รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2565
บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 (“ทีป่ ระชุม”) ของบริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
(“บริ ษทั ฯ”) ได้จดั ขึน้ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 7 เมษายน 2565 เวลา 10.05 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-AGM) ตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์อ่นื ที่
เกีย่ วข้อง
เริ่มการประชุม
นางอมรลดา พงษ์สุธรี ุ่งเรือง ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูด้ าเนินการประชุม ได้กล่าวแนะนากรรมการ ผูบ้ ริหาร เลขานุ การ
บริษทั และทีป่ รึกษาของบริษทั ฯ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม ดังนี้
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1. ศาสตราจารย์ ดร. วีรกร อ่องสกุล

2. นายกิตชิ ยั สินเจริญกุล
3. ดร.ไวยวุฒ ิ สินเจริญกุล
4. นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล
5. นายวีรสิทธิ ์ สินเจริญกุล
6. นายวิทย์นาถ สินเจริญกุล
7. นายอนันต์ พฤกษานุศกั ดิ ์
8. นางสาวธนวรรณ เสงีย่ มศักดิ ์
9. นายเฉีย ชี ปิ ง
10. นางอุณากร พฤฒิธาดา

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ กรรมการบริหารความเสีย่ ง กรรมการบริหาร และกรรมการ
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั ่งยืน และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง และกรรมการบริหาร
กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนา
เพื่อความยั ่งยืน และผูอ้ านวยการสายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ กรรมการบริหารความเสีย่ ง กรรมการบรรษัทภิบาลและการ
พัฒนาเพื่อความยั ่งยืน และผูอ้ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน
กรรมการ และผูอ้ านวยการสายงานการตลาด
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

(กรรมการเข้าร่วมประชุมจานวน 10 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ 90.91 ของจานวนกรรมการทัง้ หมดของบริษทั ฯ)
กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม1
1. พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและการ

พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 เนื่องจากอยู่ระหว่างการกักตัวจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1
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พัฒนาเพื่อความยั ่งยืน กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีจากบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด
นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน
ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษทั สานักงานกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จากัด
นายวิศรุต เมฆาอภิรกั ษ์ ทาหน้าทีเ่ ป็ น inspector เพื่อดูแลการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เป็ นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตาม
กฎหมายและข้อบังคับบริษทั รวมถึงเป็ นพยานในการนับคะแนน
เลขานุการบริษทั
นางสาวกฤตยา วุฒภิ ดาดร ทาหน้าทีเ่ ป็ นเลขานุการทีป่ ระชุมและพยานในการนับคะแนน
ศาสตราจารย์ ดร. วีรกร อ่องสกุล ประธานกรรมการ ทาหน้าทีเ่ ป็ นประธานทีป่ ระชุม (“ประธานฯ”) ได้แจ้งให้ท่ี
ประชุมทราบถึงข้อมูลทัวไปเกี
่
่ยวกับจานวนทุนและหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิในการเข้าร่วม
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 ดังนี้
ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็ น
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
เป็ นหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายแล้ว
มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ

1,434,780,000
2,869,560,000
1,431,630,705
2,863,261,410
0.5

บาท
หุน้
บาท
หุน้
บาท

ในการประชุมครัง้ นี้ มีผถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย และผูร้ บั มอบฉันทะมาประชุม 180 ราย รวมผู้
ถื อ หุ้ น เข้า ร่ ว มประชุ ม ด้ ว ยตนเองและผู้ ร ับ มอบฉั น ทะเข้า ร่ ว มประชุ ม ทัง้ สิ้น 181 ราย นั บ จ านวนหุ้น รวมกัน ได้
2,009,250,615 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 70.1734 ของจานวนหุ้นทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ กล่าวคือ มีผู้ถือหุน้
และผูร้ บั มอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด โดยถือหุน้ นับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ครบเป็ นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติ
บริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และข้อบังคับของบริษทั ฯ แล้ว
หลังจากเริม่ การประชุม มีผถู้ อื หุน้ ซึง่ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเข้าร่วมประชุมเพิม่ เติมอีกจานวน 23 ราย จึงทา
ให้จานวนผู้ถอื หุ้นทีเ่ ข้าร่วมประชุม ด้วยตนเองและผู้รบั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทัง้ สิ้น 205 ราย นับจานวนหุ้นรวมได้
ทัง้ สิน้ 2,010,284,019 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 70.2095 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ
ได้ทาการปรับปรุงจานวนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้สอดคล้องกับจานวนผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วม
ประชุมตามความเป็ นจริง
ประธานฯ ได้กล่าวเปิ ดการประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระทีร่ ะบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
และมอบหมายให้นางอมรลดา พงษ์สุธรี ุ่งเรือง ชี้แจงให้ทป่ี ระชุมทราบถึงวิธปี ฏิบตั ใิ นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสาหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดที่
ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษทั ฯ จะเปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วม
ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นทีเ่ กี่ยวข้องกับวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม โดยหากเป็ นเรื่องทีไ่ ม่
เกี่ยวข้องกับวาระดังกล่าว บริษทั ฯ ขอความร่วมมือให้ซกั ถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องดังกล่าวในวาระพิจารณา
เรื่องอื่นๆ
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565
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จากนัน้ ประธานฯ จึงเริม่ การประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็ นการพิจารณารับรองรายงานการประชุม สามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี
2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 โดยได้มกี ารจัดทารายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม พร้อมทัง้ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษทั ฯ และจัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์
ภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมายกาหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 1 ในหนังสือเชิญประชุม
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มผี ถู้ อื หุน้
ท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนัน้ ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ โดยมติในวาระนี้ตอ้ ง
ได้รบั อนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม

ทีป่ ระชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ซึ่งจัดขึน้ เมื่อวันที่ 2 เมษายน
2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มีผ้ถู ือหุ้นที่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (198 ราย)

จานวน (เสียง)
2,009,573,119
0
0
0
2,009,573,119

คิ ดเป็ นร้อยละ
100.0000
0.0000
0.0000
-

วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนิ นงานของคณะกรรมการบริ ษทั ในรอบปี 2564 และพิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ น
ของบริษทั ฯ ประจาปี 2564 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางอรลักษณ์ นาคินทร์ ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน เป็ นผูอ้ ธิบายรายละเอียด
ในวาระนี้ต่อทีป่ ระชุม
นางอรลักษณ์ นาคินทร์ นาเสนอต่อทีป่ ระชุมว่าวาระนี้เป็ นวาระรับทราบผลการดาเนินงานของคณะกรรมการ
บริษัทในรอบปี 2564 และพิจารณาอนุ มตั ิงบการเงินของบริษัทฯ ประจาปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 พร้อม
รายงานของผูส้ อบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั แล้ว
รายละเอียดปรากฎตามรายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ “งบการเงิน” ซึง่ สามารถสรุปดังนี้
งบการเงินรวมนี้ได้จดั ทาขึน้ โดยรวมงบการเงินของบริษทั ฯ และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบไปด้วย Shidong
Shanghai Medical Equipment Co., Ltd. และ Sri Trang USA, Inc. และในระหว่างปี 2564 บริษทั ฯ ได้เข้าซื้อหุน้ ของ
บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริง่ จากัด ซึ่งดาเนินธุรกิจวิศวกรรมบริการ และบริษัท สะเดาพี.เอส. รับเบอร์ จากัด
(“PS”) ซึ่งดาเนินธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงมีการจัดตัง้ บริษทั ใหม่ ได้แก่ Sri Trang Gloves Global Pte. Ltd.
ประกอบธุรกิจบริหารจัด การสินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุนทางการเงินที่ประเทศสิงคโปร์ รวมถึง Sri Trang
Gloves (Singapore) Pte. Ltd., PT Sri Trang Gloves Indo., และ Sri Trang Gloves Vietnam Company Limited ซึ่ ง
ดาเนินธุรกิจจัดจาหน่ายถุงมือยางทีป่ ระเทศสิงคโปร์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม ตามลาดับ
รายได้และปริมาณการขาย
บริษัทฯ มีปริมาณการขายสาหรับปี 2564 จานวน 27,275 ล้านชิ้น เปรียบเทียบกับปี 2563 จานวน 27,965
ล้านชิน้ หรือลดลงร้อยละ 2.5 จากปี ก่อน
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รายได้จากการขายสาหรับปี 2564 จานวน 47,551 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2563 จานวน 30,552 ล้าน
บาท หรือเพิม่ ขึ้นร้อยละ 55.6 ซึ่งเป็ นการเพิม่ ขึ้นที่สูงกว่าปริมาณยอดขายอันเป็ นผลมาจากราคาขายเฉลี่ยที่ปรับตัว
สูง ขึ้น จากความต้อ งการถุ ง มือ ยางในตลาดโลกในสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติด เชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019
(“COVID-19”)
รายได้จากการขายแยกตามผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็ นรายได้จากการขายถุงมือยางธรรมชาติชนิดมีแป้ ง (NRPD)
ถุงมือยางธรรมชาติชนิดไม่มแี ป้ ง (NRPF) และถุงมือยางสังเคราะห์ (NBR) จานวน 16,067 ล้านบาท 11,655 ล้านบาท
และ 19,716 ล้า นบาท ตามลาดับ หรือ แบ่ง เป็ นรายได้ก ารขายตามผลิตภัณฑ์สดั ส่ วนร้อ ยละ 33.9, 24.6 และ 41.6
ตามลาดับ
รายได้จากการขายแยกภูมภิ าค โดยมีรายได้หลักมาจากภูมภิ าคเอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ ใน
สัดส่วนร้อยละ 28, 16, 37 และ 11 ตามลาดับ รวมเป็ นร้อยละ 92 และเป็ นการขายในประเทศในสัดส่วนร้อยละ 7 ในปี 2564
ต้นทุนขาย ในปี 2564 บริษทั ฯ มีตน้ ทุนขาย จานวน 19,189 ล้านบาท จากปริมาณการขาย จานวน 27,275
ล้านชิ้น ประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดบิ ร้อยละ 61 ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ร้อยละ 12 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ร้อยละ
7 ต้นทุนค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่ าย ร้อยละ 6 ต้นทุนบรรจุภณ
ั ฑ์ ร้อยละ 6 และอื่นๆ ร้อยละ 8 ซึ่งเปรียบเทียบกับปี
2563 บริษัทฯ มีต้นทุนขาย จานวน 13,602 ล้านบาท จากปริมาณการขาย จานวน 27,965 ล้านชิ้น โดยโครงสร้าง
ต้นทุนประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดบิ คือ ต้นทุนน้ ายางและสารเคมี ร้อยละ 53, ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ประกอบด้วย
ต้นทุนด้านพลังงานและน้ า ร้อยละ 14 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ร้อยละ 10 ต้นทุนค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่ าย ร้อยละ 7
ต้นทุนบรรจุภณ
ั ฑ์ ร้อยละ 7 และอื่นๆ ร้อยละ 9 ทัง้ นี้ โครงสร้างทีเ่ ปลี่ยนแปลงไปเกิดจากการปรับตัวเพิม่ ขึน้ ของราคา
วัตถุดบิ หลักคือน้ ายางธรรมชาติและน้ ายางสังเคราะห์ กล่าวคือ แนวโน้มของน้ ายางธรรมชาติมแี นวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่าง
ต่อเนื่องตัง้ แต่ปี 2562 โดยเฉพาะอย่างยิง่ มีความผันผวนอย่างมากในปี 2564 ซึง่ เป็ นปั จจัยสาคัญสาหรับการเพิม่ ขึน้ ของ
ต้นทุนการผลิตถุงมือยาง ในส่วนของน้ ายางสังเคราะห์ ซึ่งเป็ นการผสมระหว่างโคโพลิเมอร์ของอะไครโลไนไตรล์และ
บิวตาไดอีน แนวโน้มราคาในปี 2564 มีแนวโน้มสูงขึน้ อย่างต่อเนื่องจากไตรมาส 4/2563 และปรับตัวลดลงในช่วงไตร
มาส 4/2564 รวมถึงปั จจัยสาคัญ คือ อุปสงค์ของน้ ายางสังเคราะห์ท่เี พิม่ ขึน้ มากกว่าอุปทาน ทาให้ต้นทุนของน้ ายาง
สังเคราะห์ปรับตัวเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ไตรมาส 4/2563
อัตราแลกเปลี่ยน เป็ นปั จจัยสาคัญของบริษทั ฯ เนื่องจากบริษทั ฯ ผลิตสินค้าเพื่อส่งออกเกินกว่าร้อยละ 90
ทัง้ นี้ แนวโน้มค่าเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนตัวลงในปี 2564 ซึ่งหากเปรียบเทียบกับอัตราแลกเปลีย่ น
ของคู่แข่งหลัก คือ มาเลเซีย ซึง่ ค่าเงินเฉลีย่ มีแนวโน้มคงทีถ่ งึ อ่อนค่าลงเล็กน้อย ทาให้เรามีขอ้ ได้เปรียบในปี ทผ่ี ่านมา
กาไรขัน้ ต้น ในปี 2564 บริษัทฯ มีกาไรขัน้ ต้น จานวน 28,259 ล้านบาท หรือร้อยละ 59.4 จากยอดขาย
เปรีย บเทีย บกับ ปี 2563 จ านวน 16,887 ล้า นบาท หรือ ร้อ ยละ 55.3 ทัง้ นี้ การเพิ่ม ขึ้น ของก าไรขัน้ ต้ น ในปี 2564
เนื่องจากราคาขายและปริมาณการขายทีเ่ พิม่ ขึน้ จากความต้องการถุงมือยางในตลาด ถึงแม้ว่าราคาวัตถุดบิ จะปรับตัว
เพิม่ สูงขึน้ แต่ราคาขายทีเ่ พิม่ ขึน้ สามารถครอบคลุมต้นทุนวัตถุดบิ พลังงาน และบรรจุภณ
ั ฑ์ทป่ี รับตัวเพิม่ ขึน้
ค่าใช้จ่ายในการจัดจาหน่ าย ในปี 2564 มีจานวน 1,376 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขนส่ ง
ร้อยละ 72 ค่าใช้จ่ายบุคลากร ร้อยละ 13 ค่านายหน้ า ร้อยละ 7 และส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 8 ทัง้ นี้ การเพิ่มขึ้นของ
ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นการจัด จ าหน่ า ย เกิ ด จากสัด ส่ ว นการขายแบบ CIF Term เพิ่ ม สู ง ขึ้น จากปี ก่ อ น ท าให้ บ ริษั ท ฯ
มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าระวางเรือ (Ocean Freight Cost) ทัง้ นี้ ต้นทุนดังกล่าวได้มกี ารบวกเพิม่ เข้าไปในราคาขายแก่
ลู ก ค้า อีก ทัง้ ในปี 2564 มีก ารขาดแคลนตู้ค อนเทนเนอร์ ซึ่ง สร้า งปั ญ หากับ ธุ ร กิจ ส่ ง ออกทัว่ โลก ท าให้บ ริษัท ฯ
ได้รบั ผลกระทบในการจัดการด้านต้นทุนการขนส่ง การผลักดันให้ลูกค้าปรับเปลี่ยนจากการซื้อขายแบบ FOB Term
เป็ น CIF Term ก็เป็ นแนวทางการแก้ปัญหาอย่างหนึ่ง ซึง่ ทาให้บริษทั ฯ มีความคล่องตัวในการจัดการกับปั ญหาดังกล่าว
ได้ดขี น้ึ ส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในด้านการตลาดและการขายที่รบั โอนมาจากบริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด
(มหาชน) (“STA”) เป็ นผลจากการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษทั และการขายให้ชดั เจน
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในปี 2564 มีจานวน 867 ล้านบาท โดยโครงสร้างหลัก คือ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ร้อยละ 52 ซึ่งเพิม่ ขึน้ สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษทั ฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ร้อยละ 23 และมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เพิ่มขึ้น คือ ค่าใช้จ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ ค่าที่ปรึกษาในการนาบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศ
สิงคโปร์ และค่าใช้จ่ายในการดูแลพนักงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เช่น ค่าวัคซีน และค่าใช้จ่าย
ในเตรียมสถานทีก่ กั ตัวภายในโรงงาน (Factory Quarantine)
ภาระดอกเบี้ยและภาษี บริษทั ฯ มีดอกเบี้ยจ่ายในปี 2564 จานวน 127 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2563 ซึ่งมี
ดอกเบี้ยจ่าย จานวน 142 ล้านบาท โดยดอกเบี้ยบางส่วนมีการนาไปรวมเป็ นต้นทุนของการได้มาซึ่งสินทรัพย์ถาวร
สาหรับเงินกู้คงเหลือ ณ สิน้ ปี 2564 จานวน 8,461 ล้านบาทนัน้ แบ่งเป็ นเงินกู้ระยะยาว จานวน 7,128 ล้านบาท และ
เงินกู้ท่ถี ึงกาหนดชาระใน 1 ปี จานวน 1,333 ล้านบาท เป็ นเงินกู้ท่อี ยู่ในโครงการส่งเสริมการใช้ยางของการยางแห่ง
ประเทศไทย (“กยท.”) ซึง่ บริษทั ฯ คาดว่าจะได้รบั เงินชดเชยดอกเบีย้ จากการใช้ยางเพิม่ ขึน้ ตามเงือ่ นไขของโครงการ
ในส่วนของภาษี จานวน 2,172 ล้านบาท เกิดจากผลประกอบการของบริษทั ฯ ทีม่ กี าไรในการดาเนินกิจการ
สูงขึน้ มาก แต่มอี ตั ราภาษีทแ่ี ท้จริง (Effective Tax Rate) ร้อยละ 8.4 ซึง่ ลดลงจากปี ทแ่ี ล้วร้อยละ 9.7 เนื่องด้วยบริษทั ฯ
มีผลการดาเนินการจากกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนในสัดส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการเดินการผลิตจากโครงการขยาย
การผลิต และเกิดจากการรับรูร้ ายได้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทเ่ี กีย่ วข้องกับกาไรในสินค้าคงเหลือระหว่างกัน
กาไรสุทธิ ในปี 2564 บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิ จานวน 23,704 ล้านบาท หรือร้อยละ 49.9 หากเปรียบเทียบกับปี
ก่อน บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิ จานวน 14,416 ล้านบาท หรือร้อยละ 47.2 ซึง่ นอกจากปั จจัยด้านมูลค่าขาย บริษทั ฯ มีรายได้
อื่น เพิ่ม สู ง ขึ้น ทัง้ จากรายได้จ ากการขายเศษซากวัส ดุ และรายได้จ ากเงิน ชดเชยโครงการสนั บ สนุ น สิน เชื่ อ แก่
ผูป้ ระกอบการจาก กยท.
งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสนิ ทรัพย์รวม จานวน 51,303 ล้านบาท โดย
แบ่งเป็ นสินทรัพย์หมุนเวียน จานวน 29,546 ล้านบาท หรือร้อยละ 57.6 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จานวน 21,757
ล้านบาท หรือร้อยละ 42.4
บริษทั ฯ มีเงินสดและเงินฝากธนาคาร จานวน 21,006 ล้านบาท ซึง่ ลดลงจากปี ทผ่ี ่านมา โดยหลักเป็ นผลมา
จากการลงทุนของการขยายโรงงาน การเปิ ดบริษทั ในต่างประเทศ และการจ่ายเงินปั นผล ในส่วนของลูกหนี้ บริษทั ฯ มี
ลูกหนี้ จานวน 2,816 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี ท่ผี ่านมาจากการขายที่ปรับตัวลดลงในไตรมาส 4/2564 และมีสินค้า
คงเหลือ จานวน 4,778 ล้านบาท จากปริมาณสินค้าคงคลังทีเ่ พิม่ ขึน้ และราคาวัตถุดบิ ทีป่ รับตัวเพิม่ ขึน้ อย่างมากในสิน้
ไตรมาส 4 ในส่วนทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ มูลค่า 20,370 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 109 เป็ นการเพิม่ ขึน้ จากการลงทุน
ในส่วนของโครงการขยายการผลิตเป็ นหลัก และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทเ่ี กีย่ วข้องกับการเพิม่ ขึน้ ของกาไร
ในสินค้าคงเหลือระหว่างกันในกลุ่มบริษทั
บริษทั ฯ มีหนี้สนิ จานวน 13,090 ล้านบาท และส่วนของผูถ้ อื หุน้ จานวน 38,213 ล้านบาท หรือเป็ นสัดส่วน
หนี้ สิน ร้อ ยละ 26 ของสิน ทรัพย์รวม โดยหนี้สิน ประกอบด้วยเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อ่ืน จ านวน 3,621 ล้า นบาท
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ ทีถ่ งึ กาหนดชาระภายใน 1 ปี จานวน 1,333 ล้านบาท และเงินกูย้ มื ระยะยาว จานวน 7,128 ล้านบาท
บริษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ ประกอบด้วยทุนทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว จานวน 1,431 ล้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุน้
จานวน 14,463 ล้านบาท และกาไรสะสม จานวน 21,812 ล้านบาท
ในส่วนอัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญประกอบด้วย
• อัตราส่วนวัดความสามารถในการทากาไร จากกาไรขัน้ ต้น (Gross Profit Margin) มีอตั ราทากาไรที่
ร้อยละ 59.4 เพิม่ ขึน้ จากราคาขายและปริมาณการขายทีเ่ พิม่ ขึน้ ในสัดส่วนทีม่ ากกว่าการเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนขาย
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• อัต ราก าไรก่ อ นค่ า ใช้จ่ า ยทางการเงิน ภาษีเ งิน ได้ และค่ า เสื่อ มราคาและค่ า ตัด จัด หน่ า ย (EBITDA
Margin) อยู่ทร่ี อ้ ยละ 57.3 อัตรากาไรสุทธิ อยู่ทร่ี อ้ ยละ 49.9
• อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) อยู่ท่ี 5.23 เท่า ซึง่ โดยหลักมาจากเงินสดทีล่ ดลงจากการลงทุนใน
ส่วนโครงการขยายการผลิต และการลดลงของลูกหนี้กระแสเงินสดจากผลประกอบการ
• วงจรเงินสดอยู่ท่ี 35.97 วัน
• อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผู้ถอื หุน้ 0.34 เท่า เนื่องด้วยการเพิม่ ขึน้ ของส่วนของผูถ้ ือหุน้ จากส่วนเกิน
ทุนและกาไรสะสมจากผลประกอบการทีเ่ พิม่ ขึน้
• การหมุ น เวีย นของสิน ทรัพ ย์ถ าวร หรือ ยอดขายต่ อ มูลค่ า สิน ทรัพ ย์ถาวร 3.23 เท่ า เนื่ อ งจากมูลค่า
ทรัพย์สนิ ถาวรเพิม่ ขึน้ ที่รอ้ ยละ 109 ซึ่งโดยหลักมาจากโครงการขยายการผลิต ซึ่งเป็ นสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและ
ติดตัง้ ทีจ่ ะสามารถใช้กาลังการผลิตได้เต็มทีใ่ นอนาคตหลังจากเครื่องจักรพร้อมใช้งาน
• อัตราส่วนส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return on Asset) อยู่ทร่ี อ้ ยละ 49.62
• อัตราส่วนส่วนผลตอบแทนต่อผูถ้ อื หุน้ (Return on Equity) อยู่ทร่ี อ้ ยละ 67.27
• อัตรากาไรต่อหุน้ อยู่ท่ี 8.29 บาท และอัตราการจ่ายเงินปั นผล อยู่ทร่ี อ้ ยละ 54.8
นอกจากผลการดาเนินงานที่ดี บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั ่นสู่การเป็ นผู้นาระดับโลกด้านธุรกิจถุงมือยางที่ดาเนิน
ธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ภายใต้แนวคิด “Clean World Clean Gloves” ที่
ใส่ใจในคุณภาพสินค้า คานึงถึงประเด็นด้าน สิง่ แวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ ในระยะยาวให้แก่
ผู้ถือหุ้นและผู้มสี ่วนได้เสียทุกฝ่ าย เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั ่งยืน โดยสามารถสรุปผลการดาเนินงาน
ทางด้าน สิง่ แวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) พร้อมรางวัลต่างๆ สาหรับปี ทผ่ี ่านมา ดังนี้
ด้านสิ่ งแวดล้อม
บริษทั ฯ มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีทเ่ี ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และให้ความสาคัญ
การลดการใช้ทรัพยากร พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยตัง้ เป้ าหมายระยะกลาง ภายใน 5 ปี ในปี 2564 มี
ผลการดาเนินงานด้านสิง่ แวดล้อมทีส่ าคัญ ดังนี้
• ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ บริษัทฯ ได้ดาเนินการค้นหาแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มี
นัยสาคัญ ผ่านการประเมินคาร์บอนฟุตพริน้ ท์องค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) ครอบคลุมโรงงานทัง้
3 สาขา คือ สาขาหาดใหญ่ สาขาตรัง และสาขาสุราษฎร์ธานี โดยได้รบั การทวนสอบจากคณะพลังงานและสิง่ แวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา ทีข่ น้ึ ทะเบียนกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และใช้ค่าการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ของปี 2564 เป็ นปี ฐานในการตัง้ เป้ าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่ วยผลิตภัณฑ์ลงร้อยละ 10
ภายในปี 2569
• ด้านการใช้พลังงาน จากการเพิม่ ประสิทธิภาพและโครงการอนุ รกั ษ์พลังงาน ทาให้บริษทั ฯ สามารถลด
การใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ลงร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับเป้ าหมาย
• ด้านการบริหารจัดการน้ าใช้และน้ าทิ้ง บริษัทฯ ได้บริหารจัดการน้ าตามหลัก 3Rs (Reduce, Reuse &
Recycle) และมุ่ ง เน้ น การอนุ ร ักษ์ท รัพยากรน้ า บาดาล ซึ่ง ท าให้บ ริษัท ฯ สามารถลดการใช้น้ าในการผลิตต่อหน่ วย
ผลิตภัณฑ์ลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับเป้ าหมาย
• ด้านการบริหารจัดการของเสีย บริษทั ฯ ได้บริหารจัดการของเสียตามหลัก 3Rs มุ่งเน้นการนากลับมาใช้
ซ้า เพื่อสร้างประโยชน์ให้กบั ของเสียและลดการส่งของเสียไปกาจัด ซึ่งทาให้บริษทั ฯ สามารถลดการเกิดของเสียจาก
การผลิตต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ลงร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับเป้ าหมาย
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ด้านสังคม
บริษทั ฯ คานึงถึงสิทธิมนุ ษยชนและการปฏิบตั ติ ่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม โดยนาระบบ BSCI มาประยุกต์ใช้
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของพนักงาน ลูกค้า ชุมชน และสังคม ตลอดจนการดูแลพนักงานให้มคี ุณภาพชีวติ ทีด่ ี มี
ความก้าวหน้าและมีความปลอดภัยในการทางาน ในปี 2564 บริษัทฯ ได้มกี ารประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุ ษยชน
สาหรับกลุ่มพนักงานและชุมชนโดยรอบโรงงาน ซึง่ พบว่าไม่มคี วามเสีย่ งด้านสิทธิมนุษยชนของทัง้ 2 กลุ่ม
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังคานึงถึงสวัสดิภาพของสัตว์ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมในด้าน
ต่างๆ เช่น ด้านสุขภาพและอาชีวอนามัยที่ดี ด้านการพัฒนาอาชีพและความเป็ นอยู่ เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน
โดยรอบโรงงาน รวมถึงด้านการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั แิ ละด้อยโอกาสอย่างสม่าเสมอ
ด้านบรรษัทภิ บาล
บริษทั ฯ ได้ดาเนินการตามกรอบนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้
และผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ าย เพื่อนาไปสู่การสร้างคุณค่าให้กจิ การอย่างยั ่งยืน โดยในปี 2564 บริษทั ฯ ได้รบั การประเมิน
ด้านการกากับดูแลกิจการในระดับ 4 ดาว หรือ ดีมาก จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย และได้รบั คัดเลือก
ให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั ่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจาปี 2564 จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึง ด้านความสัมพันธ์กับลูกค้า บริษัทฯ มีแนวโน้ มของผลการประเมินความพึงพอใจเพิม่ ขึ้นทุกปี
นอกจากนี้ เมื่อเดือนมีนาคม 2564 บริษัทฯ ได้ย่นื ขอรับรองการเป็ นสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รปั ชันของ
ภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC)
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มผี ถู้ อื หุน้
ท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนัน้ ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ โดยมติในวาระนี้ตอ้ ง
ได้รบั อนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม

ทีป่ ระชุมรับทราบผลการดาเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2564 และมีมติอนุมตั งิ บการเงินของ
บริษทั ฯ ประจาปี 2564 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มีผ้ถู ือหุ้นที่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (202 ราย)

จานวน (เสียง)
2,010,226,019
0
5,000
0
2,010,231,019

คิ ดเป็ นร้อยละ
100.0000
0.0000
0.0000
-

วาระที่ 3 พิ จารณาอนุมตั ิ จดั สรรกาไรและการจ่ายเงิ นปันผล ประจาปี 2564
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางอรลักษณ์ นาคินทร์ ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน เป็ นผูอ้ ธิบายรายละเอียด
ในวาระนี้ต่อทีป่ ระชุม
นางอรลักษณ์ นาคินทร์ นาเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผู้ถอื หุ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากการหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลและการจัดสรรทุนสารอง
ต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษทั ฯ และตามกฎหมายแล้ว โดยต้องไม่เกินกาไรสะสมของบริษทั ฯ ที่ปรากฏใน
งบการเงิน เฉพาะกิจ การ การจ่ า ยเงิน ปั น ผลให้ค านึ ง ถึง ปั จ จัย ต่ า งๆ เช่ น สถานะทางการเงิน ผลการด าเนิ น งาน
กระแสเงินสดของบริษัทฯ ความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทย่อย รวมถึงการคาดการณ์ความจาเป็ นของ
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เงินทุนทีจ่ ะรองรับการเติบโตของบริษทั ฯ ในอนาคต สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ ผลกระทบจากปั จจัยภายนอกทีค่ าดว่าจะ
มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษทั ฯ และข้อพิจารณาอื่นๆ ทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็นสมควร
นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และข้อบังคับ
บริษทั ฯ ได้กาหนดไว้ว่าบริษทั ฯ ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไร
สุทธิประจาปี หกั ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน ซึ่งบริษทั ฯ ได้จดั สรรทุนสารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว จึงไม่ตอ้ งตัง้ ทุนสารองตามกฎหมายเพิม่ เติมใน
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในครัง้ นี้
จากผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 บริษัทฯ มีกาไรสุทธิจานวน 24,261.29 ล้านบาท และกาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรรจานวน 21,675.30 ล้านบาท
จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไรดังกล่าวเพื่อจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุน้ ละ 4.65 บาท หรือคิดเป็ นจานวน
เงิน ปั น ผลทัง้ สิ้น ประมาณ 13,305.61 ล้า นบาท ทัง้ นี้ บริษัท ฯ ได้จ่ า ยเงิน ปั น ผลระหว่า งกาลไปแล้ วจ านวน 3 ครัง้
รวมทัง้ สิน้ จานวน 11,444.49 ล้านบาท หรือในอัตราหุน้ ละ 4 บาท ดังนัน้ จึงยังคงเหลือการจ่ายเงินปั นผลครัง้ นี้ ในอัตรา
หุน้ ละ 0.65 บาท หรือคิดเป็ นจานวนเงินปั นผลทีจ่ ะจ่ายอีกจานวนประมาณ 1,861.12 ล้านบาท โดยจะจ่ายจากกาไรของ
กิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลในอัตรา
หุน้ ละ 0.65 บาท ซึ่งรวมเป็ นเงินจานวน 1,861.12 ล้านบาท โดยบริษทั ฯ ได้กาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิ
ได้รบั เงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 20 เมษายน 2565 (วันขึ้นเครื่องหมาย XD คือวันที่ 19 เมษายน 2565) ทัง้ นี้
ผู้ถือ หุ้น ซึ่ง ถือ หุ้น ของบริษัท ฯ ผ่ า นบัญ ชีห ลัก ทรัพ ย์ ซ่ึง เปิ ด ไว้โ ดยตรงกับ The Central Depository (Pte) Limited
(“CDP”) (“ผูฝ้ ากหลักทรัพย์”) หรือบุคคลซึง่ มีหนุ้ ของบริษทั อยู่ในบัญชีหลักทรัพย์ซง่ึ เปิ ดไว้กบั ตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์
(Depository Agents) ณ เวลา 17.00 น. (ตามเวลาสิงคโปร์) ของวันที่ 20 เมษายน 2565 มีสทิ ธิได้รบั เงินปั นผลนี้ และ
บริษทั ฯ กาหนดจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565
ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปั นผล
กาไรสุทธิ (ตามงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ)
กาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร
อัตรากาไรสุทธิ ต่อหุ้น*
อัตราเงิ นปันผลต่อหุ้น
- เงิ นปันผลระหว่างกาล ครัง้ ที่ 1
- เงิ นปันผลระหว่างกาล ครัง้ ที่ 2
- เงิ นปันผลระหว่างกาล ครัง้ ที่ 3
- เงิ นปันผลครัง้ ที่ 4
รวมเงิ นปันผลจ่ายทัง้ สิ้ น
อัตราการจ่ายเงิ นปันผลต่อกาไรสุทธิ (%)**

ปี 2564
24,261.29 ล้านบาท
21,675.30 ล้านบาท
8.29 บาท

ปี 2563
13,683.66 ล้านบาท
14,551.96 ล้านบาท
5.94 บาท

4.65 บาท
1.50 บาท
1.25 บาท
1.25 บาท
0.65 บาท
13,305.61 ล้านบาท
54.8%

2.625 บาท
0.625 บาท
2.00 บาท
7,501.1 ล้านบาท
54.8%

หมายเหตุ:*อัตรากาไรสุทธิต่อหุน้ คานวณจากกาไรสาหรับปี สาหรับงบการเงินรวมส่วนที่เป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั (ไม่รวมกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น) หารด้วยจานวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักของหุน้ สามัญทีอ่ อกอยู่ในระหว่างงวด โดยได้ปรับจานวนหุน้ สามัญเพื่อสะท้อน
ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงมูลค่าทีต่ ราไว้ของหุน้ สามัญในไตรมาส 4/2563 โดยถือเสมือนว่าการเปลี่ยนแปลงมูลค่าทีต่ ราไว้
ของหุน้ สามัญดังกล่าวได้เกิดขึน้ ตัง้ แต่วนั เริม่ ต้นของปี 2562 ตามอัตรากาไรสุทธิต่อหุน้ ตามข้อมูลข้างต้น
**อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกาไรสุทธิ (%) คานวณจากกาไรสาหรับปี งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่ มผี ถู้ อื หุน้
ท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนัน้ ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ โดยมติในวาระนี้ตอ้ ง
ได้รบั อนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม

ทีป่ ระชุมมีมติอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2564 ในอัตราหุน้ ละ 4.65 บาท หรือคิดเป็ นจานวน
เงินปั นผลทัง้ สิน้ ประมาณ 13,305.61 ล้านบาท ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษทั ฯ
โดยบริษทั ฯ ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้วทัง้ สิน้ ในอัตราหุน้ ละ 4.00 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็ น
เงินปั นผลจานวน 11,444.49 ล้านบาท และคงเหลือจ่ายเงินปั นผลในครัง้ นี้ในอัตราหุน้ ละ 0.65 บาท
ต่อหุ้น หรือคิดเป็ นจานวนเงินประมาณ 1,861.12 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถอื หุน้ ของบริษทั ฯ ซึ่งมีรายชื่อ
ปรากฏ ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิในการรับเงินปั นผลในวันที่ 20 เมษายน 2565 ทัง้ นี้
ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นของบริษัทฯ ผ่านบัญชีหลักทรัพย์ซ่งึ เปิ ดไว้โดยตรงกับ The Central Depository
(Pte) Limited (“CDP”) (“ผู้ฝากหลักทรัพย์”) หรือบุคคลซึ่งมีหุน้ ของบริษทั อยู่ในบัญชีหลักทรัพย์ซ่งึ
เปิ ดไว้กับตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ (Depository Agents) ณ เวลา 17.00 น. (ตามเวลาสิงคโปร์)
ของวันที่ 20 เมษายน 2565 มีสทิ ธิได้รบั เงินปั นผล และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 5 พฤษภาคม
2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มีผ้ถู ือหุ้นที่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (202 ราย)

จานวน (เสียง)
2,010,095,619
0
135,400
0
2,010,231,019

คิ ดเป็ นร้อยละ
100.0000
0.0000
0.0000
-

วาระที่ 4 พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายกิติชยั สินเจริญกุล ประธานกรรมการสรรหา เป็ นผู้อธิบายรายละเอียดใน
วาระนี้ต่อทีป่ ระชุม
นายกิตชิ ยั สินเจริญกุล นาเสนอต่อทีป่ ระชุมว่า ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่
มีการแก้ไขเพิม่ เติม) และข้อบังคับของบริษทั ฯ กาหนดว่า ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออก
จากตาแหน่ ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจานวนใกล้ทส่ี ุด
กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่ งอาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่ งอีกได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2565 มีกรรมการทีต่ อ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 4 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

รายชื่อ
นางอุณากร พฤฒิธาดา
พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน
นายวิทย์นาถ สินเจริญกุล
นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล

ตาแหน่ ง
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการสรรหา (ซึ่ง ไม่ ร วมกรรมการสรรหาที่มีส่ ว นได้เ สีย ) ได้พิจ ารณากลัน่ กรองแล้ว เห็น ว่ า
กรรมการผูท้ จ่ี ะออกจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่าน เป็ นผูท้ ม่ี คี วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชีย่ วชาญ
อัน เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การดาเนิ น งานของบริษัท ฯ มีคุ ณธรรมจริย ธรรม มีคุ ณสม บัติแ ละไม่ มีลัก ษณะต้อ งห้ามตาม
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (ตามทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565
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หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) ตลอดจนประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ผูท้ ด่ี ารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและมีคุณสมบัตติ ามนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ฯ ซึง่ เป็ นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน
ทัง้ นี้ บุคคลทัง้ 4 ท่านทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อเพื่อพิจารณารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั ฯ ในครัง้ นี้ได้
ผ่านกระบวนการกลันกรองของคณะกรรมการบริ
่
ษทั แล้ว โดยคณะกรรมการบริษทั (ซึ่งไม่รวมกรรมการทีม่ สี ่วนได้เสีย)
ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง แล้ว เห็นว่ากรรมการทัง้ 4 ท่าน มีคุณสมบัติเหมาะสม และกรรมการอิสระ
สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ ตลอดจนเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาทุกประการ
ดังนัน้ จึงขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาเลือกตัง้ บุคคลทัง้ 4 ท่าน ได้แก่ นางอุณากร พฤฒิธาดา พลเอก บัณฑิตย์
บุณยะปาน นายวิทย์นาถ สินเจริญกุล และนางสาวจริญญา จิโรจน์กุล กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษทั ฯ ต่อไปอีก
วาระหนึ่ง โดยให้นางอุณากร พฤฒิธาดา และพลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน ดารงสถานะเป็ นกรรมการอิสระของบริษทั ฯ ทัง้ นี้
ข้อมูลประวัตแิ ละประสบการณ์การทางานของกรรมการแต่ละท่านซึง่ ได้รบั การเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ ให้กลับเข้าเป็ นกรรมการ
อีกวาระหนึ่งของบริษทั ฯ ปรากฏตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มผี ถู้ อื หุน้
ท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนัน้ ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมลงมติเลือกตัง้ กรรมการเป็ น
รายบุคคล โดยมติในวาระนี้ตอ้ งได้รบั อนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิเลือกตัง้ กรรมการทัง้ 4 ท่าน ได้แก่ นางอุณากร พฤฒิธาดา พลเอก บัณฑิตย์
บุณยะปาน นายวิทย์นาถ สินเจริญกุล และนางสาวจริญญา จิโรจน์กุล ซึง่ ออกจากตาแหน่งตามวาระ
ให้กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
1)

มีมติเลือกตัง้ นางอุณากร พฤฒิธาดา เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
มีผ้ถู ือหุ้นที่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (205 ราย)

2)

คิ ดเป็ นร้อยละ
100.0000
0.0000
0.0000
-

มีมติเลือกตัง้ พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
มีผ้ถู ือหุ้นที่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (205 ราย)

3)

จานวน (เสียง)
2,010,182,919
0
101,100
0
2,010,284,019
จานวน (เสียง)
2,008,549,219
1,642,700
92,100
0
2,010,284,019

คิ ดเป็ นร้อยละ
99.9182
0.0817
0.0000
-

มีมติเลือกตัง้ นายวิทย์นาถ สินเจริญกุล เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
มีผ้ถู ือหุ้นที่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
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จานวน (เสียง)
2,004,564,636
5,627,283

คิ ดเป็ นร้อยละ
99.7200
0.2799
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มีผ้ถู ือหุ้นที่
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (205 ราย)
4)

จานวน (เสียง)
92,100
0
2,010,284,019

คิ ดเป็ นร้อยละ
0.0000
-

มีมติเลือกตัง้ นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
มีผ้ถู ือหุ้นที่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (205 ราย)

จานวน (เสียง)
2,007,792,229
2,264,290
227,500
0
2,010,284,019

คิ ดเป็ นร้อยละ
99.8873
0.1126
0.0000
-

วาระที่ 5 พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการใหม่
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายกิติชยั สินเจริญกุล ประธานกรรมการสรรหา เป็ นผู้อธิบายรายละเอียดใน
วาระนี้ต่อทีป่ ระชุม
นายกิตชิ ยั สินเจริญกุล นาเสนอต่อทีป่ ระชุมว่า ตามทีศ่ าสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์
ได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการอิสระ เนื่องจากติดภารกิจอื่น โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 14 มกราคม 2565 จึงทาให้ตาแหน่ ง
กรรมการอิสระว่างลง ดังนัน้ เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนและกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งกาหนดว่าคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด
แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน คณะกรรมการสรรหาจึงได้ดาเนินการสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ทเ่ี หมาะสม
เพื่อดารงตาแหน่ ง กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยได้
พิจารณาข้อมูลประวัตแิ ละคุณสมบัตขิ องนายธนาธิป อุปัตศิ ฤงค์ แล้วเห็นว่าเป็ นผูท้ ม่ี คี วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความเชี่ ย วชาญอัน เป็ นประโยชน์ ต่ อ การด าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ มี คุ ณ สมบัติ แ ละไม่ มี ลัก ษณะต้ อ งห้ า ม
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัตติ ามนิยาม
กรรมการอิสระของบริษทั ฯ ซึง่ เป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ทัง้ นี้ บุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อเพื่อพิจารณารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการใหม่ของบริษทั ฯ ในครัง้ นี้ได้ผ่าน
กระบวนการกลันกรองของคณะกรรมการบริ
่
ษทั แล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทได้พจิ ารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง
แล้วเห็นว่านายธนาธิป อุปัตศิ ฤงค์ มีคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสม และเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาทุกประการ
ดังนัน้ จึงขอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาเลือกตัง้ นายธนาธิป อุปัตศิ ฤงค์ เป็ นกรรมการใหม่ของบริษทั ฯ โดยให้ดารงสถานะ
เป็ นกรรมการอิสระ ทัง้ นี้ จะส่งผลให้คณะกรรมการบริษัทมีจานวน 12 ท่าน คงเดิม ข้อมูลประวัตแิ ละประสบการณ์การ
ทางานของนายธนาธิป อุปัติศฤงค์ ซึ่งได้รบั การเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุม
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มผี ถู้ อื หุน้
ท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนัน้ ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ โดยมติในวาระนี้ตอ้ ง
ได้รบั อนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม

ทีป่ ระชุมมีมติอนุ มตั เิ ลือกตัง้ นายธนาธิป อุปัตศิ ฤงค์ เป็ นกรรมการใหม่ของบริษทั ฯ โดยให้ดารงสถานะ
เป็ นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
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มีผ้ถู ือหุ้นที่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (205 ราย)

จานวน (เสียง)
2,010,191,919
19,300
72,800
0
2,010,284,019

คิ ดเป็ นร้อยละ
99.9990
0.0009
0.0000
-

วาระที่ 6 พิ จารณาอนุมตั ิ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2565
ประธานฯ ได้นาเสนอต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มกี ารแก้ไข
เพิม่ เติม) และข้อบังคับของบริษทั ฯ กาหนดให้กรรมการของบริษทั ฯ มีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทั ฯ ใน
รูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นจะ
พิจารณาและมีมติ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พจิ ารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการ
ของบริษทั ฯ หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับ
ทีเ่ หมาะสมเทียบเคียงได้กบั อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทัง้ เพียงพอทีจ่ ะจูงใจและรักษากรรมการทีม่ คี ุณภาพไว้กบั บริษทั ฯ
ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ฯ ดังนัน้ จึงเห็นสมควรปรับเพิม่ ค่าตอบแทนรายเดือนในแต่ละ
ตาแหน่ง โดยเบีย้ ประชุมให้คงเดิม ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน
ประธานกรรมการบริษทั
กรรมการ / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
ค่าเบีย้ ประชุม
คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการ
พัฒนาเพื่อความยั ่งยืน

อัตราค่าตอบแทน (บาท)
ประจาปี 2565
ประจาปี 2564
(ต่อเดือน/คน)
(ต่อเดือน/คน)
110,000
100,000
80,000
70,000
110,000
100,000
90,000
80,000
110,000
100,000
90,000
80,000
(ต่อครัง้ /คน)
(ต่อครัง้ /คน)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
-

เปลี่ยนแปลง
(ต่อเดือน/คน)
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
(ต่อครัง้ /คน)
-

หมายเหตุ: * ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ได้มมี ติแต่งตัง้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยังยื
่ น
** กรรมการจะได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือนสูงสุดจากตาแหน่งทีต่ นดารงอยู่เพียงตาแหน่งเดียวเท่านัน้
*** เฉพาะกรรมการอิสระทีด่ ารงตาแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามทีร่ ะบุขา้ งต้น ซึง่ จะจ่ายตามทีไ่ ด้เข้าร่วมประชุมตามจริง
เท่านัน้
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**** นอกเหนือจากการจัดสรรหุน้ ตามโครงการ STGT ESOP ให้แก่กรรมการ ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งได้เปิ ดเผยรายละเอียดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564
(แบบ 56-1 One Report) กรรมการไม่มสี ทิ ธิประโยชน์อ่นื ใดนอกเหนือจากทีร่ ะบุขา้ งต้น

ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนทีไ่ ด้พจิ ารณากลันกรองโดยค
่
านึงถึงความเหมาะสมและปั จจัยต่างๆ แล้ว ดังนัน้ จึงขอให้ทป่ี ระชุมกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2565 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มผี ถู้ อื หุน้
ท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนัน้ ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ โดยมติในวาระนี้ตอ้ ง
ได้รบั อนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
มติ ที่ประชุม

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั กิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2565 โดยปรับเพิม่ ค่าตอบแทนรายเดือนใน
แต่ละตาแหน่ ง แต่เบี้ยประชุมให้คงเดิม ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม ดังนี้
มีผ้ถู ือหุ้นที่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (205 ราย)

จานวน (เสียง)
2,010,240,619
43,400
0
0
2,010,284,019

คิ ดเป็ นร้อยละ
99.9978
0.0021
0.0000
0.0000
100.0000

วาระที่ 7 พิ จารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2565
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวธนวรรณ เสงี่ยมศักดิ ์ ผู้อานวยการสายงานบัญชีและการเงิน เป็ นผู้
อธิบายรายละเอียดในวาระนี้ต่อทีป่ ระชุม
นางสาวธนวรรณ เสงีย่ มศักดิ ์ นาเสนอต่อทีป่ ระชุมว่า ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
(ตามทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และข้อบังคับของบริษทั ฯ กาหนดให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและ
กาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี ของบริษทั ฯ โดยในการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี บริษทั ฯ จะแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาผลการปฏิบตั งิ านของผูส้ อบบัญชีจากบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด ในปี ท่ี
ผ่านมา และเห็นว่ามีความเป็ นอิสระและปฏิบตั ิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตัง้
ผูส้ อบบัญชีจาก บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ประจาปี 2565 ซึง่ มีรายชื่อดังนี้
1. นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน
2. นายณัฐวุฒ ิ สันติเพ็ชร
3. นางสาวกรองแก้ว ลิมป์ กิตติกุล

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3930
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5730
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5874

โดยกาหนดให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอานาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ฯ ทัง้ นี้
ผูส้ อบบัญชีทงั ้ 3 ท่านข้างต้น มีคุณสมบัตติ ามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และไม่มคี วามสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่เี กี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ฯ โดยข้อมูลประวัติ
และประสบการณ์การทางานของผูส้ อบบัญชี ปรากฏตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุม
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจ ารณาค่ า สอบบัญ ชีข องบริษัท ฯ ส าหรับ ปี 2565 ของบริษัท
สานักงาน อีวาย จากัด และเห็นว่าค่าสอบบัญชีทเ่ี สนอมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอให้ท่ี
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565
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ประชุมพิจารณากาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2565 เป็ นจานวน 3,660,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น ค่าสอบบัญชีสาหรับยื่นขอรับรองการส่งเสริมการลงทุน (BOI) หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Out-of-pocket) ซึ่ง
บริษทั ฯ จะจ่ายตามจริง โดยค่าสอบบัญชีสาหรับปี 2565 มีอตั ราเท่ากับปี ทผ่ี ่านมา
(หน่วย: บาท)

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ
ค่าสอบบัญชีของบริษทั ฯ
ค่าสอบบัญชีสาหรับงบการเงินประจาปี
ค่าสอบบัญชีสาหรับงบการเงินรายไตร
มาสรวมค่าสอบบัญชีของบริษทั ฯ
ค่าบริการอื่นของบริษทั ฯ

ปี 2565
(ปี ที1,860,000
่เสนอ)
1,800,000
3,660,000
จ่ายตามจริง

ปี 2564
1,860,000
1,800,000
3,660,000
540,000

นางสาวธนวรรณ เสงี่ยมศักดิ ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมเพิม่ เติมว่า สาหรับปี 2565 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท
สานักงาน อีวาย จากัด และบริษทั ในเครือของบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด ได้รบั คัดเลือกให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั
ย่อยอีกจานวน 5 บริษทั ได้แก่ Shidong Shanghai Medical Equipment Company Limited บริษทั พรีเมียร์ซสิ เต็มเอ็น
จิเนียริง่ จากัด บริษัท สะเดา พี.เอส.รับเบอร์ จากัด Sri Trang Gloves (Singapore) Pte. Ltd. และ Sri Trang Gloves
Global Pte. Ltd. ส่วนบริษัทย่อยอื่นอีกจานวน 3 บริษัทซึ่งจดทะเบียนในต่างประเทศ ได้แก่ Sri Trang USA, Inc. PT
Sri Trang Gloves Indo และ Sri Trang Gloves Vietnam Company Limited จะแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีร ายอื่นเป็ นผู้สอบ
บัญชี โดยจะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็ นหลัก ทัง้ นี้ บริษทั ย่อยทีใ่ ช้ผสู้ อบบัญชีรายอื่น
เป็ นผูส้ อบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั จะดูแลให้บริษทั ย่อยดังกล่าวจัดทางบการเงินให้ทนั
ตามระยะเวลาทีก่ าหนด
คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ ด้พจิ ารณากลันกรองอย่
่
าง
เหมาะสมแล้ว ดังนัน้ จึงขอให้ทป่ี ระชุมแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
ประจาปี 2565 และกาหนดค่าสอบบัญชี เป็ นจานวน 3,660,000 บาท ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ท่ปี ระชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มผี ถู้ อื หุน้
ท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนัน้ ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ โดยมติในวาระนี้ตอ้ ง
ได้รบั อนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม

ที่ประชุม มีมติอนุ มตั ิการแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ ประจาปี 2565 โดยกาหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็ นผู้ตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ฯ (1) นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3930 (2)
นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 5730 (3) นางสาวกรองแก้ว ลิมป์ กิตติกุล ผู้สอบ
บัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5874 และกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษทั ฯ ประจาปี 2565 เป็ นจานวน 3,660,000
บาท ไม่รวมค่าบริการอื่นทีเ่ กี่ยวข้องซึ่งบริษทั ฯ จะจ่ายตามจริง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มีผ้ถู ือหุ้นที่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (205 ราย)

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565

จานวน (เสียง)
2,008,694,019
1,570,700
19,300
0
2,010,284,019

คิ ดเป็ นร้อยละ
99.9218
0.0781
0.0000
-
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วาระที่ 8 พิ จารณาเรื่องอื่นๆ
ตามบทบัญญัตมิ าตรา 105 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (ตามทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
กาหนดว่า เมื่อทีป่ ระชุมพิจารณาวาระการประชุมตามระเบียบวาระทีแ่ จ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผูถ้ อื หุน้
ซึ่งมีหุน้ นับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้ทงั ้ หมด สามารถขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ
นอกเหนือจากทีก่ าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอวาระเพิม่ เติมต่อทีป่ ระชุมแต่อย่างใด
จากนั น้ ประธานฯ ได้เ ปิ ด โอกาสให้ ผู้ถือ หุ้น แสดงความคิด เห็น และซัก ถามในเรื่อ งต่ า งๆ เพิ่ม เติม ซึ่ง
ผูถ้ อื หุน้ ได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคาถาม และมีการตอบคาถามของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ สามารถสรุปได้ดงั นี้
คุณณัฐพัชร์ สุขาพันธุ์
(ผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)

สอบถามว่า บริษทั ฯ มีแนวทางในการดูแลพนักงานอย่างไร เพื่อไม่ให้มปี ระเด็นเหมือน
ผูผ้ ลิตถุงมือยางในประเทศมาเลเซีย

นางสาวจริญญา จิ โรจน์ กลุ

ชี้แ จงว่ า บริษัท ฯ ได้ใ ห้ค วามสาคัญ ในการดูแ ลพนั ก งานเป็ น อย่ า งมาก และมีก าร
(กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่) กาหนดแนวทางการปฏิบตั ติ ามหลักจรรณาบรรณในการดาเนินธุรกิจเพื่อให้พนักงาน
ทุกระดับ โดยไม่คานึงถึงอายุ เชื้อชาติ ศาสนา สถานะทางสังคม หรืออื่นใด ได้รบั การ
ดูแลอย่างเป็ นธรรม อีกทัง้ ทางบริษทั ฯ สนับสนุนในเรื่องการจ้างงานในพืน้ ทีช่ ุมชนรอบ
ข้าง ซึง่ ทาให้ปัจจุบนั บริษทั ฯ มีแรงงานต่างด้าวไม่เกินร้อยละ 30 ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้มกี าร
ปฏิบตั ติ าม amfori BSCI Code of Conduct (Business Social Compliance Initiative)
อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ซึ่งรวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็ นธรรม ไม่มกี ารใช้
แรงงานเด็กและการบังคับใช้แรงงาน รวมถึงการจ้างงานและชัวโมงท
่
างานทีส่ อดคล้อง
ตามกฎหมาย โดยบริษทั ฯ ได้รบั การประเมินจากทาง BSCI ในระดับเกรด A มาตัง้ แต่
ปี 2560 ซึ่งเป็ นการยืนยันได้ว่าบริษัทฯ มีการดูแลพนักงานเป็ นอย่างดี มาโดยตลอด
นอกจากนี้ ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้
จัด หาวัค ซีน ให้กับ พนั ก งานทุ ก ระดับ อย่ างรวดเร็ว ตัง้ แต่ เ ดือ นมิถุน ายน 2564 โดย
ปั จจุบนั พนักงานได้รบั วัคซีนเข็มที่ 3 ครบทุกราย และคาดว่าพนักงานจะได้รบั วัคซีน
เข็มที่ 4 ครบทุกรายภายใน 1-2 เดือนนี้ สาหรับ ประเด็นอื่น ๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อ ม
สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) บริษัทฯ ได้วางแผนในทัง้ ระยะสัน้ ระยะกลาง และ
ระยะยาวเพื่อให้ม ั ่นใจได้ว่าบริษทั ฯ มองในทุกมิตเิ พื่อปิ ดความเสีย่ งในการดาเนินธุรกิจ
เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั ่งยืน
คุณกิ ตติ พนั ธ์ ต่ออภิ ชาตตระกูล
(ผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)

สอบถาม 3 ประเด็น ดังนี้
1. ในปี 2565 บริษัทฯ จะมีกาลัง การผลิตเท่าไร และจะมีอตั ราการใช้กาลัง การผลิตกี่
เปอร์เซ็นต์
2. บริษทั ฯ คาดว่ากาลังผลิตรวมทัง้ โลกในช่วง 3 ปี ต่อจากนี้จะ over supply หรือไม่
3. บริษทั ฯ คาดว่าราคาขายในตลาดโลกในช่วง 3 ปี ต่อจากนี้จะมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลง
ไปหรือไม่

นางสาวธนวรรณ เสงี่ยมศักดิ์

ตอบข้อซักถามดังนี้
1. ในปี 2565 กาลังการผลิตติดตัง้ จะอยู่ท่ี 48,000 ล้านชิน้ และกาลังการผลิตเชิงเทคนิค
จะอยู่ทป่ี ระมาณ 45,000 ล้านชิน้ สาหรับอัตราการใช้กาลังการผลิต บริษทั ฯ อาจมอง
ต่างกับปี 2563 ซึ่งอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 95 โดยในปี 2565 บริษัทฯ อาจพิจารณา
ปรับลดอัตราการใช้กาลังการผลิตเพื่อให้สะท้อนกับสถานการณ์ปัจจุบนั ทีม่ กี าลังการ

(กรรมการและผูอ้ านวยการสายงาน
บัญชีและการเงิน)

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565
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ผลิตเพิม่ เข้ามาจากทัง้ ผูผ้ ลิตรายเดิมและรายใหม่ แต่จะไม่น้อยไปกว่าปี 2564 โดย
อัตราการใช้กาลังการผลิตในปี 2565 คาดว่าจะอยู่ท่ปี ระมาณร้อยละ 85-87 เพื่อให้
เหมาะสมกับความต้องการของตลาดในปั จจุบนั
2. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ผลักดันให้ความต้องการใช้ถุง
มือยางเติบโตขึน้ อย่างมาก ในปี 2563 และ 2564 ความต้องการใช้ถุงมือยางเติบโต
ปี ละประมาณร้อ ยละ 20-30 จากปี ก่ อ นหน้ า ซึ่ง ท าให้ค วามต้อ งการใช้ถุ งมือ ยาง
ทัวโลกจะไม่
่
ต่ากว่า 400,000 ล้านชิน้ ต่อปี เมื่อความต้องการเพิม่ ขึน้ จึงส่งผลให้กาลัง
การผลิต ทัว่ โลกเติบ โตตาม ในปี 2564 ก าลัง การผลิต ถุ งมือ ทัวโลกเพิ
่
่มสูงขึ้นถึง
ร้อยละ 40 จากปี ก่อน และในปี 2565 2566 และ 2567 บริษทั ฯ คาดว่ากาลังการผลิต
โดยรวมจะเติบโตอยู่ทป่ี ระมาณร้อยละ 10 หรืออาจต่ากว่านัน้ เนื่องจากราคาขายที่
ปรับตัวลดลงทัวโลก
่
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังไม่ได้มองว่าจะเกิดสถานการณ์ Over
Supply แต่กลับมองว่าตลาดกาลังปรับตัวเข้าสู่จุดสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน
ของตลาด
3. สาหรับราคาขายในตลาดโลกใน 3 ปี ต่อจากนี้ อาจจะประมาณการได้ยาก เนื่องจาก
ปั จจัยหลายประการ ทัง้ เรื่องของวัตถุดบิ หลักในการผลิตถุงมือยางทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็ นน้ายางธรรมชาติ หรือน้ายางสังเคราะห์ โดยราคาขายจะต้อง
อ้างอิงจากการเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบเป็ นหลัก รวมถึงกรณีตวั แทนจาหน่ าย
ถุงมือบางรายทยอยปรับลดสินค้าคงคลัง (Inventory) หากสินค้าเหล่านัน้ ลดลง จะ
สามารถสะท้อนถึงอุปสงค์และอุปทานที่แท้จริงของสถานการณ์ปัจจุบนั มากขึน้ และ
สามารถเห็นการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดโลกได้ชดั เจนขึ้น ทัง้ นี้ บริษทั ฯ เชื่อว่า
ความต้องการใช้ถุงมือยางยังเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้ขยายกาลังการ
ผลิตประมาณร้อยละ 40 จากปี ทผ่ี ่านมา เพราะเชื่อว่าถุงมือคืออีกหนึ่งปั จจัยสาคัญใน
การดารงชีวติ สาหรับประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว ซึ่งมีอตั ราการใช้ถุงมือประมาณ 100-200
ชิน้ ต่อคนต่อปี และบางประเทศสูงเกือบถึง 300 ชิน้ ต่อคนต่อปี ในขณะทีป่ ระเทศกาลัง
พัฒนายังมีอตั ราการใช้ถุงมือทีน่ ้อยมากทีต่ วั เลขหลักเดียวหรือสองหลักต้นๆ ซึง่ ทาให้
เกิดความต่างระหว่างประเทศที่ก าลังพัฒนากับประเทศที่พฒ
ั นาแล้ว อยู่ป ระมาณ
20-30 เท่ าของอัตราการใช้ถุ งมือ ดังนั น้ จึงเห็นว่ า อุ ตสาหกรรมถุ งมือยังสามารถ
เติบโตได้ตามเป้ าหมาย รวมถึงสามารถสร้างผลกาไรให้เป็ นทีน่ ่าพอใจ
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ สอบถามเพิม่ เติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูเ้ ข้าร่วมประชุมและประกาศปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 11.35 น.

( ศ.ดร.วีรกร อ่องสกุล )
ประธานกรรมการบริษทั
ประธานทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565
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