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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 คร้ังท่ี 46 

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จาํกัด (มหาชน) 

วันพฤหัสบดีท่ี 29 มีนาคม 2561 

ห้อง Banyan Ballroom โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ  

เลขท่ี 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 

นายพชระ วรรธนวนิจิ เลขานกุารบริษัทกลา่วต้อนรับผู้ถือหุ้นและได้กลา่ววา่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจํานวน 122 ราย ถือหุ้นจํานวน 689,906

หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจํานวน 285 ราย ถือหุ้นจํานวน 568,812,320 หุ้น รวมผู้ ถือหุ้นมาประชุมจํานวน 407 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 

569,502,226 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.3984 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 32 และได้เชิญ

นายโยชิอากิ อิชิมูระ ประธานกรรมการบริษัทซึง่ทําหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม ดําเนนิการประชุม  

นายโยชิอากิ อิชิมูระ ประธานท่ีประชุมกลา่วต้อนรับผู้ถือหุ้นและได้แนะนํากรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุมได้แก่ 

1. นายสวุชิ สวุรุจิพร 

2. นางสาวกนกพร องัสนุทรสฤษดิ์ 

3. นายจิโร่ นชิิยาม่า 

4. นายชิเกะซกึุ ฟุคุดะ 

5. นายโยชิอากิ อิชิมูระ 

6. นายเคียวซุเกะ ซาซาก ิ

7. นายสวุฒัน์ สืบสนัติกุล 

8. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร และ 

9. นายเกษมศกัดิ์ มสัยวาณิช  

นอกจากนี ้มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุม จํานวน 5 ทา่น โดยมี 

1. นายวชัระ ปิงสทุธิวงศ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ – ด้านธุรกรรมการค้า และ สายงานการตลาด วจิยัและพฒันา 

2. นายสมรัก ลขิิตเจริญพนัธ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ – ด้านการผลติ 

3. นายเรียวซุเกะ โฮริ เจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ – ด้านวางแผนองค์กร และ ด้านบริหาร 

4. นางมณฑา เกษตรศิลป์ชยั เจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ-ใหญ่ – ทรัพยากรมนษุย์  

5. นายโค โทจิม่า เจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ – สาขาย่างกุ้ ง 

การประชุมในวนันี ้บริษัทได้เรียนเชิญตวัแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั เข้าร่วมประชุมด้วยเพ่ือตอบ

ข้อซกัถามของผู้ถือหุ้นเก่ียวกบัการตรวจสอบบญัชีของบริษัท และบริษัทได้เชิญทีมงานท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซ่ี จํากัด  มา

เข้าร่วมประชุมเพ่ือตอบข้อซกัถามทางกฎหมายเก่ียวกบัการประชุม และตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคับของบริษัท 

นอกจากนี ้บริษัทได้จดัให้มีผู้ทําหน้าท่ีเป็นลา่มแปลในการประชุมนี ้

ก่อนเร่ิมพจิารณาวาระการประชุม ประธานขอให้เลขานกุารบริษัทชีแ้จงเก่ียวกบัวธีิการดําเนนิการประชุมและขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนนของผู้ ถือหุ้น 

ในแต่ละวาระ 

นายพชระ วรรธนวนิจิ เลขานกุารบริษัท ชีแ้จงวธีิการดําเนนิการประชุมและขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในท่ีประชุม ดงันี ้

1. การประชุมจะพจิารณาเร่ืองตามลําดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุม โดยจะนําเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือ

ผู้ รับมอบฉนัทะซกัถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสําหรับวาระนัน้ ๆ กรณีท่ีผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะต้องการซกัถามหรือแสดงความเห็น 

กรุณายกมือขึน้และขอให้ทา่นแจ้งช่ือและนามสกุล และในกรณีท่ีท่านเป็นผู้ รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีท่านรับมอบฉันทะมาให้ท่ี

ประชุมทราบด้วย 



 

 2  
   

2. ผู้ถือหุ้นทกุทา่นมีคะแนนเสียงหนึง่เสียงต่อหนึง่หุ้น 

3. ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะแต่ละทา่นจะได้รับแจกบตัรลงคะแนนเสียงขณะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากท่านใดยัง

ไม่ได้รับบตัรลงคะแนนเสียง กรุณายกมือเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบการออกบตัรลงคะแนนเสียงให้กบัทา่นต่อไป 

4. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเว้นวาระท่ี 2 และ 3 ซึง่เป็นวาระเสนอเพ่ือรับทราบ และวาระท่ี 6 เร่ืองการเลือกตัง้กรรมการ          ผู้

ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีไม่เหน็ด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียงในวาระนัน้ ขอให้ออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงท่ีได้รับแจก

ขณะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เม่ือเรียบร้อยแล้ว ขอให้ยกมือเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บบตัรลงคะแนนเสียง 

ในการลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียง หากมีการลงคะแนนเสียงเกินกวา่หนึง่ช่อง หรือมีการแก้ไขแต่ไม่มีการลงลายมือช่ือกํากับ หรือมี

การแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีของ Custodian) หรือมีการขีดฆา่บตัรทัง้บตัร จะถือเป็นบตัรเสีย 

ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีมิได้คัดค้าน หรือ งดออกเสียง จะถือว่าท่านเห็นด้วย ท่านไม่ต้องกรอกบตัรลงคะแนนเสียง หรือส่งบตัร

ลงคะแนนเสียง 

5. สําหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 6 เร่ืองการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตําแหนง่ตามวาระ ขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ

ฉนัทะออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงตามรายช่ือท่ีเสนอเป็นรายบคุคล และบริษัทจะใช้วธีิการเลือกตัง้กรรมการตามท่ีข้อบงัคับข้อ 

14 ของบริษัทกําหนดไว้ คือ วธีิลงคะแนนเสียงแบบสะสมหรือ Cumulative Voting สว่นรายละเอียดวธีิการออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะแจ้ง

ให้ทราบในวาระดงักลา่ว สําหรับการเลือกตัง้กรรมการ บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทัง้หมด เพ่ือนบัคะแนนเสียงการเลือกตัง้กรรมการ

เป็นรายบคุคล 

6.  ในการนบัคะแนนเสียงในทกุวาระ ยกเว้นวาระท่ี 6 เร่ืองการเลือกตัง้กรรมการ บริษัทจะนําคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในวาระ

นัน้หกัออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ ทัง้นี ้ ในกรณีท่ีไม่มีผู้ ใด

คดัค้านหรือแสดงความเหน็เป็นอย่างอ่ืน ให้ถือวา่ ท่ีประชุมเหน็ด้วยหรือมีมติอนมุตัิ  

นอกจากนี ้ระหวา่งการนบัคะแนนเสียง เพ่ือมิให้เป็นการเสียเวลา ประธานในท่ีประชุมอาจขอให้ท่ีประชุมพจิารณาวาระถดัไป 

ประธานเปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถามเก่ียวกบัวธีิการดําเนนิการประชุมหรือการออกเสียงลงคะแนน  

นายศิริวฒัน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ ถือหุ้ น ได้ให้ข้อสงัเกต 2 ประการ ประการแรกในหนงัสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นปรากฏวันประชุมเป็นวนัพุธท่ี 29 

มีนาคม 2561 ซึง่ในความเป็นจริงแล้วต้องเป็นวนัพฤหสับดีท่ี 29 มีนาคม 2561 ตนได้โทรศัพท์มาสอบถามท่ีบริษัทก็ได้คําตอบว่าเป็นวนัพฤหสับดีท่ี 29 

มีนาคม 2561 บริษัทได้แทรกใบแทรกแก้ไขคําผดิไว้แล้วซึง่ตนมองไม่เหน็ในตอนแรก อย่างไรก็ดี ในคราวต่อไปบริษัทควรระมัดระวงัในการจัดทําหนงัสือ

เชิญประชุมด้วย ประการต่อมา ตนขอขอบคุณบริษัทท่ีใช้นํา้ด่ืมย่ีห้อคริสตลัซึง่เป็นสนิค้าของบริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) ในการประชุมนีเ้น่ืองจาก

ตนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เสริมสขุ จํากดั (มหาชน) ต้องขอขอบคุณการสนบัสนนุของบริษัทและตนจะได้แจ้งเร่ืองนีต้่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นบริษัท เสริมสุข 

จํากดั (มหาชน) ในปีถดัไป ขณะนีย้อดขายของนํา้ด่ืมย่ีห้อคริสตลัเป็นลําดบัท่ีหนึง่ของประเทศไทยแทนท่ีนํา้ด่ืมย่ีห้อสงิห์ซึง่เคยอยู่ในลําดับท่ีหนึ่งมาก่อน 

ซึง่ก่อนหน้านีนํ้า้ด่ืมท่ีมียอดขายเป็นลําดบัท่ีหนึง่คือสงิห์ ลําดบัถดัมาคือเนสท์เล ่และลําดบัท่ีสามคือคริสตลั 

ประธานกลา่วขอบคุณนายศิริวฒัน์ วรเวทวฒุิคุณ สําหรับข้อสงัเกตทัง้สองประการ และเม่ือไม่มีข้อซกัถามเพิม่เติม ประธานเร่ิมการประชุมตามระเบียบ

วาระการประชุมต่าง ๆ ดงันี ้

วาระท่ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 45 

ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 45 ซึ่งประชุมเม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2560 บริษัทได้จัดส่งสําเนา

รายงานการประชุม ซึง่ได้บนัทกึถูกต้องตามความเป็นจริงให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซกัถาม  
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นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้น กลา่วว่าจากรายงานการประชุมครัง้ก่อน การประชุมผู้ถือหุ้นลว่งเลยจากเวลา 12.00 น. ไปมาก ตนอยากทราบวา่

บริษัทจะมีการปรับปรุงการดําเนินการประชุมให้รัดกุมขึน้เพ่ือลดระยะเวลาการประชุมลงหรือไม่ หากการใช้เวลานานนัน้เกิดจากการท่ีผู้ถือหุ้นถาม

คําถามหลายคําถามด้วยกนั บริษัทจะสามารถจดัให้ผู้ถือหุ้นเข้าเย่ียมชมบริษัท (Company visit) เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้ซกัถามคําถามและบริษัทได้ตอบ

คําถามโดยตรงต่อผู้ถือหุ้นได้หรือไม่ นอกจากนี ้ ตนขอขอบคุณท่ีบริษัทได้จดัเตรียมของท่ีระลกึแจกให้กบัผู้ถือหุ้นซึง่เป็นข้าวสารและปุ๋ ยของบริษัท 

อย่างไรก็ดี ตนขอเสนอให้บริษัทเปล่ียนของท่ีระลกึเป็นเสือ้ปักโลโก้ของบริษัทแทน สว่นในเร่ืองการบริการของโรงแรมท่ีจดัประชุมนัน้ ตนขอให้โรงแรมบนั

ยนัทรีได้ปรับปรุงบริการให้ดีขึน้เน่ืองจากพนกังานของโรงแรมไม่สามารถให้บริการได้เพียงพอต่อจํานวนผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมในวนันี ้

ประธานกล่าวขอบคุณผุ้ถือหุ้นและจะรับข้อเสนอแนะดงักลา่วไว้พจิารณา 

เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นซกัถามเพิม่เติม ประธานขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยการอนมุตัิวาระนีจ้ะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่มา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ครัง้ท่ี 45 ด้วยคะแนนเสียง  

เหน็ด้วย  572,540,973 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เหน็ด้วย  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 งดออกเสียง 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

วาระท่ี 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 และรายงานประจาํปีของคณะกรรมการ 

ประธานกลา่วต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการขอถือโอกาสนีนํ้าเสนอข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบภาพรวมเก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2560 โดย

ประธานได้เชิญนายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทเป็นผู้รายงานต่อท่ีประชุม  

นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดัการใหญ่ กลา่ววา่ลําดบัแรก ในนามของฝ่ายบริหารของบริษัท ผมขอถือโอกาสนีแ้สดงความขอบคุณ 

ผู้มีสว่นได้เสียทกุทา่นท่ีได้ให้การสนบัสนนุอนัดียิ่งแก่บริษัทมาอย่างสม่ําเสมอ ไทยเซน็ทรัลเคมีประสบความสําเร็จในการประกอบกิจการในฐานะผู้ผลติ

และจําหน่ายปุ๋ ยเคมีรายใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทยเป็นระยะเวลาถึง 45 ปีแล้ว ด้วยการสนบัสนุนและความร่วมมืออย่างแข็งแกร่งจากผู้มีสว่นได้เสียทกุ

ทา่น อนัได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลกูค้า ผู้จดัหาวตัถุดิบ ชุมชนท้องถิ่น และเกษตรกร 

ในปี 2560 เศรษฐกิจประเทศไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่งท่ีสดุในรอบห้าปี โดยได้รับแรงขบัเคล่ือนมาจากภาคสง่ออกและภาคทอ่งเท่ียวท่ีมีความเข้มแข็ง มี

การประเมินว่าภาคการเกษตรมีการเติบโตสงูกว่าในปี 2559 เน่ืองจากการมีผลผลติท่ีดีในไตรมาสแรกถึงไตรมาสท่ีสาม อย่างไรก็ตาม ราคาสนิค้าเกษตร

ท่ีตกต่ําและการเกิดอุทกภยัในบางพืน้ท่ี สง่ผลให้กําลงัซือ้ของเกษตรกรยงัคงไม่ฟืน้ตวัดีนกั และทําให้ความต้องการปุ๋ ยเคมีในปี 2560 ลดลงจากปีก่อน

เลก็น้อย 

ผลประกอบการของบริษัทได้รับผลกระทบจากความต้องการปุ๋ ยเคมีท่ีซบเซา ซึง่มีสาเหตุจากกําลงัซือ้ท่ีไม่เพียงพอของเกษตรกร สภาพอากาศโดยทัว่ไป

ในฤดูกาลผลติหลกัในภูมิภาคสว่นใหญ่ของประเทศไทยทําให้การเพาะปลกูพืชผลหลกัเพิม่ขึน้จากปีก่อน แต่กําลงัซือ้ของเกษตรกรก็ยังไม่สามารถฟืน้ตัว

ได้ในระหวา่งปีเน่ืองจากสนิค้าเกษตรมีราคาตกต่ํา ในสถานการณ์เช่นนี ้ฝ่ายบริหารได้ดําเนินงานบริษัทโดยสอดคล้องกับแนวนโยบายการดําเนินงาน

เพ่ือให้บรรลผุลตอบแทนจากการลงทนุท่ีนา่พอใจสําหรับผู้ถือหุ้นทกุราย นโยบายการดําเนนิงานนีไ้ม่ได้เปล่ียนแปลงไปจากปีก่อน กลา่วคือ 

1) การติดตามสถานการณ์ตลาดอย่างระมัดระวัง เพ่ือให้ทราบถึงอุปสงค์และความต้องการท่ีแท้จริงของเกษตรกร เพ่ือท่ีจะเพิ่ม

ประสทิธิภาพแผนการผลติและการจดัหาวตัถุดิบของบริษัทให้มีความยืดหยุ่นเพ่ือลดระดบัของสนิค้าคงคลงัให้อยู่ในระดบัต่ําสดุ 

2) รักษาคุณภาพของสนิค้าให้มีมาตรฐานสงูสดุ 

3)  มุ่งมัน่ท้าทายท่ีจะปรับปรุงการผลติอย่างต่อเน่ือง 

4)  ไม่เก็งกําไร และ 

5)  สร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้าและเกษตรกร 

ด้วยนโยบายนี ้ บริษัทจึงสามารถลดสินค้าคงคลงัให้อยู่ในระดบัต่ําสดุและสามารถสร้างผลกําไรสงูสดุได้ แม้ในสถานการณ์ท่ีความต้องการปุ๋ ยมีไม่มาก

นกั 
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เพ่ือให้บริษัทสามารถเติบโตอย่างยัง่ยืนถึงแม้วา่ความต้องการปุ๋ ยในประเทศไทยจะมีการเปล่ียนแปลงหรือไม่ก็ตาม บริษัทจึงเน้นท่ีการสง่ออกสนิค้าไป

ยงัประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมาร์ ทัง้นี ้ การก่อสร้างคลงัสนิค้าและโรงงานบรรจุของบริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ 

จํากดั ในติละวา สาธารณรัฐแหง่สหภาพ   เมียนมาร์ ได้เสร็จสิน้ลงแล้ว และบริษัทคาดวา่โรงงานดงักลา่วจะเร่ิมการดําเนนิงานได้นบัตัง้แต่ไตรมาสท่ีสอง

ของปีนี ้

ดงันัน้ ในปี 2560 การแบง่ปันกําไรสทุธิตามงบการเงินรวมสําหรับสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่มีจํานวน 1,932 ล้านบาท โดยมีกําไรต่อหุ้นเทา่กบั 3.30 บาท 

รายละเอียดผลการดําเนนิงานของบริษัท และรายงานประจําปีของคณะกรรมการ ปรากฏตามหน้า 16 ถึง 25 ของรายงานประจําปีในภาษาไทย (หรือ

หน้า 16 ถึง 17 และหน้า 26 ถึง 33 ของรายงานประจําปีในภาษาองักฤษ) ซึง่จดัสง่ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดับท่ี 3  

ประธานกล่าวว่า ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่คําถามลว่งหน้ามายงับริษัทได้ ในปีนี ้มีผู้ถือหุ้นสง่คําถามลว่งหน้า

มา 4 คําถามผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัท ซึง่บริษัทจะขอตอบคําถามในวาระนี ้3 คําถาม และตอบในวาระท่ี 4 ซึง่เป็นเร่ืองเก่ียวกบังบการเงินอีก 1 คําถาม  

และได้ขอให้เลขานกุารบริษัทอ่านคําถามของผู้ถือหุ้นและเรียนแจ้งคําตอบของบริษัทในท่ีประชุมนี ้

นายพชระ วรรธนวินจิ เลขานกุารบริษัท เรียนต่อท่ีประชุมวา่คําถามดงักลา่วมาจากนางสาววรางคณา หลกัคํา ผู้ถือหุ้น ซึง่คําถามและคําตอบมีดงันี ้

คําถามแรก แผนระยะสัน้ท่ีจะสามารถเพิม่รายได้และกําไรของบริษัทคืออะไร 

คําตอบ บริษัทมีแผนท่ีจะเพิม่ยอดขายในประเทศเพ่ือผลกัดนัยอดขายให้มากขึน้และมีกําไรเพิม่ขึน้ตามมา ในการเพิม่ยอดขายนัน้ บริษัทจะมุ่งเน้น 

โปรโมทปุ๋ ยระดบัพรีเม่ียมสําหรับผกัและผลไม้ และบริษัทยงัจะมุ่งเน้นการเพิม่สว่นแบง่ทางการตลาดของบริษัทในพืชผลหลกั ข้าวและข้าวโพดในปีนี ้

คําถามท่ีสอง มีการพดูถึงปัญหาจํานวนหุ้น Free Float (หุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย) ต่ํา จะมีการแก้ไขหรือไม่ อย่างไร 

คําตอบ ในปัจจุบนั Free Float ของบริษัทเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (เกินกวา่ร้อยละ 15 ของจํานวนหุ้นทัง้หมด) ขณะนี ้

บริษัทยงัไม่มีความจําเป็นท่ีจะต้องเพิม่ทนุเน่ืองจากบริษัทยงัมีเงินเพียงพอในการดําเนินธุรกิจ ดงันัน้ จึงเป็นเร่ืองของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีจะขายหุ้นในสว่น

ของตนออกมาหรือไม่ ซึง่เร่ืองดงักลา่วอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท 

คําถามท่ีสาม บริษัทมีนโยบายควบคุมเสถียรภาพของราคาหุ้นหรือไม่ 

คําตอบ ราคาหุ้นนัน้เปล่ียนแปลงไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาด (ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) บริษัทไม่สามารถควบคุมราคาหุ้นได้ 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามในประเด็นข้อสงสยั 

นายศิริวฒัน์ วรเวทวฒุิคุณ ผู้ถือหุ้น สอบถามวา่ตามท่ีกรรมการผู้จดัการใหญ่ได้รายงานวา่ตลอดระยะเวลา 45 ปีมานี ้บริษัทเป็นผู้ผลิตปุ๋ ยรายใหญ่ท่ีสุด

ในประเทศไทย จึงอยากทราบสว่นแบง่ทางการตลาดของบริษัทวา่เป็นเทา่ใด และเท่าท่ีตนทราบ บริษัทไม่ใช่ผู้ผลิตปุ๋ ยรายใหญ่ท่ีสุด ผู้ผลิตปุ๋ ยรายใหญ่

ท่ีสดุคือกลุม่ซีพีหรือเจียไต๋  

นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดัการใหญ่กลา่วว่า ในด้านการผลิตนัน้ บริษัทมีความสามารถในการผลิตปุ๋ ย NPK สูงท่ีสุดในประเทศไทย ในด้าน

การตลาดนัน้ บริษัทไม่เปิดเผยสว่นแบง่ทางการตลาดต่อสาธารณะเพ่ือประโยชน์ในการแข่งขันกับคู่แข่งของบริษัท แต่สามารถกล่าวได้ว่าบริษัทมีส่วน

แบง่ทางการตลาดท่ีดีในปุ๋ ยคุณภาพสงู NPK ในประเทศไทย  

นายศิริวฒัน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ ถือหุ้น กล่าวว่า ตนทราบว่าในด้านการขายนัน้ เจียไต๋มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงท่ีสุด และตนไม่เห็นด้วยกับกรรมการ

ผู้จดัการใหญ่ท่ีบริษัทไม่เปิดเผยสว่นแบง่ทางการตลาดในด้านการขายแก่ผู้ ถือหุ้นเน่ืองจากในท่ีประชุมนีไ้ม่ใช่ท่ีสาธารณะ มีแต่เพียงผู้ ถือหุ้น แม้ว่าจะ

เป็นผู้ ถือหุ้นรายย่อยแต่ก็เป็นเจ้าของบริษัท และผู้ ถือหุ้นรายใหญ่คือบริษัท โซจิทซึ คอร์ปอเรชั่น ถือหุ้นกว่าร้อยละ 83 ซึ่งตนทราบว่ากรรมการเป็น

ตวัแทนของบริษัท โซจิทซ ึคอร์ปอเรชัน่ ซึง่ก็ไม่เป็นไร ตนเข้าร่วมการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทหลายครัง้ด้วยกันแต่ครัง้หลงัสุดตนไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

ตนจําได้ว่าตนไ ด้สอบถึงส่วนแบ่งการตลาดในท่ีประชุมซึ่งกรรมการผู้ จัดการใหญ่ในสมัยนัน้คือนายชิกาฮิเด โมริ และก่อนหน้านัน้คือ 

นายมาซาโตะ ทาเคอิ ก็ได้ตอบคําถามตนในเร่ืองสว่นแบง่ทางการตลาด หากกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ตอบคําถาม ตนก็จะไม่ผ่านวาระนี ้ตนเป็นผู้ ถือ

หุ้นมีสทิธิ์ท่ีจะรับทราบข้อมูลของบริษัท และตนจะขอฝากข้อคิดเหน็ในวาระท่ีส่ีซึง่ตนเห็นว่ายอดขายของบริษัทไม่เพิ่มขึน้ กรรมการกล่าวว่าตลาดปุ๋ ยมี
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การเติบโตแต่ยอดขายบริษัทไม่เพิม่ขึน้ ดงันัน้แสดงว่าบริษัทได้เสียส่วนแบ่งการตลาดไป ตนไม่ทราบตัวเลขสดัส่วนของกลุ่มซีพีเพราะตนไม่ได้ถือหุ้น

ของเจียไต๋เน่ืองจากเป็นบริษัทเอกชน ดงันัน้จึงขอให้กรรมการผู้จดัการใหญ่ได้เปิดเผยสว่นแบง่ทางการตลาดของบริษัทด้วย 

นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จัดการใหญ่กล่าวว่า จริงอยู่ท่ีว่าในท่ีประชุมนีมี้แต่ผู้ ถือหุ้น แต่ข้อมูลท่ีเปิดเผยในการประชุมนีก้็จะถูกเปิดเผยต่อ

สาธารณะเน่ืองจากบริษัทเป็นบริษัทมหาชน และส่วนบ่งทางการตลาดเป็นความลบัทางการค้า เป็นการยากท่ีจะทราบถึงส่วนแบ่งทางการตลาดของ

คู่แข่งของบริษัทเน่ืองจากไม่มีการเปิดเผย หากบริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวก็จะเป็นประโยชน์ต่อคู่แข่งของบริษัทซึ่งก็จะไม่เป็นผลดีต่อผู้ ถือหุ้น และ

ตามท่ีนายศิริวฒัน์ วรเวทวฒุิคุณ กลา่ววา่ ในอดีตบริษัทได้เปิดเผยสว่นแบง่ทางการตลาดนัน้ อนัท่ีจริงแล้วบริษัทไม่เคยเปิดเผยข้อมูลดงักลา่ว 

นายศิริวฒัน์ วรเวทวฒุิคุณ ผู้ถือหุ้น กลา่ววา่หากกรรมการผู้จดัการใหญ่ไม่เปิดเผยสว่นแบง่ทางการตลาด ตนจะร้องเรียนต่อคณะกรรมการ กลต. ว่าใน

การประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทต้องเปิดเผยข้อูลสว่นแบง่ทางการตลาดหรือไม่ ตนไปเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นของหลายบริษัทด้วยกนั บริษัทเหล่านัน้เปิดเผย

สว่นแบง่ทางการตลาด แต่อาจไม่เปิดเผยต้นทนุหรือตวัเลข แต่ตวัเลขนัน้ปรากฏอยู่ในงบการเงินแล้ว ยกตัวอย่างเช่น ตนได้เข้าร่วมการประชุมผู้ ถือหุ้น

ของบริษัท เสริมสขุ จํากดั (มหาชน) ซึง่ก็ได้เปิดเผยสว่นแบง่ทางการตลาดทําให้ตนได้ทราบวา่นํา้ด่ืมคริสตัลซึ่งผลิตโดยบริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) 

ชนะนํา้ด่ืมสงิห์ อย่างไรก็ดี ตนไม่อยากให้ท่ีประชุมเสียเวลา จึงให้เป็นการพิจารณาของกรรมการว่าจะเปิดเผยข้อมูลหรือไม่ ตนจะร่างหนงัสือส่งถึง

คณะกรรมการ กลต. ให้พจิารณาเร่ืองนี ้ซึง่สามารถขอบนัทกึเสียงการประชุมได้เพราะได้มีการบนัทกึเสียงไว้ 

ประธานขอบคุณสําหรับข้อคิดเหน็ซึง่บริษัทจะรับไว้พจิารณา 

นายปัญญา แสวงโชคชยั ผู้ รับมอบฉันทะจากนางสาววรางคณา หลกัคํา สอบถามดังนี ้ประการแรกขอให้กรรมการได้ให้ข้อมูลถึงสถานการณ์ปุ๋ ยใน

ประเทศเมียนมาร์ ประการท่ีสองอยากทราบขนาดของตลาดปุ๋ ยโดยเฉพาะปุ๋ ยเคมีคุณภาพสงูในประเทศเมียนม่าร์ว่ามีขนาดเท่าใด 

นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดัการใหญ่ กลา่ววา่ตลาดปุ๋ ยในประเทศเมียนมาร์มีขนาดประมาณ 1.5 ล้านตัน คิดเป็นขนาดประมาณหนึ่งในส่ีของ

ตลาดปุ๋ ยในประเทศไทย ส่วนตลาดปุ๋ ยคุณภาพสูง NPK มีขนาดประมาณ 300,000 – 400,000 ตัน ซึ่งในปัจจุบนัมีขนาดเล็ก แต่เนือ้ท่ีการเกษตรใน

ประเทศเมียนมาร์มีขนาดใหญ่ประกอบกับรัฐบาลเมียนมาร์มีนโยบายท่ีจะเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร บริษัทคาดว่าความต้องการปุ๋ ยคุณภาพสูงใน

ประเทศเมียนมาร์จะเพิม่ขึน้อย่างมาก 

นายพีรวฒัน์ ธรรมาภิมณฑ์ ผู้ถือหุ้น กลา่ววา่จากผลประกอบการของบริษัทปี 2559 เทียบกับปี 2560 รายได้จากการขายลดลงพอสมควรทัง้ๆ ท่ีราคา

นํา้มนัในปีท่ีผา่นมาสงูขึน้ซึง่ตนเข้าใจวา่ราคาขายปุ๋ ยก็ควรจะเพิ่มขึน้ตามไปด้วย จึงขอสอบถามว่า ประการแรกปริมาณการขายของบริษัทลดลงตาม

สถานการณ์ของเศรษฐกิจใช่หรือไม่ ประการท่ีสองค่าใช้จ่ายของบริษัทเพิม่ขึน้ทัง้ๆ ท่ีค่าใช้จ่ายในการขายลดลงอยากทราบว่าเป็นเพราะเหตุใด ประการ

ท่ีสามกําลงัการผลติของโรงงานในประเทศไทยถึงจุดสูงสุดและเพียงพอต่อการผลิตเพ่ือส่งไปยังประเทศเมียนมาร์หรือไม่เน่ืองจากโรงงานในประเทศ

เมียนมาร์เป็นเพียงโรงงานบรรจุและคลงัสนิค้า บริษัทจะใช้วธีิบรรจุปุ๋ ยจากประเทศไทยแล้วสง่ไปขายยงัประเทศเมียมาร์ใช่หรือไม่ และการนําปุ๋ ยเข้าไป

บรรจุหีบหอ่ในประเทศเมียนมาร์มีข้อดีอย่างไรบ้าง 

ประธานกลา่ววา่ในเร่ืองของค่าใช้จ่ายในการบริหารเก่ียวข้องกบัเนือ้หาในวาระท่ี 4 ซึง่จะจึงขอตอบคําถามนีใ้นวาระดงักลา่ว 

นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดัการใหญ่ กลา่ววา่ขณะนีโ้ครงสร้างพืน้ฐานในการผลติในประเทศเมียนมาร์เช่นท่าเรือในการขนส่งสินค้า การจัดหา

พลงังานไฟฟา้ ยงัไม่มีประสทิธิภาพเพียงพอท่ีบริษัทจะสร้างโรงงานผลิตปุ๋ ยขนาดใหญ่ดังเช่นในประเทศไทย บริษัทจึงตัดสินในเร่ิมธุรกิจโรงงานบรรจุ

และคลงัสนิค้าในประเทศเมียนมาร์ก่อน บริษัทจะขนสง่ปุ๋ ยไปยงัประเทศเมียนมาร์เพ่ือทําการบรรจุและขายให้กบัลกูค้าในประเทศเมียนมาร์ ทัง้นีเ้พ่ือให้

ทนักบัความต้องการของลกูค้าและนัน่ก็คือจุดประสงค์ของการสร้างโรงงานบรรจุและคลงัสินค้าในประเทศเมียนมาร์ ส่วนกําลงัการผลิตนัน้ บริษัทมี

กําลงัการผลติเพียงพอท่ีจะสง่ออกไปยงัประเทศเมียนมาร์ ปัจจุบนักําลงัการผลติของบริษัทยงัไม่ถึงจุดสงูสดุ 

นายพีรวฒัน์ ธรรมาภิมณฑ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิม่เติมถึง Utilization Rate และได้สอบถามยํา้ถึงราคานํา้มนัท่ีสงูขึน้ซึง่สง่ผลให้ต้นทุนราคาวตัถุดิบสูงขึน้

และอาจเป็นสาเหตุให้ยอดขายของบริษัทลดลงหรือไม่ 

 นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า Utilization Rate อยู่ท่ีประมาณร้อยละ 80 ส่วนในเร่ืองของราคานํา้มันท่ีสูงขึน้นัน้ บริษัทใช้

วตัถุดิบในการผลติสนิค้าซึง่ผลิตจากก๊าซธรรมชาติและนํา้มันดิบ แต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตสินค้าเท่านัน้ ไม่ใช่ทัง้หมด ดังนัน้ 

ราคานํา้มนัอาจจะมีผลต่อราคาวตัถุดิบอยู่บ้างแต่แค่เพียงสว่นหนึง่ซึง่ไม่ใช่ปัจจยัสําคญัอนัจะสง่ผลกระทบต่อราคาวตัถุดิบ ปัจจัยสําคัญท่ีมีผลต่อราคา
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วตัถุดิบนัน้มาจากราคาในตลาดโลกตามอุปสงค์และอุปทานของวตัถุดิบแต่ละชนดิ สว่นยอดขายของบริษัทท่ีลดลงนัน้มีผลกระทบมาจากความต้องการ

ใช้ปุ๋ ยภายในประเทศไทยลดลง ไม่ได้มีผลมาจากราคาวตัถุดิบ 

นายปัญญา แสวงโชคชยั ผู้ รับมอบฉนัทะจากนางสาววรางคณา หลกัคํา กล่าวว่าตนเห็นด้วยกับฝ่ายบริหารท่ีไม่เปิดเผยตัวเลขบางประเภทเน่ืองจาก

คณะกรรมการบริหารต้องรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และได้สอบถามเพิม่เติมวา่ดงัท่ีได้กลา่วไว้ในตอนต้นวา่ขณะนีย้อดขายในประเทศเมียนมาร์ไม่

มีนยัสําคญัต่อยอดขายรวมของบริษัท ตนอยากทราบวา่จะใช้เวลาก่ีปี ยอดขายในประเทศเมียนมาร์จึงจะมีนยัสําคญัต่อรายได้หรือกําไรของบริษัท 

นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดัการใหญ่กลา่ววา่บริษัทคาดวา่ในเวลา 5-10 ปี ยอดขายในประเทศเมียนมาร์จะมีนยัสําคญัต่อรายได้รวมของบริษัท 

บริษัทมีกลยุทธ์ท่ีจะขยายสว่นแบง่ทางการตลาดและทําให้ตราสนิค้าของบริษัทเป็นท่ีรู้จกัของเกษตรกรในประเทศเมียนมาร์ 

นายเกียรติ สมุงคลธนกุล ผู้ รับมอบฉนัทะจากนางสาววริิยา สมุงคลธนกุล สอบถามถึงคําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการในรายงานประจําปี

หน้า 24 ข้อ 5.5 เร่ืองสญัญาท่ีสําคญั ซึง่ข้อ 5.5.2 กลา่วถึงสญัญาท่ีปรึกษาด้านประสทิธิภาพการประหยัดพลงังานในโครงการผลิตไฟฟ้าความร้อนร่วม 

โครงการดงักลา่วเร่ิมขึน้เม่ือใดและกําหนดเสร็จสิน้เม่ือใด เปา้หมายในการประหยดัพลงังานเป็นเทา่ใด และขอให้อธิบายเง่ือนไขการจ่ายค่าธรรมเนียมท่ี

ปรึกษาของโครงการนี ้

ประธานขอให้นายสมรัก ลขิิตเจริญพนัธ์ เจ้าหน้าท่ีบริการด้านการผลติ เป็นผู้ตอบคําถาม 

นายสมรัก ลขิิตเจริญพนัธ์ เจ้าหน้าท่ีบริการด้านการผลติ กลา่ววา่โครงการผลติไฟฟา้ความร้อนร่วมนีไ้ด้เร่ิมผลติไฟฟา้ตัง้แต่ปี 2556 สญัญานีเ้ป็นสญัญา

วา่จ้างท่ีปรึกษาเพ่ือเป็นผู้ดูแลระบบและคํานวนการประหยดัพลงังาน มีการแบง่ปันผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้จากการประหยัดพลงังาน ซึ่งสญัญานีจ้ะสิน้ผล

เม่ือบริษัทคืนทนุจากเงินลงทนุในโครงการ คาดวา่บริษัทจะคืนทนุในเวลาอีก 2-3 ปีข้างหน้า ส่วนการจ่ายค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษานัน้ไม่ได้กําหนดไว้เป็น

เดือนหรือปี ขึน้อยู่กับสถานการณ์ หากบริษัทสามารถประหยัดพลงังานได้เกินร้อยละ 80 ก็จะมีการแบ่งปันผลประโยชน์กับท่ีปรึกษาฝ่ายละกึ่งหนึ่ง 

อย่างไรก็ดี ใน 2-3 ปีท่ีผา่นมาราคานํา้มนัลดลงและราคาก๊าซในภาคอุตสาหกรรมปรับตัวเพิ่มขึน้ จึงทําให้ไม่มีการแบ่งปันผลประโยชน์ บริษัทเพียงแต่

รักษาผลประโยชน์ท่ีได้ในการคืนทนุเทา่นัน้ ผลประโยชน์ท่ีบริษัทได้รับอีกประการคือสทิธิทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในปีแรกๆ 

ของโครงการได้มีการแบง่ปันผลประโยชน์ไปแล้วเป็นจํานวน 1,000,000 กวา่บาท 

นายสทิธิโชค บญุวนชิย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามวา่ ประการแรกยอดการใช้ปุ๋ ยในภูมิภาคอาเซียนคิดเป็นจํานวนเท่าใดและบริษัทมีโอกาสท่ีจะทําตลาดปุ๋ ยใน

ประเทศอ่ืนในภูมิภาคอาเซียนนอกเหนือจากประเทศเมียนมาร์หรือไม่ ประการท่ีสองบริษัทจําเป็นต้องยืนยนัการใช้ปุ๋ ยเคมีว่าเป็นอนาคตของการเกษตร

โลกโดยปฏิเสธเกษตรอินทรีย์หรือไม่ ประการท่ีสามช่ือของกรรมการผู้จดัการใหญ่นายเคียวซุเกะแปลวา่อะไรในภาษาไทย ซึง่จะตอบหรือไม่ก็ได้ 

นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดัการใหญ่ กลา่ววา่ขณะนีไ้ม่มีตวัเลขยอดการใช้ปุ๋ ยในภูมิภาคอาซียน ปัจจุบนับริษัทส่งออกปุ๋ ยไปยังประเทศเมียน

มาร์ ลาวและกมัพชูา สว่นประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียนัน้มีการแข่งขนัในธุรกิจนีส้งูมากและมีจํานวนผู้ผลติปุ๋ ยหลายราย ประเทศเมียนมาร์ ลาวและ

กมัพชูานัน้ยงัไม่มีผู้ผลติปุ๋ ย ตลาดปุ๋ ยยงัอยู่ในช่วงเร่ิมต้นซึง่เป็นโอกาสท่ีดีท่ีบริษัทจะสามารถสร้างตราสินค้าให้เป็นท่ีรู้จักในตลาดประเทศดังกล่าว ใน

อนาคตบริษัทก็จะศึกษาการทําธุรกิจในประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคอาเซียนแต่ขณะนีบ้ริษัทจะมุ่งเน้นการทําธุรกิจในประเทศเมียนมาร์ ลาวและกัมพูชาก่อน 

สําหรับปุ๋ ยอินทรีย์นัน้ ปัจจุบนัมีแนวโน้มหรือคําแนะนําในการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ แต่เพ่ือให้ครอบคลมุกบัความต้องการสารอาหารต่อการเจริญเติบโตของพืช 

เป็นไปไม่ได้เลยท่ีจะใช้ปุ๋ ยอินทรีย์เพียงอย่างเดียว ปุ๋ ยเคมีนัน้ถูกผลิตขึน้เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการสารอาหารแก่พืชได้อย่างเพียงพอ แม้ว่าจะมี

ข้อเสนอแนะให้ใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ก็ตาม บริษัทยงัคงเหน็วา่ปุ๋ ยอินทรีย์ไม่ใช่แหลง่ธาตุอาหารหลกัของพืช สําหรับช่ือของตนนัน้หมายถึงการปรับปรุงสิ่งต่างๆ 

ให้ดีขึน้ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของตนเองหรือสงัคม 

ท่ีประชุมรับทราบรายงานการดําเนนิงานของบริษัทในปี 2560 และรายงานประจําปีของคณะกรรมการ 

วาระท่ี 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกลา่วต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้จดัให้มีการทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือ

หุ้นประจําปีเพ่ือรับทราบ รายละเอียดของรายงานคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏตามหน้า 105 ของรายงานประจําปีในภาษาไทย (หรือหน้า 106 ของ

รายงานประจําปีในภาษาอังกฤษ) ซึ่งจัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุม ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 4 จากนัน้ประธานได้เชิญนายสุวฒัน์  

สืบสนัติกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กลา่วสรุปรายงานต่อท่ีประชุม 
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นายสวุฒัน์ สืบสนัติกุล ประธานกรรมคณะการตรวจสอบ ได้กลา่วต่อท่ีประชุมว่า ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี  จํากัด 

(มหาชน) ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระอีกสองท่านท่ีได้รับแต่งตัง้ให้ทําหน้าท่ีกรรมการตรวจสอบ คือ นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช และนายโอภาส  

ศรีพรกิจขจร ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบทัง้สามทา่นได้รับการพจิารณาแล้ววา่เป็นผู้มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ทัง้สามทา่นได้รับมอบหมายจากกรรมการบริษัทให้ทําหน้าท่ีกํากับดูแลการ

ปฏิบตัิของบริษัทให้เป็นไปตามแนวทางการกํากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงดูแลให้บริษัทวางระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล และ

สนบัสนนุให้บริษัทมีการบริหารความเส่ียงเพ่ือลดผลกระทบในด้านต่างๆ ท่ีอาจสง่ผลต่อการดําเนนิงานและฐานะของบริษัท 

สําหรับ ปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าท่ีในด้านต่างๆ ซึง่ขอเรียนสรุปให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบแยกออกเป็นประเด็นดงันี ้

เร่ืองแรก การสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมเพ่ือร่วมกนัพจิารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปีท่ีบริษัทได้จดัทําขึน้ โดยได้เชิญผู้สอบบญัชี

อิสระและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมเพ่ือพจิารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปีเพ่ือทบทวนความถูกต้องครบถ้วนของรายงาน

ดงักลา่ว ตลอดจนพจิารณารายการปรับปรุงต่างๆ ทัง้นี ้ เพ่ือให้มัน่ใจวา่งบการเงินท่ีบริษัทจดัทําขึน้นัน้เป็นไปตามข้อกําหนดทางกฎหมายและมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน  

ในเร่ืองนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็สอดคล้องกบัผู้สอบบญัชีว่างบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวม สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

แสดงผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีสําคญัไว้ในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินเพียงพอ ทัง้นี ้รวมถึงการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกันและรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทด้วยเช่นกนั 

เร่ืองท่ี 2 เก่ียวกบัการสอบทานประสทิธิผลของระบบการควบคุมภายใน 

สําหรับการทําหน้าท่ีในเร่ืองนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกนัทบทวน และพจิารณาระบบการควบคุมท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมการดําเนนิงานของ

บริษัทและบริษัทลกูท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ เพ่ือเป็นการค้นหาข้อบกพร่องในการปฏิบตัิงานผา่นกระบวนการตรวจสอบโดยมีสํานกัตรวจสอบภายในท่ีมีหน้าท่ี

ดูแลรับผดิชอบในเร่ืองนีโ้ดยตรง สําหรับการประเมินนัน้ครอบคลมุในเร่ืองกระบวนการปฏิบตัิงาน การควบคุมทางการเงิน และการดูแลให้พนกังานของ

บริษัทปฏิบตัิอยู่ภายใต้กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องทัง้ภายในและภายนอกบริษัท  

ในเร่ืองนี ้ คณะกรรมการได้สอบทานแล้ว และมีความเหน็ร่วมกนัวา่ฝ่ายบริหารของบริษัท ตระหนกัและให้ความสําคญัในเร่ืองระบบการควบคุมภายใน

อย่างมาก โดยเร่งให้มีการปรับปรุงและพฒันาระบบการควบคุมภายในของบริษัททัง้ท่ีได้รับข้อมูลจากคณะกรรมการตรวจสอบและริเร่ิมโดยผู้บริหารของ

บริษัทเอง เพ่ือให้เกิดประสทิธิผลอย่างต่อเน่ืองและมีความสอดคล้องกบัสภาพทางธุรกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ประการถดัมา ในเร่ืองการกํากบัดูแลหนว่ยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผดิชอบในด้านการตรวจสอบภายในและการบริหารความเส่ียง ซึ่งถือว่าเก่ียวข้องโดยตรงกับ

การเพิม่ประสทิธิภาพท่ีได้กลา่วมาในข้างต้น 

ในเร่ืองนี ้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีโดยตรงในการกํากบัดูแลสํานกัตรวจสอบภายใน เพ่ือให้สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ รวมถึงได้สอบ

ทานแผนการปฏิบตัิงานประจําปีและผลการปฏิบตัิงานเป็นประจําทกุไตรมาส นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบยงัคอยติดตามในเร่ืองการแก้ไข

ปรับปรุงระบบการควบคุมตามข้อเสนอแนะท่ีได้จากการเข้าประเมินตามแผนการตรวจสอบประจําปีอย่างสม่ําเสมอด้วยเช่นกนั 

ในสว่นของการบริหารความเส่ียงนัน้ ภายหลงัจากท่ีบริษัทได้จดัตัง้คณะกรรมการความเส่ียงขององค์กรขึน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้คอยติดตาม

กระบวนการบริหารความเส่ียงขององค์กรท่ีดําเนนิการผ่านคณะกรรมการชุดดงักลา่ว เพ่ือให้บริษัทสามารถกําหนดแผนบริหารความเส่ียงเชิงกลยุทธ์และ

ดําเนนิการตามแผนได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ขอกลา่วโดยสรุปในภาพรวมต่อผู้ถือหุ้นทัง้ในเร่ืองการรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน

ของบริษัทวา่ในปี 2560 ท่ีผา่นมาบริษัทมีการรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป และได้มีการยกระดบัการกํากบัดูแลกิจการ

ท่ีสามารถสร้างการยอมรับเป็นท่ีน่าเช่ือถือต่อผู้มีสว่นได้เสียในฐานะบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้ดียิ่งขึน้ 

ประธานเปิดโอกาสให้ท่ีประชุมได้ซกัถามข้อสงสยั  
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เม่ือไม่มีข้อซกัถามเพิม่เติม ประธานขอให้ท่ีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ท่ีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระท่ี 4.  พจิารณาอนุมัตงิบการเงินประจาํปีของบริษัทสาํหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

ประธานกลา่วต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทํางบการเงินของบริษัท สําหรับรอบปีบญัชีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เพ่ือ

นําเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปีเพ่ือการพิจารณาและอนุมัติตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ

ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 39 งบการเงินดงักลา่วผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว 

บริษัทได้จดัสง่งบการเงินของบริษัทท่ีผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแล้วให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งท่ีส่งมา

ด้วยลําดับท่ี 3 รายละเอียดปรากฏตามหน้า 113 ถึง 170 ของรายงานประจําปีในภาษาไทย หรือหน้า 171 ถึง หน้า 219 ของรายงานประจําปีใน

ภาษาองักฤษ และได้เชิญนายชิเกะซกึุ ฟุคุดะ กรรมการรองผู้จดัการใหญ่ เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบปีบญัชีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 ต่อท่ีประชุม 

นายชิเกะซุกุ ฟุคุดะ กรรมการรองผู้จดัการใหญ่ รายงานต่อท่ีประชุมวา่สําหรับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 งบกําไรขาดทุนและงบ

กําไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ท่ีตรวจสอบแล้วซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในหน้า 113-117 ของงบการเงินในภาษาไทย 

และหน้า 171 - 175 ของงบการเงินในภาษาองักฤษ สามารถสรุปได้ดงันี ้

หน่วย : ล้านบาท 

                                                                งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2560 2559 2560 2559 

*สนิทรัพย์รวม 11,198 11,308 10,809 10,922 

สนิทรัพย์รวมซึง่ปรากฏตามงบการเงินรวมสําหรับปี 2560 ลดลง 110 ล้านบาท หรือร้อยละ 1 ในขณะท่ีสินทรัพย์รวมซึ่งปรากฏตามงบการเงินเฉพาะ

กิจการ ลดลง 113 ล้านบาท หรือร้อยละ 1 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดของบริษัท 

หน่วย : ล้านบาท 

                                                                งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2560 2559 2560 2559 

*หนีส้นิรวม 1,437 1,572 1,290 1,452 

หนีส้นิรวมลดลง 135 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.6 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากภาษีเงินได้ค้างจ่ายเป็นหลกั  ในทํานองเดียวกัน หนีส้ินรวมตามงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ลดลง 162 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.2 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของภาษีเงินได้ค้างจ่าย 

หน่วย : ล้านบาท 

                                                                งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2560 2559 2560 2559 

*รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 9,761 9,736 9,519 9,471 

ในปี 2560 รวมสว่นของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวม เพิม่ขึน้ 25 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.3 สว่นของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เพิ่มขึน้ 48 ล้าน

บาท หรือร้อยละ 0.5 

หน่วย : ล้านบาท 

                                                                งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2560 2559 2560 2559 

*รายได้จากการขายและ

การให้บริการ 
11,540 12,282 11,020 11,840 

รายได้จากการขายและการให้บริการในปี 2560 ตามงบการเงินรวม ลดลง 742 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.0 ในขณะท่ีตัวเลขในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ลดลง 820 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.9 ปริมาณขายท่ีลดลงมีสาเหตุมาจากความต้องการปุ๋ ยเคมีท่ีซบเซาอนัเน่ืองมาจากเกษตรกรมีกําลงัซือ้ไม่เพียงพอ 
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หน่วย : ล้านบาท 

                                                                งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2560 2559 2560 2559 

*ต้นทุนขายและต้นทุนจาก

การให้บริการ 
8,540 9,085 8,170 8,765 

ต้นทนุขายและต้นทนุจากการให้บริการของปี 2560 ตามงบการเงินรวม ลดลง 545 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.0 ในขณะท่ีตวัเลขในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ลดลง 595 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.8 ถึงแม้ว่าวตัถุดิบจะมีราคาสูงขึน้ แต่การเพิ่มขึน้ของค่าเงินบาทเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐได้ช่วยคงต้นทุนของ

วตัถุดิบไว้ นอกจากนี ้การท่ีต้นทนุขายและต้นทนุจากการให้บริการลดลงยงัสอดคล้องกบัยอดขายท่ีลดลง 

หน่วย : ล้านบาท 

                                                                งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2560 2559 2560 2559 

*กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษี

เงินได้ 
2,431 2,890 2,398 2,859 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปี 2560 ตามท่ีปรากฏในงบการเงินรวม ลดลง 459 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.9 จากปีก่อน กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษี

เงินได้ตามท่ีปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ ลดลง 461 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.1 จากปีก่อน 

หน่วย : ล้านบาท 

                                                                งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2560 2559 2560 2559 

*การแบ่งปันกาํไรส่วนท่ี

เป็นของบริษัทใหญ่ 
1,932 2,306 1,926 2,293 

ในปี 2560 การแบง่ปันกําไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ตามท่ีปรากฏในงบการเงินรวม ลดลง 374 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.2 ในขณะท่ีกําไรสําหรับปี

ตามท่ีปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ ลดลง 367 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.0 

หน่วย : ล้านบาท 

                                                                    งบการเงินรวม     งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2560 2559 2560 2559 

*การแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 
1,892 2,307 1,920 2,294 

ในปี 2560 การแบง่ปันกําไรเบด็เสร็จรวมสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ตามท่ีปรากฏในงบการเงินรวม ลดลง 415 ล้านบาท หรือร้อยละ 18 ในขณะท่ีกําไร

เบด็เสร็จรวมสําหรับปีนีต้ามท่ีปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ ลดลง 374 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.3 

หน่วย : ล้านบาท 

                                                                งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2560 2559 2560 2559 

*กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 3.30 3.94 3.29 3.92 

ในปี 2560 กําไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานตามท่ีปรากฏในงบการเงินรวม ลดลง 0.64 บาทต่อหุ้น หรือร้อยละ 16.2 และกําไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานตามท่ีปรากฏในงบ

การเงินเฉพาะกิจการ ลดลง 0.63 บาทต่อหุ้น หรือร้อยละ 16.1 

งบแสดงฐานะการเงินและกําไรขาดทนุเบด็เสร็จผา่นการตรวจสอบและรับรองโดยนายมนญู มนสูขุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4292 แห่งบริษัท 

ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั คณะกรรมการเสนอให้ท่ีประชุมนีพ้จิารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ประธานขอให้เลขานกุารบริษัทอ่านคําถามท่ีผู้ถือหุ้นสง่มาลว่งหน้าเก่ียวกบัเร่ืองในวาระนี ้และเรียนแจ้งคําตอบของบริษัท ในท่ีประชุม 

นายพชระ วรรธนวินจิ เลขานกุารบริษัท อ่านคําถามซึง่สง่มาจากนางสาววรางคณา หลกัคํา พร้อมคําตอบของบริษัทดงันี ้

คําถาม ในงบดุล บริษัทมีสินทรัพย์ในรูปเงินสดเยอะมาก มีแผนใช้เพ่ือการลงทนุสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นหรือไม่ อย่างไร 
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คําตอบ ตามกลยุทธ์ระยะกลางและระยะยาวของบริษัท บริษัทมีแผนท่ีจะลงทนุในประเทศเมียนมาร์ต่อไปอีก ในอนาคตตลาดในประเทศเมียนมาร์มี

ศกัยภาพท่ีจะเติบโตเทียบเท่ากบัประเทศไทย เพ่ือท่ีจะเป็นผู้จดัหาปุ๋ ยชัน้นําในประเทศเมียนมาร์ บริษัทจะสร้างโรงงานปุ๋ ยปัน้เม็ดด้วยไอนํา้และบริษัทยงั

ต้องลงทนุสร้างเครือข่ายการขายเพ่ือให้ครอบคลมุตลาดทัง้หมด เงินท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัก็จะใช้ในการลงทุนดงักลา่ว 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามข้อสงสยั 

นายสรุเชษฐ์ วินยิกูล ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทุนไทย ให้ข้อสงัเกตวา่ จากงบการเงินบริษัทมียอดขายลดลงร้อยละ 6 แต่กําไรลดลงร้อย

ละ 16 ซึง่ไม่สอดคล้องกนั เม่ือดูจากงบการเงินหวัข้อรายได้อ่ืน ในปี 2559 มีรายได้อ่ืน 398 ล้านบาท แต่ในปี 2560 ลดลงเหลือ 113 ล้านบาท เม่ือดู

รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19 รายได้ท่ีลดลงในปี 2560 นัน้มีสาเหตุมาจากในปี 2559 มีกําไรจากการขายอลงัหาริมทรัพย์จํานวน

มากประมาณ 280 ล้านบาท ซึง่นายชิเกะซกึุ ฟุคุดะ ไม่ได้กลา่วถึงขณะรายงานสรุปงบการเงินของบริษัท จึงอยากสอบถามว่าการท่ีกําไรลดลงถึงร้อยละ 

16 นัน้เกิดจากในปี 2559 บริษัทมีกําไรจากการขายอสงัหาริมทรัพย์จํานวนมากใช่หรือไม่ ในสว่นของค่าใช้จ่ายนัน้ หากดูโดยรวมแล้วมีจํานวนลดลง แต่

หากดูในรายละเอียด ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิม่ขึน้จํานวน 30 ล้านบาท อยากทราบวา่ค่าใช้จ่ายในการการบริหารท่ีเพิม่ขึน้นัน้เน่ืองมาจากสาเหตุใด 

ประธานกล่าวว่าผู้ถือหุ้นเข้าใจถูกต้องแล้ว กําไรในปี 2559 ท่ีมีจํานวนสงูมากนัน้มาจากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 

นายชิเกะซกึุ ฟุคุดะ กรรมการรองผู้จดัการใหญ่ กลา่ววา่ ในปี 2559 บริษัทขายอสงัหาริมทรัพย์เป็นท่ีดินในอําเภอบางปู (จงัหวดัสมุทรปราการ) ซึง่เป็น

ท่ีดินเปล่าท่ีไม่ได้ใช้งานและขายได้ราคาดี ซึง่บริษัทมีกําไรจากการขายท่ีดินดงักลา่วจํานวน 276 ล้านบาท สว่นค่าใช้จ่ายในปี 2560 ท่ีเพิม่ขึน้จากปี 

2559 นัน้มีสาเหตุหลกัมาจากโครงการในประเทศเมียนมาร์ บริษัทได้จดัตัง้ 2 หนว่ยงานขึน้ในประเทศเมียนมาร์ได้แก่ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี สาขาย่างกุ้ ง

และบริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จํากดั ซึง่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ในปี 2559 ทัง้ 2 หนว่ยงานยงัไม่มีการดําเนนิธุรกิจจึงไม่มีกําไรแต่มีการดําเนนิการในสว่น

ของสํานกังาน มีกิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรมส่ือสารองค์กร จึงมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเกิดขึน้ ทําให้ค่าใช้จ่ายการบริหารในปี 2560 เพิม่ขึน้เม่ือ

เทียบกบัปีท่ีผา่นมา ในสว่นของยอดขายลดลงร้อยละ 6 แต่กําไรลดลงร้อยละ 16 นัน้ เน่ืองจากบริษัทมีต้นทุนท่ีกําหนดไว้แนน่อนแล้ว เม่ือยอดขายลดลง

แต่ต้นทนุดงักลา่วไม่ได้ลดลงไปด้วย จึงทําให้กําไรลดลงกวา่ร้อยละ 16 

นายไพศาล วฒุิบญัชร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากปี 2557 – 2560 บริษัทมีแนวโน้มรายได้ลดลงแต่อตัราการทํากําไรมากขึน้ ตนเข้าใจวา่มีสาเหตุจาก

ต้นทนุวตัถุดิบท่ีลดลงในช่วง 3 – 4 ปีท่ีผ่านมา ในทางกลบักัน หากราคาวตัถุดิบปรับตวัเพิม่ขึน้บริษัทมีนโยบายในการจดัการอย่างไร และวตัถุดิบหลกัใน

การผลติคือยูเรียใช่หรือไม่และอยากทราบถึงต้นทนุท่ีมาจากวตัถุดิบหลกั 3 ชนดินัน้ได้แก่อะไรบ้าง 

นายจิโร่ นชิิยาม่า กรรมการผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ กลา่ววา่ ยูเรียเป็นวตัถุดิบในการผลติท่ีสําคญัชนดิหนึง่ของบริษัท แต่ไม่ใช่ทัง้หมด บริษัทเป็นผู้ผลติปุ๋ ย 

NPK N คือไนโตรเจน ซึง่บริษัทใช้ยูเรียและแอมโมเนียมซลัเฟต P คือฟอสเฟตซึง่บริษัทใช้แอมโมเนียมฟอสเฟตหรือเรียกวา่ DAP และ K คือโปรแทช 

บริษัทใช้โปรแทชหรือเรียกวา่ MOP ดงันัน้วตัถุดิบสําคญัในการผลติมี 4 ชนิดด้วยกนัได้แก่ ยูเรีย แอมโมเนียมซลัเฟต DAP และ MOP ยูเรียนัน้คิดเป็น

ต้นทนุของวตัถุดิบประมาณร้อยละ 10 – 15 ซึง่ไม่มีนยัสําคญั ในเร่ืองของราคาวตัถุดิบนัน้ ตัง้แต่ไตรมาสท่ีส่ีปีท่ีผ่านมาราคาวตัถุดิบได้ปรับตวัเพิม่ขึน้

อย่างต่อเน่ืองจนถึงขณะนีซ้ึง่บริษัทไม่สามารถควบคุมราคาวตัถุดิบได้ แต่บริษัทจะควบคุมระดบัสนิค้าคงคลงัให้เหมาะสมและปรับราคาขายสนิค้าของ

บริษัทให้สะท้อนกบัต้นทนุ 

นายไพศาล วฒุิบญัชร ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงแนวโน้มของราคาวตัถุดิบและวตัถุดิบท่ีบริษัทนําเข้าส่วนใหญ่มาจากประเทศจีนหรือไม่ 

นายจิโร่ นชิิยาม่า กรรมการผู้ ช่วยผู้จดัการใหญ่ กลา่ววา่ตนขอไม่แสดงความคิดเหน็เก่ียวกบัแนวโน้มราคาวตัถุดิบเน่ืองจากไม่สามารถคาดเดาได้ 

อย่างไรก็ดี ในไตรมาสท่ีส่ีของปีท่ีผา่นมา ผู้จดัหาวตัถุดิบรายใหญ่ในประเทศจีนมีปัญหาเน่ืองมาจากนโยบายการควบคุมมลพษิของรัฐบาลจีน ดงันัน้

วตัถุดิบจากประเทศจีนท่ีสง่ออกจึงมีจํานวนลดลงซึง่สง่ผลต่อราคาวตัถุดิบอย่างมาก บริษัทต้องเฝา้ระวงัสถานการณ์ในประเทศจีนอย่างใกล้ชิด สว่น

วตัถุดิบท่ีบริษัทนําเข้านัน้มาจากทัว่โลกไม่ไช่เพียงแต่ประเทศจีน 

นายววิฒัน์ คูสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสนิค้าคงเหลือในงบการเงินหน้า 113 และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 หน้า 136 สนิค้าคงเหลือมีจํานวน

มากเน่ืองจากเหตุใด ในการนีบ้ริษัทต้องมีการสํารองเผ่ือการปรับมูลค่าท่ีลดลง ในปี 2560 การสํารองเผ่ือการปรับมูลค่าท่ีลดลงมีจํานวนร้อยละ 0.37 

เพิม่ขึน้จากปี 2559 ซึง่มีจํานวนร้อยละ 0.05 การสํารองท่ีเพิม่ขึน้นัน้เกิดจากสินค้าใดท่ีอาจมีมูลค่าลดลง 

นายจิโร่ นิชิยาม่า กรรมการผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ กล่าวว่า สนิค้าคงคลงั ณ สิน้ปี 2560 มีจํานวนสงูกวา่ปี 2559 เน่ืองจากตามท่ีได้อธิบายไปแล้วในไตร

มาสท่ีส่ีของปีท่ีผา่นมาและไตรมาสแรกของปีนี ้ วตัถุดิบค่อนข้างมีจํากดัโดยเฉพาะประเทศจีนเน่ืองมาจากนโยบายการควบคุมมลพษิของรัฐบาลจีน 
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บริษัทจึงตัง้สนิค้าคงคลงัไว้สงูกวา่ปี 2559 เลก็น้อย แต่หากดูอตัราสว่นหมุนเวียนสนิค้าคงเหลือ (Inventory Turnover) ในรายงานประจําปีหน้า 17 ซึง่มี

จํานวนเท่าๆ กบัปี 2558 ดงันัน้จึงไม่มีนยัสําคญัสําหรับการเพิม่ขึน้ของสนิค้าคงเหลือ 

นายววิฒัน์ คูสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุในงบการเงินหน้า 113 ซึง่มีจํานวนประมาณ 25.8 ล้านบาท บริษัทมีแนวโน้มท่ีจะ

จําหน่ายสนิทรัพย์รายการนีใ้นระยะเวลาอันใกล้นีห้รือไม่ 

นายชิเกะซกึุ ฟุคุดะ กรรมการรองผู้จดัการใหญ่ กลา่วว่าบริษัทยงัไม่มีแผนการขายสนิทรัพย์รายการนี ้ ในรายละเอียด อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ

ได้แก่ท่ีดินแปลงเลก็ๆ ของบริษัทตัง้อยู่ในต่างจงัหวดั หากบริษัทมีโอกาสขายท่ีดินเหลา่นัน้ได้ในราคาท่ีดี บริษัทก็จะพจิารณาขาย 

นายววิฒัน์ คูสกุล ผู้ถือหุ้น กลา่ววา่เม่ือดูจากผลประกอบการของบริษัทแล้ว ตนขอช่ืนชมฝ่ายจดัการท่ีบริหารจดัการบริษัทได้ดีโดยสามารถรักษาสดัส่วน

ต้นทนุ กําไร ได้ใกล้เคียงกบัปีผ่านมา สว่นการท่ีกําไรปีนีล้ดลงจากปีท่ีผ่านมาเน่ืองจากในปีท่ีผา่นมาบริษัทได้มีการจําหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์ได้กําไรเป็น

จํานวน 200 กวา่ล้านบาทถือเป็นกําไรเพิม่ขึน้จากปกติ และเม่ือมีกําไรเพิม่ขึน้จากปกติบริษัทก็ได้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเพิม่ขึน้จากอตัราปกติด้วย ตน

ขอช่ืนชมฝ่ายบริหารในประเด็นนี ้ ถือว่าเป็นบริษัทท่ียุติธรรมมาก ตนได้ยกกรณีของบริษัทให้เป็นตวัอย่างกบับริษัทอ่ืนๆ ด้วย และขอสอบถามถึงกําไร

ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนในปี 2561 วา่จะมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทมากน้อยเพียงใด 

นายชิเกะซกึุ ฟุคุดะ กรรมการรองผู้จดัการใหญ่ กล่าวว่าบริษัทมีการทําสญัญาซือ้ขายเงินตราระหว่างประเทศกบัธนาคารสําหรับการซือ้ขายท่ีเป็นเงิน

สกุลต่างประเทศ เม่ือบริษัททําสญัญาซือ้ขายวตัถุดิบกบัผู้จดัหาซึง่จะเป็นเงินสกุลดอลลา่ห์สหรัฐเป็นหลกั บริษัทก็จะการทําสญัญาซือ้ขายเงินตรา

ระหวา่งประเทศกบัธนาคารทนัที ดงันัน้การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนจะมีการปอ้งกนัเต็มจํานวน กําไรของบริษัทจึงไม่มีความเส่ียงของอตัรา

แลกเปล่ียน 

นายววิฒัน์ คูสกุล ผู้ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะวา่ ในการจดบนัทกึการประชุมวา่ควรมีปีพทุธศกัราชกํากับตวัเลขทางการเงินด้วยของแต่ละปีด้วยเพ่ือปอ้งกนั

ความสบัสน และตนขอช่ืนชมบริษัทท่ีมีการเปิดเผยข้อมูลผลประกอบการและตอบคําถามได้ชดัเจนมาก 

นายปัญญา แสวงโชคชยั ผู้ รับมอบฉันทะจากนางสาววรางคณา หลกัคํา สอบถามวา่ในงบการเงินในรายงานประจําปีหน้า 113 หวัข้อเงินลงทุนในบริษัท

ย่อย เม่ือดูในหมายเหตุประกอบงบการเงินก็จะพบว่าเป็นเงินลงทนุในบริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จํากดั ในปี 2559 และปี 2560 รวมกนัได้ 780 ล้านบาท 

อยากทราบวา่มแผนการใช้เงินลงทนุในบริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ อย่างไร  

นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดัการใหญ่ กลา่ววา่ ในขณะนีบ้ริษัทยงัไม่มีแผนการลงทนุท่ีแนน่อนนอกเหนือไปจากการลงทนุท่ีผา่นมา ตามท่ีได้

กลา่วไปแล้ว ในระยะเวลา 5 – 10 ปีนีบ้ริษัทมุ่งเน้นให้บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จํากดั เติบโตอย่างแข็งแกร่งโดยใช้เงินลงทนุในครัง้แรก อย่างไรก็ดี ใน

อนาคตบริษัทอาจพจิารณาสร้างโรงงานผลติปุ๋ ยดงัเช่นในประเทศไทยหากสถานการณ์อํานวย เช่น มีความพร้อมของโครงสร้างพืน้ฐาน มีพลงังานไฟฟ้า

เพียงพอสําหรับโรงงานดงักลา่ว 

นายปัญญา แสวงโชคชยั ผู้ รับมอบฉันทะจากนางสาววรางคณา หลกัคํา สอบถามวา่ ใน 2 ปีท่ีผา่นมามีการใช้เงินไป 780 ล้านบาทใช่หรือไม่ 

นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดัการใหญ่ กลา่ววา่บริษัทได้ลงทุนในบริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จํากดั จํานวน 12.5 ล้านดอลล่าห์สหรัฐเพ่ือใช้สร้าง

โรงงานบรรจุปุ๋ ยและคลงัสนิค้า 

นายปัญญา แสวงโชคชยั ผู้ รับมอบฉนัทะจากนางสาววรางคณา หลกัคํา สอบถามวา่หากนําจํานวน 12.5 ล้านดอลลา่ห์สหรัฐคูณด้วย 35 จะเทา่กบั 300 

กวา่ล้านบาท แต่ในงบการเงินปี 2559 และ 2560 แสดงตวัเลข 780 ล้านบาท ขอให้ชีแ้จงวา่ทําไมจึงแสดงตวัเลขดงักลา่ว 

นายสวุชิ สุวรุจิพร กรรมการ กลา่ววา่ขอให้ผู้ถือหุ้นได้ดูรายงานประจําปีหน้า 159 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25.1.2 เงินลงทนุในบริษัทย่อย ซึง่

แสดงจํานวนเงินลงทนุในบริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จํากดั ณ สิน้ปี 2560 จํานวน 439.1 ล้านบาท ซึง่เป็นเงินลงทนุ 12.5 ล้านดอลลา่ห์สหรัฐ ตวัเลข 780 

ล้านบาทนัน้อาจเป็นเพราะผู้ถือหุ้นนําตวัเลขของปี 2560 รวมกบัปี 2559 ซึง่จะไม่ใช่เงินลงทนุในบริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จํากดั ณ สิน้ปี 2560 และได้

กลา่วต่อวา่ตนได้ไปเย่ียมชมโรงงานท่ีประเทศเมียนมาร์ ซึง่ตนรู้สกึต่ืนเต้นมาก ทําให้ตนนกึย้อนกลบัไป 40 กวา่ปีก่อนในวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2517 ซึง่เป็น

วนัท่ีตนเข้ารับตําแหนง่ผู้จดัการคนแรกของบริษัท ไทยเซน็ทรัลเคมี จํากดั (บมจ. ไทยเซน็ทรัลเคมี ในปัจจุบนั) ซึง่ก็เปรียบเสมือนว่าจะมีต้นไม้อีกต้นท่ีจะ

ให้ผลแก่บริษัทเกิดขึน้ในประเทศเมียนมาร์และบริษัทก็ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ขอให้ผู้ถือหุ้นได้ช่วยสนบัสนนุด้วย  
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นายวชิยั ศรีสพุรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าหุ้นของบริษัทท่ีราคาพาร์ (Par) 3 บาทนัน้ เม่ือใดจะมีการแตกพาร์เป็นราคา 1 บาท เพราะขณะนี ้Free Float 

ของบริษัทต่ํามากประมาณร้อยละ 2.32 ซึง่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถืออยู่ประมาณร้อยละ 97.68 หุ้นของบริษัทจึงซือ้ไม่ง่ายขายไม่คลอ่ง ปีท่ีผา่นมาราคาหุ้น

ของบริษัทเพิม่ขึน้ไปถึง 78.50 บาท ตนคิดว่าจะมีการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึน้ แต่ราคาหุ้นลดลงมาอยู่ท่ี 38.75 บาทในขณะนี ้ บริษัทสามารถทําให้ราคาหุ้น

เพิม่ขึน้ได้โดยการเพิม่อตัราการจ่ายเงินปันผลจากปีท่ีผา่นมาร้อยละ 81.60 เป็นร้อยละ 95 – 97  

ประธานกล่าวว่าคําถามดงักลา่วเก่ียวเน่ืองกบัวาระท่ี 5 จึงตอบคําถามนีใ้นวาระดงักลา่ว 

ประธานขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยการอนมุตัิในวาระนี ้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงบการเงินประจําปีของบริษัทสําหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียง 

เหน็ด้วย  572,639,379 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เหน็ด้วย  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

วาระท่ี 5 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงินกาํไรและการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

ประธานกล่าวขอให้เลขานกุารบริษัทชีแ้จงรายละเอียดวาระนีต้่อท่ีประชุม 

นายพชระ วรรธนวนิจิ เลขานกุารบริษัทกล่าวต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบงัคบัของบริษัท 

ข้อ 41 กําหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกําไรเทา่นัน้ และมาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 42 กําหนดให้บริษัทต้องจดัสรรกําไรสุทธิ

ประจําปีส่วนหนึง่ไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองจะมีจํานวน

ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัราประมาณร้อยละ 60 ของกําไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัหกัทุน

สํารองตามกฎหมาย ภาษี และขาดทนุสะสม (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ทัง้นี ้ ขึน้อยู่กบัแผนการลงทนุ

ของบริษัท ความจําเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเหน็สมควร 

จากผลการดําเนนิงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ท่ีผ่านมา บริษัทมีกําไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

จํานวน 1,919.6 ล้านบาท และมีทุนสํารองตามกฎหมายจดัสรรไว้แล้วจํานวน 175.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท ตามท่ี

มาตรา 116  แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัท กําหนดไว้ 

คณะกรรมการของบริษัทเหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนมุตัิการจดัสรรเงินกําไรเพ่ือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยจ่ายจาก

กําไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปีตามงบเฉพาะกิจการของผลการดําเนนิงานในปี 2560 โดยกําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับเงินปันผลในวนัท่ี 9 มีนาคม 

2561 (Record Date) ในอตัราหุ้นละ 2.00 บาท รวมเป็นเงินจํานวนทัง้สิน้ 1,169.4 ล้านบาท และกําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวนัท่ี 26 

เมษายน 2561 เงินปันผลจํานวนดงักลา่วคิดเป็นอตัราเงินปันผลท่ีจ่ายเทียบกบักําไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปีเทา่กบัร้อยละ 60.9 ซึง่สอดคล้องกบันโยบาย

การจ่ายเงินปันผลของบริษัท อย่างไรก็ตาม การเสนอจํานวนเงินปันผลดงักลา่วต้องได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อมูลการเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการปี 2560 และปี 2559 ปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุม 

ประธานขอตอบคําถามของนายวชิยั ศรีสพุรรณ ผู้ถือหุ้นท่ีถามคําถามในวาระก่อนหน้านี ้ ว่าคณะกรรมการบริษัทได้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นปีนีใ้ห้

จ่ายเงินปันผลในอตัราร้อยละ 60.9 ซึง่สอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท แต่หากเทียบกบัปีท่ีผ่านมาซึง่บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลท่ี

ร้อยละ 81.6 นัน้ เป็นการจ่ายในอตัราพเิศษเน่ืองจากบริษัทได้กําไรจากการขายอสงัหาริมทรัพย์ประมาณ 250 ล้านบาท บริษัทจึงตดัสนิใจจ่ายเงินปันผล

ในอตัราพเิศษดงักลา่ว แต่ปีนีเ้ป็นปีปกติ บริษัทจึงเสนอให้ท่ีประชุมพจิารณาจ่ายเงินปันผลตามอตัราการจ่ายเงินปันผลปกติคือประมาณร้อยละ 60 ของ

กําไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 

นายวชิยั ศรีสุพรรณ สอบถามยํา้ถึงการแตกพาร์ของหุ้นบริษัท ซึง่จะทําให้การซือ้ขายหุ้นของบริษัทคลอ่งตวัขึน้ 
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นายพชระ วรรธนวินจิ เลขานกุารบริษัท ได้อ่านทวนคําถามและคําตอบในช่วงแรกของการประชุมในเร่ือง Free Float สว่นในเร่ืองของการแตกพาร์นัน้

บริษัทยงัไม่ได้พจิารณาในขณะนี ้ แต่จะรับข้อเสนอแนะไว้เพ่ือเสนอให้ฝ่ายจดัการพจิารณาต่อไป ในสว่นของ Free Float ของบริษัทนัน้ยงัมีจํานวนเกิน

กวา่ร้อยละ 15 เป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

นายพีรวฒัน์ ธรรมาภิมณฑ์ ผู้ถือหุ้น กลา่ววา่ ปี 2559 บริษัทมีกําไรต่อหุ้นจํานวน 3.94 บาท เป็นกําไรจากการขายอสงัหาริมทรัพย์ประมาณ 250 ล้าน

บาท กําไรในสว่นนีห้ากคิดเป็นกําไรต่อหุ้นจะคิดเป็นจํานวนประมาณ 0.50 บาท ปี 2559 บริษัทจ่ายเงินปันผลท่ีอตัรา 3.20 บาทต่อหุ้น หากลบจํานวน

เงินปันผลพเิศษจากกําไรจากการขายอสงัหาริมทรัพย์ออกไป ก็จะเหลือจํานวนเงินปันผล 2.70 บาทต่อหุ้น เม่ือเทียบกบัปีนีซ้ึง่บริษัทมีกําไรต่อหุ้น 3.30 

บาท ขณะท่ีคณะกรรมการเสนอจ่ายเงินปันผลท่ีอตัรา 2.00 บาทต่อหุ้นคิดเป็นร้อยละ 60.9 ของกําไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปี ปี 2560 กําไรท่ีมาจากธุรกิจ

หลกัคิดเป็นสดัสว่นท่ีสงูกวา่ปี 2559 ซึง่หากคํานวนสดัสว่นเงินปันผลในปี 2559 ท่ีหกักําไรพเิศษจากการขายอสงัหาริมทรัพย์แล้วจะอยู่ท่ีร้อยละ 78 

นอกจากนีบ้ริษัทมีเงินลงทนุชั่วคราวจํานวนเยอะมากประมาณกวา่ 900 ล้านบาท ซึง่อตัราดอกเบีย้ท่ีบริษัทได้รับอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 1.00-1.50 และ

ตามท่ีกรรมการผู้จดัการใหญ่ได้กลา่วไว้ว่าบริษัทยงัไม่มีแผนการลงทุนขนาดใหญ่ในระยะเวลา 5-10 ปีนี ้ ประกอบกับกําลงัการผลติของบริษัท 

(Utilization Rate) ยงัไม่เต็มขีดความสามารถอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 80 จึงยงัไม่นา่จะมีการลงทนุขนาดใหญ่ในระยะเวลาอนัใกล้นี ้บริษัทจึงควรพจิารณา

จ่ายเงินปันผลให้มากขึน้เพ่ือให้เป็นทางเลือกของผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์เช่นอาจซือ้หุ้นของบริษัทและได้ผลตอบแทน

ประมาณร้อยละ 5 แทนการได้ผลตอบแทนเพียงร้อยละ 1.00-1.50 

นายพชระ วรรธนวินจิ เลขานกุารบริษัท กล่าวว่าได้มีการตอบคําถามในเร่ืองกระแสเงินสดของบริษัทจํานวนมากในช่วงต้นของการประชุมไปแล้ว ซึง่เงิน

สดของบริษัทนัน้จะเก็บไว้ใช้ลงทนุในอนาคต 

นายพีรวฒัน์ ธรรมาภิมณฑ์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า บริษัทมีเงินสดอยู่เป็นจํานวนมาก หากพจิารณาจ่ายเงินปันผลในอตัราร้อยละ 80 ของกําไร ก็ยงัไมมี่

ผลกระทบกับธุรกิจหลกัของบริษัท นอกจากนี ้ บริษัทก็ยงัไม่มีแผนการลงทนุในระยะสัน้นี ้ ควรพจิารณาปันผลให้กับผู้ถือหุ้นแทนท่ีจะนําเงินไปฝาก

ธนาคารซึง่ได้ดอกเบีย้เพียงอตัราร้อยละ 1.00-1.50 ซึง่ตนเหน็ว่าไม่คุ้มค่า 

นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดัการใหญ่ กลา่ววา่ จํานวนเงินสดท่ีปรากฏในงบการเงินในรายงานประจําปีนัน้เป็นจํานวน ณ สิน้ปีซึง่ไม่ใช่ฤดู

จําหน่ายปุ๋ ยจึงมีจํานวนสงูเป็นปกติ แต่หากเข้าสูฤ่ดูการจําหนา่ยปุ๋ ยในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม บริษัทต้องใช้เงินจํานวนนีใ้นการซือ้วตัถุดิบและจะมี

สนิค้าคงคลงัเพิม่ขึน้มาก ซึง่จําเป็นต้องใช้เงินจํานวนมาก บริษัทเหน็ว่าจํานวนเงิน ณ สิน้ปี 2560 ไม่ใช่จํานวนเงินท่ีสงูมากและเป็นจํานวนท่ีเหมาะสม

สําหรับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท 

นายพีรวฒัน์ ธรรมาภิมณฑ์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า หากดูจํานวนสนิค้าคงคลงัในรายงานประจําปีก็จะเห็นว่ามีจํานวนสงูอยู่แล้วและสถานการณ์การขายปุ๋ ย

ในประเทศไทยก็ไม่สดีูนกั ทําไมบริษัทจึงยงัต้องเพิม่ปริมาณสนิค้าคงคลงัอีก 

นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดัการใหญ่ กลา่วว่า จํานวนสนิค้าคงคลงั ณ สิน้ปีนัน้เป็นเพียงสนิค้าคงคลงัท่ีสํารองไปในฤดูแล้งซึง่การเพาะปลกู

น้อย แต่หากเข้าสูฤ่ดูหลกัในการเพาะปลกูแล้วบริษัทจะเพิม่จํานวนสนิค้าคงคลงัมากกวา่นีม้าก อนัท่ีจริงแล้วบริษัทได้เร่ิมซือ้วตัถุดิบเพ่ือใช้ในการผลติ

สนิค้าเพ่ือรองรับฤดูการหลกัในการเพาะปลกูและต้องใช้เงินจํานวนมากในการนี ้

 นายสรุเชษฐ์ วนิยิกูล ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามวา่ เป็นคําถามท่ีเก่ียวเน่ืองจากคําถามของนายพีรวฒัน์ ธรรมาภิมณฑ์ 

เม่ือบริษัทมีเงินสดจํานวนมาก บริษัทมีแนวคิดท่ีจะออกจากตลาดหลกัทรัพย์หรือไม่ เน่ืองจากอาจจะไม่มีความจําเป็นท่ีจะต้องระดมทนุในตลาด

หลกัทรัพย์แล้ว 

ประธานกล่าวว่าขณะนีบ้ริษัทยงัไม่มีนโยบายท่ีจะออกจากตลาดหลกัทรัพย์ 

จากนัน้ประธานขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้โดยการอนมุตัิในวาระนี ้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน และขอให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่เหน็ด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียง เม่ือเรียบร้อยแล้วให้ยกมือเพ่ือให้

เจ้าหน้าท่ีเก็บบตัรลงคะแนนเสียงดงักลา่ว 

ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมตด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดย

จ่ายจากกําไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปีตามงบเฉพาะกิจการของผลการดําเนนิงานในปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท รวมเป็นเงินจํานวนทัง้สิน้ 1,169.4 

ล้านบาท  ตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสียง 
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เหน็ด้วย  570,232,079 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.5796 

ไม่เหน็ด้วย  2,403,300  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4203 

งดออกเสียง 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

วาระท่ี 6. พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ประธานกลา่วต่อท่ีประชุมวา่ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 15 กําหนดวา่ในการประชุมสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้คณะกรรมการของบริษัทพ้นจากตําแหน่ง

ทัง้คณะ และให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการของบริษัทขึน้ใหม่ ทัง้นี ้กรรมการท่ีพ้นจากตําแหนง่ตามวาระ มีดงันี ้

1. คุณโยชิอากิ อิชิมูระ 

2. คุณสวุฒัน์ สืบสนัติกุล 

3. คุณโอภาส ศรีพรกิจขจร 

4. คุณเกษมศกัดิ์ มสัยวาณิช 

5. คุณเคียวซุเกะ ซาซากิ 

6. คุณชิเกะซกึุ ฟุคุดะ 

7. คุณจิโร่ นชิิยาม่า 

8. คุณกนกพร องัสนุทรสฤษดิ์ 

9. คุณสวุชิ สวุรุจิพร 

ในราวปลายเดือนมกราคม ถึง กุมภาพนัธ์ ของปีนี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท เม่ือสิน้สุด

ระยะเวลาท่ีเปิดให้มีการเสนอช่ือบคุคล ไม่มีผู้ถือหุ้นทา่นใดเสนอรายช่ือบคุคลเพ่ือการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

หลกัเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท มิได้ผ่านขัน้ตอนของคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากบริษัทไม่มีการ

แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบตัิตามท่ี

พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (และท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และท่ีมีการ

แก้ไขเพิม่เติม) ประกาศของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ท่ีเก่ียวข้องกําหนด 

คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีครบกําหนดวาระ 8 ทา่น ได้แก่ 

1. นายเคียวซุเกะ ซาซากิ 

2. นายสวุฒัน์ สืบสนัติกุล 

3. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร 

4. นายเกษมศกัดิ์ มสัยวาณิช 

5. นายชิเกะซกึุ ฟุคุดะ 

6. นายจิโร่ นชิิยาม่า 

7. นางสาวกนกพร องัสนุทรสฤษดิ์ 

8. นายสวุชิ สวุรุจิพร 

กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่ 

นอกจากนี ้ตวัทา่นประธานเอง นายโยชิอากิ อิชิมูระ พ้นจากตําแหนง่กรรมการบริษัทตามวาระในการประชุมครัง้นี ้คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อท่ี

ประชุมเพ่ือเลือกตัง้นายโยชิฮิโระ ทามูระ เข้าเป็นกรรมการของบริษัท รวมเป็นคณะกรรมการบริษัททัง้สิน้ 9 ทา่น 

บริษัทได้เชิญนายโยชิฮิโระ ทามูระ มาในการประชุมครัง้นีด้้วย จากนัน้ประธานขอให้นายโยชิฮิโระ ทามูระ ลกุขึน้ยืนแสดงตนต่อท่ีประชุม 

จากผู้ ท่ีไ ด้ รับการเสนอช่ือเข้ารับการเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษัท นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล นายโอภาส ศรีพรกิจขจร และนายเกษมศักดิ์  

มสัยวาณิช ได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการอิสระ 
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สําหรับรายละเอียดคุณสมบตัิของผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท รวมถึงประวตัิ การถือหุ้นในบริษัท การดํารงตําแหน่งใน

บริษัทอ่ืน จํานวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุม ตลอดจนนยิามของกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 7 

ประธานเปิดโอกาสให้ซกัถามคําถาม 

นายสรุเชษฐ์ วนิยิกูล ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย กลา่ววา่ขณะนีก้ารประชุมใช้เวลามานานมากแล้วซึ่งอาจจะนานกว่าปีท่ีผ่านมาท่ี

เสร็จสิน้การประชุมเวลา 13.40 น. จึงอยากให้ข้อเสนอแนะว่าการประชุมใช้เวลานานเน่ืองจากประธานต้องอ่านเนือ้หาในแต่ละวาระโดยอ่านเป็น

ภาษาองักฤษ ตนขอเสนอวา่ไม่จําเป็นต้องอ่านภาษาไทยซํา้เน่ืองจากผู้ ถือหุ้นมีคู่มือการประชุมอยู่แล้วสามารถอ่านตามไปได้เพ่ือเป็นการลดเวลาการ

ประชุม 

ประธานขอบคุณข้อเสนอแนะและจะรับไปปรับปรุงวธีิการประชุมต่อไป 

นายธงชยั ลกัขณะ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงการออกตามวาระของกรรมการวา่เหตุใดกรรมการของบริษัทออกตามวาระคราวละ 9 ท่าน ในขณะท่ีบริษัทอ่ืนๆ 

กรรมการออกตามวาระคราวละ 3 ทา่น  

นายพชระ วรรธนวนิจิ เลขานกุารบริษัทกลา่ววา่ การพ้นตําแหนง่ของกรรมการตามวาระเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทซึง่กําหนดวา่ในการประชุมสามัญ

ประจําปีทกุครัง้ ให้คณะกรรมการของบริษัทพ้นจากตําแหนง่ทัง้คณะและให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการของบริษัทขึน้ใหม่ 

นายธงชยั ลกัขณะ ผู้ถือหุ้น กลา่ววา่หากเป็นไปได้บริษัทควรแก้ไขข้อบงัคบัให้เป็นไปตามกฎหมายคือให้กรรมการออกตามวาระคราวละ 3 – 4 ทา่น 

คุณพรภินนัท์ อศัววฒันาพร ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซ่ี จํากัด เรียนชีแ้จงว่าพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด ฉบบัท่ีใช้

อยู่ในปัจจุบนักําหนดให้คณะกรรมการออกตามวาระทัง้ชุดเช่นเดียวกบัท่ีบริษัทปฏิบตัิอยู่ หากจะกําหนดเป็นอย่างอ่ืนต้องมีการแก้ไขข้อบงัคับของบริษัท 

ในกรณีของบริษัทอ่ืนๆ ซึง่กรรมการออกตามวาระ 3 – 4 ทา่นนัน้ เป็นการกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทดงักลา่ว 

นายพชระ วรรธนวนิจิ เลขานกุารบริษัทกลา่ววา่จะรับข้อเสนอดงักลา่วเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการพจิารณาต่อไป 

ประธานขอให้เลขานกุารบริษัทชีแ้จงวธีิการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

นายพชระ วรรธนวนิจิ เลขานกุารบริษัทชีแ้จงวีธีการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้ข้อบงัคบัข้อ 14 ของบริษัท ได้กําหนดวธีิการเลือกตัง้กรรมการของบริษัทไว้

เป็นแบบคะแนนเสียงสะสม หรือ Cumulative Voting ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ คูณด้วยจํานวนกรรมการท่ีจะ

เลือกตัง้ และผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดเลือกตัง้บคุคลคนเดียว หรือหากประสงค์จะเลือกหลายคนเป็นกรรมการก็สามารถแบ่ง

คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ให้บคุคลใดมากน้อยเพียงใดก็ได้ 

เพ่ือความเข้าใจเพิม่ขึน้ ขอยกตวัอย่าง ดงันี ้ผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นอยู่ 100 หุ้น เม่ือคูณกบัจํานวนกรรมการท่ีต้องเลือกตัง้ในปีนีจํ้านวน 9 คน ท่านจะมีสิทธิออก

เสียงทัง้หมดเทา่กบั 900 เสียง ในการออกเสียงลงคะแนน ท่านสามารถออกเสียงทัง้หมด 900 เสียงให้กับผู้ ได้รับการเสนอช่ือท่านใดท่านหนึ่งทัง้หมด 

900 เสียงก็ได้ หรือถ้าทา่นประสงค์จะเลือกหลายๆ คน หรืออยากจะเลือกทัง้ 9 คน ก็สามารถทําได้โดยแบ่งคะแนนเสียงท่ีท่านมีอยู่ 900 เสียงให้ใคร

จํานวนเทา่ใดก็ได้ เช่น ทา่นประสงค์จะออกเสียงให้ผู้ได้รับการเสนอช่ือท่านหนึ่งมากกว่าท่านอ่ืน ท่านก็สามารถลงคะแนนเสียงให้ผู้ ได้รับการเสนอช่ือ

ทา่นนัน้ 500 เสียง ทา่นจะเหลือจํานวนเสียงอยู่อีก 400 เสียง ท่านสามารถนํา 400 เสียงไปเฉล่ียลงคะแนนเสียงให้กับผู้ ได้รับการเสนอช่ือท่านอ่ืน ๆ 

ทัง้หมด 8 ทา่น หรือจํานวนก่ีทา่นก็ได้ แต่จํานวนคะแนนเสียงทัง้หมดท่ีท่านลงคะแนนได้สําหรับการเลือกตัง้กรรมการทัง้ 9 ท่านรวมแล้วจะต้องไม่เกิน 

900 เสียง 

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ทา่นกรอกจํานวนคะแนนเสียงท่ีทา่นประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนให้กับแต่ละบุคคลในช่องต่อจากคําว่า "เห็นด้วย" โดย

ประธานจะเสนอรายช่ือเป็นรายบุคคล หากท่านไม่ประสงค์จะเลือกบุคคลใดก็ให้ท่านทําเคร่ืองหมาย "ขีด"  ในช่องต่อจากคําว่า "เห็นด้วย" บริษัทจะ

จดัเก็บบตัรลงคะแนนเสียงภายหลงัจากท่ีประธานได้ขานรายช่ือครบทกุคนแล้ว และจะจัดเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทุกใบเพ่ือนบัคะแนนเสียง หากท่าน

ลงคะแนนเสียงครบถ้วนแล้วขอให้ยกมือเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บบตัรลงคะแนนเสียงของทา่น 

สําหรับผู้ รับมอบฉันทะท่ีผู้มอบฉันทะได้กรอกรายละเอียดการมอบฉันทะในหนงัสือมอบฉันทะแล้วแต่ไม่มีการระบุจํานวนหุ้นท่ีประสงค์จะออกเสียง

ลงคะแนนไว้ และคสัโตเดียน ขอให้ทา่นกรอกบตัรลงคะแนนเสียงอีกครัง้โดยระบุจํานวนหุ้นท่ีจะแบ่งให้กับแต่ละบุคคล ทัง้นี ้ในหนงัสือมอบฉันทะได้
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กําหนดให้อํานาจผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนผู้มอบฉนัทะได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควรได้ หากไม่ได้มีการระบุความประสงค์ในการ

ออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือท่ีประชุมมีการพจิารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ รวมถึงกรณีท่ีมีการ

แก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิม่เติมข้อเทจ็จริงประการใด 

ประธานขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้โดยจะประกาศรายช่ือเป็นรายบคุคลให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียงตามรายช่ือท่ี

ปรากฏในบตัรลงคะแนนเสียง และจะมีการจดัเก็บบตัรลงคะแนนเสียงพร้อมกันในคราวเดียว จากนัน้ประธานขอให้ผู้ ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงใน

บตัรลงคะแนนเสียง เม่ือเรียบร้อยแล้ว ให้ยกมือเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บบตัรลงคะแนนเสียงดงักลา่ว 

ประธานขอให้ผู้ ถือหุ้ นตรวจทานว่าได้มีการกรอกจํานวนเสียงถูกต้องตามท่ีประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงแล้ว ก่อนส่งให้

เจ้าหน้าท่ีของบริษัท ทัง้นี ้หากบตัรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นกรอกจํานวนเสียงไม่ถูกต้อง หรือเม่ือรวมจํานวนเสียงท่ีผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนแล้วมี

จํานวนเกินกวา่สทิธิออกเสียงลงคะแนนทัง้หมดท่ีผู้ถือหุ้นมี บตัรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะถูกถือเป็นบตัรเสีย หากผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่แน่ใจว่าคํานวณ

คะแนนเสียงถูกต้องหรือไม่ กรุณายกมือและเจ้าหน้าท่ีจะช่วยตรวจสอบอีกครัง้ 

ประธานเสนอรายช่ือกรรมการเป็นรายบคุคลให้ผู้ถือหุ้นพจิารณาเรียงตามลําดบัดงันี ้

1. นายเคียวซุเกะ ซาซากิ  กรรมการ 

2. นายสวุฒัน์ สืบสนัติกุล  กรรมการอิสระ 

3. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร  กรรมการอิสระ 

4. นายเกษมศกัดิ์ มสัยวาณิช  กรรมการอิสระ 

5. นายชิเกะซกึุ ฟุคุดะ  กรรมการ 

6. นายจิโร่ นชิิยาม่า  กรรมการ 

7. นางสาวกนกพร องัสนุทรสฤษดิ์ กรรมการ 

8. นายสวุชิ สวุรุจิพร  กรรมการ 

9. นายโยชิฮิโระ ทามูระ  กรรมการ 

ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมตเิลือกตัง้กรรมการบริษัททัง้ 9 ทา่น เป็นกรรมการบริษัทโดยมีผลลงคะแนนดงันี ้

 

ช่ือ  คะแนนเสียง 

1. นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการ 577,032,292 

2. นายสุวฒัน์ สืบสนัติกุล กรรมการอิสระ 577,022,284 

3. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร กรรมการอิสระ 577,021,484 

4. นายเกษมศกัดิ์ มสัยวาณิช กรรมการอิสระ 577,022,284 

5. นายโยชิฮิโระ ทามูระ กรรมการ 577,032,284 

6. นายชิเกะซกึุ ฟุคุดะ กรรมการ 577,034,084 

7. นายจิโร่ นชิิยาม่า กรรมการ 577,032,284 

8. นางสาวกนกพร องัสนุทรสฤษดิ์ กรรมการ 577,027,274 

9. นายสุวชิ สุวรุจิพร กรรมการ 507,615,906 

วาระท่ี 7.  พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธานกลา่วต่อท่ีประชุมวา่ บริษัทไม่มีการแต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน เพ่ือทําหน้าท่ีในการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ 

แต่คณะกรรมการของบริษัทพจิารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทในปีท่ีผา่นมา และเปรียบเทียบอ้างอิงกับอุตสาหกรรม

ในประเภทเดียวกบับริษัท ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าบําเหน็จกรรมการ และเบีย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง

พจิารณาจากผลประกอบการของบริษัท 



 

 17  
   

โดยข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการในปี 2559-2560 และค่าตอบแทนกรรมการท่ีเสนอสําหรับปี 2561 ปรากฏตามวาระท่ี 7 ในหน้า 4 ของหนงัสือเชิญ

ประชุม  

คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาและอนมุตัิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2561 เป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ไม่เกิน 15 ล้าน

บาทเพ่ือจดัสรรให้แก่กรรมการทัง้คณะ ทัง้นี ้ค่าตอบแทนดงักลา่วมีจํานวนเท่ากบัปีท่ีผา่นมา และไม่มีสทิธิประโยชน์อ่ืนสําหรับกรรมการบริษัท 

นายธงชยั ลกัขณะ ผู้ถือหุ้น ขอให้ยกตวัอย่างบริษัทท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนักับบริษัทท่ีบริษัทใช้พจิารณาเปรียบเทียบในการพจิารณา

ค่าตอบแทนกรรมการ 

นายพชระ วรรธนวินจิ เลขานกุารบริษัท กลา่วว่า ในการพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการนัน้ใช้ข้อมูลจากผลสํารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท

อุตสาหกรรมเดียวกนัซึง่เป็นค่าเฉล่ีย ผลการสํารวจไม่แยกจํานวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบริษัท 

นายธงชยั ลกัขณะ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิม่เติมวา่บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีท่ีผา่นมาเป็นจํานวนเทา่ใด 

นายชิเกะซกึุ ฟุคุดะ กรรมการรองผู้จดัการใหญ่ ตอบวา่ในปีท่ีผา่นมาบริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจํานวน 7.2 ล้านบาท ปรากฏอยู่ในรายงาน

ประจําปีหน้า 62 

ประธานขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยการอนมุตัิในวาระนี ้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น

ซึง่มาประชุม 

ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมอนมุตัิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2561 เป็นจํานวนเงินทัง้สิน้

ไม่เกิน 15 ล้านบาทเพ่ือจดัสรรให้กรรมการทัง้คณะตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียง 

เหน็ด้วย  572,631,379 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9986 

ไม่เหน็ด้วย  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 8,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0013 

วาระท่ี 8 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีสาํหรับปีบัญชี 2561 และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ประธานกลา่วต่อท่ีประชุมวา่ ตามมาตรา 120 แหง่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจําปีแต่งตัง้

ผู้สอบบญัชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบญัชีทกุปี ในการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี จะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้  

ในวาระนี ้ประธานเชิญนายสุวฒัน์ สืบสนัติกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแถลงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายสวุฒัน์ สืบสนัติกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ กลา่วต่อท่ีประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาและทบทวนการปฏิบตัิงานของผู้สอบ

บญัชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั ท่ีผา่นมาอยู่ในเกณฑ์ดี มีประสบการณ์และมาตรฐานการปฏิบตัิงานเป็นท่ียอมรับ ทําให้การ

ตรวจสอบบญัชีของบริษัทเป็นไปตามกรอบเวลาท่ีกําหนด นอกจากนี ้ ผู้สอบบญัชียงัคงมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสมัพนัธ์และไม่มีสว่นได้ส่วนเสียกับ

บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพจิารณาเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพจิารณาแต่งตัง้ นายมนญู มนสูขุ ผู้สอบ

บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4292 และ/หรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4301 และ/หรือนายชูพงษ์ สรุชุติกาล ผู้สอบบญัชีรับ

อนญุาตเลขท่ี 4325 แหง่บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทสําหรับปีบญัชี 2561  โดยให้ผู้สอบบญัชีทา่นใด

ทา่นหนึง่เป็นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงินของบริษัท ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีท่ีเสนอนี ้นายมนูญ มนสูขุ เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงิน

ของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี คือในปี 2558 -2560 สําหรับนายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ไม่เคยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท และนายชู

พงษ์ สรุชุติกาล ยงัไม่เคยได้รับแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 
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สําหรับค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควรเสนอให้กําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีเป็นจํานวนเงิน 2,570,000 บาท ซึง่

เพิม่ขึน้ร้อยละ 9.36 จากอตัราเดิมในปี 2560 เน่ืองจากผู้สอบบญัชีต้องมีขอบข่ายการตรวจสอบเพิม่ขึน้ในขัน้ตอนและมีความรับผดิชอบตามกฎเกณฑ์ท่ี

กําหนดโดยสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีมีรายละเอียดตามวาระท่ี 8 ในหน้า 4 หนงัสือเชิญประชุม 

ผู้สอบบญัชีของบริษัท และผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมบางบริษัท ไม่ได้สงักดัสํานกังานสอบบญัชีเดียวกนั เน่ืองจากบริษัทย่อย/บริษัทร่วม ได้

ใช้สํานกังานสอบบญัชีอ่ืนมาตัง้แต่เร่ิมต้นกิจการ และสํานกังานสอบบญัชีดงักลา่วสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสทิธิภาพ ไม่มีปัญหาลา่ช้า 

นอกจากนีค้่าบริการวชิาชีพในการสอบบญัชีมีจํานวนท่ีเหมาะสม 

ประธานกล่าวขอบคุณนายสวุฒัน์ สืบสนัติกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ และกลา่วว่าคณะกรรมการพจิารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทสําหรับปีบญัชี 2561 และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถาม 

นายธงชยั ลกัขณะ ผู้ถือหุ้นกลา่ววา่ในปีนีบ้ริษัทมีกําไรลดลง ดงันัน้ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีไม่ควรจะเพิม่ขึน้เน่ืองจากเนือ้งานไม่เพิม่ขึน้ ค่าตอบแทนท่ี

เพิม่ขึน้ควรเล่ือนไปเป็นปีหน้า 

ตวัแทนของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุ ไชยยศ สอบบญัชี จํากดั ชีแ้จงวา่ ผู้สอบบญัชีได้เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีในปีนีใ้นอตัราเดิมเทา่กับปีท่ีผา่น

มา สว่นค่าตอบแทนท่ีเพิม่ขึน้นัน้เป็นกรณีท่ีบริษัทย่อยในประเทศเมียนมาร์มีสาระสําคญัต่องบการเงิน ซึง่จะได้มีการพดูคุยกบัผู้บริหารก่อน 

เม่ือไม่ มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยการอนุมัติในวาระนี ้ จะต้องได้ รับคะแนนเสียงข้างมากของ 

ผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมตเิป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการแต่งตัง้ นายมนญู มนสูขุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4292 และ/หรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบ

บญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4301 และ/หรือนายชูพงษ์ สรุชุติกาล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4325 แหง่ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากัด 

เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2561 และ กําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีเป็นจํานวนเงิน 2,570,000 บาท ตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสียง 

เหน็ด้วย  572,631,379 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เหน็ด้วย  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 8,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

วาระท่ี 9 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

นายเอกฤทธิ์ บญุปิติ ผู้ถือหุ้น กลา่ววา่ในนามของผู้ถือหุ้น ตนขอขอบคุณประธานกรรมการบริษัทในความเสียสละทุ่มเทให้กับบริษัทรวมถึงความเป็น

ผู้ นําและขออวยพรให้ประธานกรรมการประสบพบเจอในสิ่งท่ีดีต่อไป ในขณะเดียวกัน ขอต้อนรับนายโยชิฮิโระ ทามูระ กรรมการใหม่ และหวงัว่า 

นายโยชิฮิโระ ทามูระ จะได้สานต่อสิง่ท่ีประธานกรรมการได้ริเร่ิมดําเนนิการไว้ต่อไป 

ประธานกลา่วขอบคุณ 

นายสรุเชษฐ์ วนิยิกูล ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย กลา่วขอบคุณบริษัทท่ีได้จดัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นได้เสร็จสิน้เรียบร้อย ซึ่งในปีนี ้

ได้ทําลายสถิติในการประชุมกลา่วคือแล้วเสร็จเกินเวลา 14.00 น. จึงขอเสนอแนะวา่ในครัง้ต่อไปบริษัทอาจพจิารณาเปิดประชุมให้เร็วขึน้ เช่นเร่ิมประชุม

ตัง้แต่ 09.00 น. และหากกรรมการทา่นใดมาลา่ช้าอาจจะมีการปรับเงินเพ่ือนํามาเลีย้งอาหารกลางวนัผู้ถือหุ้น นอกจากนีใ้นการจัดเตรียมอาหารว่างควร

คํานงึถึงสขุภาพผู้ถือหุ้นด้วยโดยอาจเพิม่ผลไม้แทนอาหารท่ีมีลกัษณะคล้ายอาหารฟาสต์ฟูด้ 

ประธานกลา่วขอบคุณและจะรับข้อเสนอแนะไว้พจิารณา 
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นายปัญญา แสวงโชคชัย ผู้ รับมอบฉันทะจากนางสาววรางคณา หลกัคํา สอบถามว่า ประการแรกบริษัทมีแนวนโยบายปรับปรุงการดําเนินงานให้

สอดคล้องกบันโยบายไทยแลนด์ 4.0 หรือไม ่ประการท่ีสอง ปัจจุบนัเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจอย่างมาก ในการนีเ้ทคโนโลยีการเกษตร 

(Agro-tech) ได้รบกวนการดําเนนิงานของบริษัทบ้างหรือไม่อย่างไร 

นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดัการใหญ่ กลา่ววา่สําหรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 นัน้ รัฐบาลมุ่งเน้นสนบัสนุนให้มีการคิดค้นนวตักรรมใหม่ๆ และ

อุตสาหกรรมท่ีรัฐบาลมุ่งเน้นอย่างหนึ่งคืออุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารนอกเหนือไปจากอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการนี ้บริษัทก็จะ

สนบัสนนุอุตสาหกรรมดงักลา่วโดยจดัหาปัจจยัทางการเกษตร บริษัทไม่มีกลยุทธ์ท่ีเก่ียวข้องกับนโยบายดังกล่าวโดยตรง แต่บริษัทก็ให้การสนบัสนุน

เกษตรกรทัว่ประเทศให้มีความมั่งคั่งเพิ่มขึน้ซึ่งก็เป็นไปในทางเดียวกับจุดมุ่งหมายของรัฐบาล สําหรับเทคโนโลยีใหม่นัน้ ปัจจุบนับริษัทยังไม่พบ

เทคโนโลยีใหม่ๆ ทางการเกษตรในประเทศไทย แต่ในต่างประเทศมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือเพิม่ผลผลติทางการเกษตร เช่น การวิเคราะห์สภาพพืน้ท่ี

เพาะปลกู บริษัทยงัคงมองหาเทคโนโลยีเหลา่นัน้เพ่ือท่ีจะต่อยอดธุรกิจของบริษัทต่อไป 

ประธานกลา่วขอบคุณท่ีประชุมและปิดประชุมเวลา 14.15 น. 

          

         X 

          (นายโยชิอากิ อิชิมูระ) 

              ประธานท่ีประชุม 


