
 

รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 
ของ 

บริษทั ศรีตรงัแอโกรอินดสัทรี จาํกดั (มหาชน) 

ประชุมเมือ่วนัที ่25 เมษายน 2556 เวลา 10.30 น. 
ณ หอ้ง Exhibition Hall ศนูยป์ระชุมนานาชาตฉิลองสริริาชสมบตัคิรบ 60 ปี 

ถนนปุณณกณัฑ ์ตาํบลคอหงส ์อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

 ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2556 ของบรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) มผีู้
ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเริ่มต้นเป็นจํานวนรวม 152 คน นับจํานวนหุ้นได ้
716,246,018 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 55.96 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั ครบเป็นองคป์ระชุม ตามที่
กําหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิัทแลว้ โดยมนีายไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล ประธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชุม และ
ประธานกรรมการไดม้อบหมายใหน้ายประกอบ วศิษิฐก์จิการ กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทํา
หน้าทีเ่ป็นผูด้าํเนินการประชุม 

 นายประกอบไดแ้นะนําคณะกรรมการและผูบ้รหิารทีเ่ขา้รว่มประชุมดงัรายนามต่อไปน้ี 

1. นายไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล ประธานกรรมการ/ กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นายประสทิธิ ์พาณิชยกุ์ล รองประธานกรรมการ 
3. นายอนนัต ์พฤกษานุศกัดิ ์ กรรมการ/ กรรมการบรหิาร 
4. นายไชยยศ สนิเจรญิกุล กรรมการ/ กรรมการบรหิาร 
5. นายกติชิยั สนิเจรญิกุล กรรมการ/ กรรมการบรหิาร 
6. นายล ีพอล สเุมธ  กรรมการ/ กรรมการบรหิาร 
7. นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล กรรมการ 
8. นายเนียว อา แชบ  กรรมการอสิระ 
9. นายเกรยีง ยรรยงดลิก กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
10. นายสมชัชา โพธิถ์าวร กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
11. นายประกอบ วศิษิฐก์จิการ กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ผูบ้รหิารของบรษิทั 
1. นายภทัราวุธ พาณิชยกุ์ล ผูจ้ดัการสายงานบญัชแีละการเงนิ (CFO) 

 นอกจากน้ี ไดแ้นะนํา ประธานกติตมิศกัดิข์องบรษิทั คอื นายสมหวงั สนิเจรญิกุล และผูส้อบบญัช ี คอื นาง
อุณากร พฤฒธิาดา แหง่บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั ซึง่เขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ในครัง้น้ี และได้
แนะนําคุณวศนิ อุชุวาสนิ ซึง่เป็นทีป่รกึษากฎหมาย ทาํหน้าทีเ่ป็น inspector เพือ่ดแูลใหก้ารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไป
อยา่งโปรง่ใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบับรษิทั 



- 2 - 

ก่อนเริม่การประชุม นายประกอบได้มอบหมายใหเ้จ้าหน้าที่ของบรษิทัทําการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถงึวธิี
ปฏบิตัใินการประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ ดงันี้ การลงคะแนนเสยีงจะเป็นแบบ 1 หุน้ต่อ 1 เสยีง ผูถ้อื
หุน้จะไดร้บับตัรลงคะแนนทัง้หมด 7 ระเบยีบวาระการประชุม จาํนวน 10 ใบ เน่ืองจากในระเบยีบวาระที ่4 พจิารณา
อนุมตัิการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระจะมบีตัรลงคะแนน 4 ใบ นาย
ประกอบจะชี้แจงรายละเอียดแต่ละระเบียบวาระ เมื่อชี้แจงเสร็จสิ้นจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซกัถามในประเด็นที่
เกีย่วขอ้งกบัระเบยีบวาระนัน้ๆ และตอบขอ้ซกัถามดงักล่าวก่อนทีจ่ะทําการลงมต ิโดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีต่อ้งการซกัถาม
กรณุาแจง้ชือ่และนามสกุลใหท้ีป่ระชุมทราบก่อนซกัถามหรอืแสดงความเหน็ทุกครัง้ เมื่อไดล้งมตเิป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ให้
ผูถ้อืหุน้ลงลายมอืชื่อทีมุ่มล่างดา้นขวามอืของบตัรลงคะแนน ในการลงคะแนนของทุกระเบยีบวาระ เจา้หน้าทีจ่ะทาํการ
เกบ็บตัรลงคะแนน เฉพาะบตัรลงคะแนนที ่“ไม่เหน็ด้วย” หรอื “งดออกเสยีง” โดยนายประกอบจะสอบถามว่าท่านใด 
“ไมเ่หน็ดว้ย” โปรดยกมอืขึน้  และทา่นใด “งดออกเสยีง” โปรดยกมอืขึน้  ถา้มที่านใดยกมอืขึน้จะมเีจา้หน้าทีเ่ดนิไปเกบ็
บตัรลงคะแนนเพื่อนํามาประมวลผล  ส่วนท่านที่ไม่ยกมือ ถือว่า “เห็นด้วย”  บตัรลงคะแนนที่เห็นด้วยจะถูกเก็บ
ตอนทา้ยของการประชุม ยกเว้น ระเบยีบวาระที ่4 ในสว่นการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกจากตําแหน่ง
ตามกําหนดวาระ เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกํากบัดูแลกิจการที่ด ีจะทําการเก็บบตัรลงคะแนนทุกความคดิเหน็ คือ 
เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีง เพื่อนํามาประมวลผลทนัท ีในการรวมผลคะแนน บรษิทัจะนําคะแนนเสยีงทีไ่ม่
เหน็ดว้ย และงดออกเสยีง หกัออกจากคะแนนเสยีงทัง้หมด และสว่นทีเ่หลอืจะถอืวา่เป็นคะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ย 

 กรณีผูถ้อืหุน้ทีท่ําหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข หรอืแบบ ค มอบใหก้รรมการหรอืกรรมการอสิระออกเสยีง และ
กําหนดใหก้รรมการหรอืกรรมการอสิระซึง่เป็นผูร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้หรอืผู้
มอบฉนัทะ บรษิทัไดล้งคะแนนเสยีงตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้หรอืผูม้อบฉนัทะไวล้ว่งหน้าแลว้ 

วธิกีารลงคะแนนและเกบ็บตัรลงคะแนน จะดาํเนินการเชน่เดยีวกนัน้ีทุกๆ ระเบยีบวาระการประชุม 

จากนัน้ ไดม้กีารขออาสาสมคัรจาํนวน 2 ท่าน ทีจ่ะช่วยเป็นสกัขพียานในการนับคะแนนเสยีงทุกๆ ระเบยีบ
วาระการประชุมพรอ้มกบัเจา้หน้าทีข่องบรษิทั และเชญิไปยงัจุดประมวลผล 

ภายหลงัจากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามขอ้สงสยัในการออกเสยีงลงคะแนน เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม 
นายประกอบจงึเริม่การประชุมตามระเบยีบวาระ ดงัต่อไปน้ี 

1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2555 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 
2555 

นายประกอบเสนอรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที ่27 เมษายน 
2555 โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 ในหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อใหท้ีป่ระชุมพจิารณา จากนัน้
เปิดโอกาสใหซ้กัถามขอ้สงสยั 

 เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สงสยัใดๆ ทีป่ระชุมจงึพจิารณา และมมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้
ถอืหุน้ประจาํปี 2555 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่27 เมษายน 2555 ตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ ซึง่มา
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
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เหน็ดว้ย 716,088,718 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.98 
ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง 157,300 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.02 

 

 อนึ่ง ระหว่างการประชุม มผีูถ้อืหุน้ทยอยมาประชุมเพิม่อกี ดงันัน้ ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2556 
จึงมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจํานวนรวม 154 คน นับจํานวนหุ้นได ้
716,271,218 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 55.96 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั 

2. รบัทราบผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2555 และพิจารณาอนุมติังบการเงินของ
บริษทัประจาํปี 2555 ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

นายประกอบมอบหมายใหน้างสาวบุศรนิทร ์ลลีาวรรณกุลศริ ิตําแหน่ง AVP ฝา่ย Investor Relations เป็นผู้
ชีแ้จงรายละเอยีดในวาระน้ีใหท้ีป่ระชุมทราบและพจิารณา 

นางสาวบุศรนิทร ์ไดช้ี้แจงรายละเอยีดผลการดําเนินงาน ตลอดจนฐานะทางการเงนิของกลุ่มบรษิัท ตามงบ
กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็และงบแสดงฐานะการเงนิรวม ใหท้ีป่ระชุมทราบดงัน้ี 

ผลการดาํเนินงาน 

ในปี 2555 บรษิัทมีรายได้จากการขายและบรกิารรวมเป็นเงนิ 99,639 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 25  
จากปีก่อนหน้า ในขณะบรษิทัมปีรมิาณการขายมากทีส่ดุในประวตักิารณ์ทีเ่ท่ากบั 975,604 ตนั หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2 
จากปีก่อนหน้าแม้ว่าจะอยู่ในช่วงความไม่แน่นอนของเศรษฐกจิโลก ทัง้น้ี สาเหตุหลกัทีท่ําใหร้ายไดจ้ากการขายและ
บรกิารลดลง เน่ืองมาจากราคาเฉลีย่ของยางธรรมชาตใินปี 2555 ตํ่ากวา่ในปี 2554 

ผลติภณัฑย์างธรรมชาตทิีบ่รษิทัผลติและจาํหน่ายประกอบดว้ย ยางแท่ง ยางแผ่นรมควนั และ น้ํายางขน้ โดย
ผลติภณัฑห์ลกัของบรษิทั ไดแ้ก่ ยางแท่ง โดยในปี 2555 รายไดจ้ากผลติภณัฑย์างแท่งคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 78 ของ
รายไดจ้ากการขายทัง้หมด ในขณะทีร่ายไดจ้ากการขายยางแผ่นรมควนั และ น้ํายางขน้ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 14 และ 
รอ้ยละ 6  ของรายได้จากการขายทัง้หมด ตามลําดบั รายไดจ้ากการขายผลติภณัฑย์างแท่ง ยางแผ่นรมควนั และ
น้ํายางขน้ ในปี 2555 ลดลงรอ้ยละ 19 รอ้ยละ 46 และ รอ้ยละ 37 จากปีก่อน การลดลงของรายไดจ้ากผลติภณัฑย์าง
แผ่นรมควนัมสีาเหตุหลกัมาจากการลดลงของราคาขายเฉลีย่และการลดลงของปรมิาณการขายมาจากการทีผู่ผ้ลติยาง
ลอ้สว่นใหญ่หนัไปใชย้างแทง่แทนยางแผน่รมควนั สาํหรบัการลดลงของรายไดจ้ากผลติภณัฑน้ํ์ายางขน้มสีาเหตุหลกัมา
จากการลดลงของราคาขายเฉลี่ยและการลดลงของปรมิาณการขายเน่ืองจากผู้ผลติถุงมอืยางหนัไปใช้วตัถุดบิ NBR 
(ยางสงัเคราะห)์ แทนการใชย้างธรรมชาต ิสําหรบัผลติภณัฑย์างแท่งแมว้่าปรมิาณการขายเพิม่ขึน้ แต่รายไดจ้ากการ
ขายลดลงซึ่งมสีาเหตุหลกัมาจากการลดลงของราคาขายเฉลีย่เช่นกนั การทีบ่รษิทัวางกลยุทธ์ในการขยายตลาดไปยงั
ประเทศจนีซึ่งเป็นประเทศผู้บรโิภคยางอนัดบัหน่ึงของโลก  ได้ส่งผลใหป้รมิาณการขายยางแท่งของบรษิทัเตบิโตใน
อตัราทีม่ากกวา่อตัราการเตบิโตของการผลติยางลอ้ของโลกในปี 2555 ทีร่อ้ยละ 1  

หากพจิารณาปรมิาณการขายตามภูมศิาสตรจ์ะพบว่าตลาดหลกัของบรษิทั ไดแ้ก่ ประเทศจนีซึ่งเป็นประเทศ
ผูบ้รโิภคยางธรรมชาตเิป็นอนัดบัหน่ึงของโลก โดยในปี 2555 ที่ผ่านมาบรษิทัจําหน่ายผลติภณัฑย์างธรรมชาตใิห้
ประเทศจนีคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 43 ของปรมิาณการขายทัง้หมด ในขณะทีบ่รษิทัจําหน่ายใหต้ลาดในประเทศไทย 
ประเทศในภูมภิาคเอเชยี (ไม่รวมประเทศจนีและประเทศไทย)  ประเทศสหรฐัอเมรกิา ประเทศแถบยุโรป และประเทศ
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อื่นๆ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 16 รอ้ยละ 24 รอ้ยละ 10 รอ้ยละ 7 และ รอ้ยละ 0.3 ตามลาํดบั ในปี 2555 น้ี บรษิทัได้
จาํหน่ายยางธรรมชาตริวมทัง้สิน้ 975,604 ตนั ซึง่เป็นปรมิาณการขายทีม่ากทีส่ดุในประวตักิารณ์ทา่มกลางสถานการณ์
ความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกจิโลก ปรมิาณการขายไปยงัประเทศจนีซึ่งเป็นตลาดหลกัของบรษิทัเตบิโตรอ้ยละ 
33 เมื่อเทยีบกบัปีก่อนจากการขยายตวัของความต้องการโดยรวม ซึ่งเป็นไปในทศิทางเดยีวกบัการเริม่ฟ้ืนตวัของ
เศรษฐกจิจนี อย่างไรกต็าม ปรมิาณการขายไปยงัตลาดอื่นปรบัตวัลดลง เน่ืองจากการชะลอตวัของเศรษฐกจิโลกสง่ผล
ในเชงิลบต่อสภาวะตลาดยางธรรมชาต ิทาํใหล้กูคา้หลายรายชะลอการสัง่ซือ้ลง 

ปจัจยัหลกัทีก่ระทบผลการดาํเนินงานของบรษิทัประกอบดว้ย 5 ปจัจยั ไดแ้ก่ 1) ราคาและความผนัผวนของ
ยางธรรมชาต ิ2) อตัราแลกเปลีย่นสกุลบาทต่อดอลลารส์หรฐั 3) ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนบรษิทัร่วมและกจิการ 
รว่มคา้ 4) ตน้ทุนทางการเงนิ และ 5) ภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคล 

ปจัจยัที ่1 ไดแ้ก่ ราคาและความผนัผวนของยางธรรมชาต ิในปี 2555 นบัว่าเป็นปีทีร่าคายางธรรมชาตมิคีวาม
ผนัผวน โดยราคายางธรรมชาตปิรบัตวัลดลงอยา่งต่อเน่ืองตัง้แต่ในไตรมาสที ่2 ของปี 2554 จนกระทัง่มาแตะระดบัตํ่า
ทีส่ดุทีร่าคา 240 US Cent ต่อกโิลกรมัในเดอืนสงิหาคมปี 2555 ดงันัน้ ราคาเฉลีย่ของยางแท่งในปี 2555 จงึปรบัตวั
ลดลงรอ้ยละ 30 เมื่อเทยีบกบัราคาในปีก่อน จาก 450 เหลอื 316 US Cent ต่อ กโิลกรมั อยา่งไรกต็ามนโยบายกระตุน้
เศรษฐกจิของประเทศหลกั ไดส้ง่ผลในเชงิบวกต่อสภาวะตลาดยางธรรมชาต ิและช่วยพลกิฟ้ืนราคายางธรรมชาตติัง้แต่
ชว่งไตรมาสที ่3 ปี 2555 เป็นตน้มา การปรบัตวัเพิม่ขึน้ของราคายางในช่วงไตรมาสสดุทา้ยของปี 2555 น้ี ทาํใหบ้รษิทั
สามารถกลบัรายการคา่เผือ่การลดลงของสนิคา้คงเหลอืจาํนวน 753 ลา้นบาท  

ในปี 2555 บรษิทัมกํีาไรขัน้ตน้จาํนวน 4,775 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 17 จากปีก่อนหน้า อยา่งไรกต็าม อตัรา
กําไรขัน้ตน้ปี 2555 ปรบัตวัเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 4.8 จากเดมิเทา่กบัรอ้ยละ 4.3  ในปี 2554 สว่นหน่ึงเป็นผลมาจากการ
ฟ้ืนตวัของอุปสงคใ์นช่วงครึง่ปีหลงั และการกลบัรายการค่าเผื่อการลดลงของสนิคา้คงเหลอืจํานวน 753 ลา้นบาทจาก
การทีร่าคายางปรบัตวัเพิม่ขึน้และปจัจยับวกจากนโยบายกระตุน้เศรษฐกจิของประเทศสาํคญัในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของ
ปี 2555   

 ปจัจยัที ่2 ไดแ้ก่ อตัราแลกเปลีย่นสกุลบาทต่อดอลลลารส์หรฐั โดยค่าเงนิบาทต่อสกุลดอลลารส์หรฐัอเมรกิา
โดยเฉลีย่อ่อนค่าลงรอ้ยละ 2 จาก 30.25 บาทต่อเหรยีญสหรฐัอเมรกิา ในปี 2554 มาอยู่ที ่30.84 บาทต่อดอลลาร์
สหรฐัอเมรกิา ในปี 2555 ทัง้น้ี เน่ืองจากรายรบัส่วนใหญ่ของบรษิทัอยู่ในสกุลดอลลารส์หรฐั บรษิทัจงึใชอ้นุพนัธ์ทาง
การเงนิเพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนโดยการซื้อเงนิสกุลบาท และ ขายเงนิสกุลดอลลาร์สหรฐั โดย
อนุพนัธ์ทางการเงนิเหล่าน้ีจะถูกวดัมูลค่าตามราคาตลาด ณ วนัสิน้งวด ทัง้น้ี นโยบายกระตุ้นเศรษฐกจิของประเทศ
อเมรกิาและญี่ปุ่นในเดอืนกนัยายน 2555 ทําใหม้เีมด็เงนิจํานวนมากไหลเขา้สู่ประเทศอาเซยีน จงึส่งผลใหเ้งนิบาท
ปรบัตวัแขง็ค่าขึน้จนกระทัง่สิน้ปี 2555 ดว้ยเหตุน้ี เมื่อบรษิทัทาํการเปรยีบเทยีบมลูค่ายุตธิรรมของอนุพนัธท์างการเงนิ 
ณ วนัสิน้งวด บรษิทัจงึมกํีาไรจากอตัราแลกเปลี่ยนจํานวน 815 ล้านบาท เพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปีก่อนทีม่ขีาดทุนจาก
อตัราแลกเปลีย่นจาํนวน 23 ลา้นบาท 

ปจัจยัที ่3 ได้แก่ ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนบรษิทัร่วมและกจิการร่วมค้า ในปี 2555 ส่วนแบ่งกําไรจาก 
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและกจิการร่วมส่วนใหญ่มาจากธุรกจิถุงมอืคดิเป็นรอ้ยละ 53 ส่วนทีเ่หลอืมาจากธุรกจิผลติยาง
ธรรมชาตริอ้ยละ 20 ธุรกจิท่อไฮดรอลคิแรงดนัสงูรอ้ยละ 18 และ ธุรกจิอื่นๆ รอ้ยละ 9   ทัง้น้ี ในปี 2555 สว่นแบ่งกําไร
จากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและกจิการรว่มเทา่กบั 527 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 19 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน สว่นใหญ่มสีาเหตุ
มาจากการลดลงของผลประกอบการของกลุ่มธุรกจิถุงมอืยางเนื่องจากการเปลีย่นจากการใชถุ้งมอืจากยางธรรมชาต ิ
(NR gloves) เป็นถุงมอืสงัเคราะห ์(NBR gloves)  การลดลงของผลประกอบการของธุรกจิผลติยางธรรมชาต ิและการ
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ลดลงของผลประกอบการของท่อไฮดรอลคิแรงดนัสงู เน่ืองจากไดร้บัผลกระทบจากการชะลอตวัของภาคอุตสาหกรรม
ในประเทศจนี 

กําไรก่อนตน้ทุนทางการเงนิและภาษเีงนิไดล้ดลงรอ้ยละ 22 จาก 2,827 ลา้นบาท ในปี 2554 เป็น 2,219  
ลา้นบาท ในปี 2555 ซึง่มสีาเหตุหลกัมาจากการลดลงรอ้ยละ 22 ของกําไรจากการดาํเนินงาน และ การลดลงรอ้ยละ 19 
ของส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกิจการร่วมค้าเมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้า การลดลงของกําไรจากการ
ดาํเนินงานเป็นผลจากการลดลงของกําไรขัน้ตน้และการลดลงของส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและกจิการ
รว่มคา้สว่นใหญ่เกดิจากผลประกอบการลดลงของธุรกจิถุงมอืยาง 

ปจัจยัที ่ 4 ไดแ้ก่ ตน้ทนุทางการเงนิ โดยในปี 2555 ตน้ทุนทางการเงนิลดลงรอ้ยละ 20 จากเดมิเทา่กบั 885 
ลา้นบาทในปี 2554 เป็น 710 ลา้นบาท เนื่องจากราคาเฉลีย่ของยางธรรมชาตปิรบัตวัลดลงรอ้ยละ 30.0 เมือ่เทยีบกบัปี
ก่อน จงึสง่ผลใหบ้รษิทัมคีวามตอ้งการใชเ้งนิกูย้มืระยะสัน้ลดลง นอกจากนี้ การเป็นผูนํ้าในอุตสาหกรรมยางยงัสง่ผลให้
บรษิทัสามารถเขา้ถงึแหล่งทุนทีม่ตีน้ทนุตํ่าไดด้กีว่าคู่แขง่อกีดว้ย 

ปจัจยัที ่5 ไดแ้ก่ ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล การลดลงของภาษเีงนิไดร้อ้ยละ 77 จาก 629 ลา้นบาท ในปี 2554 เป็น 
146 ลา้นบาทในปี 2555 จากการปรบัลดอตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลจากรอ้ยละ 30 เหลอืรอ้ยละ 23 และสทิธปิระโยชน์
ทางภาษจีาก BOI 

กาํไรสทุธหิลงัภาษเีงนิไดใ้นปี 2555 เท่ากบั 1,379 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 จากปีก่อนหน้า อตัรากําไรสุทธิ
สาํหรบัปี 2555 เท่ากบัรอ้ยละ 1.4 ปรบัตวัเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 1.0 จากปีก่อนหน้า การเพิม่ขึน้ของกําไรสทุธแิละอตัรา
กําไรสุทธเิน่ืองจากต้นทุนทางการเงนิลดลงรอ้ยละ 20 จาก 885 ลา้นบาทในปี 2554 เป็น 710 ลา้นบาทในปี 2555 
เน่ืองจากราคาเฉลีย่ยางธรรมชาตลิดลงรอ้ยละ 30 จากปีก่อน และจากการลดลงของภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลลดลงรอ้ยละ 
77 จาก 629 ลา้บาท เป็น 146 ลา้นบาทในปี 2555 

ฐานะทางการเงิน 

สนิทรพัย ์

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 สนิทรพัยส์ว่นใหญ่ของบรษิทัซึง่คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 60 ประกอบดว้ยสนิทรพัย์
หมุนเวยีนทีม่สีภาพคล่องในการเปลีย่นเป็นเงนิสดสงู โดยมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2555 เทา่กบั 1,534 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 33 จาก 2,273 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554  ลกูหนี้การคา้และ
ลกูหนี้อื่น ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555  เทา่กบั 6,511 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 16 จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554  
เน่ืองจากราคาขายเฉลีย่ของผลติภณัฑย์างธรรมชาตลิดลง ในขณะทีส่นิคา้คงเหลอืลดลงรอ้ยละ 24 จาก 17,337 ลา้น
บาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 เป็น 13,152 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 เน่ืองจากราคายางธรรมชาตแิละ
ปรมิาณสนิคา้คงเหลอืปรบัตวัลดลงในชว่งสิน้ปี 2555  

สนิทรพัยถ์าวรของบรษิทัสว่นใหญ่ ไดแ้ก่ ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555  ทีด่นิ อาคาร
และอุปกรณ์  (สุทธจิากค่าเสือ่มราคาและการจาํหน่ายออก) เท่ากบั 10,034 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 34 จาก ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2554  ซึง่มสีาเหตุมาจากการขยายกําลงัการผลติ การลงทุนในสวนยางพารา และการซื้อทีด่นิเพือ่ใช้
ปลกูสวนยางในอนาคต 

หน้ีสนิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 

หน้ีสนิส่วนใหญ่ของบรษิทัประกอบดว้ยเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555   
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิของบรษิทัเทา่กบั 12,173 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 21 จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2554 เน่ืองจากราคายางไดเ้คลือ่นไหวในทศิทางในขาลงสง่ผลใหบ้รษิทัมคีวามตอ้งการใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนน้อยลง ตรา
สารอนุพนัธท์างการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 เท่ากบั 164 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 85 จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
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2554 เน่ืองจากการลดลงของผลขาดทุนที่ยงัไม่เกดิขึ้นจรงิจากการเปลีย่นแปลงมูลค่ายุตธิรรมของสญัญาซื้อขาย
ยางพาราลว่งหน้า และ สญัญาซือ้ขายยางพาราลว่งหน้าทีม่กีารสง่มอบสนิคา้  

สว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2555 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 จาก 18,031 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2554 เป็น 18,937 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 สว่นใหญ่มาจากการเพิม่ขึน้ของกําไรสทุธริะหว่างปี แมจ้ะหกั
ลบกบัเงนิปนัผลจา่ยจาํนวน 640 ลา้นบาท 

อตัราส่วนทางการเงิน 

อตัราสว่นผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ ("ROE") 
ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2555 และ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 บรษิทัมอีตัราส่วนผลตอบแทนผูถ้อืหุน้เท่ากบั

รอ้ยละ 7.5 และรอ้ยละ 9.2 ตามลาํดบั โดยการลดลงของอตัราสว่นผลตอบแทนผูถ้อืหุน้มสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้
ของสว่นของผูถ้อืหุน้เฉลีย่ซึง่มสีาเหตุมาจากการเสนอขายหุน้เพิม่ทนุในสงิคโปรใ์นปี 2554 
 
อตัราสว่นผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์("ROA") 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 และ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 บรษิทัมอีตัราสว่นผลตอบแทนจากสนิทรพัย์
เท่ากบัรอ้ยละ 3.6 และรอ้ยละ 3.4 ตามลาํดบั การเพิม่ขึน้ของอตัราส่วนผลตอบแทนจากสนิทรพัยม์สีาเหตุหลกัมาจาก
การเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 ของกําไรสุทธ ิและการลดลงรอ้ยละ 8 ของสนิทรพัยร์วม ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการลดลงของสนิคา้
คงเหลอืและลกูหน้ีการคา้  
 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (Current ratios) 

อตัราสว่นสภาพคล่องของบรษิทัปรบัตวัดขีึน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2554 บรษิทั
มอีตัราสว่นสภาพคลอ่งเทา่กบั 1.47 เทา่ และ 1.46 เทา่ ตามลาํดบั  
 
วงจรเงนิสด (Cash cycle) 

วงจรเงนิสดของบรษิทัเท่ากบั 75.22 วนั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 เพิม่ขึน้เลก็น้อยจาก 64.14 วนั ณ วนัที ่ 
31 ธนัวาคม 2554  จากการทีร่าคายางธรรมชาตปิรบัตวัลดลง 
 
อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้  ("D/E") 

อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ลดลงจาก 1.22 เท่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 เป็น 0.94  เท่า  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555  การทีอ่ตัราสว่นลดตํ่าลงแสดงใหเ้หน็ว่าบรษิทัมแีหล่งเงนิทุนรองรบัในการดาํเนินธุรกจิใน
อนาคตและการเพิม่ขึน้ของราคายางในอนาคต 
 
อตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยถ์าวร (Fixed asset turnover ratio) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 และ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 บรษิทัมอีตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยถ์าวร
เท่ากบั 11.38 เท่า และ 21.07 เท่า  ตามลาํดบั สาเหตุของการลดลงของอตัราหมุนเวยีนของสนิทรพัยถ์าวรเป็นผลมา
จากการเพิม่ขึน้ของทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ ในขณะทีร่ายไดจ้ากผลติภณัฑย์างธรรมชาตปิรบัตวัลดลงอนัเน่ืองมาจาก
ราคาขายเฉลีย่ปรบัตวัลดลง 
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ข้อมลูสาํคญัทางการเงิน 

มลูคา่ตามบญัชต่ีอหุน้ 
มลูค่าตามบญัชต่ีอหุน้ปรบัตวัเพิม่ขึน้จาก 14.09 บาทต่อหุน้  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 เป็น 14.79 บาทต่อหุน้ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555  ตามการเพิม่ขึน้ของกําไรสทุธริะหวา่งปี 
 
กาํไรต่อหุน้ 

กําไรต่อหุน้ปรบัตวัเพิม่ขึน้ตามการเพิม่ขึน้ของกําไรสุทธจิาก 1.04 บาทต่อหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 
เป็น 1.08 บาทต่อหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555  
 
อตัราการจา่ยเงนิปนัผล 

บรษิัทสามารถรกัษาระดบัอตัราการจ่ายเงนิปนัผลได้เป็นอย่างด ีโดยอตัราการจ่ายเงนิปนัผล ณ วนัที ่ 
31 ธนัวาคม 2554 และ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 เทา่กบัรอ้ยละ  46.41 และ รอ้ยละ 49.00 ตามลาํดบั 

จากนัน้นายประกอบเปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถามขอ้สงสยั เมื่อไม่มผีูใ้ดมขีอ้สงสยัใดๆ นายประกอบจงึขอให้
ทีป่ระชุมรบัทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2555 และพจิารณาอนุมตังิบการเงนิ (งบแสดงฐานะ
การเงนิและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็) ของบรษิทัประจําปี 2555 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 ทีผ่่านการตรวจสอบ
จากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอยีดทีน่างสาวบุศรนิทรไ์ด้
กลา่วชีแ้จง 

 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้รบัทราบผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2555 และมมีตอินุมตังิบการเงนิ
ของบรษิทัประจาํปี 2555 สิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2555 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 
เหน็ดว้ย 716,113,918 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.98 
ไมเ่หน็ดว้ย 10,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง 147,300 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.02 

 

3. พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลของบริษทัประจาํปี 2555 

 นายประกอบมอบหมายใหน้ายกติชิยั สนิเจรญิกุล กรรมการบรษิทั เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอยีดในวาระน้ีใหท้ี่
ประชุมพจิารณา 

 นายกิติชยัได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจํากดัและขอ้บงัคบัของ
บรษิทั บรษิทัต้องจดัสรรกําไรสุทธปิระจําปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้ของกําไรสุทธปิระจําปี หกั
ดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมจีํานวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิของทุนจดทะเบยีน และ
หา้มบรษิทัจ่ายเงนิปนัผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิกําไร  เน่ืองจากบรษิทัไดจ้ดัสรรกําไรสุทธเิป็นทุนสาํรองตาม
กฎหมายครบจํานวนตามที่กฎหมายกําหนดไว้แล้ว ดงันัน้บรษิัทจึงไม่ต้องจดัสรรกําไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสํารองตาม
กฎหมายอกี 
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 ปจัจุบนั บรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลประมาณรอ้ยละ 30 ของกําไรสุทธ ิทัง้นี้ ต้องไม่เกนิกําไร
สะสมของบรษิทัทีป่รากฏในงบการเงนิเฉพาะกจิการ โดยคาํนึงถงึสถานะทางการเงนิ ผลการดาํเนินงาน กระแสเงนิสด
ของบรษิทั ความสามารถในการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม รวมทัง้บรษิทัร่วมทุน (Joint Venture) 
รวมถงึการคาดการณ์ความจําเป็นของเงนิทุนที่จะรองรบัการเตบิโตของบรษิัทในอนาคต สถานการณ์ภาวะเศรษฐกจิ 
และผลกระทบจากปจัจยัภายนอกที่บรษิทัคาดว่าจะมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบรษิัทเพื่อให้การดําเนินงาน
เป็นไปอยา่งมเีสถยีรภาพ 

 ทัง้น้ี ในปี 2555 บรษิัทมกีําไรสุทธิตามงบการเงนิรวม จํานวน 1,378.88 ล้านบาท โดยข้อมูล
เปรยีบเทยีบการจา่ยเงนิปนัผลจากการดาํเนินงานของปี 2553 – 2555 แสดงตามตารางไดด้งัน้ี 

 2555 2554 2553 

กาํไรสุทธงิบการเงนิรวม (ลา้นบาท) 1,378.88 1,306.25 3,873.56 

กาํไรสุทธต่ิอหุน้งบการเงนิรวม (บาท) 1.08 1.04 3.85 

จาํนวนเงนิปนัผลต่อหุน้ (บาท) 0.50 0.50 1.25 

จาํนวนหุน้ 1,280,000,000 1,280,000,000 1,280,000,000 

รวมจาํนวนเงนิปนัผลจา่ย (ลา้นบาท) 640 640 1,600 

สดัสว่นการจา่ยปนัผลเทยีบกาํไรสทุธขิองงบการเงนิรวม (%) 46.41% 48.99% 41.30% 
 
นอกจากน้ี นายกิตชิยัรายงานใหท้ีป่ระชุมทราบว่า คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้อืหุน้

อนุมตักิารจ่ายเงนิปนัผลจากผลการดาํเนินงานของบรษิทัประจาํปี 2555 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท รวม
เป็นเงนิจาํนวนทัง้สิน้ 640 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 46.41 ของกําไรสุทธขิองงบการเงนิรวม โดยเป็นไปตามนโยบาย
การจา่ยเงนิปนัผลของบรษิทัในปจัจุบนั โดยมรีายละเอยีดการจา่ยเงนิปนัผลดงัน้ี  

 

1. 0.27 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิปนัผลที่จ่ายจากกําไรสุทธิของบรษิัทที่ได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคล 
 (BOI)  

2. 0.23 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิปนัผลทีจ่า่ยจากกาํไรสุทธสิว่นทีไ่ดห้กัผลขาดทุนสุทธยิกมาไมเ่กนิ 5 ปี
ก่อนรอบระยะเวลาบญัชปีีปจัจุบนั เงนิปนัผลดงักลา่วไมไ่ดร้บัเครดติภาษเีงนิปนัผลตามมาตรา 47 
ทว ิแหง่ประมวลรษัฎากร 

หากการจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวไดร้บัการอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2556 
คณะกรรมการบรษิทักําหนดวนักําหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธริบัเงนิปนัผล (Record Date) ในวนัที ่8 พฤษภาคม 
2556 และใหร้วบรวมรายชื่อผูถ้อืหุน้ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ ในวนัที ่9 พฤษภาคม 2556 

ผูถ้อืหุน้ซึง่ถอืหุน้ของบรษิทัผ่านบญัชหีลกัทรพัยซ์ึง่เปิดไวโ้ดยตรงกบั The Central Depository (Pte) 
Limited (“CDP”) (“ผูฝ้ากหลกัทรพัย”์) หรอืบุคคลซึง่มหุีน้ของบรษิทัอยูใ่นบญัชหีลกัทรพัยซ์ึง่เปิดไวก้บัตวัแทนรบัฝาก
หลกัทรพัย ์(Depository Agents) ณ เวลา 17.00 น. (ตามเวลาสงิคโปร)์ ของวนัที ่8 พฤษภาคม 2556 มสีทิธไิดร้บัเงนิ
ปนัผลประจาํปี 2555 
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ทัง้น้ี บรษิทักําหนดจา่ยเงนิปนัผลประจาํปี 2555 ในวนัที ่23 พฤษภาคม 2556 

  จากนัน้นายประกอบเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามขอ้สงสยั  

  เมือ่ไมม่ผีูใ้ดสอบถามเพิม่เตมิ นายประกอบจงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทั
ประจาํปี 2555 

ที่ประชุมพจิารณาแลว้ และมมีติอนุมตัิการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิัท โดยมรีายละเอยีดตามที่เสนอทุก
ประการ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

เหน็ดว้ย 716,123,918 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.98 
ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง 147,300 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.02 

 

4. พิจารณาอนุมติัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ 

นายประกอบแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดัและขอ้บงัคบัของบรษิทั
กําหนดว่า ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการที่
จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกในจํานวนใกลท้ีสุ่ดกบัสว่น 1 ใน 3 โดยในปีน้ีกรรมการทีจ่ะตอ้งออกจาก
ตาํแหน่งตามกาํหนดวาระมจีาํนวน 4 ทา่นคอื  

1) นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล   กรรมการ 
2) นายล ีพอล สเุมธ  กรรมการ 
3) นายเนียว อา แชบ  กรรมการ / กรรมการอสิระ 
4) นายประสทิธิ ์พาณิชยกุ์ล  กรรมการ 

โดยกรรมการทีอ่อกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระดงักล่าวขา้งตน้มสีทิธทิีจ่ะไดร้บัการเลอืกตัง้ใหเ้ขา้มา
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบรษิทัไดอ้กี  

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาของบริษัท เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้         
นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล นายล ีพอล สุเมธ นายเนียว อา แชบ และนายประสทิธิ ์พาณิชยกุ์ล กลบัเขา้ดํารงตําแหน่ง
กรรมการ และ/หรอื กรรมการอิสระต่อไปอกีวาระหน่ึง เน่ืองจากบุคคลดงักล่าวเป็นผู้มคีวามรูค้วามสามารถและ
ประสบการณ์อนัจะก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบรษิัทและผู้ถอืหุน้ และบุคคลดงักล่าวมคีุณสมบตัิ
ครบถว้นและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีก่ฎหมายกาํหนดไว ้

ทัง้น้ี ประวตัขิองผู้ได้รบัการเสนอชื่อให้แต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิัทปรากฏในสิง่ที่ส่งมาด้วย 3 ใน
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และคุณสมบตัิของกรรมการอิสระซึ่งเข้มกว่าข้อกําหนดตามที่กําหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และนําหลกัการการกํากบัดแูลกจิการ 2012 (Code 
of Corporate Governance 2012) ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศสงิคโปรม์าใชป้ระกอบการพจิารณาความเป็น
อสิระ 
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จากนัน้นายประกอบเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามขอ้สงสยั เมื่อไม่มผีูใ้ดมขีอ้ซกัถาม จงึขอใหท้ีป่ระชุม
พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งอกีครัง้หน่ึง 
ดงัน้ี 
 

4.1 นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล  

  ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ และมมีตอินุมตัแิต่งตัง้นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งต่อไป
อกีวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

เหน็ดว้ย 693,672,918 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 96.85 
ไมเ่หน็ดว้ย 10,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง 22,588,300 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 3.15 

หมายเหตุ   นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล งดออกเสยีงในวาระน้ี 
 

4.2 นายล ีพอล สเุมธ  

  ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ และมมีตอินุมตัแิต่งตัง้นายล ีพอล สเุมธ กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งต่อไปอกีวาระ
หน่ึง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

เหน็ดว้ย 707,206,963 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.73 
ไมเ่หน็ดว้ย 10,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง 9,054,255 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.26 

หมายเหตุ   นายล ีพอล สเุมธ งดออกเสยีงในวาระน้ี 
 

4.3 นายเนียว อา แชบ  

  ที่ประชุมพจิารณาแลว้ และมมีตอินุมตัแิต่งตัง้นายเนียว อา แชบ กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งต่อไปอกี
วาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

เหน็ดว้ย 716,113,918 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.98 
ไมเ่หน็ดว้ย 10,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง 147,300 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.02 

 

4.4 นายประสทิธิ ์พาณิชยกุ์ล  

  ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ และมมีตอินุมตัแิต่งตัง้นายประสทิธิ ์พาณิชยกุ์ล กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งต่อไป
อกีวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

เหน็ดว้ย 708,298,343 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.89 
ไมเ่หน็ดว้ย 10,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง 7,962,875 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.11 

หมายเหตุ   นายประสทิธิ ์พาณิชยกุ์ล งดออกเสยีงในวาระนี้ 
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5. พิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2556 

นายประกอบไดม้อบหมายใหน้ายกติชิยั สนิเจรญิกุล กรรมการของบรษิทั เป็นผูช้ี้แจงรายละเอยีดในวาระ
น้ีใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 

นายกติชิยัชีแ้จงใหท้ีป่ระชุมทราบว่า ตามทีไ่ดผ้่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
จงึเหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตักิําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัประจําปี 2556 รวมเป็นเงนิจํานวน
ทัง้สิน้ 6,019,200 บาท โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการ 
- ประธานกรรมการ     633,600  บาท/คน/ปี 
- กรรมการบรษิทั      475,200  บาท/คน/ปี 

ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ    792,000  บาท/คน/ปี 
- กรรมการตรวจสอบ     633,600  บาท/คน/ปี 

โดยมรีายละเอยีดแสดงตามตารางไดด้งัน้ี 
 

 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

2556 2555 2554 

คณะกรรมการ 3,960,000 3,600,000.- 3,600,000.- 

คณะกรรมการตรวจสอบ 2,059,200 1,872,000.- 1,872,000.- 

               รวม 6,019,200 5,472,000.- 5,472,000.- 

 จากนัน้นายประกอบเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยั เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุม
พจิารณาอนุมตักิาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจาํปี 2556 

ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ และมมีตอินุมตักิําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2556 โดยมรีายละเอยีด
ตามทีเ่สนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม ดงัน้ี 

เหน็ดว้ย 715,490,018 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.89 
ไมเ่หน็ดว้ย 633,900 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.09 
งดออกเสยีง 147,300 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.02 

 

6. พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2556 

 นายประกอบมอบหมายใหน้ายกติชิยั สนิเจรญิกุล กรรมการบรษิทั เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอยีดในวาระน้ีใหท้ี่
ประชุมพจิารณา 
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นายกิติชยัชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจํากดัซึ่งกําหนดให้ที่
ประชุมสามญัประจาํปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและกําหนดจํานวนเงนิค่าสอบบญัชขีองบรษิทัทุกปี คณะกรรมการบรษิทัโดย
การเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี
ดงัต่อไปน้ี 

1. นางอุณากร พฤฒธิาดา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3257 หรอื 
2. นางณฐพร พนัธุอุ์ดม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3430 หรอื  
3. นายบุญเลศิ กมลชนกกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่5339  

แห่งบรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์คูเปอร์ส เอบเีอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัทและบรษิทัย่อย
ประจําปี 2556 เน่ืองจากไดพ้จิารณาผลการดําเนินงานของผูส้อบบญัชดีงักล่าวของบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ 
เอบเีอเอส จํากดั ในรอบปีทีผ่่านมาแลว้เหน็ว่าเป็นทีน่่าพอใจ และผูส้อบบญัชมีคีวามรูค้วามเขา้ใจในธุรกจิของบรษิทั
และกลุ่มบรษิทั รวมทัง้เป็นสํานักงานสอบบญัชสีากล และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชขีองบรษิทัและบรษิัทย่อย 
ประจาํปี 2556 ในจาํนวน 7,480,000 บาท  

   
คา่สอบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัยอ่ย  

         หน่วย:บาท 

 2556 2555 

คา่สอบบญัชงีบประจาํปี 3,810,000 3,300,000 

คา่สอบทานงบการเงนิรายไตรมาส 3,670,000 3,600,000 

รวมคา่สอบบญัชขีองบรษิทั 7,480,000 6,900,000 
 
   

 จากนัน้นายประกอบเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยั เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุม
พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกาํหนดค่าสอบบญัชปีระจาํปี 2556 
 

 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ และมมีตอินุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดค่าสอบบญัชปีระจําปี 2556 โดยมี
รายละเอยีดตามทีเ่สนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

เหน็ดว้ย 716,113,918 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.98 
ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง 157,300 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.02 

 

7. พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ 

ไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอเรือ่งใดเพือ่พจิารณา 
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เมือ่ไมม่ผีูใ้ดซกัถามเพิม่เตมิ ประธานจงึกล่าวปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา 11.50 น. 

 

    
          (นายไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล) 
             ประธานการประชุม 


