รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2556
ของ
บริ ษทั ศรีตรังแอโกรอิ นดัสทรี จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 10.30 น.
ณ ห้อง Exhibition Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิรริ าชสมบัตคิ รบ 60 ปี
ถนนปุณณกัณฑ์ ตําบลคอหงส์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2556 ของบริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) มีผู้
ถือ หุ้น มาเข้า ร่ ว มประชุ ม ด้ ว ยตนเองและโดยการมอบฉั น ทะเริ่ม ต้ น เป็ น จํ า นวนรวม 152 คน นั บ จํ า นวนหุ้น ได้
716,246,018 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 55.96 ของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ครบเป็ นองค์ประชุม ตามที่
กําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว โดยมีนายไวยวุฒิ สินเจริญกุล ประธานกรรมการเป็ นประธานทีป่ ระชุม และ
ประธานกรรมการได้มอบหมายให้นายประกอบ วิศษิ ฐ์กจิ การ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทํา
หน้าทีเ่ ป็นผูด้ าํ เนินการประชุม
นายประกอบได้แนะนําคณะกรรมการและผูบ้ ริหารทีเ่ ข้าร่วมประชุมดังรายนามต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายไวยวุฒ ิ สินเจริญกุล
นายประสิทธิ ์ พาณิชย์กุล
นายอนันต์ พฤกษานุ ศกั ดิ ์
นายไชยยศ สินเจริญกุล
นายกิตชิ ยั สินเจริญกุล
นายลี พอล สุเมธ
นายวีรสิทธิ ์ สินเจริญกุล
นายเนียว อา แชบ
นายเกรียง ยรรยงดิลก
นายสมัชชา โพธิ ์ถาวร
นายประกอบ วิศษิ ฐ์กจิ การ

ผูบ้ ริหารของบริษทั
1. นายภัทราวุธ พาณิชย์กุล

ประธานกรรมการ/ กรรมการผูจ้ ดั การ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ/ กรรมการบริหาร
กรรมการ/ กรรมการบริหาร
กรรมการ/ กรรมการบริหาร
กรรมการ/ กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ผูจ้ ดั การสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

นอกจากนี้ ได้แนะนํา ประธานกิตติมศักดิ ์ของบริษทั คือ นายสมหวัง สินเจริญกุล และผูส้ อบบัญชี คือ นาง
อุณากร พฤฒิธาดา แห่งบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ซึง่ เข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ในครัง้ นี้ และได้
แนะนําคุณวศิน อุชุวาสิน ซึง่ เป็นทีป่ รึกษากฎหมาย ทําหน้าทีเ่ ป็ น inspector เพือ่ ดูแลให้การประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นไป
อย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษทั

ก่อนเริม่ การประชุม นายประกอบได้มอบหมายให้เจ้าหน้ าที่ของบริษทั ทําการชี้แจงให้ท่ปี ระชุมทราบถึงวิธี
ปฏิบตั ใิ นการประชุมและออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้ การลงคะแนนเสียงจะเป็ นแบบ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง ผูถ้ อื
หุน้ จะได้รบั บัตรลงคะแนนทัง้ หมด 7 ระเบียบวาระการประชุม จํานวน 10 ใบ เนื่องจากในระเบียบวาระที่ 4 พิจารณา
อนุ มตั ิการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่ งตามกําหนดวาระจะมีบตั รลงคะแนน 4 ใบ นาย
ประกอบจะชี้แจงรายละเอียดแต่ละระเบียบวาระ เมื่อชี้แจงเสร็จสิ้นจะเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซกั ถามในประเด็นที่
เกีย่ วข้องกับระเบียบวาระนัน้ ๆ และตอบข้อซักถามดังกล่าวก่อนทีจ่ ะทําการลงมติ โดยขอให้ผถู้ อื หุน้ ทีต่ อ้ งการซักถาม
กรุณาแจ้งชือ่ และนามสกุลให้ทป่ี ระชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความเห็นทุกครัง้ เมื่อได้ลงมติเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ให้
ผูถ้ อื หุน้ ลงลายมือชื่อทีม่ ุมล่างด้านขวามือของบัตรลงคะแนน ในการลงคะแนนของทุกระเบียบวาระ เจ้าหน้าทีจ่ ะทําการ
เก็บบัตรลงคะแนน เฉพาะบัตรลงคะแนนที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยนายประกอบจะสอบถามว่าท่านใด
“ไม่เห็นด้วย” โปรดยกมือขึน้ และท่านใด “งดออกเสียง” โปรดยกมือขึน้ ถ้ามีท่านใดยกมือขึน้ จะมีเจ้าหน้าทีเ่ ดินไปเก็บ
บัต รลงคะแนนเพื่อนํ า มาประมวลผล ส่วนท่านที่ไ ม่ย กมือ ถือว่า “เห็นด้ว ย” บัตรลงคะแนนที่เ ห็นด้ว ยจะถูกเก็บ
ตอนท้ายของการประชุม ยกเว้น ระเบียบวาระที่ 4 ในส่วนการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งออกจากตําแหน่ง
ตามกําหนดวาระ เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี จะทําการเก็บบัตรลงคะแนนทุกความคิดเห็น คือ
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อนํามาประมวลผลทันที ในการรวมผลคะแนน บริษทั จะนําคะแนนเสียงทีไ่ ม่
เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทัง้ หมด และส่วนทีเ่ หลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงทีเ่ ห็นด้วย
กรณีผูถ้ อื หุน้ ทีท่ ําหนังสือมอบฉันทะแบบ ข หรือแบบ ค มอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และ
กําหนดให้กรรมการหรือกรรมการอิสระซึง่ เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผูถ้ อื หุน้ หรือผู้
มอบฉันทะ บริษทั ได้ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผูถ้ อื หุน้ หรือผูม้ อบฉันทะไว้ลว่ งหน้าแล้ว
วิธกี ารลงคะแนนและเก็บบัตรลงคะแนน จะดําเนินการเช่นเดียวกันนี้ทุกๆ ระเบียบวาระการประชุม
จากนัน้ ได้มกี ารขออาสาสมัครจํานวน 2 ท่าน ทีจ่ ะช่วยเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงทุกๆ ระเบียบ
วาระการประชุมพร้อมกับเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั และเชิญไปยังจุดประมวลผล
ภายหลังจากนัน้ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามข้อสงสัยในการออกเสียงลงคะแนน เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม
นายประกอบจึงเริม่ การประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
1. พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน
2555
นายประกอบเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน
2555 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1 ในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อให้ทป่ี ระชุมพิจารณา จากนัน้
เปิดโอกาสให้ซกั ถามข้อสงสัย
เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สงสัยใดๆ ทีป่ ระชุมจึงพิจารณา และมีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจําปี 2555 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ตามทีเ่ สนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

716,088,718 เสียง
0 เสียง
157,300 เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.98
0
0.02

อนึ่ง ระหว่างการประชุม มีผถู้ อื หุน้ ทยอยมาประชุมเพิม่ อีก ดังนัน้ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2556
จึง มีผู้ ถือ หุ้ น มาเข้า ร่ ว มประชุ ม ด้ ว ยตนเองและโดยการมอบฉั น ทะเป็ น จํ า นวนรวม 154 คน นั บ จํ า นวนหุ้น ได้
716,271,218 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 55.96 ของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั
2. รับทราบผลการดําเนิ นงานของคณะกรรมการในรอบปี 2555 และพิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นของ
บริ ษทั ประจําปี 2555 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
นายประกอบมอบหมายให้นางสาวบุศรินทร์ ลีลาวรรณกุลศิริ ตําแหน่ ง AVP ฝา่ ย Investor Relations เป็ นผู้
ชีแ้ จงรายละเอียดในวาระนี้ให้ทป่ี ระชุมทราบและพิจารณา
นางสาวบุศรินทร์ ได้ช้แี จงรายละเอียดผลการดําเนินงาน ตลอดจนฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัท ตามงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงฐานะการเงินรวม ให้ทป่ี ระชุมทราบดังนี้
ผลการดําเนิ นงาน
ในปี 2555 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการรวมเป็ นเงิน 99,639 ล้า นบาท ลดลงร้อยละ 25
จากปี ก่อนหน้า ในขณะบริษทั มีปริมาณการขายมากทีส่ ดุ ในประวัตกิ ารณ์ทเ่ี ท่ากับ 975,604 ตัน หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2
จากปี ก่อนหน้าแม้ว่าจะอยู่ในช่วงความไม่แน่ นอนของเศรษฐกิจโลก ทัง้ นี้ สาเหตุหลักทีท่ ําให้รายได้จากการขายและ
บริการลดลง เนื่องมาจากราคาเฉลีย่ ของยางธรรมชาติในปี 2555 ตํ่ากว่าในปี 2554
ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติทบ่ี ริษทั ผลิตและจําหน่ายประกอบด้วย ยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน และ นํ้ายางข้น โดย
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษทั ได้แก่ ยางแท่ง โดยในปี 2555 รายได้จากผลิตภัณฑ์ยางแท่งคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 78 ของ
รายได้จากการขายทัง้ หมด ในขณะทีร่ ายได้จากการขายยางแผ่นรมควัน และ นํ้ายางข้น คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 14 และ
ร้อยละ 6 ของรายได้จากการขายทัง้ หมด ตามลําดับ รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน และ
นํ้ายางข้น ในปี 2555 ลดลงร้อยละ 19 ร้อยละ 46 และ ร้อยละ 37 จากปีก่อน การลดลงของรายได้จากผลิตภัณฑ์ยาง
แผ่นรมควันมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของราคาขายเฉลีย่ และการลดลงของปริมาณการขายมาจากการทีผ่ ผู้ ลิตยาง
ล้อส่วนใหญ่หนั ไปใช้ยางแท่งแทนยางแผ่นรมควัน สําหรับการลดลงของรายได้จากผลิตภัณฑ์น้ํายางข้นมีสาเหตุหลักมา
จากการลดลงของราคาขายเฉลี่ยและการลดลงของปริมาณการขายเนื่องจากผู้ผลิตถุงมือยางหันไปใช้วตั ถุ ดบิ NBR
(ยางสังเคราะห์) แทนการใช้ยางธรรมชาติ สําหรับผลิตภัณฑ์ยางแท่งแม้ว่าปริมาณการขายเพิม่ ขึน้ แต่รายได้จากการ
ขายลดลงซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของราคาขายเฉลีย่ เช่นกัน การทีบ่ ริษทั วางกลยุทธ์ในการขยายตลาดไปยัง
ประเทศจีนซึ่งเป็ นประเทศผู้บริโภคยางอันดับหนึ่งของโลก ได้ส่งผลให้ปริมาณการขายยางแท่งของบริษทั เติบโตใน
อัตราทีม่ ากกว่าอัตราการเติบโตของการผลิตยางล้อของโลกในปี 2555 ทีร่ อ้ ยละ 1
หากพิจารณาปริมาณการขายตามภูมศิ าสตร์จะพบว่าตลาดหลักของบริษทั ได้แก่ ประเทศจีนซึ่งเป็ นประเทศ
ผูบ้ ริโภคยางธรรมชาติเป็ นอันดับหนึ่งของโลก โดยในปี 2555 ที่ผ่านมาบริษทั จําหน่ ายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติให้
ประเทศจีนคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 43 ของปริมาณการขายทัง้ หมด ในขณะทีบ่ ริษทั จําหน่ ายให้ตลาดในประเทศไทย
ประเทศในภูมภิ าคเอเชีย (ไม่รวมประเทศจีนและประเทศไทย) ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแถบยุโรป และประเทศ
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อื่นๆ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 16 ร้อยละ 24 ร้อยละ 10 ร้อยละ 7 และ ร้อยละ 0.3 ตามลําดับ ในปี 2555 นี้ บริษทั ได้
จําหน่ายยางธรรมชาติรวมทัง้ สิน้ 975,604 ตัน ซึง่ เป็นปริมาณการขายทีม่ ากทีส่ ดุ ในประวัตกิ ารณ์ทา่ มกลางสถานการณ์
ความไม่แน่ นอนของสภาวะเศรษฐกิจโลก ปริมาณการขายไปยังประเทศจีนซึ่งเป็ นตลาดหลักของบริษทั เติบโตร้อยละ
33 เมื่อเทียบกับปี ก่อนจากการขยายตัวของความต้องการโดยรวม ซึ่งเป็ นไปในทิศทางเดียวกับการเริม่ ฟื้ นตัวของ
เศรษฐกิจจีน อย่างไรก็ตาม ปริมาณการขายไปยังตลาดอื่นปรับตัวลดลง เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกส่งผล
ในเชิงลบต่อสภาวะตลาดยางธรรมชาติ ทําให้ลกู ค้าหลายรายชะลอการสังซื
่ อ้ ลง
ั
ปจจัยหลักทีก่ ระทบผลการดําเนินงานของบริษทั ประกอบด้วย 5 ปจั จัย ได้แก่ 1) ราคาและความผันผวนของ
ยางธรรมชาติ 2) อัตราแลกเปลีย่ นสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 3) ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนบริษทั ร่วมและกิจการ
ร่วมค้า 4) ต้นทุนทางการเงิน และ 5) ภาษีเงินได้นิตบิ คุ คล
ปจั จัยที่ 1 ได้แก่ ราคาและความผันผวนของยางธรรมชาติ ในปี 2555 นับว่าเป็ นปีทร่ี าคายางธรรมชาติมคี วาม
ผันผวน โดยราคายางธรรมชาติปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2554 จนกระทังมาแตะระดั
่
บตํ่า
ทีส่ ดุ ทีร่ าคา 240 US Cent ต่อกิโลกรัมในเดือนสิงหาคมปี 2555 ดังนัน้ ราคาเฉลีย่ ของยางแท่งในปี 2555 จึงปรับตัว
ลดลงร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับราคาในปี ก่อน จาก 450 เหลือ 316 US Cent ต่อ กิโลกรัม อย่างไรก็ตามนโยบายกระตุน้
เศรษฐกิจของประเทศหลัก ได้สง่ ผลในเชิงบวกต่อสภาวะตลาดยางธรรมชาติ และช่วยพลิกฟื้ นราคายางธรรมชาติตงั ้ แต่
ช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2555 เป็ นต้นมา การปรับตัวเพิม่ ขึน้ ของราคายางในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2555 นี้ ทําให้บริษทั
สามารถกลับรายการค่าเผือ่ การลดลงของสินค้าคงเหลือจํานวน 753 ล้านบาท
ในปี 2555 บริษทั มีกําไรขัน้ ต้นจํานวน 4,775 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17 จากปี ก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม อัตรา
กําไรขัน้ ต้นปี 2555 ปรับตัวเพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 4.8 จากเดิมเท่ากับร้อยละ 4.3 ในปี 2554 ส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากการ
ฟื้นตัวของอุปสงค์ในช่วงครึง่ ปีหลัง และการกลับรายการค่าเผื่อการลดลงของสินค้าคงเหลือจํานวน 753 ล้านบาทจาก
การทีร่ าคายางปรับตัวเพิม่ ขึน้ และปจั จัยบวกจากนโยบายกระตุน้ เศรษฐกิจของประเทศสําคัญในช่วงไตรมาสสุดท้ายของ
ปี 2555
ปจั จัยที่ 2 ได้แก่ อัตราแลกเปลีย่ นสกุลบาทต่อดอลลลาร์สหรัฐ โดยค่าเงินบาทต่อสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
โดยเฉลีย่ อ่อนค่าลงร้อยละ 2 จาก 30.25 บาทต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา ในปี 2554 มาอยู่ท่ี 30.84 บาทต่อดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา ในปี 2555 ทัง้ นี้ เนื่องจากรายรับส่วนใหญ่ของบริษทั อยู่ในสกุลดอลลาร์สหรัฐ บริษทั จึงใช้อนุ พนั ธ์ทาง
การเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยการซื้อเงินสกุลบาท และ ขายเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ โดย
อนุ พนั ธ์ทางการเงินเหล่านี้จะถูกวัดมูลค่าตามราคาตลาด ณ วันสิน้ งวด ทัง้ นี้ นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
อเมริกาและญี่ปุ่นในเดือนกันยายน 2555 ทําให้มเี ม็ดเงินจํานวนมากไหลเข้าสู่ประเทศอาเซียน จึงส่งผลให้เงินบาท
ปรับตัวแข็งค่าขึน้ จนกระทังสิ
่ น้ ปี 2555 ด้วยเหตุน้ี เมื่อบริษทั ทําการเปรียบเทียบมูลค่ายุตธิ รรมของอนุ พนั ธ์ทางการเงิน
ณ วันสิน้ งวด บริษทั จึงมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 815 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ เมื่อเทียบกับปี ก่อนทีม่ ขี าดทุนจาก
อัตราแลกเปลีย่ นจํานวน 23 ล้านบาท
ปจั จัยที่ 3 ได้แก่ ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนบริษทั ร่วมและกิจการร่วมค้า ในปี 2555 ส่วนแบ่งกําไรจาก
เงินลงทุนในบริษทั ร่วมและกิจการร่วมส่วนใหญ่มาจากธุรกิจถุงมือคิดเป็ นร้อยละ 53 ส่วนทีเ่ หลือมาจากธุรกิจผลิตยาง
ธรรมชาติรอ้ ยละ 20 ธุรกิจท่อไฮดรอลิคแรงดันสูงร้อยละ 18 และ ธุรกิจอื่นๆ ร้อยละ 9 ทัง้ นี้ ในปี 2555 ส่วนแบ่งกําไร
จากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและกิจการร่วมเท่ากับ 527 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับปี ก่อน ส่วนใหญ่มสี าเหตุ
มาจากการลดลงของผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจถุงมือยางเนื่องจากการเปลีย่ นจากการใช้ถุงมือจากยางธรรมชาติ
(NR gloves) เป็ นถุงมือสังเคราะห์ (NBR gloves) การลดลงของผลประกอบการของธุรกิจผลิตยางธรรมชาติ และการ
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ลดลงของผลประกอบการของท่อไฮดรอลิคแรงดันสูง เนื่องจากได้รบั ผลกระทบจากการชะลอตัวของภาคอุตสาหกรรม
ในประเทศจีน
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ลดลงร้อยละ 22 จาก 2,827 ล้านบาท ในปี 2554 เป็ น 2,219
ล้านบาท ในปี 2555 ซึง่ มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงร้อยละ 22 ของกําไรจากการดําเนินงาน และ การลดลงร้อยละ 19
ของส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและกิจการร่วมค้าเมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า การลดลงของกําไรจากการ
ดําเนินงานเป็ นผลจากการลดลงของกําไรขัน้ ต้นและการลดลงของส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและกิจการ
ร่วมค้าส่วนใหญ่เกิดจากผลประกอบการลดลงของธุรกิจถุงมือยาง
ปจั จัยที่ 4 ได้แก่ ต้นทุนทางการเงิน โดยในปี 2555 ต้นทุนทางการเงินลดลงร้อยละ 20 จากเดิมเท่ากับ 885
ล้านบาทในปี 2554 เป็น 710 ล้านบาท เนื่องจากราคาเฉลีย่ ของยางธรรมชาติปรับตัวลดลงร้อยละ 30.0 เมือ่ เทียบกับปี
ก่อน จึงส่งผลให้บริษทั มีความต้องการใช้เงินกูย้ มื ระยะสัน้ ลดลง นอกจากนี้ การเป็ นผูน้ ําในอุตสาหกรรมยางยังส่งผลให้
บริษทั สามารถเข้าถึงแหล่งทุนทีม่ ตี น้ ทุนตํ่าได้ดกี ว่าคู่แข่งอีกด้วย
ปจั จัยที่ 5 ได้แก่ ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล การลดลงของภาษีเงินได้รอ้ ยละ 77 จาก 629 ล้านบาท ในปี 2554 เป็น
146 ล้านบาทในปี 2555 จากการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลจากร้อยละ 30 เหลือร้อยละ 23 และสิทธิประโยชน์
ทางภาษีจาก BOI
กําไรสุทธิหลังภาษีเงินได้ในปี 2555 เท่ากับ 1,379 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6 จากปี ก่อนหน้า อัตรากําไรสุทธิ
สําหรับปี 2555 เท่ากับร้อยละ 1.4 ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 1.0 จากปี ก่อนหน้า การเพิม่ ขึน้ ของกําไรสุทธิและอัตรา
กําไรสุทธิเนื่องจากต้นทุนทางการเงินลดลงร้อยละ 20 จาก 885 ล้านบาทในปี 2554 เป็ น 710 ล้านบาทในปี 2555
เนื่องจากราคาเฉลีย่ ยางธรรมชาติลดลงร้อยละ 30 จากปี ก่อน และจากการลดลงของภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลลดลงร้อยละ
77 จาก 629 ล้าบาท เป็ น 146 ล้านบาทในปี 2555
ฐานะทางการเงิ น
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สินทรัพย์สว่ นใหญ่ของบริษทั ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 60 ประกอบด้วยสินทรัพย์
หมุนเวียนทีม่ สี ภาพคล่องในการเปลีย่ นเป็ นเงินสดสูง โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555 เท่ากับ 1,534 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 33 จาก 2,273 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ลูกหนี้การค้าและ
ลูกหนี้อ่นื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 6,511 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
เนื่องจากราคาขายเฉลีย่ ของผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติลดลง ในขณะทีส่ นิ ค้าคงเหลือลดลงร้อยละ 24 จาก 17,337 ล้าน
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็ น 13,152 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เนื่องจากราคายางธรรมชาติและ
ปริมาณสินค้าคงเหลือปรับตัวลดลงในช่วงสิน้ ปี 2555
สินทรัพย์ถาวรของบริษทั ส่วนใหญ่ ได้แก่ ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ทีด่ นิ อาคาร
และอุปกรณ์ (สุทธิจากค่าเสือ่ มราคาและการจําหน่ ายออก) เท่ากับ 10,034 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 34 จาก ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึง่ มีสาเหตุมาจากการขยายกําลังการผลิต การลงทุนในสวนยางพารา และการซื้อทีด่ นิ เพือ่ ใช้
ปลูกสวนยางในอนาคต
หนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้
หนี้สนิ ส่วนใหญ่ของบริษทั ประกอบด้วยเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินของบริษทั เท่ากับ 12,173 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 21 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554 เนื่องจากราคายางได้เคลือ่ นไหวในทิศทางในขาลงส่งผลให้บริษทั มีความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนน้อยลง ตรา
สารอนุ พนั ธ์ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 164 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 85 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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2554 เนื่องจากการลดลงของผลขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของสัญญาซื้อขาย
ยางพาราล่วงหน้า และ สัญญาซือ้ ขายยางพาราล่วงหน้าทีม่ กี ารส่งมอบสินค้า
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5 จาก 18,031 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554 เป็ น 18,937 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ส่วนใหญ่มาจากการเพิม่ ขึน้ ของกําไรสุทธิระหว่างปี แม้จะหัก
ลบกับเงินปนั ผลจ่ายจํานวน 640 ล้านบาท
อัตราส่วนทางการเงิ น
อัตราส่วนผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ ("ROE")
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษทั มีอตั ราส่วนผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ
ร้อยละ 7.5 และร้อยละ 9.2 ตามลําดับ โดยการลดลงของอัตราส่วนผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ มีสาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้
ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ เฉลีย่ ซึง่ มีสาเหตุมาจากการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนในสิงคโปร์ในปี 2554
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ("ROA")
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษทั มีอตั ราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์
เท่ากับร้อยละ 3.6 และร้อยละ 3.4 ตามลําดับ การเพิม่ ขึน้ ของอัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์มสี าเหตุหลักมาจาก
การเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6 ของกําไรสุทธิ และการลดลงร้อยละ 8 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการลดลงของสินค้า
คงเหลือและลูกหนี้การค้า
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratios)
อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษทั ปรับตัวดีขน้ึ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษทั
มีอตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.47 เท่า และ 1.46 เท่า ตามลําดับ
วงจรเงินสด (Cash cycle)
วงจรเงินสดของบริษทั เท่ากับ 75.22 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เพิม่ ขึน้ เล็กน้อยจาก 64.14 วัน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 จากการทีร่ าคายางธรรมชาติปรับตัวลดลง
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ("D/E")
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ลดลงจาก 1.22 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็ น 0.94 เท่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 การทีอ่ ตั ราส่วนลดตํ่าลงแสดงให้เห็นว่าบริษทั มีแหล่งเงินทุนรองรับในการดําเนินธุรกิจใน
อนาคตและการเพิม่ ขึน้ ของราคายางในอนาคต
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (Fixed asset turnover ratio)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษทั มีอตั ราหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร
เท่ากับ 11.38 เท่า และ 21.07 เท่า ตามลําดับ สาเหตุของการลดลงของอัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวรเป็ นผลมา
จากการเพิม่ ขึน้ ของทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ ในขณะทีร่ ายได้จากผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติปรับตัวลดลงอันเนื่องมาจาก
ราคาขายเฉลีย่ ปรับตัวลดลง
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ข้อมูลสําคัญทางการเงิ น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จาก 14.09 บาทต่อหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็ น 14.79 บาทต่อหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามการเพิม่ ขึน้ ของกําไรสุทธิระหว่างปี
กําไรต่อหุน้
กําไรต่อหุน้ ปรับตัวเพิม่ ขึน้ ตามการเพิม่ ขึน้ ของกําไรสุทธิจาก 1.04 บาทต่อหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
เป็ น 1.08 บาทต่อหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
อัตราการจ่ายเงินปนั ผล
บริษัทสามารถรักษาระดับอัตราการจ่ายเงินปนั ผลได้เป็ นอย่างดี โดยอัตราการจ่ายเงินปนั ผล
31 ธันวาคม 2554 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับร้อยละ 46.41 และ ร้อยละ 49.00 ตามลําดับ

ณ วันที่

จากนัน้ นายประกอบเปิดโอกาสให้ทป่ี ระชุมซักถามข้อสงสัย เมื่อไม่มผี ใู้ ดมีขอ้ สงสัยใดๆ นายประกอบจึงขอให้
ทีป่ ระชุมรับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2555 และพิจารณาอนุ มตั งิ บการเงิน (งบแสดงฐานะ
การเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ของบริษทั ประจําปี 2555 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ทีผ่ ่านการตรวจสอบ
จากผูส้ อบบัญชีของบริษทั และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียดทีน่ างสาวบุศรินทร์ได้
กล่าวชีแ้ จง
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วรับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2555 และมีมติอนุมตั งิ บการเงิน
ของบริษทั ประจําปี 2555 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

716,113,918 เสียง
10,000 เสียง
147,300 เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.98
0
0.02

3. พิ จารณาอนุมตั ิ การจ่ายเงิ นปันผลของบริษทั ประจําปี 2555
นายประกอบมอบหมายให้นายกิตชิ ยั สินเจริญกุล กรรมการบริษทั เป็ นผูช้ แ้ี จงรายละเอียดในวาระนี้ให้ท่ี
ประชุมพิจารณา
นายกิติชยั ได้รายงานให้ท่ปี ระชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและข้อบังคับของ
บริษทั บริษทั ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุทธิประจําปี หัก
ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน และ
ห้ามบริษทั จ่ายเงินปนั ผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร เนื่องจากบริษทั ได้จดั สรรกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองตาม
กฎหมายครบจํานวนตามที่กฎหมายกําหนดไว้แล้ว ดังนัน้ บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกําไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสํารองตาม
กฎหมายอีก
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ปจั จุบนั บริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลประมาณร้อยละ 30 ของกําไรสุทธิ ทัง้ นี้ ต้องไม่เกินกําไร
สะสมของบริษทั ทีป่ รากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยคํานึงถึงสถานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด
ของบริษทั ความสามารถในการจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม รวมทัง้ บริษทั ร่วมทุน (Joint Venture)
รวมถึงการคาดการณ์ความจําเป็ นของเงินทุนที่จะรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ
และผลกระทบจากปจั จัยภายนอกที่บริษทั คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทเพื่อให้การดําเนินงาน
เป็ นไปอย่างมีเสถียรภาพ
ทัง้ นี้ ในปี 2555 บริษัทมีกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม จํานวน 1,378.88
เปรียบเทียบการจ่ายเงินปนั ผลจากการดําเนินงานของปี 2553 – 2555 แสดงตามตารางได้ดงั นี้

ล้านบาท โดยข้อมูล

2555

2554

กําไรสุทธิงบการเงินรวม (ล้านบาท)

1,378.88

1,306.25

2553
3,873.56

กําไรสุทธิต่อหุน้ งบการเงินรวม (บาท)
จํานวนเงินปนั ผลต่อหุน้ (บาท)

1.08

1.04

3.85

0.50

0.50

1.25

1,280,000,000 1,280,000,000 1,280,000,000
640
640
1,600
รวมจํานวนเงินปนั ผลจ่าย (ล้านบาท)
46.41%
48.99%
41.30%
สัดส่วนการจ่ายปนั ผลเทียบกําไรสุทธิของงบการเงินรวม (%)
จํานวนหุน้

นอกจากนี้ นายกิตชิ ยั รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้
อนุมตั กิ ารจ่ายเงินปนั ผลจากผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 2555 ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.50 บาท รวม
เป็ นเงินจํานวนทัง้ สิน้ 640 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 46.41 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยเป็ นไปตามนโยบาย
ั บนั โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปนั ผลดังนี้
การจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั ในปจจุ
1. 0.27 บาทต่อหุน้ เป็ นเงินปนั ผลที่จ่ายจากกําไรสุทธิของบริษัทที่ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคล
(BOI)
2. 0.23 บาทต่อหุน้ เป็ นเงินปนั ผลทีจ่ า่ ยจากกําไรสุทธิสว่ นทีไ่ ด้หกั ผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี
ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปจั จุบนั เงินปนั ผลดังกล่าวไม่ได้รบั เครดิตภาษีเงินปนั ผลตามมาตรา 47
ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
หากการจ่ายเงินปนั ผลดังกล่าวได้รบั การอนุ มตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2556
คณะกรรมการบริษทั กําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิรบั เงินปนั ผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม
2556 และให้รวบรวมรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) โดยวิธปี ิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ถือหุน้ ของบริษทั ผ่านบัญชีหลักทรัพย์ซง่ึ เปิดไว้โดยตรงกับ The Central Depository (Pte)
Limited (“CDP”) (“ผูฝ้ ากหลักทรัพย์”) หรือบุคคลซึง่ มีหนุ้ ของบริษทั อยูใ่ นบัญชีหลักทรัพย์ซง่ึ เปิดไว้กบั ตัวแทนรับฝาก
หลักทรัพย์ (Depository Agents) ณ เวลา 17.00 น. (ตามเวลาสิงคโปร์) ของวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 มีสทิ ธิได้รบั เงิน
ปนั ผลประจําปี 2555
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ั
ทัง้ นี้ บริษทั กําหนดจ่ายเงินปนผลประจํ
าปี 2555 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556
จากนัน้ นายประกอบเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามข้อสงสัย
เมือ่ ไม่มผี ใู้ ดสอบถามเพิม่ เติม นายประกอบจึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั
ประจําปี 2555
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุ มตั ิการจ่ายเงินปนั ผลของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุก
ประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

716,123,918 เสียง
0 เสียง
147,300 เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.98
0
0.02

4. พิ จารณาอนุมตั ิ การเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่ งตามกําหนดวาระ
นายประกอบแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัดและข้อบังคับของบริษทั
กําหนดว่า ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการที่
จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจํานวนใกล้ทส่ี ุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยในปี น้ีกรรมการทีจ่ ะต้องออกจาก
ตําแหน่งตามกําหนดวาระมีจาํ นวน 4 ท่านคือ
1)
2)
3)
4)

นายวีรสิทธิ ์ สินเจริญกุล
นายลี พอล สุเมธ
นายเนียว อา แชบ
นายประสิทธิ ์ พาณิชย์กุล

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการ

โดยกรรมการทีอ่ อกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระดังกล่าวข้างต้นมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั การเลือกตัง้ ให้เข้ามา
ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษทั ได้อกี
ตามข้อ เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาของบริษัท เห็น สมควรให้ ท่ีป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้น เลือ กตัง้
นายวีรสิทธิ ์ สินเจริญกุล นายลี พอล สุเมธ นายเนียว อา แชบ และนายประสิทธิ ์ พาณิชย์กุล กลับเข้าดํารงตําแหน่ ง
กรรมการ และ/หรือ กรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็ นผู้มคี วามรูค้ วามสามารถและ
ประสบการณ์อนั จะก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถอื หุน้
และบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีก่ ฎหมายกําหนดไว้
ทัง้ นี้ ประวัตขิ องผู้ได้รบั การเสนอชื่อให้แต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัทปรากฏในสิง่ ที่ส่งมาด้วย 3 ใน
หนั ง สือ เชิญ ประชุ ม ผู้ถือ หุ้น และคุ ณ สมบัติข องกรรมการอิส ระซึ่ง เข้ม กว่า ข้อ กํ า หนดตามที่กํา หนดไว้ใ นประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนําหลักการการกํากับดูแลกิจการ 2012 (Code
of Corporate Governance 2012) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์มาใช้ประกอบการพิจารณาความเป็ น
อิสระ

-9-

จากนัน้ นายประกอบเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ ซักถามข้อสงสัย เมื่อไม่มผี ใู้ ดมีขอ้ ซักถาม จึงขอให้ทป่ี ระชุม
พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ ้องออกจากตําแหน่ งตามกําหนดวาระ กลับเข้าดํารงตําแหน่ งอีกครัง้ หนึ่ง
ดังนี้
4.1

นายวีรสิทธิ ์ สินเจริญกุล

ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุ มตั แิ ต่งตัง้ นายวีรสิทธิ ์ สินเจริญกุล กลับเข้าดํารงตําแหน่ งต่อไป
อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
693,672,918 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
10,000 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง
22,588,300 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
หมายเหตุ นายวีรสิทธิ ์ สินเจริญกุล งดออกเสียงในวาระนี้
4.2

96.85
0
3.15

นายลี พอล สุเมธ

ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุ มตั แิ ต่งตัง้ นายลี พอล สุเมธ กลับเข้าดํารงตําแหน่ งต่อไปอีกวาระ
หนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
707,206,963 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
10,000 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง
9,054,255 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
หมายเหตุ นายลี พอล สุเมธ งดออกเสียงในวาระนี้
4.3

98.73
0
1.26

นายเนียว อา แชบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุ มตั แิ ต่งตัง้ นายเนียว อา แชบ กลับเข้าดํารงตําแหน่ งต่อไปอีก
วาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
4.4

716,113,918 เสียง
10,000 เสียง
147,300 เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.98
0
0.02

นายประสิทธิ ์ พาณิชย์กุล

ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุ มตั แิ ต่งตัง้ นายประสิทธิ ์ พาณิชย์กุล กลับเข้าดํารงตําแหน่ งต่อไป
อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
708,298,343 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
10,000 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง
7,962,875 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
หมายเหตุ นายประสิทธิ ์ พาณิชย์กุล งดออกเสียงในวาระนี้
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98.89
0
1.11

5. พิ จารณาอนุมตั ิ กาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2556
นายประกอบได้มอบหมายให้นายกิตชิ ยั สินเจริญกุล กรรมการของบริษทั เป็ นผูช้ ้แี จงรายละเอียดในวาระ
นี้ให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
นายกิตชิ ยั ชีแ้ จงให้ทป่ี ระชุมทราบว่า ตามทีไ่ ด้ผ่านการกลันกรองจากคณะกรรมการพิ
่
จารณาค่าตอบแทน
จึงเห็นสมควรให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั กิ ําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ประจําปี 2556 รวมเป็ นเงินจํานวน
ทัง้ สิน้ 6,019,200 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนรายปี ของคณะกรรมการ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการบริษทั
ค่าตอบแทนรายปี ของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
โดยมีรายละเอียดแสดงตามตารางได้ดงั นี้

633,600
475,200

บาท/คน/ปี
บาท/คน/ปี

792,000
633,600

บาท/คน/ปี
บาท/คน/ปี

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
2556

2555

คณะกรรมการ

3,960,000

3,600,000.-

2554
3,600,000.-

คณะกรรมการตรวจสอบ

2,059,200
6,019,200

1,872,000.5,472,000.-

1,872,000.5,472,000.-

รวม

จากนัน้ นายประกอบเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อ สงสัย เมื่อ ไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ท่ปี ระชุ ม
พิจารณาอนุ มตั กิ าํ หนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2556
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุ มตั กิ ําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2556 โดยมีรายละเอียด
ตามทีเ่ สนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

715,490,018 เสียง
633,900 เสียง
147,300 เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.89
0.09
0.02

6. พิ จารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2556
นายประกอบมอบหมายให้นายกิตชิ ยั สินเจริญกุล กรรมการบริษทั เป็ นผูช้ แ้ี จงรายละเอียดในวาระนี้ให้ท่ี
ประชุมพิจารณา
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นายกิติชยั ชี้แจงต่อที่ประชุ มว่าเพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดให้ท่ี
ประชุมสามัญประจําปีแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษทั ทุกปี คณะกรรมการบริษทั โดย
การเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็น สมควรเสนอที่ป ระชุ ม ผู้ถือหุ้น พิจ ารณาอนุ ม ตั ิแต่ ง ตัง้ ผู้สอบบัญ ชี
ดังต่อไปนี้
1. นางอุณากร พฤฒิธาดา ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 3257 หรือ
2. นางณฐพร พันธุอ์ ุดม ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3430 หรือ
3. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 5339
แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษทั ย่อย
ประจําปี 2556 เนื่องจากได้พจิ ารณาผลการดําเนินงานของผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวของบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
เอบีเอเอส จํากัด ในรอบปี ทผ่ี ่านมาแล้วเห็นว่าเป็ นทีน่ ่ าพอใจ และผูส้ อบบัญชีมคี วามรูค้ วามเข้าใจในธุรกิจของบริษทั
และกลุ่มบริษทั รวมทัง้ เป็ นสํานักงานสอบบัญชีสากล และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษทั และบริษัทย่อย
ประจําปี 2556 ในจํานวน 7,480,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย

ค่าสอบบัญชีงบประจําปี
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
รวมค่าสอบบัญชีของบริษทั

2556
3,810,000

หน่วย:บาท
2555
3,300,000

3,670,000
7,480,000

3,600,000
6,900,000

จากนัน้ นายประกอบเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อ สงสัย เมื่อ ไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ท่ปี ระชุ ม
พิจารณาอนุ มตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2556
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุ มตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2556 โดยมี
รายละเอียดตามทีเ่ สนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

716,113,918 เสียง
0 เสียง
157,300 เสียง

7. พิ จารณาเรือ่ งอื่นๆ
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอเรือ่ งใดเพือ่ พิจารณา
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คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.98
0
0.02

เมือ่ ไม่มผี ใู้ ดซักถามเพิม่ เติม ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม
ปิดประชุมเวลา 11.50 น.

(นายไวยวุฒ ิ สินเจริญกุล)
ประธานการประชุม
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