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รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2560 
ของ 

บริษทั ศรีตรงัแอโกรอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 

ประชุมเมื่อวนัที ่25 เมษายน 2560 เริม่ประชุมเวลา 10.30 น. 

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

 ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ของบรษิัท ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ม ี
ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเริ่มต้นเป็นจ านวนรวม 1,103 คน นับจ านวนหุ้นได ้
859,565,848 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 67.15 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 เน่ืองจากปัญหาทางสขุภาพ 

 

 จากนัน้ ไดแ้นะน าบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้  

1. นายไพบูล ตนักูล ผู้สอบบญัชจีากบรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั ซึ่งเป็นผู้สอบ
บญัชขีองบรษิทัปี 2559 

2. นางสาวชุมพชิา ววิติเสว ีทีป่รกึษากฎหมายจาก บรษิทั วรีะวงค,์ ชนิวฒัน์ และพารท์เนอรส์ จ ากดั 
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3. นายวศนิ อุชุวาสนิ ที่ปรกึษากฎหมายจากส านักงานวศนิ ทนายความ ท าหน้าที่เป็น inspector เพื่อ
ดูแลให้การประชุมผู้ถอืหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและขอ้บงัคบับรษิทั  รวมถงึเป็น
พยานในการนบัคะแนน  

4. นางพชัรนิทร ์อนุวงศว์ฒันชยั เลขานุการบรษิทั 

 จากนัน้ ได้เรียนเชิญนายไวยวุฒิ สนิเจรญิกุล ประธานกรรมการบรษิัทซึ่งท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม 
กล่าวเปิดการประชุม นายไวยวุฒ ิได้กล่าวต้อนรบัผูถ้ือหุ้น และได้กล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2560 
จากนัน้ไดม้อบหมายใหน้ายประกอบ วศิษิฐก์จิการ รองประธานกรรมการบรษิทั ท าหน้าทีเ่ป็นผูด้ าเนินการประชุม 

ก่อนเขา้สู่ระเบยีบวาระการประชุม นายประกอบไดม้อบหมายใหเ้จา้หน้าทีข่องบรษิทัท าการชีแ้จงใหท้ีป่ระชุม
ทราบถงึวธิปีฏบิตัใินการประชุม การออกเสยีงลงคะแนน และการนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุ้นในแต่ละวาระ ดงันี้ การ
ลงคะแนนเสยีงจะเป็นแบบ 1 หุน้ต่อ 1 เสยีง (1 share 1 vote) ผูถ้อืหุน้จะไดร้บับตัรลงคะแนนทัง้หมด 8 ระเบยีบวาระ
การประชุม จ านวน 11 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  ถ้ามที่านใดยกมอืขึน้จะมเีจา้หน้าทีเ่ดินไปเกบ็บตัรลงคะแนนเพื่อน 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  

 กรณีผู้ถือหุ้นที่ท าหนังสอืมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข หรอืแบบ ค มอบให้กรรมการหรอืกรรมการอสิระออก
เสยีง และก าหนดใหก้รรมการหรอืกรรมการอสิระซึง่เป็นผูร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถ้อื
หุน้หรอืผูม้อบฉนัทะ บรษิทัไดล้งคะแนนเสยีงตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้หรอืผูม้อบฉนัทะไวล่้วงหน้าแลว้ 

วธิกีารลงคะแนนและเกบ็บตัรลงคะแนน จะด าเนินการเช่นเดยีวกนันี้ทุกๆ ระเบยีบวาระการประชุม 

ภายหลงัจากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามขอ้สงสยัในการออกเสยีงลงคะแนน ซึง่ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมี
ขอ้ซกัถาม 

อน่ึง ก่อนเริม่การประชุมวาระที ่1 มผีูถ้อืหุน้ทยอยมาประชุมเพิม่อกี จงึมผีูถ้อืหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง
และโดยการมอบฉันทะเป็นจ านวนรวม  1,104 คน นับจ านวนหุ้นได้ 859,566,059 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.15 ของ
จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั 
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เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม นายประกอบจงึเริม่การประชุมตามระเบยีบวาระ ดงัต่อไปนี้ 

1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 14 มีนาคม 
2560 

นายประกอบเสนอรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 14 มนีาคม 2560 
โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามสิง่ที่ส่งมาดว้ย 1 ในหนังสอืเชญิประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา จากนัน้เปิด
โอกาสใหซ้กัถามขอ้สงสยั 

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สงสยัใดๆ ทีป่ระชุมจงึพจิารณา และมมีตริบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้ือ
หุน้ครัง้ที่ 1/2560 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที่ 14 มนีาคม 2560 ตามที่เสนอ โดยที่ประชุมไดม้มีติอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงเป็น
เอกฉนัท ์ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 859,566,059 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

 

 

ก่อนเริม่การประชุมในวาระที ่2 มผีูถ้อืหุน้ทยอยมาประชุมเพิม่อกี ดงันัน้ ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
2560 จงึมผีู้ถือหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจ านวนรวม 1,106 คน นับจ านวนหุ้นได ้
859,636,659 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 67.16 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั 

 

2. รบัทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2559 และพิจารณาอนุมติังบการเงินของ
บริษทัประจ าปี 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

นายประกอบมอบหมายให้นางสาวธนวรรณ เสงี่ยมศักดิ ์VP Business Development and Investor 
Relations เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอยีดในวาระนี้ใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 

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

หลังจากนัน้ นางสาวธนวรรณได้ชี้แจงรายละเอียดผลการด าเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2559 
ตลอดจนฐานะทางการเงนิของกลุ่มบรษิทั ตามงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็และงบแสดงฐานะการเงนิรวม ใหท้ี่ประชุมทราบ
ดงันี้  

ผลการด าเนินงาน 

ปริมาณการขายและรายได้จากการขาย 

ปี 2559 นบัเป็นช่วงแห่งการเปลีย่นแปลงของอุตสาหกรรมยางธรรมชาต ิหลงัผ่านพน้จุดต ่าสดุในช่วงไตรมาส
ที ่1 ปี 2559 แต่ดว้ยปัจจยับวกจากปรมิาณอุปทานทีม่อียู่อย่างจ ากดั รวมถงึมาตรการการจ ากดัการสง่ออกของประเทศ



- 4 - 

ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม – สิงหาคม 2559 ซึ่งหนุนความต้องการบริโภคยาง
ธรรมชาติเติบโตในอตัราที่เพิ่มขึ้น และราคายางธรรมชาติปรบัตัวในทิศทางที่ดีขึ้น ส่งผลให้ในปี 2559 บรษิัทฯ มี
ปรมิาณการขายสงูทีสุ่ดในประวตักิารณ์ที ่1,494,094 ตนั หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 33 ซึง่เตบิโตในอตัราทีส่งูกว่าการเตบิโต
ของปรมิาณอุปสงคย์างธรรมชาตขิองโลกทีร่อ้ยละ 3.0 ซึง่ไม่เพยีงสง่ผลใหร้ายไดเ้ตบิโตเพิม่ขึน้รอ้ยละ 26 เป็น 77,266 
ลา้นบาทในปี 2559แต่ยงัสง่ผลใหส้ว่นแบ่งการตลาดปรบัตวัเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 12 จากเดมิรอ้ยละ 9 ในปี 2558 อกีดว้ย 

 

ปริมาณการขายแยกตามประเทศ 

ปรมิาณการขายทีเ่ตบิโตสงูเป็นประวตักิารณ์ไดร้บัปัจจยัสนับสนุนจากการที่บรษิัทมฐีานธุรกจิขนาดใหญ่ที่มี
การกระจายตวัของภาคการผลติ การสรรหาวตัถุดบิและการกระจายตวัของลกูคา้เป็นอย่างด ีในปี 2559 ตลาดหลกัของ
บรษิทัยงัเป็นประเทศจนีเป็นหลกัคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 49 ของปรมิาณการขายทัง้หมด รองลงมาคอืตลาดในประเทศ
ซึง่คดิเป็นสดัส่วนสงูถึงรอ้ยละ 16 โดยปรมิาณการขายที่เพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัเมื่อเทยีบกบัปีก่อนส่วนใหญ่มาจาก
การเพิม่ขึน้ของปรมิาณการขายไปยงัประเทศจนี ในไทยเอง รวมทัง้ สงิคโปร ์ยุโรป และอนิเดยี  

 

รายได้จากการขายแยกตามผลิตภณัฑ ์

ในปี 2559 ผลติภณัฑห์ลกัของบรษิทัยงัคงเป็นยางแท่ง ซึง่คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 73 ของรายไดจ้ากการขาย
ทัง้หมด ในขณะที่รายได้จากการขายยางแผ่นรมควนั และ น ้ายางขน้ คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 9 และ ร้อยละ 8 ของ
รายไดจ้ากการขายทัง้หมด ตามล าดบั  

รายไดจ้ากการจ าหน่ายยางแท่งปรบัตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 26 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการ
เพิม่ขึน้ของปรมิาณการขายคดิเป็นรอ้ยละ 34 เช่นเดยีวกบัรายไดจ้ากการขายผลติภณัฑย์างแผ่นรมควนัและน ้ายางขน้
ทีเ่พิม่ขึน้รอ้ยละ 34  และรอ้ยละ 28 ตามล าดบั  

การเพิม่ขึน้ของปรมิาณการขายนอกจากเป็นผลมาจากการเตบิโตของอุปสงคโ์ดยรวมแลว้ การเตบิโตทีช่ดัเจน
ยงัเป็นผลจากนโยบายในการขายในปี 2559 ที่แตกต่างจากปี 2558 ซึ่งบรษิัทด าเนินนโยบายการขายแบบเลอืกสรร 
(Selective selling) ซึง่เป็นการยอมลดสว่นแบ่งทางการตลาดเพื่อรกัษาความสามารถในการท าก าไร  

 

ก าไรขัน้ต้น 

ก าไรขัน้ต้นส าหรบัปี 2559 เท่ากับ 5,414 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 54 ในฐานะผู้ประกอบการยาง
ธรรมชาตริายใหญ่ทีส่ดุและรปูแบบธุรกจิแบบครบวงจร ท าใหบ้รษิทัฯ สามารถบรหิารน าตลาด ตลอดจนสามารถรองรบั
ปรมิาณอุปสงคท์ีป่รบัตวัเพิม่ขึน้ในช่วงทีส่ภาวะตลาดปรบัตวัดขีึน้ได ้ 

อตัราก าไรขัน้ตน้ปรบัตวัเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 5.7 ในปีทีแ่ลว้ มาอยู่ทีร่อ้ยละ 7.0  ในปี 2559  
 

ปัจจยัทีมี่ผลต่อการด าเนินงาน 

ปัจจยัหลกัทีก่ระทบผลการด าเนินงานของบรษิทัประกอบดว้ย 6 ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่  

1) ความผนัผวนของราคายางธรรมชาต ิ 
2) อตัราแลกเปลีย่นสกุลบาทต่อดอลลารส์หรฐั  
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3) ตน้ทุนทางการเงนิ  
4) สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนบรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้  
5) นโยบายของรฐับาล และ  
6) นโยบายภาษขีองประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ 

 

ปัจจยัทีมี่ผลต่อการด าเนินงาน – ความผนัผวนของราคายางธรรมชาติ 

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าราคาและความผันผวนของยางธรรมชาติส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้และ
ความสามารถในการท าก าไรของบรษิทั ภายหลงัจากทีร่าคายางธรรมชาตผิ่านพน้จุดต ่าสดุในช่วงไตรมาสที ่1 ปี 2559 
ผสานปัจจยับวกจากปรมิาณอุปทานทีถู่กจ ากดัด้วยสภาพอากาศที่แหง้แลง้ผดิปกตติามมาดว้ยปรมิาณฝนที่ตกอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถงึมาตรการการจ ากดัการสง่ออกของประเทศไทย มาเลเซยีและอนิโดนีเซยี ในช่วงระหว่างเดอืนมนีาคม – 
สงิหาคม 2559 ไดส้่งผลให้ราคายางธรรมชาตปิรบัตวัในทศิทางทีด่ขี ึน้และปรมิาณความต้องการบรโิภคยางธรรมชาติ
เตบิโตในอตัราทีเ่พิม่ขึน้ สง่ผลใหบ้รษิทัฯ มกีารกลบัรายการค่าเผื่อการลดลงของสนิคา้คงเหลอืจ านวน 454 ลา้นบาท  

อย่างไรกด็ ีความผนัผวนของราคายางธรรมชาต ิโดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2559 ทีร่าคายาง
ธรรมชาติในช่วงกลางเดือนธันวาคมพุ่งสูงขึ้นประมาณร้อยละ 60 เมื่อเทียบช่วงต้นไตรมาส อันเป็นผลมาจาก
แนวนโยบายกระตุ้นเศรษฐกจิของประธานาธบิดโีดนัลด ์ทรมัป์ ไดส้่งผลใหบ้รษิทัฯ มขีาดทุนจากตราสารอนุพนัธท์าง
การเงนิเกี่ยวกบัยางพารา ซึ่งรายการดงักล่าวถูกบนัทกึเป็นขาดทุนในทางบญัชทีนัท ีสวนทางกบัการรบัรูร้ายไดจ้าก
การขายจะมกีารรบัรูเ้มื่อมกีารสง่มอบสนิคา้ซึง่จะอา้งองิจากราคาขายจากการท าสญัญาขายล่วงหน้าราว 2 เดอืนก่อน
การสง่มอบ  

 

ปัจจยัทีมี่ผลต่อการด าเนินงาน – อตัราแลกเปลีย่นสกลุบาทต่อดอลลารส์หรฐั 

ในปี 2559 ค่าเงนิบาทเฉลี่ยทัง้ปีปรบัตัวอ่อนค่าลงร้อยละ 3.0 จากเฉลี่ย 34.09 บาทต่อดอลลาร์สหรฐัในปี 
2558 เป็น 35.12 บาทต่อดอลลารส์หรฐั ในปี 2559 ความไม่ชดัเจนของนโยบายการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ของธนาคาร
กลางสหรฐัส่งกระทบต่อการเคลื่อนยา้ยเงนิทุนซึง่ก่อใหเ้กดิความผนัผวนของตลาดอตัราแลกเปลีย่น ส่งผลใหก้ าไรจาก
อตัราแลกเปลีย่นปรบัตวัลดลงจากเดมิ 214 ลา้นบาทในปี 2558 เป็น 6 ลา้นบาทในปี 2559  
 

ปัจจยัทีมี่ผลต่อการด าเนินงาน – ต้นทุนทางการเงิน 

ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ  ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย ราคายางธรรมชาติ 
ปรมิาณการขาย และการเคลื่อนไหวของอตัราแลกเปลี่ยน ในปี 2559 ดอกเบี้ยจ่ายปรบัตวัเพิม่ขึน้จากปีก่อนตามการ
เพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงนิเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกจิ ตลอดจนปรมิาณการขายที่
เพิม่ขึน้และราคายางธรรมชาตทิีป่รบัตวัสงูขึน้ในระหว่างปี  

อย่างไรกต็าม ต้นทุนทางการเงนิโดยรวมได้ปรบัตวัลดลงจาก 857 ลา้นบาท ในปี 2558 เป็น 707 ลา้นบาท 
ในปี 2559 หรอืลดลงรอ้ยละ 18 ซึง่มสีาเหตุมาจากการทีค่่าเงนิสกุลรูเปียอนิโดนีเซยีปรบัตวัในทศิทางทีด่ขี ึน้เมื่อเทยีบ
กบัเงนิสกุลดอลลารส์หรฐั เมื่อเทยีบกบัในปี 2558 ทีบ่รษิทัฯ มขีาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากอตัราแลกเปลีย่นของเงิน
กูย้มืสกุลดอลลารส์หรฐั เน่ืองจากค่าเงนิสกุลรเูปียอนิโดนีเซยีอ่อนค่าลงเมื่อเทยีบกบัสกุลดอลลารส์หรฐั 
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ปัจจยัทีมี่ผลต่อการด าเนินงาน ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัรว่มและกิจการรว่มค้า  

ในปี 2559 บรษิทัฯ ไดร้บัสว่นแบ่งก าไรจากการลงทุนในบรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้รวมเท่ากบั 403 ลา้นบาท 
โดยรอ้ยละ 67 มาจากธุรกจิถุงมอืยาง และรอ้ยละ 46 จากธุรกจิท่อไฮโดรลกิแรงดนัสงู การลดลงของสว่นแบ่งก าไรจาก
การลงทุนในบรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้รอ้ยละ 38 จากปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของส่วนแบ่งก าไรจาก
ธุรกจิถุงมอืยางทางการแพทยท์ี่มกี าไรลดลงเนื่องจากการแข่งขนัที่สงูขึน้  แมว้่าจะหกัลบกบัการเพิม่ขึน้ของก าไรสุทธิ
ของธุรกจิท่อไฮโดรลกิแรงดนัสงู 

 

การแยกกิจการรว่มค้าและบริษทัรว่มกบั Semperit 

เมื่อวนัที ่15 มนีาคม 2560 ทีผ่่านมา ซึง่เป็นเหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงนิปี 2559 บรษิทัฯ ไดท้ าการ
แยกกจิการกบั Semperit ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มสีดัส่วนการถอืหุน้ใน Siam Sempermed Corp., Ltd. (ซึง่ต่อมาไดเ้ปลีย่น
ชื่อเป็น บจ. ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) (“STGT”) เพิม่เป็นรอ้ยละ 90 ในขณะที ่Semperit จะมสีดัส่วนการถอืหุน้ใน
บรษิัทร่วมอื่นๆ ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ซึ่งประกอบด้วย 1) Sempermed USA, Inc. 2) Sempermed Singapore Pte 
Ltd. 3) Semperflex Shanghai Ltd. 4) Shanghai Sempermed Glove Sales Co., Ltd. และ 5) Shanghai Semperit 
Rubber & Plastics Products Co., Ltd. ทัง้นี้ Semperflex Asia Corp., Ltd. (“SAC”) จะยงัคงประกอบธุรกจิต่อไปใน
ฐานะกจิการร่วมค้าระหว่างบรษิัทฯ และ Semperit โดยบรษิัทฯ ให้สทิธ ิSemperit ในการเข้าซื้อหุ้น SAC ที่ถือโดย
บริษัทฯ รวมตลอดจนผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ของ  SAC ซึ่งคิดรวมเป็นร้อยละ 50.0 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด  
ในช่วงระหว่างปี 2562 – 2564  

การแยกกจิการครัง้นี้เป็นผลใหค้ดคีวาม ขอ้พพิาททางกฎหมาย และการอนุญาโตตุลาการ ทีม่ใีนศาลยุตธิรรม
ทัง้หมดเป็นอนัสิน้สดุลง อกีทัง้ยงัเป็นการยุตกิารปฏบิตัติามสญัญากจิการร่วมคา้ รวมถงึขอ้ผกูพนัอื่น ๆ ทีม่ผีลใชบ้งัคบั
ภายหลงัจากทีส่ญัญาระหว่างผูถ้อืหุน้สิน้สดุลงอกีด้วย  

การเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ STGT ซึง่มกี าลงัการผลติใหญ่เป็นอนัดบั 1 ใน 5 ของผูผ้ลติถุงมอืทางการแพทยใ์น
ระดบัโลก เป็นการเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งของการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ ในฐานะผูน้ าในอุตสาหกรรมการผลติ
ยางธรรมชาตอิย่างครบวงจร ส่งผลใหก้ารบนัทกึบญัชใีน STGT จะเปลีย่นจากการรบัรูส้่วนแบ่งก าไร (profit sharing) 
ตามวธิสีว่นไดเ้สยี (equity method) เป็นการจดัท างบการเงนิรวม (consolidation) ซึง่ไม่เพยีงช่วยลดความผนัผวนของ
ผลประกอบการโดยรวมของกลุ่มบรษิัทฯ อนัมาจากธุรกจิกลางน ้าในการผลติผลติภณัฑ์ยางธรรมชาติ แต่ยงัเป็นการ
เพิม่สนิทรพัย ์หนี้สนิ รายได ้และผลก าไรในภาพรวมดว้ยเช่นกนั  

อย่างไรกต็าม รายการจ าหน่ายหุน้และเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมทีก่ล่าวมาขา้งต้นจะส่งผลใหส้่วนแบ่งก าไรจาก
บรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้ในงบการเงนิรวมปรบัตวัลดลง 

 

ปัจจยัทีมี่ผลต่อการด าเนินงาน – นโยบายของรฐับาล 

นโยบายของรฐับาลไทยอาจเป็นประโยชน์หรือส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการด าเนินงานของบริษัท ฯ ดัง
ตวัอย่างที่ การแทรกแซงราคายางของรฐับาลไทยโดยการรบัซื้อวตัถุดบิในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดผ่านกองทุนมูล
ภัณฑ์กันชน (Buffer Fund) ในช่วงไตรมาสที่  1 ปี  2558 ได้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการสะสมวัตถุดิบและ
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ความสามารถในการขายของบรษิทัฯ เน่ืองจากนโยบายดงักล่าวส่งผลใหร้าคายางแผ่นรมควนัในประเทศปรบัตวัสงูขึน้
ในขณะทีร่าคาในตลาดโลกมไิดป้รบัตวัสงูขึน้ในระดบัเดยีวกนั  

ล่าสดุทีส่ภาไตรภาคยีางพารา ซึง่ประกอบไปดว้ยประเทศไทย อนิโดนีเซยี และมาเลเซยี ไดท้ าขอ้ตกลงความ
ร่วมมอืระหว่างประเทศในการจ ากดัปรมิาณการส่งออกจ านวน 615,000 ตนั ในช่วงระหว่างเดอืนมนีาคม – สงิหาคม 
2559 โดยขอ้ตกลงดงักล่าวไดส้ง่ผลกระทบต่อปรมิาณการสง่ออกของบรษิทัฯ ในระดบัหนึ่ง 

 

ปัจจยัทีมี่ผลต่อการด าเนินงาน – นโยบายภาษีของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ  

การที่สหรฐัอเมรกิาปรบัเพิ่มภาษีน าเขา้ยางล้อรถยนต์จากจนีขึ้นอีกครัง้ ในช่วงเดอืนมกราคม 2558 ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อผู้ผลิตยางล้อรถยนต์ในประเทศจีน นโยบายดงักล่าวส่งผลให้เกิดการปรบัเปลี่ยนยอดขายตาม
ภูมศิาสตรข์องกลุ่มลกูคา้ส าหรบัผูผ้ลติยางธรรมชาต ิซึง่ไม่ไดส้่งผลกระทบต่อภาพรวมของความตอ้งการยางธรรมชาติ
ทัว่โลก ในขณะที่การปรบัลดภาษีซื้อรถยนต์ขนาดเลก็ของประเทศจนีที่มผีลตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2558 ถึงสิน้ปี 2559 
และการจ ากัดน ้ าหนักของรถบรรทุกที่มีผลตัง้แต่เดือนกันยายน 2559 มีส่วนกระตุ้นปริมาณความต้องการ
ภายในประเทศอกีทัง้สนบัสนุนอุตสาหกรรมยางและยานยนต์ 

 

ผลการด าเนินงาน (ขาดทุนสุทธิ) 

ในปี 2559 บรษิัทฯ มผีลขาดทุนสุทธเิท่ากบั 758 ล้านบาท ปรบัตวัลดลงจากก าไรสุทธใินปี 2558 ที่ 1,118 ลา้น
บาท อตัราก าไรสทุธทิีป่รบัตวัลดลงมสีาเหตุมาจาก 

o ขาดทุนจากการด าเนินงาน  
o การลดลงของส่วนแบ่งก าไรจากธุรกจิถุงมอืยางทางการแพทย์ที่มกี าไรลดลงเนื่องจากการแข่งขนั

สงูขึน้  
o แมว้่าจะหกัลบกบัการลดลงของค่าใชจ้่ายภาษีเงนิได้และการลดลงของต้นทุนทางการเงนิเน่ืองจาก

ค่าเงนิสกุลรเูปียอนิโดนีเซยีปรบัตวัในทศิทางทีด่ขี ึน้เมื่อเทยีบกบัเงนิสกุลดอลลารส์หรฐั 

ทัง้นี้ ณ สิ้นปี 2559 บรษิัทฯ มีส่วนเกินจากการตีราคาสนิค้าคงเหลือจ านวน 2,910 ล้านบาทซึ่งเกิดจาก
ผลต่างระหว่างการค านวณมูลค่าสนิค้าคงเหลอืด้วยวธิมีูลค่าสุทธทิี่จะได้รบั กบัวธิรีาคาทุนหรอืมูลค่าสุทธทิี่จะได้รบั
แลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า 

 

ฐานะทางการเงิน – โครงสรา้งสินทรพัย ์

สินทรพัยห์มุนเวียน 

57% ของสนิทรพัยข์องบรษิทัคอืสนิทรพัยห์มุนเวยีน ซึง่สว่นใหญ่เป็นสนิคา้คงเหลอืและลกูหนี้การคา้ 

สนิทรพัยห์มุนเวยีน ณ สิน้ปี 2559 เพิม่ขึน้ 10,281 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 48 สว่นใหญ่เป็นผลจากการเพิม่ขึน้
ของสนิค้าคงเหลือจ านวน 6,971 ล้านบาท จากการขยายตัวของปริมาณการขายและการเพิ่มสูงขึ้นของราคายาง
ธรรมชาต ิการเพิม่ขึน้ของลูกหนี้การคา้และลกูหนี้อื่นจ านวน 4,239 ลา้นบาท สบืเน่ืองมาจากปรมิาณการขายทีส่งูเป็น
ประวตัิการณ์และราคาขายเฉลี่ยของผลติภณัฑ์ยางธรรมชาตทิี่สูงขึน้ โดยหกัลบกบัการลดลงของเงนิสดและรายการ
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เทยีบเท่าเงนิสดจ านวน 523 ลา้นบาท และการลดลงของตราสารอนุพนัธท์างการเงนิจ านวน 172 ลา้นบาท ซึง่เป็นผล
มาจากความผนัผวนของราคายางธรรมชาต ิ

 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนของบรษิทัส่วนใหญ่คอืทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ คดิเป็นรอ้ยละ 28 ของสนิทรพัยร์วม
ทัง้หมด 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนเพิม่ขึน้ 1,799 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 8.0  ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเพิม่ในที่ดนิ อาคาร 
และอุปกรณ์จ านวน 580 ลา้นบาท จากการตัง้โรงงานใหม่และการขยายโรงงานยางแท่งและน ้ายางขน้ การเพิม่ขึน้ของ
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้จ านวน 452 ลา้นบาทจากผลประกอบการทีเ่พิม่ขึน้ของบรษิทัร่วมและกจิการ
ร่วมคา้ ตลอดจนการลงทุนปลกูสวนยางทีเ่พิม่ขึน้จ านวน 352 ลา้นบาท การเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี
จ านวน 289 ล้านบาท และการเพิ่มขึน้ของสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนสุทธจิ านวน 151 ล้านบาท จากการตดิตัง้ระบบ SAP 
และตน้ทุนทางตรงในการตดิตัง้ระบบ SAP 

ในปี 2559 โรงงานยางแท่งแห่งใหม่ของบรษิทัทีจ่งัหวดัเลยไดเ้ริม่ท าการผลติไดใ้นเดอืนกรกฎาคม ดว้ยก าลงั
การผลติ 61,000 ตนัต่อปี ส่งผลให้กลุ่มบรษิัทมกี าลงัการผลติจากโรงงานทัง้สิน้ 35 โรงงานรวม 2.4 ลา้นตนั ซึ่งเป็น
ก าลงัการผลติทีส่งูทีส่ดุในโลก 

 

ฐานะทางการเงิน – โครงสรา้งหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 

หน้ีสิน 

65% ของหนี้สนิของบรษิทัคอืเงนิกูร้ะยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

ในปี 2559 หนี้สนิของบรษิัทฯ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 60 โดยส่วนใหญ่มาจากการเพิม่ขึน้ของเงนิกู้ยมืระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงนิจ านวน 9,988 ลา้นบาท เพื่อรองรบัการขยายตวัของสนิค้าคงเหลอืและลูกหนี้การคา้ การเพิม่ขึน้ของ
สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปีจ านวน 4,946 ลา้นบาท จากการจดัชัน้เงนิ
กูย้มืระยะยาวใหไ้ปอยู่ในส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี การเพิม่ขึน้ของเจา้หนี้การคา้และ
เจา้หนี้อื่นจ านวน 480 ลา้นบาท เน่ืองจากราคาวตัถุดบิยางธรรมชาตปิรบัตวัสงูขึน้ และการเพิม่ขึน้ของตราสารอนุพนัธ์
ทางการเงนิจ านวน 383 ลา้นบาท  

 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 

สว่นของผูถ้อืหุน้ลดลง 1,422 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 6.7 ณ สิน้ปี 2559 อนัเป็นผลมาจากขาดทุนสทุธริะหว่างปี 
เงนิปันผลจ่ายจ านวน 512 ลา้นบาท และการลดลงของส่วนเกนิทุนจากการประเมนิราคาสนิทรพัย์- (สุทธจิากค่าเสื่อม
ราคาสะสม) จ านวน 131 ลา้นบาท 
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อตัราส่วนทางการเงิน 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Current ratios) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัมอีตัราสว่นสภาพคล่องเท่ากบั 0.97 เท่า ลดลงจากปี 2558 ที ่1.21 เท่า ซึง่
เป็นผลมาจากการทีห่นี้สนิหมุนเวยีนเพื่อสนบัสนุนการขยายธุรกจิเพิม่สงูขึน้ 

 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น  (Debt to equity ratio "D/E" ) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 1.81 เท่า เพิม่ขึน้จากปี 2558 ที ่1.06 
เท่า จากการเพิม่สงูขึน้ของเงนิกูย้มืระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงนิเพื่อสนบัสนุนการขยายธุรกจิ การเตบิโต
ของปรมิาณการขาย และการเพิม่ขึน้ของราคายางธรรมชาต ิ

 

วงจรเงินสด (Cash Cycle) 

การเพิม่ขึน้ของวงจรเงนิสด (หรอื Cash Cycle) เป็นการเพิม่ขึน้ทางเทคนิคของระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่
เน่ืองจากราคายางธรรมชาตทิีล่ดลงท าใหต้น้ทุนขายต ่าลงเมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้าประกอบกบัสนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้ตาม
ก าลงัการผลติทีเ่พิม่ขึน้สง่ผลใหร้ะยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ตามการค านวณเพิม่สงูขึน้ สง่ผลให ้ Cash Cycle ยาวขึน้ใน
ขณะทีก่ารด าเนินงานในดา้นต่างๆ ไมม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างมนียัส าคญั 

 

อตัราหมุนเวียนของสินทรพัยถ์าวร (Fixed asset turnover ratio) 

อตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยถ์าวร ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 4.58 เท่า เพิม่ขึน้จากปี 2558 ที ่3.87 
เท่า ซึง่เป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของรายไดท้ีป่รบัตวัสงูขึน้ตามการเตบิโตของปรมิาณการขาย และการเดนิก าลงัการ
ผลติอย่างมปีระสทิธภิาพทีส่งูขึน้ของเครื่องจกัรต่างๆ ทีไ่ดล้งทนุไปก่อนหน้านี้ 
 

ข้อมูลทางการเงิน 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น 

มูลค่าตามบญัชต่ีอหุ้นปรบัตวัลดลงจาก 16.67 บาทต่อหุ้น  ณ สิน้ปี 2558 เป็น 15.56 บาทต่อหุ้น ณ สิน้ปี 
2559   

 

ก าไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุน้เท่ากบั -0.62 บาทต่อหุ้น ในปี 2559 อย่างไรกต็าม บรษิัทยงัคงจ่ายเงนิปันผลในอตัรา 0.4 บาท
ต่อหุน้ ซึง่จ่ายจากก าไรสะสมของบรษิทั 

จากนัน้นายประกอบเปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถามขอ้สงสยั  
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ผูถ้อืหุน้ไดส้อบถามเรื่องก าไร/ขาดทุนในตราสารอนุพนัธว์่า ส่วนทีแ่สดงใน presentation ของสนิทรพัยท์ีเ่ป็น 
pie chart มสีว่นทีเ่ป็นก าไรจากตราสารอนุพนัธ ์แต่ท าไมบรษิทัแจง้ว่ามผีลขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ์  

นางสาวธนวรรณชีแ้จงว่า เน่ืองจาก slide หนึ่งเป็นงบดุล (Balance Sheet) ซึง่ขอ้มลูทีแ่สดงยอดคงเหลอืของ
สินทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 แต่อีกส่วนของก าไร/ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์นัน้คือยอดที่
เปลีย่นแปลงในมลูค่าระหว่างปี ซึง่จะแสดงในงบก าไรขาดทุน โดยในปี 2559 บรษิทัมผีลขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ ์ 

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อสงสัยใดๆ เพิ่มเติม นายประกอบจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการในรอบปี 2559 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท
ประจ าปี 2559 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ทีน่ าเสนอ 

 ทีป่ระชุมพจิารณาแล้วรบัทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี  2559 และมมีตอินุมตัิงบแสดง
ฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของบรษิทัประจ าปี 2559 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 โดยทีป่ระชุมไดม้ี
มตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท ์ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 859,636,659 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

 

3. พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลของบริษทัประจ าปี 2559 

นายประกอบรายงานใหท้ี่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ 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 
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ทัง้นี้ ในปี 2559 บรษิทัขาดทุนสทุธติามงบการเงนิรวม 757.99 ลา้นบาท โดยขอ้มลูเปรยีบเทยีบการจ่ายเงนิ
ปันผลจากผลการด าเนินงานของปี 2557 – 2559 แสดงไดด้งันี้ 

 
 

 2559             2558             2557 

ก าไรสทุธงิบการเงนิรวม (ลา้นบาท) (757.99) 1,118.03 1,037.76 

ก าไรสทุธต่ิอหุน้งบการเงนิรวม (บาท) (0.59) 0.87 0.81 

จ านวนเงนิปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.40 0.40 0.40 

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

รวมจ านวนเงนิปันผลจ่าย (ลา้นบาท) 512 512 512 

สดัสว่นการจ่ายปันผลเทยีบก าไรสทุธิ
ของงบการเงนิรวม (%) 

N/A 45.79% 49.34% 

 

นายประกอบรายงานใหท้ีป่ระชุมทราบว่า เนื่องจากบรษิทัยงัมกี าไรสะสมและไดร้บัเงนิปันผลจากบรษิทัย่อย 
คณะกรรมการบรษิทัจงึเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานของบรษิัท
ประจ าปี 2559 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.40 บาท รวมเป็นเงนิจ านวนทัง้สิน้ 512 ลา้นบาท ซึง่เป็นเงนิปันผลทีจ่่าย
จากก าไรสะสม ทีห่กัผลขาดทุนสทุธยิกมาไมเ่กนิ 5 ปี ไม่ไดร้บัเครดติภาษี ทัง้นี้เงนิปันผลดงักล่าวจะไม่สง่ผลกระทบต่อ
แผนการลงทุนเพื่อรองรบัการเตบิโตและการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 

 

หากการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวได้รบัการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2560 
คณะกรรมการบรษิัท ก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสีทิธริบัเงนิปันผล (Record Date) ในวนัที่ 8 พฤษภาคม 
2560 และให้รวบรวมรายชื่อผูถ้อืหุน้ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  
(รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ ในวนัที่ 9 พฤษภาคม 2560 

 

ผูถ้อืหุน้ซึง่ถอืหุน้ของบรษิทัผ่านบญัชหีลกัทรพัยซ์ึง่เปิดไวโ้ดยตรงกบั The Central Depository (Pte) Limited 
(“CDP”) (“ผู้ฝากหลักทรพัย์”) หรือบุคคลซึ่งมีหุ้นของบริษัทอยู่ในบัญชีหลักทรพัย์ซึ่งเปิดไว้กับตัวแทนรับฝาก
หลกัทรพัย ์(Depository Agents) ณ เวลา 17.00 น. (ตามเวลาสงิคโปร)์ ของวนัที ่8 พฤษภาคม 2560 มสีทิธไิดร้บัเงนิ
ปันผลประจ าปี 2559 

ทัง้นี้ บรษิทัก าหนดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2559 ในวนัที ่24 พฤษภาคม 2560 

 จากนัน้นายประกอบเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นซกัถามขอ้สงสยั เมื่อไม่มผีู้ใดมขีอ้ซกัถาม นายประกอบจงึขอให ้  
ทีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัประจ าปี 2559 

ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ และมมีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผลของบรษิัทตามรายละเอยีดทีเ่สนอทุกประการ โดยที่
ประชุมไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท ์ดงันี้ 
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เหน็ดว้ย 859,636,659 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

 

4. พิจารณาอนุมติัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 

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

1. นายกติชิยั สนิเจรญิกุล  กรรมการ  
2. นายสมชัชา โพธิถ์าวร  กรรมการ / กรรมการอสิระ 
3. นายภทัราวธุ พาณชิยก์ุล   กรรมการ  
4. นายหลี ่ซื่อเฉียง    กรรมการ  

โดยกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระดงักล่าวขา้งต้นมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัการเลอืกตัง้ให้เขา้มาด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบรษิทัไดอ้กี  

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาของบรษิัท เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้  นายกิติชยั     
สนิเจรญิกุล นายสมชัชา โพธิถ์าวร นายภทัราวุธ พาณิชย์กุล และนายหลี่ ซื่อเฉียง กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
และ/หรอื กรรมการอสิระต่อไปอกีวาระหนึ่ง เน่ืองจากบุคคลดงักล่าวเป็นผู้มคีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์อนั
จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบริษัทและผู้ถือหุ้น  และบุคคลดงักล่าวมีคุณสมบตัิครบถ้วนและไม่มี
ลกัษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ในส่วนของกรรมการอสิระ บุคคลดงักล่าวมีความเป็นอสิระ สามารถให้
ความเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

ทัง้นี้ ประวตัขิองผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อใหแ้ต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ ปรากฏใน
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 ในหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ และกรรมการอสิระของบรษิทัมคีุณสมบตัขิองกรรมการอสิระซึง่เขม้กว่า
ขอ้ก าหนดตามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

จากนัน้นายประกอบเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยั  เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถาม จึงมอบหมายให ้       
นางร่มธรรมด าเนินการใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีครัง้หนึ่ง ดงันี้ 

1. นายกติชิยั สนิเจรญิกุล 
 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแต่งตัง้นายกิติชัย สินเจริญกุล กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบรษิทัต่อไปอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
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เหน็ดว้ย 811,011,869 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 94.34 
ไม่เหน็ดว้ย 48,624,790 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 5.66 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

 

2. นายสมชัชา โพธิถ์าวร 
 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแต่งตัง้นายสมัชชา โพธิถ์าวร กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการและกรรมการอสิระของบรษิทัต่อไปอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 855,519,159 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.52 
ไม่เหน็ดว้ย 4,117,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.48 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

 

3. นายภทัราวธุ พาณชิยก์ุล 
 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมตัิแต่งตัง้นายภัทราวุธ พาณิชย์กุล กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบรษิทัต่อไปอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 859,616,659 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เหน็ดว้ย 20,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

 

4. นายหลี ่ซื่อเฉียง 
 

  ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ และมมีตอินุมตัแิต่งตัง้นายหลี ่ซื่อเฉียง กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บรษิทัต่อไปอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 858,981,459 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.92 
ไม่เหน็ดว้ย 655,200 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.08 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

 

5. พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 

นายประกอบไดช้ีแ้จงใหท้ีป่ระชมุทราบวา่ ตามทีไ่ดผ้่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
จงึเหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัประจ าปี 2560 รวมเป็นเงนิจ านวนไม่
เกนิ 8,028,000 บาท โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการ 
- ประธานกรรมการ     804,000  บาท/คน/ปี 
- กรรมการบรษิทั      600,000  บาท/คน/ปี 
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ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ    936,000  บาท/คน/ปี 
- กรรมการตรวจสอบ     744,000  บาท/คน/ปี 

โดยมรีายละเอยีดแสดงตามตารางไดด้งันี้ 

 ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 
 2560 2559 2558 
คณะกรรมการ 5,604,000 4,435,200.- 4,435,200.- 
คณะกรรมการตรวจสอบ 2,424,000 2,059,200.- 2,059,200.- 
 รวม 8,028,000 6,494,400.- 6,494,400.- 

 

ส าหรบัค่าตอบแทนของกรรมการไม่ไดป้รบัขึน้มาเป็นเวลา 4 ปีแลว้ ตามรายละเอยีดดงันี้ 

  ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/ปี) 
ช่ือ ต าแหน่ง 2560 2559 2558 2557 2556 

1. นายไวยวฒุ ิ สนิเจรญิกุล ประธานกรรมการ 804,000.- 633,600.- 633,600.- 633,600.- 633,600.- 
2. นายประกอบ  วศิษิฐก์จิการ รองประธานกรรมการ 

กรรมการอสิระและ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

936,000.- 792,000.- 792,000.- 792,000.- 792,000.- 

3. นายไชยยศ  สนิเจรญิกุล กรรมการ 600,000.- 475,200.- 475,200.- 475,200.- 475,200.- 
4. นายกติชิยั  สนิเจรญิกุล กรรมการ 600,000.- 475,200.- 475,200.- 475,200.- 475,200.- 
5. นายวรีสทิธิ ์ สนิเจรญิกุล กรรมการ 600,000.- 475,200.- 475,200.- 475,200.- 475,200.- 
6. นายล ีพอล สเุมธ กรรมการ 600,000.- 475,200.- 475,200.- 475,200.- 475,200.- 
7. นายภทัราวธุ  พาณิชยก์ุล กรรมการ   600,000.- 475,200.- 475,200.- 316,800.- - 
8. นายหลี ่ซื่อเฉียง กรรมการ  600,000.- 475,200.- 475,200.- d316,800

.- 
- 

9. นายเฉลมิภพ แก่นจนั กรรมการ 600,000.- 475,200.- 79,200.- - - 
10. นายเนียว อา แชบ กรรมการอสิระ 600,000.- 475,200.- 475,200.- 475,200.- 475,200.- 
11. นายเกรยีง  ยรรยงดลิก กรรมการอสิระและ 

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

12. นายสมชัชา  โพธิถ์าวร กรรมการอสิระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

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

  

 จากนัน้นายประกอบเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามขอ้สงสยั เมื่อไม่มผีูใ้ดสอบถาม จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา
อนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 
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ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ และมีมตอินุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 โดยมรีายละเอยีดตามที่
เสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 855,519,159 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.52 
ไม่เหน็ดว้ย 4,117,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.48 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

6.   พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2560 

 นายประกอบชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่าเพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดัซึง่ก าหนดใหท้ีป่ระชุม
สามญัประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชขีองบรษิทัทุกปี ส าหรบัปีนี้ คณะกรรมการบรษิทั
โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ เหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีห่งบรษิทั  ไพรซ้วอ
เตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั (“PWC”) เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจ าปี 2560 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  

ส าหรบัปี 2560 PWC ไดเ้สนอค่าตอบแทนการสอบบญัชขีองบรษิัทและบรษิทัย่อยอกี 9 แห่งเป็นจ านวนเงนิ
รวม 10,725,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบญัชเีฉพาะบรษิทัจ านวน 6,750,000 บาท และค่าสอบบญัชขีองบรษิทัย่อย
จ านวน 3,975,000 บาท ซึ่งปรบัขึน้เพื่อรองรบัการสอบบญัชขีองบรษิทัย่อยเพิม่เติมอกี 1 บรษิัท ประกอบกบับรษิัท
และบรษิัทย่อยมกีารขยายตวัทางธุรกจิอย่างต่อเนื่อง ท าให้ขอบเขตการให้บรกิารและปรมิาณงานเพิม่มากขึน้ ท าให้
ค่าตอบแทนเพิม่ขึน้จากปีก่อนประมาณรอ้ยละ 25.90 ทัง้นี้ ตารางดา้นล่างแสดงขอ้มลูเปรยีบเทยีบค่าสอบบญัชใีนรอบ
ปีทีผ่่านมาไดด้งันี้ 

 ค่าสอบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย  
          หน่วย:บาท 

 2560 2559 

ค่าสอบบญัชงีบประจ าปี  5,925,000 4,298,000 

ค่าสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส 4,800,000 4,221,000 

รวมค่าสอบบญัชี 10,725,000 8,519,000 
 



- 16 - 

 นอกจากนี้ บรษิทัไดใ้ชบ้รกิารผูส้อบบญัชขีองบรษิทัยอ่ยทีอ่ยู่ต่างประเทศจากส านกังานสอบบญัชเีดยีวกนัและ
บางบรษิัทย่อยใช้บรกิารจากส านักงานสอบบญัชอีื่นๆ ทัง้นี้ การเลอืกใช้ผูส้อบบญัชขีองแต่ละบรษิัท จะพจิารณาจาก
คุณภาพการใหบ้รกิารและอตัราค่าสอบบญัชเีป็นหลกั 

 จากนัน้นายประกอบเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามขอ้สงสยั เมื่อไม่มผีูใ้ดสอบถาม จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา
อนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2560 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2560 โดยมี
รายละเอยีดตามทีเ่สนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 855,519,159 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.52 
ไม่เหน็ดว้ย 4,117,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.48 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

 

7. พิจารณาอนุมติัแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงคข์องบริษทั และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ   
ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกบัการแก้ไขวตัถปุระสงคข์องบริษทั 

นายประกอบชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า เน่ืองจากบรษิัทมหีอ้งปฏบิตักิารทดสอบยางแท่งเอสทอีาร ์โดยมกีาร
วเิคราะหแ์ละทดสอบคุณภาพยางตามพระราชบญัญตัิควบคุมยาง พ.ศ. 2542 บรษิัทจงึมคีวามจ าเป็นที่จะต้องแกไ้ข
เพิม่เตมิวตัถุประสงคข์องบรษิทัโดยเพิม่จ านวน 1 ขอ้ คอืขอ้ 37 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

“ข้อ 37 ประกอบกิจการรบับริการวิเคราะห์ วิจยั ทดสอบ ทางวิทยาศาสตร์และให้บรกิารสอบเทียบ
อุปกรณ์และเครื่องมอืวดัทางวทิยาศาสตร”์ 

และเพื่อให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบรษิัทจากเดมิจ านวน 36 ขอ้ เป็น 37 ข้อ 
บรษิทัจะตอ้งแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 3. โดยใหใ้ชข้อ้ความต่อไปนี้ 

  “ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบรษิทัมจี านวน 37 ขอ้ รายละเอยีดตามแบบ บมจ. 002 ทีแ่นบ” 

  จากนัน้นายประกอบเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามข้อสงสยั เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุม
พจิารณาอนุมตัแิกไ้ขเพิม่เตมิวตัถุประสงคข์องบรษิทั และแก้ไขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 3. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
การแกไ้ขวตัถุประสงคข์องบรษิทั 

 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ และมมีติอนุมตัิแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถุประสงคข์องบรษิัท และแก้ไขเพิม่เติมหนังสอื
บรคิณหส์นธ ิขอ้ 3. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขวตัถุประสงคข์องบรษิทัตามทีเ่สนอ โดยทีป่ระชุมไดม้มีตอินุมตัดิว้ย
คะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท ์ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 859,636,659 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
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8. พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ 

ไม่มผีูใ้ดเสนอเรื่องอื่นใดใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 

จากนัน้ นายประกอบไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถามหรอืแสดงขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ 

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ประธานจงึกล่าวปิดการประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

 

 
             (นายไวยวฒุ ิสนิเจรญิกุล) 
                ประธานการประชมุ 


