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รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2559
ของ
บริ ษทั ศรีตรังแอโกรอิ นดัสทรี จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 เริม่ ประชุมเวลา 10.30 น.
ณ ห้องแกรนด์บอลรูมบี ชัน้ 8 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า
เลขที่ 29 ถนนประชาธิปัตย์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”)
มีผู้ถือหุ้น มาเข้าร่ว มประชุม ด้วยตนเองและโดยการมอบฉัน ทะเริ่ม ต้น เป็ น จ านวนรวม 143 คน นับ จ านวนหุ้น ได้
736,226,122 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 57.52 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ครบเป็ นองค์ประชุม ตามที่
กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว นางร่มธรรม ชาลปติ ผู้ประสานงานการประชุมได้กล่าวแนะนากรรมการและ
ผูบ้ ริหารทีเ่ ข้าร่วมประชุมดังรายนามต่อไปนี้
1.
2.

นายไวยวุฒ ิ สินเจริญกุล
นายประกอบ วิศษิ ฐ์กจิ การ

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

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

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

กรรมการทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
1. นายเนียว อา แชบ
กรรมการอิสระ

เนื่องจากติดภารกิจกะทันหัน

จากนัน้ ได้แนะนาบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้ นายสมหวัง สินเจริญกุล ประธานกิตติมศักดิของบริ
ษทั นายไพบูล
์
ตันกูล แห่งบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ปี 2558 นางวีระนุ ช ธรรมาวรานุ
คุปต์ แห่งบริษทั วีระวงค์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จากัด ทีป่ รึกษากฎหมายของบริษทั เพื่อตอบข้อซักถามจากผูถ้ อื หุน้
นายวศิน อุชุวาสิน ซึง่ เป็ นทีป่ รึกษากฎหมายจากสานักงาน วศิน ทนายความ ทาหน้าทีเ่ ป็ น inspector เพื่อดูแลให้การ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษทั รวมถึงเป็ นพยานในการนับคะแนน พร้อม
กับนางพัชรินทร์ อนุวงศ์วฒ
ั นชัย เลขานุการบริษทั

จากนัน้ ได้เรียนเชิญ นายไวยวุฒิ สินเจริญ กุล ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทาหน้ าที่เป็ นประธานที่ประชุม
กล่าวเปิ ดการประชุม นายไวยวุฒิ ได้กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุ้น และได้กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2559
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 และตอบข้อซักถามดังกล่าวก่อนที่
จะทาการลงมติ โดยขอให้ผถู้ อื หุน้ ทีต่ ้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุ ลให้ทป่ี ระชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดง
ความเห็นทุกครัง้ เมื่อได้ลงมติเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ให้ผถู้ อื หุน้ ลงลายมือชื่อทีม่ ุมล่างด้านขวามือของบัตรลงคะแนน ใน
การลงคะแนนของทุกระเบียบวาระ เจ้าหน้าทีจ่ ะทาการเก็บบัตรลงคะแนน เฉพาะบัตรลงคะแนนที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ
“งดออกเสียง” โดยนายประกอบจะสอบถามว่าท่านใด “ไม่เห็นด้วย” โปรดยกมือขึน้ และท่านใด “งดออกเสียง” โปรด
ยกมือขึน้ ถ้ามีท่านใดยกมือขึน้ จะมีเจ้าหน้าทีเ่ ดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนามาประมวลผล ส่วนท่านทีไ่ ม่ยกมือ ถือ
ว่า “เห็นด้วย” บัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยจะถูกเก็บตอนท้ายของการประชุม ยกเว้น ระเบียบวาระที่ 4 ในส่วนการ
เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งออกจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่
ดี จะทาการเก็บบัตรลงคะแนนทุกความคิดเห็น คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อนามาประมวลผลทันที
ในการรวมผลคะแนน บริษทั จะนาคะแนนเสียงทีไ่ ม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทัง้ หมดทีเ่ ข้าร่วม
ประชุม และส่วนทีเ่ หลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงทีล่ งคะแนนเสียงเห็นด้วยในระเบียบวาระนัน้ ๆ
กรณีผู้ถอื หุน้ ทีท่ าหนังสือมอบฉันทะแบบ ข หรือแบบ ค มอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และ
กาหนดให้กรรมการหรือกรรมการอิสระซึง่ เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผูถ้ อื หุน้ หรือผู้
มอบฉันทะ บริษทั ได้ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผูถ้ อื หุน้ หรือผูม้ อบฉันทะไว้ล่วงหน้าแล้ว
วิธกี ารลงคะแนนและเก็บบัตรลงคะแนน จะดาเนินการเช่นเดียวกันนี้ทุกๆ ระเบียบวาระการประชุม
จากนัน้ ได้มีก ารขออาสาสมัค รผู้ถือ หุ้น จ านวน 2 ท่ าน ที่จ ะเป็ น สัก ขีพ ยานในการนั บ คะแนนเสีย งทุ ก ๆ
ระเบียบวาระการประชุมพร้อมกับเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั และเชิญไปยังจุดประมวลผล
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
และโดยการมอบฉันทะเป็ นจานวนรวม 147 คน นับจานวนหุน้ ได้ 736,317,122 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 57.52 ของจานวน
หุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั
เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม นายประกอบจึงเริม่ การประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
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1. พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน
2558
นายประกอบเสนอรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558
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 2558 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ตามทีเ่ สนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

736,316,922 เสียง
0 เสียง
200 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0

ก่อนเริม่ การประชุมในวาระที่ 2 มีผถู้ อื หุน้ ทยอยมาประชุมเพิม่ อีก ดังนัน้ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี
2559 จึงมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉัน ทะเป็ นจานวนรวม 153 คน นับจานวนหุ้นได้
736,359,622 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 57.53 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั
2. รับทราบผลการดาเนิ นงานของคณะกรรมการในรอบปี 2558 และพิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นของ
บริษทั ประจาปี 2558 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
นายประกอบมอบหมายให้ น างสาวบุ ศ ริน ทร์ ลีล าวรรณกุ ล ศิริ AVP – Investor Relations เป็ นผู้ ช้ีแ จง
รายละเอียดในวาระนี้ให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
ก่อนเริม่ การชีแ้ จงรายละเอียดในวาระนี้ นางสาวบุศรินทร์ได้เรียนให้ท่านผูถ้ อื หุน้ ทราบว่า ทางบริษทั ได้มกี าร
จัดทาคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (MD&A) ทุกครัง้ สาหรับการส่งงบการเงินควบคู่ไปด้วย พร้อมทัง้ การ
อธิบายการเปลีย่ นแปลงตัวเลขของงบการเงิน รวมทัง้ ปั จจัยต่างๆ ทีก่ ระทบต่อบริษทั ทัง้ ทางด้านบวกและลบ
หลังจากนัน้ นางสาวบุ ศ ริน ทร์ได้ช้ีแ จงรายละเอีย ดผลการดาเนิ น งานของคณะกรรมการในรอบปี 2558
ตลอดจนฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษทั ตามงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงฐานะการเงินรวม ให้ทป่ี ระชุมทราบ
ดังนี้
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ผลการดาเนิ นงาน
ปริมาณการขายและรายได้จากการขาย
ปี 2558 อุตสาหกรรมยางธรรมชาติยงั คงอยู่ในช่วงขาลงจากหลากหลายปั จจัย เช่น เศรษฐกิจโลกที่ยงั คง
ชะลอตัวอย่างต่ อเนื่อง การเติบโตของเศรษฐกิจจีนที่ต่ าที่สุดในรอบ 25 ปี การปรับตัวลดลงอย่างต่ อเนื่องของราคา
น้ ามันและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และการแข็งค่าของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ปั จจัยเหล่านี้ไม่เพียงส่งผลให้ราคายาง
ธรรมชาติป รับ ตัวลดลงจนแตะระดับต่ าสุดในรอบ 6 ปี แต่ ย ังส่งผลให้ปริมาณความต้องการยางธรรมชาติของโลก
โดยรวมปรับตัวลดลง ดังนัน้ การปรับตัวลดลงร้อยละ 19 ของรายได้ในปี 2558 เป็ นผลมาจากการลดลงของราคาขาย
เฉลีย่ ร้อยละ 19 และปริมาณการขายทีล่ ดลงร้อยละ 7
ปริมาณการขายแยกตามประเทศ
ปริมาณการขายสาหรับปี 2558 เท่ากับ 1,119,966 ตัน ปรับตัวลดลงร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปี 2557 การชะลอ
ตัวของเศรษฐกิจจีนรวมถึงภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดที่สหรัฐอเมริกากลับมาเรียกเก็บในเดือนมกราคม 2558 จากการ
นาเข้ายางล้อรถโดยสารส่วนบุคคลและยางล้อรถบรรทุกจากประเทศจีน ได้ส่งผลกระทบทาให้ปริมาณการนาเข้ายาง
ธรรมชาติของจีนปรับตัวลดลง ด้วยเหตุน้ีปริมาณการขายไปยังประเทศจีนซึง่ เป็ นตลาดหลักคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 44
ของปริมาณการขายทัง้ หมดของบริษทั จึงปรับตัวลดลงร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปี 2557 นอกจากนี้ ท่ามกลางปั จจัยลบ
ต่างๆ ในอุตสาหกรรมทาให้ลูกค้าลดปริมาณการเก็บสินค้าคงเหลือ ส่งผลให้ปริมาณการขายภายในประเทศ ประเทศ
กลุ่มยุโรป สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม ปรับตัวลดลง แม้ว่าจะหักลบกับการเพิ่ มขึน้ ของปริมาณการขายไปยังประเทศ
สิงคโปร์ มาเลเซีย อินเดีย และเกาหลี
รายได้จากการขายแยกตามผลิ ตภัณฑ์
ผลิต ภัณ ฑ์ ห ลัก ของบริษัท ได้แ ก่ ยางแท่ ง ซึ่งในปี 2558 รายได้จ ากผลิต ภัณ ฑ์ ย างแท่ งคิด เป็ น สัด ส่ ว น
ร้อยละ 72 ของรายได้จากการขายทัง้ หมด ในขณะทีร่ ายได้จากการขายยางแผ่น รมควัน และน้ ายางข้น คิดเป็ นสัดส่วน
ร้อยละ 9 และร้อยละ 8 ของรายได้จากการขายทัง้ หมด ตามลาดับ
รายได้จากการขายยางแท่ง ซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์หลักของบริษทั ปรับตัวลดลงร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับปี ก่อน การ
ลดลงดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากราคาขายเฉลีย่ ทีล่ ดลง ซึง่ สอดคล้องกับการลดลงของราคา SICOM ในขณะทีร่ ายได้
จากการขายยางแผ่นรมควันลดลงร้อยละ 44 จากปี ก่อน โดยปั จจัยหลักมาจากราคาขายเฉลีย่ ทีล่ ดลงและปริมาณการ
ขายทีล่ ดลงซึง่ เป็ นผลสืบเนื่องมาจากการแทรกแซงราคายางของรัฐบาลไทยผ่านกองทุนมูลภัณฑ์กนั ชน (Buffer Fund)
ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2558 ซึง่ ได้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการสะสมวัตถุดบิ ของบริษทั เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับ
ฤดูท่ยี างให้ผลผลิตต่ าในช่วงไตรมาสที่ 2 ถึงต้นไตรมาสที่ 3 ของทุกปี สาหรับการปรับตัวลดลงร้อยละ 15 ของรายได้
จากการขายน้ ายางข้น มีสาเหตุหลักมาจากการปรับตัวลดลงของราคาขายเฉลี่ย แม้ว่าจะหักลบกับการเพิ่มขึน้ ของ
ปริมาณการขาย อันเป็ น ผลมาจากราคายางธรรมชาติป รับ ตัวลดลงเมื่อเทียบกับราคายางสังเคราะห์ซ่งึ เป็ น สินค้า
ทดแทนกันทาให้อุปสงค์น้ายางข้นจากผูผ้ ลิตถุงมือยางสูงขึน้
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ปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนิ นงาน
ปั จจัยหลักทีก่ ระทบผลการดาเนินงานของบริษทั ประกอบด้ว ย 5 ปั จจัย ได้แก่ 1) ความผันผวนของราคายาง
ธรรมชาติ 2) อัตราแลกเปลีย่ นสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 3) ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
4) ต้นทุนทางการเงิน และ 5) นโยบายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
ปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนิ นงาน – ความผันผวนของราคายางธรรมชาติ
ความผันผวนของราคายางธรรมชาติส่งผลกระทบโดยตรงกับรายได้และความสามารถในการทากาไรของ
บริษัทอุตสาหกรรมยางธรรมชาติในปี 2558 นัน้ ยังถือว่ายังอยู่ในช่วงชะลอตัวและยังเผชิญกับสภาวะความไม่แน่ นอน
ของปั จจัยภายนอกและความผันผวนของตลาดอย่างต่อเนื่อง การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะประเทศจีนซึง่
เป็ นผูบ้ ริโภคยางธรรมชาติรายใหญ่ทส่ี ุดของโลก รวมถึงการแข็งค่าของสกุลดอลลาร์สหรัฐจากความไม่แน่ นอนในการ
ขึน้ ดอกเบีย้ ของธนาคารกลางสหรัฐ และการอ่อนตัวของราคาน้ ามัน ได้สง่ ผลให้ราคายางธรรมชาติในปี 2558 ปรับตัว
ลดลงต่าสุดในรอบ 6 ปี หรือประมาณร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปี ก่อน เป็ นเหตุให้บริษทั ต้องตัง้ ค่าเผื่อการลดลงของสินค้า
คงเหลือจานวน 374 ล้านบาท
กาไรขัน้ ต้น
ด้วยนโยบายการขายแบบเลือกสรร (Selective Selling) ที่คงไว้ซ่งึ ความสมดุลระหว่างปริมาณการขายและ
กาไร รวมถึงกลยุทธ์ในการบริหารความเสีย่ งและการบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเพิม่ ผลิตผล
ทางการผลิต ส่งผลให้ในปี 2558 บริษัทมีกาไรขัน้ ต้นและอัตรากาไรขัน้ ต้นเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้า แม้ว่ารายได้ของ
บริษทั จะปรับตัวลดลงจากสภาวะการชะลอตัวอย่างต่อเนื่องของตลาดยางธรรมชาติ ทัง้ นี้ หากปรับปรุงกาไรขัน้ ต้นโดย
บวกกลับรายการค่าเผื่อการลดลงของสินค้าคงเหลือจานวน 374 ล้านบาท และรวมผลกาไรทีเ่ กิดขึน้ จริงจากการป้ องกัน
ความเสี่ยงจานวน 1,086 ล้านบาท อัต รากาไรขัน้ ต้นปรับปรุงในปี 2558 จะอยู่ท่ีร้อยละ 8.1 ซึ่งเป็ นระดับ ที่สูงเป็ น
ประวัตกิ ารณ์นบั ตัง้ แต่ทร่ี าคายางธรรมชาติทาจุดสูงสุดในปี 2554 ซึง่ สูงกว่าปี ทแ่ี ล้วทีร่ อ้ ยละ 6.1
ปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนิ นงาน – อัตราแลกเปลี่ยนสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
ในปี 2558 ความไม่ชดั เจนของนโยบายการปรับขึน้ อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐส่งผลให้เงินสกุล
ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึน้ อย่างต่อเนื่อง ค่าเงินบาทเฉลีย่ ทัง้ ปี ปรับตัวอ่อนค่าลงร้อยละ 5 จากปี 2557 แม้ว่าบริษทั ได้ปรับ
ลดการใช้ตราสารอนุ พนั ธ์เพื่อป้ องกันความเสีย่ งของอัตราแลกเปลีย่ นเพื่อรับประโยชน์จากการแข็งค่าขึน้ ของสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นยังคงปรับตัวลดลงจากเดิม 371 ล้านบาทในปี 2557 เป็ น 214 ล้านบาทในปี
2558
ปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนิ นงาน – ส่วนแบ่งกาไรจากบริษทั ร่วมและกิ จการร่วมค้า
ในปี 2558 บริษทั ได้รบั ส่วนแบ่งกาไรจากการลงทุนในบริษทั ร่วมและกิจการร่วมค้ารวมเท่ากับ 649 ล้านบาท
โดยร้อยละ 85 มาจากธุรกิจถุงมือยาง และร้อยละ 23 จากธุรกิจท่อไฮโดรลิกแรงดันสูง ส่วนแบ่งกาไรจากการลงทุนใน
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บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 21 จากปี ก่อนเป็ นผลมาจากกาไรสุท ธิท่เี พิ่มขึ้นในธุรกิจ ถุ งมือยางทาง
การแพทย์ แม้ว่าจะหักลบกับการลดลงของกาไรสุทธิของธุรกิจท่อไฮโดรลิกแรงดันสูง
กาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 16 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของกาไร
ขัน้ ต้นและการลดลงของค่าใช้จ่ายในการบริหารทีล่ ดลง และการเพิม่ ขึน้ ของรายได้อ่นื แม้ว่าบางส่วนจะหักลบกับการ
ลดลงของกาไรจากการป้ องกันความเสีย่ ง
ปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนิ นงาน – ต้นทุนทางการเงิ น
ปั จจัยสาคัญทีส่ ง่ ผลกระทบต่อต้นทุนการเงินของบริษทั ได้แก่ อัตราดอกเบีย้ ราคายางธรรมชาติ ปริมาณการ
ขาย และการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลีย่ น ในปี 2558 ดอกเบีย้ จ่ายค่อนข้างคงทีเ่ มื่อเทียบกับปี ก่อนหน้าเนื่องจาก
การเพิม่ ขึน้ ของเงินกูย้ มื ระยะสัน้ และระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจในระหว่างปี ได้ถูกหักลบ
กับการปรับตัวลดลงของอัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงของบริษทั อย่างไรก็ตาม ต้นทุนทางการเงินโดยรวมได้ปรับตัวเพิม่ ขึน้
จาก 663 ล้านบาท ในปี 2557 เป็ น 857 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 29 ซึง่ มีสาเหตุหลักมาจากขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้
จริงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินกูย้ มื สกุลดอลลาร์สหรัฐ อันเนื่องมาจากการทีเ่ งินสกุลรูเปี ยอินโดนีเซียอ่อนค่าลงเมื่อ
เทียบกับสกุลดอลลาร์สหรัฐ
ปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนิ นงาน – นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิ จของบริษทั
นโยบายของรัฐบาลไทยอาจเป็ นประโยชน์หรือส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการดาเนินงานของกลุ่มบริษทั การ
แทรกแซงราคายางของรัฐบาลไทยผ่านกองทุนมูลภัณฑ์กนั ชน (Buffer fund) ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2558 ได้ส่งผล
กระทบต่อกระบวนการสะสมวัตถุดบิ และความสามารถในการขายของบริษทั เนื่องจากนโยบายดังกล่าวส่งผลให้ราคา
ยางแผ่นรมควันในประเทศปรับตัวสูงขึน้ ในขณะทีร่ าคาในตลาดโลกมิได้ปรับตัวสูงขึน้ ในระดับเดียวกัน
นอกจากนี้ การทีส่ หรัฐอเมริกาปรับเพิม่ ภาษีนาเข้ายางล้อรถยนต์จากจีนขึน้ อีกครัง้ ในช่วงเดือนมกราคม 2558
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผูผ้ ลิตยางล้อรถยนต์ในประเทศจีน ในขณะทีก่ ารปรับลดภาษีซอ้ื รถยนต์ขนาดเล็กของประเทศ
จีนทีม่ ผี ลตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงสิน้ ปี 2559 มีส่วนกระตุ้นปริมาณความต้องการภายในประเทศอีกทัง้ สนับสนุ น
อุตสาหกรรมยางและยานยนต์
กาไรสุทธิ
กาไรสุทธิเท่ากับ 1,118 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8 จาก 1,038 ล้านบาทในปี 2557 โดยมีอตั รากาไรสุทธิในปี
2558 เท่ากับร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับร้อยละ 1.4 ในปี 2557 การปรับตัวเพิม่ ขึน้ ของกาไรสุทธิและอัตรากาไรสุทธิเป็ น
ผลมาจากการเพิม่ ขึน้ ของกาไรขัน้ ต้นจากนโยบาย Selective Selling การลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
และการเพิม่ ขึน้ ของส่วนแบ่งกาไรจากกิจการร่วมค้า ซึง่ บางส่วนได้หกั ลบกับกาไรจากการป้ องกันความเสีย่ งที่ลดลง
และต้นทุนทางการเงินทีเ่ พิม่ สูงขึน้
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ฐานะทางการเงิ น – โครงสร้างสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์หมุนเวียน ณ สิน้ ปี 2558 เพิม่ ขึน้ 3,846 ล้านบาท หรือร้อยละ 22 จากปี ก่อนเป็ น 21,531 ล้านบาท
ส่วนใหญ่เป็ นผลจากการเพิม่ ขึน้ ของสินค้าคงเหลือจานวน 3,930 ล้านบาท จากการขยายกาลังการผลิต ซึง่ บางส่วนหัก
ลบกับการลดลงลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื จานวน 834 ล้านบาท ซึ่งเป็ นไปตามสถานการณ์ ราคายางธรรมชาติใน
ตลาดโลกทีล่ ดลงอย่างต่อเนื่อง
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึน้ 2,242 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 เป็ น 22,348 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2558 ส่วน
ใหญ่เป็ นการลงทุนเพิม่ ในที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์จานวน 831 ล้านบาท จากการตัง้ โรงงานใหม่ในประเทศไทยและ
ประเทศอินโดนีเซีย การเพิม่ ขึน้ ของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าจานวน 701 ล้านบาทจากผลประกอบการ
ทีเ่ พิม่ ขึน้ ของบริษทั ร่วมและกิจการร่วมค้า ตลอดจนการลงทุนปลูกสวนยางจานวน 320 ล้านบาท และการเพิม่ ขึน้ ของ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนสุทธิจานวน 299 ล้านบาท จากการติดตัง้ ระบบ SAP
ฐานะทางการเงิ น – โครงสร้างหนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น
หนี้ สิน
หนี้สนิ เพิม่ ขึน้ 5,346 ล้านบาท หรือร้อยละ 31 เป็ น 22,545 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2558 ซึง่ ส่วนใหญ่มาจากการ
เพิ่มขึน้ ของเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน จานวน 4,038 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายตัวของสินค้าคงเหลือ
และการเพิม่ ขึน้ ของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน (รวมส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี ) จานวน 1,140 ล้าน
บาทเพื่อใช้ลงทุนในธุรกิจสวนยางพาราและขยายกาลังการผลิต
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ 742 ล้านบาท หรือร้อยละ 4 เป็ น 21,334 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2558 จากกาไรสุทธิจาก
การดาเนินธุรกิจระหว่างปี หกั ลบกับเงินปั นผลจ่ายจานวน 512 ล้านบาท
อัตราส่วนทางการเงิ น
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (Return on assets "ROA")
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีอตั ราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพ ย์
เท่ากับร้อยละ 2.74 และร้อยละ 2.53 ตามลาดับ การปรับตัวเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยของ ROA เป็ นผลมาจากการทีก่ าไรสุทธิ
ปรับตัวสูงขึน้
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อัตราส่วนผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น (Return on equity "ROE")
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีอตั ราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับ
ร้อยละ 5.33 และร้อยละ 5.11 ตามลาดับ เช่นเดียวกันกับ ROA การปรับตัวเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยของ ROE เป็ นผลมาจาก
การทีก่ าไรสุทธิปรับตัวสูงขึน้
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratios)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั มีอตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.21 เท่า
จาก 1.42 เท่า ตามลาดับ อัตราส่วนสภาพคล่องทีป่ รับตัวลดลงเป็ นผลมาจากการทีห่ นี้สนิ หมุนเวียนเพื่อสนับสนุนการ
ขยายธุรกิจเพิม่ สูงขึน้
อัตราส่วนหนี้ สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น (Debt to equity ratio “D/E”)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่ อส่วนของผู้ถือหุ้น
เท่ากับ 1.06 เท่า และ 0.84 เท่า ตามลาดับ การปรับตัวเพิม่ ขึน้ ของอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เป็ นผลมาจาก
การเพิม่ สูงขึน้ ของเงินกูย้ มื ระยะสัน้ และระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจ
วงจรเงิ นสด (Cash Cycle)
การเพิ่มขึ้นของวงจรเงินสด (หรือ Cash Cycle) เป็ นการเพิ่มขึ้นทางเทคนิคของระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
เนื่องจากราคายางธรรมชาติทล่ี ดลงทาให้ตน้ ทุนขายต่าลงเมือ่ เทียบกับปี ก่อนหน้าประกอบกับสินค้าคงเหลือเพิม่ ขึน้ ตาม
กาลังการผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ ส่งผลให้ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ ตามการคานวณเพิม่ สูงขึน้ ส่งผลให้ Cash Cycle ยาวขึน้ ใน
ขณะทีก่ ารดาเนินงานในด้านต่างๆ ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
อัตราหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ถาวร (Fixed asset turnover ratio)
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 และ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2557 บริษัท มีอตั ราหมุน เวียนของสิน ทรัพ ย์ถ าวร
เท่ากับ 3.87 เท่า และ 5.38 เท่า ตามลาดับ สาเหตุของการลดลงของอัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวรเป็ นผลมาจาก
การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของสวนยางพาราและสวนปาล์มในขณะที่รายได้รวม
ปรับตัวลดลงจากราคาขายเฉลีย่ ทีป่ รับตัวลดลงและปริมาณการขายทีล่ ดลง
ข้อมูลทางการเงิ น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จาก 16.09 บาทต่อหุน้ ณ สิน้ ปี 2557 เป็ น 16.67 บาทต่อหุน้ ณ สิน้ ปี
2558 ตามการเพิม่ ขึน้ ของกาไรสุทธิระหว่างปี
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กาไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุน้ ปรับตัวเพิม่ ขึน้ ตามการเพิม่ ขึ้นของกาไรสุทธิจาก 0.81 บาทต่อหุน้ ในปี 2557 เป็ น 0.87 บาทต่อ
หุน้ ในปี 2558
อัตราการจ่ายเงิ นปันผล
อัตราการจ่ายเงินปั นผลลดลงจากร้อยละ 49 ในปี 2557 เป็ นร้อยละ 46 ในปี 2558 เนื่องจากการเพิม่ ขึน้ ของ
กาไรสุทธิในขณะทีจ่ านวนเงินปั นผลต่อหุน้ คงเดิมจากปี ก่อน ทัง้ นี้ เพื่อให้เหมาะสมกับผลการดาเนินการและแผนการ
ดาเนินธุรกิจในอนาคต
จากนัน้ นายประกอบเปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมซักถามข้อสงสัย
นางสาวพนิดา อรรฆ์วกิ ยั ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามว่า ในสภาวะที่ราคายางธรรมชาติได้ปรับลดลงเป็ นอย่างมาก
เช่นนี้ ทางบริษทั มีนโยบายใดทีจ่ ะช่วยส่งผลให้การดาเนินงานของบริษทั ดีขน้ึ ได้
นายวีรสิทธิ ์ สินเจริญกุล ได้ชแ้ี จงว่าถึงแม้ราคายางธรรมชาติมกี ารปรับลดลงต่อเนื่องในระยะเวลา 5 ปี ทผ่ี ่าน
มา แต่ บ ริษัท ก็ย ังคงมีย อดขายและท าก าไรได้อ ย่ า งคงที่ สิ่งที่บ ริษัท ให้ค วามสาคัญ คือ กระบวนการผลิต อย่ างมี
ประสิทธิภาพ มีการควบคุมต้นทุนการผลิต และสรรหาวัตถุดบิ ภายใต้การวางแผนของฝ่ ายบริหารอย่างใกล้ชดิ
นายไวยวุฒ ิ สินเจริญกุล กล่าวเสริมว่า บริษทั มีการบริหารต้นทุนอย่างระมัดระวัง และได้เปรียบคู่แข่งในเรื่อง
ของการประหยัด ต่ อ ขนาด (Economy of Scale) อีก สิ่ง หนึ่ ง ที่ ส าคัญ คือ การใช้ น โยบายการขายแบบเลือ กสรร
(Selective Selling) รวมถึงการใช้กลยุทธ์ในการบริหารความเสีย่ ง หลีกเลีย่ งการเก็งกาไร และพยายามบริหารสินค้าคง
คลังอย่างมีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ
นางสาวมนนิรา ด่านวิวฒ
ั น์ ผูร้ บั มอบฉันทะจากนายพิจารณ์ สุขภารังษี สอบถามถึงเรื่องข้อพิพาททางการค้า
เกีย่ วกับสัญญากิจการร่วมค้า ตามทีบ่ ริษทั ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และสืบเนื่องจากการประชุมผู้
ถือหุน้ ครัง้ ทีแ่ ล้ว ได้มผี ถู้ อื หุน้ สอบถามเกีย่ วกับเรื่องข้อพิพาทดังกล่าว อยากทราบว่าตอนนี้มคี วามคืบหน้าอย่างไรหรือ
มีคาชีข้ าดใดๆ หรือยัง
นายกิตชิ ยั สินเจริญกุล ได้มอบหมายให้นางวีระนุช ธรรมาวรานุ คุปต์ ทีป่ รึกษากฎหมายของบริษทั เป็ นผูต้ อบ
คาถามนี้
นางวีระนุช ชีแ้ จงว่า บริษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลและรายงานความคืบหน้าของข้อพิพาททางการค้าเกีย่ วกับสัญญา
กิจการร่วมค้าไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินมาโดยตลอด ในขณะนี้ยงั ไม่มคี าชีข้ าดใด ๆ โดยข้อพิพาทยังอยู่ใน
ขัน้ ตอนของกระบวนการอนุ ญาโตตุ ล าการ อย่ า งที่ ไ ด้ เ รีย นไว้ เ มื่ อ ครัง้ ที่ แ ล้ ว ว่ า ข้ อ พิ พ าทดั ง กล่ า วเป็ นคดี
อนุ ญ าโตตุ ลาการ และอาจต้ อ งใช้ร ะยะเวลาอีก พอสมควร อย่ า งไรก็ดี หากมีค าชี้ข าดใด ๆ ที่มีผ ลบังคับ หรือ มี
สาระสาคัญทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริษทั บริษทั จะเปิ ดเผยให้ทราบต่อไป
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นางสาวมนนิรา ได้สอบถามเพิม่ เติมว่า จากที่ได้ศกึ ษาข้อมูลจากอินเตอร์เนตพบว่ามี Partial Award จึงขอ
สอบถามว่า บริษทั ต้องเปิ ดเผยบนเว็บไซต์ หรือแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์หรือไม่
นางวีระนุช ชีแ้ จงว่า ข้อมูลทีส่ อบถามเป็ นเรื่องของขัน้ ตอนและรายละเอียดของกระบวนการอนุ ญาโตตุลาการ
ยังไม่ใช่คาชีข้ าด อย่างไรก็ตาม บริษทั มีทป่ี รึกษาให้คาแนะนาในทุกขัน้ ตอนอย่างรอบคอบ และขอให้มนใจว่
ั ่ าบริษทั ยึด
มันในหลั
่
กเกณฑ์การกากับดูแลกิจการทีด่ ี หากมีคาชีข้ าดใดๆ ทีม่ ผี ลบังคั บ หรือมีสาระสาคัญทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อผล
การดาเนินงานของบริษทั บริษทั จะเปิ ดเผยให้ทราบต่อไป
นายสิรพิ งษ์ เสตสุบรรณ ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามว่า ผลลัพธ์ทแ่ี ย่ทส่ี ุด (Worst Case) ในคดีความนี้จะออกมาใน
แนวทางใด
นางวีระนุ ช ชีแ้ จงว่า โดยปกติของข้อพิพาททางการค้า ผลลัพธ์ท่แี ย่ทส่ี ุด คือ มีคาชีข้ าดที่มผี ลให้บริษัทต้อง
ชาระค่าเสียหายเป็ นตัวเงิน แต่อย่างไรก็ตาม บริษทั มีความเชื่อมันว่
่ าเรามีหลักการและเหตุผลในการต่อสูค้ ดี
นางสาวสุวรรณา สกุลญานนท์วทิ ยา ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามว่าในปี ทผ่ี ่านมาบริษทั มีปริมาณการขายทีล่ ดลง แต่
เหตุใดยังคงมีการขยายกาลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง
นายวีรสิท ธิ ์ ชี้แจงว่า ปริมาณการขายที่ลดลงเป็ นผลมาจากสภาวะตลาดที่ราคายางอยู่ในระดับต่ า แต่ ใน
ขณะเดียวกันระดับอุปสงค์ ยังคงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3-4 ดังนัน้ จึงเป็ นช่วงเวลาทีด่ ที เ่ี ราจะขยายโรงงานเพื่อรองรับประโยชน์
อย่างเต็มทีใ่ นอนาคตเมื่อราคายางกลับตัวไปอยู่ในช่วงขาขึน้ เนื่องจากคู่แข่งรายอื่นๆ ส่วนมากเลือกทีจ่ ะไม่ขยายกาลัง
การผลิตในช่วงเวลานี้
Mr. Chew Xiang ผู้ร ับ มอบฉั น ทะจาก Raiffeisen Bank International AG สอบถามถึง แผนการหรือ แนว
ทางการแก้ปัญหาของฝ่ ายบริหาร เกีย่ วกับกรณีความขัดแย้งกับผูถ้ อื หุน้ ของกิจการร่วมค้า
นายกิตชิ ยั มอบหมายให้นางวีระนุช ทีป่ รึกษากฎหมาย ตอบคาถามนี้ต่อผูถ้ อื หุน้
นางวีระนุ ช เรียนว่า ก่อนที่ข้อพิพาทจะเข้าสู่กระบวนการอนุ ญาโตตุ ลาการ ผู้บริหารของทัง้ 2 ฝ่ ายได้เคย
พยายามเจรจาเพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาท แต่การเจรจาไม่ประสบผลสาเร็จ จึงเกิดข้อพิพาทขึน้ ซึง่ อาจยุตไิ ด้โดยการตัดสิน
ของกระบวนการยุตธิ รรม อย่างไรก็ดี เนื่องจากในขณะนี้ขอ้ พิพาทยังคงอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาตัดสินโดย
คณะอนุญาโตตุลาการ ดังนัน้ บริษทั คงต้องรอฟั งผลการตัดสิน และพิจารณาแนวทางการดาเนินการต่อไป
จากนัน้ นางสาวพนิดา ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามถึงการตัง้ สารองสาหรับคดีทก่ี ล่าวถึง หากบริษทั ต้องชาระ
ค่าเสียหาย
นายกิตชิ ยั ชีแ้ จงว่า อย่างทีเ่ รียนว่า ณ ตอนนี้ขอ้ พิพาทยังคงอยู่ในชัน้ อนุ ญาโตตุลาการ ยังไม่มคี าตัดสินใด ๆ
ทีเ่ ป็ นทีส่ น้ิ สุด และเกีย่ วข้องกับตัวเลขทางการเงิน นอกจากนี้ บริษทั มีความเชื่อมันว่
่ าเรามีหลักการและเหตุผลในการ
ต่อสูค้ ดี รวมทัง้ จากคาแนะนาของทีป่ รึกษาทางกฎหมาย ข้อโต้แย้งทีอ่ ยู่ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการนัน้ ยังคงต้อง
ใช้เวลาอีกเป็ นระยะเวลานานกว่าคดีจะถึงทีส่ ดุ และมีผลบังคับ ดังนัน้ บริษทั จึงยังไม่มกี ารตัง้ สารองใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้
ส่วนทีผ่ ถู้ อื หุน้ สอบถามถึงตัวเลขทีร่ ะบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินนัน้ เป็ นตัวเลขค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย
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นางสาวพนิดา สอบถามเพิม่ เติมว่า หากบริษทั มันใจว่
่ าจะเป็ นฝ่ ายชนะ เหตุใดจึงต้องตัง้ งบส่วนนี้
นางวีร ะนุ ช อธิบ ายว่ า ตัว เลขดัง กล่ า วเป็ น ค่ า ใช้จ่ า ยสาห รับ การด าเนิ น งานเกี่ย วกับ คดี ซึ่ง บริษั ท ต้ อ ง
ดาเนิ น การตัง้ สารองตามหลัก การทางบัญ ชี ซึ่งทางผู้ต รวจสอบบัญ ชีก็ไ ด้ต รวจสอบแล้ว ว่ า บริษั ท ได้ป ฏิบ ัติต าม
หลักเกณฑ์ทางบัญชีครบถ้วน
เมื่อ ไม่ มีผู้ ใ ดมีข้อ สงสัย ใดๆ เพิ่ ม เติ ม นายประกอบจึง ขอให้ ท่ีป ระชุ ม รับ ทราบผลการด าเนิ น งานของ
คณะกรรมการในรอบปี 2558 และพิจารณาอนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ ของบริษัท
ประจาปี 2558 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทีน่ าเสนอ
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วรับทราบผลการดาเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2558 และมีมติอนุมตั งิ บแสดง
ฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ประจาปี 2558 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

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

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.97
0
0.03

3. พิ จารณาอนุมตั ิ การจ่ายเงิ นปันผลของบริษทั ประจาปี 2558
นายประกอบมอบหมายให้นายกิติชยั สินเจริญกุล กรรมการบริษัท เป็ นผู้ช้แี จงรายละเอียดในวาระนี้ให้ท่ี
ประชุมพิจารณา
นายกิตชิ ยั ได้รายงานให้ท่ปี ระชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัดและข้อ บังคับของบริษัท
บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน และห้าม
บริษทั จ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร
เนื่องจากบริษัทได้จดั สรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมายครบจานวนตามที่กฎหมายกาหนดไว้แล้ว
ดังนัน้ บริษทั จึงไม่ตอ้ งจัดสรรกาไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายอีก
ปั จจุบนั บริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลประมาณร้อยละ 30 ของกาไรสุทธิ ทัง้ นี้ ต้องไม่เกินกาไรสะสมของ
บริษทั ทีป่ รากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยคานึงถึงสถานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสดของบริษทั
ความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทัง้ บริษัทร่วมทุน (Joint Venture) รวมถึงการ
คาดการณ์ ค วามจ าเป็ น ของเงิน ทุ น ที่จ ะรองรับ การเติ บ โตของบริษัท ในอนาคต สถานการณ์ ภ าวะเศรษฐกิจ และ
ผลกระทบจากปั จจัยภายนอกทีบ่ ริษทั คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษทั เพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไป
อย่างมีเสถียรภาพ
ทัง้ นี้ ในปี 2558 บริษทั มีกาไรสุทธิตามงบการเงินรวม จานวน 1,118.03 ล้านบาท โดยข้อมูลเปรียบเทียบการ
จ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานของปี 2556 – 2558 แสดงได้ดงั นี้
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2558

2557

2556

กาไรสุทธิงบการเงินรวม (ล้านบาท)

1,118.03

1,037.76

1,820.18

กาไรสุทธิต่อหุน้ งบการเงินรวม (บาท)

0.87

0.81

1.42

จานวนเงินปั นผลต่อหุน้ (บาท)

0.40

0.40

0.65

1,280,000,000

1,280,000,000

1,280,000,000

รวมจานวนเงินปั นผลจ่าย (ล้านบาท)

512

512

832

สัดส่วนการจ่ายปั นผลเทียบกาไรสุทธิ
ของงบการเงินรวม (%)

45.79%

49.34%

45.71%

จานวนหุน้

นายกิตชิ ยั รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุ้นอนุมตั กิ ารจ่ายเงิน
ปั นผลจากผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2558 ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.40 บาท รวมเป็ นเงินจานวนทัง้ สิน้
512 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 45.79 ของกาไรสุทธิของงบการเงินรวม ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของ
บริษทั ในปั จจุบนั โดยเป็ นเงินปั นผลทีจ่ ่ายจากกาไรสุทธิของกิจการทีไ่ ด้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล (BOI)
หากการจ่า ยเงิน ปั น ผลดังกล่ าวได้รบั การอนุ ม ัติจ ากผู้ถือ หุ้น ในการประชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจาปี 2559
คณะกรรมการบริษัทกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสี ทิ ธิรบั เงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม
2559 และให้รวบรวมรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ถือหุน้ ของบริษทั ผ่านบัญชีหลักทรัพย์ซง่ึ เปิ ดไว้โดยตรงกับ The Central Depository (Pte) Limited
(“CDP”) (“ผู้ฝ ากหลัก ทรัพ ย์”) หรือ บุ ค คลซึ่ง มีหุ้น ของบริษัท อยู่ ในบัญ ชีห ลัก ทรัพ ย์ซ่ึง เปิ ด ไว้ก ับ ตัว แทนรับ ฝาก
หลักทรัพย์ (Depository Agents) ณ เวลา 17.00 น. (ตามเวลาสิงคโปร์) ของวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 มีสทิ ธิได้รบั
เงินปั นผลประจาปี 2558
ทัง้ นี้ บริษทั กาหนดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2558 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559
จากนัน้ นายประกอบเปิ ดโอกาสให้ผู้ถอื หุ้นซักถามข้อสงสัย เมื่อไม่มผี ู้ใดมีขอ้ ซักถาม นายประกอบจึงขอให้
ทีป่ ระชุมพิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลของบริษทั ประจาปี 2558
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลของบริษทั โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

736,358,297 เสียง
0 เสียง
1,325 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

- 12 -

100
0
0

4.

พิ จารณาอนุมตั ิ การเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระ

นายประกอบแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัดและข้อบังคับของบริษทั กาหนด
ว่า ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการทีจ่ ะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็ น สามส่วนไม่ ได้ ก็ให้อ อกในจ านวนใกล้ท่ีสุด กับ ส่วน 1 ใน 3 โดยในปี น้ี ก รรมการที่จะต้อ งออกจาก
ตาแหน่งตามกาหนดวาระมีจานวน 4 ท่านคือ
1.
2.
3.
4.

นายเนียว อา แชบ
นายเฉลิมภพ แก่นจัน
นายเกรียง ยรรยงดิลก
นายไชยยศ สินเจริญกุล

กรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการ

โดยกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระดังกล่าวข้างต้นมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั การเลือกตัง้ ให้เข้ามาดารง
ตาแหน่งกรรมการของบริษทั ได้อกี
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาของบริษัท เห็นสมควรให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้ นายเนียว อา
แชบ นายเฉลิมภพ แก่นจัน นายเกรียง ยรรยงดิลก และนายไชยยศ สินเจริญกุล กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ และ/
หรือ กรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็ นผู้มคี วามรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ อนั จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ และบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนและไม่มลี กั ษณะ
ต้องห้ามตามทีก่ ฎหมายกาหนดไว้ ในส่วนของกรรมการอิสระ บุคคลดังกล่าวมีความเป็ นอิสระ สามารถให้ความเห็นได้
อย่างเป็ นอิสระ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
ทัง้ นี้ ประวัตขิ องผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อให้แต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั แทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ ปรากฏใน
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ และกรรมการอิสระของบริษทั มีคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระซึง่ เข้มกว่า
ข้อกาหนดตามทีก่ าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จากนั น้ นายประกอบเปิ ดโอกาสให้ ผู้ถือ หุ้น ซัก ถามข้อ สงสัย เมื่อ ไม่ มีผู้ใ ดมีข้อ ซัก ถาม จึง มอบหมายให้
นางร่มธรรมดาเนินการให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระ
กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกครัง้ หนึ่ง ดังนี้
1.

นายเนียว อา แชบ

ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุ มตั ิแต่งตัง้ นายเนียว อา แชบ กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ
และกรรมการอิสระของบริษัท ต่ อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

736,134,222 เสียง
195,100 เสียง
30,300 เสียง
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คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.97
0.03
0

2.

นายเฉลิมภพ แก่นจัน

ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมตั แิ ต่งตัง้ นายเฉลิมภพ แก่นจัน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
บริษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
3.

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

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.88
0.12
0

นายเกรียง ยรรยงดิลก

ที่ป ระชุ ม พิจ ารณาแล้ว และมีม ติอ นุ ม ัติแ ต่ ง ตัง้ นายเกรีย ง ยรรยงดิลก กลับ เข้า ด ารงต าแหน่ ง
กรรมการและกรรมการอิสระของบริษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
4.

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

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.88
0.12
0

นายไชยยศ สินเจริญกุล

ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุ มตั ิแต่งตัง้ นายนายไชยยศ สินเจริญกุล กลับเข้าดารงตาแหน่ ง
กรรมการบริษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

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

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

98.87
0.12
1.01

หมายเหตุ นายไชยยศ สินเจริญกุล งดออกเสียงในวาระนี้
5. พิ จารณาอนุมตั ิ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2559
นายประกอบได้ชแ้ี จงให้ทป่ี ระชุมทราบว่า ตามทีไ่ ด้ผ่านการกลันกรองจากคณะกรรมการพิ
่
จารณาค่าตอบแทน
จึงเห็นสมควรให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั กิ าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ประจาปี 2559 รวมเป็ นเงินจานวนไม่
เกิน 6,494,400 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนรายปี ของคณะกรรมการ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการบริษทั
ค่าตอบแทนรายปี ของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
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633,600
475,200

บาท/คน/ปี
บาท/คน/ปี

792,000
633,600

บาท/คน/ปี
บาท/คน/ปี

โดยมีรายละเอียดแสดงตามตารางได้ดงั นี้

คณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
รวม

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

จากนัน้ นายประกอบเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามข้อสงสัย เมื่อไม่มผี ใู้ ดสอบถาม จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
อนุมตั กิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2559
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุ มตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2559 โดยมีรายละเอียดตามที่
เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุม ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

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

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0

6. พิ จารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2559
นายประกอบชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมว่าเพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัดซึง่ กาหนดให้ทป่ี ระชุม
สามัญประจาปี แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษทั ทุกปี โดยสาหรับปี น้ี คณะกรรมการ
บริษัทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีแห่ งบริษัท
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด (“PWC”) เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจาปี 2559 โดยมีรายชื่อดังนี้
1. นายไพบูล ตันกูล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4298 หรือ
2. นางสาวสกุณา แย้มสกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4906 หรือ
3. นายพิสฐิ ทางธนกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 4095
โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีท่ผี สู้ อบ
บัญชีรบั อนุ ญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ ให้ PWC จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตอื่นของ PWC แทนได้
เนื่องจากได้พจิ ารณาผลการดาเนินงานของผู้ สอบบัญชีของ PWC ในรอบปี ท่ผี ่านมาแล้วเห็นว่าเป็ นที่น่าพอใจ และ
ผู้สอบบัญ ชีมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และกลุ่มบริษัท ตลอดจนคุณสมบัติและการให้ความเห็นที่เป็ น
ประโยชน์ต่อบริษทั การไม่มคี วามสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษทั / บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผู้ท่ี
เกีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทาให้มคี วามเป็ นอิสระในการปฏิบตั งิ านได้อย่างเต็มที่ รวมทัง้ เป็ นสานักงานสอบ
บัญชีสากล และค่าสอบบัญชีมคี วามเหมาะสม โดยได้เสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยอีก 8
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แห่งเป็ นจานวนเงินรวม 8,519,000 บาท โดยแบ่งเป็ นค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษทั จานวน 6,501,000 บาท และค่าสอบ
บัญชีของบริษัทย่อยจานวน 2,018,000 บาท ซึ่งปรับขึน้ จากปี ก่อนประมาณร้อยละ 4.28 เนื่องจากบริษัทและบริษัท
ย่อ ยมีการขยายตัว ทางธุรกิจ อย่ างต่ อเนื่ อ ง ท าให้ข อบเขตการให้บ ริก ารและปริม าณงานเพิ่ม มากขึ้ น ซึ่งสามารถ
พิจารณาข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในรอบปี ทผ่ี ่านมาได้ ดังนี้
ค่าสอบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย
หน่วย:บาท
ค่าสอบบัญชีงบประจาปี
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
รวมค่าสอบบัญชี

2559
4,298,000

2558
4,109,000

4,221,000

4,060,000

8,519,000

8,169,000

นอกจากนี้ บริษทั ได้ใช้บริการผูส้ อบบัญชีของบริษทั ย่อยทีอ่ ยู่ต่างประเทศจากสานักงานสอบบัญชีเดียวกันและ
บางบริษัทย่อยใช้บริการจากสานักงานสอบบัญชีอ่นื ๆ ทัง้ นี้ การเลือกใช้ผสู้ อบบัญชีของแต่ละบริษัท จะพิจารณาจาก
คุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็ นหลัก
จากนัน้ นายประกอบเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามข้อสงสัย เมื่อไม่มผี ใู้ ดสอบถาม จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
อนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2559
ที่ป ระชุ มพิจารณาแล้ว และมีม ติอ นุ มตั ิแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญ ชีแ ละกาหนดค่าสอบบัญ ชี ป ระจาปี 2559 โดยมี
รายละเอียดตามทีเ่ สนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

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

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.91
0.09
0

7. พิ จารณาเรือ่ งอื่นๆ
ไม่มผี ใู้ ดเสนอเรื่องอื่นใดให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
จากนัน้ นายประกอบได้สอบถามต่อทีป่ ระชุมว่า ผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ ซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิม่ เติมหรือไม่
นางสาวเพ็ญประภา ฤทธิบุญไชย ผูร้ บั มอบอานาจจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สอบถามว่าตามทีบ่ ริษทั ได้
มีนโยบายป้ องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน่ บริษทั มีนโยบายอย่างไรในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ภิ าคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริต
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นายประกอบ ได้ชแ้ี จงว่า บริษทั ตระหนัก และให้ความสาคัญในเรื่องนี้ จึงได้กาหนดให้มนี โยบายป้ องกันการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน่ ตัง้ แต่ปี 2557 โดยได้รบั การทบทวนจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2558 อีกครัง้ ส่วนการ
พิจารณาเข้าร่วมโครงการแนวร่วมเมื่อใด ยังไม่ได้กาหนดระยะเวลาทีแ่ น่นอน
ทางนางสาวเพ็ญประภา แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า ทาง ก.ล.ต. ให้ความสาคัญกับเรื่องดังกล่าว จึงอยากเชิญชวนให้
บริษทั แสดงเจตจานงในการเข้าร่วมโครงการ ซึง่ ก็จะถือเป็ นภาพลักษณ์ทด่ี ตี ่อบริษทั ต่อไป
นายประกอบ เรีย นว่ า ทางบริษัท เห็น ด้ว ยเป็ น อย่ างยิ่ง และยืน ยัน ที่จะสนับสนุ น และให้ค วามร่วมมือ กับ
นโยบายดังกล่าว
Mr. Chew Xiang ผูร้ บั มอบฉันทะจาก Raiffeisen Bank International AG สอบถามว่าสาหรับประเด็นเรื่องข้อ
พิพาทของบริษทั นัน้ บริษทั ได้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลไว้ในหนังสือชีช้ วนสาหรับเสนอขายหุน้ กูห้ รือไม่
นางสาวธนวรรณ ชีแ้ จงว่า ทางบริษทั ได้มกี ารเปิ ดเผยรายละเอียดและสาระสาคัญไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี อย่างครบถ้วน
นายนันทพล จงวิไลเกษม ผูถ้ อื หุน้ สอบถามดังนี้ คาถามแรกตามทีต่ นเองได้สอบไว้ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ปี ท่ี
ผ่านมา เกี่ยวกับความเป็ นไปได้เรื่องการซื้อหุ้นคืน ของบริษัท เนื่องจากราคาหุ้นอยู่ในระดับ ต่ ามาก แต่ ยงั ไม่เห็น ว่า
บริษทั ได้ดาเนินโครงการนี้ จึงขอทราบเหตุผล คาถามต่อมา ขอทราบความคืบหน้าเกีย่ วกับโครงการไตรภาคี ระหว่าง
ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เรื่องการยกเลิกการผูกติดราคายางกับสิงคโปร์ มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง คาถามที่ 3
สาหรับปี 2559 นี้ บริษทั มีโครงการใหญ่อะไรบ้าง และมีความคาดหวังว่า บริษทั จะเติบโตร้อยละเท่าไร คาถามสุดท้าย
คือ ในมุมมองของผูบ้ ริหาร ราคายางปี น้ีเป็ นอย่างไร
นายกิติชยั มอบหมายให้นางสาวธนวรรณ เสงี่ยมศักดิ ์ VP Business Development & Investor Relations
เป็ นผูต้ อบคาถามเรื่องการซือ้ หุน้ คืน
นางสาวธนวรรณ ชีแ้ จงว่า การดาเนินการเรื่องดังกล่าว บริษัทต้องพิจารณาความเหมาะสมโดยภาพรวม มี
ปั จจัยภายนอกหลายอย่าง ประกอบกับสภาพคล่องและงบประมาณการใช้เงินในอนาคตของบริษัทเอง จึงต้องมีการ
กลันกรองอย่
่
างละเอียดรอบคอบก่อน จึงจะพิจารณาดาเนินการ อีกทัง้ ยังต้องศึกษาเพื่อให้ปฏิบตั ิได้ครบถ้วนภายใต้
หลักเกณฑ์และข้อกาหนดต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกากับทีเ่ กีย่ วข้องกับเรื่องนี้
นายวีรสิทธิ ์ กล่าวเสริมว่า บริษัทพยายามให้ความสาคัญ เรื่องการดาเนินงานธุรกิจ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์คอื ผล
ประกอบการทีด่ มี ากกว่าเน้นเรื่องราคาหุน้
นายนัน ทพล ชี้แจงว่า จุ ดประสงค์คือไม่ ได้เน้ น เรื่องราคาหุ้น เช่น กัน แต่ มีค วามเห็น ว่ าบริษัท เป็ น บริษัท
คุณภาพดีและมีผลประกอบการที่ดี น่ าจะมีกาไรต่อหุ้นทีด่ กี ว่านี้ การดาเนินการของบริษัทเรื่องการลงทุนขยายกาลัง
การผลิตอาจจะส่งผลภายใน 3 ปี ในขณะทีก่ ารซือ้ หุน้ คืน อาจจะทาให้เห็นผลภายในระยะเวลาทีน่ ้อยกว่า
นายกิติช ัย เรีย นว่า ทางบริษัท ยิน ดีรบั ฟั งข้อเสนอแนะนี้ อย่างไรก็ดี จะต้องพิจ ารณารายละเอียดตามที่
นางสาวธนวรรณได้ชแ้ี จงข้างต้น รวมถึงระยะเวลาทีบ่ ริษทั ต้องจาหน่ายหุน้ ซือ้ คืนด้วย
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จากนัน้ นายไวยวุฒิ ได้ต อบค าถามเรื่องไตรภาคีว่า ที่ผ่ านมามองว่า ส่งผลดี เห็น ได้จากระดับราคายางที่
ปรับตัวสูงขึน้ ส่วนเรื่องโครงการใหญ่ของบริษัทในปี น้ี ยังคงเป็ นเรื่องการขยายกาลังการผลิต ถึงแม้จะมีผสู้ อบถามว่า
เหตุ ใดจึงดาเนินการในช่วงนี้ท่รี าคายางลง นายไวยวุฒิช้แี จงว่า เป็ นปกติของอุตสาหกรรมนี้ ท่ีมชี ่วงขึ้น และช่วงลง
ตอนนี้เราเห็นแนวโน้มว่าราคายางปรับตัวดีขน้ึ บ้างแล้ว และทีผ่ ่านมากาลังการผลิตทีม่ กี ย็ งั ไม่เพียงพอต่ออุปสงค์ของ
ผูบ้ ริโภค ดังนัน้ การขยายกาลังการผลิต ยังถือเป็ นแนวทางทีบ่ ริษทั ยังต้องดาเนินการต่อไปเรื่อยๆ ประกอบกับคู่แข่ง
หลายรายก็ออกจากตลาดไป ส่งผลให้เราสามารถรวบรวมตลาดได้ดยี งิ่ ขึน้
ส่วนค าถามเรื่องราคายางในปี น้ี นายไวยวุฒิม องว่า น่ าจะอยู่ในระดับที่ดีกว่าปี ท่ีแล้ว โดยพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริโภคจากเดิมทีจ่ ะซือ้ ยางจากเราก็ต่อเมื่อสินค้าคงเหลือของตนหมดแล้วเท่านัน้ แต่เมื่อราคายางเริม่ ปรับระดับขึน้ ก็
ทาให้ซอ้ื ได้ในราคาแพงขึน้ จึงเริม่ กลับมาซือ้ ตามปกติ คือซือ้ เพื่อเก็บสต็อกด้วย ไม่รอจนสินค้าคงเหลือหมดแล้วจึงซือ้
เหมือนทีผ่ ่านมา ดังนัน้ จึงส่งผลดีกบั ระดับราคายางธรรมชาติดว้ ยเช่นกัน
นายสมพร จงวิไลเกษม สอบถามว่าการที่บริษัท มีพ้นื ที่ปลูกยางกว่า 50,000 ไร่นัน้ เมื่อใดพื้นที่เหล่านี้จะ
สามารถให้ผลผลิตได้มากกว่าร้อยละ 90 หรือ 40,000 ไร่ขน้ึ ไป
นายวีรสิท ธิ ์ ชี้แจงว่า การกรีด ยางในพื้น ที่ปลูกยางของบริษัท ให้ได้ 40,000 ไร่นัน้ อาจจะต้องรอเวลาอีก
พอสมควร ตามแผนงานทีป่ ระมาณการไว้ ในปี น้คี อื ปี 2559 จะมีพน้ื ทีก่ รีดยางประมาณ 200 ไร่ ถัดไปคือปี 2563 จะมี
พืน้ ทีก่ รีดได้ประมาณ 7,000 ไร่ ถัดไปคือปี 2565 มีพน้ื ทีก่ รีดประมาณ 13,000 ไร่ จะสังเกตได้ว่าตัวเลขพืน้ ทีก่ รีดยาง
จะเพิม่ ขึน้ แบบทวีคณ
ู ไปเรื่อยๆ ดังนัน้ จึงประมาณการได้ว่า ปี ทจ่ี ะกรีดได้ 40,000 ไร่ อยู่ในช่วงปี 2568-2573
เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติมประธานจึงกล่าวปิ ดการประชุม

ปิ ดประชุมเวลา 12.20 น.

(นายไวยวุฒ ิ สินเจริญกุล)
ประธานการประชุม
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