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รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2562 
ของ 

บริษทั ศรีตรงัแอโกรอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 

ประชุมเมื่อวนัที ่30 เมษายน 2562 เริม่ประชุมเวลา 10.30 น. 

ณ หอ้งแกรนด ์คอนเวนชัน่ ฮอลล ์บ ีชัน้ 8 โรงแรมลกีารเ์ดนส ์พลาซ่า 
เลขที ่29 ถนนประชาธปัิตย ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

 ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ของบรษิัท ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ม ี
ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 27 คน และผู้รบัมอบฉันทะจ านวน 202 คน รวมทัง้สิ้น 229 คน นับ
จ านวนหุน้ได้ 1,030,818,237 หุ้น คดิเป็นรอ้ยละ 67.11 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั ครบเป็น
องคป์ระชุม ตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัแลว้ นางร่มธรรม ชาลปต ิผูป้ระสานงานการประชุมไดก้ล่าวแนะน า
กรรมการจ านวน 12 ท่าน คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และผูบ้รหิารทีเ่ขา้ร่วมประชุม ดงัรายนาม
ต่อไปนี้ 

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 
12. นางสาวอานุสรา จติตม์ติรภาพ   กรรมการอสิระ 

 จากนัน้ ไดแ้นะน าบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้  

1. นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชแีห่ง บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั
ปี 2561 

2. นายวศนิ อุชุวาสนิ ที่ปรกึษากฎหมายจากส านักงานวศนิ ทนายความ ท าหน้าที่เป็น inspector เพื่อ
ดูแลใหก้ารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและขอ้บงัคบับรษิทั รวมถงึเป็น
พยานในการนบัคะแนน  

3. นางพชัรนิทร ์อนุวงศว์ฒันชยั เลขานุการบรษิทั 
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 จากนัน้ ได้เรียนเชิญนายไวยวุฒิ สนิเจรญิกุล ประธานกรรมการบรษิัทซึ่งท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม 
กล่าวเปิดการประชุม นายไวยวุฒ ิได้กล่าวต้อนรบัผู้ถือหุ้น และได้กล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2562 
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 าการลงมต ิโดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีต่้องการซกัถามกรุณาแจง้ชื่อและนามสกุลใหท้ีป่ระชุมทราบก่อนซกัถามหรอืแสดง
ความเหน็ทุกครัง้ เมื่อไดล้งมตเิป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ใหผู้ถ้อืหุน้ลงลายมอืชื่อทีมุ่มล่างดา้นขวามอืของบตัรลงคะแนน ใน
การลงคะแนนของทุกระเบยีบวาระ เจา้หน้าทีจ่ะท าการเกบ็บตัรลงคะแนน เฉพาะบตัรลงคะแนนที่ “ไม่เหน็ด้วย” หรอื 
“งดออกเสยีง” โดยนายประกอบจะสอบถามว่าท่านใด “ไม่เหน็ดว้ย” โปรดยกมอืขึน้  และท่านใด “งดออกเสยีง” โปรด
ยกมอืขึน้  ถ้ามที่านใดยกมอืขึน้จะมเีจา้หน้าทีเ่ดนิไปเกบ็บตัรลงคะแนนเพื่อน ามาประมวลผล  สว่นท่านทีไ่ม่ยกมอื ถอื
ว่า “เหน็ดว้ย” ยกเว้น ระเบยีบวาระที ่4 ในสว่นการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามก าหนด
วาระ เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีจะท าการเกบ็บตัรลงคะแนนทุกความคดิเหน็ คอื เหน็ดว้ย  ไม่
เหน็ดว้ย และงดออกเสยีง เพื่อน ามาประมวลผลทนัท ีในการรวมผลคะแนน บรษิทัจะน าคะแนนเสยีงทีไ่ม่เหน็ดว้ย งด
ออกเสยีง และบตัรเสยี หกัออกจากคะแนนเสยีงทัง้หมดที่เขา้ร่วมประชุม และส่วนที่เหลอืจะถือว่าเป็นคะแนนเสยีงที่
ลงคะแนนเสยีงเหน็ดว้ยในระเบยีบวาระนัน้ๆ  

บตัรลงคะแนนเสยีงใดทีไ่ม่สามารถแสดงถงึความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ไดอ้ย่างชดัเจนว่าจะลงคะแนนเสยีงไป
ทางใด จะถือว่าเป็น “บตัรเสยี” เช่น การท าเครื่องหมายทัง้ในช่อง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” และ/หรอื “งดออก
เสียง” หรือท าเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดๆ โดยไม่ลงชื่อก ากับบริเวณที่ขีดฆ่า หรือไม่ท า
เครื่องหมายใดๆ ในบตัรไว ้เป็นตน้ 

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

วธิกีารลงคะแนนและเกบ็บตัรลงคะแนน จะด าเนินการเช่นเดยีวกนัน้ีทุกๆ ระเบยีบวาระการประชุม 

ภายหลงัจากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามขอ้สงสยัในการออกเสยีงลงคะแนน ซึง่ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมี
ขอ้ซกัถาม 

อน่ึง ก่อนเริม่การประชุมวาระที ่1 มผีูถ้อืหุน้ทยอยมาประชุมเพิม่อกี จงึมผีูถ้อืหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง
จ านวน 29 คน และผูร้บัมอบฉันทะจ านวน 202 คน รวมทัง้สิน้ 231 คน นับจ านวนหุน้ได้ 1,030,820,657 หุน้ คดิเป็น
รอ้ยละ 67.11 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั 

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม นายประกอบจงึเริม่การประชุมตามระเบยีบวาระ ดงัต่อไปนี้ 
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1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี  2561 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 
2561 

นายประกอบเสนอรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2561 
โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามสิง่ที่ส่งมาดว้ย 1 ในหนังสอืเชญิประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา จากนัน้เปิด
โอกาสใหซ้กัถามขอ้สงสยั 

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สงสยัใดๆ ทีป่ระชุมจงึพจิารณา และมมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ าปี 2561 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่26 เมษายน 2561 ตามทีเ่สนอ โดยทีป่ระชุมไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 1,003,266,357 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 97.33 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
งดออกเสยีง 27,554,300 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 2.67 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

 

 

2. รบัทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2561 และพิจารณาอนุมติังบการเงินของ
บริษทัประจ าปี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

นายประกอบมอบหมายให้นางสาวทิพย์วดี สุดเวหา ผู้จดัการสายงานนักลงทุนสมัพนัธ์ (IR) เป็นผู้ชี้แจง
รายละเอยีดในวาระนี้ใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 

ก่อนเริม่การชีแ้จงรายละเอยีดในวาระนี้ นางสาวทพิยว์ดไีดเ้รยีนใหท้่านผูถ้อืหุน้ทราบว่า ทางบรษิทัไดม้กีาร
จดัท าค าอธบิายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ (MD&A) ทุกครัง้ส าหรบัการส่งงบการเงนิควบคู่ไปด้วย พร้อมทัง้
อธบิายการเปลีย่นแปลงตวัเลขของงบการเงนิ รวมทัง้ปัจจยัต่างๆ ทีก่ระทบต่อบรษิัท ทัง้ทางด้านบวกและลบ เพื่อให ้  
ผูถ้อืหุน้ไดร้บัขอ้มลูทีถู่กตอ้ง ครบถว้น และเพยีงพอต่อการตดัสนิใจ 

หลงัจากนัน้ นางสาวทพิยว์ดไีดช้ีแ้จงรายละเอยีดผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2561 ตลอดจนฐานะ
ทางการเงนิของกลุ่มบรษิทั ตามงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็และงบแสดงฐานะการเงนิรวม ใหท้ีป่ระชุมทราบดงันี้  

ผลการด าเนินงาน 

ภาพรวมการด าเนินงาน 

ดว้ยอุตสาหกรรมยางธรรมชาตใินปี 2561 ยงัคงอยู่ในภาวะอุปทานส่วนเกนิ (Oversupply) สง่ผลใหร้าคายาง
ธรรมชาตใินปี 2561 ปรบัลดลงเมื่อเทยีบกบัปีก่อน โดยราคายางแท่ง TSR20 ณ ตลาด SICOM เฉลีย่ตลอดทัง้ปี 2561 
อยู่ที ่137 cent/kg. ลดลงจากปี 2560 รอ้ยละ 17 

ภาพรวมผลการด าเนินงานของธุรกจิกลางน ้า อนัไดแ้ก่ ผลติภณัฑย์างธรรมชาต ิบรษิัทสามารถรกัษาสว่นแบ่ง
ของการบรโิภคยางธรรมชาตขิองโลกทีร่อ้ยละ 10 โดยมปีรมิาณการขายผลติภณัฑย์างธรรมชาตทิี ่1.34 ลา้นตนั  

ส าหรับธุรกิจปลายน ้ า-ถุงมือยาง บริษัทมีปริมาณการขายถุงมือยางที่ 16,937 ล้านชิ้น หรือประมาณ 
รอ้ยละ 6 ของความตอ้งการบรโิภคถุงมอืยางทัว่โลก  
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รายได้จากการขายแยกตามผลิตภณัฑ ์

ในปี 2561 บรษิัทมรีายได้จากการขายและการให้บรกิารรวม 73,493 ลา้นบาท ปรบัลดลงรอ้ยละ 18 จากปี
ก่อน แบ่งเป็นรายไดจ้ากธุรกจิยางธรรมชาติ 61,361 ลา้นบาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 84 ของรายไดจ้ากการขายและ
บรกิารรวม และรายได้จากธุรกจิถุงมือยาง 11,786 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 16 ของรายได้จากการขายและ
บรกิารรวม โดยมรีายละเอยีดของแต่ละผลติภณัฑ ์ดงันี้  

 รายไดจ้ากการจ าหน่ายผลติภณัฑย์างแท่ง TSR (Technically Specified Rubber) คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 
68 ของรายไดจ้ากการขายและบรกิารรวม  

 รายไดจ้ากการขายผลติภณัฑถุ์งมอืยาง (Gloves) คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 16 ของรายไดจ้ากการขายและ
บรกิารรวม  

 รายไดจ้ากการขายผลติภณัฑย์างแผ่นรมควนั RSS (Ribbed Smoked Sheet) คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 10
ของรายไดจ้ากการขายและบรกิารรวม  

 รายไดจ้ากการขายผลติภณัฑน์ ้ายางขน้ (Concentrated Latex) คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 6 ของรายไดจ้าก
การขายและบรกิารรวม  

ปริมาณการขายผลิตภณัฑย์างธรรมชาติแยกตามประเทศ 

หากพจิารณาปรมิาณการขายตามภูมศิาสตร ์สดัส่วนปรมิาณการขายประเทศจนีซึ่งเป็นตลาดส่งออกทีใ่หญ่
ทีสุ่ด คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 49 ตามมาด้วยตลาดในเอเชยีอื่นๆ คดิเป็นรอ้ยละ 25 ตลาดในยุโรป และอเมรกิา คดิเป็น
รอ้ยละ 5 และรอ้ยละ 4 ตามล าดบั ขณะที่ปรมิาณการขายในประเทศคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 17 ของปรมิาณการขาย
ทัง้หมด 

ปริมาณการขายผลิตภณัฑถ์งุมือยางแยกตามประเทศ 

บรษิทัมปีรมิาณการขายถุงมอืยางที ่16,937 ลา้นชิ้น เพิม่ขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 12 โดยการเพิม่ขึน้ส่วนใหญ่
เป็นการเพิม่ขึน้ของปรมิาณการขายถุงมือยางธรรมชาติ เนื่องด้วยบรษิัทด าเนินธุรกจิยางธรรมชาติอย่างครบวงจร  
ท าใหม้คีวามไดเ้ปรยีบเหนือคู่แขง่ในการขายถุงมอืยางธรรมชาต ิบรษิทัจงึผลกัดนัใหถุ้งมอืยางธรรมชาตเิป็นผลติภณัฑ์
หลกัที่น าไปขยายตลาดใหม่ๆ อาทิ ประเทศอินเดีย แอฟรกิาใต้ และลาตินอเมรกิา เป็นต้น ท าให้บริษัทมีสดัส่วน
ปรมิาณการขายถุงมอืยางธรรมชาตเิทยีบกบัถุงมอืยางสงัเคราะห ์คดิเป็นรอ้ยละ 61:39 ทัง้นี้ หากพจิารณาปรมิาณการ
ขายตามภูมศิาสตร ์ทวปีอเมรกิาเป็นตลาดสง่ออกทีใ่หญ่ทีสุ่ดคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 27 ถดัมาเป็นตลาดในยุโรปรอ้ยละ 
24 ตามมาดว้ยตลาดในประเทศทีร่อ้ยละ 11 และตลาดในประเทศญีปุ่่ น จนี และอนิเดยี คดิเป็นรอ้ยละ 9 รอ้ยละ 8 และ 
รอ้ยละ 4 ตามล าดบั 

ก าไรขัน้ต้น 

ในปี 2561 บริษัทมีก าไรขัน้ต้น 7,108 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 88 จากปีก่อน อันเป็นผลมาจากการ
ปรบัเปลี่ยนนโยบายในการขายผลติภณัฑ์ยางธรรมชาติและการบรหิารต้นทุนวตัถุดบิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
กอปรกับในปี 2560 เป็นปีที่บริษัทเพิ่งแยกกิจการกับบริษัทร่วมค้าที่ผลิตถุงมือยาง ซึ่งส่งผลให้การตลาดมีการ
ปรบัเปลี่ยนกลยุทธ์และฐานลูกค้า ในปี 2560 อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ขยายฐานลูกค้าครอบคลุมประเทศต่างๆ  
ทัว่โลก กอปรกบัการบรหิารจดัการต้นทุนในการผลติ ท าใหผ้ลติภณัฑถุ์งมอืยางสามารถท าก าไรไดด้ขีึน้เมื่อเทยีบกบั  
ปีก่อน ดว้ยเหตุนี้ อตัราก าไรขัน้ตน้ของบรษิทัในปี 2561 อยู่ทีร่อ้ยละ 10 ขยายตวัจากรอ้ยละ 4 ในปีก่อน 
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ปัจจยัทีมี่ผลต่อการด าเนินงาน 

ปัจจยัทีก่ระทบต่อผลการด าเนินงานของบรษิทัประกอบดว้ย 4 ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่  

1) ราคาและความผนัผวนของยางธรรมชาต ิ

2) อตัราแลกเปลีย่นสกุลดอลลารส์หรฐัต่อสกุลบาท 

3) ตน้ทุนทางการเงนิ และ 

4) นโยบายของรฐับาล 

ปัจจยัทีมี่ผลต่อการด าเนินงาน – 1. ราคาและความผนัผวนของยางธรรมชาติ 

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าราคาและความผันผวนของยางธรรมชาติส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้แล ะ
ความสามารถในการท าก าไรของบรษิัท ซึ่งในปี 2561 ราคายางธรรมชาติ ยงัคงได้รบัผลกระทบจากภาวะอุปทาน
สว่นเกนิ (Oversupply) ต่อเน่ืองจากปีก่อน โดยราคายางแท่ง TSR20 ในปี 2561 ปรบัตวัลดลงเฉลีย่อยู่ที ่137 cent/kg 
ลดลงจากปีก่อนรอ้ยละ 17  

ปัจจยัทีมี่ผลต่อการด าเนินงาน – 2. อตัราแลกเปลีย่นสกลุดอลลารส์หรฐัต่อสกลุบาท 

เน่ืองจากรายไดข้องบรษิทัประมาณรอ้ยละ 80 อยู่ในรูปของดอลลารส์หรฐั โดยค่าเงนิบาทเทยีบกบัดอลลาร์
สหรฐัเฉลี่ยทัง้ปีแขง็ค่าขึ้นร้อยละ 5 โดยในระหว่างปีมีความผนัผวนระหว่างไตรมาสค่อนข้างสูง อนัเป็นผลจากการ
เคลื่อนย้ายเงนิทุน และแนวโน้มการปรบัขึน้อตัราดอกเบี้ยของสหรฐัฯ ท าให้บรษิัทมกี าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธิ
ลดลงจาก 522 ลา้นบาทในปี 2560 เป็นขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นสทุธ ิ252 ลา้นบาท ในปี 2561   

ปัจจยัทีมี่ผลต่อการด าเนินงาน – 3. ต้นทุนทางการเงิน 

ต้นทุนทางการเงนิสุทธขิองบรษิัทปรบัลดลงจาก 1,156 ลา้นบาท ในปี 2560 เป็น 887 ล้านบาท ในปี 2561 
หรอืลดลงรอ้ยละ 23 ส่วนใหญ่มาจากการลดลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้ทีใ่ชใ้นการซือ้วตัถุดบิยางธรรมชาต ิประกอบกบั
บรษิทัไดม้กีารไถ่ถอนหุน้กูท้ีค่รบก าหนดจ านวน 600 ลา้นบาท ไปเมื่อเดอืนกุมภาพนัธ ์2561 ทีผ่่านมา 

ปัจจยัทีมี่ผลต่อการด าเนินงาน – 4. นโยบายของรฐับาล 
ส าหรบัผลติภัณฑ์ยางธรรมชาติ ในปี 2561 รฐับาลของประเทศผู้ส่งออกยางธรรมชาติหลกัของโลก ได้แก่ 

ประเทศไทย อนิโดนีเซยี และมาเลเซยี ไดเ้ขา้แทรกแซงโดยการลดปรมิาณการสง่ออกยางธรรมชาต ิ(Agreed Export 
Tonnage Scheme - AETS) ในช่วงเดอืนมกราคม – มนีาคม เพื่อลดปรมิาณการส่งออกยางธรรมชาตแิละแกไ้ขปัญหา
ราคายางตกต ่า อกีทัง้ รฐับาลไทยมคีวามพยายามในการแกไ้ขปัญหาราคายางตกต ่าตลอดทัง้ปี อาท ิการสง่เสรมิการใช้
ยางภายในประเทศ การลดปรมิาณผลผลติทัง้การโค่นต้นยางและการหยุดกรดียาง ตลอดจนการประกาศให้ยางพารา
เป็นสนิค้าควบคุมของกระทรวงพาณิชย ์ซึ่งการแทรกแซงดงัทีก่ล่าวมานี้ อาจเป็นปัจจยัที่ท าใหร้าคายางธรรมชาติใน
ประเทศเคลื่อนไหวไม่สอดคลอ้งกบัราคาซือ้ขายยางพาราในตลาดโลกอย่างเต็มที่ หรอือาจท าให้ปรมิาณการขายยาง
ธรรมชาตขิองบรษิทั ไม่สอดคลอ้งกบัปรมิาณความตอ้งการของตลาดโลก เป็นตน้ 

ส าหรับนโยบายที่อาจกระทบต่อผลิตภัณฑ์ถุงมือยาง อาทิ การที่องค์การอาหารและยา (FDA) ของ
สหรฐัอเมรกิา ประกาศหา้มใชถุ้งมอืยางแบบมแีป้งในทางการแพทย ์ซึง่อาจส่งผลต่อความต้องการในการบรโิภคถุงมอื
ยางธรรมชาตแิบบมแีป้งทีข่ายในประเทศดงักล่าวเปลีย่นไปบรโิภคถุงมอืประเภทอื่น เช่น ถุงมอืยางธรรมชาตแิบบไม่มี
แป้ง หรอืถุงมอืยางไนไตรลเ์พิม่ขึน้ 
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ผลการด าเนินงาน ก าไรสุทธิ 
ในปี 2561 บรษิทัมกี าไรสทุธทิี่ 2,064 ลา้นบาท พลกิจากขาดทุนสุทธทิี ่1,437 ลา้นบาท ในปีก่อน อนัเป็นผล

จากการปรบัเปลีย่นกลยุทธเ์ป็นการขายแบบเลอืกสรร (Selective Selling) และการบรหิารต้นทุนวตัถุดบิของธุรกจิยาง
ธรรมชาต ิท าให้บรษิทั สามารถรกัษาความสามารถในการท าก าไรได ้อกีทัง้การรบัรูก้ าไรจากธุรกจิถุงมอืยางเต็มปีในปี 
2561 หากเทยีบกบัปีก่อนซึง่การแยกกจิการ (Demerger) แลว้เสรจ็ เมื่อเดอืนมนีาคม 2560 กอปรกบัในปี 2561 บรษิทั 
มกี าไรจากธุรกรรมป้องกนัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัยางพาราทีเ่พิม่ขึน้ อนัเนื่องมาจากทศิทางการเคลื่อนไหวของราคา
ยางธรรมชาตใินปี 2561 ทีผ่นัผวนน้อยกว่าปีก่อน ประกอบกบัค่าใชจ้่ายในการบรหิารและตน้ทุนทางการเงนิสทุธทิีป่รบั
ลดลง  

ฐานะทางการเงิน – โครงสรา้งสินทรพัย ์
ณ สิน้ปี 2561 บรษิทัมสีนิทรพัยร์วมทัง้สิน้ 55,748 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 3,960 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 7 จากสิน้ปี 

2560 โดยมรีายละเอยีดทีส่ าคญัดงันี้ 

สินทรพัยห์มุนเวียน 
สนิทรพัย์หมุนเวยีน ณ สิน้ปี 2561 เท่ากบั 28,840 ล้านบาท ลดลง 4,510 ลา้นบาท จาก ณ สิน้ปีก่อน ส่วน

ใหญ่เป็นผลจากการลดลงของสนิคา้คงเหลอืสุทธจิ านวน 4,812 ลา้นบาท เป็นผลมาจากปรมิาณสนิคา้คงเหลอืทีล่ดลง 
และราคายางธรรมชาต ิณ สิน้ปี 2561 อยู่ในระดบัทีต่ ่ากว่าเมื่อเทยีบกบัสิน้ปี 2560 ขณะทีป่รมิาณการขายปรบัเพิม่ขึน้
เพยีงเลก็น้อยทีร่อ้ยละ 1 อย่างไรกด็ ีเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้จ านวน 1,955 ลา้นบาท  

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน ณ สิน้ปี 2561 เท่ากบั 31,909 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 550 ลา้นบาท จาก ณ สิน้ปีก่อน สว่น

ใหญ่เป็นการลงทุนเพิม่ในทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ สบืเนื่องจากการขยายก าลงัการผลติในโรงงานยางแท่ง น ้ายางขน้ 
และถุงมอืยาง รวมทัง้เป็นการเพิม่ขึน้จากการลงทุน  

ในปี 2561  

ธุรกิจต้นน ้า บรษิัทมีพื้นที่ส าหรบัธุรกจิสวนยางพาราประมาณ 45,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 19 จงัหวดัใน
ประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในเขตภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยมสีดัส่วนสวนยางที่ปลูกไปแล้ว
ทัง้สิน้รอ้ยละ 89 

ธรุกิจกลางน ้ า บรษิทัมโีรงงานผลติยางธรรมชาตทิัง้สิน้จ านวน 36 แห่ง แบ่งออกเป็น 32 แห่งในประเทศไทย 
3 แห่งในประเทศอนิโดนีเซยี และอกี 1 แห่งในประเทศเมยีนมา ณ สิน้ปี 2561 บรษิทัมกี าลงัการผลติทางวศิวกรรมที ่
2.86 ล้านตันต่อปี เพิ่มขึ้นจากปีก่อนราว 240,000 ตัน โดยเพิ่มขึ้นจากทัง้โรงงานยางแท่งในจงัหวดัเชียงรายและ
สกลนครทีก่่อตัง้ขึน้เมื่อปีก่อนทีส่ามารถด าเนินการผลติได้อย่างเตม็ที ่รวมทัง้โรงงานน ้ายางขน้ในจงัหวดัสุราษฏรธ์านี 
สงขลา และอุบลราชธานี ทีม่กีารปรบัปรุงเครื่องจกัรและขยายสายการผลติ เพื่อสนองต่อการขยายตวัของธุรกจิถุงมอื
ยางและความตอ้งการบรโิภคผลติภณัฑน์ ้ายางขน้ทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง  

ธุรกิจปลายน ้ า ณ สิน้ปี 2561 บรษิัทมกี าลงัการผลติถุงมอืยางประมาณ 17,200 ล้านชิ้นต่อปี คดิเป็นการ
เติบโตร้อยละ 23 จากก าลงัการผลติที่ 14,000 ลา้นชิ้นต่อปี ณ สิน้ปี 2560 และเมื่อวนัที่ 1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา 
บรษิทัไดก้ารด าเนินการควบบรษิัท ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั กบั บรษิทั ไทยกอง จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็น
บรษิัทผลติถุงมอืยางทีม่โีรงงานตัง้อยู่ที่จงัหวดัตรงั และมกี าลงัการผลติประมาณ 4,000 ลา้นชิ้นต่อปี แลว้เสรจ็เป็นที่
เรยีบรอ้ย ท าให ้ณ ปัจจุบนั บรษิทัมกี าลงัการผลติถุงมอืยางทัง้สิน้ราว 21,200 ลา้นชิน้ต่อปี 
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ฐานะทางการเงิน – โครงสรา้งหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 

 ณ สิน้ปี 2561 บรษิทัมหีนี้สนิรวมทัง้สิน้ 30,648 ลา้นบาท ลดลง 5,783 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2560 โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 

หน้ีสิน 

 หนี้สนิหมุนเวยีน ณ สิน้ปี 2561 อยู่ที ่20,772 ลา้นบาท ลดลง 5,085 ลา้นบาท จาก ณ สิน้ปีก่อน ซึง่สว่นใหญ่
มาจากการลดลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

 ขณะทีห่นี้สนิไม่หมุนเวยีน ณ สิน้ปี 2561 อยู่ที ่9,876 ลา้นบาท ลดลง 698 ล้านบาท จาก ณ สิน้ปีก่อน โดย
หลกัมาจากการลดลงของหุน้กูท้ีค่รบก าหนดช าระในเดอืนพฤษภาคม 2562 จ านวน 810 ลา้นบาท 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิน้ปี 2561 เท่ากบั 25,100 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 1,823 ล้านบาท จาก ณ สิน้ปีก่อน ส่วน
ใหญ่เป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของก าไรสะสมทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรรตามก าไรสทุธทิีเ่พิม่ขึน้ระหว่างปี  

อตัราส่วนทางการเงิน 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัมอีตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 1.15 เท่า เพิม่ขึน้จากปี 2560 ที ่1.10 เท่า 
สาเหตุหลกัเป็นผลจากการลดลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิจ านวน 6,170 ลา้นบาท ตามราคาวตัถุดบิยาง
ธรรมชาตทิีป่รบัลดลง  

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น  (Debt to Equity Ratio "D/E" ) 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัมอีตัราสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 1.22 เท่า ลดลงจากปี 2560 
ที ่1.57 เท่า ซึง่การปรบัตวัลดลงของอตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ โดยหลกัเป็นผลมาจากการลดลงของเงนิกูย้มื
ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิทีใ่ชใ้นการซือ้วตัถุดบิยางธรรมชาต ิ

วงจรเงินสด (Cash Cycle) 

 วงจรเงนิสด (หรอื Cash Cycle) ของบรษิัทในปี 2561 เท่ากบั 100.38 วนั ลดลงจากปี 2560 ที่ 101.95 วนั 
โดยหลกัมาจากระยะเวลาขายสนิคา้ทีส่ ัน้ลง และระยะเวลาการช าระหนี้ทีน่านขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัก าลงัการผลติทีล่ดลง 

อตัราหมุนเวียนของสินทรพัยถ์าวร (Fixed Asset Turnover Ratio) 

 อตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยถ์าวร ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 2.80 เท่า ลดลงจากปี 2560 ที่ 4.12 
เท่า ซึง่เป็นผลมาจากรายไดท้ีป่รบัลดลงอนัไดร้บัผลกระทบจากราคายางธรรมชาตใินตลาดโลก ขณะทีส่ินทรพัยถ์าวร
ปรบัเพิม่สงูขึน้ตามการขยายตวัของก าลงัการผลติ  

ข้อมูลทางการเงิน 
มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น 

มูลค่าตามบญัชต่ีอหุ้น ณ สิน้ปี 2561 อยู่ที่ 16.34 บาทต่อหุ้น ปรบัเพิม่ขึน้จาก 15.15 บาทต่อหุ้น ณ สิน้ปี 
2560 ตามการเพิม่ขึน้ของก าไรสะสมและผลประกอบการระหว่างปีของบรษิทั 
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ก าไรต่อหุ้น 

ในปี 2561 บรษิทัมกี าไรที ่1.34 บาทต่อหุน้ ปรบัเพิม่ขึน้จากปี 2560 ทีม่ผีลขาดทุนที ่-1.05 บาทต่อหุน้  

อตัราการจา่ยเงินปันผล 

คณะกรรมการบรษิทัไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 (วาระที ่3) พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิ
ปันผลจากผลการด าเนินงานของบรษิทัในปี 2561 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.65 บาท คดิเป็นอตัราการจ่ายเงนิปัน
ผลทีร่อ้ยละ 46.52 โดยบรษิทัไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาล จากผลการด าเนินงานของบรษิทั ส าหรบังวด 6 เดอืนแรก
ของปี 2561 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท ดงันัน้บรษิทัยงัคงเหลอืเงนิปันผลตอ้งจ่ายในอตัราหุน้ละ 0.40 บาท 
ซึง่จะเสนอผูถ้อืหุน้พจิารณาในวาระถดัไป 

นอกเหนือจากผลการด าเนินงานทางด้านการเงนิแล้ว ในปีนี้บรษิัทขอเสนอผลการด าเนินงานในด้านอื่นๆ 
เพื่อใหค้รอบคลุมประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานดา้นความยัง่ยนื ดงันี้ 

ด้านเศรษฐกิจและบรรษทัภิบาล 

บรษิทัจดัใหค้วามส าคญักบัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีโดยมุ่งเน้นทีก่ารจดัระบบทีใ่หค้วามส าคญัแก่โครงสรา้ง
ของคณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ และผูถ้ือหุ้น เพื่อสรา้งความสามารถในการแข่งขนั และน าไปสู่ความเจรญิเตบิโตและ
เพิม่มลูค่าใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในระยะยาว โดยเมื่อวนัที ่21 สงิหาคม 2561 บรษิทัไดร้บัการรบัรองใหเ้ป็นสมาชกิของแนวร่วม
ปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจรติ (CAC) อกีทัง้ ในปี 2561 บรษิัทไดก้ารรบัรางวลั SET Sustainability 
Award ประเภท Rising Star และ Thailand Sustainability Investment (THSI) หรอืรายชื่อ “หุ้นยัง่ยนื” ต่อเนื่องเป็น  
ปีที ่4 และดว้ยรางวลันี้เอง ท าใหบ้รษิทัไดร้บัการคดัเลอืกเป็นหนึ่งใน 45 หุน้ ในดชันี SETTHSI จากตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยในฐานะบรษิทัจดทะเบยีนทีด่ าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยนืโดยค านึงถงึความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม สงัคม 
และบรรษทัภบิาล (Environment, Social and Governance หรอื ESG)  

ด้านสงัคม 

บรษิทัใหค้วามส าคญักบัพนักงานขององคก์ร ชุมชนและสงัคม โดยในปี 2561 บรษิทัใหค้วามส าคญักบัการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสงัคมในด้านต่างๆ ทัง้การพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ในชุมชน การส่งเสริม
ศลิปวฒันธรรมและประเพณีท้องถิ่น ตลอดจนกฬีาและสุขภาพอนามยั รวมถึงสนับสนุนถุงมือยางให้แก่ชุมชน และ
หน่วยงานต่างๆ อาท ิสภากาชาดไทย และผูป้ระสบภยั เป็นตน้ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 

บรษิทัใหค้วามส าคญัดา้นการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้มและการลดการใชท้รพัยากรธรรมชาต ิตลอดจนการลดการ
ปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์โดยในปี 2561 บรษิทัไดส้นบัสนุนการลดการใชพ้ลาสตกิใหม่ โดยเปลีย่นมาใชพ้ลาสตกิ
รไีซเคลิ และยงัคงรณรงคโ์ครงการบรรทุกยาง ตดิราง สรา้งรอยยิม้ ทีม่เีป้าหมายในการสง่เสรมิการขนสง่ยางกอ้นถว้ย
ทีไ่ม่สง่ผลกระทบบนทอ้งถนนและชุมชน  

ส าหรบันวตักรรมด้านสิง่แวดล้อมและสงัคม บรษิัทได้ด าเนินโครงการเพื่อสนองต่อประเด็นดงักล่าว อาทิ
โครงการพลังงานทดแทนด้วยหญ้าเนเปียร์ อันเป็นโครงการที่สามารถตอบโจทย์การสร้างความยัง่ยืนทัง้ด้าน
สิง่แวดลอ้มและชุมชน  

จากนัน้นายประกอบเปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถามขอ้สงสยั  

 



- 9 - 

นายนนัทพล จงวไิลเกษม ผูถ้อืหุน้ มขีอ้สอบถามดงันี้ 

1. ก าไรขัน้ตน้ และก าไรสทุธขิองถุงมอืยางอยู่ทีเ่ท่าใด 

2. เป้าหมายการเตบิโตของปรมิาณการขายถุงมอืยางเป็นอย่างไร 

3. ตามทีร่ายงาน บรษิทัมอีตัราก าไรสทุธริอ้ยละ 2.8 อยากสอบถามว่ามธีุรกจิสว่นใดกดดนัผลประกอบการ 
และบรษิทัมแีนวทางแกไ้ขอย่างไร 

นางสาวธนวรรณ เสงีย่มศกัดิ ์ผูจ้ดัการสายงานพฒันาธุรกจิ และ CFO สายธุรกจิถุงมอืยาง ชีแ้จงว่า ภาพรวม
ผลประกอบการ รวมถงึก าไรของธุรกจิถุงมอืยาง ค่อนขา้งใกลเ้คยีงกบัธุรกจิประเภทเดยีวกนัในประเทศเพื่อนบา้น สว่น
การเติบโตในเชงิปรมิาณการขาย ถือว่าสูงกว่าการเติบโตโดยรวมของอุตสาหกรรมที่ร้อยละ 8-10 เนื่องจากปรมิาณ
ความตอ้งการของตลาดยงัมอียู่อย่างต่อเนื่อง ทางบรษิทัยงัคงมแีผนทีจ่ะขยายก าลงัการผลติ เพื่อรองรบัการเตบิโตของ
ตลาด แต่จะขยายมากน้อยเพยีงใดกต็้องดูตามสภาวะอุตสาหกรรมเป็นหลกั ในปีทีผ่่านมาบรษิทัมกี าลงัการผลติอยู่ที่
ประมาณ 17,000 ล้านชิ้น ต่อมามกีารควบกจิการท าให้ก าลงัการผลติเพิ่มขึน้เป็นประมาณ 21,000 ล้านชิ้น คาดว่า
ภายในปีนี้ บรษิทัจะมกี าลงัการผลติรวมทัง้โรงงานทีห่าดใหญ่ ตรงั และสรุาษฎรธ์านีอยู่ที ่24,000 ลา้นชิน้  

นายไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ชีแ้จงเพิม่เตมิถงึการด าเนินงานธรุกจิถุงมอื
ยางว่า บรษิทัเป็นผูเ้ชีย่วชาญทีอ่ยู่ในธุรกจินี้มานานกว่า 30 ปี และยงัคงด าเนินงานต่อเนื่อง เราตัง้เป้าหมายทีจ่ะไปให้
ถงึก าลงัการผลติที ่30,000 ลา้นชิน้ นับเป็นส่วนแบ่งทางการตลาดทีร่อ้ยละ 11 ของความต้องการในการบรโิภคถุงมอื
ยางทัว่โลก เพื่อใหบ้รษิัทเติบโตถงึระดบัที่ท าให้ผู้บรโิภคให้ความสนใจ เน่ืองจากผู้บรโิภคส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจกบั
ผูป้ระกอบการทีป่ระเทศมาเลเซยีซึง่ถอืเป็นผูผ้ลติถุงมอืยางรายใหญ่ของโลก 

ส่วนอตัราก าไรสุทธริอ้ยละ 2.8 ถือว่าบรษิัทบรหิารงานได้ดพีอสมควรภายใต้สภาวะราคายางที่ตกต ่าอย่าง
ต่อเนื่อง และตลาดมอีุปทานมากกว่าอุปสงค ์ท าใหร้าคาขายกล็ดต ่าลงเช่นกนั 

นายกติชิยั สนิเจรญิกุล กรรมการบรหิาร ชี้แจงว่า ส าหรบัแรงกดดนั น่าจะมทีี่ธุรกจิต้นน ้า คอืสวนยางพารา 
เพราะยงัอยู่ในช่วงเริม่ตน้และราคายางยงัอยู่ในระดบัต ่า อย่างไรกด็ ีธุรกจินี้ยงัมขีนาดเลก็และไม่มนียัส าคญัมาก สว่นที่
มนียัส าคญัคอืธุรกจิกลางน ้าทีม่ขีนาดใหญ่มาก และธุรกจิปลายน ้าคอื ถุงมอืยาง หากเตบิโตขึน้ อตัราสว่นก าไรภาพรวม
กน่็าจะดขีึน้ตามไปดว้ย 

นางสาวธนวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า อตัราก าไรของถุงมือยางจะดีกว่ายางธรรมชาติ แต่ในขณะนี้ บรษิัทมี
รายไดจ้ากธุรกจิถุงมอืยางเพยีงรอ้ยละ 16 ของรายไดร้วม 

นายนนัทพล สอบถามว่า อตัราก าไรสทุธริอ้ยละ 2.8 ถอืว่าเป็นค่ามาตรฐานของอุตสาหกรรมนี้หรอืไม่ 

นายไวยวุฒ ิชีแ้จงว่า ในสภาวะทีผ่่านมานี้ ถอืว่าบรษิทัท าไดด้กีว่ามาตรฐาน 

นายภทัราวุธ พาณิชยก์ุล กรรมการบรหิาร และ CFO ชีแ้จงเพิม่เตมิว่า ส าหรบัธุรกจิยางธรรมชาติและธุรกจิ
ถุงมือยาง บรษิัทท าได้ตามค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม บางส่วนถือได้ว่าดีกว่าอุตสาหกรรมอีกด้วย เพียงแต่สดัส่วน
รายได้ของธุรกจิยางธรรมชาต ิซึง่มปีระมาณรอ้ยละ 84 เมื่อพจิารณาควบคู่กบัอตัราก าไรซึง่น้อยกว่าของธุรกจิถุงมอื
ยางนัน้ ท าใหโ้ดยรวมเราท าไดด้กีว่าค่าเฉลีย่อุตสาหกรรมเลก็น้อย 

นายณรงค ์เตชะนิรตัศิยั ผูถ้อืหุน้สอบถามว่า 

1. เพราะเหตุใดก าไรของบรษิทัในไตรมาส 4/2561 เทยีบกบัไตรมาส 1-3/2561 จงึลดลง  

2. ส าหรบัธุรกจิถุงมอืยาง หากประสบกบัความผนัผวนของราคายางธรรมชาต ิจะมผีลต่อก าไรอย่างไร  
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3. ในปีทีผ่่านมา บรษิทัใชน้โยบาย Selective Selling ในการขายไดด้ ีในปีต่อไปจะท าไดด้ต่ีอเนื่องหรอืไม่ 

นายไวยวุฒิ ชี้แจงว่า ในไตรมาส 4/2561 ประสบกบัปัญหาในเรื่องของอากาศทีแ่ห้งแลง้มาก โดยเฉพาะใน
ประเทศไทย อนิโดนีเซยี และเวยีดนาม สง่ผลใหว้ตัถุดบิมปีรมิาณน้อยและมรีาคาแพง ถงึแมร้าคาจะปรบัตวัดขีึน้รอ้ยละ 
20-30 แต่กย็งัตอ้งพจิารณาปัจจยัดา้นสภาวะอากาศว่าปรมิาณฝนจะมมีากน้อยเพยีงใด ซึง่เป็นปัจจยัทีป่ระเมนิไดย้าก 
อีกหนึ่งปัญหาใหญ่คือเรื่องอุปสงค์และอุปทาน โดยเฉพาะในประเทศจีน ซึ่งยงัมสีนิค้าคงเหลือค่อนข้างมาก ส่วน
นโยบาย Selective Selling ก็ยงัคงท าอย่างต่อเนื่อง สรุปแล้วในไตรมาส 4/2561 บริษัทมีต้นทุนการซื้อวัตถุดิบที่
ค่อนขา้งสูง แต่ในส่วนของธุรกจิถุงมอืยาง แม้จะประสบกบัการผนัผวนของราคายาง ซึ่งเป็นวตัถุดบิหลกัในการผลติ  
แต่จะสง่ผลต่อราคาขายไม่มากนกั 

นายณรงค ์สอบถามว่า การขายถุงมอืยางมกีารท าสญัญาระยะยาวหรอืไม่  

นายไวยวุฒ ิชีแ้จงว่า กม็หีลากหลาย แต่ส าหรบัลกูคา้ใหม่ โดยเฉพาะประเทศทีก่ าลงัพฒันา ซึง่มปีรมิาณการ
ซือ้เพิม่ขึน้เรื่อยๆ จะท าการซือ้ขายแบบสง่มอบทนัท ี(Spot Market)  

นายณรงค ์สอบถามว่า หากราคายางธรรมชาตผินัผวนมาก จะมผีลต่อก าไรของถุงมอืยางหรอืไม ่เพราะเราไม่
สามารถปรบัราคาไดร้วดเรว็  

นายไวยวุฒ ิชีแ้จงว่าการปรบัราคานัน้ขึน้อยู่กบับรษิทั หากว่าบรษิทัปรบัราคาเรว็การซือ้ในระยะสัน้จะหายไป 
แต่อย่างไรกต็ามตอ้งเปรยีบเทยีบกบัถุงมอืยางสงัเคราะหด์ว้ย หากราคาถุงมอืยางธรรมชาตมิรีาคาเพิม่สงูขึน้ แต่ราคา
ถุงมอืยางสงัเคราะหไ์ม่ปรบั ผูบ้รโิภคกจ็ะหนัไปใชถุ้งมอืยางสงัเคราะหม์ากขึน้ แต่ส าหรบับรษิทัซึง่เป็นผูผ้ลติถุงมอืยาง
ทัง้ 2 ประเภท ถอืไดว้่ามคีวามยดืหยุ่นในการผลติมาก อย่างไรกต็าม ส าหรบัถุงมอืยางธรรมชาตกิถ็อืว่าเป็นจุดแขง็ของ
บรษิทั   

นอกจากนัน้ มคี าถามจากนางสาวศศธิร สกุลจตุพร ผูถ้อืหุน้ เขยีนมาสอบถามดงันี้  

1. เหตุใดผลประกอบการในไตรมาส 4/2561 จงึถดถอย 

2. ก าไรจากธุรกจิถุงมอืยาง คดิเป็นสดัสว่นเท่าใดของก าไรของบรษิทั 

3. มลูค่าตามบญัช ี(Book Value) ของบรษิทัจะเป็นเท่าใด หลงัจากบรษิทัศรตีรงัโกลฟส ์แปรสภาพเป็น
บรษิทัมหาชน 

นางสาวทพิยว์ด ีแจง้ว่าส าหรบัค าถามแรก ไดม้กีารชีแ้จงไปแลว้ขา้งตน้ 

นายภัทราวุธ ตอบค าถามขอ้ถดัมาว่าก าไรจากธุรกจิถุงมอืยางคดิเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 50 และจาก
ธุรกจิยางธรรมชาตปิระมาณรอ้ยละ 50  

นางสาวทพิยว์ด ีใหข้อ้มลูเพิม่เตมิว่า ตัง้แต่เดอืนมนีาคม 2560 เป็นตน้มา บรษิทัมสีดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั
ศรตีรงัโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ที่ร้อยละ 90 แต่หลงัจากการควบกิจการกับบริษัท ไทยกอง จ ากดั (มหาชน) 
สดัส่วนการถอืหุน้อยู่ทีร่อ้ยละ 81 ดงันัน้การบนัทกึบญัชกีจ็ะปรบัเปลีย่นตามสดัส่วนดงักล่าว ส าหรบัค าถามในขอ้ที ่3 
นัน้ ขอเรยีนว่ารายละเอยีดจะปรากฏในผลประกอบการของไตรมาส 2/2562 เนื่องจากการแปรสภาพเกดิขึน้เมื่อวนัที ่1 
เมษายน 2562 ทีผ่่านมา 

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อสงสัยใดๆ เพิ่มเติม นายประกอบจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการในรอบปี 2561 และพจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบรษิทัประจ าปี 2561 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ที่
น าเสนอ 
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 ทีป่ระชุมพจิารณาแล้วรบัทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี  2561 และมมีตอินุมตัิงบแสดง
ฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของบรษิทัประจ าปี 2561 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 โดยทีป่ระชุมไดม้ี
มตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 1,029,050,957 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.83 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
งดออกเสยีง 1,769,700 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.17 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

  

3. พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลของบริษทัประจ าปี 2561 และรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

นายประกอบมอบหมายให้นายภทัราวุธ  พาณิชยก์ุล กรรมการของบรษิทั และ CFO เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอยีด
ในวาระนี้ใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 

 นายภทัราวุธ รายงานต่อทีป่ระชุมว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบรษิทั บรษิทั
ต้องจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละห้าของก าไรสุทธปิระจ าปี  หกัด้วยยอดเงนิ
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิของทุนจดทะเบยีน และหา้มมใิหบ้รษิทั
จ่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไร  เนื่องจากบรษิัทได้จดัสรรก าไรสุทธเิป็นทุนส ารองตามกฎหมาย
ครบจ านวนตามทีก่ฎหมายก าหนดแลว้ ดงันัน้ บรษิทัจงึไม่ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธเิพื่อเป็นเงนิทุนส ารองตามกฎหมายอกี 

 ปัจจุบนับรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลประมาณรอ้ยละ 30 ของก าไรสุทธ ิทัง้นี้ ต้องไม่เกนิก าไรสะสมของ
บรษิทัทีป่รากฏในงบการเงนิเฉพาะกจิการ โดยค านึงถงึสถานะทางการเงนิ ผลการด าเนินงาน กระแสเงนิสดของบรษิทั 
ความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลของบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วม รวมทัง้บรษิัทร่วมทุน (Joint Venture) รวมถึงการ
คาดการณ์ความจ าเป็นของเงินทุนที่จะรองรบัการเติบโตของบริษัทในอนาคต สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ และ
ผลกระทบจากปัจจยัภายนอกทีบ่รษิทัคาดว่าจะมผีลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิทัเพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไป
อย่างมเีสถยีรภาพ 

 ทัง้นี้ ในปี 2561 บรษิทัมกี าไรสุทธติามงบการเงนิรวม จ านวน 2,146 ลา้นบาท  โดยขอ้มูลเปรยีบเทยีบการ
จ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานของปี 2559-2561 แสดงไดด้งันี้ 

ขอ้มลูเปรยีบเทยีบการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2559 – 2561 

 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

ก าไรสทุธงิบการเงนิรวม (ลา้นบาท) 2,146 (1,418) (758) 

ก าไรสทุธต่ิอหุน้งบการเงนิรวม (บาท) 1.34 (1.05) (0.59) 

จ านวนเงนิปันผลประจ าปีต่อหุน้ (บาท) 

       เงนิปันผลระหว่างกาล (บาท/หุน้) 

       เงนิปันผลงวดสดุทา้ย (บาท/หุน้) 

*0.65 

**0.25 

0.40 

- 

- 

- 

0.40 

- 

0.40 
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 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

จ านวนหุน้  1,536 1,536 1,280 

รวมจ านวนเงนิปันผลจ่าย (ลา้นบาท) 998 - 512 

สดัสว่นการจ่ายปันผลเทยีบก าไรสทุธขิอง 
งบการเงนิรวม (%) 

46.52 - N/A 

* เสนอเพือ่พจิารณาอนุมตั ิ
** รายงานเพือ่ทราบ (จ่ายเมือ่วนัที ่28 กนัยายน 2561) 

 จากการพจิารณาปัจจยัต่างๆ และความสามารถดา้นกระแสเงนิสดในปัจจุบนั จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุม    
ผู้ถือหุ้นอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.65 
บาท รวมเป็นเงนิจ านวนทัง้สิน้ 998.40 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 46.52 ของก าไรสทุธขิองงบการเงนิรวม ซึง่เป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิัทในปัจจุบนั โดยบรษิัทได้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานของ
บรษิัทให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 384 ล้านบาท เมื่อวนัที่ 28 กนัยายน 2561 แล้ว 
ดงันัน้บรษิัทยงัคงเหลอืเงนิปันผลต้องจ่ายในอตัราหุน้ละ 0.40 บาท รวมเป็นเงนิจ านวนทัง้สิน้ 614.40 ลา้นบาท โดย
จ่ายจากก าไรสุทธสิ่วนทีไ่ดห้กัผลขาดทุนสะสมยกมาไม่เกนิ 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบญัชปัีจจุบนั ซึง่ผูถ้อืหุน้ประเภท
บุคคลธรรมดาไม่ไดร้บัเครดติในการค านวณภาษเีงนิปันผล 

 หากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้รบัการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
คณะกรรมการบรษิัท ก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุ้นที่มสีทิธริบัเงนิปันผล (Record Date) ในวนัที่ 10 พฤษภาคม 
2562  

 ผูถ้อืหุน้ซึง่ถอืหุน้ของบรษิทัผ่านบญัชหีลกัทรพัยซ์ึง่เปิดไวโ้ดยตรงกบั The Central Depository (Pte) Limited 
(“CDP”) (“ผูฝ้ากหลกัทรพัย”์) หรอืบุคคลซึง่มหีุน้ของบรษิทัอยู่ในบญัชหีลกัทรพัยซ์ึง่เปิดไวก้บัตวัแทนรบัฝากหลกัทรพัย ์
(Depository Agents) ณ เวลา 17.00 น. (ตามเวลาสงิคโปร์) ของวนัที่ 10 พฤษภาคม 2562 มีสทิธิได้รบัเงนิปันผล
ประจ าปี 2561 

 ทัง้นี้ บรษิทัก าหนดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2561 ในวนัที ่29 พฤษภาคม 2562 

 จากนัน้นายประกอบเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามขอ้สงสยั  

 เมื่อไม่มผีูใ้ดมขีอ้ซกัถาม นายประกอบจงึขอให้ทีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัประจ าปี 
2561 และรบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ และมมีติอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัประจ าปี 2561 และรบัทราบการจ่ายเงนิปัน
ผลระหว่างกาล ตามรายละเอยีดทีเ่สนอทุกประการ โดยทีป่ระชุมไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 1,030,820,657 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
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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. นางสาวอานุสรา จติตม์ติรภาพ   กรรมการ / กรรมการอสิระ 
2. นายเฉลมิภพ แก่นจนั    กรรมการ 
3. นายเกรยีง  ยรรยงดลิก   กรรมการ / กรรมการอสิระ 
4. นายไชยยศ สนิเจรญิกุล   กรรมการ 

โดยกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระดงักล่าวขา้งต้นมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัการเลอืกตัง้ใหเ้ขา้มาด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบรษิทัไดอ้กี  

ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาของบรษิทั เหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้นางสาวอานุสรา  
จติต์มิตรภาพ นายเฉลิมภพ แก่นจนั  นายเกรยีง ยรรยงดิลก และนายไชยยศ สนิเจรญิกุล กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการและหรือกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัทและผู้ถือหุ้น และบุคคลดงักล่าวมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนดไว ้ในส่วนของกรรมการอสิระ ถงึแม้ว่า นายเกรยีง  ยรรยง
ดิลก จะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี แล้ว แต่บุคคลดังกล่าวยงัคงมีความเป็นอิสระ สามารถให้
ความเหน็ไดอ้ย่างอสิระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง     

ทัง้นี้ ประวตัขิองผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อใหแ้ต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ ปรากฏ
ในสิง่ที่ส่งมาดว้ย 3 ในหนังสอืเชญิประชุมผูถ้ือหุ้น และที่แสดงในหน้าจอที่ก าลงัน าเสนอ กรรมการอสิระของบรษิัทมี
คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระซึง่เขม้กว่าขอ้ก าหนดตามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

จากนัน้นายประกอบเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยั เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถาม จึงมอบหมายให ้
นางร่มธรรมด าเนินการใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีครัง้หนึ่ง ดงันี้ 

1. นางสาวอานุสรา จติตม์ติรภาพ 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมมีติอนุมตัิแต่งตัง้นางสาวอานุสรา จิตต์มติรภาพ กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการและกรรมการอสิระของบรษิทัต่อไปอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย 1,030,810,257 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
งดออกเสยีง 10,400 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
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2. นายเฉลมิภพ แก่นจนั 
 

ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ และมมีตอินุมตัแิต่งตัง้นายเฉลมิภพ แก่นจนั กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บรษิทัต่อไปอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย 1,025,471,856 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.48 
ไม่เหน็ดว้ย 5,348,801 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.52 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

3. นายเกรยีง ยรรยงดลิก 
 

ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ และมมีตอินุมตัแิต่งตัง้นายเกรยีง ยรรยงดลิก กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการและ
กรรมการอสิระของบรษิทัต่อไปอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
ดงันี้ 

 

เหน็ดว้ย 1,020,973,942 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.04 
ไม่เหน็ดว้ย 9,476,715 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.92 
งดออกเสยีง 370,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.04 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

 

4. นายไชยยศ สนิเจรญิกุล 
 

ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ และมมีตอินุมตัแิต่งตัง้นายไชยยศ สนิเจรญิกุล กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบรษิทัต่อไปอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 

เหน็ดว้ย 1,025,471,856 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.48 
ไม่เหน็ดว้ย 5,348,801 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.52 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

 

5. พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 

นายประกอบไดช้ีแ้จงใหท้ีป่ระชมุทราบวา่ ตามทีไ่ดผ้่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
จงึเหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัประจ าปี 2562 รวมเป็นเงนิจ านวนไม่
เกนิ 8,028,000 บาทซึง่เท่ากบัปีทีผ่่านมา โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการ 
- ประธานกรรมการ     804,000  บาท/คน/ปี 
- กรรมการบรษิทั      600,000  บาท/คน/ปี 

ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ    936,000  บาท/คน/ปี 
- กรรมการตรวจสอบ     744,000  บาท/คน/ปี 
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โดยมรีายละเอยีดแสดงตามตารางไดด้งันี้ 
 ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

 2562 2561 2560 
คณะกรรมการ 5,604,000.- 5,604,000.- 5,569,000.- 
คณะกรรมการตรวจสอบ 2,424,000.- 2,424,000.- 2,424,000.- 
 รวม 8,028,000.- 8,028,000.-    7,993,000.- 

 

 บรษิัทจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการในรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการรายปี มกี าหนดจ่ายปีละ 2 ครัง้ โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 

  ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/ปี) 
ช่ือ ต าแหน่ง 2562 2561 2560 

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

กรรมการอสิระและ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

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

3. นายไชยยศ  สนิเจรญิกุล กรรมการ 600,000.- 600,000.- 600,000.- 
4. นายกติชิยั  สนิเจรญิกุล กรรมการ 600,000.- 600,000.- 600,000.- 
5. นายวรีสทิธิ ์ สนิเจรญิกุล กรรมการ 600,000.- 600,000.- 600,000.- 
6. นายล ีพอล สเุมธ กรรมการ 600,000.- 600,000.- 600,000.- 
7. นายภทัราวธุ  พาณิชยก์ุล กรรมการ   600,000.- 600,000.- 600,000.- 
8. นายหลี ่ซื่อเฉียง กรรมการ  600,000.- 600,000.- 600,000.- 
9. นายเฉลมิภพ แก่นจนั กรรมการ 600,000.- 600,000.- 600,000.- 
10. นายเนียว อา แชบ* กรรมการอสิระ - - 400,000.- 
11. นายเกรยีง  ยรรยงดลิก กรรมการอสิระและ 

กรรมการตรวจสอบ 
744,000.- 744,000.- 744,000.- 

12. นายสมชัชา  โพธิถ์าวร กรรมการอสิระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

744,000.- 744,000.- 744,000.- 

13. นางสาวอานุสรา  
จติตม์ติรภาพ** 

กรรมการอสิระ 600,000.- 600,000.- 165,000.- 

หมายเหตุ 
* นายเนียว อา แชบ ลาออกจากต าแหน่งตัง้แต่วนัที ่24 สงิหาคม 2560 
** นางสาวอานุสรา จติต์มติรภาพ ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ ตัง้แต่วนัที ่21 กนัยายน 2560 
  

 จากนัน้นายประกอบเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามขอ้สงสยั  

 เมื่อไม่มผีูใ้ดสอบถาม จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 

ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ และมมีติอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 โดยมรีายละเอยีดตามที่
เสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท ์ดงันี้ 
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เหน็ดว้ย 1,030,820,657 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

6. พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 

นายประกอบชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดัซึง่ก าหนดใหท้ีป่ระชุม
สามญัประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชขีองบรษิทัทุกปี  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบญัชีของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
ประจ าปีทีผ่่านมา ตลอดจนคุณสมบตัแิละการใหค้วามเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทั ไม่มคีวามสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีกบั
บรษิทั/ บรษิทัย่อย/ ผูบ้รหิาร/ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด ท าใหม้คีวามเป็นอสิระใน
การปฏบิตังิานไดอ้ย่างเตม็ที่ รวมทัง้เป็นส านกังานสอบบญัชสีากลและค่าสอบบญัชมีคีวามเหมาะสม และมคีวามรูค้วาม
เขา้ใจในธุรกจิของบรษิัทและกลุ่มบรษิัท จงึเหน็ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชแีห่ง บรษิัท ส านักงาน      
อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจ าปี 2562  โดยมรีายชื่อดงันี้  

รายชื่อผูส้อบบญัช ี เลขทีใ่บอนุญาต 
ปีทีส่อบบญัชใีหบ้รษิทัในรอบ
ระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา 

1. นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน 3930 2561 
2. นางสาวกรองแกว้ ลมิป์กติตกิุล 5874 - 
3. นายณฐัวุฒ ิสนัตเิพช็ร 5730 - 

 

โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงินของบรษิัท และในกรณีทีผู่้สอบ
บญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวขา้งต้นไม่สามารถปฏบิตังิานได ้ใหบ้รษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
อื่นของบรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั แทนได ้ 

ส าหรบัปี 2562 บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั ไดเ้สนอค่าตอบแทนการสอบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัยอ่ยอกี 
9  แห่งเป็นจ านวนเงนิรวม 9,624,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบญัชเีฉพาะบรษิทัจ านวน 6,100,000 บาท และค่าสอบ
บญัชขีองบรษิัทย่อยจ านวน 3,524,000 บาท ซึ่งค่าสอบบญัชีดงักล่าวเพิ่มขึน้จากปีก่อนร้อยละ 7.8 ตารางด้านล่าง
แสดงขอ้มลูเปรยีบเทยีบค่าสอบบญัชใีนรอบปีทีผ่่านมาไดด้งันี้ 

หน่วย : บาท 
 2562 2561 
ค่าสอบบญัชงีบประจ าปี 4,944,000  4,249,000 
ค่าสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส 4,680,000 4,680,000 
รวมค่าสอบบญัชี 9,624,000 8,929,000 

นอกจากนี้ บรษิทัไดใ้ชบ้รกิารผูส้อบบญัชขีองบรษิทัยอ่ยทีอ่ยู่ต่างประเทศจากส านกังานสอบบญัชเีดยีวกนัและ
บางบรษิัทย่อยใช้บรกิารจากส านักงานสอบบญัชอีื่นๆ ทัง้นี้ การเลอืกใช้ผูส้อบบญัชขีองแต่ละบรษิัท จะพจิารณาจาก
คุณภาพการให้บรกิารและอตัราค่าสอบบญัชเีป็นหลกั ส าหรบับรษิัทย่อยที่อยู่ต่างประเทศที่ใช้บรกิารส านักงานสอบ
บญัชอีื่น คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลใหส้ามารถจดัท างบการเงนิไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา 
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จากนัน้นายประกอบเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามขอ้สงสยั  

 เมื่อไม่มผีูใ้ดสอบถาม จงึขอใหท้ี่ประชุมพจิารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปี 
2562 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 โดยมี
รายละเอยีดตามทีเ่สนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท ์ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 1,030,820,657 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

 

7. พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ 

ไม่มผีูใ้ดเสนอเรื่องอื่นใดใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 

จากนัน้ นายประกอบไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถามหรอืแสดงขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ 

นายนนัทพล จงวไิลเกษม ผูถ้อืหุน้ ถามค าถามเพิม่เตมิ ดงันี้ 

1. ในปีนี้จะมกีารควบรวมและการซือ้กจิการ (M&A) อกีหรอืไม่ 

2. ขอทราบวสิยัทศัน์ของ ดร. ไวยวุฒ ิในปีนี้ 

นายไวยวุฒ ิชีแ้จงว่า บรษิทัไม่เคยปิดกัน้หากว่ามโีอกาสทีด่ ีทีจ่ะสง่เสรมิมลูค่าของบรษิทั ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะ
รบัฟังและพจิารณา ทีผ่่านมากม็ขีอ้เสนอดีๆ  เขา้มาใหบ้รษิทัไดศ้กึษา โดยในช่วงนี้บรษิทัเน้นการขยายโรงงาน แต่หาก
มขีอ้เสนอดีๆ  เขา้มาบรษิทักไ็ม่ปฏเิสธ 

ส าหรบัวสิยัทศัน์ปีนี้ กเ็ป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากปีทีผ่่านมา หากยอ้นไปในปี 2554 บรษิทัไดจ้ดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัย์สงิคโปร์ และระดมทุนได้ 8,000 ล้านบาท ถือเป็นโครงการใหญ่ที่เพิ่มรากฐานส าหรบัธุรกิจยาง
ธรรมชาต ิซึง่ด าเนินการเสรจ็สิน้ไปแลว้ หลงัจากนี้กค็งมกีารขยายโรงงานเพิม่เตมิ 1-2 โรงงาน ซึง่ถอืเป็นเรื่องปกติที่
ต้องด าเนินการต่อ ไม่หยุดนิ่ง เนื่องจากบรษิัทยงัคงยดึนโยบาย growth strategy สิง่ที่ไม่ได้ท าในปีที่ผ่านมา คอืการ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในปีต่อไปจะพยายามบริหารงานเพื่อจ่ายเงินปันผลให้ได้อย่างสม ่าเสมอ ส าหรบัใน     
ภาพใหญ่ วสิยัทศัน์ของบรษิทัยงัคงด าเนินธุรกจิครบวงจร ทัง้ต้นน ้า กลางน ้า และปลายน ้า โดยเฉพาะธุรกจิปลายน ้า 
คอืถุงมอืยาง จะขยายอย่างจรงิจงัต่อไปเรื่อยๆ ตามความตอ้งการของตลาดทีย่งัคงมมีากขึน้เรื่อยๆ เช่นกนั 

นอกจากนี้ นายไวยวุฒยิงักล่าวถงึ เรื่องกลิน่จากโรงงานของบรษิทัในจงัหวดัเลย ซึง่มผีูถ้อืหุน้ทีม่าร่วมประชุม
ผูถ้อืหุน้ในปีทีแ่ลว้มารอ้งเรยีน โดยนายประกอบขออนุญาตอ่านจดหมายจาก ศาสตราจารย ์ดร. อุทุมพร จามรมาน ซึง่
เขยีนมาแจง้ความกา้วหน้าในการแกไ้ขปัญหาเรื่องกลิน่ของบรษิทั และแสดงความขอบคุณทีท่างผูบ้รหิารของบรษิทัได้
ใหค้วามส าคญัในการตดิตามแกไ้ขอย่างจรงิจงั จนท าใหส้ภาวะอากาศบรเิวณโดยรอบโรงงานกลบัมาดขีึน้เป็นอย่างมาก 
สอดคลอ้งกบันโยบายเรื่องสิง่แวดลอ้มของบรษิทั และท าใหโ้รงงานสามารถอยู่ร่วมกบัชุมชนได ้
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นายสมพร จงวไิลเกษม ผูถ้ือหุ้น ไดส้อบถามว่า จนถึงวนันี้บรษิัทได้ด าเนินงานในปี 2562 ผ่านมา 4 เดอืน
แลว้ พอจะคาดหมายไดแ้ลว้หรอืไม่ว่า ก าไรของปีนี้จะดกีว่าปีทีแ่ลว้หรอืไม่  

นายไวยวุฒิ ชี้แจงว่า ในเรื่องของตัวเลขทางการเงนิคงไม่สามารถเปิดเผยได้ อย่างไรก็ตามในฐานะของ
ผูบ้รหิารจะพยายามท าใหด้ทีีส่ดุ เพื่อประโยชน์ของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ทุกท่าน 

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ประธานจงึกล่าวปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา 12.10 น.   

        
          (นายไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล)   
                     ประธานทีป่ระชุม 


