รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2562
ของ
บริ ษทั ศรีตรังแอโกรอิ นดัสทรี จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เริม่ ประชุมเวลา 10.30 น.
ณ ห้องแกรนด์ คอนเวนชัน่ ฮอลล์ บี ชัน้ 8 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า
เลขที่ 29 ถนนประชาธิปัตย์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 ของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) มี
ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเองจานวน 27 คน และผู้รบั มอบฉันทะจานวน 202 คน รวมทัง้ สิ้น 229 คน นับ
จานวนหุน้ ได้ 1,030,818,237 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 67.11 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ครบเป็ น
องค์ประชุม ตามทีก่ าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั แล้ว นางร่มธรรม ชาลปติ ผูป้ ระสานงานการประชุมได้กล่าวแนะนา
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.

นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน ผูส้ อบบัญชีแห่ง บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด ซึง่ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั
ปี 2561

2.

นายวศิน อุชุวาสิน ที่ปรึกษากฎหมายจากสานักงานวศิน ทนายความ ทาหน้าที่เป็ น inspector เพื่อ
ดูแลให้การประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ 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 2562
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 7 ระเบียบวาระ
การประชุม จานวน 10 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” ยกเว้น ระเบียบวาระที่ 4 ในส่วนการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งออกจากตาแหน่งตามกาหนด
วาระ เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี จะทาการเก็บบัตรลงคะแนนทุกความคิดเห็น คือ เห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อนามาประมวลผลทันที ในการรวมผลคะแนน บริษทั จะนาคะแนนเสียงทีไ่ ม่เห็นด้วย งด
ออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทัง้ หมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่
ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในระเบียบวาระนัน้ ๆ
บัตรลงคะแนนเสียงใดทีไ่ ม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผูถ้ อื หุน้ ได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไป
ทางใด จะถือว่าเป็ น “บัตรเสีย ” เช่น การทาเครื่องหมายทัง้ ในช่อง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” และ/หรือ “งดออก
เสีย ง” หรือ ท าเครื่อ งหมายไม่ ช ัด เจน หรือ ขีด ฆ่ า เครื่อ งหมายใดๆ โดยไม่ ลงชื่อ ก ากับ บริเวณที่ข ีด ฆ่ า หรือ ไม่ ท า
เครื่องหมายใดๆ ในบัตรไว้ เป็ นต้น
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 29 คน และผูร้ บั มอบฉันทะจานวน 202 คน รวมทัง้ สิน้ 231 คน นับจานวนหุน้ ได้ 1,030,820,657 หุน้ คิดเป็ น
ร้อยละ 67.11 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั
เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม นายประกอบจึงเริม่ การประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
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1. พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน
2561
นายประกอบเสนอรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่ส่งมาด้วย 1 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ ให้ท่ปี ระชุมพิจารณา จากนัน้ เปิ ด
โอกาสให้ซกั ถามข้อสงสัย
เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สงสัยใดๆ ทีป่ ระชุมจึงพิจารณา และมีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจาปี 2561 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ตามทีเ่ สนอ โดยทีป่ ระชุมได้มมี ติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

1,003,266,357
0
27,554,300
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

97.33
0.00
2.67
0.00

2. รับทราบผลการดาเนิ นงานของคณะกรรมการในรอบปี 2561 และพิ จารณาอนุ มตั ิ งบการเงิ นของ
บริษทั ประจาปี 2561 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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
หลังจากนัน้ นางสาวทิพย์วดีได้ชแ้ี จงรายละเอียดผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2561 ตลอดจนฐานะ
ทางการเงินของกลุ่มบริษทั ตามงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงฐานะการเงินรวม ให้ทป่ี ระชุมทราบดังนี้
ผลการดาเนิ นงาน
ภาพรวมการดาเนิ นงาน
ด้วยอุตสาหกรรมยางธรรมชาติในปี 2561 ยังคงอยู่ในภาวะอุปทานส่วนเกิน (Oversupply) ส่งผลให้ราคายาง
ธรรมชาติในปี 2561 ปรับลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยราคายางแท่ง TSR20 ณ ตลาด SICOM เฉลีย่ ตลอดทัง้ ปี 2561
อยู่ท่ี 137 cent/kg. ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 17
ภาพรวมผลการดาเนินงานของธุรกิจกลางน้า อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ บริษัทสามารถรักษาส่วนแบ่ง
ของการบริโภคยางธรรมชาติของโลกทีร่ อ้ ยละ 10 โดยมีปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติท่ี 1.34 ล้านตัน
ส าหรับ ธุ ร กิจ ปลายน้ า -ถุ ง มือ ยาง บริษั ท มีป ริม าณการขายถุ ง มือ ยางที่ 16,937 ล้า นชิ้น หรือ ประมาณ
ร้อยละ 6 ของความต้องการบริโภคถุงมือยางทัวโลก
่
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รายได้จากการขายแยกตามผลิ ตภัณฑ์
ในปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 73,493 ล้านบาท ปรับลดลงร้อยละ 18 จากปี
ก่อน แบ่งเป็ นรายได้จากธุรกิจยางธรรมชาติ 61,361 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 84 ของรายได้จากการขายและ
บริการรวม และรายได้จากธุรกิจถุ งมือยาง 11,786 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 16 ของรายได้จากการขายและ
บริการรวม โดยมีรายละเอียดของแต่ละผลิตภัณฑ์ ดังนี้
 รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ยางแท่ง TSR (Technically Specified Rubber) คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ
68 ของรายได้จากการขายและบริการรวม
 รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ถุงมือยาง (Gloves) คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 16 ของรายได้จากการขายและ
บริการรวม
 รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ยางแผ่นรมควัน RSS (Ribbed Smoked Sheet) คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 10
ของรายได้จากการขายและบริการรวม
 รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์น้ายางข้น (Concentrated Latex) คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 6 ของรายได้จาก
การขายและบริการรวม
ปริมาณการขายผลิ ตภัณฑ์ยางธรรมชาติ แยกตามประเทศ
หากพิจารณาปริมาณการขายตามภูมศิ าสตร์ สัดส่วนปริมาณการขายประเทศจีนซึ่งเป็ นตลาดส่งออกทีใ่ หญ่
ทีส่ ุด คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 49 ตามมาด้วยตลาดในเอเชียอื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ 25 ตลาดในยุโรป และอเมริกา คิดเป็ น
ร้อยละ 5 และร้อยละ 4 ตามลาดับ ขณะที่ปริมาณการขายในประเทศคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 17 ของปริมาณการขาย
ทัง้ หมด
ปริมาณการขายผลิ ตภัณฑ์ถงุ มือยางแยกตามประเทศ
บริษทั มีปริมาณการขายถุงมือยางที่ 16,937 ล้านชิ้น เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนร้อยละ 12 โดยการเพิ่มขึน้ ส่วนใหญ่
เป็ นการเพิม่ ขึน้ ของปริมาณการขายถุงมือยางธรรมชาติ เนื่องด้วยบริษัทดาเนินธุรกิจยางธรรมชาติอย่างครบวงจร
ทาให้มคี วามได้เปรียบเหนือคู่แข่งในการขายถุงมือยางธรรมชาติ บริษทั จึงผลักดันให้ถุงมือยางธรรมชาติเป็ นผลิตภัณฑ์
หลักที่นาไปขยายตลาดใหม่ๆ อาทิ ประเทศอินเดีย แอฟริก าใต้ และลาติน อเมริกา เป็ นต้น ท าให้บริษัทมีสดั ส่วน
ปริมาณการขายถุงมือยางธรรมชาติเทียบกับถุงมือยางสังเคราะห์ คิดเป็ นร้อยละ 61:39 ทัง้ นี้ หากพิจารณาปริมาณการ
ขายตามภูมศิ าสตร์ ทวีปอเมริกาเป็ นตลาดส่งออกทีใ่ หญ่ทส่ี ุดคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 27 ถัดมาเป็ นตลาดในยุโรปร้อยละ
24 ตามมาด้วยตลาดในประเทศทีร่ อ้ ยละ 11 และตลาดในประเทศญีป่ ่ นุ จีน และอินเดีย คิดเป็ นร้อยละ 9 ร้อยละ 8 และ
ร้อยละ 4 ตามลาดับ
กาไรขัน้ ต้น
ในปี 2561 บริษั ท มีก าไรขัน้ ต้ น 7,108 ล้า นบาท เพิ่ ม ขึ้น ร้อ ยละ 88 จากปี ก่ อ น อัน เป็ นผลมาจากการ
ปรับเปลี่ยนนโยบายในการขายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติและการบริหารต้นทุนวัตถุดบิ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
กอปรกับ ในปี 2560 เป็ น ปี ท่ีบ ริษัท เพิ่ง แยกกิจ การกับ บริษัท ร่ว มค้า ที่ผ ลิต ถุ งมือ ยาง ซึ่งส่ง ผลให้ก ารตลาดมีก าร
ปรับ เปลี่ย นกลยุ ท ธ์แ ละฐานลูก ค้า ในปี 2560 อย่ างไรก็ต าม บริษั ท ได้ข ยายฐานลู ก ค้า ครอบคลุ ม ประเทศต่ า งๆ
ทัวโลก
่
กอปรกับการบริหารจัดการต้นทุนในการผลิต ทาให้ผลิตภัณฑ์ถุงมือยางสามารถทากาไรได้ดขี น้ึ เมื่อเทียบกับ
ปี ก่อน ด้วยเหตุน้ี อัตรากาไรขัน้ ต้นของบริษทั ในปี 2561 อยู่ทร่ี อ้ ยละ 10 ขยายตัวจากร้อยละ 4 ในปี ก่อน
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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 รายได้แล ะ
ความสามารถในการทากาไรของบริษัท ซึ่งในปี 2561 ราคายางธรรมชาติ ยังคงได้รบั ผลกระทบจากภาวะอุปทาน
ส่วนเกิน (Oversupply) ต่อเนื่องจากปี ก่อน โดยราคายางแท่ง TSR20 ในปี 2561 ปรับตัวลดลงเฉลีย่ อยู่ท่ี 137 cent/kg
ลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 17
ปั จจัยทีม่ ีผลต่อการดาเนิ นงาน – 2. อัตราแลกเปลีย่ นสกุลดอลลาร์สหรัฐต่อสกุลบาท
เนื่องจากรายได้ของบริษทั ประมาณร้อยละ 80 อยู่ในรูปของดอลลาร์สหรัฐ โดยค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์
สหรัฐเฉลี่ยทัง้ ปี แข็งค่าขึ้นร้อ ยละ 5 โดยในระหว่างปี มีความผันผวนระหว่างไตรมาสค่อนข้างสูง อันเป็ นผลจากการ
เคลื่อนย้ายเงินทุน และแนวโน้มการปรับขึน้ อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ทาให้บริษัทมีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
ลดลงจาก 522 ล้านบาทในปี 2560 เป็ นขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นสุทธิ 252 ล้านบาท ในปี 2561
ปั จจัยทีม่ ีผลต่อการดาเนิ นงาน – 3. ต้นทุนทางการเงิ น
ต้นทุนทางการเงินสุทธิของบริษัทปรับลดลงจาก 1,156 ล้านบาท ในปี 2560 เป็ น 887 ล้านบาท ในปี 2561
หรือลดลงร้อยละ 23 ส่วนใหญ่มาจากการลดลงของเงินกูย้ มื ระยะสัน้ ทีใ่ ช้ในการซือ้ วัตถุดบิ ยางธรรมชาติ ประกอบกับ
บริษทั ได้มกี ารไถ่ถอนหุน้ กูท้ ค่ี รบกาหนดจานวน 600 ล้านบาท ไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ทีผ่ ่านมา
ปั จจัยทีม่ ีผลต่อการดาเนิ นงาน – 4. นโยบายของรัฐบาล
สาหรับผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ ในปี 2561 รัฐบาลของประเทศผู้ส่งออกยางธรรมชาติหลักของโลก ได้แก่
ประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ได้เข้าแทรกแซงโดยการลดปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติ (Agreed Export
Tonnage Scheme - AETS) ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม เพื่อลดปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติและแก้ไขปั ญหา
ราคายางตกต่า อีกทัง้ รัฐบาลไทยมีความพยายามในการแก้ไขปั ญหาราคายางตกต่าตลอดทัง้ ปี อาทิ การส่งเสริมการใช้
ยางภายในประเทศ การลดปริมาณผลผลิตทัง้ การโค่นต้นยางและการหยุดกรีดยาง ตลอดจนการประกาศให้ยางพารา
เป็ นสินค้าควบคุมของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งการแทรกแซงดังทีก่ ล่าวมานี้ อาจเป็ นปั จจัยที่ทาให้ราคายางธรรมชาติใน
ประเทศเคลื่อนไหวไม่สอดคล้องกับราคาซือ้ ขายยางพาราในตลาดโลกอย่างเต็มที่ หรืออาจทาให้ป ริมาณการขายยาง
ธรรมชาติของบริษทั ไม่สอดคล้องกับปริมาณความต้องการของตลาดโลก เป็ นต้น
ส าหรับ นโยบายที่ อ าจกระทบต่ อ ผลิต ภั ณ ฑ์ ถุ ง มือ ยาง อาทิ การที่อ งค์ ก ารอาหารและยา (FDA) ของ
สหรัฐอเมริกา ประกาศห้ามใช้ถุงมือยางแบบมีแป้ งในทางการแพทย์ ซึง่ อาจส่งผลต่อความต้องการในการบริโภคถุงมือ
ยางธรรมชาติแบบมีแป้ งทีข่ ายในประเทศดังกล่าวเปลีย่ นไปบริโภคถุงมือประเภทอื่น เช่น ถุงมือยางธรรมชาติแบบไม่มี
แป้ ง หรือถุงมือยางไนไตรล์เพิม่ ขึน้

-5-

ผลการดาเนิ นงาน กาไรสุทธิ
ในปี 2561 บริษทั มีกาไรสุทธิท่ี 2,064 ล้านบาท พลิกจากขาดทุนสุทธิท่ี 1,437 ล้านบาท ในปี ก่อน อันเป็ นผล
จากการปรับเปลีย่ นกลยุทธ์เป็ นการขายแบบเลือกสรร (Selective Selling) และการบริหารต้นทุนวัตถุดบิ ของธุรกิจ ยาง
ธรรมชาติ ทาให้บริษทั สามารถรักษาความสามารถในการทากาไรได้ อีกทัง้ การรับรูก้ าไรจากธุรกิจถุงมือยางเต็มปี ในปี
2561 หากเทียบกับปี ก่อนซึง่ การแยกกิจการ (Demerger) แล้วเสร็จ เมื่อเดือนมีนาคม 2560 กอปรกับในปี 2561 บริษทั
มีกาไรจากธุรกรรมป้ องกันความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับยางพาราทีเ่ พิม่ ขึน้ อันเนื่องมาจากทิศทางการเคลื่อนไหวของราคา
ยางธรรมชาติในปี 2561 ทีผ่ นั ผวนน้อยกว่าปี ก่อน ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการบริหารและต้นทุนทางการเงินสุทธิทป่ี รับ
ลดลง
ฐานะทางการเงิ น – โครงสร้างสิ นทรัพย์
ณ สิน้ ปี 2561 บริษทั มีสนิ ทรัพย์รวมทัง้ สิน้ 55,748 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 3,960 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 จากสิน้ ปี
2560 โดยมีรายละเอียดทีส่ าคัญดังนี้
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์หมุนเวียน ณ สิน้ ปี 2561 เท่ากับ 28,840 ล้านบาท ลดลง 4,510 ล้านบาท จาก ณ สิน้ ปี ก่อน ส่วน
ใหญ่เป็ นผลจากการลดลงของสินค้าคงเหลือสุทธิจานวน 4,812 ล้านบาท เป็ นผลมาจากปริมาณสินค้าคงเหลือทีล่ ดลง
และราคายางธรรมชาติ ณ สิน้ ปี 2561 อยู่ในระดับทีต่ ่ากว่าเมื่อเทียบกับสิน้ ปี 2560 ขณะทีป่ ริมาณการขายปรับเพิม่ ขึน้
เพียงเล็กน้อยทีร่ อ้ ยละ 1 อย่างไรก็ดี เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ จานวน 1,955 ล้านบาท
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ สิน้ ปี 2561 เท่ากับ 31,909 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 550 ล้านบาท จาก ณ สิน้ ปี ก่อน ส่วน
ใหญ่เป็ นการลงทุนเพิม่ ในทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ สืบเนื่องจากการขยายกาลังการผลิตในโรงงานยางแท่ง น้ ายางข้น
และถุงมือยาง รวมทัง้ เป็ นการเพิม่ ขึน้ จากการลงทุน
ในปี 2561
ธุรกิ จต้ นน้ า บริษัทมีพ้นื ที่สาหรับธุรกิจสวนยางพาราประมาณ 45,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 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 ณ สิน้ ปี 2561 บริษทั มีกาลังการผลิตทางวิศวกรรมที่
2.86 ล้านตันต่ อปี เพิ่ม ขึ้นจากปี ก่อนราว 240,000 ตัน โดยเพิ่มขึ้นจากทัง้ โรงงานยางแท่ งในจังหวัด เชียงรายและ
สกลนครทีก่ ่อตัง้ ขึน้ เมื่อปี ก่อนทีส่ ามารถดาเนินการผลิตได้อย่างเต็มที่ รวมทัง้ โรงงานน้ ายางข้นในจังหวัดสุราษฏร์ธานี
สงขลา และอุบลราชธานี ทีม่ กี ารปรับปรุงเครื่องจักรและขยายสายการผลิต เพื่อสนองต่อการขยายตัวของธุรกิจถุงมือ
ยางและความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์น้ายางข้นทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง
ธุรกิ จปลายน้ า ณ สิน้ ปี 2561 บริษัทมีกาลังการผลิตถุงมือยางประมาณ 17,200 ล้านชิ้นต่อปี คิดเป็ นการ
เติบโตร้อยละ 23 จากกาลังการผลิตที่ 14,000 ล้านชิ้นต่อปี ณ สิน้ ปี 2560 และเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา
บริษทั ได้การดาเนินการควบบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จากัด กับ บริษทั ไทยกอง จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ น
บริษัทผลิตถุงมือยางทีม่ โี รงงานตัง้ อยู่ท่จี งั หวัดตรัง และมีกาลังการผลิตประมาณ 4,000 ล้านชิ้นต่อปี แล้วเสร็จเป็ นที่
เรียบร้อย ทาให้ ณ ปั จจุบนั บริษทั มีกาลังการผลิตถุงมือยางทัง้ สิน้ ราว 21,200 ล้านชิน้ ต่อปี
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ฐานะทางการเงิ น – โครงสร้างหนี้ สิ นและส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ณ สิน้ ปี 2561 บริษทั มีหนี้สนิ รวมทัง้ สิน้ 30,648 ล้านบาท ลดลง 5,783 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
หนี้ สิน
หนี้สนิ หมุนเวียน ณ สิน้ ปี 2561 อยู่ท่ี 20,772 ล้านบาท ลดลง 5,085 ล้านบาท จาก ณ สิน้ ปี ก่อน ซึง่ ส่วนใหญ่
มาจากการลดลงของเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
ขณะทีห่ นี้สนิ ไม่หมุนเวียน ณ สิน้ ปี 2561 อยู่ท่ี 9,876 ล้านบาท ลดลง 698 ล้านบาท จาก ณ สิน้ ปี ก่อน โดย
หลักมาจากการลดลงของหุน้ กูท้ ค่ี รบกาหนดชาระในเดือนพฤษภาคม 2562 จานวน 810 ล้านบาท
ส่วนของผูถ้ อื หุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิน้ ปี 2561 เท่ากับ 25,100 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 1,823 ล้านบาท จาก ณ สิน้ ปี ก่อน ส่วน
ใหญ่เป็ นผลมาจากการเพิม่ ขึน้ ของกาไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรรตามกาไรสุทธิทเ่ี พิม่ ขึน้ ระหว่างปี
อัตราส่วนทางการเงิ น
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั มีอตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.15 เท่า เพิม่ ขึน้ จากปี 2560 ที่ 1.10 เท่า
สาเหตุหลักเป็ นผลจากการลดลงของเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินจานวน 6,170 ล้านบาท ตามราคาวัตถุดบิ ยาง
ธรรมชาติทป่ี รับลดลง
อัตราส่วนหนี้ สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น (Debt to Equity Ratio "D/E" )
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั มีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 1.22 เท่า ลดลงจากปี 2560
ที่ 1.57 เท่า ซึง่ การปรับตัวลดลงของอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ โดยหลักเป็ นผลมาจากการลดลงของเงินกูย้ มื
ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินทีใ่ ช้ในการซือ้ วัตถุดบิ ยางธรรมชาติ
วงจรเงิ นสด (Cash Cycle)
วงจรเงินสด (หรือ Cash Cycle) ของบริษัทในปี 2561 เท่ากับ 100.38 วัน ลดลงจากปี 2560 ที่ 101.95 วัน
โดยหลักมาจากระยะเวลาขายสินค้าทีส่ นั ้ ลง และระยะเวลาการชาระหนี้ทน่ี านขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับกาลังการผลิตทีล่ ดลง
อัตราหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ถาวร (Fixed Asset Turnover Ratio)
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 2.80 เท่า ลดลงจากปี 2560 ที่ 4.12
เท่า ซึง่ เป็ นผลมาจากรายได้ทป่ี รับลดลงอันได้รบั ผลกระทบจากราคายางธรรมชาติในตลาดโลก ขณะทีส่ ิ นทรัพย์ถาวร
ปรับเพิม่ สูงขึน้ ตามการขยายตัวของกาลังการผลิต
ข้อมูลทางการเงิ น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ สิน้ ปี 2561 อยู่ท่ี 16.34 บาทต่อหุ้น ปรับเพิม่ ขึน้ จาก 15.15 บาทต่ อหุ้น ณ สิน้ ปี
2560 ตามการเพิม่ ขึน้ ของกาไรสะสมและผลประกอบการระหว่างปี ของบริษทั
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กาไรต่อหุ้น
ในปี 2561 บริษทั มีกาไรที่ 1.34 บาทต่อหุน้ ปรับเพิม่ ขึน้ จากปี 2560 ทีม่ ผี ลขาดทุนที่ -1.05 บาทต่อหุน้
อัตราการจ่ายเงิ นปันผล
คณะกรรมการบริษทั ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 (วาระที่ 3) พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ายเงิน
ปั นผลจากผลการดาเนินงานของบริษทั ในปี 2561 ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.65 บาท คิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั น
ผลทีร่ อ้ ยละ 46.52 โดยบริษทั ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล จากผลการดาเนินงานของบริษทั สาหรับงวด 6 เดือนแรก
ของปี 2561 ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.25 บาท ดังนัน้ บริษทั ยังคงเหลือเงินปั นผลต้องจ่ายในอัตราหุน้ ละ 0.40 บาท
ซึง่ จะเสนอผูถ้ อื หุน้ พิจารณาในวาระถัดไป
นอกเหนือจากผลการดาเนินงานทางด้านการเงินแล้ว ในปี น้ีบริษัทขอเสนอผลการดาเนินงานในด้านอื่นๆ
เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินงานด้านความยังยื
่ น ดังนี้
ด้านเศรษฐกิ จและบรรษัทภิ บาล
บริษทั จัดให้ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยมุ่งเน้นทีก่ ารจัดระบบทีใ่ ห้ความสาคัญแก่โครงสร้าง
ของคณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการ และผูถ้ ือหุ้น เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน และนาไปสู่ความเจริญเติบโตและ
เพิม่ มูลค่าให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในระยะยาว โดยเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 บริษทั ได้รบั การรับรองให้เป็ นสมาชิกของแนวร่วม
ปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) อีกทัง้ ในปี 2561 บริษัทได้การรับรางวัล SET Sustainability
Award ประเภท Rising Star และ Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือรายชื่อ “หุ้นยังยื
่ น” ต่อเนื่องเป็ น
ปี ท่ี 4 และด้วยรางวัลนี้เอง ทาให้บริษทั ได้รบั การคัดเลือกเป็ นหนึ่งใน 45 หุน้ ในดัชนี SETTHSI จากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในฐานะบริษทั จดทะเบียนทีด่ าเนินธุรกิจอย่างยังยื
่ นโดยคานึงถึงความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม สังคม
และบรรษัทภิบาล (Environment, Social and Governance หรือ ESG)
ด้านสังคม
บริษทั ให้ความสาคัญกับพนักงานขององค์กร ชุมชนและสังคม โดยในปี 2561 บริษทั ให้ความสาคัญกับการมี
ส่ว นร่ว มในการพัฒ นาชุ ม ชนและสังคมในด้านต่ างๆ ทัง้ การพัฒ นาอาชีพ และความเป็ น อยู่ในชุ ม ชน การส่ง เสริ ม
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ท้องถิ่น ตลอดจนกีฬาและสุขภาพอนามัย รวมถึงสนับสนุ นถุงมือยางให้แก่ชุมชน และ
หน่วยงานต่างๆ อาทิ สภากาชาดไทย และผูป้ ระสบภัย เป็ นต้น
ด้านสิ่ งแวดล้อม
บริษทั ให้ความสาคัญด้านการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมและการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยในปี 2561 บริษทั ได้สนับสนุนการลดการใช้พลาสติกใหม่ โดยเปลีย่ นมาใช้พลาสติก
รีไซเคิล และยังคงรณรงค์โครงการบรรทุกยาง ติดราง สร้างรอยยิม้ ทีม่ เี ป้ าหมายในการส่งเสริมการขนส่งยางก้อนถ้วย
ทีไ่ ม่สง่ ผลกระทบบนท้องถนนและชุมชน
สาหรับนวัตกรรมด้านสิง่ แวดล้อมและสังคม บริษัทได้ดาเนินโครงการเพื่อสนองต่อประเด็นดังกล่าว อาทิ
โครงการพลัง งานทดแทนด้ว ยหญ้ า เนเปี ยร์ อัน เป็ นโครงการที่ส ามารถตอบโจทย์ก ารสร้า งความยัง่ ยืน ทัง้ ด้า น
สิง่ แวดล้อมและชุมชน
จากนัน้ นายประกอบเปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมซักถามข้อสงสัย
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นายนันทพล จงวิไลเกษม ผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ สอบถามดังนี้
1. กาไรขัน้ ต้น และกาไรสุทธิของถุงมือยางอยู่ทเ่ี ท่าใด
2. เป้ าหมายการเติบโตของปริมาณการขายถุงมือยางเป็ นอย่างไร
3. ตามทีร่ ายงาน บริษทั มีอตั รากาไรสุทธิรอ้ ยละ 2.8 อยากสอบถามว่ามีธุรกิจส่วนใดกดดันผลประกอบการ
และบริษทั มีแนวทางแก้ไขอย่างไร
นางสาวธนวรรณ เสงีย่ มศักดิ ์ ผูจ้ ดั การสายงานพัฒนาธุรกิจ และ CFO สายธุรกิจถุงมือยาง ชีแ้ จงว่า ภาพรวม
ผลประกอบการ รวมถึงกาไรของธุรกิจถุงมือยาง ค่อนข้างใกล้เคียงกับธุรกิจประเภทเดียวกันในประเทศเพื่อนบ้าน ส่วน
การเติบโตในเชิงปริมาณการขาย ถือว่าสูงกว่าการเติบโตโดยรวมของอุตสาหกรรมที่ร้อยละ 8-10 เนื่องจากปริมาณ
ความต้องการของตลาดยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ทางบริษทั ยังคงมีแผนทีจ่ ะขยายกาลังการผลิต เพื่อรองรับการเติบโตของ
ตลาด แต่จะขยายมากน้อยเพียงใดก็ต้องดูตามสภาวะอุตสาหกรรมเป็ นหลัก ในปี ทผ่ี ่านมาบริษทั มีกาลังการผลิตอยู่ท่ี
ประมาณ 17,000 ล้านชิ้น ต่อมามีการควบกิจการทาให้กาลังการผลิตเพิ่มขึน้ เป็ นประมาณ 21,000 ล้านชิ้น คาดว่า
ภายในปี น้ี บริษทั จะมีกาลังการผลิตรวมทัง้ โรงงานทีห่ าดใหญ่ ตรัง และสุราษฎร์ธานีอยู่ท่ี 24,000 ล้านชิน้
นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ ชีแ้ จงเพิม่ เติมถึงการดาเนินงานธุรกิจถุงมือ
ยางว่า บริษทั เป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญทีอ่ ยู่ในธุรกิจนี้มานานกว่า 30 ปี และยังคงดาเนินงานต่อเนื่อง เราตัง้ เป้ าหมายทีจ่ ะไปให้
ถึงกาลังการผลิตที่ 30,000 ล้านชิน้ นับเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาดทีร่ อ้ ยละ 11 ของความต้องการในการบริโภคถุงมือ
ยางทัวโลก
่
เพื่อให้บริษัทเติบโตถึงระดับที่ทาให้ผู้บริโภคให้ความสนใจ เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับ
ผูป้ ระกอบการทีป่ ระเทศมาเลเซียซึง่ ถือเป็ นผูผ้ ลิตถุงมือยางรายใหญ่ของโลก
ส่วนอัตรากาไรสุทธิรอ้ ยละ 2.8 ถือว่าบริษัทบริหารงานได้ดพี อสมควรภายใต้สภาวะราคายางที่ตกต่ าอย่าง
ต่อเนื่อง และตลาดมีอุปทานมากกว่าอุปสงค์ ทาให้ราคาขายก็ลดต่าลงเช่นกัน
นายกิตชิ ยั สินเจริญกุล กรรมการบริหาร ชี้แจงว่า สาหรับแรงกดดัน น่ าจะมีท่ีธุรกิจต้นน้ า คือสวนยางพารา
เพราะยังอยู่ในช่วงเริม่ ต้นและราคายางยังอยู่ในระดับต่า อย่างไรก็ดี ธุรกิจนี้ยงั มีขนาดเล็กและไม่มนี ยั สาคัญมาก ส่วนที่
มีนยั สาคัญคือธุรกิจกลางน้าทีม่ ขี นาดใหญ่มาก และธุรกิจปลายน้าคือ ถุงมือยาง หากเติบโตขึน้ อัตราส่วนกาไรภาพรวม
ก็น่าจะดีขน้ึ ตามไปด้วย
นางสาวธนวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า อัตรากาไรของถุงมือยางจะดีกว่ายางธรรมชาติ แต่ ในขณะนี้ บริษัท มี
รายได้จากธุรกิจถุงมือยางเพียงร้อยละ 16 ของรายได้รวม
นายนันทพล สอบถามว่า อัตรากาไรสุทธิรอ้ ยละ 2.8 ถือว่าเป็ นค่ามาตรฐานของอุตสาหกรรมนี้หรือไม่
นายไวยวุฒิ ชีแ้ จงว่า ในสภาวะทีผ่ ่านมานี้ ถือว่าบริษทั ทาได้ดกี ว่ามาตรฐาน
นายภัทราวุธ พาณิชย์กุล กรรมการบริหาร และ CFO ชีแ้ จงเพิม่ เติมว่า สาหรับธุรกิจยางธรรมชาติและธุรกิจ
ถุงมือยาง บริษัท ทาได้ตามค่าเฉลี่ย ของอุตสาหกรรม บางส่วนถือได้ว่าดีกว่าอุตสาหกรรมอีกด้วย เพียงแต่ สดั ส่วน
รายได้ของธุรกิจยางธรรมชาติ ซึง่ มีประมาณร้อยละ 84 เมื่อพิจารณาควบคู่กบั อัตรากาไรซึง่ น้อยกว่า ของธุรกิจถุงมือ
ยางนัน้ ทาให้โดยรวมเราทาได้ดกี ว่าค่าเฉลีย่ อุตสาหกรรมเล็กน้อย
นายณรงค์ เตชะนิรตั ศิ ยั ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่า
1. เพราะเหตุใดกาไรของบริษทั ในไตรมาส 4/2561 เทียบกับไตรมาส 1-3/2561 จึงลดลง
2. สาหรับธุรกิจถุงมือยาง หากประสบกับความผันผวนของราคายางธรรมชาติ จะมีผลต่อกาไรอย่างไร
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3. ในปี ทผ่ี ่านมา บริษทั ใช้นโยบาย Selective Selling ในการขายได้ดี ในปี ต่อไปจะทาได้ดตี ่อเนื่องหรือไม่
นายไวยวุฒิ ชี้แจงว่า ในไตรมาส 4/2561 ประสบกับปั ญหาในเรื่องของอากาศทีแ่ ห้งแล้งมาก โดยเฉพาะใน
ประเทศไทย อินโดนีเซีย และเวียดนาม ส่งผลให้วตั ถุดบิ มีปริมาณน้อยและมีราคาแพง ถึงแม้ราคาจะปรับตัวดีขน้ึ ร้อยละ
20-30 แต่กย็ งั ต้องพิจารณาปั จจัยด้านสภาวะอากาศว่าปริมาณฝนจะมีมากน้อยเพียงใด ซึง่ เป็ นปั จจัยทีป่ ระเมินได้ยาก
อีกหนึ่ งปั ญ หาใหญ่ คือเรื่องอุปสงค์ และอุปทาน โดยเฉพาะในประเทศจีน ซึ่งยังมีสนิ ค้าคงเหลือ ค่อนข้างมาก ส่วน
นโยบาย Selective Selling ก็ยงั คงท าอย่ างต่ อเนื่ อ ง สรุป แล้วในไตรมาส 4/2561 บริษัท มีต้น ทุ น การซื้อวัต ถุ ดิบ ที่
ค่อนข้างสูง แต่ในส่วนของธุรกิจถุงมือยาง แม้จะประสบกับการผันผวนของราคายาง ซึ่งเป็ นวัตถุดบิ หลักในการผลิต
แต่จะส่งผลต่อราคาขายไม่มากนัก
นายณรงค์ สอบถามว่า การขายถุงมือยางมีการทาสัญญาระยะยาวหรือไม่
นายไวยวุฒ ิ ชีแ้ จงว่า ก็มหี ลากหลาย แต่สาหรับลูกค้าใหม่ โดยเฉพาะประเทศทีก่ าลังพัฒนา ซึง่ มีปริมาณการ
ซือ้ เพิม่ ขึน้ เรื่อยๆ จะทาการซือ้ ขายแบบส่งมอบทันที (Spot Market)
นายณรงค์ สอบถามว่า หากราคายางธรรมชาติผนั ผวนมาก จะมีผลต่อกาไรของถุงมือยางหรือไม่ เพราะเราไม่
สามารถปรับราคาได้รวดเร็ว
นายไวยวุฒิ ชีแ้ จงว่าการปรับราคานัน้ ขึน้ อยู่กบั บริษทั หากว่าบริษทั ปรับราคาเร็วการซือ้ ในระยะสัน้ จะหายไป
แต่อย่างไรก็ตามต้องเปรียบเทียบกับถุงมือยางสังเคราะห์ดว้ ย หากราคาถุงมือยางธรรมชาติมรี าคาเพิม่ สูงขึน้ แต่ราคา
ถุงมือยางสังเคราะห์ไม่ปรับ ผูบ้ ริโภคก็จะหันไปใช้ถุงมือยางสังเคราะห์มากขึน้ แต่สาหรับบริษทั ซึง่ เป็ นผูผ้ ลิตถุงมือยาง
ทัง้ 2 ประเภท ถือได้ว่ามีความยืดหยุ่นในการผลิตมาก อย่างไรก็ตาม สาหรับถุงมือยางธรรมชาติกถ็ อื ว่าเป็ นจุดแข็งของ
บริษทั
นอกจากนัน้ มีคาถามจากนางสาวศศิธร สกุลจตุพร ผูถ้ อื หุน้ เขียนมาสอบถามดังนี้
1. เหตุใดผลประกอบการในไตรมาส 4/2561 จึงถดถอย
2. กาไรจากธุรกิจถุงมือยาง คิดเป็ นสัดส่วนเท่าใดของกาไรของบริษทั
3. มูลค่าตามบัญชี (Book Value) ของบริษทั จะเป็ นเท่าใด หลังจากบริษทั ศรีตรังโกลฟส์ แปรสภาพเป็ น
บริษทั มหาชน
นางสาวทิพย์วดี แจ้งว่าสาหรับคาถามแรก ได้มกี ารชีแ้ จงไปแล้วข้างต้น
นายภัทราวุธ ตอบคาถามข้อถัดมาว่ากาไรจากธุรกิจถุงมือยางคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 และจาก
ธุรกิจยางธรรมชาติประมาณร้อยละ 50
นางสาวทิพย์วดี ให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมว่า ตัง้ แต่เดือนมีนาคม 2560 เป็ นต้นมา บริษทั มีสดั ส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จากัด ที่ร้อยละ 90 แต่ ห ลังจากการควบกิจการกับบริษัท ไทยกอง จากัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุน้ อยู่ทร่ี อ้ ยละ 81 ดังนัน้ การบันทึกบัญชีกจ็ ะปรับเปลีย่ นตามสัดส่วนดังกล่าว สาหรับคาถามในข้อที่ 3
นัน้ ขอเรียนว่ารายละเอียดจะปรากฏในผลประกอบการของไตรมาส 2/2562 เนื่องจากการแปรสภาพเกิดขึน้ เมื่อวันที่ 1
เมษายน 2562 ทีผ่ ่านมา
เมื่อ ไม่ มีผู้ ใ ดมีข้อ สงสัย ใดๆ เพิ่ ม เติ ม นายประกอบจึง ขอให้ ท่ีป ระชุ ม รับ ทราบผลการด าเนิ น งานของ
คณะกรรมการในรอบปี 2561 และพิจารณาอนุมตั งิ บการเงินของบริษทั ประจาปี 2561 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่
นาเสนอ
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ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วรับทราบผลการดาเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2561 และมีมติอนุ มตั ิงบแสดง
ฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ประจาปี 2561 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยทีป่ ระชุมได้มี
มติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

1,029,050,957
0
1,769,700
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.83
0.00
0.17
0.00

3. พิ จารณาอนุมตั ิ การจ่ายเงิ นปันผลของบริษทั ประจาปี 2561 และรับทราบการจ่ายเงิ นปันผลระหว่างกาล
นายประกอบมอบหมายให้นายภัทราวุธ พาณิชย์กุล กรรมการของบริษทั และ CFO เป็ นผูช้ แ้ี จงรายละเอียด
ในวาระนี้ให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
นายภัทราวุธ รายงานต่อทีป่ ระชุมว่า ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัดและข้อบังคับของบริษทั บริษทั
ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่ น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน และห้ามมิให้บริษทั
จ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร เนื่องจากบริษัทได้จดั สรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
ครบจานวนตามทีก่ ฎหมายกาหนดแล้ว ดังนัน้ บริษทั จึงไม่ตอ้ งจัดสรรกาไรสุทธิเพื่อเป็ นเงินทุนสารองตามกฎหมายอีก
ปั จจุบนั บริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลประมาณร้อยละ 30 ของกาไรสุทธิ ทัง้ นี้ ต้องไม่เกินกาไรสะสมของ
บริษทั ทีป่ รากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยคานึงถึงสถานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสดของบริษทั
ความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทั ง้ บริษัทร่วมทุน (Joint Venture) รวมถึงการ
คาดการณ์ ค วามจ าเป็ น ของเงิน ทุ น ที่จ ะรองรับ การเติบ โตของบริษัท ในอนาคต สถานการณ์ ภ าวะเศรษฐกิจ และ
ผลกระทบจากปั จจัยภายนอกทีบ่ ริษทั คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษทั เพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไป
อย่างมีเสถียรภาพ
ทัง้ นี้ ในปี 2561 บริษทั มีกาไรสุทธิตามงบการเงินรวม จานวน 2,146 ล้านบาท โดยข้อมูลเปรียบเทียบการ
จ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานของปี 2559-2561 แสดงได้ดงั นี้
ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2559 – 2561
ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

กาไรสุทธิงบการเงินรวม (ล้านบาท)

2,146

(1,418)

(758)

กาไรสุทธิต่อหุน้ งบการเงินรวม (บาท)

1.34

(1.05)

(0.59)

จานวนเงินปั นผลประจาปี ต่อหุน้ (บาท)

*0.65

-

0.40

เงินปั นผลระหว่างกาล (บาท/หุน้ )

**0.25

-

-

เงินปั นผลงวดสุดท้าย (บาท/หุน้ )

0.40

-

0.40
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ปี 2561
จานวนหุน้
รวมจานวนเงินปั นผลจ่าย (ล้านบาท)
สัดส่วนการจ่ายปั นผลเทียบกาไรสุทธิของ
งบการเงินรวม (%)

ปี 2560

ปี 2559

1,536

1,536

1,280

998

-

512

46.52

-

N/A

* เสนอเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
** รายงานเพือ่ ทราบ (จ่ายเมือ่ วันที่ 28 กันยายน 2561)

จากการพิจารณาปั จจัยต่างๆ และความสามารถด้านกระแสเงินสดในปั จจุบนั จึงเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุม
ผู้ถือหุ้นอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.65
บาท รวมเป็ นเงินจานวนทัง้ สิน้ 998.40 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 46.52 ของกาไรสุทธิของงบการเงินรวม ซึง่ เป็ นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทในปั จจุบนั โดยบริษัทได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดาเนินงานของ
บริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็ นเงิน ทัง้ สิ้น 384 ล้านบาท เมื่อวัน ที่ 28 กันยายน 2561 แล้ว
ดังนัน้ บริษัทยังคงเหลือเงินปั นผลต้องจ่ายในอัตราหุน้ ละ 0.40 บาท รวมเป็ นเงินจานวนทัง้ สิน้ 614.40 ล้านบาท โดย
จ่ายจากกาไรสุทธิส่วนทีไ่ ด้หกั ผลขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบนั ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ ประเภท
บุคคลธรรมดาไม่ได้รบั เครดิตในการคานวณภาษีเงินปั นผล
หากการจ่ ายเงิน ปั น ผลดังกล่า วได้รบั การอนุ ม ัติจ ากผู้ถือ หุ้ น ในการประชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจ าปี 2562
คณะกรรมการบริษัท กาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ้นที่มสี ทิ ธิรบั เงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม
2562
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ถือหุน้ ของบริษทั ผ่านบัญชีหลักทรัพย์ซง่ึ เปิ ดไว้โดยตรงกับ The Central Depository (Pte) Limited
(“CDP”) (“ผูฝ้ ากหลักทรัพย์”) หรือบุคคลซึง่ มีหนุ้ ของบริษทั อยู่ในบัญชีหลักทรัพย์ซง่ึ เปิ ดไว้กบั ตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์
(Depository Agents) ณ เวลา 17.00 น. (ตามเวลาสิงคโปร์) ของวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 มีสทิ ธิได้รบั เงินปั น ผล
ประจาปี 2561
ทัง้ นี้ บริษทั กาหนดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2561 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
จากนัน้ นายประกอบเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามข้อสงสัย
เมื่อไม่มผี ใู้ ดมีขอ้ ซักถาม นายประกอบจึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลของบริษทั ประจาปี
2561 และรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลของบริษทั ประจาปี 2561 และรับทราบการจ่ายเงินปั น
ผลระหว่างกาล ตามรายละเอียดทีเ่ สนอทุกประการ โดยทีป่ ระชุมได้มมี ติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

1,030,820,657
0
0
0
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เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
0.00
0.00
0.00

4.

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.

นางสาวอานุสรา จิตต์มติ รภาพ
นายเฉลิมภพ แก่นจัน
นายเกรียง ยรรยงดิลก
นายไชยยศ สินเจริญกุล

กรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการ

โดยกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระดังกล่าวข้างต้นมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั การเลือกตัง้ ให้เข้ามาดารง
ตาแหน่งกรรมการของบริษทั ได้อกี
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาของบริษทั เห็นสมควรให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ นางสาวอานุสรา
จิตต์มิตรภาพ นายเฉลิมภพ แก่นจัน นายเกรียง ยรรยงดิลก และนายไชยยศ สินเจริญ กุล กลับเข้าดารงตาแหน่ ง
กรรมการและหรือ กรรมการอิส ระต่ อ ไปอีก วาระหนึ่ ง เนื่ อ งจากบุ ค คลดังกล่ า วเป็ นผู้มีค วามรู้ค วามสามารถและ
ประสบการณ์ อนั จะก่ อให้เกิดประโยชน์ ต่อการดาเนิ นธุรกิจของบริษัท และผู้ถือหุ้น และบุ คคลดังกล่าวมีคุณ สมบัติ
ครบถ้วนและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนดไว้ ในส่วนของกรรมการอิสระ ถึงแม้ว่า นายเกรียง ยรรยง
ดิลก จะดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี แล้ว แต่ บุ ค คลดังกล่าวยังคงมีค วามเป็ นอิสระ สามารถให้
ความเห็นได้อย่างอิสระ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
ทัง้ นี้ ประวัตขิ องผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อให้แต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั แทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ ปรากฏ
ในสิง่ ที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุ้น และที่แสดงในหน้าจอที่กาลังนาเสนอ กรรมการอิสระของบริษัทมี
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระซึง่ เข้มกว่าข้อกาหนดตามทีก่ าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จากนั น้ นายประกอบเปิ ด โอกาสให้ผู้ถือ หุ้น ซัก ถามข้อ สงสัย เมื่อ ไม่ มีผู้ใดมีข้อ ซัก ถาม จึง มอบหมายให้
นางร่มธรรมดาเนินการให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระ
กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกครัง้ หนึ่ง ดังนี้
1. นางสาวอานุสรา จิตต์มติ รภาพ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุ มตั ิแต่ งตัง้ นางสาวอานุ สรา จิตต์มติ รภาพ กลับเข้าดารงตาแหน่ ง
กรรมการและกรรมการอิสระของบริษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

1,030,810,257
0
10,400
0
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เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
0.00
0.00
0.00

2. นายเฉลิมภพ แก่นจัน
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมตั แิ ต่งตัง้ นายเฉลิมภพ แก่นจัน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของ
บริษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
3. นายเกรียง ยรรยงดิลก

1,025,471,856
5,348,801
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.48
0.52
0.00
0.00

ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมตั แิ ต่งตัง้ นายเกรียง ยรรยงดิลก กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการและ
กรรมการอิสระของบริษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

1,020,973,942
9,476,715
370,000
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.04
0.92
0.04
0.00

4. นายไชยยศ สินเจริญกุล
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุ มตั แิ ต่งตัง้ นายไชยยศ สินเจริญกุล กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ
ของบริษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
5.

1,025,471,856
5,348,801
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.48
0.52
0.00
0.00

พิ จารณาอนุมตั ิ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562

นายประกอบได้ชแ้ี จงให้ทป่ี ระชุมทราบว่า ตามทีไ่ ด้ผ่านการกลันกรองจากคณะกรรมการพิ
่
จารณาค่าตอบแทน
จึงเห็นสมควรให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั กิ าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ประจาปี 2562 รวมเป็ นเงินจานวนไม่
เกิน 8,028,000 บาทซึง่ เท่ากับปี ทผ่ี ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนรายปี ของคณะกรรมการ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการบริษทั
ค่าตอบแทนรายปี ของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
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804,000
600,000

บาท/คน/ปี
บาท/คน/ปี

936,000
744,000

บาท/คน/ปี
บาท/คน/ปี

โดยมีรายละเอียดแสดงตามตารางได้ดงั นี้

คณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
รวม

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
2562
2561
2560
5,604,000.5,604,000.5,569,000.2,424,000.2,424,000.2,424,000.8,028,000.8,028,000.7,993,000.-

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการในรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการรายปี มีกาหนดจ่ายปี ละ 2 ครัง้ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
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
์
13. นางสาวอานุสรา
จิตต์มติ รภาพ**

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

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/ปี )
2562
2561
2560
804,000.804,000.804,000.936,000.936,000.936,000.-

600,000.600,000.600,000.600,000.600,000.600,000.600,000.744,000.-

600,000.600,000.600,000.600,000.600,000.600,000.600,000.744,000.-

600,000.600,000.600,000.600,000.600,000.600,000.600,000.400,000.744,000.-

744,000.-

744,000.-

744,000.-

600,000.-

600,000.-

165,000.-

หมายเหตุ
* 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
เมื่อไม่มผี ใู้ ดสอบถาม จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุ มตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่
เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี้
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
6.

1,030,820,657
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
0.00
0.00
0.00

พิ จารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562

นายประกอบชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัดซึง่ กาหนดให้ทป่ี ระชุม
สามัญประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษทั ทุกปี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบ ัติงานของผู้สอบบัญ ชีข องบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
ประจาปี ทผ่ี ่านมา ตลอดจนคุณสมบัตแิ ละการให้ความเห็นทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ไม่มคี วามสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ
บริษทั / บริษทั ย่อย/ ผูบ้ ริหาร/ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทาให้มคี วามเป็ นอิสระใน
การปฏิบตั งิ านได้อย่างเต็มที่ รวมทัง้ เป็ นสานักงานสอบบัญชีสากลและค่าสอบบัญชีมคี วามเหมาะสม และมีความรูค้ วาม
เข้าใจในธุรกิจของบริษัทและกลุ่มบริษัท จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สานักงาน
อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจาปี 2562 โดยมีรายชื่อดังนี้
รายชื่อผูส้ อบบัญชี
1. นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน
2. นางสาวกรองแก้ว ลิมป์ กิตติกุล
3. นายณัฐวุฒ ิ สันติเพ็ชร

เลขทีใ่ บอนุญาต
3930
5874
5730

ปี ทส่ี อบบัญชีให้บริษทั ในรอบ
ระยะเวลา 5 ปี ทผ่ี ่านมา
2561
-

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีทผ่ี ู้สอบ
บัญชีรบั อนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ ให้บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
อื่นของบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด แทนได้
สาหรับปี 2562 บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด ได้เสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อยอีก
9 แห่งเป็ นจานวนเงินรวม 9,624,000 บาท โดยแบ่งเป็ นค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษทั จานวน 6,100,000 บาท และค่าสอบ
บัญ ชีของบริษัทย่อยจานวน 3,524,000 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีดงั กล่าวเพิ่มขึน้ จากปี ก่อนร้อยละ 7.8 ตารางด้านล่าง
แสดงข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในรอบปี ทผ่ี ่านมาได้ดงั นี้
หน่วย : บาท
2562
4,944,000
4,680,000
9,624,000

ค่าสอบบัญชีงบประจาปี
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
รวมค่าสอบบัญชี

2561
4,249,000
4,680,000
8,929,000

นอกจากนี้ บริษทั ได้ใช้บริการผูส้ อบบัญชีของบริษทั ย่อยทีอ่ ยู่ต่างประเทศจากสานักงานสอบบัญชีเดียวกันและ
บางบริษัทย่อยใช้บริการจากสานักงานสอบบัญชีอ่นื ๆ ทัง้ นี้ การเลือกใช้ผสู้ อบบัญชีของแต่ละบริษัท จะพิจารณาจาก
คุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็ นหลัก สาหรับบริษัทย่อยที่อยู่ต่างประเทศที่ใช้บริการสานักงานสอบ
บัญชีอ่นื คณะกรรมการบริษทั จะดูแลให้สามารถจัดทางบการเงินได้ทนั ตามกาหนดระยะเวลา
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จากนัน้ นายประกอบเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามข้อสงสัย
เมื่อไม่มผี ใู้ ดสอบถาม จึงขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี
2562
ที่ป ระชุ มพิจารณาแล้ว และมีม ติอ นุ มตั ิแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญ ชีแ ละกาหนดค่าสอบบัญ ชีป ระจาปี 2562 โดยมี
รายละเอียดตามทีเ่ สนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
7.

1,030,820,657
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
0.00
0.00
0.00

พิ จารณาเรือ่ งอื่นๆ
ไม่มผี ใู้ ดเสนอเรื่องอื่นใดให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
จากนัน้ นายประกอบได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิม่ เติม
นายนันทพล จงวิไลเกษม ผูถ้ อื หุน้ ถามคาถามเพิม่ เติม ดังนี้
1. ในปี น้จี ะมีการควบรวมและการซือ้ กิจการ (M&A) อีกหรือไม่
2. ขอทราบวิสยั ทัศน์ของ ดร. ไวยวุฒ ิ ในปี น้ี

นายไวยวุฒิ ชีแ้ จงว่า บริษทั ไม่เคยปิ ดกัน้ หากว่ามีโอกาสทีด่ ี ทีจ่ ะส่งเสริมมูลค่าของบริษทั ทางบริษทั ยินดีทจ่ี ะ
รับฟั งและพิจารณา ทีผ่ ่านมาก็มขี อ้ เสนอดีๆ เข้ามาให้บริษทั ได้ศกึ ษา โดยในช่วงนี้บริษทั เน้นการขยายโรงงาน แต่หาก
มีขอ้ เสนอดีๆ เข้ามาบริษทั ก็ไม่ปฏิเสธ
สาหรับวิสยั ทัศน์ปีน้ี ก็เป็ นการดาเนินการต่อเนื่องจากปี ทผ่ี ่านมา หากย้อนไปในปี 2554 บริษทั ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์ และระดมทุนได้ 8,000 ล้านบาท ถือเป็ นโครงการใหญ่ ท่เี พิ่ม รากฐานสาหรับธุรกิจยาง
ธรรมชาติ ซึง่ ดาเนินการเสร็จสิน้ ไปแล้ว หลังจากนี้กค็ งมีการขยายโรงงานเพิม่ เติม 1-2 โรงงาน ซึง่ ถือเป็ นเรื่องปกติท่ี
ต้องดาเนินการต่อ ไม่หยุดนิ่ง เนื่องจากบริษัท ยังคงยึดนโยบาย growth strategy สิง่ ที่ไม่ได้ทาในปี ท่ผี ่านมา คือการ
จ่ายเงิน ปั น ผลให้แ ก่ผู้ถือหุ้น ในปี ต่ อไปจะพยายามบริห ารงานเพื่อ จ่ายเงิน ปั น ผลให้ได้อย่ างสม่ าเสมอ สาหรับ ใน
ภาพใหญ่ วิสยั ทัศน์ของบริษทั ยังคงดาเนินธุรกิจครบวงจร ทัง้ ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า โดยเฉพาะธุรกิจปลายน้ า
คือถุงมือยาง จะขยายอย่างจริงจังต่อไปเรื่อยๆ ตามความต้องการของตลาดทีย่ งั คงมีมากขึน้ เรื่อยๆ เช่นกัน
นอกจากนี้ นายไวยวุฒยิ งั กล่าวถึง เรื่องกลิน่ จากโรงงานของบริษทั ในจังหวัดเลย ซึง่ มีผถู้ อื หุน้ ทีม่ าร่วมประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ในปี ทแ่ี ล้วมาร้องเรียน โดยนายประกอบขออนุญาตอ่านจดหมายจาก ศาสตราจารย์ ดร. อุทุมพร จามรมาน ซึง่
เขียนมาแจ้งความก้าวหน้าในการแก้ไขปั ญหาเรื่องกลิน่ ของบริษทั และแสดงความขอบคุณทีท่ างผูบ้ ริหารของบริษทั ได้
ให้ความสาคัญในการติดตามแก้ไขอย่างจริงจัง จนทาให้สภาวะอากาศบริเวณโดยรอบโรงงานกลับมาดีขน้ึ เป็ นอย่างมาก
สอดคล้องกับนโยบายเรื่องสิง่ แวดล้อมของบริษทั และทาให้โรงงานสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้
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นายสมพร จงวิไลเกษม ผูถ้ ือหุ้น ได้สอบถามว่า จนถึงวันนี้บริษัทได้ดาเนินงานในปี 2562 ผ่านมา 4 เดือน
แล้ว พอจะคาดหมายได้แล้วหรือไม่ว่า กาไรของปี น้จี ะดีกว่าปี ทแ่ี ล้วหรือไม่
นายไวยวุฒิ ชี้แจงว่า ในเรื่องของตัวเลขทางการเงิน คงไม่สามารถเปิ ดเผยได้ อย่างไรก็ตามในฐานะของ
ผูบ้ ริหารจะพยายามทาให้ดที ส่ี ดุ เพื่อประโยชน์ของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ ทุกท่าน
เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม ประธานจึงกล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 12.10 น.

(นายไวยวุฒ ิ สินเจริญกุล)
ประธานทีป่ ระชุม
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