
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 
 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2559 
ของ 

บริษทั ศรีตรงัแอโกรอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 

ประชุมเมื่อวนัที ่28 เมษายน 2559 เริม่ประชุมเวลา 10.30 น. 

ณ หอ้งแกรนดบ์อลรมูบ ีชัน้ 8 โรงแรมลกีารเ์ดนส ์พลาซ่า  
เลขที ่29 ถนนประชาธปัิตย ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

 ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ของบรษิัท ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”)    
มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเริ่มต้นเป็นจ านวนรวม 143 คน นับจ านวนหุ้นได ้
736,226,122 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 57.52 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั ครบเป็นองคป์ระชุม ตามที่
ก าหนดไว้ในขอ้บงัคบัของบรษิัทแล้ว นางร่มธรรม ชาลปติ ผู้ประสานงานการประชุมได้กล่าวแนะน ากรรมการและ
ผูบ้รหิารทีเ่ขา้ร่วมประชุมดงัรายนามต่อไปนี้ 

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

กรรมการทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้
1. นายเนียว อา แชบ  กรรมการอสิระ เน่ืองจากตดิภารกจิกะทนัหนั 

 จากนัน้ ไดแ้นะน าบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้ นายสมหวงั สนิเจรญิกุล ประธานกติตมิศกัดิข์องบรษิทั นายไพบูล 
ตนักลู แห่งบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัปี 2558 นางวรีะนุช ธรรมาวรานุ
คุปต ์แห่งบรษิทั วรีะวงค ์ชนิวฒัน์ และเพยีงพนอ จ ากดั ทีป่รกึษากฎหมายของบรษิทั เพื่อตอบขอ้ซกัถามจากผูถ้อืหุน้ 
นายวศนิ อุชุวาสนิ ซึง่เป็นทีป่รกึษากฎหมายจากส านกังาน วศนิ ทนายความ ท าหน้าทีเ่ป็น inspector เพื่อดูแลใหก้าร
ประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบับรษิทั รวมถงึเป็นพยานในการนบัคะแนน พรอ้ม
กบันางพชัรนิทร ์อนุวงศว์ฒันชยั เลขานุการบรษิทั 
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 จากนัน้ ได้เรียนเชิญนายไวยวุฒิ สนิเจรญิกุล ประธานกรรมการบรษิัทซึ่งท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม 
กล่าวเปิดการประชุม นายไวยวุฒ ิได้กล่าวต้อนรบัผูถ้ือหุ้น และได้กล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2559 
จากนัน้ไดม้อบหมายใหน้ายประกอบ วศิษิฐก์จิการ รองประธานกรรมการบรษิทั ท าหน้าทีเ่ป็นผูด้ าเนินการประชุม 

ก่อนเขา้สู่ระเบยีบวาระการประชุม นายประกอบไดม้อบหมายใหเ้จา้หน้าทีข่องบรษิทัท าการชีแ้จงใหท้ีป่ระชุม
ทราบถงึวธิปีฏบิตัใินการประชุม การออกเสยีงลงคะแนน และการนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุ้นในแต่ละวาระ ดงันี้ การ
ลงคะแนนเสยีงจะเป็นแบบ 1 หุน้ต่อ 1 เสยีง (1 share 1 vote) ผูถ้อืหุน้จะไดร้บับตัรลงคะแนนทัง้หมด 7 ระเบยีบวาระ
การประชุม จ านวน 10 ใบ เนื่องจากในระเบยีบวาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออก
จากต าแหน่งตามก าหนดวาระจะมบีตัรลงคะแนน 4 ใบ นายประกอบจะชีแ้จงรายละเอยีดแต่ละระเบยีบวาระ เมื่อชีแ้จง
เสรจ็จะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดซ้กัถามในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัระเบยีบวาระนัน้ๆ และตอบขอ้ซกัถามดงักล่าวก่อนที่
จะท าการลงมติ โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีต่้องการซกัถามกรุณาแจง้ชื่อและนามสกุลใหท้ีป่ระชุมทราบก่อนซกัถามหรอืแสดง
ความเหน็ทุกครัง้ เมื่อไดล้งมตเิป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ใหผู้ถ้อืหุน้ลงลายมอืชื่อทีมุ่มล่างดา้นขวามอืของบตัรลงคะแนน ใน
การลงคะแนนของทุกระเบยีบวาระ เจา้หน้าทีจ่ะท าการเกบ็บตัรลงคะแนน เฉพาะบตัรลงคะแนนที่ “ไม่เหน็ด้วย” หรอื 
“งดออกเสยีง” โดยนายประกอบจะสอบถามว่าท่านใด “ไม่เหน็ดว้ย” โปรดยกมอืขึน้  และท่านใด “งดออกเสยีง” โปรด
ยกมอืขึน้  ถ้ามที่านใดยกมอืขึน้จะมเีจา้หน้าทีเ่ดนิไปเกบ็บตัรลงคะแนนเพื่อน ามาประมวลผล  สว่นท่านทีไ่ม่ยกมอื ถอื
ว่า “เห็นด้วย”  บตัรลงคะแนนที่เห็นด้วยจะถูกเก็บตอนท้ายของการประชุม ยกเว้น ระเบียบวาระที่ 4 ในส่วนการ
เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการที่
ด ีจะท าการเกบ็บตัรลงคะแนนทุกความคดิเหน็ คอื เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีง เพื่อน ามาประมวลผลทนัท ี
ในการรวมผลคะแนน บรษิทัจะน าคะแนนเสยีงทีไ่มเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง หกัออกจากคะแนนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้ร่วม
ประชุม และสว่นทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงทีล่งคะแนนเสยีงเหน็ดว้ยในระเบยีบวาระนัน้ๆ  

 กรณีผู้ถอืหุน้ทีท่ าหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข หรอืแบบ ค มอบให้กรรมการหรอืกรรมการอสิระออกเสยีง และ
ก าหนดใหก้รรมการหรอืกรรมการอสิระซึง่เป็นผูร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้หรอืผู้
มอบฉนัทะ บรษิทัไดล้งคะแนนเสยีงตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้หรอืผูม้อบฉนัทะไวล่้วงหน้าแลว้ 

วธิกีารลงคะแนนและเกบ็บตัรลงคะแนน จะด าเนินการเช่นเดยีวกนันี้ทุกๆ ระเบยีบวาระการประชุม 

จากนัน้ ได้มีการขออาสาสมัครผู้ถือหุ้นจ านวน 2 ท่าน ที่จะเป็นสกัขีพยานในการนับคะแนนเสียงทุกๆ 
ระเบยีบวาระการประชุมพรอ้มกบัเจา้หน้าทีข่องบรษิทั และเชญิไปยงัจุดประมวลผล 

ภายหลงัจากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามขอ้สงสยัในการออกเสยีงลงคะแนน ซึง่ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมี
ขอ้ซกัถาม 

อน่ึง ก่อนเริม่การประชุมวาระที ่1 มผีูถ้อืหุน้ทยอยมาประชุมเพิม่อกี จงึมผีูถ้อืหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง
และโดยการมอบฉันทะเป็นจ านวนรวม 147 คน นบัจ านวนหุน้ได้ 736,317,122 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 57.52 ของจ านวน
หุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั 

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม นายประกอบจงึเริม่การประชุมตามระเบยีบวาระ ดงัต่อไปนี้ 
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1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 
2558 

นายประกอบเสนอรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2558 
โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามสิง่ที่ส่งมาดว้ย 1 ในหนังสอืเชญิประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา จากนัน้เปิด
โอกาสใหซ้กัถามขอ้สงสยั 

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สงสยัใดๆ ทีป่ระชุมจงึพจิารณา และมมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ าปี 2558 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่29 เมษายน 2558 ตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ ซึง่มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 736,316,922 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง 200 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
     

ก่อนเริม่การประชุมในวาระที ่2 มผีูถ้อืหุน้ทยอยมาประชุมเพิม่อกี ดงันัน้ ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
2559 จึงมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจ านวนรวม 153 คน นับจ านวนหุ้นได ้
736,359,622 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 57.53 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั 

2. รบัทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2558 และพิจารณาอนุมติังบการเงินของ
บริษทัประจ าปี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

นายประกอบมอบหมายให้นางสาวบุศรินทร์ ลีลาวรรณกุลศิริ AVP – Investor Relations เป็นผู้ชี้แจง
รายละเอยีดในวาระนี้ใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 

ก่อนเริม่การชีแ้จงรายละเอยีดในวาระนี้ นางสาวบุศรนิทรไ์ด้เรยีนใหท้่านผูถ้อืหุน้ทราบว่า  ทางบรษิทัไดม้กีาร
จดัท าค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A)  ทุกครัง้ส าหรบัการส่งงบการเงนิควบคู่ไปดว้ย พรอ้มทัง้การ
อธบิายการเปลีย่นแปลงตวัเลขของงบการเงนิ  รวมทัง้ปัจจยัต่างๆ ทีก่ระทบต่อบรษิทั ทัง้ทางดา้นบวกและลบ    

หลังจากนัน้ นางสาวบุศรินทร์ได้ชี้แจงรายละเอียดผลการด าเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2558 
ตลอดจนฐานะทางการเงนิของกลุ่มบรษิทั ตามงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็และงบแสดงฐานะการเงนิรวม ใหท้ีป่ระชุมทราบ
ดงันี้           
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ผลการด าเนินงาน 

ปริมาณการขายและรายได้จากการขาย 

ปี 2558 อุตสาหกรรมยางธรรมชาติยงัคงอยู่ในช่วงขาลงจากหลากหลายปัจจยั เช่น เศรษฐกจิโลกที่ยงัคง
ชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง การเติบโตของเศรษฐกจิจนีที่ต ่าที่สุดในรอบ  25 ปี การปรบัตวัลดลงอย่างต่อเนื่องของราคา
น ้ามนัและราคาสนิค้าโภคภัณฑ์ และการแขง็ค่าของเงนิสกุลดอลลาร์สหรฐั ปัจจยัเหล่านี้ไม่เพียงส่งผลให้ราคายาง
ธรรมชาติปรบัตัวลดลงจนแตะระดับต ่าสุดในรอบ 6 ปี แต่ยังส่งผลให้ปริมาณความต้องการยางธรรมชาติของโลก
โดยรวมปรบัตวัลดลง ดงันัน้ การปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 19 ของรายไดใ้นปี 2558 เป็นผลมาจากการลดลงของราคาขาย
เฉลีย่รอ้ยละ 19 และปรมิาณการขายทีล่ดลงรอ้ยละ 7 

ปริมาณการขายแยกตามประเทศ 

ปรมิาณการขายส าหรบัปี 2558 เท่ากบั 1,119,966 ตนั ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 7 เมื่อเทยีบกบัปี 2557 การชะลอ
ตวัของเศรษฐกจิจนีรวมถงึภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดที่สหรฐัอเมรกิากลบัมาเรยีกเกบ็ในเดอืนมกราคม 2558 จากการ
น าเขา้ยางล้อรถโดยสารส่วนบุคคลและยางลอ้รถบรรทุกจากประเทศจนี ไดส้่งผลกระทบท าให้ปรมิาณการน าเขา้ยาง
ธรรมชาตขิองจนีปรบัตวัลดลง ดว้ยเหตุนี้ปรมิาณการขายไปยงัประเทศจนีซึง่เป็นตลาดหลกัคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 44 
ของปรมิาณการขายทัง้หมดของบรษิทัจงึปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 15 เมื่อเทยีบกบัปี 2557 นอกจากนี้ ท่ามกลางปัจจยัลบ
ต่างๆ ในอุตสาหกรรมท าใหลู้กค้าลดปรมิาณการเกบ็สนิคา้คงเหลอื ส่งผลใหป้รมิาณการขายภายในประเทศ ประเทศ
กลุ่มยุโรป สหรฐัอเมรกิา และเวยีดนาม ปรบัตวัลดลง แมว้่าจะหกัลบกบัการเพิ่มขึน้ของปรมิาณการขายไปยงัประเทศ
สงิคโปร ์มาเลเซยี อนิเดยี และเกาหล ี

รายได้จากการขายแยกตามผลิตภณัฑ ์

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ได้แก่ ยางแท่ง ซึ่งในปี 2558 รายได้จากผลิตภัณฑ์ยางแท่งคิดเป็นสัดส่วน 
รอ้ยละ 72 ของรายไดจ้ากการขายทัง้หมด ในขณะทีร่ายไดจ้ากการขายยางแผ่นรมควนั และน ้ายางขน้ คดิเป็นสดัสว่น
รอ้ยละ 9 และรอ้ยละ 8 ของรายไดจ้ากการขายทัง้หมด ตามล าดบั 

รายไดจ้ากการขายยางแท่ง ซึง่เป็นผลติภณัฑห์ลกัของบรษิทัปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 23 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน การ
ลดลงดงักล่าวมสีาเหตุหลกัมาจากราคาขายเฉลีย่ทีล่ดลง ซึง่สอดคลอ้งกบัการลดลงของราคา SICOM ในขณะทีร่ายได้
จากการขายยางแผ่นรมควนัลดลงรอ้ยละ 44 จากปีก่อน โดยปัจจยัหลกัมาจากราคาขายเฉลีย่ทีล่ดลงและปรมิาณการ
ขายทีล่ดลงซึง่เป็นผลสบืเนื่องมาจากการแทรกแซงราคายางของรฐับาลไทยผ่านกองทุนมลูภณัฑก์นัชน (Buffer Fund) 
ในช่วงไตรมาสที ่1 ปี 2558 ซึง่ไดส้่งผลกระทบต่อกระบวนการสะสมวตัถุดบิของบรษิทัเพื่อเตรยีมความพรอ้มส าหรบั
ฤดูที่ยางใหผ้ลผลติต ่าในช่วงไตรมาสที ่2 ถงึต้นไตรมาสที ่3 ของทุกปี ส าหรบัการปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 15 ของรายได้
จากการขายน ้ายางขน้ มสีาเหตุหลกัมาจากการปรบัตวัลดลงของราคาขายเฉลี่ย  แม้ว่าจะหกัลบกบัการเพิ่มขึน้ของ
ปริมาณการขาย อนัเป็นผลมาจากราคายางธรรมชาติปรบัตัวลดลงเมื่อเทียบกบัราคายางสงัเคราะห์ซึ่งเป็นสนิค้า
ทดแทนกนัท าใหอุ้ปสงคน์ ้ายางขน้จากผูผ้ลติถุงมอืยางสงูขึน้  
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ปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินงาน  

ปัจจยัหลกัทีก่ระทบผลการด าเนินงานของบรษิทัประกอบดว้ย 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ความผนัผวนของราคายาง
ธรรมชาติ 2) อตัราแลกเปลีย่นสกุลบาทต่อดอลลารส์หรฐั 3) ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนบรษิัทร่วมและกจิการร่วมค้า 
4) ตน้ทุนทางการเงนิ และ 5) นโยบายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินงาน – ความผนัผวนของราคายางธรรมชาติ 

ความผนัผวนของราคายางธรรมชาติส่งผลกระทบโดยตรงกบัรายได้และความสามารถในการท าก าไรของ
บรษิัทอุตสาหกรรมยางธรรมชาตใินปี 2558 นัน้ยงัถอืว่ายงัอยู่ในช่วงชะลอตวัและยงัเผชญิกบัสภาวะความไม่แน่นอน
ของปัจจยัภายนอกและความผนัผวนของตลาดอย่างต่อเน่ือง การชะลอตวัของเศรษฐกจิโลก โดยเฉพาะประเทศจนีซึง่
เป็นผูบ้รโิภคยางธรรมชาตริายใหญ่ทีสุ่ดของโลก รวมถงึการแขง็ค่าของสกุลดอลลารส์หรฐัจากความไม่แน่นอนในการ
ขึน้ดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรฐั และการอ่อนตวัของราคาน ้ามนั ไดส้ง่ผลใหร้าคายางธรรมชาตใินปี 2558 ปรบัตวั
ลดลงต ่าสดุในรอบ 6 ปี หรอืประมาณรอ้ยละ 20 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน เป็นเหตุใหบ้รษิทัตอ้งตัง้ค่าเผื่อการลดลงของสนิคา้
คงเหลอืจ านวน 374 ลา้นบาท 

ก าไรขัน้ต้น 

ดว้ยนโยบายการขายแบบเลอืกสรร (Selective Selling) ที่คงไวซ้ึ่งความสมดุลระหว่างปรมิาณการขายและ
ก าไร รวมถงึกลยุทธใ์นการบรหิารความเสีย่งและการบรหิารสนิคา้คงคลงัอย่างมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนการเพิม่ผลติผล
ทางการผลติ ส่งผลให้ในปี 2558 บรษิัทมกี าไรขัน้ต้นและอตัราก าไรขัน้ต้นเพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า  แม้ว่ารายได้ของ
บรษิทัจะปรบัตวัลดลงจากสภาวะการชะลอตวัอย่างต่อเนื่องของตลาดยางธรรมชาติ ทัง้นี้ หากปรบัปรุงก าไรขัน้ตน้โดย
บวกกลบัรายการค่าเผื่อการลดลงของสนิคา้คงเหลอืจ านวน 374 ลา้นบาท และรวมผลก าไรทีเ่กดิขึน้จรงิจากการป้องกนั
ความเสี่ยงจ านวน 1,086 ล้านบาท อตัราก าไรขัน้ต้นปรบัปรุงในปี 2558 จะอยู่ที่ร้อยละ 8.1 ซึ่งเป็นระดบัที่สูงเป็น
ประวตักิารณ์นบัตัง้แต่ทีร่าคายางธรรมชาตทิ าจุดสงูสดุในปี 2554 ซึง่สงูกว่าปีทีแ่ลว้ทีร่อ้ยละ 6.1 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินงาน – อตัราแลกเปล่ียนสกลุบาทต่อดอลลารส์หรฐั 

ในปี 2558 ความไม่ชดัเจนของนโยบายการปรบัขึน้อตัราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรฐัส่งผลให้เงนิสกุล
ดอลลารส์หรฐัแขง็ค่าขึน้อย่างต่อเนื่อง ค่าเงนิบาทเฉลีย่ทัง้ปีปรบัตวัอ่อนค่าลงรอ้ยละ 5 จากปี 2557 แมว้่าบรษิทัไดป้รบั
ลดการใชต้ราสารอนุพนัธเ์พื่อป้องกนัความเสีย่งของอตัราแลกเปลีย่นเพื่อรบัประโยชน์จากการแขง็ค่าขึน้ของสกุลเงนิ
ดอลลารส์หรฐั ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นยงัคงปรบัตวัลดลงจากเดมิ 371 ลา้นบาทในปี 2557 เป็น 214 ลา้นบาทในปี 
2558  

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินงาน – ส่วนแบ่งก าไรจากบริษทัรว่มและกิจการรว่มค้า 

ในปี 2558 บรษิทัไดร้บัสว่นแบ่งก าไรจากการลงทุนในบรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้รวมเท่ากบั 649 ลา้นบาท 
โดยรอ้ยละ 85 มาจากธุรกจิถุงมอืยาง และรอ้ยละ 23 จากธุรกจิท่อไฮโดรลกิแรงดนัสงู ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนใน
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บรษิัทร่วมและกิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 21 จากปีก่อนเป็นผลมาจากก าไรสุทธทิี่เพิ่มขึ้นในธุรกิจถุงมือยางทาง
การแพทย ์แมว้่าจะหกัลบกบัการลดลงของก าไรสทุธขิองธุรกจิท่อไฮโดรลกิแรงดนัสงู 

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้เพิม่ขึน้รอ้ยละ 16 ซึ่งมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของก าไร
ขัน้ต้นและการลดลงของค่าใชจ้่ายในการบรหิารทีล่ดลง และการเพิม่ขึน้ของรายไดอ้ื่น แมว้่าบางส่วนจะหกัลบกบัการ
ลดลงของก าไรจากการป้องกนัความเสีย่ง 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินงาน – ต้นทุนทางการเงิน 

ปัจจยัส าคญัทีส่ง่ผลกระทบต่อต้นทุนการเงนิของบรษิทั ไดแ้ก่ อตัราดอกเบีย้ ราคายางธรรมชาต ิปรมิาณการ
ขาย และการเคลื่อนไหวของอตัราแลกเปลีย่น ในปี 2558 ดอกเบีย้จ่ายค่อนขา้งคงทีเ่มื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้าเนื่องจาก
การเพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงนิเพื่อสนบัสนุนการขยายธุรกจิในระหว่างปี ไดถู้กหกัลบ
กบัการปรบัตวัลดลงของอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิของบรษิทั อย่างไรกต็าม ต้นทุนทางการเงนิโดยรวมไดป้รบัตวัเพิม่ขึน้
จาก 663 ลา้นบาท ในปี 2557 เป็น 857 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 29 ซึง่มสีาเหตุหลกัมาจากขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้
จรงิจากอตัราแลกเปลี่ยนของเงนิกูย้มืสกุลดอลลารส์หรฐั อนัเนื่องมาจากการทีเ่งนิสกุลรูเปียอนิโดนีเซยีอ่อนค่าลงเมื่อ
เทยีบกบัสกุลดอลลารส์หรฐั 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินงาน – นโยบายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษทั 

นโยบายของรฐับาลไทยอาจเป็นประโยชน์หรอืส่งผลกระทบในเชงิลบต่อการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทั การ
แทรกแซงราคายางของรฐับาลไทยผ่านกองทุนมูลภณัฑ์กนัชน (Buffer fund) ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2558 ได้ส่งผล
กระทบต่อกระบวนการสะสมวตัถุดบิและความสามารถในการขายของบรษิทั เน่ืองจากนโยบายดงักล่าวส่งผลใหร้าคา
ยางแผ่นรมควนัในประเทศปรบัตวัสงูขึน้ในขณะทีร่าคาในตลาดโลกมไิดป้รบัตวัสงูขึน้ในระดบัเดยีวกนั  

นอกจากนี้ การทีส่หรฐัอเมรกิาปรบัเพิม่ภาษนี าเขา้ยางลอ้รถยนตจ์ากจนีขึน้อกีครัง้ในช่วงเดอืนมกราคม 2558 
สง่ผลกระทบโดยตรงต่อผูผ้ลติยางลอ้รถยนต์ในประเทศจนี ในขณะทีก่ารปรบัลดภาษซีือ้รถยนต์ขนาดเลก็ของประเทศ
จนีทีม่ผีลตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2558 ถงึสิน้ปี 2559 มสี่วนกระตุ้นปรมิาณความต้องการภายในประเทศอกีทัง้สนับสนุน
อุตสาหกรรมยางและยานยนต ์

ก าไรสุทธิ 

ก าไรสทุธเิท่ากบั 1,118 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 8 จาก 1,038 ลา้นบาทในปี 2557 โดยมอีตัราก าไรสทุธใินปี 
2558 เท่ากบัรอ้ยละ 1.8 เมื่อเทยีบกบัรอ้ยละ 1.4 ในปี 2557 การปรบัตวัเพิม่ขึน้ของก าไรสุทธแิละอตัราก าไรสทุธเิป็น
ผลมาจากการเพิม่ขึน้ของก าไรขัน้ต้นจากนโยบาย Selective Selling  การลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร 
และการเพิม่ขึน้ของส่วนแบ่งก าไรจากกจิการร่วมคา้ ซึง่บางส่วนได้หกัลบกบัก าไรจากการป้องกนัความเสีย่งที่ลดลง 
และตน้ทุนทางการเงนิทีเ่พิม่สงูขึน้ 
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ฐานะทางการเงิน – โครงสรา้งสินทรพัย ์

สินทรพัยห์มุนเวียน 

สนิทรพัยห์มุนเวยีน ณ สิน้ปี 2558 เพิม่ขึน้ 3,846 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 22 จากปีก่อนเป็น 21,531 ลา้นบาท 
สว่นใหญ่เป็นผลจากการเพิม่ขึน้ของสนิคา้คงเหลอืจ านวน 3,930 ลา้นบาท จากการขยายก าลงัการผลติ ซึง่บางส่วนหกั
ลบกบัการลดลงลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจ านวน 834 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามสถานการณ์ราคายางธรรมชาติใน
ตลาดโลกทีล่ดลงอย่างต่อเนื่อง  

สินทรพัยไ์มห่มุนเวียน 

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนเพิ่มขึน้ 2,242 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 11  เป็น 22,348 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2558 ส่วน
ใหญ่เป็นการลงทุนเพิม่ในที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์จ านวน 831 ลา้นบาท จากการตัง้โรงงานใหม่ในประเทศไทยและ
ประเทศอนิโดนีเซยี การเพิม่ขึน้ของเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมและกจิการร่วมคา้จ านวน 701 ลา้นบาทจากผลประกอบการ
ทีเ่พิม่ขึน้ของบรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้ ตลอดจนการลงทุนปลูกสวนยางจ านวน 320 ลา้นบาท และการเพิม่ขึน้ของ
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนสทุธจิ านวน 299 ลา้นบาท จากการตดิตัง้ระบบ SAP  

ฐานะทางการเงิน – โครงสรา้งหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 

หน้ีสิน 

หนี้สนิเพิม่ขึน้ 5,346 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 31 เป็น 22,545 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2558 ซึง่ส่วนใหญ่มาจากการ
เพิ่มขึน้ของเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ จ านวน 4,038 ลา้นบาท เพื่อรองรบัการขยายตวัของสนิค้าคงเหลอื 
และการเพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (รวมสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี) จ านวน 1,140 ลา้น
บาทเพื่อใชล้งทุนในธุรกจิสวนยางพาราและขยายก าลงัการผลติ 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 

สว่นของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้ 742 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 4 เป็น 21,334 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2558 จากก าไรสทุธจิาก
การด าเนินธุรกจิระหว่างปีหกัลบกบัเงนิปันผลจ่ายจ านวน 512 ลา้นบาท  

อตัราส่วนทางการเงิน 

อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรพัย ์(Return on assets "ROA") 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 บรษิัทมอีตัราส่วนผลตอบแทนจากสนิทรพัย์
เท่ากบัรอ้ยละ 2.74 และรอ้ยละ 2.53 ตามล าดบั การปรบัตวัเพิม่ขึน้เลก็น้อยของ ROA เป็นผลมาจากการทีก่ าไรสุทธิ
ปรบัตวัสงูขึน้ 
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อตัราส่วนผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (Return on equity "ROE") 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 บรษิัทมอีตัราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากบั
รอ้ยละ 5.33 และรอ้ยละ 5.11 ตามล าดบั เช่นเดยีวกนักบั ROA การปรบัตวัเพิม่ขึน้เลก็น้อยของ ROE เป็นผลมาจาก
การทีก่ าไรสทุธปิรบัตวัสงูขึน้ 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Current ratios) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัมอีตัราสว่นสภาพคล่องเทา่กบั 1.21 เท่า 
จาก 1.42 เท่า ตามล าดบั อตัราสว่นสภาพคล่องทีป่รบัตวัลดลงเป็นผลมาจากการทีห่นี้สนิหมนุเวยีนเพื่อสนบัสนุนการ
ขยายธุรกจิเพิม่สงูขึน้ 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to equity ratio “D/E”) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 บรษิัทมีอตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เท่ากบั 1.06 เท่า และ 0.84 เท่า ตามล าดบั การปรบัตวัเพิม่ขึน้ของอตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เป็นผลมาจาก
การเพิม่สงูขึน้ของเงนิกูย้มืระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงนิเพื่อสนบัสนุนการขยายธุรกจิ 

วงจรเงินสด (Cash Cycle) 

 การเพิ่มขึ้นของวงจรเงนิสด (หรอื Cash Cycle) เป็นการเพิ่มขึ้นทางเทคนิคของระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี่ย
เน่ืองจากราคายางธรรมชาตทิีล่ดลงท าใหต้น้ทุนขายต ่าลงเมือ่เทยีบกบัปีก่อนหน้าประกอบกบัสนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้ตาม
ก าลงัการผลติทีเ่พิม่ขึน้ส่งผลใหร้ะยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ตามการค านวณเพิม่สงูขึน้ ส่งผลให ้Cash Cycle ยาวขึน้ใน
ขณะทีก่ารด าเนินงานในดา้นต่างๆ ไม่มกีารเปลีย่นแปลงอย่างมนียัส าคญั 

อตัราหมุนเวียนของสินทรพัยถ์าวร (Fixed asset turnover ratio) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทมีอตัราหมุนเวียนของสนิทรพัย์ถาวร
เท่ากบั 3.87 เท่า และ 5.38 เท่า ตามล าดบั สาเหตุของการลดลงของอตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยถ์าวรเป็นผลมาจาก
การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของสวนยางพาราและสวนปาล์มในขณะที่รายได้รวม
ปรบัตวัลดลงจากราคาขายเฉลีย่ทีป่รบัตวัลดลงและปรมิาณการขายทีล่ดลง 

ข้อมูลทางการเงิน 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น 

มลูค่าตามบญัชต่ีอหุน้ปรบัตวัเพิม่ขึน้จาก 16.09 บาทต่อหุน้  ณ สิน้ปี 2557 เป็น 16.67 บาทต่อหุน้ ณ สิน้ปี 
2558  ตามการเพิม่ขึน้ของก าไรสทุธริะหว่างปี 
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ก าไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุน้ปรบัตวัเพิม่ขึน้ตามการเพิม่ขึ้นของก าไรสทุธจิาก 0.81 บาทต่อหุน้ ในปี 2557 เป็น 0.87 บาทต่อ
หุน้ ในปี 2558 

อตัราการจ่ายเงินปันผล 

อตัราการจ่ายเงนิปันผลลดลงจากรอ้ยละ 49 ในปี 2557 เป็นรอ้ยละ 46 ในปี 2558 เน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของ
ก าไรสุทธใินขณะทีจ่ านวนเงนิปันผลต่อหุน้คงเดมิจากปีก่อน  ทัง้นี้ เพื่อใหเ้หมาะสมกบัผลการด าเนินการและแผนการ
ด าเนินธุรกจิในอนาคต 

จากนัน้นายประกอบเปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถามขอ้สงสยั  

นางสาวพนิดา อรรฆว์กิยั ผูถ้อืหุน้ ได้สอบถามว่า ในสภาวะที่ราคายางธรรมชาตไิด้ปรบัลดลงเป็นอย่างมาก
เช่นนี้ ทางบรษิทัมนีโยบายใดทีจ่ะช่วยสง่ผลใหก้ารด าเนินงานของบรษิทัดขีึน้ได ้

นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล ไดช้ีแ้จงว่าถงึแมร้าคายางธรรมชาตมิกีารปรบัลดลงต่อเนื่องในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่าน
มา แต่บริษัทก็ยังคงมียอดขายและท าก าไรได้อย่างคงที่ สิ่งที่บริษัทให้ความส าคัญคือ กระบวนการผลิตอย่างมี
ประสทิธภิาพ มกีารควบคุมตน้ทุนการผลติ และสรรหาวตัถุดบิภายใตก้ารวางแผนของฝ่ายบรหิารอย่างใกลช้ดิ 

นายไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล กล่าวเสรมิว่า บรษิทัมกีารบรหิารตน้ทุนอย่างระมดัระวงั และไดเ้ปรยีบคู่แข่งในเรื่อง
ของการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) อีกสิ่งหนึ่งที่ส าคัญคือ การใช้นโยบายการขายแบบเลือกสรร 
(Selective Selling) รวมถงึการใชก้ลยุทธใ์นการบรหิารความเสีย่ง หลกีเลีย่งการเกง็ก าไร และพยายามบรหิารสนิคา้คง
คลงัอย่างมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ 

นางสาวมนนิรา ด่านววิฒัน์ ผูร้บัมอบฉนัทะจากนายพจิารณ์ สุขภารงัษ ีสอบถามถงึเรื่องขอ้พพิาททางการคา้
เกีย่วกบัสญัญากจิการร่วมคา้ ตามทีบ่รษิทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิ และสบืเนื่องจากการประชุมผู้
ถอืหุน้ครัง้ทีแ่ลว้ ไดม้ผีูถ้อืหุน้สอบถามเกีย่วกบัเรื่องขอ้พพิาทดงักล่าว อยากทราบว่าตอนน้ีมคีวามคบืหน้าอย่างไรหรอื
มคี าชีข้าดใดๆ หรอืยงั 

นายกติชิยั สนิเจรญิกุล ไดม้อบหมายใหน้างวรีะนุช ธรรมาวรานุคุปต ์ทีป่รกึษากฎหมายของบรษิทัเป็นผูต้อบ
ค าถามนี้ 

นางวรีะนุช ชีแ้จงว่า บรษิทัไดเ้ปิดเผยขอ้มลูและรายงานความคบืหน้าของขอ้พพิาททางการคา้เกีย่วกบัสญัญา
กจิการร่วมคา้ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิมาโดยตลอด  ในขณะนี้ยงัไม่มคี าชีข้าดใด ๆ โดยขอ้พพิาทยงัอยู่ใน
ขัน้ตอนของกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่างที่ได้เรียนไว้เมื่อครัง้ที่แล้วว่า ข้อพิพาทดังกล่าวเป็นคดี
อนุญาโตตุลาการ และอาจต้องใช้ระยะเวลาอีกพอสมควร อย่างไรก็ดี หากมีค าชี้ขาดใด ๆ ที่มีผลบังคับ หรือมี
สาระส าคญัทีจ่ะสง่ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบรษิทั บรษิทัจะเปิดเผยใหท้ราบต่อไป  
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นางสาวมนนิรา ได้สอบถามเพิม่เติมว่า จากที่ได้ศกึษาขอ้มูลจากอนิเตอรเ์นตพบว่าม ีPartial Award จงึขอ
สอบถามว่า บรษิทัตอ้งเปิดเผยบนเวบ็ไซต ์หรอืแจง้ขอ้มลูต่อตลาดหลกัทรพัยห์รอืไม่ 

นางวรีะนุช ชีแ้จงว่า ขอ้มูลทีส่อบถามเป็นเรื่องของขัน้ตอนและรายละเอยีดของกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
ยงัไม่ใช่ค าชีข้าด อย่างไรกต็าม บรษิทัมทีีป่รกึษาใหค้ าแนะน าในทุกขัน้ตอนอย่างรอบคอบ และขอใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัยดึ
มัน่ในหลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีหากมคี าชีข้าดใดๆ ทีม่ผีลบงัคับ หรอืมสีาระส าคญัทีจ่ะส่งผลกระทบต่อผล
การด าเนินงานของบรษิทั บรษิทัจะเปิดเผยใหท้ราบต่อไป 

นายสริพิงษ์ เสตสุบรรณ ผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามว่า ผลลพัธท์ีแ่ย่ทีสุ่ด (Worst Case) ในคดคีวามนี้จะออกมาใน
แนวทางใด 

นางวรีะนุช ชีแ้จงว่า โดยปกติของขอ้พพิาททางการคา้ ผลลพัธท์ี่แย่ทีสุ่ด คอื มคี าชีข้าดที่มผีลใหบ้รษิัทต้อง
ช าระค่าเสยีหายเป็นตวัเงนิ แต่อย่างไรกต็าม บรษิทัมคีวามเชื่อมัน่ว่าเรามหีลกัการและเหตุผลในการต่อสูค้ดี 

นางสาวสุวรรณา สกุลญานนทว์ทิยา ผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามว่าในปีทีผ่่านมาบรษิทัมปีรมิาณการขายทีล่ดลง แต่
เหตุใดยงัคงมกีารขยายก าลงัการผลติอย่างต่อเนื่อง  

นายวีรสทิธิ ์ชี้แจงว่า ปรมิาณการขายที่ลดลงเป็นผลมาจากสภาวะตลาดที่ราคายางอยู่ในระดบัต ่า แต่ใน
ขณะเดยีวกนัระดบัอุปสงค ์ยงัคงเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3-4 ดงันัน้ จงึเป็นช่วงเวลาทีด่ทีีเ่ราจะขยายโรงงานเพื่อรองรบัประโยชน์
อย่างเตม็ทีใ่นอนาคตเมื่อราคายางกลบัตวัไปอยู่ในช่วงขาขึน้ เนื่องจากคู่แขง่รายอื่นๆ สว่นมากเลอืกทีจ่ะไม่ขยายก าลงั
การผลติในช่วงเวลาน้ี 

Mr. Chew Xiang ผู้รับมอบฉันทะจาก Raiffeisen Bank International AG สอบถามถึงแผนการหรือแนว
ทางการแกปั้ญหาของฝ่ายบรหิาร เกีย่วกบักรณีความขดัแยง้กบัผูถ้อืหุน้ของกจิการร่วมคา้  

นายกติชิยัมอบหมายใหน้างวรีะนุช ทีป่รกึษากฎหมาย ตอบค าถามนี้ต่อผูถ้อืหุน้ 

นางวรีะนุช เรยีนว่า ก่อนที่ข้อพิพาทจะเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ ผู้บรหิารของทัง้ 2 ฝ่ายได้เคย
พยายามเจรจาเพื่อแกปั้ญหาขอ้พพิาท แต่การเจรจาไม่ประสบผลส าเรจ็ จงึเกดิขอ้พพิาทขึน้ ซึง่อาจยุตไิดโ้ดยการตดัสนิ
ของกระบวนการยุตธิรรม อย่างไรกด็ ีเนื่องจากในขณะนี้ขอ้พพิาทยงัคงอยู่ในระหว่างกระบวนการพจิารณาตดัสนิโดย
คณะอนุญาโตตุลาการ ดงันัน้ บรษิทัคงตอ้งรอฟังผลการตดัสนิ และพจิารณาแนวทางการด าเนินการต่อไป 

จากนัน้ นางสาวพนิดา ผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามถงึการตัง้ส ารองส าหรบัคดทีีก่ล่าวถงึ หากบรษิทัตอ้งช าระ
ค่าเสยีหาย 

นายกติชิยั ชีแ้จงว่า อย่างทีเ่รยีนว่า ณ ตอนนี้ขอ้พพิาทยงัคงอยู่ในชัน้อนุญาโตตุลาการ ยงัไม่มคี าตดัสนิใด ๆ 
ทีเ่ป็นทีส่ิน้สุด และเกีย่วขอ้งกบัตวัเลขทางการเงนิ นอกจากนี้ บรษิทัมคีวามเชื่อมัน่ว่าเรามหีลกัการและเหตุผลในการ
ต่อสูค้ด ีรวมทัง้จากค าแนะน าของทีป่รกึษาทางกฎหมาย ขอ้โต้แยง้ทีอ่ยู่ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการนัน้ยงัคงต้อง
ใชเ้วลาอกีเป็นระยะเวลานานกว่าคดจีะถงึทีส่ดุและมผีลบงัคบั ดงันัน้ บรษิทัจงึยงัไม่มกีารตัง้ส ารองใด ๆ เกี่ยวกบัเรื่องนี้ 
สว่นทีผู่ถ้อืหุน้สอบถามถงึตวัเลขทีร่ะบุในหมายเหตุประกอบงบการเงนินัน้ เป็นตวัเลขค่าใชจ้่ายทางกฎหมาย 
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นางสาวพนิดา สอบถามเพิม่เตมิว่า หากบรษิทัมัน่ใจว่าจะเป็นฝ่ายชนะ เหตุใดจงึตอ้งตัง้งบสว่นนี้ 

นางวีระนุช อธิบายว่า ตัวเลขดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินงานเกี่ยวกับคดี ซึ่งบริษัทต้อง
ด าเนินการตัง้ส ารองตามหลักการทางบัญชี ซึ่งทางผู้ตรวจสอบบัญชีก็ได้ตรวจสอบแล้วว่าบริษัทได้ปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑท์างบญัชคีรบถว้น 

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อสงสัยใดๆ เพิ่มเติม นายประกอบจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการในรอบปี 2558 และพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ของบรษิัท
ประจ าปี 2558 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ทีน่ าเสนอ 

 ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้รบัทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2558 และมมีตอินุมตังิบแสดง
ฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ของบรษิทัประจ าปี 2558 สิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2558 ดว้ยคะแนนเสยีง
ขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 736,160,497 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.97 
ไม่เหน็ดว้ย 1,225 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง 197,900 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.03 
      

3. พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลของบริษทัประจ าปี 2558 

นายประกอบมอบหมายให้นายกติิชยั สนิเจรญิกุล กรรมการบรษิัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอยีดในวาระนี้ให้ที่
ประชุมพจิารณา 

นายกติชิยัไดร้ายงานใหท้ี่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิัทมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบรษิัท 
บรษิัทต้องจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปี หกัด้วย
ยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิของทุนจดทะเบยีน และห้าม
บรษิทัจ่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไร 

เนื่องจากบรษิัทได้จดัสรรก าไรสุทธเิป็นทุนส ารองตามกฎหมายครบจ านวนตามที่กฎหมายก าหนดไว้แล้ว 
ดงันัน้บรษิทัจงึไม่ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธเิพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายอกี 

ปัจจุบนั บรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลประมาณรอ้ยละ 30 ของก าไรสทุธ ิทัง้นี้ ตอ้งไม่เกนิก าไรสะสมของ
บรษิทัทีป่รากฏในงบการเงนิเฉพาะกจิการ โดยค านึงถงึสถานะทางการเงนิ ผลการด าเนินงาน กระแสเงนิสดของบรษิทั 
ความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลของบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วม รวมทัง้บรษิัทร่วมทุน (Joint Venture) รวมถึงการ
คาดการณ์ความจ าเป็นของเงินทุนที่จะรองรบัการเติบโตของบริษัทในอนาคต สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ และ
ผลกระทบจากปัจจยัภายนอกทีบ่รษิทัคาดว่าจะมผีลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิทัเพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไป
อย่างมเีสถยีรภาพ 

ทัง้นี้ ในปี 2558 บรษิทัมกี าไรสทุธติามงบการเงนิรวม จ านวน 1,118.03 ลา้นบาท โดยขอ้มูลเปรยีบเทยีบการ
จ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานของปี 2556 – 2558 แสดงไดด้งันี้ 
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 2558             2557             2556 

ก าไรสทุธงิบการเงนิรวม (ลา้นบาท) 1,118.03 1,037.76 1,820.18 

ก าไรสทุธต่ิอหุน้งบการเงนิรวม (บาท) 0.87 0.81 1.42 

จ านวนเงนิปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.40 0.40 0.65 

จ านวนหุน้ 1,280,000,000 1,280,000,000 1,280,000,000 

รวมจ านวนเงนิปันผลจ่าย (ลา้นบาท) 512 512 832 

สดัสว่นการจ่ายปันผลเทยีบก าไรสทุธิ
ของงบการเงนิรวม (%) 

45.79% 49.34% 45.71% 

 

นายกติชิยัรายงานใหท้ีป่ระชุมทราบว่า คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นอนุมตักิารจ่ายเงนิ
ปันผลจากผลการด าเนินงานของบรษิทัประจ าปี 2558 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.40 บาท รวมเป็นเงนิจ านวนทัง้สิน้ 
512 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 45.79 ของก าไรสุทธขิองงบการเงนิรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของ
บรษิทัในปัจจุบนั โดยเป็นเงนิปันผลทีจ่่ายจากก าไรสทุธขิองกจิการทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล (BOI) 

หากการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวได้รบัการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 
คณะกรรมการบรษิัทก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสีทิธริบัเงนิปันผล (Record Date) ในวนัที่ 12 พฤษภาคม 
2559 และใหร้วบรวมรายชื่อผูถ้อืหุน้ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ ในวนัที ่13 พฤษภาคม 2559 

ผูถ้อืหุน้ซึง่ถอืหุน้ของบรษิทัผ่านบญัชหีลกัทรพัยซ์ึง่เปิดไวโ้ดยตรงกบั The Central Depository (Pte) Limited 
(“CDP”) (“ผู้ฝากหลักทรพัย์”) หรือบุคคลซึ่งมีหุ้นของบริษัทอยู่ในบัญชีหลักทรพัย์ซึ่งเปิดไว้กับตัวแทนรับฝาก
หลกัทรพัย์ (Depository Agents) ณ เวลา 17.00 น. (ตามเวลาสงิคโปร์) ของวนัที ่12 พฤษภาคม 2559 มสีทิธไิด้รบั
เงนิปันผลประจ าปี 2558 

ทัง้นี้ บรษิทัก าหนดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2558 ในวนัที ่27 พฤษภาคม 2559 

 จากนัน้นายประกอบเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นซกัถามขอ้สงสยั เมื่อไม่มผีู้ใดมขีอ้ซกัถาม นายประกอบจงึขอให ้  
ทีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัประจ าปี 2558 

ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ และมมีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผลของบรษิทั โดยมรีายละเอยีดตามที่เสนอทุกประการ 
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 736,358,297 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง 1,325 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
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4. พิจารณาอนุมติัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 

นายประกอบแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบรษิทัก าหนด
ว่า ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจ านวนใกล้ที่สุดกบัส่วน 1 ใน 3  โดยในปีนี้กรรมการที่จะต้องออกจาก
ต าแหน่งตามก าหนดวาระมจี านวน 4 ท่านคอื  

1. นายเนียว อา แชบ   กรรมการ / กรรมการอสิระ  
2. นายเฉลมิภพ แก่นจนั  กรรมการ  
3. นายเกรยีง ยรรยงดลิก   กรรมการ / กรรมการอสิระ 
4. นายไชยยศ สนิเจรญิกุล   กรรมการ  

โดยกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระดงักล่าวขา้งต้นมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัการเลอืกตัง้ให้เขา้มาด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบรษิทัไดอ้กี  

ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาของบรษิัท เหน็สมควรใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้นเลอืกตัง้  นายเนียว อา 
แชบ นายเฉลมิภพ แก่นจนั นายเกรยีง ยรรยงดลิก และนายไชยยศ สนิเจรญิกุล กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ และ/
หรอื กรรมการอสิระต่อไปอกีวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดงักล่าวเป็นผู้มคีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์อนัจะ
ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ และบุคคลดงักล่าวมคีุณสมบตัคิรบถว้นและไม่มลีกัษณะ
ตอ้งหา้มตามทีก่ฎหมายก าหนดไว้ ในส่วนของกรรมการอสิระ บุคคลดงักล่าวมคีวามเป็นอสิระ สามารถใหค้วามเหน็ได้
อย่างเป็นอสิระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

ทัง้นี้ ประวตัขิองผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อใหแ้ต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ ปรากฏใน
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 ในหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ และกรรมการอสิระของบรษิทัมคีุณสมบตัขิองกรรมการอสิระซึง่เขม้กว่า
ขอ้ก าหนดตามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

จากนัน้นายประกอบเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยั เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถาม จึงมอบหมายให ้       
นางร่มธรรมด าเนินการใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีครัง้หนึ่ง ดงันี้ 

1. นายเนียว อา แชบ 

  ทีป่ระชุมพจิารณาแล้ว และมมีติอนุมตัิแต่งตัง้นายเนียว อา แชบ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
และกรรมการอิสระของบรษิัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 736,134,222 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.97 
ไม่เหน็ดว้ย 195,100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.03 
งดออกเสยีง 30,300 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
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2. นายเฉลมิภพ แก่นจนั 

  ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ และมมีตอินุมตัแิต่งตัง้นายเฉลมิภพ แก่นจนั กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
บรษิทัต่อไปอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 735,485,322 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.88 
ไม่เหน็ดว้ย 844,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.12 
งดออกเสยีง 30,300 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

3. นายเกรยีง ยรรยงดลิก 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแต่งตัง้นายเกรียง ยรรยงดิลก กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการและกรรมการอสิระของบรษิทัต่อไปอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 735,482,797 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.88 
ไม่เหน็ดว้ย 845,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.12 
งดออกเสยีง 31,325 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

4. นายไชยยศ สนิเจรญิกุล 

  ทีป่ระชุมพจิารณาแล้ว และมมีติอนุมตัิแต่งตัง้นายนายไชยยศ สนิเจรญิกุล กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการบรษิทัต่อไปอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 728,073,472 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.87 
ไม่เหน็ดว้ย 844,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.12 
งดออกเสยีง 7,442,150 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.01 

หมายเหตุ   นายไชยยศ สนิเจรญิกุล งดออกเสยีงในวาระนี้ 

     

5. พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 

นายประกอบไดช้ีแ้จงใหท้ีป่ระชมุทราบวา่ ตามทีไ่ดผ้่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
จงึเหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัประจ าปี 2559 รวมเป็นเงนิจ านวนไม่
เกนิ 6,494,400 บาท โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการ 
- ประธานกรรมการ     633,600  บาท/คน/ปี 
- กรรมการบรษิทั      475,200  บาท/คน/ปี 

ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ    792,000  บาท/คน/ปี 
- กรรมการตรวจสอบ     633,600  บาท/คน/ปี 



- 15 - 

โดยมรีายละเอยีดแสดงตามตารางไดด้งันี้ 

 ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 
 2559 2558 2557 
คณะกรรมการ 4,435,200.- 4,435,200.- 4,118,400.- 
คณะกรรมการตรวจสอบ 2,059,200.- 2,059,200.- 2,059,200.- 
 รวม 6,494,400.- 6,494,400.- 6,177,600.- 

 

 จากนัน้นายประกอบเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามขอ้สงสยั เมื่อไม่มผีูใ้ดสอบถาม จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา
อนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 

ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ และมมีติอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 โดยมรีายละเอยีดตามที่
เสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ซึง่มาประชุม ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 736,328,297 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง 31,325 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

  

6.   พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2559 

 นายประกอบชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่าเพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดัซึง่ก าหนดใหท้ีป่ระชุม
สามญัประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัช ีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชขีองบรษิทัทุกปี โดยส าหรบัปีนี้ คณะกรรมการ
บรษิัทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีแห่งบรษิัท  
ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั (“PWC”) เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจ าปี 2559 โดยมรีายชื่อดงันี้ 

1. นายไพบลู ตนักลู ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4298 หรอื 

2. นางสาวสกุณา แยม้สกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4906 หรอื  

3. นายพสิฐิ ทางธนกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4095  

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิัท และในกรณีที่ผูส้อบ
บญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวขา้งต้นไม่สามารถปฏบิตังิานได ้ให้ PWC จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอื่นของ PWC แทนได ้ 
เนื่องจากได้พจิารณาผลการด าเนินงานของผู้สอบบญัชีของ PWC ในรอบปีที่ผ่านมาแล้วเหน็ว่าเป็นที่น่าพอใจ และ
ผู้สอบบญัชีมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทและกลุ่มบริษัท ตลอดจนคุณสมบตัิและการให้ความเห็นที่เป็น
ประโยชน์ต่อบรษิทั การไม่มคีวามสมัพนัธห์รอืส่วนไดเ้สยีกบับรษิทั / บรษิัทย่อย/ ผู้บรหิาร/ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้ที่
เกีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด ท าใหม้คีวามเป็นอสิระในการปฏบิตังิานไดอ้ย่างเตม็ที ่รวมทัง้เป็นส านกังานสอบ
บญัชสีากล และค่าสอบบญัชมีคีวามเหมาะสม โดยไดเ้สนอค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบรษิัทและบรษิัทย่อยอกี 8 
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แห่งเป็นจ านวนเงนิรวม 8,519,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบญัชเีฉพาะบรษิทัจ านวน 6,501,000 บาท และค่าสอบ
บญัชขีองบรษิัทย่อยจ านวน 2,018,000 บาท ซึ่งปรบัขึน้จากปีก่อนประมาณร้อยละ 4.28 เนื่องจากบรษิัทและบรษิัท
ย่อยมีการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ท าให้ขอบเขตการให้บรกิารและปริมาณงานเพิ่มมากขึ้ น ซึ่งสามารถ
พจิารณาขอ้มลูเปรยีบเทยีบค่าสอบบญัชใีนรอบปีทีผ่่านมาได ้ดงันี้  

 ค่าสอบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย  

          หน่วย:บาท 

 2559             2558 

ค่าสอบบญัชงีบประจ าปี 4,298,000 4,109,000 

ค่าสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส 4,221,000 4,060,000 

รวมค่าสอบบญัชี 8,519,000 8,169,000 

 

 นอกจากนี้ บรษิทัไดใ้ชบ้รกิารผูส้อบบญัชขีองบรษิทัยอ่ยทีอ่ยู่ต่างประเทศจากส านกังานสอบบญัชเีดยีวกนัและ
บางบรษิัทย่อยใช้บรกิารจากส านักงานสอบบญัชอีื่นๆ ทัง้นี้ การเลอืกใช้ผูส้อบบญัชขีองแต่ละบรษิัท จะพจิารณาจาก
คุณภาพการใหบ้รกิารและอตัราค่าสอบบญัชเีป็นหลกั  

 จากนัน้นายประกอบเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามขอ้สงสยั เมื่อไม่มผีูใ้ดสอบถาม จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา
อนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2559 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2559 โดยมี
รายละเอยีดตามทีเ่สนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 735,699,497 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.91 
ไม่เหน็ดว้ย 628,800 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.09 
งดออกเสยีง 31,325 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

 

7. พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ 

ไม่มผีูใ้ดเสนอเรื่องอื่นใดใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 

จากนัน้ นายประกอบไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมว่า ผูถ้อืหุน้มขีอ้ซกัถามหรอืขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิหรอืไม่  

 นางสาวเพญ็ประภา ฤทธบิุญไชย ผูร้บัมอบอ านาจจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย สอบถามว่าตามทีบ่รษิทัได้
มนีโยบายป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ บรษิทัมนีโยบายอย่างไรในการเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏบิตัภิาคเอกชนไทย
ในการต่อตา้นทุจรติ 
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 นายประกอบ ไดช้ีแ้จงว่า บรษิทัตระหนักและให้ความส าคญัในเรื่องนี้ จงึไดก้ าหนดใหม้นีโยบายป้องกนัการ
ทุจรติคอร์รปัชัน่ ตัง้แต่ปี 2557 โดยได้รบัการทบทวนจากที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทในปี 2558 อกีครัง้ ส่วนการ
พจิารณาเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมเมื่อใด ยงัไม่ไดก้ าหนดระยะเวลาทีแ่น่นอน  

 ทางนางสาวเพญ็ประภา แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า ทาง ก.ล.ต. ใหค้วามส าคญักบัเรื่องดงักล่าว จงึอยากเชญิชวนให้
บรษิทัแสดงเจตจ านงในการเขา้ร่วมโครงการ ซึง่กจ็ะถอืเป็นภาพลกัษณ์ทีด่ต่ีอบรษิทัต่อไป 

 นายประกอบ เรียนว่า ทางบริษัทเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง และยืนยนัที่จะสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับ
นโยบายดงักล่าว 

 Mr. Chew Xiang ผูร้บัมอบฉนัทะจาก Raiffeisen Bank International AG สอบถามว่าส าหรบัประเดน็เรื่องขอ้
พพิาทของบรษิทันัน้ บรษิทัไดม้กีารเปิดเผยขอ้มลูไวใ้นหนงัสอืชีช้วนส าหรบัเสนอขายหุน้กูห้รอืไม่  

 นางสาวธนวรรณ ชีแ้จงว่า ทางบรษิทัไดม้กีารเปิดเผยรายละเอยีดและสาระส าคญัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงนิ แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีอย่างครบถว้น 

 นายนันทพล จงวไิลเกษม ผูถ้อืหุน้ สอบถามดงันี้ ค าถามแรกตามทีต่นเองไดส้อบไวใ้นการประชุมผูถ้อืหุน้ปีที่
ผ่านมา เกี่ยวกบัความเป็นไปได้เรื่องการซื้อหุ้นคนืของบรษิัท เนื่องจากราคาหุ้นอยู่ในระดบัต ่ามาก แต่ยงัไม่เหน็ว่า
บรษิทัไดด้ าเนินโครงการนี้ จงึขอทราบเหตุผล ค าถามต่อมา ขอทราบความคบืหน้าเกีย่วกบัโครงการไตรภาค ีระหว่าง
ไทย มาเลเซยี และอนิโดนีเซยี เรื่องการยกเลกิการผูกตดิราคายางกบัสงิคโปร ์มคีวามคบืหน้าอย่างไรบา้ง ค าถามที ่3 
ส าหรบัปี 2559 นี้ บรษิทัมโีครงการใหญ่อะไรบา้ง และมคีวามคาดหวงัว่าบรษิทัจะเตบิโตรอ้ยละเท่าไร ค าถามสุดทา้ย
คอื ในมุมมองของผูบ้รหิาร ราคายางปีนี้เป็นอย่างไร  

 นายกติิชยั มอบหมายให้นางสาวธนวรรณ เสงี่ยมศกัดิ ์VP Business Development & Investor Relations 
เป็นผูต้อบค าถามเรื่องการซือ้หุน้คนื 

 นางสาวธนวรรณ ชีแ้จงว่า การด าเนินการเรื่องดงักล่าว บรษิัทต้องพจิารณาความเหมาะสมโดยภาพรวม มี
ปัจจยัภายนอกหลายอย่าง ประกอบกบัสภาพคล่องและงบประมาณการใช้เงนิในอนาคตของบรษิัทเอง จงึต้องมกีาร
กลัน่กรองอย่างละเอยีดรอบคอบก่อน จงึจะพจิารณาด าเนินการ อกีทัง้ยงัต้องศกึษาเพื่อให้ปฏบิตัิได้ครบถ้วนภายใต้
หลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดต่างๆ ของตลาดหลกัทรพัย ์และหน่วยงานก ากบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องนี้ 

 นายวรีสทิธิ ์กล่าวเสรมิว่า บรษิัทพยายามให้ความส าคญัเรื่องการด าเนินงานธุรกจิ เพื่อให้ไดผ้ลลพัธค์อืผล
ประกอบการทีด่มีากกว่าเน้นเรื่องราคาหุน้ 

 นายนันทพล ชี้แจงว่า จุดประสงค์คือไม่ได้เน้นเรื่องราคาหุ้นเช่นกนั แต่มีความเห็นว่าบริษัทเป็นบริษัท
คุณภาพดแีละมผีลประกอบการที่ด ีน่าจะมกี าไรต่อหุ้นทีด่กีว่านี้ การด าเนินการของบรษิัทเรื่องการลงทุนขยายก าลงั
การผลติอาจจะสง่ผลภายใน 3 ปี ในขณะทีก่ารซือ้หุน้คนื อาจจะท าใหเ้หน็ผลภายในระยะเวลาทีน้่อยกว่า  

 นายกิติชัย เรยีนว่า ทางบริษัทยินดีรบัฟังข้อเสนอแนะนี้ อย่างไรก็ดี จะต้องพิจารณารายละเอียดตามที่
นางสาวธนวรรณไดช้ีแ้จงขา้งตน้ รวมถงึระยะเวลาทีบ่รษิทัตอ้งจ าหน่ายหุน้ซือ้คนืดว้ย 
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 จากนัน้ นายไวยวุฒิ ได้ตอบค าถามเรื่องไตรภาคีว่าที่ผ่านมามองว่าส่งผลดี เห็นได้จากระดับราคายางที่
ปรบัตวัสงูขึน้ ส่วนเรื่องโครงการใหญ่ของบรษิัทในปีนี้ ยงัคงเป็นเรื่องการขยายก าลงัการผลติ ถงึแม้จะมผีูส้อบถามว่า
เหตุใดจงึด าเนินการในช่วงนี้ที่ราคายางลง นายไวยวุฒิชี้แจงว่า เป็นปกติของอุตสาหกรรมนี้ที่มชี่วงขึ้นและช่วงลง 
ตอนนี้เราเหน็แนวโน้มว่าราคายางปรบัตวัดีขึน้บ้างแล้ว และทีผ่่านมาก าลงัการผลติทีม่กีย็งัไม่เพยีงพอต่ออุปสงคข์อง
ผูบ้รโิภค ดงันัน้ การขยายก าลงัการผลติยงัถอืเป็นแนวทางทีบ่รษิทัยงัต้องด าเนินการต่อไปเรื่อยๆ ประกอบกบัคู่แข่ง
หลายรายกอ็อกจากตลาดไป สง่ผลใหเ้ราสามารถรวบรวมตลาดไดด้ยีิง่ขึน้ 

 ส่วนค าถามเรื่องราคายางในปีนี้ นายไวยวุฒิมองว่าน่าจะอยู่ในระดับที่ดีกว่าปีที่แล้ว โดยพฤติกรรมของ
ผูบ้รโิภคจากเดมิทีจ่ะซือ้ยางจากเรากต่็อเมื่อสนิคา้คงเหลอืของตนหมดแลว้เท่านัน้ แต่เมื่อราคายางเริม่ปรบัระดบัขึน้ ก็
ท าใหซ้ือ้ไดใ้นราคาแพงขึน้ จงึเริม่กลบัมาซือ้ตามปกต ิคอืซือ้เพื่อเกบ็สตอ็กดว้ย ไม่รอจนสนิคา้คงเหลอืหมดแลว้จงึซือ้
เหมอืนทีผ่่านมา ดงันัน้ จงึสง่ผลดกีบัระดบัราคายางธรรมชาตดิว้ยเช่นกนั 

 นายสมพร จงวิไลเกษม สอบถามว่าการที่บรษิัทมีพื้นที่ปลูกยางกว่า 50,000 ไร่นัน้ เมื่อใดพื้นที่เหล่านี้จะ
สามารถใหผ้ลผลติไดม้ากกว่ารอ้ยละ 90 หรอื 40,000 ไร่ขึน้ไป 

 นายวีรสทิธิ ์ชี้แจงว่า การกรดียางในพื้นที่ปลูกยางของบรษิัทให้ได้ 40,000 ไร่นัน้ อาจจะต้องรอเวลาอีก
พอสมควร ตามแผนงานทีป่ระมาณการไว ้ในปีนี้คอื ปี 2559 จะมพีืน้ทีก่รดียางประมาณ 200 ไร่ ถดัไปคอืปี 2563 จะมี
พืน้ทีก่รดีไดป้ระมาณ 7,000 ไร่ ถดัไปคอืปี 2565 มพีืน้ทีก่รดีประมาณ 13,000 ไร่ จะสงัเกตไดว้่าตวัเลขพืน้ทีก่รดียาง
จะเพิม่ขึน้แบบทวคีณูไปเรื่อยๆ ดงันัน้ จงึประมาณการไดว้่า ปีทีจ่ะกรดีได ้40,000 ไร่ อยู่ในช่วงปี 2568-2573  

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิประธานจงึกล่าวปิดการประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา 12.20 น. 

 

    
          (นายไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล) 
             ประธานการประชมุ 


