รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557
ของ
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.
ณ ห้อง Exhibition Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ถนนปุณณกัณฑ์ ตาบลคอหงส์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557 ของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเริ่มต้นเป็นจานวนรวม 163 คน นับจานวนหุ้นได้
699,654,579 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.66 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามที่
กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว โดยนายไวยวุฒิ สินเจริญกุล ประธานกรรมการทาหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้
กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 จากนั้นประธานกรรมการได้มอบหมาย
ให้นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่เป็นผู้ดาเนินการประชุม
นายประกอบได้แนะนากรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมดังรายนามต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล
นายไชยยศ สินเจริญกุล
นายกิติชยั สินเจริญกุล
นายลี พอล สุเมธ
นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล
นายเนียว อา แชบ
นายเกรียง ยรรยงดิลก
นายสมัชชา โพธิถ์ าวร
นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
1. นายประสิทธิ์ พาณิชย์กุล
รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร (เนื่องจากปัญหาทาง
สุขภาพ)
ผู้บริหารของบริษทั
1. นายภัทราวุธ พาณิชย์กุล
ผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

จากนั้ น ได้ แ นะนา นายสมหวัง สิ น เจริญ กุล ประธานกิต ติ มศั กดิ์ ของบริ ษัท นางอุณากร พฤฒิ ธาดา
แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท นางวีระนุช ธรรมาวรานุคุปต์ แห่ง
บริษัท วีระวงค์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จากัด ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท เพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น และได้
แนะนานายวศิน อุชุวาสิน ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายจากสานักงาน วศิน ทนายความ ทาหน้าที่เป็น inspector เพื่อดูแล
ให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท รวมถึงเป็นพยานในการนับคะแนน
ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายประกอบได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัททาการชี้แจงให้ที่ประชุม
ทราบถึงวิธีปฏิบัติในการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ในแต่ละวาระ ดังนี้ การ
ลงคะแนนเสียงจะเป็นแบบ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนทั้งหมด 10 ระเบียบวาระการประชุม
จานวน 14 ใบ เนื่องจากในระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจาก
ตาแหน่งตามกาหนดวาระจะมีบัตรลงคะแนน 4 ใบ และระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจานวนกรรมการ และ
การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท จะมีบัตรลงคะแนน 2 ใบ นายประกอบจะชี้แจงรายละเอียดแต่ละระเบียบวาระ
เมื่อชี้แจงเสร็จจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้ นได้ซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้นๆ และตอบข้อซักถาม
ดังกล่าวก่อนที่จะทาการลงมติ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุ ลให้ที่ประชุมทราบก่อน
ซักถามหรือแสดงความเห็นทุกครั้ง เมื่อได้ลงมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นลงลายมื อชื่อที่มุมล่างด้านขวามือของ
บัตรลงคะแนน ในการลงคะแนนของทุกระเบียบวาระ เจ้าหน้าที่จะทาการเก็บบัตรลงคะแนน เฉพาะบัตรลงคะแนนที่
“ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยนายประกอบจะสอบถามว่าท่านใด “ไม่เห็นด้วย” โปรดยกมือขึ้น และท่านใด “งด
ออกเสียง” โปรดยกมือขึ้น ถ้ ามีท่านใดยกมือขึ้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนามาประมวลผล ส่วน
ท่านที่ไม่ยกมือ ถือว่า “เห็นด้วย” บัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยจะถูกเก็บตอนท้ายของการประชุม ยกเว้น ระเบียบวาระที่
4 ในส่วนการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ และระเบียบวาระที่ 5 การเพิ่ม
จานวนกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี จะทาการ
เก็บบัตรลงคะแนนทุกความคิดเห็น คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อนามาประมวลผลทันที ในการรวม
ผลคะแนน บริษัทจะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม
และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ
กรณีผู้ถือหุ้นที่ทาหนังสือมอบฉันทะแบบ ข หรือแบบ ค มอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และ
กาหนดให้กรรมการหรือกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้
มอบฉันทะ บริษัทได้ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะไว้ล่วงหน้าแล้ว
วิธีการลงคะแนนและเก็บบัตรลงคะแนน จะดาเนินการเช่นเดียวกันนี้ทุกๆ ระเบียบวาระการประชุม
จากนั้น ได้มีการขออาสาสมัครผู้ถือหุ้นจานวน 2 ท่าน ที่จะเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงทุกๆ
ระเบียบวาระการประชุมพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท และเชิญไปยังจุดประมวลผล
ภายหลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยในการออกเสียงลงคะแนน
อนึ่ง ระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นทยอยมาประชุมเพิ่มอีก ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557
จึ ง มี ผู้ ถื อ หุ้ น มาเข้ า ร่ ว มประชุ ม ด้ ว ยตนเองและโดยการมอบฉั น ทะเป็ น จ านวนรวม 164 คน นั บ จ านวนหุ้ น ได้
699,679,579 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.66 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
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เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม นายประกอบจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน
2556
นายประกอบเสนอรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ ให้ที่ประชุมพิจารณา จากนั้นเปิด
โอกาสให้ซักถามข้อสงสัย
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยใดๆ ที่ประชุมจึงพิจารณา และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

699,642,779 เสียง
0 เสียง
36,800 เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.99
0
0.01

2. รับทราบผลการดาเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 5226 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของ
บริษัทประจาปี 5226 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
นายประกอบมอบหมายให้นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่
ประชุมพิจารณา
นายวีรสิทธิ์ได้ชี้แจงรายละเอียดผลการดาเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2556 ตลอดจนฐานะทางการ
เงินของกลุ่มบริษัท ตามงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงฐานะการเงินรวม ให้ที่ประชุมทราบดังนี้
ผลการดาเนินงาน
ในปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการรวมเป็นเงิน 92,185 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 จากปีก่อน
และได้สร้างประวัติการณ์ใหม่ในอุตสาหกรรมยางธรรมชาติด้วยปริมาณการขายที่เท่ากับ 1,126,463 ตัน หรือเพิม่ ขึ้น
ร้อยละ 15 จากปีก่อนหน้าแม้ว่าต้องเผชิญกับปัจจัยต่างๆ ที่ท้าทายต่อการดาเนินธุรกิจ ทั้งนี้ สาเหตุหลักทีท่ าให้รายได้
จากการขายและบริการลดลง เนือ่ งมาจากราคาขายเฉลี่ยของยางธรรมชาติในปี 2556 ต่ากว่าในปี 2555
ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติที่บริษัทผลิตและจาหน่ายประกอบด้วย ยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน และน้ายางข้น โดย
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ได้แก่ ยางแท่ง ซึง่ ในปี 2556 รายได้จากผลิตภัณฑ์ยางแท่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77 ของ
รายได้จากการขายทัง้ หมด ในขณะที่รายได้จากการขายยางแผ่นรมควัน และ น้ายางข้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14 และ
ร้อยละ 6 ของรายได้จากการขายทั้งหมด ตามลาดับ
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การที่บริษัทมีทีมงานขายและการตลาดที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ตลอดจนมีเครือข่ายในการจัดจาหน่ายที่
แข็งแกร่งได้ส่งผลให้ปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นจากปีก่อน อย่างไรก็ดี การลดลง
ของราคาขายเฉลี่ยที่ปรับตัวลดลงตามราคายางธรรมชาติส่งผลให้รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ยางแท่ง ยางแผ่น
รมควัน และน้ายางข้น ในปี 2556 ลดลงร้อยละ 9 ร้อยละ 5 และร้อยละ 6 จากปี 2555 ตามลาดับ
หากพิจารณาปริมาณการขายตามภูมิศาสตร์จะพบว่าตลาดหลักของบริษัท ได้แก่ ประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศ
ผู้บริโภคยางธรรมชาติเป็นอันดับหนึ่งของโลก โดยในปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทจาหน่ายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติให้
ประเทศจีนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของปริมาณการขายทั้งหมด ในขณะที่บริษัทจาหน่ายให้ตลาดในประเทศคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 14 และได้จาหน่ายให้แก่ประเทศในภูมิภาคเอเชียอื่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแถบยุโรป และ
ประเทศอื่นๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24 ร้อยละ 8 ร้อยละ 4 และร้อยละ 0.3 ของปริมาณการขายทั้งหมด ตามลาดับ
ในปี 2556 บริษัทได้สร้างประวัติการณ์ใหม่อุตสาหกรรมยางธรรมชาติด้วยปริมาณการขายยางธรรมชาติรวม
ทั้งสิ้น 1,126,463 ตัน หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 15 ซึ่งมากกว่าการเจริญเติบโตของปริมาณการบริโภคยาง
ธรรมชาติของโลกโดยรวมซึ่ง International Rubber Study Group (IRSG) ประมาณไว้ที่ร้อยละ 2.5 ด้วยกลยุทธ์ของ
บริษัทในการขยายฐานลูกค้าไปในตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงส่งผลให้ปริมาณการขายไปยังประเทศจีนซึ่งเป็น
ตลาดหลักของบริษัทเติบโตร้อยละ 33 เมื่อเทียบกับปีก่อน นอกจากนี้ปริมาณการขายไปยังภูมิภาคเอเชียเพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนร้อยละ 17 เนื่องจากราคายางธรรมชาติเอื้ออานวยให้ผู้ผลิตยางล้อส่วนใหญ่เพิ่มปริมาณการผลิต อย่างไรก็ตาม
ปริมาณการขายไปยังประเทศแถบยุโรปและอเมริกาปรับตัวลดลงร้อยละ 26 และร้อยละ 9 ตามลาดับ สาหรับปริมาณ
การขายสาหรับตลาดในประเทศค่อนข้างทรงตัวซึ่งส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยการสิ้นสุดโครงการรถยนต์คันแรก
ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริษัทประกอบด้วย 5 ปัจจัย ได้แก่ 1) ราคาและความผัน
ผวนของยางธรรมชาติ 2) อัตราแลกเปลี่ยนสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 3) ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนบริษัทร่วมและ
กิจการร่วมค้า 4) ต้นทุนทางการเงิน และ 5) นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ปั จ จั ย ที่ 1 ได้ แ ก่ ราคาและความผั น ผวนของยางธรรมชาติ ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบโดยตรงกั บ รายได้ แ ละ
ความสามารถในการทากาไรของบริษัท ราคายางธรรมชาติในช่วงต้นปี 2556 ได้รับปัจจัยบวกจากช่วงท้ายปี 2555 จาก
การที่ปริมาณอุปสงค์ของยางธรรมชาติปรับตัวดีขึ้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศสาคัญๆ ของโลก และ
การสะสมสต๊อกยางธรรมชาติของประเทศจีน หลังจากนั้นราคายางธรรมชาติตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2556 เป็นต้นมามี
แนวโน้มปรับตัวลดลงจากปัจจัยปริมาณสต๊อกยางในประเทศจีนที่พุ่งสูง ขึ้น การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และการ
คาดการณ์ต่อการลดขนาดมาตรการ QE ด้วยเหตุนี้ราคาเฉลี่ยของยางแท่งในปี 2556 จึงปรับตัวลดลงร้อยละ 20 เมื่อ
เทียบกับราคาในปีก่อน จาก 316 เหลือ 251 US Cent ต่อกิโลกรัม การปรับตัวลดลงของราคาขายเฉลี่ยเป็นปัจจัยหลัก
ที่ส่งผลให้รายได้จากการขายและบริการของบริษัทในปี 2556 ลดลงแม้ว่าปริมาณการขายจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนก็ตาม
ในปี 2556 บริษัทมีกาไรขั้นต้นจานวน 5,189 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากปีก่อนหน้า อัตรากาไรขั้นต้นปี
2556 เท่ากับร้อยละ 5.6 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากอัตรากาไรขั้นต้นในปีก่อนหน้ าที่ร้อยละ 4.8 การปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตรา
กาไรขั้นต้นภายใต้ภาวะการปรับตัวลดลงของราคายางธรรมชาติและปริมาณความต้องการยางธรรมชาติสะท้อนให้เห็น
ถึงความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบของบริษัทตลอดจนการประหยัดต่อขนาดจากการขยายธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง
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ปัจจัยที่ 2 ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยนสกุลบาทต่อดอลลลาร์สหรัฐ เนื่องจากรายรับส่วนใหญ่ของบริษัทอยู่ในสกุล
ดอลลาร์สหรัฐ บริษัทจึงใช้อนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยการซื้อเงินสกุลบาท และ
ขายเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ โดยอนุพันธ์ทางการเงินเหล่านี้จะถูกวัดมูลค่าตามราคาตลาด ณ วันสิ้นงวด นโยบายกระตุ้น
เศรษฐกิจของประเทศอเมริกาและญี่ปุ่นในไตรมาสที่ 3 ปี 2555 ทาให้มีกระแสเงินทุนไหลเข้าสู่ประเทศอาเซียน จึง
ส่งผลให้เงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึ้นเรื่อยมาจนกระทั่งไตรมาสแรกของปี 2556 หลังจากนั้นจนถึงสิ้นปี 2556 ค่าเงินบาท
ได้อ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับสกุลดอลลาร์สหรัฐจากปัจจัยความกังวลต่อการลดขนาดมาตรการ QE ที่ส่งผล
ให้กระแสเงินทุนไหลออก ด้วยเหตุนี้ เมื่อบริษัททาการเปรียบเทียบมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน ณ วันสิ้นงวด
บริษัทจึงมีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงจากจานวน 815 ล้านบาทในปี 2555 เหลือ 313 ล้านบาท ในปี 2556
ปัจจัยที่ 3 ได้แก่ ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า ในปี 2556 ส่วนแบ่งกาไรจาก
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าส่วนใหญ่มาจากธุรกิจถุงมือคิดเป็นร้อยละ 72 ส่วนที่เหลือมาจากธุรกิจท่อไฮ
ดรอลิคแรงดันสูงร้อยละ 18 และธุรกิจผลิตยางธรรมชาติร้อยละ 10 ทั้งนี้ ในปี 2556 ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าเท่ากับ 496 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการ
ลดลงของผลประกอบการของบริษัทร่วมทุนในธุรกิจผลิ ตยางธรรมชาติและจากการจาหน่ายสินทรัพย์หลัก ของธุรกิจ
ผลิตถุงมือไวนิลในประเทศจีน แม้ว่าบางส่วนจะหักกลบกับการเพิ่มขึ้นของผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจถุงมือยางแล้ว
ก็ตาม
กาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 36 จาก 2,219 ล้านบาท ในปี 2555 เป็น 3,007
ล้านบาท ในปี 2556 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 ของกาไรขั้นต้น และการเพิ่มขึ้นร้อยละ 48 ของกาไร
จากการดาเนินงาน ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของกาไรจากการดาเนินงานส่วนใหญ่มาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการขาย
เนื่องจากได้รับยกเว้นค่าสงเคราะห์การทาสวนยาง (CESS) เป็นเวลา 4 เดือน ระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม 2556
และการเพิ่มขึ้นของกาไรจากอนุพันธ์ทางการเงินสาหรับป้องกันความเสี่ยงจากราคายางธรรมชาติ
ปัจจัยที่ 4 ได้แก่ ต้นทุนทางการเงิน บริษัทสามารถควบคุมอัตราดอกเบี้ยได้ในอัตราที่ค่อนข้างต่าและอยู่ใน
ระดับใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ในปี 2556 ต้นทุนทางการเงิน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 52 จากเดิมเท่ากับ 710 ล้านบาทในปี 2555 เป็น 1,075 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากขาดทุนที่ยังไม่
เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินกู้ยืมสกุลดอลลาร์สหรัฐ และการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะ
ยาว รวมทั้งสัดส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวต่อเงินกู้ยืมระยะสั้น ที่ปรับตัวสูงขึ้นตามการเจริญเติบโตของปริมาณการขาย
การขยายกาลังการผลิต และการลงทุนในที่ดินเพื่อประกอบธุรกิจสวนยางพารา
ปัจจัยที่ 5 ได้แก่ นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทซึ่งอาจเป็นประโยชน์หรือส่งผลกระทบในเชิง
ลบต่อการดาเนินงานของบริษัท อาทิ 1) นโยบายของรัฐบาล : การยกเว้นค่าสงเคราะห์การทาสวนยางเป็นเวลา 4
เดือน ระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม 2556 ของสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางส่งผลให้ค่ าใช้จ่ายใน
การขายของบริษัทในปี 2556 ลดลง ในขณะที่นโยบายการแทรกแซงทางราคายางธรรมชาติของรัฐบาลไทยในปี 2555
ในการรับซื้อยางธรรมชาติจากเกษตรกรในราคาทีส่ ูงกว่าราคาตลาดได้ส่งผลกระทบทางตรงต่อต้นทุนวัตถุดิบของบริษทั
และ 2) นโยบายภาษีของประเทศที่เกี่ยวข้อง : การหมดอายุของภาษีนาเข้ายางรถยนต์และยางรถบรรทุกจากประเทศ
จีนของประเทศอเมริกา ในเดือนกันยายน 2555 ส่งผลในเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมยางล้อและยานยนต์ในประเทศจีน
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ดังนั้น แผนกลยุทธ์ในการขยายส่วนแบ่งการตลาดในประเทศจีนจึงทาให้บริษัทได้รับประโยชน์โดยตรงจากการยกเลิก
ภาษีนาเข้าดังกล่าว
กาไรสุทธิหลังภาษีเงินได้ในปี 2556 เท่ากับ 1,812 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 จากปีก่อนหน้า อัตรากาไร
สุทธิสาหรับปี 2556 เท่ากับร้อยละ 2.0 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.4 จากปีก่อนหน้า การเพิ่มขึ้นของกาไรสุทธิและ
อัตรากาไรสุทธิเนื่องจากกาไรจากการดาเนินงานเพิ่ มขึ้นร้อยละ 48 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของกาไรจากการดาเนินงาน
บางส่วนถูกลดทอนด้วยการลดลงของส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าและการเพิ่มขึ้นของ
ต้นทุนทางการเงิน
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษัทซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58 ประกอบด้วยสินทรัพย์
หมุนเวียนที่มีสภาพคล่องในการเปลี่ยนเป็นเงินสดสูง โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี 2556 เท่ากับ
1,893 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23 จาก ณ สิ้นปี 2555 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ สิ้นปี 2556 เท่ากับ 7,441
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จาก ณ สิ้นปี 2555 จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขาย และสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 26 จาก ณ สิ้นปี 2555 เป็น 16,582 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2556 ตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขายและเพื่อเป็น
การสะสมวัตถุดิบสาหรับรองรับฤดูกาลที่ปริมาณผลผลิตลดลงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม
สินทรัพย์ถาวรของบริษัทส่วนใหญ่ ได้แก่ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ สิ้นปี 2556 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(สุทธิจากค่าเสื่อมราคาและการจาหน่ายออก) เท่ากับ 12,926 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 29 จาก ณ สิ้นปี 2555 ซึ่ง
มีสาเหตุมาจากการขยายกาลังการผลิต การลงทุนในสวนยางพารา และการซื้อที่ดินเพื่อใช้ปลูกสวนยางในอนาคต
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินส่วนใหญ่ของบริษัทประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32 ของ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ สิ้นปี 2556 รองลงมาได้แก่ เจ้าหนี้การค้า หุ้นกู้ และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9 ร้อยละ 7 และร้อยละ 5 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2556 หนี้สิน
แต่ละรายการที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับมูลค่า ณ สิ้นปี 2555 สอดคล้องกับกลยุทธ์การขยายธุรกิจของบริษัทและปริมาณ
การขายที่เพิ่มขึ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จาก 18,937 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2555 เป็น 20,066 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2556
ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของกาไรสุทธิระหว่างปี แม้จะหักลบกับเงินปันผลจ่ายจานวน 640 ล้านบาท
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อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
ณ สิ้นปี 2556 บริษัทมีอัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 9.3 เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2555 ที่ร้อยละ
7.5 โดยมีสาเหตุหลักมาจากกาไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 31 ซึ่งเป็นอัตราที่เร็วกว่าการเพิ่มขึ้นของส่ว นของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยที่
ร้อยละ 6
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
ณ สิ้นปี 2556 บริษัทมีอัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์เท่ากับร้อยละ 4.5 เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2555 ที่
ร้อยละ 3.6 โดยมีสาเหตุหลักมาจากกาไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 31 ซึ่งเป็นอัตราที่เร็วกว่าการเพิ่ มขึ้นของสินทรัพย์รวม
เฉลี่ยที่ร้อยละ 5
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratios)
อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัท ณ สิ้นปี 2556 เท่ากับ 1.30 เท่า ลดลงจาก สิ้นปี 2555 ที่ 1.47 เท่า ซึ่งเป็น
ผลจากการที่หนี้สินหมุนเวียนปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วกว่าการเพิ่มขึ้นของสิ นทรัพย์หมุนเวียนเพื่อสนับสนุนการ
ขยายตัวของธุรกิจ
วงจรเงินสด (Cash cycle)
วงจรเงินสดของบริษทั เท่ากับ 78.11 วัน ณ สิ้นปี 2556 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 75.22 วัน ณ สิ้นปี 2555
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2556 เท่ากับ 1.21 เท่าเพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2555 ที่เท่ากับ
0.94 เท่า โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อรองรับ
การเพิ่มสูงขึ้นของปริมาณการขาย การขยายกาลังการผลิต และการลงทุนในที่ดินเพื่อประกอบธุรกิจสวนยางพารา
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (Fixed asset turnover ratio)
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร ณ สิ้นปี 2556 เท่ากับ 8.03 เท่า ลดลงจาก สิ้นปี 2555 ที่เท่ากับ 11.38
เท่า สาเหตุของการลดลงของอัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวรเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้น ของที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ ในขณะที่รายได้จากผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติปรับตัวลดลงอันเนื่องมาจากราคาขายเฉลี่ยปรับตัวลดลง
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ข้อมูลสาคัญทางการเงิน
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 14.79 บาทต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2555 เป็น 15.68 บาทต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2556
ตามการเพิ่มขึ้นของกาไรสุทธิระหว่างปี
กาไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของกาไรสุทธิจาก 1.08 บาทต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2555 เป็น 1.42 บาท
ต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2556
อัตราการจ่ายเงินปันผล
บริษัทสามารถรักษาระดับอัตราการจ่ายเงินปันผลได้เป็นอย่างดี โดยอัตราการจ่ายเงินปันผล ณ สิ้นปี 2555
และ ณ สิ้นปี 2556 เท่ากับร้อยละ 46.41 และร้อยละ 45.93 ตามลาดับ
จากนั้นนายประกอบเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อสงสัย เมื่อไม่มผี ู้ใดมีข้อสงสัยใดๆ นายประกอบจึงขอให้
ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2556 และพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ประจาปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่นาเสนอ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับทราบผลการดาเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2556 และมีมติอนุมัตงิ บแสดง
ฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ประจาปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

698,788,279 เสียง
0 เสียง
891,300 เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.87
0
0.13

3. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทประจาปี 2556
นายประกอบมอบหมายให้นายกิติชัย สินเจริญกุล กรรมการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่
ประชุมพิจารณา
นายกิติชัยได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัดและข้อบังคั บของบริษัท
บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน และห้าม
บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร
เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกาไรสุทธิเป็นทุนสารองตามกฎหมายครบจานวนตามที่กฎหมายกาหนดไว้แล้ว
ดังนั้นบริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกาไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสารองตามกฎหมายอีก
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ปัจจุบัน บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 30 ของกาไรสุทธิ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกาไรสะสมของ
บริษัทที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยคานึงถึงสถานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน กระแสเงินสดของบริษัท
ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทั้งบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) รวมถึงการ
คาดการณ์ ความจ าเป็น ของเงิ นทุ น ที่ จ ะรองรั บ การเติ บ โตของบริ ษั ท ในอนาคต สถานการณ์ ภาวะเศรษฐกิ จ และ
ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่บริษัทคาดว่าจะมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษัทเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไป
อย่างมีเสถียรภาพ
ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทมีกาไรสุทธิตามงบการเงินรวม จานวน 1,811.60 ล้านบาท โดยข้อมูลเปรียบเทียบการ
จ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงานของปี 2554 – 2556 แสดงตามตารางได้ดังนี้
กาไรสุทธิงบการเงินรวม (ล้านบาท)

2556
1,811.60

2555
1,378.88

2554
1,306.25

กาไรสุทธิต่อหุ้นงบการเงินรวม (บาท)

1.42

1.08

1.04

จานวนเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)

0.65

0.50

0.50

1,280,000,000

1,280,000,000

1,280,000,000

832

640

640

45.93%

46.41%

48.99%

จานวนหุ้น
รวมจานวนเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)
สัดส่วนการจ่ายปันผลเทียบกาไรสุทธิ
ของงบการเงินรวม (%)

นายกิติชัยรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ การจ่ายเงิน
ปันผลจากผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นเงินจานวนทั้งสิ้น
832 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.93 ของกาไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลดังนี้
1. 0.36 บาทต่ อ หุ้ น เป็ น เงิ น ปั น ผลที่ จ่ า ยจากก าไรสุ ท ธิ ข องบริ ษั ท ที่ ไ ด้ รั บ ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค ล
(BOI)
2. 0.29 บาทต่อหุ้น เป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกาไรสุทธิส่วนที่ได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปีก่อนรอบ
ระยะเวลาบัญชีปีปจั จุบัน เงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่ง
ประมวลรัษฎากร
หากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557
คณะกรรมการบริษัทกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 พฤษภาคม
2557 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557
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ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นของบริษัทผ่านบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้โดยตรงกับ The Central Depository (Pte) Limited
(“CDP”) (“ผู้ฝ ากหลัก ทรัพย์ ”) หรื อบุคคลซึ่งมี หุ้นของบริษั ทอยู่ในบัญชีห ลักทรั พย์ซึ่ง เปิดไว้กับตั วแทนรับฝาก
หลักทรัพย์ (Depository Agents) ณ เวลา 17.00 น. (ตามเวลาสิงคโปร์) ของวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 มีสิทธิได้รับ
เงินปันผลประจาปี 2556
ทั้งนี้ บริษทั กาหนดจ่ายเงินปันผลประจาปี 2556 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2557
จากนั้นนายประกอบเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถาม นายประกอบจึงขอให้ที่
ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทประจาปี 2556
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

4.

699,642,779 เสียง
0 เสียง
36,800 เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.99
0
0.01

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ

นายประกอบแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัดและข้อบังคับของบริษัทกาหนด
ว่า ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยในปีนี้กรรมการที่จะต้องออกจาก
ตาแหน่งตามกาหนดวาระมีจานวน 4 ท่านคือ
1.
2.
3.
4.

นายเกรียง ยรรยงดิลก
นายไชยยศ สินเจริญกุล
นายกิติชยั สินเจริญกุล
นายสมัชชา โพธิถ์ าวร

กรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการอิสระ

โดยกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามกาหนดวาระดังกล่าวข้างต้นมีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้เข้ามาดารง
ตาแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาของบริษัท เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายเกรียง
ยรรยงดิลก นายไชยยศ สินเจริญกุล นายกิติชัย สินเจริญกุล และนายสมัชชา โพธิ์ถาวร กลับเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการ และ/หรือ กรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น และบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนดไว้
ทั้งนี้ ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระซึ่งเข้มกว่าข้อกาหนดตามที่กาหนดไว้
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ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้นาหลักการการกากับดูแล
กิจการ 2012 (Code of Corporate Governance 2012) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์มาใช้ประกอบการ
พิจารณาความเป็นอิสระ
จากนั้นนายประกอบเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ ซักถามข้อสงสัย เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้
1.

นายเกรียง ยรรยงดิลก

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแต่งตัง้ นายเกรียง ยรรยงดิลก กลับเข้าดารงตาแหน่งต่อไปอีก
วาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

2.

699,642,779 เสียง
0 เสียง
36,800 เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.99
0
0.01

นายไชยยศ สินเจริญกุล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายไชยยศ สินเจริญกุล กลับเข้าดารงตาแหน่งต่อไป
อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

692,121,854 เสียง
110,100 เสียง
7,447,625 เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

98.92
0.02
1.06

หมายเหตุ นายไชยยศ สินเจริญกุล งดออกเสียงในวาระนี้

3.

นายกิติชยั สินเจริญกุล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายกิติชัย สินเจริญกุล กลับเข้าดารงตาแหน่งต่อไป
อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

651,530,808 เสียง
33,861,971 เสียง
14,286,800 เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

หมายเหตุ นายกิติชยั สินเจริญกุล งดออกเสียงในวาระนี้
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93.12
4.84
2.04

4.

นายสมัชชา โพธิถ์ าวร

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายนายสมัชชา โพธิ์ถาวร กลับเข้าดารงตาแหน่ง
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

699,642,779 เสียง
0 เสียง
36,800 เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.99
0
0.01

5. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจานวนกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ของบริษทั
นายประกอบแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทมีการเติบโตทางธุรกิจมากขึ้น เพื่อให้การบริหารงานของ
บริษัทมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น คณะกรรมการควรมีคุณสมบัตทิ หี่ ลากหลาย ทั้งในด้านทักษะและประสบการณ์ และ
ความสามารถเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์แก่บริษัท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาของบริษทั เห็นควรเพิม่
จานวนกรรมการบริษัทจากจานวน 10 ท่าน เป็น 12 ท่าน โดยแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จานวน 2 ท่าน ได้แก่ นายภัท
ราวุธ พาณิชย์กุล และนายหลี่ ซื่อเฉียง ซึ่งบุคคลทัง้ สองท่านเป็นผู้มีความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั และผูถ้ ือหุ้น และบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนดไว้ โดยประวัตขิ องผู้ได้รบั การเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท ปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
จากนั้ นนายประกอบเปิ ดโอกาสให้ ผู้ถื อหุ้ นซั กถามข้อ สงสัย เมื่อ ไม่ มีผู้ ใดมีข้ อซั กถาม จึ งขอให้ที่ ประชุ ม
พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจานวนกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท ดังนี้
1.

นายภัทราวุธ พาณิชย์กุล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายภัทราวุธ พาณิชย์กุล เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
เข้าใหม่ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
2.

699,532,679 เสียง
110,100 เสียง
36,800 เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.97
0.02
0.01

นายหลี่ ซื่อเฉียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายหลี่ ซื่อเฉียง เข้าดารงตาแหน่งกรรมการเข้าใหม่
ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

699,532,679 เสียง
110,100 เสียง
36,800 เสียง
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คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.97
0.02
0.01

6. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอานาจกรรมการของบริษัท
นายประกอบแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานของบริษัท จึงเห็นควรให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอานาจกรรมการของบริษัท เป็น
ดังนี้
“นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล นายไชยยศ สินเจริญกุล นายประสิทธิ์ พาณิชย์กุล นายกิติชัย สินเจริญกุล
นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล นายลี พอล สุเมธ และนายภัทราวุธ พาณิชย์กุล สองในเจ็ดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทับตราสาคัญของบริษัท”
จากนั้นนายประกอบเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถาม นายประกอบจึงขอให้ที่
ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอานาจกรรมการของบริษัท
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมี มติ อนุมัติ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอานาจกรรมการของบริษั ท ตามที่เสนอทุ ก
ประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

699,532,679 เสียง
110,100 เสียง
36,800 เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.97
0.02
0.01

7. พิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2557
นายประกอบได้มอบหมายให้นายกิติชัย สินเจริญกุล กรรมการของบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้
ที่ประชุมพิจารณา
นายกิติชัยชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จึง
เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจาปี 2557 รวมเป็นเงินจานวนไม่
เกิน 6,494,400 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการบริษัท
ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
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633,600
475,200

บาท/คน/ปี
บาท/คน/ปี

792,000
633,600

บาท/คน/ปี
บาท/คน/ปี

โดยมีรายละเอียดแสดงตามตารางได้ดังนี้

จานวนกรรมการรวม
คณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
รวม

ม.ค.-ธ.ค.
10 ท่าน
3,484,800.2,059,200.5,544,000.-

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
2557
2556
พ.ค. –ธ.ค.
รวม
เพิ่มอีก 2 ท่าน
12 ท่าน
633,600.3,960,000.4,118,400.2,059,200.2,059,200.633,600.6,019,200.6,177,600.-

2555
3,600,000.1,872,000.5,472,000.-

จากนั้นนายประกอบเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2557
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติ อนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2557 โดยมีรายละเอียดตามที่
เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

699,638,679 เสียง
4,100 เสียง
36,800 เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.99
0
0.01

8. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2557
นายประกอบชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัดซึ่งกาหนดให้ที่ประชุม
สามัญประจาปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการบริษั ทโดยการ
เสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้
1. นางอุณากร พฤฒิธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257 หรือ
2. นางสาวสกุณา แย้มสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 หรือ
3. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5339
แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจาปี
2557 เนื่องจากได้พิจารณาผลการดาเนินงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าวของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส
จากัด ในรอบปีที่ผ่านมาแล้ วเห็นว่าเป็นที่น่าพอใจ และผู้สอบบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทและกลุ่ม
บริษัท รวมทั้งเป็นสานักงานสอบบัญชีสากล และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจาปี
2557 ในจานวน 7,854,000 บาท ซึ่งปรับขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 5 เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีการขยายตัว
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ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทาให้ขอบเขตการให้บริการและปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสามารถพิจารณาข้อมูลเปรียบเทียบ
ค่าสอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมาได้ ดังนี้
ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
หน่วย:บาท
ค่าสอบบัญชีงบประจาปี

2557
3,954,000

2556
3,810,000

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส

3,900,000

3,670,000

รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท

7,854,000

7,480,000

จากนั้นนายประกอบเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2557
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2557 โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

699,638,679 เสียง
4,100 เสียง
36,800 เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.99
0
0.01

9. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสถานะการจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทบนกระดานหลัก
(Main Board) ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์จากตลาดหลัก (Primary Listing) เป็นตลาดรอง (Secondary
Listing)
นายประกอบมอบหมายให้ น างสาววิ ไ ลรั ต น์ ศรี ส าครบริ สุ ท ธิ์ ผู้ จั ด การกลุ่ ม งานกฎหมาย เป็ น ผู้ ชี้ แ จง
รายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา
นางสาววิไลรัตน์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทบนกระดานหลัก (Main
Board) ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นตลาดหลักทั้งสองแห่ง (Dual Primary
Listing) บริษัทมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะการจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทบนกระดานหลัก (Main
Board) ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์จากตลาดหลัก (Primary Listing) เป็นตลาดรอง (Secondary Listing) หากมติ
เกี่ย วกับ การเปลี่ย นแปลงสถานะการจดทะเบีย นหลั กทรัพย์ ได้รั บการอนุมั ติจากที่ ประชุม ผู้ถือ หุ้น บริ ษัท จะด ารง
สถานะการจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นตลาดหลัก (Primary Listing) และ
จะดารงสถานะการจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์เป็นตลาดรอง (Secondary Listing)
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เหตุผลและประโยชน์ที่จะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงสถานะการจดทะเบียนหลักทรัพย์
1) ปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ลดลงอย่างมีนัยสาคัญ
เนื่องจากปริมาณการซื้อขายหุ้นเฉลี่ยต่อวันและจานวนหุ้นที่ทาการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main Board)
ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ลดลงอย่างมีนัยสาคัญตัง้ แต่บริษทั จดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์จนถึง
ปัจจุบัน เมื่อเทียบกับปริมาณการซื้อขายหุ้นของบริษัทบนกระดานหลัก (Main Board) ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งเป็นผลมาจากการโอนหุ้นโดยนักลงทุนจากตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์เพื่อมาทาการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตารางที่ปรากฏด้านล่างแสดงถึงจานวนหุ้นของบริษทั ที่ซื้อขายและปริมาณการซื้อขายหุ้นบริษัทเฉลี่ยรายวัน
ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงระหว่างปี 2554 ถึงปี 2556
1 กุมภาพันธ์ 2554 –
31 ธันวาคม 5224
ตลาดหลักทรัพย์
สิงคโปร์
ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

จานวนหุ้นที่ซื้อขาย
1 มกราคม 2555 –
31 ธันวาคม 5222

1 มกราคม 2556 –
31 ธันวาคม 5226

155,386,000

11,780,000

12,909,000

2,343,000,000

1,943,405,004

1,167,588,700

ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยรายวัน
1 กุมภาพันธ์ 2554 –
1 มกราคม 2555 –
1 มกราคม 2556 –
31 ธันวาคม 5224
31 ธันวาคม 5222
31 ธันวาคม 5226
ตลาดหลักทรัพย์
สิงคโปร์
ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

780,834

89,924

89,646

10,459,821

7,932,265

4,765,668

จากแนวโน้มปริมาณการซื้อขายหุน้ ที่ปรากฏข้างต้น บริษัทคาดว่าภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงสถานะการจด
ทะเบียนหลักทรัพย์ ปริมาณการซื้อขายหุ้นของบริษัท บนกระดานหลัก (Main Board) ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์จะ
ยังคงมีปริมาณที่ต่ากว่าปริมาณการซื้อขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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2) สัดส่วนของผู้ลงทุนรายใหม่ของบริษัทจานวนมากซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยและมีการประกอบธุรกิจหลักอยู่ ในประเทศไทย
อีกทั้งจานวนหุ้นที่ทาการซื้อขายในปัจจุบันอยู่ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นหลัก บริษัทจึงคาดว่าแนวโน้มผู้
ลงทุนส่วนใหญ่รวมถึงผู้ลงทุนรายใหม่จะทาการซื้อขายหุน้ ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากกว่าตลาด
หลักทรัพย์สิงคโปร์
3) ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ค าดว่ า จะลดลงในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ตามหลั ก เกณฑ์ ก ารจดทะเบี ย นหลั ก ทรั พ ย์
(Compliance Cost)
จากการที่บริษัทได้จดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทบนกระดานหลัก (Main Board) ของตลาดหลักทรัพย์
สิงคโปร์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Dual Primary Listing) เป็นตลาดหลักทั้ง 2 แห่ง ในกรณีที่หลักเกณฑ์
การจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Rules) ใดของตลาดหลักทรัพย์ทั้งสองแห่งขัดแย้งกัน บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์การจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Rules) ที่เข้มงวดกว่า มีผลทาให้บริษัทมีภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์การจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Rules) ของทั้งตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สองแห่ง (Dual
Listing) แต่มีตลาดหลัก (Primary Listing) เพียงตลาดเดียว
การเปลี่ยนแปลงสถานะการจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีภาระหน้าที่และค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Rules) ลดลง และนาค่าใช้จ่ายส่วนที่ลดลงไปใช้ในการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัท
4) ความยืดหยุ่นในการเข้าทาธุรกรรมต่างๆ ของบริษัท
การเปลี่ยนแปลงสถานะการจดทะเบียนหลักทรัพย์ จะสร้างความยืดหยุ่นในการทาธุรกรรมต่างๆ ของบริษัท
มากขึ้นและจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ได้อนุมัติในหลักการ (in principal approval) เกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงสถานะการจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(ก)

ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทเปลี่ยนแปลงสถานะการจดทะเบียนหลักทรัพย์

(ข)

บริษัทต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจดทะเบียน
หลักทรัพย์

(ค)

บริษัทต้องดารงสถานะการจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เป็นตลาดหลัก (Primary Listing)
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(ง)

บริษัทต้องจัดทาหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรถึงตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ว่า หากบริษัทดาเนินการ
เพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรั พย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
ภายในเวลา 3 ปีนับแต่บริษัทเปลี่ยนแปลงสถานะการจดทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัทจะปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ด้วยเช่นกัน

(จ)

บริษัทต้องจัดทาหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรถึงตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์วา่ บริษัทยินดีจะปฏิบัตติ าม
Rule 217 ของคู่มือการจดทะเบียนหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ดังต่อไปนี้

(ฉ)

(1)

เมื่อบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลและเอกสารใดๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท
จะต้องดาเนินการเช่นเดียวกันเป็นภาษาอังกฤษต่อตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ โดยผ่านทาง
SGXNET ในเวลาเดียวกัน

(2)

เมื่อบริษัทมีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทจะต้องแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
ทราบ และ

(3)

บริ ษั ท ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ การจดทะเบี ย นหลั ก ทรั พ ย์ ต่ า งๆ ซึ่ ง ตลาด
หลักทรัพย์สิงคโปร์อาจประกาศกาหนด (ไม่ว่าก่อนหรือหลังจากนี้)

บริษัทต้องจัดทาหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรถึงตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ว่าบริษัทจะดาเนินการ
เปิดเผยข้อมูลผ่าน SGXNET โดยไม่ชักช้า หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายไทยใดๆ ซึ่งอาจมี
ผลกระทบหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิหรือหน้าที่ต่างๆ ของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่ง
รวมถึง
(1)

สิทธิในการเข้าร่วม การแสดงความเห็น การออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการมอบ
ฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

(2)

สิทธิในการได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และสิทธิอื่นๆ

(3)

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัท

(4)

อากรแสตมป์เกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัท และ

(5)

หน้าที่ในการยื่นเอกสารหรือแสดงเอกสารเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัท

(ช)
บริษัทต้องจัดทาหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรถึงตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ว่า ในกรณีที่บริษัทต้อง
หยุดพักการซื้อขายหุ้นของบริษัทเป็นการชั่วคราว บริษัทจะยื่นขอหยุดพักการซื้อขายหุ้นบริษัทเป็นการชั่วคราวต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ทุกตลาดที่บริษัทมีหลักทรัพย์ซื้อขายในเวลาเดียวกัน
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 คณะกรรมการหลักทรัพย์ (Securities Industry Council) พิจารณาว่า
กฎเกณฑ์เ กี่ ยวกั บการครอบง ากิ จ การและควบรวมกิจ การของสิง คโปร์ จะไม่ใ ช้ บัง คั บกั บ บริ ษั ทภายหลั งจากการ
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เปลี่ยนแปลงสถานะการจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทบนกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์ สิงคโปร์จากตลาดหลัก
(Primary Listing) เป็นตลาดรอง (Secondary Listing) ซึ่งภายหลังจากนี้ บริษัทจะอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายและ
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการครอบงากิจการภายใต้กฎหมายไทยเพียงอย่างเดียว
ในส่วนของการซื้อขายหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นยังคงสามารถซื้อขายหุ้นของบริษัทบนกระดานหลัก
(Main Board) ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ภายหลังจากที่บริษัทเปลี่ยนแปลงสถานะการจดทะเบียนหลักทรัพย์ได้
ตามปกติ และผู้ ถือหุ้นจะยังคงได้รับสิทธิ เช่นเดี ยวกันกั บสิทธิที่ผู้ ถือหุ้นได้รับก่อนการเปลี่ยนแปลงสถานะการจด
ทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
กล่าวโดยสรุป หากการเปลี่ยนแปลงสถานะการจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้น
(ก)

บริษัทจะไม่ต้องปฎิบัติตามหลักเกณฑ์การจดทะเบียนหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ยกเว้นกฎข้อ
216(2) และ 217 โดยบริษัทจะปฏิบัติตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพียงอย่างเดียว

(ข)

บริษัทไม่ต้องปฏิบัติตามกฎของประเทศสิงคโปร์เกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ (Takeover Code) โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎและระเบียบเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการของ
ประเทศไทยเพียงอย่างเดียว

อย่างไรก็ตาม หากบริษัทดาเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ
ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ภายในเวลา 3 ปีนับแต่บริษัทเปลี่ยนแปลงสถานะการจดทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัทจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ด้วยเช่นกัน
ด้ว ยเหตุดั งกล่ าวข้า งต้น จึ ง ขอเสนอต่ อที่ ป ระชุม ผู้ ถือ หุ้น อนุมั ติก ารเปลี่ ย นแปลงสถานะการจดทะเบี ย น
หลักทรัพย์ของบริษัทบนกระดานหลัก (Main Board) ของตลาด หลักทรัพย์สิงคโปร์จากตลาดหลัก (Primary Listing)
เป็นตลาดรอง (Secondary Listing) ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้จัดการของบริษัท หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมาย มี
อานาจในการดาเนินการต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้น และดาเนินการอื่นใด ตามที่จาเป็นและเห็นสมควร เพื่อให้
การดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์
จากนั้น นายประกอบเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย
นายอนุรักษ์ บุญแสวง ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้สอบถามถึงจานวนเงินค่าใช้จ่ายที่จะสามารถลดลงได้ จากการ
เปลี่ยนแปลงสถานะการจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทบนกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์ สิงคโปร์จากตลาดหลัก
เป็นตลาดรอง
นางสาววิไลรัตน์ชี้แจงว่า ทางบริษัทคงไม่สามารถระบุค่าใช้จ่ายที่ลดลงโดยตรงเป็นจานวนตัวเลขได้ แต่
อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงสถานะการจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท บริษัทไม่ต้องปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ ก ารจดทะเบี ย นหลั ก ทรั พ ย์ ข องทั้ ง สองตลาด โดยบริ ษั ท มี ห น้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์ ก ารจดทะเบี ย น
หลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพียงอย่างเดียว ทาให้ค่าใช้จ่ายที่ลดลงจะเป็นค่าใช้จ่ายในทางอ้อม
เช่น ค่าวิชาชีพทางกฎหมาย หรือค่าที่ปรึกษาทางการเงินในประเทศสิงคโปร์
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นอกจากนี้ นายกิติชยั สินเจริญกุล กรรมการบริษทั ยังได้ชแี้ จงเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันนี้การดาเนินรายการใดๆ ก็
ตาม ทางบริษทั จะต้องตรวจสอบกฎเกณฑ์ของทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ตามที่
คุณวิไลรัตน์ได้ชแี้ จง โดยเฉพาะทางสิงคโปร์ซงึ่ จะมีค่าใช้จ่ายที่คอ่ นข้างสูงในส่วนของค่าที่ปรึกษาต่างๆ
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิม่ เติม นายประกอบจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลง
สถานะการจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทบนกระดานหลัก (Main Board) ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์จากตลาด
หลัก (Primary Listing) เป็นตลาดรอง (Secondary Listing)
ที่ประชุม พิจารณาแล้ว และมีมติอ นุมัติ การเปลี่ยนแปลงสถานะการจดทะเบี ยนหลักทรัพย์ของบริษัทบน
กระดานหลัก (Main Board) ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์จากตลาดหลัก (Primary Listing) เป็นตลาดรอง (Secondary
Listing) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
10.

697,246,179 เสียง
2,396,600 เสียง
36,800 เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.65
0.34
0.01

พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายประกอบได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่
นายอนุรักษ์ บุญแสวง ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเป็นห่วงภาวะราคายางพาราที่ตกต่า ว่าจะส่งผลกระทบต่อ
กิจการปลูกสวนยางพาราของบริษัท และไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายในการซื้อที่ดินเพื่อปลูกยางพารา และสอบถามถึงระดับ
ราคายางที่เหมาะสมและเป็นจุดคุ้มทุน
นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ราคายางตกต่ามาเรื่อยๆ แต่
สาหรับทางบริษัทนั้น ได้มุ่งเน้นในเรื่องการผลิตเป็นสาคัญ การทีบ่ ริษัทพยายามทาธุรกิจให้ครบวงจร โดยการปลูกสวน
ยางพารานั้น ยังต้องรอผลผลิตอีกประมาณ 4-5 ปี ในตอนนี้จึงมุ่งไปในเรื่องการพัฒนาต้นยางพาราทีป่ ลูกให้มีคุณภาพดี
ที่สุด
นายกิติชัย ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าสาหรับการปลูกยางของบริษัท ยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้น ผลผลิตยางพาราที่จะ
ออกมามากพอในระดับ Commercial Scale นั้น ยังคงต้องใช้ระยะเวลาอีก 4-5 ปี ณ เวลานี้ ทางบริษัทจึงมุ่งเน้นไปใน
เรื่องการจัดการบริหารสวนยางอย่างประสิทธิภาพ (Efficiency) และการวางแผนทางด้านการผลิต Productivity ซึ่งทาง
บริษัทเชื่อว่าการดาเนินการด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ย่อมจะได้ผลผลิตที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเกษตรกรราย
ย่อย และได้ชี้แจงผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมถึงเรื่องการลงทุนในอุตสาหกรรมต้นน้า ซึ่งเป็น Commitment ที่เคยให้ไว้ตอนบริษัท
เข้าระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ว่าจะมีการใช้เงินส่วนหนึ่งมาซื้อที่ดินเพื่อปลูกสวนยางพาราให้ได้ 50,000 ไร่
(ประมาณ 8,000 เฮคเตอร์) ภายใน 3 ปี ซึ่งตอนนี้บริษัทได้ดาเนินการบรรลุผลแล้ว ส่วนการจะขยายโครงการต่อ
หรือไม่ ทางผู้บริหารจะพิจารณาอย่างรอบคอบต่อไป
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นายอนุรักษ์ ได้ขอให้ผู้บริหาร update สถานการณ์เรื่องการดาเนินงานของบริษัทในประเทศอินโดนีเซีย
นายไวยวุฒิ อ ธิบายถึงเงิ นที่ได้ รับจากการระดมทุน ที่ป ระเทศสิงคโปร์ ซึ่งนาไปลงทุนเพื่ อซื้อที่ ดินปลู ก
ยางพาราจานวน 50,000 ไร่ ซึ่งได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามที่คุณกิติชัยได้ชี้แจง นอกจากนี้ บริษัทยังนาเงินระดม
ทุนไปใช้ในการขยายโรงงานผลิตทั้งในประเทศไทยและอินโดนีเซีย ทาให้บริษัทมีอานาจต่อรองในตลาดโลกแข็งแกร่ง
มากขึ้น สาหรับการบริหารงานในประเทศอินโดนีเซียเป็นไปด้วยดี มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งระบบการทางาน
ทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่น อาจมีปัญหาบ้างในเรื่ องการขอใบอนุญาตต่างๆ ซึ่งมีขั้ นตอนที่ไม่เหมือนประเทศเรา แต่
บริษัทก็สามารถดาเนินการต่างๆ ได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งสาหรับการบริหารงาน 9
ปีที่ผ่านมาในประเทศอินโดนีเซีย โดยปัจจุบันเรามีพนักงานคนไทยที่ไปปฎิบัติงานในประเทศอินโดนีเซียกว่า 100 คน
ซึ่งทุกคนสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรม รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในประเทศอินโดนีเซียได้เป็นอย่างดี สามารถ
สื่อสารด้วยภาษามลายูในชีวิตประจาวัน ดังนั้น กล่าวโดยสรุปได้ว่า ในระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา บริษัทประสบผลสาเร็จ
เป็นอย่างดีในการบริหารบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย
นายอนุรักษ์ สอบถามถึงเป้าหมายการขยายกาลังการผลิตที่มากขึ้นถึง 14% ในปี 2558 มีความเป็นไปได้
มากน้อยเพียงใด
นายไวยวุฒิ ชี้แจงว่า จากตัวเลขที่ได้รับมาล่าสุดจากหน่วยงานของรัฐบาลเป็นที่น่าประหลาดใจมากที่
ประเทศไทย จะมีพื้นที่สวนยางที่สามารถให้ผลผลิตยางได้เพิ่มขึ้นถึง 1,000,000 ไร่ ซึ่งหมายถึงผลผลิตยางพาราจะมี
เพิ่มขึ้นถึง 300,000 ตันต่อปี ซึ่งถือเป็น supply ที่สูงมากกว่าที่บริษัทคาดไว้ หากเป็นดังนี้แล้ว นั่นหมายถึง การที่จะ
ดาเนินการขยายกาลังการผลิตของบริษัทจะไม่มีปัญหาเรื่อง supply แต่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการก่อตั้งโรงงานเพื่อ
ผลิตของบริษัทเอง
นายอนุรักษ์จึงสอบถามต่อว่า หาก supply มีมากถึงขนาดนี้ แสดงว่าราคายางจะยังคงอยู่ในระดับต่าต่อไป
นายไวยวุฒิชี้แจงว่า เป็นไปได้แน่นอน ดังนั้น เมื่อราคายางตกถึงระดับหนึ่ง ย่อมจะต้องมีการควบคุม
supply ซึ่งเป็นวิธีการเดียวที่จะมีผลทาให้ราคายางปรับตัวสูงขึ้นได้ อีกปัจจัยที่จะส่งผลต่อราคายาง คือ การถูกจับตา
มองของนักลงทุนกลุ่มหนึ่งในประเทศจีน ซึ่งเก็งกาไรจากพืชผลทางการเกษตร เช่นยางพารา โดยใช้วิธีการกู้เงินจาก
สถาบันการเงินมาลงทุน ซึ่งหากนักลงทุนพวกนี้ไม่ได้รับการปล่อยกู้ การเก็งกาไรในลักษณะนี้ก็จะลดลง ภาวะของราคา
ผลผลิตก็จะกลับสู่ราคาสถานการณ์ที่แท้จริง
จากนั้นนายอนุรักษ์ สอบถามเพิ่มเติมอีก 3 ประเด็นคือ เรื่องการซื้อที่ดินสร้างโรงงานที่จังหวัดชัยภูมิ ที่มี
ข่าวประสบปัญหา เรื่องเงินสงเคราะห์การทาสวนยาง (CESS) ยังคงมีหรือไม่ และเรื่องยางสังเคราะห์ซึ่งปัจจุบันราคามี
แนวโน้มลดลง และอาจเข้ามาทดแทนยางธรรมชาติได้ ทางผู้บริหารมีความคิดเห็นอย่างไร
นายกิติชัย ชี้แจงเรื่องแรกคือ เรื่องที่ดินจังหวัดชัยภูมิว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของ CSR จึงมีทั้งกลุ่มที่ผู้สนับสนุน
และต่อต้าน ดังนั้นทางบริษัทจึงตัดสินใจที่จะชะลอโครงการนี้ออกไปก่อน และจะได้ดาเนินงานประสานกับท้องที่และ
หน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป ในขณะนี้ จึงไม่มีการดาเนินการใดๆ ส่วนเรื่องค่า CESS ณ วันนี้ยังถือว่ามี เนื่องจากทาง
รัฐบาลยังไม่มีการปรับเปลี่ยนอัตราการเรียกเก็บ และมีแนวโน้มว่าทางรัฐบาลจะยังคงไม่ดาเนินการใดๆ นอกเหนือจาก
สิ่งที่มีอยู่แล้ว เนื่องจากทางองค์กรสงเคราะห์การทาสวนยาง ยังคงต้องใช้เงินส่วนนี้ไปสนับสนุนเกษตรกรต่อไป
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นายไวยวุฒิ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เรื่องของ CESS หากยังมีก็ถือเป็นเรื่องที่ดี เพื่อจะได้มีงบประมาณในส่วนนี้
ไปดาเนินการในหลายๆ เรื่อง หากจะให้ตอบในฐานะของบริษัท เราไม่ได้มองว่าดีหรือไม่ เนื่องจากบริษัทมีหน้าที่ต้อง
บริหารงานให้ดีที่สุด และปฏิบัติตามกฎกติกาของภาครัฐ บริษัทจะไม่เก็งกาไรจากเรื่ องอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานไม่ว่าจะเป็น CESS หรือ อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ ส่วนเรื่องยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ มองว่า
ถึงแม้ว่าเดิมราคายางธรรมชาติจะสูงกว่าจนทาให้ผู้บริโภคหันมาใช้ยางสังเคราะห์มากขึ้น แต่ปัจจุบันแนวโน้มการใช้
ยางธรรมชาติกลับมีมากขึ้นเรื่อยๆ ตามลาดับ เนื่องจากผู้บริโภคมีความพึงพอใจในสินค้า เข้าใจและยอมรับได้ในระดับ
ราคา กล่าวได้ว่าปัจจุบันการใช้ยางธรรมชาติจึงอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
นางสาวนราทิพย์ กันนิกา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเรื่อง ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทซึ่ง 30-40% เป็นลูกค้าใน
ประเทศจีนนั้น ได้รับผลกระทบจากการที่ Stock สินค้าในประเทศจีนสูงขึ้นหรือไม่ อย่างไร และลูกค้าในประเทศจีนส่วน
ใหญ่เป็นลูกค้ากลุ่มใด และการที่บริษัทจะขยายกาลังการผลิตในปีต่อๆ ไป จะสามารถหาลูกค้าในประเทศจีนได้เพิ่ม
มากขึ้นหรือไม่
นายไวยวุฒิ ชี้แจงว่า ภาพรวมในประเทศจีนยังคงมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ดูจากตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ได้มี
การประกาศออกมา ดังนั้นปริมาณการบริโภคยางพาราอาจจะลดน้อยลง แต่อย่างไรก็ดี สาหรับปริมาณการขายของ
บริษัทในประเทศจีน ไม่ประสบปัญหาแต่อย่างใด อาจมีผลกระทบบ้างในเรื่องจานวนเงินที่ลดลงตามระดับราคายางที่
ลดลง แต่การแข่งขันก็ยังคงต้องสูงขึ้นต่อไป
นางสาวนราทิพย์ สอบถามว่า ปริมาณที่จะขายได้อาจไม่ได้ตามเป้าหมายหรือไม่
นายไวยวุฒิ ชี้แจงว่า หากบริษัทจะขายในประเทศจีน ก็ยังคงขายได้ดีต่อไป แต่ ณ ขณะนี้มองว่ามีตลาดอื่น
ที่มีความน่าสนใจมากกว่า เนื่องจากในขณะที่ประเทศจีนมี stock เยอะ ราคาก็อาจจะต่าลง ดังนั้นตลาดเป้าหมายใหม่
จึงน่าจะมีราคาดีกว่า จึงน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะลองขายในตลาดอื่นที่ได้ราคาดีกว่าประเทศจีน
นางสาวนราทิพย์สอบถามถึงการทาสัญญาในการซื้อขายและการบริหารงานของบริษัทซึ่งทากาไรได้ในขณะที่
สถานการณ์ราคายางตกต่าต่อเนื่อง
นายไวยวุฒิ กล่าวขอบคุณ ที่ผู้ถือหุ้นชมเชยการบริหารงานของฝ่ายบริหารของบริษัท และเรียนว่าบริษัท
พยายามมุ่งเน้นในเรื่องการเพิ่มผลผลิต (Productivity) และการบริหารงานโดยไม่เก็งกาไร ระบบการบริหารงานของ
บริษัทซึ่งมีโรงงานมากพอที่จะทาการซื้อวัตถุดิบทุกวัน และขายผลผลิตทุกวัน จึงทาให้ได้ราคาต้นทุนซื้อและขายที่เป็น
ราคาเฉลี่ย บริษัทจะไม่คาดเดาราคาตลาด สรุปว่าบริษัทเน้นเรื่องผลิตอย่างเต็มกาลังการผลิต ลดต้นทุนให้ได้มากที่สุด
และมีการซื้อขายทุกวันตามราคาตลาด โดยย้าว่าบริษัททาหน้าที่เป็นผู้ผลิตเท่านั้น จะไม่ทากาไรจากการเก็งราคายาง
หรือเก็งค่าเงิน
นางสาวนราทิพย์สอบถามว่า อ้างอิงราคายางจาก SICOM หรือ TOCOM บริษัทจะมีกาไรหรือทากาไรได้
โดยบวกจากราคานี้ใช่หรือไม่
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นายไวยวุฒิ ชี้แจงว่า โดยปกติจะต้องมีการคานวณแล้วได้กาไรจึงจะขายเท่านั้น โดยอ้างอิงราคาจากทั้งสอง
ตลาดนี้ซึ่งก็จะขึ้นลงเป็นลักษณะ free market
นางสาวนราทิพย์สอบถามว่าลักษณะการขายยางเป็นไปตามฤดูกาลหรือไม่
นายไวยวุฒิ ชี้แจงว่า โดยปกติยางจะมีฤดูกาล หากเป็นช่วงหน้าแล้งยางมีผลผลิตน้อยก็จะขายได้น้อย แต่
สาหรับบริษัทซึ่งมีฐานการผลิตอยู่ในประเทศอินโดนีเซียด้วย ช่ว งหน้าแล้งในประเทศไทยจะตรงกับช่วงหน้ายางใน
ประเทศอินโดนีเซีย จึงทาให้บริษัทมีวัตถุดิบยางตลอดปี เรียกได้ว่าขายได้ตลอดทั้งปีโดยไม่มีฤดูกาล ตรงจุดนี้จึงถือ
เป็นข้อได้เปรียบอย่างยิ่งของบริษัท
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมประธานจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.40 น.

(นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล)
ประธานการประชุม
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