า ลดลงจากปี 2559
ที่ 1.81 เท่า จากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี อันเป็ นผลจากการเพิม่ ทุนของบริษทั
วงจรเงิ นสด (Cash Cycle)
วงจรเงินสด (หรือ Cash Cycle) ของบริษัทในปี 2560 เท่ากับ 101.95 วัน ลดลงจากปี 2559 ที่ 105.20 วัน
โดยหลักมาจากระยะเวลาขายสินค้าที่ลดลง ซึง่ สอดคล้องกับกาลังการผลิตและปริมาณขายที่ลดลง แม้ว่าราคาสินค้า
เฉลีย่ จะเพิม่ ขึน้ เมื่อเทียบกับปี 2559
อัตราหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ถาวร (Fixed asset turnover ratio)
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 4.12 เท่า ลดลงจากปี 2559 ที่ 4.58
เท่า ซึง่ เป็ นผลมาจากรายได้ทป่ี รับตัวสูงขึน้ ในอัตราทีน่ ้อยกว่าการเพิม่ ขึน้ ของทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ อันเนื่องมาจาก
การขยายกาลังการผลิต รวมถึงสวนยางพาราและสวนปาล์ม
ข้อมูลทางการเงิ น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ ปรับตัวลดลงจาก 15.56 บาทต่อหุ้น ณ สิน้ ปี 2559 เป็ น 15.15 บาทต่อหุน้ ณ สิน้ ปี 2560
ตามการลดลงของกาไรสะสมและการเพิม่ ขึน้ ของทุนชาระแล้ว
กาไรต่อหุ้น
ในปี 2560 บริษทั มีผลขาดทุนเท่ากับ 1.05 บาทต่อหุน้ เพิม่ ขึน้ จากปี 2559 ทีข่ าดทุน 0.57 บาทต่อหุน้
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ทัง้ นี้ เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษทั ในภาวะทีอ่ ุตสาหกรรมยางยังมีความผันผวนและราคายาง
ยังอยู่ในระดับต่า และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษทั ในอนาคต บริษทั จึงขอเสนองดจ่ายปั นผลประจาปี 2560 (ซึง่
จะนาเสนอในวาระถัดไป)
นอกจากนี้ บริษทั ขอเรียนแจ้งความคืบหน้าในการยืน่ รับรองเข้าเป็ นแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึ่งภายหลังจากที่บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์และได้รบั การตอบรับให้เข้าร่วมเป็ นสมาชิก
เมื่อต้นปี 2560 ทีผ่ ่านมานัน้ บริษัทได้ดาเนินการยื่นขอรับรองในไตรมาส 4 ของปี 2560 โดยคณะอนุ กรรมการ CAC
ได้มขี ้อเสนอแนะให้บริษัทพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมในบางหัวข้อ ซึ่ง ณ ปั จจุบนั บริษัทอยู่ระหว่างการปรั บปรุงให้
เป็ นไปตามคาแนะนาของ CAC โดยจะนาเสนอ CAC เพื่อพิจารณารับรองในรอบไตรมาส 2 ของปี 2561 ต่อไป
จากนัน้ นายประกอบเปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมซักถามข้อสงสัย
นายนันทพล จงวิไลเกษม ผูถ้ อื หุน้ สอบถามคาถามดังต่อไปนี้
1.

อยากทราบความคืบหน้าของการลงทุนในบริษัทร่วมทุนยางพาราไทย ที่บริษัทได้ลงทุนไปเป็ นจานวนเงิน
200 ล้านบาท ซึ่งได้ดาเนินการมาเป็ นระยะเวลาเกือบ 1 ปี แล้ว ว่ามีผลกระทบหรือมีผลประโยชน์ ต่อบริษัท
อย่างไรบ้าง

2.

ทีด่ นิ ปลูกยางธรรมชาติของบริษทั จานวน 50,000 ไร่ บริษทั เป็ นเจ้าของเอง หรือเป็ นสัญญาเช่า

3.

เหตุใดทางบริษัทจึงให้ความสาคัญกับส่วนแบ่งการตลาด และปริมาณการขาย แต่ไม่เน้นเรื่องกาไรสุทธิหรือ
กาไรขัน้ ต้น โดยหากพิจารณาจากแผนภูมิ เดิมบริษทั เคยมีอตั รากาไรสุทธิ (Net Profit Margin) อยู่ทร่ี อ้ ยละ
1.4 - 2.0 แต่ ช่วงที่ผ่านมาบริษัทขาดทุน มีอตั รากาไรสุทธิ (Net Profit Margin) ติดลบร้อยละ 1.6 แสดงให้
เห็นว่าบริษทั ดาเนินกลยุทธ์ไม่ถูกต้องหรือไม่

นายกิติชยั สินเจริญ กุล กรรมการบริษัท ตอบคาถามข้อที่ 1 เรื่องการลงทุ นในบริษัทร่วมทุนยางพาราว่า
ตามที่ได้เคยตอบคาถามผู้ถือหุ้นไปในการประชุมผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ผ่านมา คือทางบริษัทให้ความร่วมมือกับภาครัฐร่ว ม
ลงทุนเพื่อจัดตัง้ บริษทั ดังกล่าว โดยจุดประสงค์ของภาครัฐในเวลานัน้ คือ ลดความกดดันเรื่องราคายาง จึง ได้ขอความ
ร่วมมือเอกชน 5 รายร่วมลงทุนเพื่อจัดตัง้ บริษทั นี้ขน้ึ โดยมีทุนจดทะเบียน 1,200 ล้านบาท นับจนถึงเวลานี้ บริษทั ได้
ร่วมลงทุนไปเป็ นจานวนเงิน 100 ล้านบาท สาหรับการดาเนินงานเป็ นเรื่องภายในซึ่งทางการยางแห่งประเทศไทย
(กยท.) เป็ นผูด้ าเนินงานและยังไม่มกี ารเปิ ดเผย แต่หลังจากมีการเปลีย่ นผูว้ ่า กยท. และมีรกั ษาการท่านใหม่ ก็มขี า่ วที่
ค่อนข้างจะแน่ ชดั ว่า จะมีการยุติการดาเนินการของบริษัท ร่วมทุนยางพารา ซึ่งต้องรอฟั งข่าวจากทาง กยท. ต่อไป
นับว่าเป็ นเรื่องทีด่ เี มื่อการดาเนินงานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้กม็ กี ารเปลีย่ นแผนการดาเนินงานใหม่ โดยจะคืนทุน
ให้กบั ผู้ถือหุ้นแต่ละราย แต่จานวนเงินที่จะได้คนื คงต้องรอการปิ ดงบการเงินให้เป็ นที่เสร็จสิน้ ก่อนและเป็ นไปตาม
ขัน้ ตอนทางกฎหมาย
นายนันทพล สอบถามต่อว่า สาหรับการจัดตัง้ จนกระทังยุ
่ ติบริษัทร่วมดังกล่าว บริษัทควรจะมีกระบวนการ
ตรวจสอบการดาเนินงาน เนื่องจากเราก็ร่วมลงทุนในบริษทั ดังกล่าวด้วย
นายกิตชิ ยั เรียนว่า ขอรับข้อเสนอของผูถ้ อื หุน้ และจะให้ตวั แทนของบริษทั เข้าไปพูดคุยสอบถามในทีป่ ระชุม
บริษทั ร่วมทุนอีกครัง้
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นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล กรรมการบริษทั ชีแ้ จงเพิม่ เติมว่า เนื่องด้วยโครงการดังกล่าวเป็ นของภาครัฐ มีการ
จัดตัง้ และดาเนินการโดยภาครัฐ ทางบริษทั เพียงให้ความร่วมมือตามทีท่ างภาครัฐร้องขอ เราจึงไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการดาเนินงานมากนัก
ส่วนคาถามเรื่องทีด่ นิ ปลูกยาง นายกิตชิ ยั ชีแ้ จงว่า ทางบริษทั เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิในที
์ ด่ นิ เองทัง้ หมด
ส่วนคาถามข้อที่ 3 นายไวยวุฒิช้แี จงว่า ปั จจุบนั การประหยัดของขนาด (Economies of Scale) เป็ นเรื่อง
สาคัญมาก โดยเฉพาะในเวลานี้ประเทศจีนมีอทิ ธิพลมาก นอกจากมีกาลังบริโภคที่สูง แล้ว ยังมีการควบรวมกิจการ
หลายอย่าง การมี Economies of Scale ทาให้เรามีกาลังต่อรองและยังอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ได้ในขณะที่บริษัทเล็กๆ
หลายแห่งทัง้ ในไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซียค่อยๆ ปิ ดกิจการไป ขอให้ผถู้ อื หุน้ เชื่อมันว่
่ าแนวนโยบายของบริษัทที่
ดาเนินการเป็ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง
นางสาววิภา สุวณิชย์ ผูถ้ ือหุ้น สอบถามว่า ตามที่นายไวยวุฒชิ ้แี จงเมื่อสักครู่ การมีส่วนแบ่งทางการตลาด
(Market Share) ทาให้เรามีอานาจต่อรอง เราจึงต้องคงสัดส่วนนัน้ ไว้หรือทาให้เพิม่ ขึน้ โดยไม่พจิ ารณาถึงต้นทุน (Cost)
ใช่หรือไม่
นายไวยวุฒชิ แ้ี จงว่า ต้องพิจารณาให้ครบถ้วนทุกด้าน เนื่องจากในการบริหารงานเรามีปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องหลาย
อย่าง การที่ราคายางต่ าเพราะมีอุปทาน (Supply) มากเกินไป จากเดิมประเทศที่ปลูกยางมีเพียงไทย มาเลเซีย และ
อินโดนีเซีย ปั จจุบนั เวียดนามก็สามารถปลูก ยางได้จานวนมากเช่นกัน ทาให้เวียดนามเป็ นอี กหนึ่งประเทศที่เริม่ มี
อิทธิพลกับราคายาง ดังนัน้ การบริหารงานก็ตอ้ งคานึงถึงปั จจัยทีเ่ ราควบคุมไม่ได้เหล่านี้ดว้ ย
นางสาววิภา สอบถามต่อว่า ทางคณะกรรมการจะมีแผนงานอย่างไร ในการเพิม่ ผลประกอบการให้ดขี น้ึ
นายไวยวุ ฒิ ช้ีแ จงว่ า บริษั ท มุ่ ง ที่จ ะเป็ นบริษั ท ครบวงจร (Fully Diversify) ที่มีผ ลิต ภัณ ฑ์ ค รบทัง้ ต้ น น้ า
(Upstream) กลางน้ า (Midstream) และปลายน้ า (Downstream) อย่างครบถ้วน ทีผ่ ่านมาเราใช้ระยะเวลาในการแก้ไข
ปั ญ หากับ หุ้นส่วนบริษัทถุ งมือยางหลายปี ในระหว่างนัน้ เราก็เน้ นเรื่องการบริหารงานผลิตภัณฑ์กลางน้ า คือยาง
ธรรมชาติ แต่หลังจากสามารถแก้ไขปั ญหาและสามารถซือ้ บริษทั ผลิตถุงมือยางมาเป็ นของเราเองแล้ว ก็ได้มกี ารปรับ
โครงสร้าง (Re-structure) และวางแผนกลยุท ธ์ โดยในช่วงเวลา 1 ปี ท่ีผ่านมาหลังจากปั ญ หาสิ้นสุดลง เราสามารถ
กอบกูส้ ถานการณ์ทงั ้ ด้านการผลิตและการตลาดให้กลับสูภ่ าวะปกติ และสามารถดาเนินงานต่อได้อย่างไม่มปี ั ญหาใดๆ
โดยภายใน 5 ปี ขา้ งหน้าบริษทั มีแผนทีจ่ ะผลิตถุงมือยางให้ได้ถงึ 40,000 ล้านชิน้ ต่อปี โดยคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 60-70
ของกาไรของกลุ่มบริษทั และถึงแม้ว่าปริมาณการขาย (Sales Volume) ของถุงมือยางจะไม่มากเท่ายางธรรมชาติ แต่
จะมีอตั รากาไรสุท ธิ (Net Profit Margin) สูงกว่า นายไวยวุฒิมองว่า ดีข้นึ สาหรับ เกษตรกรก็เริม่ มีความเข้าใจ และ
ยอมรับระดับราคายางในปั จจุบนั
นายเกียรตินันท์ เด่นไพศาล ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องค่าความนิยมจานวน 2,000 กว่าล้านบาทที่ซ้อื บริษัท
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จากัด จะต้องถูกตัดหรือไม่ และตัดปี ละเท่าไหร่
นางสาวธนวรรณ เสงีย่ มศักดิ ์ CFO-Gloves & Business Development ชีแ้ จงว่า ค่าความนิยมตัวนี้ เราไม่ได้
ตัดแบบ Amortization แต่เราจะต้องทาการทดสอบการด้อยค่าหรือ impairment ทุกปี หากมีการด้อยค่า ค่าความนิยมนี้
ก็จะลดลงและถูกตัดเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุน
นายเกียรตินนั ท์ เด่นไพศาล สอบถามเพิม่ เติมว่าถ้าอย่างนัน้ หากบริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จากัด
มีกาไรทุกปี ก็จะไม่มกี ารด้อยค่าใช่หรือไม่
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นางสาวธนวรรณ ได้ชแ้ี จงว่าไม่ใช่อย่างนัน้ เสมอไป บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จากัด จะต้องมีกาไร
ในระดับหนึ่งซึง่ เมื่อทากระแสเงินสดคิดลด หรือ discounted cash flow เป็ นมูลค่า ณ ปั จจุบนั แล้ว มูลค่าดังกล่าวต้อง
ไม่น้อยไปกว่าผลรวมของ carrying value ของธุรกิจรวมกับค่าความนิยม ณ วันทีไ่ ด้มกี ารจ่ายซือ้ ธุรกิจ
นายอธิยุตว์ หาญมนตรี ผูถ้ ือหุ้น สอบถามวิสยั ทัศน์ท่จี ะเพิม่ มูลค่าให้กบั บริษัท นอกจากการผลิตถุงมือยาง
แล้ว มีผลิตภัณฑ์ตวั อื่นอีกหรือไม่ เนื่องจากเรามีความสามารถในการผลิตวัตถุดบิ น้ายางธรรมชาติอยู่แล้ว ไม่ทราบว่า
ถ้าจะนาไปใช้ทาถุงยางจะต้องใช้วตั ถุดบิ ปริมาณเท่าใด
นายกิติชยั ตอบค าถามว่า ตามกลยุท ธ์ท่ีน ายไวยวุฒิได้ช้แี จงไปก่อนหน้ านี้ บริษัทมุ่ งที่จะเพิ่ม มูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์ปลายน้า (Downstream) คือถุงมือยางเป็ นหลัก สาหรับธุรกิจถุ งยางทางบริษทั ไม่ทราบตัวเลขปริมาณการใช้
วัตถุดบิ ทีแ่ น่นอน แต่สามารถเปรียบเทียบได้ว่า มีปริมาณการใช้ยางธรรมชาติน้อยกว่าธุรกิจถุงมือมาก และทางบริษทั
คงไม่ได้สนใจทาธุรกิจถุงยาง เนื่องจากเราจะมุ่งทาธุรกิจถุงมือยางเป็ นหลักอยู่แล้ว
นายไวยวุ ฒิ ชี้แ จงเพิ่ม เติม ว่า บริษัท เราอยู่ในธุ รกิจถุ งมือ ยางมาเป็ น ระยะเวลากว่า 30 ปี มีค วามรู้เรื่อ ง
เทคโนโลยี เครื่อ งจัก ร การตลาด และการบริห ารงานอย่ า งถ่ อ งแท้ สามารถดาเนิ น ธุ รกิจ ให้ก้าวหน้ า และประสบ
ความสาเร็จได้อย่างรวดเร็ว โดยยังไม่มนี โยบายทีจ่ ะไปซือ้ กิจการอุตสาหกรรมอื่นมาบริหารแต่อย่างใด
นางสาววิภ า สุ ว ณิ ช ย์ ผู้ถือ หุ้ น สอบถามว่ า ในปี ท่ีผ่ า นมาบริษั ท ได้ด าเนิ น การอะไรเกี่ย วกับ สัง คมและ
สิง่ แวดล้อมบ้าง
นางสาวทิพย์วดี รายงานว่า ทางบริษทั มีโครงการเกีย่ วกับสังคมและสิง่ แวดล้อม (CSR) หลายกิจกรรม โดย
ขออธิบายแยกเป็ น 2 ธุรกิจ ดังนี้
ธุ รกิจ ยางธรรมชาติ มีโครงการช่ ว ยสนั บ สนุ น เกษตรกรที่น าวัต ถุ ดิบ ยางมาส่ง ที่โรงงาน เช่ น โครงการ
รถบรรทุกยางติดรางสร้างรอยยิม้ โดยร่วมมือกับกรมทางหลวงและตารวจจราจร ติดตัง้ รางรอบรถบรรทุกเพื่อลดการตก
หล่นของเศษยางบนถนน ในระหว่างทางนาวัตถุดบิ ยางมาขายให้กบั โรงงาน นอกจากนี้ยงั มีโครงการทีช่ ่วยสนับสนุ น
โรงเรียน วัด ชุมชน งานทาบุญ การสนับสนุ นการศึกษา การดูแลพนักงานบริษทั การจัดประกวดแข่งขันของบุตรหลาน
ของพนักงานบริษทั ถือเป็ นการสร้างความภาคภูมใิ จให้กบั บุตรหลานและตัวพนักงานเองด้วย
สาหรับธุรกิจถุงมือยาง บริษทั เข้าไปช่วยสนับสนุ นการบริจาคโลหิตของสภากาชาด โดยการบริจาคถุงมือยาง
ทางการแพทย์ ถือเป็ นการประชาสัมพันธ์ตวั ผลิตภัณฑ์ของบริษทั และสร้างภาพจาให้กบั ผูพ้ บเห็น เป็ นประโยชน์ทงั ้ ต่อ
ผูท้ ไ่ี ด้รบั สิง่ ของและบริษทั ด้วย
นางสาววิภา สอบถามเพิม่ เติมว่า สาหรับชุมชน ทางบริษทั มีการสือ่ สารกับชุมชนอย่างไรบ้าง
นางสาวทิพย์วดี ชี้แจงว่า เรามีหน่ วยงานที่ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะคือหน่ วยงาน CSR ของบริษัท ซึ่งจะอยู่
ประจาตามพืน้ ทีต่ ่างๆ ในทุกโรงงาน มีการเข้าไปพบปะพูดคุยกับชาวบ้านในชุมชน และให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ
ชุมชนตามความเหมาะสม เช่น การบริจาคสิง่ ของ ถุงยังชีพ ในช่วงทีภ่ าคใต้ประสบปั ญหาอุทกภัย เป็ นต้น
นางอุทุมพร จามรมาน ผูถ้ อื หุน้ สอบถามถึง การตอบสนองของชาวบ้านในชุมชนว่าดีหรือไม่ อย่างไร
นางสาวทิพย์วดี เรียนว่า ทางชาวบ้านในชุมชนก็มปี ฏิสมั พันธ์ทด่ี กี บั ทางบริษทั เข้าใจและมีความรูส้ กึ เป็ นส่วน
หนึ่งกับองค์กร
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นางอุทุมพร ขอให้ขอ้ มูล เนื่องจากเป็ นผูป้ ระสบปั ญหา อยู่ในอาเภอนาด้วง จังหวัดเลย ซึง่ มีโรงงานของบริษทั
ตัง้ อยู่ ได้ประสบปั ญหาเรื่องการส่งกลิน่ เหม็นมาตลอด 1 ปี มีการทาจดหมายร้องเรียนมาถึงบริษทั และมีกรรมการคุณ
เฉลิมภพ เป็ นผูต้ อบจดหมายว่า กาลังดาเนินการแก้ไข แต่กย็ งั ไม่เห็นว่าบริษทั ได้ดาเนินการใดๆ และในขณะนี้ชาวบ้าน
ในชุมชนได้ไปร้องเรียนต่อศูนย์ดารงธรรม และมีทางอุตสาหกรรมจังหวัดได้เข้ามาตรวจสอบ โดยให้เวลาแก้ไขปั ญหา
30 วัน ซึ่งขณะนี้กค็ รบกาหนดเวลาแล้ว ยังไม่สามารถแก้ไขปั ญหาได้ ชาวบ้านจึงกาลังจะไปร้องเรียนต่อสื่อมวลชน
เนื่องจากไม่สามารถอดทนต่อกลิน่ เหม็นได้ นอกจากนี้ เมื่อสัปดาห์ทผ่ี ่านมา ทางนายอาเภอนาด้วง ก็ได้เข้ามาซักถาม
ปั ญหากับชาวบ้านและรับทราบปั ญหาเรื่องกลิน่ จากโรงงานของบริษทั วันนี้จงึ ขอตัง้ คาถามว่า บริษทั จะกาจัดกลิน่ เหม็น
ให้หมดไปได้เมื่อใด
นายเฉลิมภพ แก่นจัน กรรมการบริษทั ชีแ้ จงว่า กิจกรรม CSR หลักๆ ทีบ่ ริษทั ดาเนินการกับชุมชน แบ่งเป็ น
บ้าน วัด และโรงเรียน โดยวัด บริษัท มีการสนับสนุ น พิธีท างศาสนาต่ างๆ ส่วนโรงเรีย น เราให้ความสาคัญ มาก มี
โครงการสะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยร่วมกับสภาอุตสาหกรรม จัดให้มบี ุคลากรของบริษทั เข้าไปให้ความรูแ้ ก่
นักเรียนในโรงเรียน สาหรับเรื่องกลิน่ ขอเรียนอธิบายว่า โรงงานมีการเดินเครื่องจักรเพื่อทางานตลอด 24 ชัวโมง
่
แต่
เรามีการลงทุนเรื่องเทคโนโลยี มีการประเมิน และแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่องภายใต้มาตรฐานเดียวกันสาหรับทุก
โรงงาน แต่ ห ากพื้น ที่ต่ างกัน พบปั ญ หาต่ างกัน ก็จะมีก ารต่ อยอดการแก้ไขปั ญ หาออกไป นอกจากนี้ บริษัท ได้มี
โครงการร่วมมือกับสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) โดยมีระยะเวลาการดาเนินการ 2 ปี เพื่อแก้ไขปั ญหาไป
ถึงต้นเหตุ คือ แก้ไขที่ตวั ยางธรรมชาติ เนื่องจากปั ญ หาเรื่องกลิน่ ยางเป็ นปั ญหาของทุกโรงงานยาง เนื่องจากเป็ น
วัตถุ ดบิ หลักของโรงงาน นายเฉลิมภพเรียนว่า หลังจากได้รบั จดหมายร้องเรียนก็ได้ลงพื้นที่ไปที่โรงงานจังหวัดเลย
พบว่ามีปัญหากลิน่ อยู่บา้ งเป็ นบางช่วง อาจจะขึน้ อยู่กบั ความใกล้ไกลของพืน้ ที่ ซึง่ ก็เรียนยืนยันว่าบริษทั ไม่ได้นิ่งนอน
ใจ และได้มกี ารพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง และเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปั ญหานี้ให้กบั ชาวบ้านในชุมชนได้
นางอุทุมพร แจ้งว่า อยากขอทราบคาตอบทีช่ ดั เจนว่าบริษทั จะแก้ปัญหาได้เมื่อใด เนื่องจากให้ระยะเวลาแก้ไข
ปั ญหามา 1 ปี แล้ว
นายเฉลิมภพ เรียนว่า ทางบริษทั ดาเนินการภายใต้ขอ้ กาหนดของกฎหมาย มีหน่ วยงานทางราชการเข้ามา
ตรวจวัดกลิน่ ด้วยอุปกรณ์ทดสอบกลิน่ อยู่ตลอด และจากการลงพื้นทีส่ อบถามชาวบ้านหลายแห่งก็ได้ทราบว่า ปั ญหา
เรื่องกลิน่ ได้รบั การแก้ไขให้ลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งหากจะให้ยืนยันวันนี้ ทางบริษัทก็เรียนยืนยันได้ว่าเราดาเนินการ
ภายใต้ขอ้ กาหนดอย่างแน่นอน
นางอุทุมพร แจ้งว่า หากบริษทั ต้องการเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและชุมชน จะต้องมีการดาเนินการให้จริงจัง
โดยเฉพาะสุขภาพของคนที่บ้านผาเจริญ ตาบลท่าสะอาด อาเภอนาด้วง จังหวัดเลย จานวนหลายร้อยคนที่ได้รบั
ผลกระทบจากปั ญหาเรื่องกลิน่ ทางบริษทั คงต้องมีคาตอบเรื่องการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว
นายกิตชิ ยั เรียนว่า ทางบริษทั พร้อมทีจ่ ะอยู่กบั ชุมชนสิง่ แวดล้อม และยินดีให้ความร่วมมือ และทุ่มเทร่วมแรง
ร่วมใจกับทุกหน่ วยงานเพื่อแก้ไขปั ญหาอย่างเต็มที่ เราปฏิบตั ติ ามกฎหมายทุกขัน้ ตอน และบริษทั ตระหนักอยู่เสมอว่า
โรงงานจะต้องอยู่ร่วมกันกับชุมชนให้ได้อย่างเป็ นมิตร หากชาวบ้านในชุมชนไม่สามารถอยู่ได้ โรงงานก็ไม่สามารถอยู่
ได้เช่นกัน เรายืนยันว่าเราดาเนินการอยู่ตลอด แต่อาจจะค่อนข้างยาก หากท่านผูถ้ อื หุน้ จะให้ระบุวนั ทีใ่ ห้ชดั เจน
นายเฉลิมภพ เรียนเพิม่ เติมว่า ผูบ้ ริหารและพนักงานก็ตอ้ งอยู่ร่วมกันกับชาวบ้านในชุมชนเช่นกัน เรามีความ
เข้าใจ และถือว่าเป็ นงานหลักของเราทีต่ อ้ งดาเนินการอยู่แล้ว
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นางอุทุมพร แจ้งว่า สาหรับตัวพนักงานถือเป็ นพนักงานของบริษทั ย่อมไม่เหมือนกับชาวบ้านซึง่ ไม่ได้มคี วาม
เกีย่ วข้องใดๆ กับบริษทั โดยส่วนตัวชอบจังหวัดเลยเนื่องจากมีอากาศทีบ่ ริสทุ ธิ ์ แต่เมื่อมีโรงงานของบริษทั ไปตัง้ อยู่ใน
พืน้ ที่ ทาให้เกิดปั ญหาเรื่องกลิน่ เหม็น และไม่ได้รบั อากาศบริสทุ ธิดั์ งเดิม
นางสาวทิพย์วดี เรียนว่า ทางบริษทั ขอรับข้อร้องเรียนของท่านผูถ้ อื หุน้ เพื่อนาไปปรับปรุงแก้ไขโดยเร็วต่อไป
เมื่อ ไม่ มีผู้ ใ ดมีข้อ สงสัย ใดๆ เพิ่ ม เติ ม นายประกอบจึง ขอให้ ท่ีป ระชุ ม รับ ทราบผลการด าเนิ น งานของ
คณะกรรมการในรอบปี 2560 และพิจารณาอนุ ม ัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุ น เบ็ดเสร็จ ของบริษัท
ประจาปี 2560 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทีน่ าเสนอ
ในระหว่างนี้ นางสาววิภา สุวณิชย์ ผูถ้ ือหุ้น สอบถามว่า ในวาระนี้จะต้องทาการรับทราบผลการดาเนินงาน
และอนุ มตั ิงบการเงินไปพร้อมกัน เลยใช่ห รือไม่ หากใช่จะขอสอบถามเพิ่มเติม เนื่องจากยังไม่ได้สอบถามคาถาม
เกี่ย วกับงบการเงิน และเสนอว่าในครัง้ หน้ าขอให้ช่วยแยกวาระการรับทราบผลการดาเนินงาน และวาระอนุ มตั ิงบ
การเงินออกจากกัน
นายประกอบ ประธานในทีป่ ระชุมอนุญาตให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามคาถาม
นางวิภา สอบถามว่า ต้นทุนทางการเงินที่เพิม่ ขึน้ เนื่องจากกระแสเงินสดที่แสดงในงบการเงินมีจานวนมาก
เกินไปหรือไม่ เหตุใดจึงไม่บริหารจัดการเงินสดนาไปลดจานวนหนี้ลง เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน และต้นทุนทางการเงิน
ทีเ่ พิม่ มากขึน้ นี้ เนื่องจากออกหุน้ กูใ้ ช่หรือไม่
นางสาวทิพย์วดี ชีแ้ จงว่า ต้นทุนทางการเงินทีเ่ พิม่ ขึน้ ในปี 2560 หลักๆ มาจากเงินกูจ้ านวน 4,500 ล้านบาทที่
ใช้เป็ นแหล่งเงินทุนในการแยกกิจการ ซึง่ กูม้ าในเดือนมีนาคม 2560 และชาระคืนเต็มจานวนไปแล้ว ในเดือนธันวาคม
2560 ทาให้ดอกเบีย้ ในระหว่างปี เพิม่ สูงขึน้ สาหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จานวน 2,241 ล้านบาท ถือเป็ น
ระดับปกติทบ่ี ริษทั จะต้องรักษาระดับกระแสเงินสดไว้ระดับนี้ไว้ใช้ในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ซึง่ ถือเป็ นการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างหนึ่งในลักษณะของการบริหารสภาพคล่อง การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ในระหว่างปี จงึ เป็ นเรื่องปกติและ
สามารถอธิบายได้
นางวิภา สอบถามต่อว่า เพราะฉะนัน้ ในปี 2561 จะไม่มดี อกเบีย้ ตัวนี้แล้วใช่หรือไม่เนื่องจากบริษทั ได้คนื เงินกู้
ไปแล้ว
นายภัทราวุธ พาณิชย์กุล กรรมการบริษทั และ CFO ชีแ้ จงว่า ดอกเบีย้ เงินกูม้ าจาก 2 ส่วน คือ เงินกูเ้ พื่อขยาย
ธุรกิจถุ งมือยาง ซึ่งเป็ น การทยอยคืน ไม่ ได้คืนหมดในครัง้ เดียว และเงิน กู้เพื่อใช้ในการดาเนิน งาน เนื่ องจาก ราคา
ยางพาราในครึ่งปี แ รกเพิ่ม สูงขึ้น ส่ว นเงิน สดต้ อ งมีไว้เนื่ อ งจากการจ่ ายเงิน ให้ก ับ เกษตรกร ต้ อ งจ่ ายเป็ น เงิน สด
เพราะฉะนัน้ ต้องมีสารองเงินสดไว้อยู่ตลอดเวลา โดยปกติเฉลีย่ อยู่ท่ี 1,000 – 2,000 ล้านบาท
นางสาววิภา สอบถามเรื่องลูกหนี้ทม่ี กี าหนดชาระเกิน 12 เดือน ทีผ่ ่านมาบริหารจัดการได้หรือไม่ เนื่องจาก
เห็นตัวเลขเพิม่ สูงขึน้ มาก
นายกิตชิ ยั เรียนว่า สถานการณ์ลูกหนี้ของบริษทั เป็ นไปโดยปกติ ไม่มเี หตุการณ์ผดิ ปกติใดๆ แต่ต้องเรียนว่า
หลังจากที่เราซื้อบริษัทถุ งมือแล้ว ระยะเวลาที่กาหนด (Term) ของลูกหนี้ยางธรรมชาติกบั ลูกหนี้ถุ งมือยางมีความ
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แตกต่างกันอยู่ทาให้อตั ราหมุนเวียนยาวขึน้ เนื่องจาก Term ของลูกหนี้ยางธรรมชาติจะสัน้ กว่า แต่ของถุงมือจะยาว
กว่า และขอตอบคาถามท่านผูถ้ อื หุน้ ว่าเราบริหารจัดการลูกหนี้ได้ ไม่มปี ั ญหาใดๆ
นางสาวทิพย์วดี เรียนเพิม่ เติมว่า ลูกหนี้การค้าที่มี Term เกิน 365 วัน มีสดั ส่วนไม่ถึงร้อยละ 1 ของลูกหนี้
การค้าทัง้ หมด
จากนัน้ นายประกอบจึงขอให้ท่ปี ระชุมรับทราบผลการดาเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2560 และ
พิจารณาอนุ มตั งิ บแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ประจาปี 2560 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วรับทราบผลการดาเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2560 และมีมติอนุ มตั ิงบแสดง
ฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ประจาปี 2560 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยทีป่ ระชุมได้มี
มติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

947,455,938
23,320
543,480
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.94
0.00
0.06
0.00

ต่อมา นางอุทุมพร จามรมาน ผูถ้ อื หุน้ ได้เสนอว่า เพื่อเป็ นการแสดงให้เ ห็นว่ามีผลู้ งคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียง อยากให้ระบบประมวลผลส่วนทีค่ ดิ เป็ นร้อยละด้วยทศนิยมมากกว่า 2 ตาแหน่ง
เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั แจ้งว่าขอรับคาแนะนาไว้พจิ ารณา
3.

พิ จารณาอนุมตั ิ งดจ่ายเงิ นปันผลของบริษทั ประจาปี 2560

นายประกอบมอบหมายให้นางสาวทิพ ย์วดี สุดเวหา ผู้จดั การสายงานนักลงทุ นสัมพันธ์ (IR) เป็ นผู้ช้แี จง
รายละเอียดในวาระนี้ให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
นางสาวทิพย์วดี รายงานต่อทีป่ ระชุมว่า ปั จจุบนั บริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลประมาณร้อยละ 30 ของ
กาไรสุทธิ ทัง้ นี้ ต้องไม่เกินกาไรสะสมของบริษทั ทีป่ รากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยคานึงถึงสถานะทางการเงิน
ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสดของบริษทั ความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของบริษทั ย่อยและบริษัทร่วม รวมทัง้
บริษทั ร่วมทุน (Joint Venture) รวมถึงการคาดการณ์ความจาเป็ นของเงินทุนทีจ่ ะรองรับการเติบโตของบริษทั ในอนาคต
สถานการณ์ ภาวะเศรษฐกิจ และผลกระทบจากปั จจัยภายนอกที่บริษัทคาดว่าจะมีผลกระทบต่ อการดาเนินงานของ
บริษทั เพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไปอย่างมีเสถียรภาพ
จากผลประกอบการของบริษัท ในรอบปี 2560 แม้ว่าบริษัท มีก าไรตามงบการเงิน เฉพาะกิจ การจ านวน
2,668.48 ล้านบาท ซึ่งได้รวมเงินปั นผลรับจานวน 4,827.10 ล้านบาท และบริษทั ได้นาเงินปั นผลดังกล่าวคืนเงินกูย้ มื
สถาบันการเงินทีไ่ ด้นามาซือ้ หุ้นบริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จากัด หรือ STGT แล้ว ดังนัน้ หากพิจารณาผล
การดาเนินงานก่อนเงินปั นผลรับ บริษัทมีผลขาดทุน 2,158.62 ล้านบาท ตามรายละเอียดในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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นอกจากนี้ ในปลายปี 2560 ทีผ่ ่านมา บริษทั ได้ทาการเพิม่ ทุนจากผูถ้ อื หุน้ เดิม เพื่อสนับสนุ นการซือ้ ธุรกิจ ขยายกาลัง
การผลิต และคืนเงินกูบ้ างส่วน
ดังนัน้ เพื่อเป็ นการรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทในสภาวะทีอ่ ุตสาหกรรมยางยังมีความผันผวน
และราคายางอยู่ในระดับต่ า รวมถึงการรักษาสภาพคล่องเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทต่อไป บริษัทจึงของด
จ่ายเงินปั นผลประจาปี 2560
จากนัน้ นายประกอบเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามข้อสงสัย
นางสาววิภา สุวณิชย์ ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่าเหตุใดบริษทั จึงไม่พจิ ารณาจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ อื หุ้นเนื่องจาก
บริษทั เองก็มสี ว่ นของเงินปั นผลรับจานวน 4,000 กว่าล้านบาท
นายภัทราวุธ พาณิชย์กุล กรรมการบริษทั และ CFO ชีแ้ จงว่า เนื่องจากบริษทั ต้องพิจารณาถึงเรื่องการรักษา
ระดับอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Debt to Equity ratio : D/E) ให้อยู่ในระดับทีม่ สี ภาพคล่องและมีเสถียรภาพ
ทางการเงินให้มคี วามเหมาะสมทีส่ ดุ
นางสาวธนวรรณ เสงี่ยมศักดิ ์ CFO-Gloves & Business Development เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า จานวนเงิน
ปั นผลรับจานวน 4,000 กว่าล้านบาทที่บ ริษัท ได้รบั จากบริษัท ลูกนัน้ เป็ น จานวนเงินที่จะต้องน าไปคืนเงิน กู้ให้ก ั บ
สถาบันการเงินจากการทีก่ ยู้ มื เงินมาเพื่อใช้ในการซือ้ กิจการถุงมือยาง ซึง่ ได้เรียนแจ้งไว้กบั ผูถ้ อื หุน้ ตัง้ แต่ตอนทีข่ อมติ
จากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แล้ว ดังนัน้ ในภาพจริงคือ บริษทั ไม่ได้มเี งินสดเข้ามาจานวน 4,000 กว่าล้านบาท
เมื่อไม่มผี ู้ใดมีขอ้ ซักถาม นายประกอบจึงขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุ มตั ิงดจ่ายเงินปั นผลของบริษัทประจาปี
2560
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุ มตั งิ ดจ่ายเงินปั นผลของบริษัทประจาปี 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอทุก
ประการ โดยทีป่ ระชุมได้มมี ติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
4.

947,458,382
474,356
90,000
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.94
0.05
0.01
0.00

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 กั บ ส่วน 1 ใน 3 โดยในปี น้ี กรรมการที่จ ะต้องออกจาก
ตาแหน่งตามกาหนดวาระมีจานวน 4 ท่านคือ
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1.
2.
3.
4.

นายประกอบ วิศษิ ฐ์กจิ การ
นายไวยวุฒ ิ สินเจริญกุล
นายวีรสิทธิ ์ สินเจริญกุล
นายลี พอล สุเมธ

กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

โดยกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระดังกล่าวข้างต้นมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั การเลือกตัง้ ให้เข้ามาดารง
ตาแหน่งกรรมการของบริษทั ได้อกี
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาของบริษทั เห็นสมควรให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุ้นเลือกตัง้ นายประกอบ
วิศษิ ฐ์กจิ การ นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล นายวีรสิทธิ ์ สินเจริญกุล และนายลี พอล สุเมธ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
และ/หรือ กรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถและประสบการณ์อนั
จะก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น และบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติ ครบถ้วนและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนดไว้ ในส่วนของกรรมการอิสระ บุคคลดังกล่าวมีความเป็ นอิสระ สามารถให้
ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
ทัง้ นี้ ประวัตขิ องผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อให้แต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั แทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ ปรากฏ
ในสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ และกรรมการอิสระของบริษทั มีคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระซึง่ เข้ม
กว่าข้อกาหนดตามทีก่ าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จากนั น้ นายประกอบเปิ ด โอกาสให้ผู้ถือ หุ้น ซัก ถามข้ อ สงสัย เมื่อ ไม่ มีผู้ใดมีข้อ ซัก ถาม จึง มอบหมายให้
นางร่มธรรมดาเนินการให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระ
กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกครัง้ หนึ่ง ดังนี้
1. นายประกอบ วิศษิ ฐ์กจิ การ
นางสาววิภา สุวณิชย์ ผูถ้ อื หุน้ สอบถามถึง นโยบายของบริษทั ในการแต่งตัง้ กรรมการอิสระว่ามีวาระใน
การดารงตาแหน่งอย่างไร เนื่องจากไม่มคี วามเชือ่ มันว่
่ า กรรมการอิสระซึง่ ดารงตาแหน่งในบริษทั มามากกว่า 20 ปี จะมี
ความเป็ นอิสระเพียงพอ
นายกิตชิ ยั สินเจริญกุล กรรมการบริษทั ชีแ้ จงในฐานะเป็ นคณะกรรมการสรรหาว่าบริษทั ไม่มกี ารกาหนด
วาระการดารงตาแหน่ งสาหรับกรรมการอิสระของบริษทั แต่เรียนได้ว่ากรรมการอิสระของบริษทั ทุกท่านเป็ นบุคคลทีม่ ี
ความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจอุตสาหกรรมของบริษทั ซึง่ เต็มไปด้วยผลกระทบจากปั จจัยภายนอกมากมาย
เป็ นอย่ า งดี กรรมการอิส ระได้ มีส่ ว นร่ ว มและช่ ว ยให้ ค วามเห็ น อย่ า งเต็ ม ที่ รวมถึ ง ตรวจสอบการท างานของ
คณะกรรมการ และดารงสถานะความเป็ นอิสระ และปกป้ องผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ อย่างเสมอภาค
นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล กรรมการบริษทั ชีแ้ จงว่า ในการทางานในฐานะกรรมการอิสระของนายประกอบ
และการทางานในฐานะกรรมการของตนเองนัน้ ต่างคนต่างทางานในหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ ต้อง
เรียนผูถ้ อื หุน้ ว่า นับเป็ นโชคดีทบ่ี ริษทั มีคนทีม่ คี วามมุ่งมันและตั
่
ง้ ใจทางานเช่นนี้มาอยู่ร่วมกันพัฒนาองค์กร
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นายประกอบ ยืนยันในฐานะกรรมการอิสระของบริษทั ว่าตนเองจะไม่ยอมเป็ นตราประทับให้ใครในเรื่อง
ใดๆ การทางานทุกงานจะต้องมีการปรึกษาหารือกันด้วยเหตุผลอย่างรอบคอบเสมอ
นางอุทุมพร จามรมาน ผูถ้ อื หุน้ ขอให้นายประกอบคงความเป็ นอิสระและช่วยปกป้ องผลประโยชน์ให้ผู้
ถือหุน้ โดยเฉพาะในเรื่องของตนเองทีร่ อ้ งเรียนไว้ดว้ ย
ที่ป ระชุ ม พิจ ารณาแล้ว และมีม ติอ นุ ม ัติแ ต่ งตัง้ นายประกอบ วิศิษ ฐ์กิจ การ กลับ เข้าด ารงต าแหน่ ง
กรรมการและกรรมการอิสระของบริษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

929,380,616
18,522,122
111,000
9,000

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

98.04
1.95
0.01
0.00

2. นายไวยวุฒ ิ สินเจริญกุล
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุ มตั แิ ต่งตัง้ นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ
ของบริษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

929,922,118
17,989,620
111,000
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

98.09
1.90
0.01
0.00

3. นายวีรสิทธิ ์ สินเจริญกุล
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุ มตั แิ ต่งตัง้ นายวีรสิทธิ ์ สินเจริญกุล กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ
ของบริษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

947,714,818
196,920
111,000
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.97
0.02
0.01
0.00

4. นายลี พอล สุเมธ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุ มตั ิแต่งตัง้ นายลี พอล สุเมธ กลับเข้าดารงตาแหน่ ง กรรมการของ
บริษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
5.

947,705,618
196,920
111,000
9,200

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.97
0.02
0.01
0.00

พิ จารณาอนุมตั ิ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561

นายประกอบได้ชแ้ี จงให้ทป่ี ระชุมทราบว่า ตามทีไ่ ด้ผ่านการกลันกรองจากคณะกรรมการพิ
่
จารณาค่าตอบแทน
จึงเห็นสมควรให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั กิ าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ประจาปี 2561 รวมเป็ นเงินจานวนไม่
เกิน 8,028,000 บาทซึง่ เท่ากับปี ทผ่ี ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนรายปี ของคณะกรรมการ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการบริษทั

804,000
600,000

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)
2561
2560
2559
5,604,000.5,569,000.4,435,200.2,424,000.2,424,000.2,059,200.8,028,000.7,993,000
6,494,400.-

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการในรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการรายปี มีกาหนดจ่ายปี ละ 2 ครัง้ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ชื่อ
1. นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล
2. นายประกอบ วิศษิ ฐ์กจิ การ*

3. นายไชยยศ สินเจริญกุล

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ
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ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/ปี )
2561
2560
2559
804,000.804,000.633,600.936,000.936,000.792,000.-

600,000.-

600,000.-

475,200.-

ชื่อ
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
์
13. นางสาวอานุสรา
จิตต์มติ รภาพ***

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/ปี )
2561
2560
2559
600,000.600,000.475,200.600,000.600,000.475,200.600,000.600,000.475,200.600,000.600,000.475,200.600,000.600,000.475,200.600,000.600,000.475,200.400,000.475,200.744,000.744,000.633,600.-

ตาแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

744,000.-

744,000.-

600,000.-

165,000.-

633,600.-

หมายเหตุ
* นายประกอบ วิศษิ ฐ์กจิ การ ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นรองประธานกรรมการ ตัง้ แต่วนั ที่ 9 มีนาคม 2559
** นายเนียว อา แชบ ลาออกจากตาแหน่งตัง้ แต่วนั ที่ 24 สิงหาคม 2560
*** นางสาวอานุสรา จิตต์มติ รภาพ ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ ตัง้ แต่วนั ที่ 21 กันยายน 2560

จากนัน้ นายประกอบเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามข้อสงสัย
นางอุ ทุ ม พร จามรมาน ผู้ถือ หุ้น สอบถามว่ า บริษัท ใช้เกณฑ์อ ะไรในการก าหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
เนื่องจากบริษทั ขาดทุนไม่มกี ารจ่ายเงินปั นผล ต้องนามาประกอบการพิจารณากาหนดค่าตอบแทนด้วยหรือไม่
นายกิติชยั สินเจริญกุล กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท กาหนดเป็ นจานวนเงิน
แน่ นอนตายตัว ไม่ได้กาหนดเป็ นจานวนเงินที่ขน้ึ ตามผลกาไรของบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของธุรกิจ
และความรับผิดชอบและการทางานให้กบั องค์กร ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนปี น้ี ไม่ได้มกี ารปรับขึน้ จากปี ทผ่ี ่านมา
เมื่อไม่มผี ใู้ ดสอบถาม จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุ มตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่
เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

947,911,738
21,000
90,000
0
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เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.99
00.00
0.01
0.00

6.

พิ จารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2561

นายประกอบชี้แจงต่อที่ประชุม ว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีซ่งึ มีคุณสมบัติ
คุณภาพ มาตรฐาน ความเชีย่ วชาญ และความเป็ นอิสระในการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ ประสบการณ์ดา้ นการตรวจสอบบัญชี
รวมถึงปริม าณงานและอัต ราค่าตอบแทน จึงเห็น สมควรให้บ ริษัท เปลี่ย นแปลงผู้สอบบัญ ชีในปี 2561 จากบริษัท
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด เนื่องจาก (1) เป็ นสานักงานสอบบัญชี
และผู้สอบบัญชีท่มี มี าตรฐานทางานที่ทดั เทียมกับสานักงานสอบบัญชีปัจจุบนั ของบริษัท (2) มีคุณสมบัติและการให้
ความเห็นทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อบริษทั (3) ไม่มคี วามสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษทั / บริษทั ย่อย/ ผูบ้ ริหาร/ ผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทาให้มคี วามเป็ นอิสระในการปฏิบตั งิ านได้ อย่างเต็มที่ (4) มีความ
ตัง้ ใจและแสดงออกถึงความต้องการในการให้บริการ (5) เป็ นสานักงานสอบบัญชีสากลและค่าสอบบัญชีอยู่ในระดับที่
เหมาะสมเมื่อเทียบกับรายอื่น จึงเห็นควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีแห่ง บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจาปี 2561 โดยมีรายชื่อดังนี้
1. นายนายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3930 หรือ
2. นางสาวกรองแก้ว ลิมป์ กิตติกุลผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5874 หรือ
3. นายณัฐวุฒ ิ สันติเพ็ชร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 5730
โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีท่ผี สู้ อบ
บัญชีรบั อนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ ให้บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
อื่นของบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด แทนได้
สาหรับปี 2561 บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด ได้เสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อยอีก
9 แห่งเป็ นจานวนเงินรวม 8,929,000 บาท โดยแบ่งเป็ นค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัทจานวน 5,659,000 บาท และค่า
สอบบัญชีของบริษทั ย่อยจานวน 3,270,000 บาท ซึง่ ค่าสอบบัญชีดงั กล่าวลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 16.75 ตารางด้านล่าง
แสดงข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในรอบปี ทผ่ี ่านมาได้ดงั นี้
ค่าสอบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย

ค่าสอบบัญชีงบประจาปี
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
รวมค่าสอบบัญชี

2561
4,249,000

หน่วย:บาท
2560
5,925,000

4,680,000

4,800,000

8,929,000

10,725,000

นอกจากนี้ บริษทั ได้ใช้บริการผูส้ อบบัญชีของบริษทั ย่อยทีอ่ ยู่ต่างประเทศจากสานักงานสอบบัญชีเดียวกันและ
บางบริษัทย่อยใช้บริการจากสานักงานสอบบัญชีอ่นื ๆ ทัง้ นี้ การเลือกใช้ผสู้ อบบัญชีของแต่ละบริษทั จะพิจารณาจาก
คุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็ นหลัก สาหรับบริษัท ย่อยที่อยู่ต่างประเทศที่ใช้บริการสานักงานสอบ
บัญชีอ่นื คณะกรรมการบริษทั จะดูแลให้สามารถจัดทางบการเงินได้ทนั ตามกาหนดระยะเวลา
จากนัน้ นายประกอบเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามข้อสงสัย
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นางสาววิภา สุวณิชย์ ผูถ้ อื หุน้ สอบถาม 3 ข้อดังนี้
1. เหตุใดบริษทั จึงเปลีย่ นผูส้ อบบัญชี
2. เหตุใดค่าสอบบัญชีจงึ ลดลง เนื่องจากไม่เคยเห็นบริษทั ใดเปลีย่ นผูส้ อบบัญชีแล้วค่าสอบบัญชีลดลง
3. การทีใ่ ช้สานักบัญชีอ่นื ทีไ่ ม่ใช่ สานักงาน อีวาย จากัด จะยืนยันได้อย่างไรว่าจะสามารถจัดทางบการเงิน
ได้ทนั ตามกาหนดเวลา
นายประกอบ วิศษิ ฐ์กจิ การ กรรมการบริษทั ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ตอบคาถามดังนี้
คาถามแรก บริษัท เปลี่ยนผู้สอบบัญ ชี เนื่ อ งจากบริษัท ปฏิบ ัติต ามหลัก การทัว่ ไปเมื่อครบ 5 ปี ก็จะมีก าร
พิจารณาเปลีย่ นผูส้ อบบัญชี คาถามที่ 2 ค่าสอบบัญชีลดลง เนื่องจากขึน้ อยู่กบั อัตราค่าสอบบัญชีของแต่ละบริษทั สอบ
บัญชีและตัวบุคคลทีจ่ ะมาเป็ นผูส้ อบบัญชีให้กบั บริษทั และคาถามที่ 3 บริษทั ต้องมีการดูแลและติดตาม
นายภัทราวุธ พาณิชย์กุล กรรมการบริษทั และ CFO ชีแ้ จงเพิม่ เติมว่า โดยทัวไปเมื
่
่อครบรอบ 5 ปี ทางบริษทั
จะมีการให้บริษัท สอบบัญ ชี top 5 มาน าเสนอค่ าสอบบัญ ชีเพื่อ ให้บริษัท พิจารณา ซึ่งสาหรับ ในปี 2561 ก็ถึงเวลา
เหมาะสมที่ต้องพิจารณาเปลี่ยนผู้สอบบัญ ชี ซึ่งทัง้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด และ บริษัท
สานักงาน อีวาย จากัด ก็มคี ุณภาพไม่แตกต่างกัน บริษัทจึงพิจารณาจากค่าสอบบัญชีท่นี าเสนอ ส่วนคาถามข้อที่ 3
สาหรับบริษทั ในต่างประเทศ เราพิจารณาตามแต่ละพืน้ ทีว่ ่าควรใช้ผสู้ อบบัญชีใด แต่ยนื ยันได้ว่าจะไม่มปี ั ญหาใดๆ ใน
การจัดทางบการเงินรวมให้ทนั ตามกาหนดเวลา
เมื่อไม่มผี ใู้ ดสอบถาม จึงขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี
2561
ที่ป ระชุ มพิจารณาแล้ว และมีม ติอ นุ มตั ิแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญ ชีแ ละกาหนดค่าสอบบัญ ชีป ระจาปี 2561 โดยมี
รายละเอียดตามทีเ่ สนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
7.

947,932,738
0
90,000
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.99
0.00
0.01
0.00

พิ จารณาอนุ ม ั ติ ลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จากจ านวน 1,536,000,000 บาท เป็ นจ านวน
1,535,999,998 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ ยงั มิ ได้นาออกจาหน่ ายจานวน 2 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่ มเติ มหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

นายประกอบชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุน้ ในปี 2560 จานวน 2 หุน้ จึงเห็นสมควรให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั ลิ ดทุนจดทะเบียนของบริษัท
จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 1,536,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 1,535,999,998 บาท โดยการตัด
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หุน้ จดทะเบียนทีย่ งั มิได้นาออกจาหน่ ายจานวน 2 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท และแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษทั ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ดังนี้
“ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน จานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

1,535,999,998 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่น
เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาท)
1,535,999,998 หุน้ (หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่น
เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดหุน้ )
1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็ น
1,535,999,998 หุน้ (หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่น
เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดหุน้ )
- หุน้ (
)”

ทัง้ นี้ การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิตามทีก่ ล่าวมาข้างต้น ต้องนาไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียน กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึง่ อาจมีการแก้ไขหรือเพิม่ เติมถ้อยคาตามคาสังของนายทะเบี
่
ยน
จากนัน้ นายประกอบเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามข้อสงสัย
นางสาววิภา สุวณิชย์ ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่าเหตุใดจึงมีเศษหุน้ เหลือจานวน 2 หุน้
นางสาวธนวรรณ เสงีย่ มศักดิ ์ CFO-Gloves & Business Development ชีแ้ จงว่า เนื่องจากปลายปี ทแ่ี ล้วทาง
บริษทั ได้มกี ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนจานวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื
หุ้น แต่ ละรายถืออยู่ โดยการจัด สรรหุ้น ตามสิท ธิ และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีค วามประสงค์จองเกินสิท ธิจากหุ้น ที่
เหลืออยู่โดยวนเป็ นรอบๆ จนกว่าหุน้ จะหมด ซึง่ ทาให้มเี ศษหุน้ เหลือ ซึง่ เป็ นปกติของการเพิม่ ทุนด้วยวิธดี งั กล่าว
นางสาววิภา แสดงความกังวลเรื่องการเสียเวลาและค่ าใช้จ่ายในการดาเนินการจดทะเบียน และเสนอให้เก็บ
เศษหุน้ นี้สะสมไว้ก่อนได้หรือไม่
นางสาวธนวรรณ ชีแ้ จงว่า ทางบริษทั ต้องดาเนินการตามขัน้ ตอนทางกฎหมาย ไม่สามารถดาเนินการตามทีผ่ ู้
ถือหุน้ เสนอได้
เมื่อไม่มผี ใู้ ดสอบถามเพิม่ เติม นายประกอบจึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั ลิ ดทุนจดทะเบียนของบริษทั จาก
จานวน 1,536,000,000 บาท เป็ นจานวน 1,535,999,998 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงั มิได้นาออกจาหน่ าย
จานวน 2 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท และแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน
จดทะเบียน
ที่ประชุม พิจารณาแล้ว และมีมติอนุ มตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจานวน 1,536,000,000 บาท เป็ น
จานวน 1,535,999,998 บาท โดยการตัดหุน้ จดทะเบียนทีย่ งั มิได้นาออกจาหน่ ายจานวน 2 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1
บาท และแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามทีเ่ สนอ โดยทีป่ ระชุม
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ได้มมี ติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
8.

947,932,738
0
90,000
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.99
0.00
0.01
0.00

พิ จารณาอนุมตั ิ แก้ไขข้อบังคับของบริษทั ข้อ 33 และ ข้อ 52

นายประกอบ มอบหมายให้นางร่มธรรม ชาลปติ ผูจ้ ดั การฝ่ ายกฎหมายของบริษทั เป็ นผูช้ แ้ี จงรายละเอียดใน
วาระนี้ให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
นางร่มธรรมชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา
100 ที่แก้ไขเพิม่ เติมโดยคาสังหั
่ วหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายเพื่อ
อานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงเห็นสมควรให้แก้ไขข้อบังคับของบริษทั ข้อ 33 โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 5 ดังนี้
ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสีเ่ ดือน นับแต่วนั
สิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั
การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอื่นนอกจากทีก่ ล่าวมาแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะ
เรียกประชุมผู้ถอื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถอื หุน้ คนหนึ่งหรือหลายคนซึง่ มีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุ้นทีจ่ าหน่ ายได้ทงั ้ หมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้
ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายใน 45 วันนับแต่วนั ที่
ได้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ในกรณี ท่ีค ณะกรรมการไม่ จดั ให้ มีก ารประชุ ม ภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือ หุ้น
ทัง้ หลายซึง่ เข้าชื่อกันหรือผูถ้ อื หุน้ คนอื่นๆ รวมกันได้จานวนหุน้ ตามทีบ่ งั คับไว้นนั ้ จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน
นับแต่ วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณี เช่นนี้ ให้ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียก
ประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอานวยความสะดวกตาม
สมควร
ในกรณีท่ปี รากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ ใด
จานวนผูถ้ ือหุ้นซึง่ มาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในข้อ 35 ผูถ้ ือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษทั
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นอกจากนี้ขอ้ บังคับของบริษทั ข้อ 52 ไม่ใช้บงั คับกับบริษทั แล้ว ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ เนื่องจาก
ปั จจุบนั บริษทั มีสถานะการจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษทั บนกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์ในตลาดรอง
จึงเห็นสมควรให้ตดั ข้อนี้ทง้ิ โดยรายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับของบริษทั ปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 5
จากนัน้ นายประกอบเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามข้อสงสัย
นางอุทุมพร จามรมาน ผูถ้ อื หุ้น สอบถามว่า ผูถ้ อื หุน้ สามารถแสดงความเห็นไม่เห็นด้วยในวาระนี้ได้หรือไม่
เนื่องจากเป็ นสิง่ ทีบ่ ริษทั ต้องดาเนินการอยู่แล้ว เนื่องจากเป็ นคาสังจาก
่
คสช.
นางสาววิไลรัตน์ ศรีสาครบริสุทธิ ์ ผูจ้ ดั การสายงานกฎหมาย ชีแ้ จงว่า สาหรับการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ผู้
ถือหุน้ สามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้ ตามแต่ความประสงค์ของผูถ้ อื หุน้ อย่างไรก็ตาม หากบริษทั
ได้รบั คะแนนเสียงอนุ มตั ใิ นวาระนี้แล้ว บริษัทมีหน้าทีต่ ้องดาเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับข้อดังกล่าวให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย
นางอุทุมพร สอบถามเพิม่ เติมว่า หากผูถ้ อื หุน้ ไม่อนุมตั ใิ นวาระนี้ บริษทั ต้องปฏิบตั ติ ามข้อบังคับข้อนี้หรือไม่
นางสาววิไลรัตน์ ชี้แจงว่า หากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นมีมติไม่อนุ มตั ิแก้ไขข้อบังคับในวาระนี้ บริษัทก็ไม่สามารถ
ดาเนินการนาข้อบังคับข้อนี้ไปจดทะเบียนแก้ไขกับกระทรวงพาณิชย์ได้ แต่บริษัทต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีแ่ ก้ ไขใน
เรื่องนี้ เนื่องจากเป็ นเรื่องทีก่ ฎหมายกาหนด
เมื่อไม่ มีผู้ใดสอบถามเพิ่ม เติม นายประกอบจึงขอให้ท่ีป ระชุม พิจ ารณาอนุ ม ัติแ ก้ไขข้อ บังคับ ของบริษัท
ข้อ 33 และ ข้อ 52
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมตั แิ ก้ไขข้อบังคับของบริษทั ข้อ 33 และ ข้อ 52 โดยทีป่ ระชุมได้มมี ติอนุมตั ิ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
9.

947,932,738
0
90,000
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

พิ จารณาเรือ่ งอื่นๆ
ไม่มผี ใู้ ดเสนอเรื่องอื่นใดให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
จากนัน้ นายประกอบได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิม่ เติม
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99.99
0.00
0.01
0.00

นายนันทพล จงวิไลเกษม ผูถ้ อื หุน้ สอบถาม ดังนี้
1. ทางทีมผูบ้ ริหารเน้นเรื่องการเพิม่ กาลังการผลิตถุงมือยาง จะทาให้เกิด Over Supply หรือไม่ และกาไรจะ
ไม่เป็ นไปตามคาดหรือไม่
2. เราเห็น กระแสไทยแลนด์ 4.0 แล้วจะได้เห็น ศรีต รัง 4.0 หรือไม่ เช่ น เปลี่ย นจากระบบอนาลอกเป็ น
ดิจติ อล หรือมีหุ่นยนต์กรีดยาง หรือมีระบบคลังสินค้า หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับยางพารา
3. ขอแสดงความชื่นชมผู้บริหารที่แสดงความสามารถให้บริษัทยืนอยู่ได้ภายใต้อุตสาหกรรมยางพาราที่
ตกต่ามายาวนาน และดีใจทีท่ างกรรมการบริษทั ซือ้ หุน้ บริษทั อย่างต่อเนื่อง
นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล กรรมการบริษัท ตอบคาถามว่า เรื่องสินค้าสาเร็จรูป (Finished Product) เป็ นสิง่ ที่
ผูถ้ อื หุน้ เองให้ขอ้ เสนอแนะกับทางบริษทั มานานแล้ว บริษทั ก็ดาเนินธุรกิจถุงมือยางมาตลอดแต่ยงั ไม่ใช่ของเราทัง้ หมด
จนถึงวันนี้ได้มโี อกาสเป็ นเจ้าของธุรกิจนี้ทงั ้ 100% จึงมีความเป็ นอิสระที่สามารถคิด วางแผน และดาเนินงานได้ใน
ทิศทางที่เรามองว่าเหมาะสมและถู กต้อง เรามีเทคโนโลยี บุคลากร และตลาด พร้อมที่จะรองรับการเติบโตของธุรกิจ
อย่างไม่หยุดยัง้ ในอนาคต
สาหรับเทคโนโลยีในการทางานก็ปรับเปลีย่ นไปเรื่อยๆ ตามยุคสมัย เช่น การติดต่อสื่อสารจากเดิมเคยใช้ telex
ต่อมาเป็ น fax ต่อมาเป็ น e-mail ปั จจุบนั มี start application เช่น Line และ Whatsapp มาทาให้การติดต่อสือ่ สารง่ายและ
สะดวกรวดเร็วขึน้ มาก
นางสาววิภ า สุว ณิ ช ย์ ผู้ถือ หุ้น เสนอแนวคิด เกี่ย วกับ Start-up ว่ าปั จ จุ บ ัน คนรุ่น ใหม่ ท่ีเรีย นจบมา เก่ ง
มีความสามารถ และมีความคิดดีๆ มากมาย แต่การจะไปจ้างให้มาทางานกับเรา เค้าอาจจะไม่มา แต่หากเราอยากได้
ความคิดดีๆ จากเค้า อาจจะต้องทาในลักษณะการเปิ ดบริษัทใหม่ และให้เค้ามาร่วมเป็ นผู้ถอื หุน้ กับเรา เพื่อให้เค้าลง
แรงและสติปัญญา ส่วนเราลงทุน แล้วเราก็จะได้นวัตกรรมสินค้าใหม่ๆ ขึน้ มา
นายไวยวุฒ ิ เรียนว่า Specialist มีอยูม่ ากมาย แต่ค่าตัวค่อนข้างแพง อุตสาหกรรมของเราอาจไม่คมุ้ กับที่
จะต้องไปจ้างคนทีม่ คี ่าตัวแพงมากมาทางานด้วย เราก็คงพยายามประคอง และปรับเปลีย่ นพัฒนาไปเรื่อยๆ
นางอุทุมพร จามรมาน ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่าเป็ นไปได้หรือไม่ ทีบ่ ริษทั จะยกเลิกการใช้เศษยางมาทายางแท่ง
แต่ไปรับซือ้ เศษยางจากทีอ่ ่นื มาประดิษฐ์เป็ นนวัตกรรมใหม่และส่งออก
นายไวยวุฒิ เรียนว่า การทีเ่ ราไปตัง้ โรงงานทีจ่ งั หวัดเลย เนื่องจากมีวตั ถุดบิ ในพื้นทีเ่ ป็ นจานวนมาก และเรา
พยายามผลักดันให้เกษตรกรลดใช้สารเคมีทไ่ี ปผสมในน้ายางซึง่ จะไปทาให้ยางมีกลิน่ ส่วนเรื่องการเปลีย่ นโฉมของการ
ทายางให้เป็ นยางประดิษฐ์ไปเลยอย่างทีเ่ สนอแนะยังคงยังเป็ นไปได้ยาก
นายสมพร จงวิไลเกษม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ยังคงเห็นกรรมการนามสกุล สินเจริญกุล ซื้อหุ้น STA อย่าง
ต่อเนื่อง ไม่ทราบว่าเป็ นเพราะเหตุใด
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นายไวยวุฒิ เรียนว่า เรามองอนาคตของการเน้นไปทีก่ ารทาธุรกิจปลายน้า (Downstream) โดยเฉพาะช่วงนี้ท่ี
ราคายางต่า จึงถือเป็ นโอกาสทีด่ ี
นายไวยวุฒ ิ เรียนต่อทีป่ ระชุมก่อนปิ ดประชุมว่า ในวันนี้ถอื เป็ นเวทีทด่ี ที ท่ี างผูบ้ ริหารได้พบปะกับผูถ้ อื หุน้ ได้
พูด คุยและรับฟั ง เรายืน ยันว่า บริษัท พร้อ มจะอยู่ข้างชุมชน ไม่ท อดทิ้ง และจะแก้ไขปั ญ หาให้ดีท่สี ุด และพร้อมจะ
รับผิดชอบทัง้ ต่อสถาบันการเงิน ต่อสังคม และต่อผูถ้ อื หุน้
เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม ประธานจึงกล่าวปิ ดการประชุม

ปิ ดประชุมเวลา 13.25 น.

(นายไวยวุฒ ิ สินเจริญกุล)
ประธานทีป่ ระชุม
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