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รายงานการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2565 
บริษทั ศรีตรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 (“ทีป่ระชุม”) ของบรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
(“บริษทัฯ”) ไดจ้ดัขึน้เมื่อวนัพฤหสับดทีี ่7 เมษายน 2565 เวลา 10.05 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ 
(E-AGM) ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 รวมถงึกฎหมายและหลกัเกณฑอ์ื่นที่
เกีย่วขอ้ง  

เร่ิมการประชุม 

นางอมรลดา พงษ์สุธรีุ่งเรอืง ท าหน้าทีเ่ป็นผูด้ าเนินการประชุม ไดก้ล่าวแนะน ากรรมการ ผูบ้รหิาร เลขานุการ
บรษิทั และทีป่รกึษาของบรษิทัฯ ทีเ่ขา้ร่วมประชุม ดงันี้ 

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. ศาสตราจารย ์ดร. วรีกร  อ่องสกุล ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ   
ประธานกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และ 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

2. นายกติชิยั สนิเจรญิกุล   รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการพจิารณา 
ค่าตอบแทน และกรรมการบรหิาร 

3. ดร.ไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล   กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร 
4. นางสาวจรญิญา จโิรจน์กุล  กรรมการ กรรมการบรหิารความเสีย่ง  กรรมการบรหิาร และกรรมการ 

บรรษทัภบิาลและการพฒันาเพื่อความยัง่ยนื และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
5. นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล  กรรมการ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง และกรรมการบรหิาร 
6. นายวทิยน์าถ สนิเจรญิกุล  กรรมการ กรรมการบรหิาร ประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและการพฒันา 

เพื่อความยัง่ยนื และผูอ้ านวยการสายงานสื่อสารและภาพลกัษณ์องคก์ร 
7. นายอนันต ์พฤกษานุศกัดิ ์  กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
8. นางสาวธนวรรณ เสงีย่มศกัดิ ์  กรรมการ กรรมการบรหิารความเสีย่ง กรรมการบรรษทัภบิาลและการ 

พฒันาเพื่อความยัง่ยนื และผูอ้ านวยการสายงานบญัชแีละการเงนิ 
9. นายเฉีย ช ีปิง   กรรมการ และผูอ้ านวยการสายงานการตลาด 
10. นางอุณากร พฤฒธิาดา   กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

(กรรมการเขา้ร่วมประชมุจ านวน 10 ท่าน คดิเป็นรอ้ยละ 90.91 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดของบรษิทัฯ)  

กรรมการท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุม1 

1. พลเอก บณัฑติย ์บุณยะปาน  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษทัภบิาลและการ 

 
1 พลเอก บณัฑติย ์บุณยะปาน ไม่สามารถเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 เนื่องจากอยู่ระหว่างการกกัตวัจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  
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พฒันาเพื่อความยัง่ยนื กรรมการสรรหา และกรรมการพจิารณา
ค่าตอบแทน 

ผู้สอบบญัชีจากบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั 

นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน  

ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั ส านักงานกฎหมายสากล สยามพรีเมียร ์จ ากดั 

นายวศิรุต เมฆาอภริกัษ์ ท าหน้าทีเ่ป็น inspector เพื่อดูแลการประชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตาม
กฎหมายและขอ้บงัคบับรษิทั รวมถงึเป็นพยานในการนับคะแนน  

เลขานุการบริษทั 

นางสาวกฤตยา วุฒภิดาดร ท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการทีป่ระชุมและพยานในการนับคะแนน 

ศาสตราจารย ์ดร. วรีกร  อ่องสกุล ประธานกรรมการ ท าหน้าทีเ่ป็นประธานทีป่ระชุม (“ประธานฯ”) ไดแ้จง้ใหท้ี่
ประชุมทราบถึงขอ้มูลทัว่ไปเกี่ยวกบัจ านวนทุนและหุ้นของบรษิัทฯ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการเขา้รว่ม
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 เมื่อวนัที ่3 มนีาคม 2565 ดงันี้ 

ทุนจดทะเบยีน 1,434,780,000 บาท 
แบ่งออกเป็น 2,869,560,000 หุน้ 
ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 1,431,630,705 บาท 
เป็นหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ 2,863,261,410 หุน้ 
มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท 

ในการประชุมครัง้นี้ มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 1 ราย และผูร้บัมอบฉันทะมาประชุม 180 ราย รวมผู้
ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้ร ับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทัง้สิ้น  181 ราย นับจ านวนหุ้นรวมกันได้ 
2,009,250,615 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 70.1734 ของจ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบรษิทัฯ กล่าวคอื มผีู้ถือหุน้
และผูร้บัมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรอืไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผูถ้อืหุน้ทัง้หมด โดยถอืหุน้นับรวมกนัได้
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบรษิทัฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบญัญตัิ
บรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ แลว้ 

หลงัจากเริม่การประชุม มผีูถ้อืหุน้ซึง่เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองเขา้ร่วมประชุมเพิม่เตมิอกีจ านวน 23 ราย จงึท า
ให้จ านวนผู้ถอืหุ้นทีเ่ขา้ร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รบัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมทัง้สิ้น 205 ราย นับจ านวนหุ้นรวมได้
ทัง้สิน้ 2,010,284,019 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 70.2095 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของบรษิทัฯ ทัง้นี้ บรษิทัฯ 
ไดท้ าการปรบัปรุงจ านวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อใหส้อดคล้องกบัจ านวนผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วม
ประชุมตามความเป็นจรงิ 

ประธานฯ ไดก้ล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืเชญิประชุม 
และมอบหมายให้นางอมรลดา พงษ์สุธรีุ่งเรอืง ชี้แจงใหท้ีป่ระชุมทราบถงึวธิปีฏบิตัใินการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ 
หลกัเกณฑ์การออกเสยีงลงคะแนนและการนับคะแนนเสยีงส าหรบัการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ตามรายละเอยีดที่
ระบุไวใ้นหนังสอืเชญิประชุม และแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า ก่อนลงมตใินแต่ละวาระ บรษิทัฯ จะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วม  
ประชุมซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ในประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม โดยหากเป็นเรื่องทีไ่ม่
เกี่ยวขอ้งกบัวาระดงักล่าว บรษิทัฯ ขอความร่วมมอืใหซ้กัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เรื่องดงักล่าวในวาระพจิารณา
เรื่องอื่นๆ  
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จากนัน้ ประธานฯ จงึเริม่การประชุมตามระเบยีบวาระ ดงัต่อไปนี้  

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 
2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 2 เมษายน 2564 โดยได้มกีารจดัท ารายงานการประชุมและจดัส่งให้ตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุม พรอ้มทัง้เผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์บรษิทัฯ และจดัส่งใหก้ระทรวงพาณิชย์
ภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนดแลว้ โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 1 ในหนังสอืเชญิประชุม 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมแสดงความคดิเหน็และซกัถามค าถามเกี่ยวกบัวาระนี้ แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้
ท่านใดแสดงความคดิเหน็ หรอืซกัถามเกี่ยวกบัวาระนี้ จากนัน้ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิโดยมตใินวาระนี้ตอ้ง
ไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 ซึ่งจดัขึน้เมื่อวนัที ่2 เมษายน 
2564 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มีผู้ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย 2,009,573,119 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม (198 ราย)  2,009,573,119 - 

วาระท่ี 2 รบัทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษทัในรอบปี 2564 และพิจารณาอนุมติังบการเงิน
ของบริษทัฯ ประจ าปี 2564 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางอรลกัษณ์ นาคนิทร ์ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ เป็นผูอ้ธบิายรายละเอยีด
ในวาระนี้ต่อทีป่ระชุม 

นางอรลกัษณ์ นาคนิทร์ น าเสนอต่อทีป่ระชุมว่าวาระนี้เป็นวาระรบัทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ
บรษิัทในรอบปี 2564 และพจิารณาอนุมตัิงบการเงนิของบรษิัทฯ ประจ าปี 2564 สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 พร้อม
รายงานของผูส้อบบญัช ีซึ่งไดผ้่านการพจิารณาและสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัแล้ว 
รายละเอยีดปรากฎตามรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในหวัขอ้ “งบการเงนิ” ซึง่สามารถสรุปดงันี้ 

งบการเงนิรวมนี้ได้จดัท าขึน้โดยรวมงบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิัทย่อย ซึ่งประกอบไปด้วย Shidong 
Shanghai Medical Equipment Co., Ltd. และ Sri Trang USA, Inc. และในระหว่างปี 2564 บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ซื้อหุน้ของ
บรษิัท พรเีมยีร์ซิสเต็มเอ็นจเินียริง่ จ ากดั ซึ่งด าเนินธุรกิจวศิวกรรมบรกิาร และบรษิัท สะเดาพ.ีเอส. รบัเบอร์ จ ากดั 
(“PS”) ซึ่งด าเนินธุรกจิใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย์ รวมถงึมกีารจดัตัง้บรษิทัใหม่ ไดแ้ก่ Sri Trang Gloves Global Pte. Ltd. 
ประกอบธุรกิจบริหารจดัการสินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุนทางการเงินที่ประเทศสิงคโปร์  รวมถึง Sri Trang 
Gloves (Singapore) Pte. Ltd., PT Sri Trang Gloves Indo., และ Sri Trang Gloves Vietnam Company Limited ซึ่ง
ด าเนินธุรกจิจดัจ าหน่ายถุงมอืยางทีป่ระเทศสงิคโปร ์อนิโดนีเซยี และเวยีดนาม ตามล าดบั 

รายไดแ้ละปรมิาณการขาย  

บรษิัทฯ มปีรมิาณการขายส าหรบัปี 2564 จ านวน 27,275 ล้านชิ้น เปรยีบเทยีบกับปี 2563 จ านวน 27,965 
ลา้นชิน้ หรอืลดลงรอ้ยละ 2.5 จากปีก่อน 
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รายไดจ้ากการขายส าหรบัปี 2564 จ านวน 47,551 ล้านบาท เปรยีบเทยีบกบัปี 2563 จ านวน 30,552 ล้าน
บาท หรอืเพิม่ขึ้นร้อยละ 55.6 ซึ่งเป็นการเพิม่ขึ้นที่สูงกว่าปรมิาณยอดขายอนัเป็นผลมาจากราคาขายเฉลี่ยที่ปรบัตวั
สูงขึ้นจากความต้องการถุงมือยางในตลาดโลกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(“COVID-19”)  

รายไดจ้ากการขายแยกตามผลติภณัฑ ์แบ่งเป็นรายไดจ้ากการขายถุงมอืยางธรรมชาตชินิดมแีป้ง (NRPD)  
ถุงมอืยางธรรมชาตชินิดไม่มแีป้ง (NRPF) และถุงมอืยางสงัเคราะห์ (NBR) จ านวน 16,067 ล้านบาท 11,655 ล้านบาท 
และ 19,716 ล้านบาท ตามล าดบั หรือแบ่งเป็นรายได้การขายตามผลิตภัณฑ์สดัส่วนร้อยละ 33.9, 24.6 และ 41.6 
ตามล าดบั 

รายไดจ้ากการขายแยกภูมภิาค โดยมรีายไดห้ลกัมาจากภูมภิาคเอเชยี ยุโรป อเมรกิาเหนือ และอเมรกิาใต้ ใน
สดัส่วนรอ้ยละ 28, 16, 37 และ 11 ตามล าดบั รวมเป็นรอ้ยละ 92 และเป็นการขายในประเทศในสดัส่วนรอ้ยละ 7 ในปี 2564 

ตน้ทุนขาย ในปี 2564 บรษิทัฯ มตีน้ทุนขาย จ านวน 19,189 ลา้นบาท จากปรมิาณการขาย จ านวน 27,275 
ล้านชิ้น ประกอบดว้ยต้นทุนวตัถุดบิ รอ้ยละ 61 ค่าใชจ้่ายดา้นสาธารณูปโภค รอ้ยละ 12 ค่าใชจ้่ายดา้นบุคลากร รอ้ยละ 
7 ต้นทุนค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย รอ้ยละ 6 ต้นทุนบรรจุภณัฑ์ รอ้ยละ 6 และอื่นๆ รอ้ยละ 8 ซึ่งเปรยีบเทยีบกบัปี 
2563 บริษัทฯ มีต้นทุนขาย จ านวน 13,602 ล้านบาท จากปริมาณการขาย จ านวน 27,965 ล้านชิ้น โดยโครงสร้าง
ต้นทุนประกอบดว้ยต้นทุนวตัถุดบิ คอื ต้นทุนน ้ายางและสารเคม ีรอ้ยละ 53, ค่าใชจ้่ายดา้นสาธารณูปโภค ประกอบด้วย 
ต้นทุนดา้นพลงังานและน ้า รอ้ยละ 14 ค่าใชจ้่ายดา้นบุคลากร รอ้ยละ 10 ต้นทุนค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย รอ้ยละ 7 
ต้นทุนบรรจุภณัฑ์ รอ้ยละ 7 และอื่นๆ รอ้ยละ 9 ทัง้นี้ โครงสรา้งทีเ่ปลี่ยนแปลงไปเกดิจากการปรบัตวัเพิม่ขึน้ของราคา
วตัถุดบิหลกัคอืน ้ายางธรรมชาตแิละน ้ายางสงัเคราะห์ กล่าวคอื แนวโน้มของน ้ายางธรรมชาตมิแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่าง
ต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2562 โดยเฉพาะอย่างยิง่มคีวามผนัผวนอย่างมากในปี 2564 ซึง่เป็นปัจจยัส าคญัส าหรบัการเพิม่ขึน้ของ
ต้นทุนการผลติถุงมอืยาง ในส่วนของน ้ายางสงัเคราะห์ ซึ่งเป็นการผสมระหว่างโคโพลเิมอร์ของอะไครโลไนไตรล์และ 
บวิตาไดอนี แนวโน้มราคาในปี 2564 มแีนวโน้มสูงขึน้อย่างต่อเนื่องจากไตรมาส 4/2563 และปรบัตวัลดลงในช่วงไตร
มาส 4/2564 รวมถึงปัจจยัส าคญั คอื อุปสงค์ของน ้ายางสงัเคราะห์ที่เพิม่ขึน้มากกว่าอุปทาน ท าให้ต้นทุนของน ้ายาง
สงัเคราะหป์รบัตวัเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องตัง้แต่ไตรมาส 4/2563 

อตัราแลกเปลี่ยน เป็นปัจจยัส าคญัของบรษิทัฯ เนื่องจากบรษิทัฯ ผลติสนิคา้เพื่อส่งออกเกนิกว่ารอ้ยละ 90 
ทัง้นี้ แนวโน้มค่าเงนิบาทต่อเงนิดอลลารส์หรฐั มแีนวโน้มอ่อนตวัลงในปี 2564 ซึ่งหากเปรยีบเทยีบกบัอตัราแลกเปลีย่น
ของคู่แขง่หลกั คอื มาเลเซยี ซึง่ค่าเงนิเฉลีย่มแีนวโน้มคงทีถ่งึอ่อนค่าลงเลก็น้อย ท าใหเ้รามขีอ้ไดเ้ปรยีบในปีทีผ่่านมา 

ก าไรขัน้ต้น ในปี 2564 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้น จ านวน 28,259 ล้านบาท หรือร้อยละ 59.4 จากยอดขาย 
เปรียบเทียบกับปี 2563 จ านวน 16,887 ล้านบาท หรือร้อยละ 55.3 ทัง้นี้ การเพิ่มขึ้นของก าไรขัน้ต้นในปี 2564 
เนื่องจากราคาขายและปรมิาณการขายทีเ่พิม่ขึน้จากความต้องการถุงมอืยางในตลาด ถงึแมว้่าราคาวตัถุดบิจะปรบัตวั
เพิม่สงูขึน้ แต่ราคาขายทีเ่พิม่ขึน้สามารถครอบคลุมตน้ทุนวตัถุดบิ พลงังาน และบรรจุภณัฑท์ีป่รบัตวัเพิม่ขึน้ 

ค่าใช้จ่ายในการจดัจ าหน่าย ในปี 2564 มีจ านวน 1,376 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขนส่ง  
ร้อยละ 72 ค่าใช้จ่ายบุคลากร ร้อยละ 13 ค่านายหน้า ร้อยละ 7 และส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 8 ทัง้นี้ การเพิ่มขึ้นของ
ค่าใช้จ่ายด้านการจัดจ าหน่าย เกิดจากสัดส่วนการขายแบบ CIF Term เพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน ท าให้บริษัทฯ  
มคี่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัค่าระวางเรอื (Ocean Freight Cost) ทัง้นี้ ต้นทุนดงักล่าวได้มกีารบวกเพิม่เขา้ไปในราคาขายแก่
ลูกค้า อีกทัง้ ในปี 2564 มีการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งสร้างปัญหากับธุรกิจส่งออกทัว่โลก ท าให้บริษัทฯ  
ได้รบัผลกระทบในการจดัการด้านต้นทุนการขนส่ง การผลกัดนัให้ลูกค้าปรบัเปลี่ยนจากการซื้อขายแบบ FOB Term 
เป็น CIF Term กเ็ป็นแนวทางการแกปั้ญหาอย่างหนึ่ง ซึง่ท าใหบ้รษิทัฯ มคีวามคล่องตวัในการจดัการกบัปัญหาดงักล่าว
ไดด้ขีึน้ ส่วนค่าใชจ้่ายดา้นบุคลากรในดา้นการตลาดและการขายที่รบัโอนมาจากบรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั 
(มหาชน) (“STA”) เป็นผลจากการปรบัโครงสรา้งกลุ่มบรษิทัและการขายใหช้ดัเจน 
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ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร ในปี 2564 มจี านวน 867 ล้านบาท โดยโครงสรา้งหลกั คอื ค่าใชจ้่ายดา้นบุคลากร  
ร้อยละ 52 ซึ่งเพิม่ขึน้สอดคล้องกบัผลประกอบการของบรษิทัฯ และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ร้อยละ 23 และมคี่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่
เพิ่มขึ้น คือ ค่าใช้จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ค่าที่ปรึกษาในการน าบริษัทเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ประเทศ
สงิคโปร ์และค่าใชจ้่ายในการดแูลพนักงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เช่น ค่าวคัซนี และค่าใชจ้่าย
ในเตรยีมสถานทีก่กัตวัภายในโรงงาน (Factory Quarantine)  

ภาระดอกเบี้ยและภาษี บรษิทัฯ มดีอกเบี้ยจ่ายในปี 2564 จ านวน 127 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2563 ซึ่งมี
ดอกเบี้ยจ่าย จ านวน 142 ล้านบาท โดยดอกเบี้ยบางส่วนมกีารน าไปรวมเป็นต้นทุนของการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ถาวร 
ส าหรบัเงนิกู้คงเหลอื ณ สิน้ปี 2564 จ านวน 8,461 ล้านบาทนัน้ แบ่งเป็นเงนิกู้ระยะยาว จ านวน 7,128 ล้านบาท และ
เงนิกู้ที่ถึงก าหนดช าระใน 1 ปี จ านวน 1,333 ล้านบาท เป็นเงนิกู้ที่อยู่ในโครงการส่งเสรมิการใชย้างของการยางแห่ง
ประเทศไทย (“กยท.”) ซึง่บรษิทัฯ คาดว่าจะไดร้บัเงนิชดเชยดอกเบีย้จากการใชย้างเพิม่ขึน้ตามเงือ่นไขของโครงการ 

ในส่วนของภาษ ีจ านวน 2,172 ลา้นบาท เกดิจากผลประกอบการของบรษิทัฯ ทีม่กี าไรในการด าเนินกจิการ
สงูขึน้มาก แต่มอีตัราภาษทีีแ่ทจ้รงิ (Effective Tax Rate) รอ้ยละ 8.4 ซึง่ลดลงจากปีทีแ่ลว้รอ้ยละ 9.7 เน่ืองดว้ยบรษิทัฯ
มผีลการด าเนินการจากกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนในสดัส่วนทีเ่พิม่ขึน้จากการเดนิการผลติจากโครงการขยาย
การผลติ และเกดิจากการรบัรูร้ายไดภ้าษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบัก าไรในสนิคา้คงเหลอืระหว่างกนั 

ก าไรสุทธ ิในปี 2564 บรษิทัฯ มกี าไรสุทธ ิจ านวน 23,704 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 49.9 หากเปรยีบเทยีบกบัปี
ก่อน บรษิทัฯ มกี าไรสุทธ ิจ านวน 14,416 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 47.2 ซึง่นอกจากปัจจยัดา้นมลูค่าขาย บรษิทัฯ มรีายได้
อื่นเพิ่มสูงขึ้นทัง้จากรายได้จากการขายเศษซากวัสดุ และรายได้จากเงินชดเชยโครงการสนับสนุนสินเชื่อแก่
ผูป้ระกอบการจาก กยท.  

งบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ 31 ธนัวาคม 2564 บรษิัทฯ มสีนิทรพัย์รวม จ านวน 51,303 ล้านบาท โดย
แบ่งเป็นสนิทรพัย์หมุนเวยีน จ านวน 29,546 ล้านบาท หรอืร้อยละ 57.6 และสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน จ านวน 21,757 
ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ  42.4  

บรษิทัฯ มเีงนิสดและเงนิฝากธนาคาร จ านวน 21,006 ลา้นบาท ซึง่ลดลงจากปีทีผ่่านมา โดยหลกัเป็นผลมา
จากการลงทุนของการขยายโรงงาน การเปิดบรษิทัในต่างประเทศ และการจ่ายเงนิปันผล ในส่วนของลูกหนี้ บรษิทัฯ มี
ลูกหนี้ จ านวน 2,816 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาจากการขายที่ปรบัตวัลดลงในไตรมาส 4/2564 และมีสินค้า
คงเหลอื จ านวน 4,778 ล้านบาท จากปรมิาณสนิคา้คงคลงัทีเ่พิม่ขึน้ และราคาวตัถุดบิทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้อย่างมากในสิน้
ไตรมาส 4 ในส่วนทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ มูลค่า 20,370 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 109 เป็นการเพิม่ขึน้จากการลงทุน
ในส่วนของโครงการขยายการผลติเป็นหลกั และสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการเพิม่ขึน้ของก าไร
ในสนิคา้คงเหลอืระหว่างกนัในกลุ่มบรษิทั 

บรษิทัฯ มหีนี้สนิ จ านวน 13,090 ลา้นบาท และส่วนของผูถ้อืหุน้ จ านวน 38,213 ลา้นบาท หรอืเป็นสดัส่วน
หนี้สินร้อยละ 26 ของสินทรัพย์รวม โดยหนี้สินประกอบด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จ านวน 3,621 ล้านบาท  
เงนิกูย้มืระยะสัน้ทีถ่งึก าหนดช าระภายใน 1 ปี จ านวน 1,333 ลา้นบาท และเงนิกูย้มืระยะยาว จ านวน 7,128 ลา้นบาท 

บรษิทัฯ มส่ีวนของผูถ้อืหุน้ประกอบดว้ยทุนทีอ่อกและเรยีกช าระแล้ว จ านวน 1,431 ล้านบาท ส่วนเกนิมูลค่าหุน้ 
จ านวน 14,463 ลา้นบาท และก าไรสะสม จ านวน 21,812 ลา้นบาท 

ในส่วนอตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญัประกอบดว้ย 

• อตัราส่วนวดัความสามารถในการท าก าไร จากก าไรขัน้ต้น  (Gross Profit Margin) มีอตัราท าก าไรที ่
รอ้ยละ 59.4 เพิม่ขึน้จากราคาขายและปรมิาณการขายทีเ่พิม่ขึน้ในสดัส่วนทีม่ากกว่าการเพิม่ขึน้ของตน้ทุนขาย  
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• อัตราก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจัดหน่าย (EBITDA 
Margin) อยู่ทีร่อ้ยละ 57.3 อตัราก าไรสุทธ ิอยู่ทีร่อ้ยละ 49.9 

• อตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) อยู่ที ่5.23 เท่า ซึง่โดยหลกัมาจากเงนิสดทีล่ดลงจากการลงทนุใน
ส่วนโครงการขยายการผลติ และการลดลงของลูกหนี้กระแสเงนิสดจากผลประกอบการ 

• วงจรเงนิสดอยู่ที ่35.97 วนั 
• อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถอืหุน้ 0.34 เท่า เนื่องด้วยการเพิม่ขึน้ของส่วนของผูถ้ือหุน้จากส่วนเกนิ

ทุนและก าไรสะสมจากผลประกอบการทีเ่พิม่ขึน้ 
• การหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร หรือยอดขายต่อมูลค่าสินทรัพย์ถาวร  3.23 เท่า เนื่องจากมูลค่า

ทรพัย์สนิถาวรเพิม่ขึน้ที่รอ้ยละ 109 ซึ่งโดยหลกัมาจากโครงการขยายการผลติ ซึ่งเป็นสนิทรพัย์ระหว่างก่อสร้างและ
ตดิตัง้ทีจ่ะสามารถใชก้ าลงัการผลติไดเ้ตม็ทีใ่นอนาคตหลงัจากเครื่องจกัรพรอ้มใชง้าน  

• อตัราส่วนส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม (Return on Asset) อยู่ทีร่อ้ยละ 49.62 
• อตัราส่วนส่วนผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้ (Return on Equity) อยู่ทีร่อ้ยละ 67.27 
• อตัราก าไรต่อหุน้อยู่ที ่8.29 บาท และอตัราการจ่ายเงนิปันผล อยู่ทีร่อ้ยละ 54.8 

นอกจากผลการด าเนินงานที่ด ีบรษิัทฯ ยงัคงมุ่งมัน่สู่การเป็นผู้น าระดบัโลกด้านธุรกิจถุงมอืยางที่ด าเนิน
ธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ตลอดห่วงโซ่ธุรกจิ ภายใตแ้นวคดิ “Clean World Clean Gloves” ที่
ใส่ใจในคุณภาพสนิคา้ ค านึงถงึประเดน็ดา้น สิง่แวดลอ้ม สงัคม และบรรษทัภบิาล เพื่อสรา้งมลูค่าเพิม่ในระยะยาวใหแ้ก่
ผู้ถือหุ้นและผู้มส่ีวนได้เสยีทุกฝ่าย เพื่อพฒันาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยัง่ยนื โดยสามารถสรุปผลการด าเนินงาน
ทางดา้น สิง่แวดลอ้ม สงัคม และบรรษทัภบิาล (ESG) พรอ้มรางวลัต่างๆ ส าหรบัปีทีผ่่านมา ดงันี้ 

ด้านส่ิงแวดล้อม  

บรษิทัฯ มุ่งเน้นการใชเ้ทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม ส่งเสรมิการใชพ้ลงังานทดแทน และใหค้วามส าคญั
การลดการใชท้รพัยากร พลงังาน และลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก โดยตัง้เป้าหมายระยะกลาง ภายใน 5 ปี ในปี 2564 มี
ผลการด าเนินงานดา้นสิง่แวดลอ้มทีส่ าคญั ดงันี้ 

•  ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ บริษัทฯ ได้ด าเนินการค้นหาแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มี
นัยส าคญั ผ่านการประเมนิคารบ์อนฟุตพริน้ทอ์งคก์ร (Carbon Footprint for Organization: CFO) ครอบคลุมโรงงานทัง้ 
3 สาขา คอื สาขาหาดใหญ่ สาขาตรงั และสาขาสุราษฎร์ธานี โดยไดร้บัการทวนสอบจากคณะพลงังานและสิง่แวดลอ้ม 
มหาวทิยาลยัพะเยา ทีข่ ึน้ทะเบยีนกบัองคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) และใชค้่าการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจก ของปี 2564 เป็นปีฐานในการตัง้เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกต่อหน่วยผลติภณัฑ์ลงรอ้ยละ 10 
ภายในปี 2569  

• ดา้นการใชพ้ลงังาน จากการเพิม่ประสทิธภิาพและโครงการอนุรกัษ์พลงังาน ท าใหบ้รษิทัฯ สามารถลด
การใชพ้ลงังานต่อหน่วยผลติภณัฑล์งรอ้ยละ 8 เมื่อเทยีบกบัเป้าหมาย 

• ด้านการบรหิารจดัการน ้าใช้และน ้าทิ้ง บรษิัทฯ ได้บรหิารจดัการน ้าตามหลกั 3Rs (Reduce, Reuse & 
Recycle) และมุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรพัยากรน ้าบาดาล ซึ่งท าให้บริษัทฯ สามารถลดการใช้น ้าในการผลิตต่อหน่วย
ผลติภณัฑล์งรอ้ยละ 2 เมื่อเทยีบกบัเป้าหมาย 

• ดา้นการบรหิารจดัการของเสยี บรษิทัฯ ไดบ้รหิารจดัการของเสยีตามหลกั 3Rs มุ่งเน้นการน ากลบัมาใช้
ซ ้า เพื่อสรา้งประโยชน์ใหก้บัของเสียและลดการส่งของเสยีไปก าจดั ซึ่งท าใหบ้รษิทัฯ สามารถลดการเกิดของเสยีจาก
การผลติต่อหน่วยผลติภณัฑล์งรอ้ยละ 7 เมื่อเทยีบกบัเป้าหมาย 
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 ด้านสงัคม 

 บรษิทัฯ ค านึงถงึสทิธมินุษยชนและการปฏบิตัติ่อแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยน าระบบ BSCI มาประยุกตใ์ช้
เพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดของพนักงาน ลูกคา้ ชุมชน และสงัคม ตลอดจนการดูแลพนักงานใหม้คีุณภาพชวีติทีด่ ีมี
ความก้าวหน้าและมคีวามปลอดภยัในการท างาน ในปี 2564 บรษิัทฯ ได้มกีารประเมนิความเสี่ยงดา้นสทิธมินุษยชน 
ส าหรบักลุ่มพนักงานและชุมชนโดยรอบโรงงาน ซึง่พบว่าไม่มคีวามเสีย่งดา้นสทิธมินุษยชนของทัง้ 2 กลุ่ม 

 นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัค านึงถงึสวสัดภิาพของสตัว์ และการมส่ีวนร่วมในการพฒันาชุมชนและสงัคมในดา้น
ต่างๆ เช่น ด้านสุขภาพและอาชีวอนามยัที่ดี ด้านการพฒันาอาชีพและความเป็นอยู่ เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน
โดยรอบโรงงาน รวมถงึดา้นการช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัแิละดอ้ยโอกาสอย่างสม ่าเสมอ 

ด้านบรรษทัภิบาล 

บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการตามกรอบนโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีโดยค านึงถงึประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้
และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่าย เพื่อน าไปสู่การสรา้งคุณค่าใหก้จิการอย่างยัง่ยนื โดยในปี 2564 บรษิทัฯ ไดร้บัการประเมนิ
ดา้นการก ากบัดแูลกจิการในระดบั 4 ดาว หรอื ดมีาก จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย และไดร้บัคดัเลอืก
ให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยัง่ยนื หรอื Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจ าปี 2564 จากตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงด้านความสมัพนัธ์กับลูกค้า บริษัทฯ มีแนวโน้มของผลการประเมนิความพงึพอใจเพิม่ขึ้นทุกปี 
นอกจากนี้ เมื่อเดอืนมนีาคม 2564 บรษิัทฯ ได้ยื่นขอรบัรองการเป็นสมาชกิโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รปัชนัของ
ภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC)  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมแสดงความคดิเหน็และซกัถามค าถามเกี่ยวกบัวาระนี้  แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้
ท่านใดแสดงความคดิเหน็ หรอืซกัถามเกี่ยวกบัวาระนี้ จากนัน้ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิโดยมตใินวาระนี้ตอ้ง
ไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมรบัทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2564 และมมีตอินุมตังิบการเงนิของ
บรษิทัฯ ประจ าปี 2564 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมา
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มีผู้ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย 2,010,226,019 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 5,000 - 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม (202 ราย)  2,010,231,019 - 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2564 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางอรลกัษณ์ นาคนิทร ์ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ เป็นผูอ้ธบิายรายละเอยีด
ในวาระนี้ต่อทีป่ระชุม 

นางอรลกัษณ์ นาคนิทร์ น าเสนอต่อที่ประชุมว่า บรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผู้ถอืหุ้นไม่น้อย
กว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการ หลงัจากการหกัภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลและการจดัสรรทุนส ารอง
ต่างๆ ทุกประเภทตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และตามกฎหมายแล้ว โดยต้องไม่เกินก าไรสะสมของบรษิทัฯ ที่ปรากฏใน 
งบการเงินเฉพาะกิจการ การจ่ายเงินปันผลให้ค านึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น สถานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน  
กระแสเงินสดของบริษัทฯ ความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย รวมถึงการคาดการณ์ความจ าเป็นของ
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เงนิทุนทีจ่ะรองรบัการเตบิโตของบรษิทัฯ ในอนาคต สถานการณ์ภาวะเศรษฐกจิ ผลกระทบจากปัจจยัภายนอกทีค่าดว่าจะ
มผีลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิทัฯ และขอ้พจิารณาอื่นๆ ทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร 

นอกจากนี้ ตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามที่มกีารแก้ไขเพิม่เติม) และขอ้บงัคบั
บรษิทัฯ ไดก้ าหนดไวว้่าบรษิทัฯ ต้องจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไร
สุทธปิระจ าปีหกัด้วยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน 
จดทะเบยีน ซึ่งบรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ จงึไม่ตอ้งตัง้ทุนส ารองตามกฎหมายเพิม่เตมิใน
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ในครัง้นี้  

จากผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิของบริษัทฯ ตามงบการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วนัที่  31 ธนัวาคม 
2564 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิจ านวน 24,261.29 ล้านบาท และก าไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรรจ านวน  21,675.30 ล้านบาท 
จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรดงักล่าวเพื่อจ่ายเงนิปันผลในอตัราหุน้ละ 4.65 บาท หรอืคดิเป็นจ านวน
เงินปันผลทัง้สิ้นประมาณ 13,305.61 ล้านบาท ทัง้นี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจ านวน 3 ครัง้ 
รวมทัง้สิน้จ านวน 11,444.49 ลา้นบาท หรอืในอตัราหุน้ละ 4 บาท ดงันัน้ จงึยงัคงเหลอืการจ่ายเงนิปันผลครัง้นี้ ในอตัรา 
หุน้ละ 0.65 บาท หรอืคดิเป็นจ านวนเงนิปันผลทีจ่ะจ่ายอกีจ านวนประมาณ 1,861.12 ลา้นบาท โดยจะจ่ายจากก าไรของ
กจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน ซึ่งไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลในอตัรา
หุน้ละ 0.65 บาท ซึ่งรวมเป็นเงนิจ านวน 1,861.12 ล้านบาท โดยบรษิทัฯ ได้ก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธิ
ได้รบัเงนิปันผล (Record Date) ในวนัที่ 20 เมษายน 2565 (วนัขึ้นเครื่องหมาย XD คอืวนัที่ 19 เมษายน 2565) ทัง้นี้  
ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นของบริษัทฯ ผ่านบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้โดยตรงกับ The Central Depository (Pte) Limited 
(“CDP”) (“ผูฝ้ากหลกัทรพัย”์) หรอืบุคคลซึง่มหีุน้ของบรษิทัอยู่ในบญัชหีลกัทรพัยซ์ึง่เปิดไวก้บัตวัแทนรบัฝากหลกัทรพัย์ 
(Depository Agents) ณ เวลา 17.00 น. (ตามเวลาสงิคโปร์) ของวนัที ่20 เมษายน 2565 มสีทิธไิดร้บัเงนิปันผลนี้ และ
บรษิทัฯ ก าหนดจ่ายเงนิปันผลดงักล่าว ในวนัที ่5 พฤษภาคม 2565 

ขอ้มลูเปรยีบเทยีบการจ่ายเงนิปันผล 

 ปี 2564 ปี 2563 

ก าไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) 24,261.29 ลา้นบาท 13,683.66 ลา้นบาท 

ก าไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรร 21,675.30 ลา้นบาท 14,551.96 ลา้นบาท 
อตัราก าไรสุทธิต่อหุ้น* 8.29 บาท 5.94 บาท 
อตัราเงินปันผลต่อหุ้น 
- เงินปันผลระหว่างกาล ครัง้ท่ี 1 
- เงินปันผลระหว่างกาล ครัง้ท่ี 2 
- เงินปันผลระหว่างกาล ครัง้ท่ี 3 
- เงินปันผลครัง้ท่ี 4 

4.65 บาท 
1.50 บาท 
1.25 บาท 
1.25 บาท 
0.65 บาท 

2.625 บาท 
0.625 บาท 

- 
- 

2.00 บาท 

รวมเงินปันผลจา่ยทัง้ส้ิน 13,305.61 ลา้นบาท 7,501.1 ลา้นบาท 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (%)** 54.8% 54.8% 

หมายเหตุ:*อตัราก าไรสุทธติ่อหุน้ค านวณจากก าไรส าหรบัปีส าหรบังบการเงนิรวมส่วนที่เป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น) หารดว้ยจ านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของหุน้สามญัทีอ่อกอยู่ในระหว่างงวด โดยไดป้รบัจ านวนหุน้สามญัเพื่อสะท้อน
ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงมูลค่าทีต่ราไวข้องหุน้สามญัในไตรมาส 4/2563 โดยถอืเสมอืนว่าการเปลี่ยนแปลงมูลค่าทีต่ราไว้
ของหุน้สามญัดงักล่าวไดเ้กดิขึน้ตัง้แต่วนัเริม่ตน้ของปี 2562 ตามอตัราก าไรสุทธติ่อหุน้ตามขอ้มลูขา้งตน้ 

 **อตัราการจ่ายเงนิปันผลต่อก าไรสุทธ ิ(%) ค านวณจากก าไรส าหรบัปีงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมแสดงความคดิเหน็และซกัถามค าถามเกี่ยวกบัวาระนี้ แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้
ท่านใดแสดงความคดิเหน็ หรอืซกัถามเกี่ยวกบัวาระนี้ จากนัน้ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิโดยมตใินวาระนี้ตอ้ง
ไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 4.65 บาท หรอืคดิเป็นจ านวน
เงนิปันผลทัง้สิน้ประมาณ 13,305.61 ลา้นบาท ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ 
โดยบรษิทัฯ ไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไปแล้วทัง้สิน้ในอตัราหุน้ละ 4.00 บาทต่อหุน้ หรอืคดิเป็น
เงนิปันผลจ านวน 11,444.49 ล้านบาท และคงเหลอืจ่ายเงนิปันผลในครัง้นี้ในอตัราหุน้ละ 0.65 บาท
ต่อหุ้น หรอืคดิเป็นจ านวนเงนิประมาณ 1,861.12 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถอืหุน้ของบรษิทัฯ ซึ่งมรีายชื่อ
ปรากฏ ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิธใินการรบัเงนิปันผลในวนัที่ 20 เมษายน 2565 ทัง้นี้ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นของบรษิัทฯ ผ่านบญัชหีลกัทรพัย์ซึ่งเปิดไว้โดยตรงกบั  The Central Depository 
(Pte) Limited (“CDP”) (“ผู้ฝากหลกัทรพัย์”) หรอืบุคคลซึ่งมหีุน้ของบรษิทัอยู่ในบญัชหีลกัทรพัย์ซึ่ง
เปิดไว้กับตัวแทนรบัฝากหลกัทรพัย์ (Depository Agents) ณ เวลา 17.00 น. (ตามเวลาสิงคโปร์) 
ของวนัที ่20 เมษายน 2565 มสีทิธไิดร้บัเงนิปันผล และก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที่ 5 พฤษภาคม 
2565 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้  

มีผู้ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย 2,010,095,619 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 135,400 - 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม (202 ราย)  2,010,231,019 - 

วาระท่ี 4 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายกิติชยั สนิเจรญิกุล ประธานกรรมการสรรหา เป็นผู้อธบิายรายละเอยีดใน
วาระนี้ต่อทีป่ระชุม 

นายกติชิยั สนิเจรญิกุล น าเสนอต่อทีป่ระชุมว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามที่
มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ก าหนดว่า ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออก
จากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกในจ านวนใกล้ทีสุ่ด
กบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกได ้ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2565 มกีรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่าน ดงันี้ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นางอุณากร พฤฒธิาดา กรรมการอสิระ 
2. พลเอก บณัฑติย ์บุณยะปาน กรรมการอสิระ 
3. นายวทิยน์าถ สนิเจรญิกุล กรรมการ 
4. นางสาวจรญิญา จโิรจน์กุล กรรมการ 

 คณะกรรมการสรรหา (ซึ่งไม่รวมกรรมการสรรหาที่มีส่วนได้เสีย ) ได้พิจารณากลัน่กรองแล้วเห็นว่า 
กรรมการผูท้ีจ่ะออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่าน เป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญ
อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) และพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาด
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หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ตามทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ตลอดจนประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ผูท้ีด่ ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ
สามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระและมคีุณสมบตัติามนิยามกรรมการอสิระของบรษิทัฯ ซึง่เป็นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  

ทัง้นี้ บุคคลทัง้ 4 ท่านทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อพจิารณารบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัฯ ในครัง้นี้ได้
ผ่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบรษิทัแล้ว โดยคณะกรรมการบรษิทั (ซึ่งไม่รวมกรรมการทีม่ส่ีวนไดเ้สยี) 
ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมดัระวงั แล้วเห็นว่ากรรมการทัง้ 4 ท่าน มีคุณสมบตัิเหมาะสม และกรรมการอิสระ
สามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระ ตลอดจนเหน็ชอบตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาทุกประการ 

ดงันัน้ จงึขอให้ที่ประชุมพจิารณาเลอืกตัง้บุคคลทัง้ 4 ท่าน ได้แก่ นางอุณากร พฤฒธิาดา พลเอก บณัฑติย์  
บุณยะปาน นายวทิยน์าถ สนิเจรญิกุล และนางสาวจรญิญา จโิรจน์กุล กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ ต่อไปอกี
วาระหนึ่ง โดยใหน้างอุณากร พฤฒธิาดา และพลเอก บณัฑติย ์บุณยะปาน ด ารงสถานะเป็นกรรมการอสิระของบรษิทัฯ ทัง้นี้ 
ขอ้มลูประวตัแิละประสบการณ์การท างานของกรรมการแต่ละท่านซึง่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเลอืกตัง้ใหก้ลบัเขา้เป็นกรรมการ
อกีวาระหนึ่งของบรษิทัฯ ปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 3 ของหนังสอืเชญิประชุม 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมแสดงความคดิเหน็และซกัถามค าถามเกี่ยวกบัวาระนี้  แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้
ท่านใดแสดงความคดิเหน็ หรอืซกัถามเกี่ยวกบัวาระนี้  จากนัน้ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมติเลอืกตัง้กรรมการเป็น
รายบุคคล โดยมตใินวาระนี้ตอ้งไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีติอนุมตัิเลอืกตัง้กรรมการทัง้ 4 ท่าน ได้แก่ นางอุณากร พฤฒธิาดา พลเอก บณัฑติย์ 
บุณยะปาน นายวทิยน์าถ สนิเจรญิกุล และนางสาวจรญิญา จโิรจน์กุล ซึง่ออกจากต าแหน่งตามวาระ
ให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของ 
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

  1)   มมีตเิลอืกตัง้นางอุณากร พฤฒธิาดา เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ 

มีผู้ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย 2,010,182,919 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 101,100 - 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม (205 ราย)  2,010,284,019 - 

 2) มมีตเิลอืกตัง้พลเอก บณัฑติย ์บุณยะปาน เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ 

มีผู้ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย 2,008,549,219 99.9182 
ไม่เหน็ดว้ย 1,642,700 0.0817 
งดออกเสยีง 92,100 - 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม (205 ราย)  2,010,284,019 - 

  3) มมีตเิลอืกตัง้นายวทิยน์าถ สนิเจรญิกุล เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

มีผู้ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย 2,004,564,636 99.7200 
ไม่เหน็ดว้ย 5,627,283 0.2799 
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มีผู้ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
งดออกเสยีง 92,100 - 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม (205 ราย)  2,010,284,019 - 

  4) มมีตเิลอืกตัง้นางสาวจรญิญา จโิรจน์กุล เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

มีผู้ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย 2,007,792,229 99.8873 
ไม่เหน็ดว้ย 2,264,290 0.1126 
งดออกเสยีง 227,500 - 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม (205 ราย)  2,010,284,019 - 

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่ 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายกิติชยั สนิเจรญิกุล ประธานกรรมการสรรหา เป็นผู้อธบิายรายละเอยีดใน
วาระนี้ต่อทีป่ระชุม 

  นายกติชิยั สนิเจรญิกุล น าเสนอต่อทีป่ระชุมว่า ตามทีศ่าสตราจารย์คลนิิก นายแพทย์สรณ บุญใบชยัพฤกษ์ 
ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอสิระ เนื่องจากติดภารกิจอื่น โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่14 มกราคม 2565 จงึท าใหต้ าแหน่ง
กรรมการอสิระว่างลง ดงันัน้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและกฎบตัรคณะกรรมการบรษิัท 
ซึ่งก าหนดว่าคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด  
แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน คณะกรรมการสรรหาจงึไดด้ าเนินการสรรหาบุคคลซึ่งมคีุณสมบตัแิละประสบการณ์ทีเ่หมาะสม
เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยได้
พจิารณาขอ้มลูประวตัแิละคุณสมบตัขิองนายธนาธปิ อุปัตศิฤงค์ แลว้เหน็ว่าเป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์  
และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และ 
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง นอกจากนี้ ยงัมคีุณสมบตัติามนิยาม
กรรมการอสิระของบรษิทัฯ ซึง่เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

 ทัง้นี้ บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อพจิารณารบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการใหม่ของบรษิทัฯ ในครัง้นี้ไดผ้่าน
กระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบรษิทัแล้ว โดยคณะกรรมการบรษิัทไดพ้จิารณาอย่างรอบคอบและระมดัระวงั 
แลว้เหน็ว่านายธนาธปิ อุปัตศิฤงค ์มคีุณสมบตัทิีเ่หมาะสม และเหน็ชอบตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาทุกประการ 
ดงันัน้ จงึขอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้นายธนาธปิ อุปัตศิฤงค ์เป็นกรรมการใหม่ของบรษิทัฯ โดยใหด้ ารงสถานะ
เป็นกรรมการอิสระ ทัง้นี้ จะส่งผลใหค้ณะกรรมการบรษิัทมจี านวน 12 ท่าน คงเดมิ ขอ้มูลประวตัแิละประสบการณ์การ
ท างานของนายธนาธิป อุปัติศฤงค์ ซึ่งได้รบัการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่  
ส่งมาดว้ย 4 ของหนังสอืเชญิประชุม 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมแสดงความคดิเหน็และซกัถามค าถามเกี่ยวกบัวาระนี้ แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้
ท่านใดแสดงความคดิเหน็ หรอืซกัถามเกี่ยวกบัวาระนี้ จากนัน้ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิโดยมตใินวาระนี้ตอ้ง
ไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัเิลอืกตัง้นายธนาธปิ อุปัตศิฤงค ์เป็นกรรมการใหม่ของบรษิทัฯ โดยใหด้ ารงสถานะ
เป็นกรรมการอสิระ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
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มีผู้ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย 2,010,191,919 99.9990 
ไม่เหน็ดว้ย 19,300 0.0009 
งดออกเสยีง 72,800 - 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม (205 ราย)  2,010,284,019 - 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 

ประธานฯ ได้น าเสนอต่อที่ประชุมว่า พระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามที่มกีารแก้ไข
เพิม่เตมิ) และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ก าหนดใหก้รรมการของบรษิทัฯ มสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบรษิทัฯ ใน
รูปของเงินรางวลั เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ
พจิารณาและมมีต ิ

คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนไดพ้จิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการใหส้อดคล้องกบัผลประกอบการ
ของบรษิทัฯ หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และผลการปฏบิตังิานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดงักล่าวจะอยู่ในระดบั
ทีเ่หมาะสมเทยีบเคยีงไดก้บัอุตสาหกรรมเดยีวกนั รวมทัง้เพยีงพอทีจ่ะจงูใจและรกัษากรรมการทีม่คีุณภาพไวก้บับรษิทัฯ  
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายค่าตอบแทนกรรมการของบรษิทัฯ ดงันัน้ จงึเห็นสมควรปรบัเพิม่ค่าตอบแทนรายเดอืนในแต่ละ
ต าแหน่ง โดยเบีย้ประชุมใหค้งเดมิ ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

 อตัราค่าตอบแทน (บาท) 
ประจ าปี 2565 ประจ าปี 2564  เปล่ียนแปลง 

ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อเดือน/คน) (ต่อเดือน/คน) (ต่อเดือน/คน) 
ประธานกรรมการบรษิทั 110,000  100,000 10,000  
กรรมการ / กรรมการอสิระ 80,000  70,000 10,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 110,000  100,000 10,000 

กรรมการตรวจสอบ 90,000 80,000 10,000 

ประธานกรรมการบรหิาร 110,000 100,000 10,000 

กรรมการบรหิาร 90,000 80,000 10,000 

ค่าเบีย้ประชมุ (ต่อครัง้/คน) (ต่อครัง้/คน) (ต่อครัง้/คน) 
คณะกรรมการบรษิทั ไม่ม ี ไม่ม ี - 
คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่ม ี ไม่ม ี - 
คณะกรรมการบรหิาร ไม่ม ี ไม่ม ี - 
คณะกรรมการสรรหา 2,000 2,000 - 
คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 2,000 2,000 - 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 2,000 2,000 - 
คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและการ
พฒันาเพื่อความยัง่ยนื 

2,000 - - 

หมายเหตุ: * ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่10 สงิหาคม 2564 ไดม้มีตแิต่งตัง้คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและการพฒันาเพื่อความยัง่ยนื 
 ** กรรมการจะไดร้บัค่าตอบแทนรายเดอืนสงูสุดจากต าแหน่งทีต่นด ารงอยู่เพยีงต าแหน่งเดยีวเท่านัน้ 
 *** เฉพาะกรรมการอสิระทีด่ ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามทีร่ะบุขา้งตน้ ซึง่จะจ่ายตามทีไ่ดเ้ขา้ร่วมประชุมตามจรงิ

เท่านัน้ 
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**** นอกเหนือจากการจดัสรรหุน้ตามโครงการ STGT ESOP ใหแ้ก่กรรมการ ตามมตทิี่ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิัทฯ 
เมื่อวนัที ่22 พฤศจกิายน 2562 ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอยีดไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report) กรรมการไม่มสีทิธปิระโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากทีร่ะบุขา้งตน้  

 ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาค่าตอบแทนกรรมการตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการพจิารณา
ค่าตอบแทนทีไ่ดพ้จิารณากลัน่กรองโดยค านึงถงึความเหมาะสมและปัจจยัต่างๆ แล้ว ดงันัน้ จงึขอใหท้ีป่ระชุมก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมแสดงความคดิเหน็และซกัถามค าถามเกี่ยวกบัวาระนี้ แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้
ท่านใดแสดงความคดิเหน็ หรอืซกัถามเกี่ยวกบัวาระนี้ จากนัน้ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมต ิโดยมตใินวาระนี้ตอ้ง
ไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 โดยปรบัเพิม่ค่าตอบแทนรายเดอืนใน
แต่ละต าแหน่ง แต่เบี้ยประชุมใหค้งเดมิ ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม ดงันี้ 

มีผู้ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย 2,010,240,619 99.9978 
ไม่เหน็ดว้ย 43,400 0.0021 
งดออกเสยีง 0 0.0000 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม (205 ราย)  2,010,284,019 100.0000 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2565 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวธนวรรณ เสงี่ยมศกัดิ ์ผู้อ านวยการสายงานบญัชแีละการเงิน เป็นผู้
อธบิายรายละเอยีดในวาระนี้ต่อทีป่ระชุม 

นางสาวธนวรรณ เสงีย่มศกัดิ ์น าเสนอต่อทีป่ระชุมว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(ตามทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ก าหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละ
ก าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปีของบรษิทัฯ โดยในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีบรษิทัฯ จะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิอกีกไ็ด ้

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาผลการปฏบิตังิานของผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั ในปีที่
ผ่านมา และเห็นว่ามคีวามเป็นอิสระและปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรบัผดิชอบ จงึเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพจิารณาแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชจีาก บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ าปี 2565 ซึง่มรีายชื่อดงันี้ 

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

โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งมอี านาจตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ ทัง้นี้ 
ผูส้อบบญัชทีัง้ 3 ท่านขา้งต้น มคีุณสมบตัติามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
และไม่มคีวามสมัพนัธ์และส่วนได้เสยีกบับรษิัทฯ บรษิัทย่อย ผู้บรหิาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบับุคคล
ดงักล่าวแต่อย่างใด จงึมคีวามเป็นอสิระในการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ โดยขอ้มลูประวตัิ
และประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัช ีปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 5 ของหนังสอืเชญิประชุม 

นอกจากนี้  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับปี 2565 ของบริษัท 
ส านักงาน อวีาย จ ากดั และเหน็ว่าค่าสอบบญัชทีีเ่สนอมคีวามเหมาะสมกบัขอบเขตการสอบบญัช ีจงึเหน็ควรเสนอให้ที่
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ประชุมพิจารณาก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 เป็นจ านวน 3,660,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น ค่าสอบบญัชสี าหรบัยื่นขอรบัรองการส่งเสริมการลงทุน (BOI) หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Out-of-pocket) ซึ่ง
บรษิทัฯ จะจ่ายตามจรงิ โดยค่าสอบบญัชสี าหรบัปี 2565 มอีตัราเท่ากบัปีทีผ่่านมา 

(หน่วย: บาท) 

ค่าสอบบญัชีและค่าบริการอ่ืนๆ ปี 2565  

(ปีท่ีเสนอ) 

ปี 2564 
ค่าสอบบญัชขีองบรษิทัฯ   
   ค่าสอบบญัชสี าหรบังบการเงนิประจ าปี 1,860,000  1,860,000 
   ค่าสอบบญัชสี าหรบังบการเงนิรายไตร

มาส 

1,800,000 1,800,000 
   รวมค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ 3,660,000 3,660,000 
ค่าบรกิารอื่นของบรษิทัฯ จ่ายตามจรงิ 540,000 

นางสาวธนวรรณ เสงี่ยมศกัดิ ์ได้รายงานต่อที่ประชุมเพิม่เติมว่า ส าหรบัปี 2565 ผู้สอบบญัชีจากบรษิัท 
ส านักงาน อวีาย จ ากดั และบรษิทัในเครอืของบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั ไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั
ย่อยอกีจ านวน 5 บรษิทั ไดแ้ก่ Shidong Shanghai Medical Equipment Company Limited บรษิทั พรเีมยีรซ์สิเตม็เอน็
จเินียริง่ จ ากดั บรษิัท สะเดา พ.ีเอส.รบัเบอร์ จ ากดั Sri Trang Gloves (Singapore) Pte. Ltd. และ Sri Trang Gloves 
Global Pte. Ltd. ส่วนบรษิัทย่อยอื่นอีกจ านวน 3 บรษิัทซึ่งจดทะเบยีนในต่างประเทศ ได้แก่ Sri Trang USA, Inc. PT 
Sri Trang Gloves Indo และ Sri Trang Gloves Vietnam Company Limited จะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายอื่นเป็นผู้สอบ
บญัช ีโดยจะพจิารณาจากคุณภาพการใหบ้รกิารและอตัราค่าสอบบญัชเีป็นหลกั ทัง้นี้ บรษิทัย่อยทีใ่ชผู้ส้อบบญัชรีายอื่น
เป็นผูส้อบบญัช ีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัจะดูแลใหบ้รษิทัย่อยดงักล่าวจดัท างบการเงนิใหท้นั
ตามระยะเวลาทีก่ าหนด  

คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ดพ้จิารณากลัน่กรองอย่าง
เหมาะสมแลว้ ดงันัน้ จงึขอใหท้ีป่ระชุมแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 
ประจ าปี 2565 และก าหนดค่าสอบบญัช ีเป็นจ านวน 3,660,000 บาท ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคดิเหน็และซกัถามค าถามเกี่ยวกบัวาระนี้  แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้
ท่านใดแสดงความคดิเหน็ หรอืซกัถามเกี่ยวกบัวาระนี้ จากนัน้ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมติ โดยมตใินวาระนี้ตอ้ง
ไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของ
บรษิัทฯ ประจ าปี 2565 โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชคีนใดคนหนึ่งดงัต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดง
ความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ (1) นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3930 (2) 
นายณัฐวุฒ ิสนัติเพช็ร ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 5730 (3) นางสาวกรองแก้ว ลมิป์กิตติกุล ผู้สอบ
บญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5874 และก าหนดค่าสอบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ าปี 2565 เป็นจ านวน 3,660,000 
บาท ไม่รวมค่าบรกิารอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งซึ่งบรษิทัฯ จะจ่ายตามจรงิ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ้น
ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มีผู้ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เหน็ดว้ย 2,008,694,019 99.9218 
ไม่เหน็ดว้ย 1,570,700 0.0781 
งดออกเสยีง 19,300 - 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม (205 ราย)  2,010,284,019 - 
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วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 

ตามบทบญัญตัมิาตรา 105 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
ก าหนดว่า เมื่อทีป่ระชุมพจิารณาวาระการประชุมตามระเบยีบวาระทีแ่จง้ไวใ้นหนังสอืเชญิประชุมเรยีบรอ้ยแลว้ ผูถ้อืหุน้
ซึ่งมหีุน้นับรวมกนัไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด สามารถขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเรื่องอื่น ๆ 
นอกเหนือจากทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืเชญิประชมุได ้อย่างไรกต็าม ไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอวาระเพิม่เตมิต่อทีป่ระชมุแต่อยา่งใด 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องต่างๆ เพิ่มเติม ซึ่ง 
ผูถ้อืหุน้ไดแ้สดงความคดิเหน็และซกัถามค าถาม และมกีารตอบค าถามของผูถ้อืหุน้ ซึง่สามารถสรุปไดด้งันี้ 

คณุณัฐพชัร ์สุขาพนัธุ ์
(ผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง) 

สอบถามว่า บรษิทัฯ มแีนวทางในการดแูลพนักงานอย่างไร เพื่อไม่ใหม้ปีระเดน็เหมอืน
ผูผ้ลติถุงมอืยางในประเทศมาเลเซยี 

นางสาวจริญญา จิโรจน์กลุ 

(กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่) 

ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญในการดูแลพนักงานเป็นอย่างมาก และมีการ
ก าหนดแนวทางการปฏบิตัติามหลกัจรรณาบรรณในการด าเนินธุรกจิเพื่อใหพ้นักงาน
ทุกระดบั โดยไม่ค านึงถงึอายุ เชื้อชาต ิศาสนา สถานะทางสงัคม หรอือื่นใด ไดร้บัการ
ดแูลอย่างเป็นธรรม อกีทัง้ทางบรษิทัฯ สนับสนุนในเรื่องการจา้งงานในพืน้ทีชุ่มชนรอบ
ขา้ง ซึง่ท าใหปั้จจุบนับรษิทัฯ มแีรงงานต่างดา้วไม่เกนิรอ้ยละ 30 ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดม้กีาร
ปฏบิตัติาม amfori BSCI Code of Conduct (Business Social Compliance Initiative) 
อย่างเคร่งครดัมาโดยตลอด ซึ่งรวมถงึการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม ไม่มกีารใช้
แรงงานเดก็และการบงัคบัใชแ้รงงาน รวมถงึการจา้งงานและชัว่โมงท างานทีส่อดคลอ้ง
ตามกฎหมาย โดยบรษิทัฯ ไดร้บัการประเมนิจากทาง BSCI ในระดบัเกรด A มาตัง้แต่
ปี 2560 ซึ่งเป็นการยนืยนัได้ว่าบรษิัทฯ มกีารดูแลพนักงานเป็นอย่างดีมาโดยตลอด 
นอกจากนี้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้
จัดหาวัคซีนให้กับพนักงานทุกระดับอย่างรวดเร็วตัง้แต่เดือนมิถุนายน 2564 โดย
ปัจจุบนัพนักงานได้รบัวคัซีนเขม็ที ่3 ครบทุกราย และคาดว่าพนักงานจะได้รบัวคัซนี
เข็มที่ 4 ครบทุกรายภายใน 1-2 เดือนนี้ ส าหรบัประเด็นอื่นๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อม 
สงัคม และบรรษัทภิบาล (ESG) บริษัทฯ ได้วางแผนในทัง้ระยะสัน้ ระยะกลาง และ
ระยะยาวเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าบรษิทัฯ มองในทุกมติเิพื่อปิดความเสีย่งในการด าเนินธุรกจิ 
เพื่อใหอ้งคก์รเตบิโตอย่างยัง่ยนื  

คณุกิตติพนัธ ์ต่ออภิชาตตระกลู 
(ผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง) 

สอบถาม 3 ประเดน็ ดงันี้  

1. ในปี 2565 บรษิัทฯ จะมกี าลงัการผลติเท่าไร และจะมอีตัราการใช้ก าลงัการผลติกี่
เปอรเ์ซน็ต ์ 

2. บรษิทัฯ คาดว่าก าลงัผลติรวมทัง้โลกในช่วง 3 ปีต่อจากน้ีจะ over supply หรอืไม่ 

3. บรษิทัฯ คาดว่าราคาขายในตลาดโลกในช่วง 3 ปีต่อจากนี้จะมแีนวโน้มเปลี่ยนแปลง
ไปหรอืไม่ 

นางสาวธนวรรณ เสง่ียมศกัด์ิ 

(กรรมการและผูอ้ านวยการสายงาน
บญัชแีละการเงนิ) 

ตอบขอ้ซกัถามดงันี้ 

1. ในปี 2565 ก าลงัการผลติตดิตัง้จะอยู่ที ่48,000 ลา้นชิน้ และก าลงัการผลติเชงิเทคนิค
จะอยู่ทีป่ระมาณ 45,000 ลา้นชิน้ ส าหรบัอตัราการใชก้ าลงัการผลติ บรษิทัฯ อาจมอง
ต่างกับปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ประมาณร้อยละ 95 โดยในปี 2565 บริษัทฯ อาจพิจารณา
ปรบัลดอตัราการใชก้ าลงัการผลติเพื่อใหส้ะทอ้นกบัสถานการณ์ปัจจุบนัทีม่กี าลงัการ
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ผลติเพิม่เขา้มาจากทัง้ผูผ้ลติรายเดมิและรายใหม่ แต่จะไม่น้อยไปกว่าปี 2564 โดย
อตัราการใช้ก าลงัการผลติในปี 2565 คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 85-87 เพื่อให้
เหมาะสมกบัความตอ้งการของตลาดในปัจจุบนั  

2. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ไดผ้ลกัดนัใหค้วามต้องการใชถุ้ง
มอืยางเตบิโตขึน้อย่างมาก ในปี 2563 และ 2564 ความต้องการใชถุ้งมอืยางเตบิโต 
ปีละประมาณร้อยละ 20-30 จากปีก่อนหน้า ซึ่งท าให้ความต้องการใช้ถุงมือยาง 
ทัว่โลกจะไม่ต ่ากว่า 400,000 ลา้นชิน้ต่อปี เมื่อความตอ้งการเพิม่ขึน้จงึส่งผลใหก้ าลงั
การผลิตทัว่โลกเติบโตตาม ในปี 2564 ก าลังการผลิตถุงมือทัว่โลกเพิ่มสูงขึ้นถึง 
รอ้ยละ 40 จากปีก่อน และในปี 2565 2566 และ 2567 บรษิทัฯ คาดว่าก าลงัการผลติ
โดยรวมจะเตบิโตอยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 10 หรอือาจต ่ากว่านัน้ เนื่องจากราคาขายที่
ปรบัตวัลดลงทัว่โลก อย่างไรก็ดี บรษิัทฯ ยงัไม่ได้มองว่าจะเกิดสถานการณ์ Over 
Supply แต่กลบัมองว่าตลาดก าลงัปรบัตวัเขา้สู่จุดสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน
ของตลาด  

3. ส าหรบัราคาขายในตลาดโลกใน 3 ปีต่อจากนี้ อาจจะประมาณการได้ยาก เนื่องจาก
ปัจจยัหลายประการ ทัง้เรื่องของวตัถุดบิหลกัในการผลติถุงมอืยางทีเ่ปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเรว็ ไม่ว่าจะเป็นน ้ายางธรรมชาต ิหรอืน ้ายางสงัเคราะห ์โดยราคาขายจะตอ้ง
อ้างอิงจากการเคลื่อนไหวของราคาวตัถุดิบเป็นหลกั รวมถึงกรณีตวัแทนจ าหน่าย 
ถุงมือบางรายทยอยปรบัลดสินค้าคงคลงั (Inventory) หากสินค้าเหล่านัน้ลดลง จะ
สามารถสะท้อนถงึอุปสงค์และอุปทานที่แทจ้รงิของสถานการณ์ปัจจุบนัมากขึน้ และ
สามารถเหน็การเคลื่อนไหวของราคาในตลาดโลกไดช้ดัเจนขึ้น ทัง้นี้ บรษิทัฯ เชื่อว่า
ความต้องการใช้ถุงมอืยางยงัเพิม่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบรษิัทฯ ได้ขยายก าลงัการ
ผลติประมาณรอ้ยละ 40 จากปีทีผ่่านมา เพราะเชื่อว่าถุงมอืคอือกีหนึ่งปัจจยัส าคญัใน
การด ารงชวีติส าหรบัประเทศทีพ่ฒันาแล้ว ซึ่งมอีตัราการใชถุ้งมอืประมาณ 100-200 
ชิน้ต่อคนต่อปี และบางประเทศสงูเกอืบถงึ 300 ชิน้ต่อคนต่อปี ในขณะทีป่ระเทศก าลงั
พฒันายงัมอีตัราการใชถุ้งมอืทีน้่อยมากทีต่วัเลขหลกัเดยีวหรอืสองหลกัตน้ๆ ซึง่ท าให้
เกิดความต่างระหว่างประเทศที่ก าลังพฒันากับประเทศที่พฒันาแล้วอยู่ประมาณ 
20-30 เท่าของอัตราการใช้ถุงมือ ดังนัน้ จึงเห็นว่าอุตสาหกรรมถุงมือยังสามารถ
เตบิโตไดต้ามเป้าหมาย รวมถงึสามารถสรา้งผลก าไรใหเ้ป็นทีน่่าพอใจ 

 
ไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึกล่าวขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมประชุมและประกาศปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา 11.35 น. 

 

 
( ศ.ดร.วรีกร  อ่องสกุล ) 
ประธานกรรมการบรษิทั 

ประธานทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 
 


