รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ครัง้ ที่ 47
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีท่ ี 28 มีนาคม 2562
ห้ อง Banyan Ballroom โรงแรมบันยันทรี กรุ งเทพ
เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
นายพชระ วรรธนวินิจ เลขานุการบริ ษัทกล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นและได้ กล่าวว่ามีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองจานวน 152 ราย ถือหุ้นจานวน
3,966,472 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจานวน 164 ราย ถือหุ้นจานวน 545,701,119 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นมาประชุมจานวน 316 ราย นับจานวนหุ้นได้
ทังสิ
้ ้น 549,667,591 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 94.0062 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 32 และ
ได้ เชิญนายเคียวซุเกะ ซาซากิ ประธานกรรมการบริษัทซึง่ เป็ นประธานที่ประชุม กล่าวเปิ ดประชุมและดาเนินการประชุม
นายเคียวซุเกะ ซาซากิ ประธานที่ประชุม กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นและได้ กล่าวเปิ ดการประชุม จากนัน้ ประธานขอให้ เลขานุการบริษัทแนะนากรรมการ
ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทีม่ าร่วมประชุมในวันนี ้ และชี ้แจงเกี่ยวกับวิธีการดาเนินการประชุมและขันตอนการออกเสี
้
ยงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น
ในการประชุมวันนี ้
นายพชระ วรรธนวินิจ เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนากรรมการบริษัททังหมด
้
9 ท่านซึง่ ได้ มาเข้ าร่วมประชุมได้ แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายเคียวซุเกะ ซาซากิ
นายสุวฒ
ั น์ สืบสันติกลุ
นายโอภาส ศรีพรกิจขจร
นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช
นายโยชิฮิโระ ทามูระ
นายสุวิช สุวรุจิพร
นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์
นายจิโร่ นิชิยาม่า
นายชิเกะซึกุ ฟุคดุ ะ

ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผู้จดั การใหญ่
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นอกจากนี ้ มีผ้ บู ริหารของบริษัทเข้ าร่วมประชุม จานวน 5 ท่าน โดยมี
1.
2.
3.
4.
5.

นายวัชระ ปิ งสุทธิวงศ์ เจ้ าหน้ าที่บริหารและผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ – ด้ านธุรกรรมการค้ า และ สายงานการตลาด วิจยั และพัฒนา
นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์ เจ้ าหน้ าที่บริหารและผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ – ด้ านการผลิต
นายเรียวซุเกะ โฮริ เจ้ าหน้ าที่บริหารและผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ – ด้ านวางแผนองค์กร และ ด้ านบริหาร
นางมณฑา เกษตรศิลป์ ชัย เจ้ าหน้ าที่บริหารและผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ-ใหญ่ – ทรัพยากรมนุษย์
นายโค โทจิมา่ เจ้ าหน้ าที่บริหารและผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ – สาขาย่างกุ้ง

สาหรับผู้สอบบัญชีและที่ปรึ กษา บริ ษัทได้ เรี ยนเชิญตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัท จากบริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เข้ าร่ วม
ประชุมด้ วยเพื่อตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทได้ เชิญทีมงานที่ปรึกษากฎหมายจากบริ ษัท เบเคอร์ แอนด์
แม็คเค็นซี่ จากัด มาเข้ าร่ วมประชุมเพื่อตอบข้ อซักถามทางกฎหมายเกี่ยวกับการประชุม และตรวจสอบการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียงให้
เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริษัท นอกจากนี ้ บริษัทได้ จดั ให้ มีผ้ ทู าหน้ าที่เป็ นล่ามแปลในการประชุมนี ้
ในระหว่างวันที่ 24 มกราคม ถึง 21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา บริษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น ส่งคาถาม เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับ
การเลือกตังต
้ าแหน่งกรรมการล่วงหน้ า เมื่อสิ ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นส่งคาถาม เสนอวาระการประชุม หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการ
เลือกตังต
้ าแหน่งกรรมการล่วงหน้ ามายังบริษัท
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สาหรับวิ ธีการดาเนินการประชุมในวันนี ้ บริ ษัทได้ นาข้ อสังเกตที่ได้ รับจากการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่า นมาเกี่ยวกับระยะเวลาในการประชุมซึ่งใช้ เวลา
ค่อนข้ างมาก มาพิจารณา และปรับปรุงวิธีการดาเนินการประชุมในครัง้ นี ้
จากนัน้ เลขานุการบริษัทได้ ชี ้แจงวิธีการดาเนินการประชุมดังนี ้
1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลาดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนาเสนอข้ อมูลในแต่ละวาระ และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อ
ผู้รับมอบฉันทะซักถามก่อนแล้ วจึงจะให้ มีการลงมติสาหรับวาระนัน้ ๆ
2. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้ องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือและขอให้ แจ้ งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่เป็ นผู้รับ
มอบฉันทะ กรุณาแจ้ งชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้ รับมอบฉันทะให้ ที่ประชุมทราบด้ วย
3. ในการซักถามของผู้ถือหุ้น ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดซักถามทีละคาถามเพื่อให้ กรรมการหรื อผู้ที่กรรมการมอบหมายสามารถตอบคาถาม
ของได้ อย่างครบถ้ วน และขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาแบ่งสรรจานวนคาถามในแต่ละคราวอย่างเหมาะสมเพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นท่านอื่นได้ ซกั ถามด้ วย
4. สาหรับการใช้ ภาษาในการประชุมในวันนี ้ ประธานในที่ประชุมจะดาเนินการประชุมด้ วยภาษาอังกฤษ โดยเลขานุการบริ ษัทจะแปลเป็ น
ภาษาไทย
นอกจากนี ้ ด้ วยความพยายามที่จะลดความซ ้าซ้ อนในการใช้ ภาษาสองภาษาในการชี ้แจงหรืออธิบายเรื่องเดียวกัน


ในการดาเนินการประชุมในวาระต่าง ๆ ตามข้ อเสนอของบริษัท โดยหลักจะชี ้แจง อธิบาย หรื อดาเนินการเป็ นภาษาไทย ยกเว้ นในวาระที่ 2
เรื่องรับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในปี 2561 และรายงานประจาปี ของคณะกรรมการ ซึง่ กรรมการผู้จดั การใหญ่ จะเป็ นผู้รายงานต่อ
ที่ประชุมเป็ นภาษาอังกฤษ และเลขานุการบริษัทจะแปลเป็ นภาษาไทยให้ ทา่ นผู้ถือหุ้นได้ รับทราบ



ในการซักถามคาถามของผู้ถือหุ้น ท่านผู้ถือหุ้นสามารถซักถามโดยใช้ ภาษาไทย และผู้ทาหน้ าที่ล่ามจะแปลภาษานัน้ เป็ นภาษาญี่ปนให้
ุ่ แก่
กรรมการได้ รับทราบ



ในการตอบคาถามโดยกรรมการชาวญี่ปนุ่ หรือผู้ได้ รับมอบหมายชาวญี่ปนุ่ จะใช้ ภาษาญี่ปนุ่ และผู้ทาหน้ าที่ลา่ มจะแปลภาษาญี่ปนนั
ุ่ นเป็
้ น
ภาษาไทยให้ ที่ประชุมได้ รับทราบ

การดาเนินการประชุมด้ วยภาษาไทยและภาษาญี่ปนดั
ุ่ งกล่าวข้ างต้ นนัน้
ประการแรก เป็ นความพยายามของบริษัทในการที่จะจัดการด้ านระยะเวลาที่ใช้ ในการประชุมให้ มีประสิทธิภาพ
ประการที่สอง การใช้ ภาษาญี่ ปุ่ นซึ่งเป็ นภาษาหลักสาหรั บกรรมการชาวญี่ ปุ่ นในการสื่อสารค าถามและการตอบค าถามของผู้ถือหุ้น โดยมิได้ ใ ช้
ภาษาอังกฤษนัน้ เป็ นความตังใจของกรรมการชาวญี
้
่ปนที
ุ่ ่จะได้ เข้ าใจคาถามและตอบคาถามของท่านผู้ถือหุ้นได้ ชดั เจน แทนการใช้ ภาษาอังกฤษซึ่งเป็ น
ภาษาที่สองของกรรมการชาวญี่ปนุ่
คณะกรรมการหวังเป็ น อย่างยิ่งว่า การดาเนิ น การประชุมตามวิ ธี การต่า ง ๆ ดังกล่า วข้ า งต้ นจะช่ว ยจัด การด้ า นระยะเวลาที่ ใ ช้ ใ นการประชุมให้ มี
ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี คณะกรรมการจะตรวจทานวิธีการดาเนินการประชุมที่ใช้ นี ้เพื่อนาไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงวิธีการดาเนินการประชุมผู้
ถือหุ้นให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้นต่อไป
สาหรับขันตอนการออกเสี
้
ยงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในการประชุมวันนี ้
1. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
2. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะแต่ละท่านจะได้ รับแจกบัตรลงคะแนนเสียงขณะลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม หากท่านใดยัง
ไม่ได้ รับบัตรลงคะแนนเสียง กรุณายกมือเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบการออกบัตรลงคะแนนเสียงให้ กบั ท่านต่อไป
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3. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเว้ นวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ซึง่ เป็ นวาระเสนอเพื่อรับทราบ และวาระที่ 6 เรื่ องการเลือกตังกรรมการ
้
นัน้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้ วย หรือประสงค์จะงดออกเสียงในวาระนัน้ ขอให้ ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้ รับ
แจกขณะลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม เมื่อเรียบร้ อยแล้ ว ขอให้ ยกมือเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากท่าน
ในการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง หากมีการลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือมีการแก้ ไขแต่ไม่มีการลงลายมือชื่อกากับ หรื อมี
การแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้ นกรณีของ Custodian) หรือมีการขีดฆ่าบัตรทังบั
้ ตร จะถือเป็ นบัตรเสีย
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มิได้ คดั ค้ าน หรืองดออกเสียง จะถือว่าท่านเห็นด้ วย ท่านไม่ต้องกรอกบัตรลงคะแนนเสียง หรือส่งบัตรลงคะแนน
เสียง
4. สาหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกจากตาแหน่งตามวาระ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับ
มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามรายชื่อที่เสนอเป็ นรายบุคคล และบริ ษัทจะใช้ วิธีการเลือกตัง้ กรรมการตามที่
ข้ อบังคับข้ อ 14 ของบริษัทกาหนดไว้ คือ วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสมหรื อ Cumulative Voting ส่วนรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน
บริษัทจะแจ้ งให้ ทราบในวาระดังกล่าว
ในการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงสาหรับการเลือกตัง้ กรรมการ บริ ษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทังหมด
้
เพื่อนับคะแนนเสียงการเลือกตัง้
กรรมการเป็ นรายบุคคล
5. ในการนับคะแนนเสียงในทุกวาระ ยกเว้ นวาระที่ 6 เรื่องการเลือกตังกรรมการ
้
บริษัทจะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียงในวาระ
นันหั
้ กออกจากจานวนเสียงทัง้ หมดที่เข้ าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงเห็นด้ วยในวาระนัน้ ๆ ทัง้ นี ้ ในกรณีที่ไม่มีผ้ ูใด
คัดค้ านหรือแสดงความเห็นเป็ นอย่างอื่น ให้ ถือว่า ที่ประชุมเห็นด้ วยหรือมีมติอนุมตั ิ
นอกจากนี ้ ระหว่างการนับคะแนนเสียง เพื่อมิให้ เป็ นการเสียเวลา ประธานในที่ประชุมจะดาเนินการประชุมในวาระถัดไป
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถามเกี่ยวกับวิธีการดาเนินการประชุมหรือการออกเสียงลงคะแนน
เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ครัง้ ที่ 46

ประธานเสนอให้ ทปี่ ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ครัง้ ที่ 46 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 บริษัทได้
จัดส่งสาเนารายงานการประชุม ซึง่ ได้ บนั ทึกถูกต้ องตามความเป็ นจริงให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม
นายชูพงษ์ บุญญสิริวฒ
ั น์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงวาระที่ 8 ในรายงานการประชุมครัง้ ที่ผ่านมา ซึง่ กาหนดค่าสอบ
บัญชีไว้ ที่ 2,570,000 บาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2560 ร้ อยละ 9.36 แต่ในการประชุมครัง้ นี ้ วาระที่ 8 (ในหนังสือเชิญประชุม) แสดงค่าสอบบัญชีของปี ที่ผ่านมา
เป็ นจานวน 2,350,000 บาท ตนไม่แน่ในว่าจานวนค่าสอบบัญชีใดถูกต้ อง
นายชิเกะซึกุ ฟุคดุ ะ กรรมการรองผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน ตอบคาถามว่า ทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นปี ทผี่ ่านมาได้ อนุมตั ิคา่ สอบบัญชีประจาปี
2561 เป็ นจานวน 2,570,000 บาท ซึง่ เป็ นจานวนที่รวมงานตรวจบัญชีของบริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จากัด ในกรณีที่ดาเนินกิจการตามปกติ อย่างไรก็ดี ใน
ปี ที่ผ่านมา บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จากัด อยูใ่ นช่วงก่อสร้ าง ยังไม่มีการเริ่ มดาเนินกิจการอย่างจริงจังมากนัก ดังนันค่
้ าสอบบัญชีของปี 2561 ที่บริษัท
ชาระจริงจึงลดลงมาอยูท่ ี่จานวน 2,350,000 บาท
นายชูพงษ์ บุญญสิริวฒ
ั น์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ตังข้
้ อสังเกตว่าในรายงานการประชุมวาระที่ 6 เรื่องการเลือกตังกรรมการ
้
การ
ลงมติแสดงเพียงคะแนนเสียงที่เลือกตังกรรมการ
้
ในขณะที่การลงมติในวาระอื่นๆ มีการแสดงจานวนเสียงที่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย งดออกเสียงและบัตร
เสีย
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นายพชระ วรรธนวินิจ เลขานุการบริษัท ชี ้แจงว่า เนื่องจากในการเลือกตังกรรมการ
้
บริษัทใช้ วิธีลงคะแนนแบบสะสมหรื อ Cumulative Voting ซึ่งจานวน
เสียงของผู้ถือหุ้นจะมาจากการนาจานวนหุ้นคูณด้ วยจานวนกรรมการที่จะเลือกตัง้ แล้ วให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ซึง่ เป็ นวิธีที่กาหนดไว้ ใน พรบ.
บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 วิธีการเลือกตังไม่
้ ได้ กาหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงไม่เห็นด้ วยหรืองดออกเสียง ในรายงานการประชุมจึงแสดงเพียงคะแนน
เสียงที่กรรมการแต่ละท่านได้ รับ
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทขอให้ ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยการอนุมตั ิวาระนีจ้ ะต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 46 ประชุมเมื่อ
วันที่ 29 มีนาคม 2561 ด้ วยคะแนนเสียง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 2

550,764,172
171
0
0

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9999
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ -

รับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2561 และรายงานประจาปี ของคณะกรรมการ

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการขอถือโอกาสนี ้นาเสนอข้ อมูลให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบภาพรวมเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัทในปี 2561 โดย
ประธานได้ เชิญนายโยชิฮิโระ ทามูระ กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารของบริษัทเป็ นผู้รายงานต่อที่ประชุม
นายโยชิฮิโระ ทามูระ กรรมการผู้จดั การใหญ่ กล่าวว่าในนามของคณะผู้บริหาร ผมขอถือโอกาสนี ้ขอบคุณผู้มีส่วนได้ เสียทุกท่านที่ได้ ให้ การสนับสนุนแก่
บริษัทมาอย่างสม่าเสมอ ไทยเซ็นทรัลเคมี ประสบความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจในฐานะผู้ผลิตและผู้จดั จาหน่ายปุ๋ ยเคมีรายใหญ่ที่สดุ ของประเทศไทย
มากว่า 45 ปี แล้ ว โดยได้ รับการสนับสนุนและความร่วมมืออย่างแข็งแกร่ งจากผู้มีส่วนได้ เสียทุกท่าน อันได้ แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า ผู้จัดหาสินค้ า ชุมชน
ท้ องถิ่น และเกษตรกร
ในปี 2561 เศรษฐกิจไทยเติบโตที่ร้อยละ 4.1 โดยได้ รับแรงขับเคลื่อนหลักมาจากการบริ โภคภายในประเทศและการลงทุนภาครัฐ อย่างไรก็ตาม ภาค
เกษตรกรรมไม่ได้ อยูใ่ นบรรยากาศเชิงบวก พืชผลทางการเกษตรหลายชนิด ซึง่ รวมถึงยางพารา ปาล์มน ้ามัน และอ้ อย มีราคาลดลง ส่งผลให้ เกษตรกรมี
กาลังซื ้อต่าลง นอกจากนี ้ ราคาวัตถุดิบได้ ปรับตัวสูงขึ ้นอย่างมาก ทาให้ เกษตรกรไม่สามารถซื ้อปุ๋ ยที่มีคณ
ุ ภาพสูงได้ อีกทังปริ
้ มาณนา้ ฝนที่ ไม่เพียงพอใน
เขตเพาะปลูกหลักในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกก็ยิ่งทาให้ กิจกรรมการเพาะปลูก และการใช้ ปยเคมี
ุ๋
ลดน้ อยลง
การดาเนินงานของบริษัทได้ รับผลกระทบจากการที่อปุ สงค์ของปุ๋ ยเคมีลดลงอันเป็ นผลสืบเนื่องมาจากปั จจัยดังกล่าวข้ างต้ นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ภายใต้
สถานการณ์นี ้ คณะผู้บริหารได้ ดาเนินกิจการบริษัทเพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายการดาเนินงาน เพื่อที่จะสร้ างผลตอบแทนทีน่ ่าพึงพอใจจากการลงทุน
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านดังนี ้
1)

การติดตามตลาดอย่างใกล้ ชิด เพื่อให้ ทราบถึงอุปสงค์และความต้ องการที่แท้ จริงของเกษตรกร เพื่อกาหนดแผนการผลิตและการจัดหาอย่าง
เหมาะสมที่สดุ โดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะลดระดับสินค้ าคงคลัง

2)

การรักษามาตรฐานคุณภาพขันสู
้ งสุดของผลิตภัณฑ์

3)

ความท้ าทายที่จะปรับปรุงกาลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง

4)

การไม่เก็งกาไร และ

5)

การสร้ างความพึงพอใจของลูกค้ าและเกษตรกร

ด้ วยนโยบายนี ้ บริษัทได้ ใช้ ความพยายามในทุกด้ านเพื่อที่จะลดระดับสินค้ าคงคลังให้ น้อยที่สดุ และสร้ างผลกาไรสูงสุด แม้ จะอยูใ่ นสถานการณ์ทคี่ วาม
ต้ องการปุ๋ ยไม่ได้ อยูใ่ นระดับสูง บริษัทมีกาไรสุทธิรวมสาหรับปี ในส่วนที่เป็ นของบริษัท 2561แม่อยูท่ ี่ 1,บาท 2.22 ล้ านบาท และกาไรต่อหุ้นอยูท่ ี่ 331
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เพื่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริษัท แม้ ในภาวะที่อปุ สงค์ของปุ๋ ยในประเทศตกต่า บริษัทจึงเน้ นที่การส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้ าน ซึง่ รวมถึงเมียนมาร์
ลาว และกัมพูชา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเมียนมาร์ คลังสินค้ าและโรงงานแบ่งบรรจุข องบริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จากัด ที่ติลาวา ซึง่ มีเป้าหมายที่จะ
ยกระดับของบริษัทในประเทศนัน้ ได้ เริ่มต้ นดาเนินงานอย่างครบวงจรแล้ วในปี นอกจากนี ้ บริษัทได้ เริ่มต้ นปรับปรุงการดาเนินธุรกิจให้ สอดคล้ อง 2561
เอาใจใส่" และ "พัฒนาคนของเรา" "มุง่ มัน่ สร้ างคุณค่า" งสามประการ อันได้ แก่และพันธกิจทั ้ "ที่หนึ่งในใจเกษตรกร" กับวิสยั ทัศน์ใหม่ คือต่อสังคมโดย "
บริษัทได้ สร้ างวัฒนธรรมองค์กรให้้แข็งแกร่งตามวิสยั ทัศน์และพันธกิจใหม่ เพื่อการเติบโตยิ่งขึ ้นต่อไปในอนาคต
สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่งบการเงินและข้ อมูลในรายงานประจาปี
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมได้ ซกั ถาม
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามถึงข้ อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทเปรียบเทียบระหว่างปี 2559 – 2561 ในรายงานประจาปี หน้ า 18 และ
19 หัวข้ ออัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร เมื่อพิจารณาอัตรากาไรขัน้ ต้ นเปรี ยบเทียบ 3 ปี ระหว่างปี 2559 – 2561 ซึ่งแสดงอัตราส่วนร้ อย
ละ 26.03 ร้ อยละ 26.00 และร้ อยละ 22.14 ตามลาดับ ลดลงอย่างต่อเนื่อง อัตรากาไรสุทธิแสดงอัตราร้ อยละ 18.18 ในปี 2559 ลดลงเหลือร้ อยละ
16.58 ในปี 2560 และร้ อยละ 12.73 ในปี 2561 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นแสดงอัต ราร้ อยละ 25.80 ในปี 2559 ลดลงเหลือร้ อยละ 20.00 ในปี 2560
และเหลือร้ อยละ 13.65 ในปี 2561 ซึง่ แสดงให้ เห็นแนวโน้ มการลดลงในความสามารถในการทากาไรของบริษัท ในวาระต่อๆ ไปซึง่ ก็คือวาระการจ่ายเงิน
ปั นผลนัน้ ตนในฐานะผู้ถือหุ้นก็จะถูกลงโทษโดยการได้ เงินปั นผลลดลง อัตราส่วนทางการเงินในหน้ า 19 นี ้ เปรียบเสมือนผลการตรวจสุขภาพซึ่งสะท้ อน
ให้ เห็นว่าประสิทธิภาพในการทางานเป็ นอย่างไร อย่างไรก็ดี สิ่งนีไ้ ด้ เกิดขึน้ แล้ ว ตนอยากทราบว่าในปี 2562 นี ้ บริ ษัทจะแก้ ไขอย่างไร ซึ่งในคาตอบนัน้
อย่าโทษดินฟ้าอากาศ อุปสรรคหรือข้ อจากัด แต่เป็ นการท้ าทายความสามารถในการบริหารจัดการ
นายโยชิฮิโระ ทามูระ กรรมการผู้จดั การใหญ่ กล่าวขอบคุณสาหรับความเห็น และกล่าวต่อว่า ตนขอเท้ าความถึงหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ฉบับวันนี ้ ซึง่
ได้ ระบุถึงดัชนีราคาสินค้ าเกษตรซึ่งตกต่าลงอย่างต่อเนื่องเป็ นเวลา 24 เดือน ตังแต่
้ เดือนเมษายน 2560 จนถึงปั จจุบนั อาทิ ยางพารา ปั จจุบนั มีมลู ค่า
เพียง 1 ใน 3 ของราคายางในปี 2560 จากกรณีดงั กล่าวก็ได้ สง่ ผลกระทบต่อกาลังซื ้อของเกษตกรเนื่องจากรายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ต่าลง ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็ นปุ๋ ยเคมีคณ
ุ ภาพสูงซึง่ ราคาก็คอ่ นข้ างสูงด้ วย เมื่อเกษตกรมีรายได้ ลดลงก็จะซื ้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทน้ อยลงทาให้ ยอดขาย
ของบริษัทลดลง นอกจากนัน้ ราคาวัตถุดิบในการผลิตสินค้ าของบริษัทก็สงู ขึ ้นสวนทางกับราคาสินค้ าเกษตรที่มีแนวโน้ มลดลงมาโดยตลอด ซึ่งบริ ษัทก็
ยังไม่สามารถปรับราคาสินค้ าให้ สอดคล้ องกับต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้นได้ ทาให้ กาไรของบริ ษัทไม่ดีเท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม บริ ษัทในฐานะผู้ผลิต ก็ยงั คงจะต้ อง
รักษาคุณภาพของสินค้ า ให้ อยู่ในระดับสูงแต่ในขณะเดียวกัน บริ ษัทก็ต้องพยายามอย่างยิ่งในการลดต้ นทุน การผลิต เพื่อให้ สินค้ าของบริ ษัทเป็ น ที่
น่าสนใจของเกษตรกรและเป็ นตัวเลือกลาดับต้ นๆ ของเกษตรกร บริษัทจะพยายามต่อไป
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าตนเพียงสะท้ อนให้ เห็นถึงแนวโน้ มการลดลงของการทากาไรของบริ ษัท สิ่งที่เกิดขึน้ แล้ วตนไม่ร้องเรี ยนอะไร แต่
ตนอยากทราบว่าในปี 2562 นี ้ บริษัทจะแก้ ไขอย่างไรบ้ าง และตามที่ตนได้ ยินมาเรื่องปุ๋ ยหมักไร้ สารเคมี ปุ๋ ยออแกนิคหรือปุ๋ ยอินทรีย์ อันที่จริงแล้ วทุกสิ่งก็
ล้ วนแต่ประกอบด้ วยสารเคมี ควรจะได้ มีการทาความเข้ าใจในเรื่ องนี ้ ในเรื่ องของสินค้ าของบริ ษัทซึ่งมีคณ
ุ ภาพดี บริ ษัทวางตาแหน่งสินค้ าไว้ ระดับหนึ่ง
ในเรื่ องของการตลาดควรมีสินค้ าที่มีคุณภาพที่แตกต่างกันเพื่อรองรับลูกค้ าที่หลากหลาย นอกจากนี ้ สูตรปุ๋ ยซึ่งมีสดั ส่วนของธาตุอาหาร NPK จาก
วัตถุดิบแต่ละชนิดเหมาะกับฤดูกาลของพืชแต่ละประเภท มีสิ่งใดที่จะทาให้ ราคาถูกลงและผู้บริ โภคได้ ผลผลิตในปริ มาณที่น่าพึงพอใจในขณะเดียวกัน
บริษัทก็สามารถรักษากาไรของบริษัทได้ ซึง่ เป็ นสิ่งที่ตนต้ องการเห็นในการจัดการ
นายโยชิฮิโระ ทามูระ กรรมการผู้จดั การใหญ่ กล่าวขอบคุณในข้ อเสนอแนะข้ างต้ นและขอเรี ยนว่าบริ ษัทไม่สามารถควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ ไม่ว่าจะ
เป็ นปั จจัยทางลบที่เกิดขึ ้นตามธรรมชาติ แต่ในฐานะที่บริ ษัทเป็ นผู้ผลิต บริ ษัทสามารถเพิ่มความพยายามและมีมาตรการที่จะทาให้ ปัจจัยลบเหล่านัน้
กลายเป็ นปั จจัยบวกได้ ไม่ว่าจะเป็ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะตอบโจทย์ ผ้ ูบริ โภคมากยิ่งขึน้ หรื อการค้ นหาตลาดใหม่ ๆ นอกจากประเทศไทย
เพื่อที่จะเพิ่มยอดขายของบริษัท สิ่งเหล่านี ้ เป็ นสิ่งที่สาคัญและเป็ นสิ่งที่บริษัทจะเดินหน้ าต่อไปในปี นี ้
นายไพศาล วุฒิบญ
ั ชร ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าตนติดตามบริ ษัทมาหลายปี ผ่านปี ที่ไม่ดีมาสู่ปีที่ดีใน 2-3 ปี ก่อนซึ่งตนก็เห็นปั จจัยบางประการที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ ทังเรื
้ ่องปริมาณฝนและปริมาณการใช้ ปยที
ุ๋ ่ลดลง รวมทังต้
้ นทุนวัตถุดิบที่มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น จึงอยากสอบถามว่าบริษัทสามารถทาประการใดได้
บ้ างเกี่ยวกับ การควบคุมต้ นทุนวัตถุดิบเช่น การจัดหาจากประเทศใด และในเรื่ องของค่าเงินบาทซึ่งแข็งค่าขึน้ มีส่วนช่วยเหลือสถานการณ์ของบริ ษัท
หรือไม่ ในส่วนของรายได้ ตนเห็นว่ามีสดั ส่วนรายได้ ของปุ๋ ยเคมีที่นาเข้ ามาบรรจุมีการเติบโตดีกว่าปุ๋ ยเคมีปัน้ เม็ด อยากทราบว่ามีข้อดีอย่างไรและบริ ษัท
มีการคาดหวังและจะต่อยอดจากตรงนี ้อย่างไร ในส่วนของตลาดต่างประเทศ นอกจากประเทศเมียนมาร์ แล้ วบริษัทยังมีตลาดอื่นอีกหรื อไม่ ในเมียนมาร์
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บริ ษัทมีความคาดหวังในตลาดอย่างไร ประมาณการ IRR หรื อ payback period ไว้ กี่ปี เป้าหมายในการเติบโตภายใน 3 ปี ข้างหน้ าเป็ นอย่างไร และ
ปุ๋ ยเคมีเป็ นสินค้ าควบคุมในเมียนมาร์ หรือไม่
นายเคียวซุกะ ซาซากิ ประธานกรรมการ กล่าวว่าตามที่เลขานุการบริ ษัทได้ ชี ้แจงไปในช่วงต้ นของการประชุมแล้ ว ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นถามคาถามที
ละหนึ่งคาถาม หากผู้ถือหุ้นถามคาถามครัง้ ละหลายคาถาม เกรงว่าจะตอบคาถามได้ ไม่ครบถ้ วน และได้ สรุปว่าคาถามจากผู้ถือหุ้นมี 3 ประเด็นหลักๆ
ได้ แก่ บริ ษัทจะมีมาตรการแก้ ไขปั ญหาอย่างไรบ้ างจากแนวโน้ มราคาของวัตถุดิบที่เพิ่มขึน้ ในส่วนของผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษัทที่มีอยู่ 2 ชนิดนัน้ มีความ
แตกต่างกันอย่างไร และในเรื่องที่เกี่ยวกับธุรกิจในประเทศเมียนมาร์
นายจิโร่ นิชิยาม่า กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กล่าวต่อที่ประชุมว่าสาหรับคาถามเกี่ยวกับราคาวัตถุดิบนัน้ ในปี ที่ผ่านมาวัตถุดิบ ทุกชนิดมีแนวโน้ ม
ราคาสูงขึ ้น สาหรับบริษัทนัน้ ได้ จดั ซื ้อวัตถุดิบชนิดไนโตรเจนจากแหล่งภายในประเทศและจัดซื ้อวัตถุดิบชนิดอื่นจากต่างประเทศ แม้ วา่ ราคาของวัตถุดิบ
จะเปลี่ยนไปในทิศทางใด นโยบายการจัดซื ้อของบริษัทก็ยงั คงไม่เปลี่ยนแปลง บริษัทให้ ความสาคัญกับคุณภาพของวัตถุดิบและให้ ความสาคัญกับความ
มัน่ คงในการจัดหาวัตถุดิบ แม้ ว่าราคาวัตถุดิบจะสูงขึน้ แต่ถ้าบริ ษัทสามารถจัดซื ้อวัตถุดิบที่มีคณ
ุ ภาพดีและมีความมั่นคงในการจัดหา บริ ษัทก็จะไม่
เปลี่ยนแปลงนโยบายในการจัดซือ้ วัตถุดิบ ในการจัดซื ้อวัตถุดิบนัน้ บริ ษัทจัดซือ้ วัตถุดิบหลายชนิด จากต่างประเทศซึ่งแต่ละชนิดมีความผันผวนไม่
เหมือนกัน บริ ษัทซื ้อขายวัตถุดิบโดยใช้ เงินสกุล ดอลล่าห์สหรัฐ อย่างไรก็ดี ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อต้ นทุนของสินค้ านอกเหนือจากการการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราด้ วย บริษัทไม่สามารถควบคุมราคาวัตถุดิบได้ และจะไม่เก็งกาไรในการจัดซื ้อวัตถุดิบ การจัดซื ้อวัตถุดิบนันต้
้ อง
เป็ นวัตถุดิบที่มีคณ
ุ ภาพดีและมีราคาสมเหตุผล ส่วนคาถามเกี่ยวกับประเภทของปุ๋ ย โดยหลักจะมีปยอยู
ุ๋ ่ 2 ประเภท คือ ปุ๋ ย compound เป็ นปุ๋ ยที่บริ ษัท
ผลิตโดยกาหนดสัดส่วนของธาตุอาหาร NPK แต่ละชนิดตามสูตร และปุ๋ ยเชิงเดี่ยว เป็ นปุ๋ ยเคมีที่มีธาตุอาหารเดียว เป็ นสินค้ าบริ ษัทจัดซื ้อมาในรูปของ
วัตถุดิบและนามาบรรจุถงุ เพื่อจาหน่าย เนื่องจากบริ ษัทเป็ นผู้ผลิตปุ๋ ยเคมี บริ ษัทจึงเน้ นสินค้ าในรูปแบบของปุ๋ ย compound มากกว่า ส่วนปุ๋ ยเชิงเดี่ยว
เช่น ยูเรี ยนัน้ บริ ษัทก็จะจัด ซือ้ มาในรู ปของวัตถุดิบและบรรจุถุงเพื่อจัดจาหน่ายเลย แต่ในปี ที่ผ่านมาเนื่องจากกาลังซือ้ ของเกษตรกรหดตั วลง ปุ๋ ย
เชิงเดี่ยวซึ่งมีราคาถูกกว่าจึงขายดีขึน้ ทาให้ ยอดขายของปุ๋ ย compound นัน้ ลดลง ส่วนธุรกิจที่เกี่ยวกับเมียนมาร์ นนั ้ บริ ษัทลงทุนทาธุรกิจในประเทศ
เมียนมาร์ เท่านัน้ ส่วนประเทศอื่น เช่น ลาว กัมพูชา บริษัทขายสินค้ าผ่านตัวแทนจาหน่าย ปุ๋ ยที่จาหน่ายในประเทศเมียนมาร์ เป็ นปุ๋ ยประเภทเดียวกันกับ
ที่จาหน่ายในประเทศไทยโดยนาเข้ าปุ๋ ย NPK จากบริ ษัทแม่ในประเทศไทยไปจาหน่ายเนื่องจากไม่มีโรงงานผลิต ในปั จจุบนั มีกลุ่มธุรกิจจากประเทศ
ต่างๆ เข้ าไปลงทุนในประเทศเมียนมาร์ ทาให้ การแข่งขันค่อนข้ างสูง อย่างไรก็ดี เมื่อเทียบกับประเทศไทยนัน้ ตลาดในประเทศเมียนมาร์ เป็ น ตลาดใหม่
บริษัทเห็นว่ายังมีโอกาสในการขยายตัวสูงซึง่ เป็ นจังหวะและโอกาสที่ดี บริษัทจึงต้ องสร้ างการรั บรู้ในแบรนด์ของบริ ษัทให้ มากขึน้ เพื่อให้ ผ้ คู นรู้จกั แบรนด์
ของเรา
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ั ชร ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า คาดว่ารายได้ ในธุรกิจในประเทศเมียนมาร์ จะมีสดั ส่วนเท่าใดของบริ ษัท และบริ ษัทคาด หวัง IRR
และ payback period เท่าใด
นายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ กรรมการรองผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน กล่าวว่า สาหรับธุรกิจในประเทศเมียนมาร์ นัน้ เพิ่งจะเริ่ มต้ นในเดือน
เมษายนของปี ที่ผ่านมา ดังนัน้ ตังแต่
้ เดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคม 2561 นัน้ สัดส่วนของยอดขายโดยรวมในประเทศเมียนมาร์ ไม่สงู เท่าใดนัก บริ ษัท
ไม่หวังจะได้ payback period ในระยะเวลาสันๆ
้ แต่มงุ่ หวังจะให้ ธุรกิจในประเทศเมียนมาร์ เติบโตอย่างยัง่ ยืนไปพร้ อมๆ กับบริษัท
นายโยชิฮิโระ ทามูระ กรรมการผู้จดั การใหญ่ กล่าวเสริมว่าในรายงานประจาปี หน้ า 96 ได้ แสดงจานวนยอดขายของธุรกิจในประเทศเมียนมาร์ และคาด
ว่าภายใน 3 ปี ธุรกิจในประเทศเมียนมาร์ จะถึงจุดคุ้มทุน
นางสาวอามาภรณ์ เพ็ชรชลานุวฒ
ั น์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเนื่องจากแนวทางสุขภาพกาลังเป็ นที่นิยมในปั จจุบนั วิถีออแกนิคจะทาให้ ปยเคมี
ุ๋
ของบริ ษัท
ขายได้ น้อยลงหรื อไม่ และคาถามต่อเนื่อง หากบริ ษัทไม่สามารถพัฒนาสินค้ าที่เป็ นออแกนิคได้ บริ ษัทจะสามารถพัฒนาปุ๋ ยที่ใช้ กับพืชไฮโรโพนิกส์ได้
หรือไม่ หรือบริษัทเห็นว่าตลาดของปุ๋ ยชนิดนี ้เล็กเกินไป
นายโยชิฮิโระ ทามูระ กรรมการผู้จดั การใหญ่ กล่าวว่า เกี่ยวกับปุ๋ ยออแกนิค ได้ มีกรณีศกึ ษาในประเทศอื่นๆ เช่นในยุโรปหรือญี่ปนเอง
ุ่
ตลาดปุ๋ ยออแกนิค
ยังเป็ นตลาดที่มีขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม แนวโน้ มทางสุขภาพก็ไม่ควรจะถูกละเลย การพัฒนาสินค้ าที่จะช่วยเสริ มสร้ างสุขภาพได้ นนั ้ ไม่ได้ หมายความ
ว่าสินค้ าที่ไม่ใช่สินค้ าออแกนิคนันจะท
้ าให้ สขุ ภาพไม่ดี แม้ ว่าจะเป็ นปุ๋ ยเคมีหากใช้ ด้วยวิธีที่ถกู ต้ องหรื อมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ อย่างเพียงพอก็สามารถ
ใช้ ได้ และยังเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมด้ วย ทางบริ ษัทก็พยายามจัดกิจกรรม CSR ที่ให้ ความรู้หรื อทาให้ เกิดการตระหนักแก่เกษตรกรว่าจะต้ องใช้ ปยเคมี
ุ๋
อย่างไรจึงจะได้ ผลผลิตที่ดีและไม่ทาลายสิ่งแวดล้ อมด้ วย เกี่ยวกับผักไฮโดรโพนิกส์นี ้ บริษัทก็อยากจะเข้ าไปมีสว่ นร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ กับการปลูก
พืชดังกล่าว
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นายปั ญญา แสวงโชคชัย ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาววรางคณา หลักคา ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าตนเห็นใจผู้บริ หารที่ผลการประกอบการในช่วง 2-3 ปี นี ้ไม่
เป็ นไปตามที่ผ้ ถู ือหุ้นคาดหวัง ตนเป็ นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวของบริ ษัทมานานหลายปี ข้ อสังเกตของตนคือ นโยบายของบริ ษัทเป็ นนโยบายเชิงตังรั้ บ
ตนอยากเห็นนโยบายการตลาดเชิงรุกมากกว่านี ้ อีกประการหนึ่ง เนื่องจากตลาดในประเทศเมียนมาร์ ยงั ใหม่ การประกอบธุรกิจในปั จจุบนั ไม่ใช่ปลาใหญ่
กินปลาเล็กแต่เป็ นปลาเร็วกินปลาช้ า
นายโยชิฮิโระ ทามูระ กรรมการผู้จดั การใหญ่ กล่าวขอบคุณสาหรับความคิดเห็น
นายพีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากนโยบายของรัฐบาลในปี ที่ผ่านมาในเรื่องการลดราคาปุ๋ ยให้ แก่เกษตรกร บริษัทได้ รับผลกระทบจาก
นโยบายดังกล่าวหรือไม่ซึ่งทาให้ รายได้ ของบริ ษัทลดลงในปี ที่ผ่านมา และในปี นี ้ บริ ษัทยังคงจะได้ รับผลกระทบจากการลดราคาปุ๋ ยอยู่ อยากทราบว่า
ผลกระทบดังกล่าวคิดเป็ นจานวนเงินเท่าไร ในส่วนของสินค้ าคงคลังที่มีต้นทุนสูง บริษัทได้ รับผลกระทบในระดับที่ขาดทุนหรือไม่
นายโยชิฮิโระ ทามูระ กรรมการผู้จดั การใหญ่ กล่าวว่าในปี ที่ผ่านมาบริษัทได้ รับทราบถึงนโยบายการลดราคาปุ๋ ย แต่ทางภาครัฐยังไม่มีคาสัง่ ที่ชดั เจนว่า
จะต้ องปฏิบตั ิเช่นใด และในปี นี ้ ยังคงมีข่าวเรื่ องนโยบายลดราคาปุ๋ ยอยู่ แต่ทางภาครัฐอาจจะกาหนดนโยบายให้ ผ้ ผู ลิตลดราคาปุ๋ ยเอง อาจจะไม่เป็ น
คาสัง่ แต่เป็ นการขอความร่วมมือจากผู้ผลิต ระยะเวลาจะเป็ นช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมปี นี ้ นอกจากนี ้ รัฐบาลไม่ได้ ระบุว่าจะต้ องลดราคาปุ๋ ย
ทุกประเภท ดังนัน้ อาจเป็ นเพียงบางประเภทที่บริษัทสามารถลดราคาได้ สิ่งที่บริษัทกังวลคืออาจมีการขยายกรอบระยะเวลาที่ต้องลดราคาและอาจจะมี
การแทรกแซงอีกหลายครัง้
นายวิวฒ
ั น์ คูสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับรายงานประจาปี หน้ า 21 ที่ระบุวา่ รายได้ จากการขายของบริ ษัทลดลงแต่ต้นทุนสูงขึน้ ร้ อยละ 4 อยากทราบ
ว่ารายได้ ที่ลดลงนี ้เป็ นเหตุมาจากการลดลงของราคาขายหรือปริมาณการขาย หรือทังสองประการ
้
นายชิเกะซึกุ ฟุคดุ ะ กรรมการรองผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน กล่าวว่า ตามที่กรรมการผู้จดั การใหญ่ได้ อธิบายข้ างต้ นว่ามีสภาวะและ
ปั จจัยลบต่างๆ ที่ทาให้ ความต้ องการใช้ ปยเคมี
ุ๋
ลดลง ซึ่งก็ส่งผลให้ ยอดขายโดยรวมของปุ๋ ยเคมีลดลงไปด้ วย ส่วนการลดลงของยอดขายร้ อยละ 11 แต่
ต้ นทุนไม่ได้ ลดลงในอัตราที่เท่ากัน คือลดลงเพียงร้ อยละ 6 เท่านัน้ เป็ นเพราะว่าต้ นทุนในการนาเข้ าวัตถุดิบสูงขึ ้นและค่าใช้ จา่ ยประจาไม่ลดลง แม้ วา่ ปี ที่
ผ่านมาบริษัทจะลดการผลิตลงก็ตาม
นายวิวัฒน์ คูสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า บริ ษัทใช้ กาลังการผลิตร้ อยละเท่าใดของกาลังการผลิตของบริ ษัท และบริ ษัทจะวางแผนเช่นไรเมื่อ
รัฐบาลไม่ได้ เน้ นการเพาะปลูกปี ละหลายรอบแต่จะเน้ นควบคุมปริมาณการผลิตสินค้ าเกษตร ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อบริษัทโดยตรงในการขายปุ๋ ย
นายโยชิฮิโระ ทามูระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่ ากาลังการผลิตของบริ ษัทอยู่ที่ 1,200,000 ตันต่อปี และตามที่กรรมการรองผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงินได้ กล่าวไปแล้ ว หากบริ ษัทไม่ใช้ กาลังการผลิตเต็มจานวนหรื อลดการผลิตลง ต้ นทุนก็จะเพิ่มขึน้ ซึ่งก็จะส่งผลให้ ความคุ้มค่า
น้ อยลง อย่างไรก็ดี บริษัทจะพยายามเพิ่มการผลิตให้ มากขึ ้นโดยจะส่งออกไปยังประเทศเมียนมาร์ ลาวและกัมพูชาให้ มากขึ ้น
นายวิวฒ
ั น์ คูสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่าแม้ ยอดขายของบริ ษัทลดลงแต่ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารเพิ่มขึน้ แม้ ว่าจะเป็ นจานวนไม่มาก ตน
เข้ าใจว่าเป็ นการเพิ่มขึ ้นจากค่าใช้ จา่ ยค่าขนส่งเป็ นหลัก จากรายงานประจาปี บริ ษัทได้ ปรับปรุงการขนส่งสินค้ าให้ มีความรวดเร็ วขึน้ แต่ตนเห็นว่าไม่ใช่
การลดต้ นทุนที่แท้ จริ ง ตนจึงอยากทราบว่าฝ่ ายบริ หารจะมีแนวทางในการลดต้ นทุนค่าขนส่งได้ อย่างไร โดยเฉพาะแนวโน้ มของราคานา้ มันที่ปรับ ตัว
สูงขึ ้น
นายชิเกะซึกุ ฟุคดุ ะ กรรมการรองผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน กล่าวว่าค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5 นัน้ ประกอบไป
ด้ วยค่าใช้ จา่ ยหลายประเภทด้ วยกัน แต่โดยหลักแล้ วเป็ นค่าใช้ จา่ ยในการโฆษณา การสนับสนุนการขาย นอกจากนี ้ในปี 2561 บริษัทได้ รวมบัญชีกิจการ
ของบริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จากัด ไว้ ด้วย ซึง่ ในปี 2560 นันไม่
้ มี ดังนัน้ ตังแต่
้ เดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคมปี 2561 จึงปรากฏค่าใช้ จ่ายในการขายและ
บริหารของบริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จากัด ในงบการเงินด้ วย ในส่วนของค่าขนส่งนัน้ บริษัทไม่ได้ จดั อยูใ่ นหมวดค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารแต่จะจัด
ประเภทอยูใ่ นต้ นทุนการขายสินค้ าเนื่องจากเป็ นต้ นทุนของการขายสินค้ าและบริการ
นายพีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในเรื่ องนโยบายของรัฐบาลในการลดราคาปุ๋ ยที่จะใช้ บังคับในปี นีน้ นั ้ บริ ษัท ถูกกาหนดโควต้ าเท่าใด
และบริษัทประเมินผลกระทบที่เกิดขึ ้นเป็ นจานวนเท่าใด ตนได้ ยินมาว่านโยบายดังกล่าวอาจมีผลไปจนถึงเดือนสิงหาคมเนื่องจากยังอยู่ในฤดูเ พาะปลูก
หากเป็ นเช่นนันหรื
้ อนโยบายมีผลไปจนถึงสิ ้นปี บริษัทประเมินผลกระทบไว้ เป็ นจานวนเงินเท่าใด
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นายโยชิฮิโระ ทามูระ กรรมการผู้จดั การใหญ่ กล่าวว่า ตนได้ ตอบคาถามนีไ้ ปแล้ วและขอตอบซ ้าว่า บริ ษัทยังไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็ นปริ มาณ
และจานวนเงินได้ อย่างชัดเจนในขณะนี ้ จากนโยบายดังกล่าว รัฐบาลขอให้ บริษัทลดราคาสินค้ าลงในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมโดยไม่ต้อ งลด
ราคาสินค้ าลงทุกประเภท บริษัทสามารถเลือกสินค้ าบางประเภทเพื่อให้ สว่ นลดราคาได้ ในอัตราร้ อยละ 5 ซึง่ จะมีผลกระทบต่อยอดขายแน่นอนเนื่องจาก
ต้ องลดราคาสินค้ าขายลง ส่วนที่ว่า หากนโยบายนีม้ ีผลไปจนถึงเดือนสิงหาคมหรื อสิน้ ปี นัน้ บริ ษั ทก็ยังไม่สามารถตอบถึง ผลกระทบที่ จะเกิดขึน้ ได้
เนื่องจากตนได้ รับทราบเพียงว่านโยบายนีม้ ีผลตังแต่
้ เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมเท่านัน้ และตนก็ได้ รับทราบข่าวจากการอ่านหนังสือพิมพ์ในวันนี ้
เอง
ที่ประชุมรับทราบรายงานการดาเนินงานของบริษัทในปี 2561 และรายงานประจาปี ของคณะกรรมการ
วาระที่ 3

รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ จดั ให้ มีการทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจาปี เพื่อรับทราบ รายละเอียดของรายงานคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏตามหน้ า 104 ของรายงานประจาปี ในภาษาไทย (หรื อหน้ า 105 ของ
รายงานประจาปี ในภาษาอังกฤษ) ซึ่งจัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 4 จากนัน้ ประธานได้ เชิญนายสุวฒ
ั น์
สืบสันติกลุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้กล่าวสรุปรายงานต่อที่ประชุม
นายสุวฒ
ั น์ สืบสันติกุล ประธานกรรมคณะการตรวจสอบ ได้ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในฐานะกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบของ บริ ษัท
ไทยเซ็นทรัลเคมี จากัด (มหาชน) ซึง่ มีคณะกรรมการอิสระอีกสองท่านที่ได้ รับแต่งตังให้
้ ทาหน้ าที่กรรมการตรวจสอบ ได้ แก่ นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช
และนายโอภาส ศรีพรกิจขจร
ทังนี
้ ค้ ณะกรรมการอิสระที่บ ริ ษั ทแต่งตัง้ ให้ ทาหน้ าที่ กรรมการตรวจสอบ ได้ รับ การพิจารณาแล้ วว่าเป็ นผู้มีคุณสมบัติ ครบถ้ ว นตามข้ อกาหนด ของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบทังสามท่
้
านได้ รับมอบหมายจากกรรมการบริ ษัทให้ ทาหน้ าที่กากับดูแลการปฏิบตั ิของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามแนวทางการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี รวมถึงดูแลให้ บริษัทวางระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสนับสนุนให้ บริษัทมีการบริหารความเสี่ ยงเพื่อลด
ผลกระทบในด้ านต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานและวัตถุประสงค์ของบริษัท
ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ในด้ านต่างๆ ซึง่ กระผมขอเรียนสรุปให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบแยกออกเป็ นประเด็นดังนี ้
เรื่องที่ 1 การสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี ที่บริ ษัทได้ จดั ทาขึน้ โดยได้ เชิญผู้สอบบัญชี
อิสระและผู้บริหารของบริษัทเข้ าร่วมประชุมเพื่อพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี เพื่อทบทวนความถูกต้ องครบถ้ วนของรายงา น
ดังกล่าว ตลอดจนพิจารณารายการปรับปรุงต่างๆ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่างบการเงินที่บริษัทจัดทาขึ ้นนันเป็
้ นไปตามข้ อกาหนดทางกฎหมายและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
ในการทาหน้ าที่สอบทานรายงานทางการเงินดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นที่สอดคล้ องกับผู้สอบบัญชีอิสระของบริ ษัทว่างบการเงินของ
บริษัทและงบการเงินรวม สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ แสดงผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
ได้ เปิ ดเผยข้ อมูลหลักเกณฑ์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ต่อผู้ที่ เกี่ยวข้ อง
กับบริษัทที่เป็ นสาระสาคัญไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานประจาปี เพียงพอ
เรื่องที่ 2 เกี่ยวกับการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ร่วมกันทบทวน และพิจารณาระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมการดาเนินงานของบริ ษัท ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ
และบริ ษั ทย่อย เพื่อเป็ นการสอบทานระดับความมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล รวมถึงค้ นหาข้ อบกพร่ องในการปฏิบัติงาน โดยมีสานักตรวจสอบ
ภายในของบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีฯ ทาหน้ าที่ในการประเมินและให้ คาปรึกษาในเรื่ องการควบคุมภายในโดยตรงแก่หน่วยงานต่างๆ ของบริ ษัทฯ รวมถึง
บริษัทย่อย ซึง่ การประเมินระบบการควบคุมภายในดังกล่าวครอบคลุมถึงการควบคุมกระบวนการปฏิบตั ิงาน การควบคุมทางการเงิน และการควบคุม
การปฏิบตั ิของบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมของบริษัทให้ ปฏิบตั ิอยูภ่ ายใต้ กฎระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
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ในเรื่องนี ้ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการสอบทานระบบการควบคุมภายในของปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นร่วมกันว่า
ฝ่ ายบริหารของบริษัท ตระหนักถึงความสาคัญของระบบการควบคุมภายในและสัง่ การให้ มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท
และบริ ษัทย่อย เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและสอดรับกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในปั จจุบนั ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นได้ จากความใส่ใจต่อการ
ติดตามการปรับปรุงข้ อบกพร่องต่างๆ ตามที่สานักตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีได้ ให้ ข้อสังเกตต่อระบบการควบคุมที่พบเห็นในระหว่างปี
เรื่องที่ 3 การกากับดูแลงานด้ านการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง
ในประเด็นแรกเป็ นกิจกรรมการตรวจสอบภายในซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่กากับดูแลสานักตรวจสอบภายในของบริ ษัทไทยเซ็นทรัลเคมีฯ ใน
ฐานะบริ ษัทแม่ เพื่อให้ การปฏิบตั ิหน้ าที่ภายในบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ได้ อย่างเป็ นอิสระและมีมาตรฐานการทางานที่เป็ นที่ยอมรับ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงได้ ดแู ลกิจกรรมการตรวจสอบตังแต่
้ กระบวนการพิจารณาและอนุมตั ิแผนการตรวจสอบประจาปี สอบทานรายงานการตรวจสอบเป็ นประจา
ทุกไตรมาส ตลอดจนสัง่ การให้ มีการติดตามการดาเนินการแก้ ไขปรับปรุงระบบการควบคุ มภายในเพื่อรายงานความคืบหน้ าในการปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายในอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ากลไลการตรวจสอบดาเนินการไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมต่อการสร้ างการกากับดูแลกิ จการที่
ดี
ในส่วนของกิจกรรมด้ านการบริหารความเสี่ยงขององค์กร คณะกรรมการตรวจสอบได้ สง่ เสริมและสนับสนุนให้ บริษัทมีการออกแบบเครื่ องมือการบริ หาร
ความเสี่ยงองค์กรที่มีประสิทธิภาพและเป็ นไปตามมาตรฐานที่เป็ นที่ยอมรับ โดยบริ ษัทได้ มีการแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสี่ยงเพื่อทาหน้ าที่ใน
การประเมินและกาหนดแผนการบริ ห ารความเสี่ยงซึ่งประกอบไปด้ วยผู้บริ หารของบริ ษั ทในส่วนต่างๆ ที่ เข้ า มาทาหน้ าที่ ในกิ จกรรมดังกล่าว โดย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ติดตามความคืบหน้ าในการประเมินปั จจัยเสี่ยงและการกาหนดแผนกลยุทธ์ ในการตอบสนองความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายทังในระดั
้
บองค์กรและระดับหน่วยงานอย่างสม่าเสมอผ่านผู้บริ หารและหัวหน้ างานตรวจสอบภายในในฐานะ
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทังนี
้ ้ คณะกรรมการเห็นว่าผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทมีความตระหนักและมุ่งมัน่ ที่จะวางมาตรการใน
การลดความเสี่ยงเพื่อให้ บริษัทสามารถบรรลุพนั ธกิจและเป้าหมายทางธุรกิจที่วางไว้
สุดท้ ายนี ้ ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ขอกล่าวโดยสรุปต่อท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านในที่ประชุมว่า ในการดาเนินงานสาหรับปี 2561 บริษัท
มีการจัดทารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไป และยังคงรักษาระดับความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายใน มีมาตรฐานการตรวจสอบและแนวทางการประเมินความเสี่ยงที่เป็ นที่ยอมรับในฐานะบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมได้ ซกั ถามข้ อสงสัย
เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานขอให้ ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี ของบริษัทสาหรับรอบปี บัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี ้ เลขานุการบริษัทจะเป็ นผู้ชี ้แจงข้ อมูลในรายละเอียด และนางสุนีย์ หล่อรุ่งโรจน์ ผู้จดั การทัว่ ไปสายงานบัญชี จะ
เป็ นผู้รายงานสรุปงบการเงินของบริษัท สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ต่อที่ประชุม
นายพชระ วรรธนวินิจ เลขานุการบริ ษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มีการทางบการเงินของบริ ษัท สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว เพื่อนาเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี พิจารณาและอนุมตั ิ ตาม
มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริษัทข้ อ 39
บริษัทได้ จดั ส่งสาเนางบการเงินของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ วให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว ตามสิง่ ที่ สง่
มาด้ วยลาดับที่ 3 รายละเอียดปรากฏตามหน้ า 116 ถึงหน้ า 174 ของรายงานประจาปี ในภาษาไทย (หรือหน้ า 175 ถึงหน้ า 223 ของรายงานประจาปี ใน
ภาษาอังกฤษ) และเชิญ นางสุนีย์ หล่อรุ่งโรจน์ ผู้จดั การทัว่ ไปสายงานบัญชี เป็ นผู้รายงานสรุปงบการเงินของบริษัท สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 ต่อที่ประชุม
นางสุนีย์ หล่อรุ่งโรจน์ ผู้จดั การทัว่ ไปสายงานบัญชี กล่าวรายงานสรุปงบกสนเงินของบริษัทต่อที่ประชุมดังนี ้
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งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ข้ อมูลสาคัญทางการเงิน
รวมสินทรัพย์
รวมหนี ้สิน
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้ จากการขายและให้ บริการ
รายได้ รวม
กาไรสาหรับปี
กาไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

บริษัทและบริษัทย่อย
2561
2560
11,127
11,198
1,201
1,437
9,926
9,761
10,322
11,540
10,457
11,653
1,331*
1,932*
2.28*
3.30*

หน่วย : ล้ านบาท
บริษัท
2561
2560
10,806
10,809
1,043
1,290
9,763
9,519
9,920
11,020
10,087
11,150
1,409
1,926
2.41
3.29

* หมายถึง กาไรสาหรับปี สว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ทังนี
้ ้ งบแสดงฐานะการเงินและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยนายมนูญ มนูสขุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292 แห่ง
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด แล้ ว
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม
นายไพศาล วุฒิบญ
ั ชร ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 15 รายได้ จากการขายตังพั
้ กและเงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า อยากทราบว่า
รายการทังสองประเภทนี
้
้มีความแตกต่างกันอย่างไร และทังสองรายการนี
้
้จัดเป็ นรายได้ ทกุ รายการหรือเพียงบางรายการ จานวนประมาณ 254 ล้ านบาท
นายชิเกะซึกุ ฟุคดุ ะ กรรมการรองผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน กล่าวว่ารายการทังสองประเภทไม่
้
ได้ รวมอยู่ในยอดขาย เงินรับล่วงหน้ า
จากลูกค้ าคือเงินที่ลกู ค้ าจ่ายล่วงหน้ าโดยที่บริ ษัทยังไม่ได้ ส่งมอบสินค้ า ส่วนรายได้ จากการขายตังพั
้ กเป็ นการออกตัว๋ ปุ๋ ยให้ แก่ลกู ค้ าแล้ วแต่บริ ษัทยัง
ไม่ได้ สง่ มอบปุ๋ ยให้ กบั ลูกค้ าและยังไม่ได้ รับชาระค่าปุ๋ ย รายการทัง้ สองเป็ นยอดเงินที่ในอนาคตจะกลายเป็ นยอดขาย
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 8 ในรายการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนราคาทุน ซึ่งเป็ นที่ดินราคา 29
ล้ านบาท และมีการด้ อยค่า 3.4 ล้ านบาท อยากทราบว่ารายการนี ้คืออะไร ซึง่ เมื่อพิจารณาแล้ วสินทรัพย์นี ้ไม่มีกาไรเนื่องจากมีการด้ อยค่า บริ ษัทจะเก็บ
ไว้ หรือจะจาหน่ายออกไป
นายชิเกะซึกุ ฟุคดุ ะ กรรมการรองผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน กล่าวว่าอสังหาริมทรัย์เพื่อการลงทุนนี ้เป็ นอสังหาริมทรัพย์ที่ได้ รับโอนแทน
การชาระหนี ้จากลูกหนี ้ ไม่ใช่ที่ดินที่บริษัทเข้ าไปลงทุนเอง มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยผู้ประเมิน ซึง่ มูลค่ายุติธรรมคิดเป็ นจานวน 89 ล้ านบาท
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าการด้ อยค่า 3 ล้ านบาทจากที่ดินราคา 29 ล้ านบาท คิดเป็ นเกือบร้ อยละ 10 เป็ นการที่กาไรของบริษัทหายไปซึ่งก็
หมายความว่าเงินปั นผลของตนหายไปด้ วย มูลค่าที่ดิน 89 ล้ านบาทนี ้ ไม่ได้ ถกู บวกกลับเข้ าไปในงบการเงินเพื่อสะท้ อนกาไร ซึง่ การบวกกลับนี ้อาจจะยัง
ไม่มีโอกาสเพราะอาจจะทาให้ เกิดภาระภาษีที่ต้องเสียเพิ่มขึ ้น หากสามารถบวกกลับส่วนต่างได้ บริ ษัทก็จะมีกาไรเพิ่มขึน้ 60 กว่าล้ านบาท และจะไม่มี
การด้ อยค่า 3 ล้ านบาทเนื่องจากมูลค่าเกินแล้ ว
นายชิเกะซึกุ ฟุคดุ ะ กรรมการรองผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน กล่าวว่า ปั จจุบนั บริ ษัทกาลังหาผู้ซื ้อที่ดินเหล่านี ้ ส่วนการบวกกลับส่วน
ต่างมูลค่า 64 ล้ านบาทนัน้ ตามมาตรฐานทางบัญชีซงึ่ ได้ ปรึกษากับผู้สอบบัญชีแล้ ว ยังไม่สามารถรับรู้สว่ นต่างมูลค่าเป็ นกาไรได้
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ขอให้ ผ้ สู อบบัญชีชีแ้ จงว่าเหตุใดจึงไม่สามารถรับรู้สว่ นต่างมูลค่านันเป็
้ นกาไรได้
คุณมรกต ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด ขอตอบคาถามแทนคุณมนูญ มนูสขุ ผู้สอบบัญชี ซึ่งอยู่
ระหว่างเดินทางมาร่วมประชุม ว่าตามหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 3.7 นโยบายการบัญชีของบริ ษัท เรื่ องทิ่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ บริ ษัทสามารถ
เลือกได้ วา่ จะแสดงสินทรัพย์ด้วยราคาทุนหรือราคามูลค่ายุติธรรม หากบริษัทต้ องการใช้ วิธีมลู ค่ายุติธรรมจะต้ องประเมินมูลค่ายุติธรรมทุกรายการซึ่งจะ
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ทาให้ เกิดต้ นทุนแก่บริษัท จากนโยบายทางบัญชีของบริ ษัท บริษัทเลือกใช้ วิธีแสดงราคาทุน การแสดงมูลค่ายุติธรรมเป็ นการแสดงให้ ผ้ ใู ช้ งบการเงินทราบ
ว่าต้ นทุนเป็ นเท่าใดและมูลค่ายุติธรรมเป็ นเท่าใดเพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบ
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าการด้ อยค่าเกิดจากเหตุใด
คุณมรกต ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด กล่าวว่า ที่ดินดังกล่าวเป็ นที่ดินหลายผืนด้ วยกันซึง่ ที่ดิน
บางผืนมีการด้ อยค่า แต่เมื่อประเมินโดยรวมแล้ วมูลค่ายุติธรรมยังสูงอยู่
นายมนูญ มนูสขุ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด ชี ้แจงว่าการเกิดการด้ อยค่าของที่ดินนัน้ มาจากการประเมินมูลค่า
ที่ดินเป็ นแปลงๆ ไป โดยเทียบราคามูลค่ายุติธรรมกับราคาทุนของที่ดินแปลงนันๆ
้ เมื่อเทียบแล้ วมูลค่ายุติธรรมอาจจะต่ากว่าราคาทุนของที่ ดินก็จะมีการ
ปรับมูลค่าให้ เท่ากับราคาที่คาดว่าน่าจะขายได้ จึงเป็ นที่มาของการบันทึกการด้ อยค่าในงบการเงินที่ 3.4 ล้ านบาท
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 21 เรื่องส่วนต่ามูลค่าหุ้นสามัญ จานวนนีจ้ ะมีอยู่ตลอดไปจนกว่าจะ
มีการเพิ่มทุน หรือสามารถเอากาไรมาหักล้ างได้ หรือจะสามารถล้ างได้ จากกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ แบ่ง (Unappropriated Retained Earnings) เพราะไม่มี
ผลกับสินทรัพย์รวม จะสามารถหักล้ างด้ วยมติผ้ ถู ือหุ้นได้ หรือไม่
นายมนูญ มนูสขุ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด ในส่วนนี ้ขึ ้นอยูก่ บั มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าจะลงมติเช่นใด
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น เสนอความเห็นในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 23 ทุนสารองตามกฎหมาย โดยขอให้ เพิ่มเติมว่าบริษัทมีเงินสารองตาม
กฎหมายครบถ้ วนแล้ วหรือไม่
นายศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคณ
ุ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าการที่กาไรของบริ ษัทลดลงเนื่องจากต้ นทุนขายที่เพิ่มขึน้ จากจานวน 8,488 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 73 ของ
ยอดขายในปี 2560 เพิ่มเป็ นร้ อยละ 80 ในปี 2561 ตนอยากทราบว่าการที่ยอดขายลดลงนันเนื
้ ่องมาจากสินค้ าของบริษัทซึง่ ก็คือปุ๋ ยเป็ นสินค้ าควบคุมใช่
หรือไม่
นายโยชิฮิโระ ทามูระ กรรมการผู้จดั การใหญ่ กล่าวว่า ท่านผู้ถือหุ้นเข้ าใจถูกต้ องแล้ ว ในสถานการณ์ที่วตั ถุดิบมีราคาสูงขึน้ ในกรณีปกติก็ควรจะนาส่วน
ต่างราคาที่เพิ่มขึ ้นไปบวกในราคาขายสินค้ า แต่ในกรณีของบริษัทไม่สามารถทาได้ และนอกจากนี ้ก็ยงั มีปัจจัยอื่นอันได้ แก่กาลังซื ้อของเกษตรกรที่ตกต่า
ลงด้ วย
นายศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคณ
ุ ผู้ถือหุ้น ขอให้ กรรมการผู้จดั การใหญ่ยืนยันว่าบริษัทเป็ นผู้ผลิตปุ๋ ยรายใหญ่ที่สดุ ในประเทศไทยใช่หรือไม่
นายโยชิฮิโระ ทามูระ กรรมการผู้จดั การใหญ่ กล่าวว่าสาหรับปุ๋ ย NPK บริษัทเป็ นผู้ผลิตปุ๋ ย NPK รายที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศไทย
นายศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคณ
ุ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าหากพิจารณาส่วนแบ่งการตลาดของตลาดปุ๋ ยโดยรวมแล้ ว ระหว่างบริ ษัทและกลุ่มซีพี ผู้ใดมีส่วนแบ่ง
การตลาดมากกว่ากัน
นายโยชิฮิโระ ทามูระ กรรมการผู้จดั การใหญ่ กล่าวว่า สาหรับปุ๋ ย NPK บริ ษัทมีข้อมูลสนับสนุนว่าบริ ษัทเป็ นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สดุ แต่สาหรับตลาดปุ๋ ย
โดยรวมแล้ ว ต้ องเรียนว่าบริษัทไม่ทราบเนื่องจากกลุม่ ซีพีไม่เปิ ดเผยว่ามียอดขายเป็ นปริมาณเท่าใด
นายศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคณ
ุ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ตนสังเกตเห็นว่าการที่กาไรของบริ ษัทลดลงเนื่องจากค่าใช้ จ่ายขายเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 10 จาก 300 ล้ านบาท
เป็ น 350 ล้ านบาท ส่วนที่เพิ่มขึ ้นนี ้มาจากเหตุใด การที่ยอดขายลดลงค่าใช้ จา่ ยก็ควรจะลดลงด้ วย
นายชิเกะซึกุ ฟุคดุ ะ กรรมการรองผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน กล่าวว่าในปี 2561 มีการทาโฆษณาเพื่อให้ แบรนด์ของบริ ษัทเป็ นที่ร้ ูจกั
มากขึ ้น และในปี เดียวกันได้ มีการจัดตังบริ
้ ษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จากัด อย่างเป็ นทางการจึงมีคา่ ใช้ จา่ ยในการบริหารเพิ่มขึ ้น
นายศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคณ
ุ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า กาไรสุทธิของบริษัทเคยสูงที่สดุ ร้ อยละ 17 ของยอดขาย ลดลงเหลือร้ อยละ 13 ของยอดขาย ตนไม่ปฏิเสธ
ว่าเศรษฐกิจใน 5 ปี ที่ผ่านมานัน้ แย่ลง กาลังซื ้อของเกษตรกรตกต่าลง ราคาพืชไร่ก็ไม่ดี ตนยอมรับ ขณะนี ก้ ารเลือกตังประเทศไทยเพิ
้
่งแล้ วเสร็ จ พรรค
การเมืองทุกพรรคได้ ประกาศนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร บางพรรคมีนโยบายยกระดับราคาพืชผลทางการเกษตรทุกประเภทอย่างน้ อยร้ อยละ 30
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ภายใน 6 เดือน ตนเชื่อว่าใครก็ตามที่ได้ เป็ นนายกรัฐมนตรีจะต้ องทาตามสัญญาที่ให้ กบั ประชาชนไว้ ตนจึงมองว่าราคาสินค้ าเกษตรจะดีขึน้ และรายได้
ของเกษตรกรก็จะดีขึ ้น ตนขอให้ ประธานหรื อกรรมการผู้จดั การใหญ่ยืนยันว่า ถ้ ารัฐบาลใหม่ทาตามสัญญาที่ให้ ไว้ คือช่วยเหลือเกษตรกร ยอดขายของ
บริ ษัทจะเพิ่มขึ ้นด้ วยเมื่อพิจารณาจากเหตุและผล
นายโยชิฮิโระ ทามูระ กรรมการผู้จดั การใหญ่ กล่าวว่า สถานการณ์ปัจจุบันเป็ นไปตามที่ท่านผู้ถือหุ้นพูดทุกประการ เกษตรกรตกอยู่ในที่นั่งลาบากมา
หลายปี บริษัทเองก็ไม่ได้ นิ่งนอนใจและได้ พยายามช่วยเหลือเกษตรกรด้ วย เช่น ให้ ทนุ การศึกษา รวมถึงมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ อย่างไรก็ดี หากสามารถ
ทาให้ เกษตรกรมีรายได้ เพิ่มขึน้ กาลังซือ้ ของเกษตรกรก็จะเพิ่มขึน้ ด้ วย สิ่งที่บริ ษัททาได้ คือผลิตและส่งมอบสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพและให้ ความรู้เกษตรกร
เพื่อให้ ใช้ สินค้ าให้ ได้ ผลผลิตสูงสุด ซึง่ ก็จะทาให้ เกษตรกรมีรายได้ เพิ่มขึ ้นและส่งผลให้ เศรษฐกิจไทยให้ ดีขึ ้น
นายศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคณ
ุ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่ากรรมการผู้จดั การใหญ่ไม่ได้ กล่าวตรงๆ ว่า ถ้ าสมมติฐานตามนโยบายพรรคการเมืองที่วา่ ราคาสินค้ าเกษตร
จะเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 30 ภายในระยะเวลา 6 เดือน เป็ นจริง ยอดขายของบริ ษัทจะเพิ่มขึน้ เช่น ร้ อยละ 10 ขอให้ บริ ษัทให้ ความมัน่ ใจกับผู้ถือหุ้นว่าจะแก้ ไข
ปรับปรุงการบริหารงานให้ ดีกว่า 3 ปี ที่ผ่านมาได้ หากสมมติฐานที่ตนกล่าวเกิดขึ ้น
นายโยชิฮิโระ ทามูระ กรรมการผู้จดั การใหญ่ กล่าวว่าบริษัทยังไม่ทราบข่าวดังกล่าวอย่างเป็ นทางการ แต่อย่างไรก็ ตาม ปั จจุบนั ดัชนีผ้ บู ริ โภคในรอบ 12
เดือนเริ่ มส่งสัญญาณดีขึน้ บ้ าง บริ ษัทจะติดตามสภาวะตลาดอย่างใกล้ ชิด เมื่อใดที่กาลังซื ้อของเกษตรกรกลับคืนมา บริ ษัทจะไม่พลาดโอกาสที่จะรุ ก
ตลาดอย่างแน่นอน บริษัทไม่ได้ คาดหวังว่ายอดขายจะเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 10 แต่อาจจะเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 20 หรื อร้ อยละ 30 ตามแต่สภาวะตลาด ทังนี
้ ้ บริ ษัท
จะพยายามอย่างสุดความสามารถ
เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทขอให้ ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยการอนุมตั ิวาระนี ้จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิงบการเงินประจาปี ของบริษัทสาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 5

573,185,174
272
0
0

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9999
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ -

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกาไรและการจ่ ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานกล่าวขอให้ เลขานุการบริษัทชี ้แจงรายละเอียดวาระนี ้ต่อที่ประชุม
นายพชระ วรรธนวินิจ เลขานุการบริษัทกล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้ อบังคับของบริษัท
ข้ อ 41 กาหนดให้ บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกาไรเท่านัน้ และมาตรา 116 และข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 42 กาหนดให้ บริษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิ
ประจาปี สว่ นหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองจะมีจานวน
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราประมาณร้ อยละ 60 ของกาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี ของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักทุน
สารองตามกฎหมาย ภาษี และขาดทุนสะสม (ถ้ ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยูก่ บั แผนการลงทุน
ของบริษัท ความจาเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
จากผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัทมีกาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี ตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการจานวน 1,412.2 ล้ านบาท และมีทนุ สารองตามกฎหมายจัดสรรไว้ แล้ วจานวน 175.4 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท
ตามที่มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริษัทกาหนดไว้
คณะกรรมการของบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไรเพื่อจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือ หุ้นของบริษัท โดยจ่ายจาก
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี ตามงบเฉพาะกิจการของผลการดาเนินงานในปี 2561 โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผลในวันที่ 2 มีนาคม
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2562 (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็ นเงินจานวนทังสิ
้ ้น 277.1 ล้ านบาท และกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันที่ 24 เมษายน
2562 เงินปั นผลจานวนดังกล่าวคิดเป็ นอัตราเงินปั นผลที่จา่ ยเทียบกับกาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี เท่ากับร้ อยละ 62.1 ซึ่งสอดคล้ องกับนโยบายการ
จ่ายเงินปั นผลของบริษัท อย่างไรก็ตาม การเสนอจานวนเงินปั นผลดังกล่าวต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลประกอบการปี 2561 และปี 2560 ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถาม
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ให้ ข้อเสนอแนะว่าในภาพฉายที่นาเสนอต่อที่ประชุมนัน้ ควรจะแสดงกาไรต่อ หุ้นและระบุว่าเงินปั นผลนัน้ มาจากงบ
การเงินเฉพาะกิจการหรืองบการเงินรวมด้ วย และจากรายงานประจาปี หน้ า 19 อัตราหนีส้ ินต่อทุนของบริ ษัทเท่ากับ 0.12 แสดงว่าบริ ษัทมีสภาพคล่อง
มากและยังไม่มีโครงการใดๆ ที่จะต้ องใช้ เงิน เช่น ซื ้อเครื่องจักรใหม่ ตนเห็นว่าหากบริษัทจะจ่ายเงินปั นผลมากกว่าร้ อยละ 60 ก็น่าจะสามารถทาได้ หาก
จ่ายเท่ากับปี ที่ผ่านมาจานวน 2 บาทต่อหุ้นก็ไม่น่าเกลียดอะไร
นายโยชิฮิโระ ทามูระ กรรมการผู้จดั การใหญ่ กล่าวว่าสาหรับข้ อเสนอแนะดังกล่าวนัน้ บริ ษัทพยายามที่จะรักษาอัตราการจ่ายเงินปั นผลไว้ ที่ร้อยละ 60
ของกาไรสุทธิไม่วา่ สถานการณ์จะเป็ นเช่นไร หากไม่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น ภัยพิบตั ิตา่ งๆ บริษัทก็จะพยายามจ่ายเงินปั นผลในอัตรานี ้ อย่างไรก็ดี
โดยส่วนตัวจากประสบการณ์ทางานมากว่า 40 ปี ธุรกิจปุ๋ ยเป็ นธุรกิจที่ควบคุมด้ วยตัวเองค่อนข้ างยาก การบริ หารความเสี่ยงก็กระทาได้ ค่อนข้ างยาก
เช่นกัน หลายท่านคงได้ ทราบกันแล้ วว่ามีความกังวลว่าในปี นี ้ประเทศไทยจะมีปริมาณฝนน้ อยซึง่ ก็เริ่มมีสญ
ั ญาณให้ เห็นแล้ วในภาคเหนือ อีกประการคือ
นโยบายของภาครัฐในการลดราคาปุ๋ ยซึง่ ออกข่าวในวันนี ้ นอกจากนี ้ ยังมีปัจจัยลบอื่นอีก เช่น ราคาวัตถุดิบที่มีแนวโน้ มเพิ่มขึน้ ทังนี
้ บ้ ริ ษัทจัดซื ้อวัตถุดิบ
จากต่างประเทศเป็ นส่วนใหญ่ซงึ่ การที่จะสามารถจัดหาวัตถุดิบคุณภาพดีได้ และมีความมัน่ คงในการจัดหาได้ นนั ้ บริ ษัทจาเป็ นต้ องมีเงินสดเก็บไว้ ปี นี ้
ภาวะภัยแล้ งส่งสัญญาณว่าจะเกิดและก็คงไม่มีใครตอบได้ ว่าปี หน้ าสภาวะอากาศจะดีหรื อไม่ จึงจาเป็ นที่บริ ษัทจะต้ องมีเงินสดในมือเพื่อรองรับความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ ตนขอให้ ผ้ ูถือหุ้นทุกท่านได้ เข้ าใจในสิ่งที่บริ ษัทเสนอซึ่งก็มีหลายปั จจัยด้ วยกันที่ทาให้ บริ ษัทยังคงต้ องถือเงินสดเอาไว้ เพื่อบริ หาร
จัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้น อย่างไรก็ดี ในอนาคต อาจมีการพูดคุยปรึกษาหารือกันว่าจะสามารถปรับอัตราเงินปั นผลได้ หรือไม่
นายธงชัย ลักขณะวิสิฏฐ์ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า บริษัทควรจัดเตรียมของว่างให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นให้ เพียงพอด้ วย
นายธีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เงินสดของบริษัทที่ปรากฏในรายงานประจาปี หน้ า 116 จานวนประมาณ 5,600 ล้ านบาท ซึง่ ไม่ได้ ลดลง
จากปี ผ่านมา เงินสดเหล่านี ้ฝากอยูใ่ นบัญชีกระแสรายวันและออมทรัพย์ของธนาคารซึง่ ให้ ผลตอบแทนน้ อยมาก หากบริษัทจ่ายเงินปั นผลเท่ากับปี ที่ผ่ าน
มาจานวน 2 บาทต่อหุ้น จะคิดเป็ นเงินเพิ่มขึน้ เพียง 300 ล้ านบาท เทียบกับยอดขายของบริ ษัทซึ่งมีจานวน 10,000 กว่าล้ านบาท อยากให้ บริ ษัท
พิจารณาเพิ่มอัตราการจ่ายเงินปั นผลให้ กับผู้ถือหุ้นในอัตราเท่ากับปี ที่ผ่านมาเนื่องจากบริ ษัทเก็บเงินไว้ ก็ไม่ ค้ มุ กับผู้ถือหุ้นทุกคน บริ ษัทมีเงินทุนกว่า
5,000 ล้ านบาทเพื่อใช้ ในการบริหารงาน ตนคิดว่าไม่น่าจะก่อให้ เกิดปั ญหากับบริษัทหรือทาให้ การบริหารงานของบริษัทสะดุดลง
นายเคียวซุเกะ ซาซากิ ประธานกรรมการ กล่าวว่า ในส่วนของนโยบายและเหตุผลในการเสนอจ่ายเงินปั นผลนัน้ กรรมการผู้จดั การใหญ่ได้ เรี ยนให้ ที่
ประชุมทราบโดยละเอียดแล้ ว อย่างไรก็ดี ก็จะรับความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นกลับไปพิจารณา
จากนัน้ เลขานุการบริษัทขอให้ ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยการออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิในวาระนี ้จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิการจ่ายเงิ นปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทโดยจ่ายจาก
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของผลการดาเนินงานในปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้ าสิบสตางค์ ) รวมเป็ น
จานวนเงินทังสิ
้ ้น 877.1 ล้ านบาท โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้ รับเงินปั นผลในวันที่ 8 มีนาคม 2562 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 24
เมษายน 2562 ด้ วยคะแนนเสียง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

571,199,224
1,986,222
0
0

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.6534
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.3465
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ -
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วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระ

ประธานกล่าวขอให้ เลขานุการบริษัทชี ้แจงรายละเอียดวาระนี ้ต่อที่ประชุม
นายพชระ วรรธนวิ นิจ เลขานุการบริ ษั ท กล่า วต่อที่ ป ระชุมว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษั ท ข้ อ 15 กาหนดว่า ในการประชุมสามัญ ประจาปี ทุกครัง้ ให้
คณะกรรมการของบริษัทพ้ นจากตาแหน่งทังคณะ
้
และให้ ที่ประชุมเลือกกรรมการของบริษัทขึ ้นใหม่ ทังนี
้ ้ กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ มี ดงั นี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายเคียวซุเกะ ซาซากิ
นายสุวฒ
ั น์ สืบสันติกลุ
นายโอภาส ศรีพรกิจขจร
นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช
นายโยชิฮิโระ ทามูระ
นายชิเกะซึกุ ฟุคดุ ะ
นายจิโร่ นิชิยาม่า
นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์
นายสุวิช สุวรุจิพร

ในระหว่างวันที่ 24 มกราคม ถึง 21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัท เมื่อสิ ้นสุด
ระยะเวลาที่เปิ ดให้ มีการเสนอชื่อบุคคล ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัท มิได้ ผ่านขัน้ ตอนของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริ ษัทไม่มีกา ร
แต่งตังคณะกรรมการสรรหา
้
แต่เป็ นการสรรหาโดยการพิจารณาร่ วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีการ
แก้ ไขเพิ่มเติม) ประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวข้ องกาหนด
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังกรรมการที
้
่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ 7 ท่าน ได้ แก่
1. นายสุวฒ
ั น์ สืบสันติกลุ
2. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร
3. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช
4. นายโยชิฮิโระ ทามูระ
5. นายจิโร่ นิชิยาม่า
6. นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์
7. นายสุวิช สุวรุจิพร
กลับเข้ าเป็ นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
นอกจากนี ้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตังนายโทชิ
้
อากิ มิยาเบะ เข้ าเป็ นกรรมการบริ ษัท แทนนายเคียวซุเกะ ซาซากิ
และเลือกตังนายทาคายู
้
กิ โทเฮ เข้ าเป็ นกรรมการบริษัทแทนนายชิเกะซึกุ ฟุคดุ ะ ซึง่ พ้ นจากตาแหน่งตามวาระ รวมเป็ นคณะกรรมการบริษัททังสิ
้ ้น 9 ท่าน
ประธานาขอให้ นายโทชิอากิ มิยาเบะ และ นายทาคายูกิ โทเฮ แสดงตัวต่อที่ประชุม
จากผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริษัท นายสุวฒ
ั น์ สืบสันติกลุ นายโอภาส ศรี พรกิจขจร และนายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช ได้ รับ
การเสนอชื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการอิสระ
สาหรับกรรมการอิสระ นายโอภาส ศรีพรกิจขจร ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระมามากกว่า 9 ปี อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมบุคคลที่ได้ รับการ
เสนอชื่อเป็ นกรรมการอิสระดังกล่าว) พิจารณาแล้ วเห็นว่า นายโอภาส เป็ นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ ในด้ านการบัญชีและการเงิน เป็ นอย่างดี และ
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จากการปฏิบตั ิหน้ าที่ที่ผ่านมา นายโอภาสได้ ใช้ ความสามารถอย่างเต็มที่ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ ให้ ความเห็นที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัท และเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง นายโอภาสได้ ให้ ความเห็นและข้ อเสนอแนะอย่างเป็ นอิสระ ไม่อยูภ่ ายใต้ อิทธิพลของฝ่ ายจัดการ หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คุณสมบัติ
ของนายโอภาสจะเป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัท จึงเสนอให้ เลือกตังนายโอภาสเป็
้
นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
สาหรับรายละเอียดคุณสมบัติของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท รวมถึงประวัติการถือหุ้นในบริ ษัท การดา รงตาแหน่งใน
บริษัทอื่น จานวนครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุม ตลอดจนนิยามของกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 7
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถาม เมื่อไม่มีข้อซักถาม เลขานุการบริษัทชี ้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้
ข้ อบังคับข้ อ 14 ของบริ ษัท ได้ กาหนดวิธีการเลือกตังกรรมการของบริ
้
ษัทไว้ เป็ นแบบลงคะแนนเสียงสะสม หรื อ Cumulative Voting วิธีการดังกล่าว
เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และยังเป็ นวิธีการที่อยูใ่ นโครงการประเมินคุณภาพการจัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เป็ นหน่วยงานผู้ดแู ล
การเลือกตังกรรมการด้
้
วยวิธีการลงคะแนนเสียงแบบคะแนนเสียงสะสมนี ้ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ คูณด้ วย
จานวนกรรมการที่จะเลือกตัง้ และผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั ้ หมดเลือกตังบุ
้ คคลคนเดียว หรื อหากประสงค์จะเลือกหลายคนเป็ น
กรรมการก็สามารถแบ่งคะแนนเสียงที่มีอยูใ่ ห้ บคุ คลใดมากน้ อยเพียงใดก็ได้
เพื่อความเข้ าใจเพิ่มขึ ้นขอยกตัวอย่าง ดังนี ้ ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นอยู่ 100 หุ้น เมื่อคูณกับจานวนกรรมการที่ต้องเลือกตังในปี
้ นีจ้ านวน 9 คน ท่านจะมีสิทธิออก
เสียงทังหมดเท่
้
ากับ 900 เสียง ในการออกเสียงลงคะแนน ท่านสามารถออกเสียงทังหมด
้
900 เสียงให้ กับผู้ได้ รับการเสนอชื่อท่านใดท่านหนึ่งทังหมด
้
900 เสียงก็ได้ หรื อถ้ าท่านประสงค์จะเลือกหลายๆ คน หรื ออยากจะเลือกทัง้ 9 คน ก็สามารถทาได้ โดยแบ่งคะแนนเสียงที่ท่านมีอยู่ 900 เสียงให้ ใคร
จานวนเท่าใดก็ได้ เช่น ท่านประสงค์จะออกเสียงให้ ผ้ ไู ด้ รับการเสนอชื่อท่านหนึ่งมากกว่าท่านอื่น ท่านก็สามารถลงคะแนนเสียงให้ ผ้ ไู ด้ รับการเสนอชื่อ
ท่านนัน้ 500 เสียง ท่านจะเหลือจานวนเสียงอยู่อีก 400 เสียง ท่านสามารถนา 400 เสียงไปเฉลี่ยลงคะแนนเสียงให้ กับผู้ได้ รับการเสนอชื่อท่านอื่น ๆ
ทังหมด
้
2 ท่าน หรือจานวนกี่ทา่ นก็ได้ แต่จานวนคะแนนเสียงทังหมดที
้
่ท่านลงคะแนนได้ สาหรับการเลือกตังกรรมการทั
้
ง้ 9 ท่านรวมแล้ วจะต้ องไม่เกิน
900 เสียง
ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ ทา่ นกรอกจานวนคะแนนเสียงที่ท่านประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนให้ กับแต่ละบุคคลในช่องต่อจากคาว่า "เห็นด้ วย" ทังนี
้ ้
เลขานุการบริ ษัทจะนาเสนอรายชื่อเป็ นรายบุคคล หากท่านไม่ประสงค์จะเลือกบุคคลใดก็ให้ ท่านทาเครื่ องหมาย "ขีด" ในช่องต่อจากคาว่า "เห็นด้ วย"
บริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงภายหลังจากที่ ได้ นาเสนอรายชื่อครบทุกคนแล้ ว และจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงทุกใบเพื่อนับคะแนนเสียง หาก
ท่านลงคะแนนเสียงครบถ้ วนแล้ วขอให้ ยกมือเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่าน
สาหรับคัสโตเดียน ตลอดจนผู้รับมอบฉันทะที่ผ้ มู อบฉันทะได้ กรอกรายละเอียดการมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะแล้ ว แต่ไม่มีการระบุจานวนหุ้นที่
ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไว้ ขอให้ ทา่ นกรอกบัตรลงคะแนนเสียงอีกครัง้ โดยระบุจานวนหุ้นที่จะแบ่งให้ กบั แต่ละบุคคล ทังนี
้ ้ ในหนังสือมอบฉันทะได้
กาหนดให้ อานาจผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควรได้ หากไม่ได้ มีการระบุความประสงค์ในการ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ รวมถึงกรณีที่มี การ
แก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้ อเท็จจริงประการใด
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถามเกี่ยวกับวิธีลงคะแนนเสียง
นายพีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงวิธีลงคะแนนเสียงว่าเหตุใดบริษัทจึงไม่ใช้ วิธีเลือกตังกรรมการโดยก
้
าหนดให้ หนึ่งหุ้นมีหนึ่งคะแนนเสียง
นายพชระ วรรธนวินิจ เลขานุการบริ ษัท กล่าวว่าวิธีการเลือกตัง้ กรรมการวิธีนีเ้ ป็ นวิธีที่กาหนดไว้ ใน พรบ.บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และยังเป็ น
วิธีการที่อยูใ่ นโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่สมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทยเป็ นหน่วยงานผู้ดแู ล เป็ นวิธีที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น
รายย่อยรวมกันเลือกกรรมการที่ตนต้ องการได้ โดยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะเท่ากับหุ้นที่ตนถืออยู่คณ
ู ด้ วยจาน วนกรรมการ ซึ่งในที่นีค้ ือ 9
บริษัทที่ใช้ วิธีการเลือกตังนี
้ ้จะได้ รับคะแนนการประเมินผลในโครงการสารวจการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยเพิ่มขึ ้นด้ วย
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นและสมาชิกตลอดชีพของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กล่าวเสริมว่า วิธีการเลือกตังกรรมการแบบสะสมนี
้
เ้ ป็ นการให้ ความ
เป็ นธรรมกับผู้ถือหุ้นรายย่อย ตนดีใจที่บริษัทใช้ วิธีนี ้ หากผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้น 100 หุ้น จะมีคะแนนเสียงถึง 900 เสียง จะลงคะแนนให้ กรรมการท่าน
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ใดก็ได้ ทงั ้ 900 เสียง ในขณะที่ผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ก็จะเฉลี่ยคะแนนเสียงให้ กบั กรรมการเท่าๆ กันทุกคน ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถรวมกันเติมคะแนนเสียงให้
กรรมการท่านใดก็ได้ เป็ นหลักธรรมาภิบาลที่ดีและเป็ นการดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อย
จากนัน้ เลขานุการบริษัทขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการโดยเลขานุ
้
การบริ ษัทได้ ประกาศรายชื่อเป็ น รายบุคคลให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนน
เสียงในบัตรลงคะแนนเสียงตามรายชื่อที่ปรากฏในบัตรลงคะแนนเสียง และจะมีการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงพร้ อมกันในคราวเดียว ขอให้ ท่านผู้ถือหุ้น
ตรวจทานว่าได้ มีการกรอกจานวนเสียงถูกต้ องตามที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงแล้ ว ก่อนส่งให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ทังนี
้ ้ หาก
บัตรลงคะแนนเสียงของท่านกรอกจานวนเสียงไม่ถูกต้ อง หรื อเมื่อรวมจานวนเสียงที่ท่า นออกเสียงลงคะแนนแล้ วมีจานวนเกินกว่าสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนนทังหมดที
้
่ทา่ นมี บัตรลงคะแนนเสียงของท่านจะถูกถือเป็ นบัตรเสีย โดยรายชื่อกรรมการที่เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นเลือกตังเรี
้ ยงตามลาดับดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายสุวฒ
ั น์ สืบสันติกลุ
นายโอภาส ศรีพรกิจขจร
นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช
นายโยชิฮิโระ ทามูระ
นายจิโร่ นิชิยาม่า
นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์
นายสุวิช สุวรุจิพร
นายโทชิอากิ มิยาเบะ
นายทาคายูกิ โทเฮ

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ที่ประชุมมีมติเลือกตังกรรมการที
้
่ออกตามวาระกลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทพร้ อมแต่งตังกรรมการใหม่
้
ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
ชื่อ
1. นายสุวฒ
ั น์ สืบสันติกลุ
2. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร
3. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช
4. นายโยชิฮิโระ ทามูระ
5. นายจิโร่ นิชิยาม่า
6. นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์
7. นายสุวิช สุวรุจิพร
8. นายโทชิอากิ มิยาเบะ
9. นายทาคายูกิ โทเฮ

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คะแนนเสียง
580,444,134
580,454,534
580,446,934
580,462,434
580,454,334
580,448,163
512,755,740
580,454,207
580,453,334

โดยนายโทชิอากิ มิยาเบะ และ นายทาคายูกิ โทเฮ เป็ นกรรมการใหม่ที่ได้ รับเลือกตังให้
้ เป็ นกรรมการบริษัทแทนนายเคียวซุเกะ ซาซากิ และ นายชิเกะซึกุ
ฟุคดุ ะ ซึง่ พ้ นจากตาแหน่งตามวาระตามลาดับ
วาระที่ 7

พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ

ประธานขอให้ เลขานุการบริษัทชี ้แจงรายละเอียดของวาระนี ้ต่อที่ประชุม
นายพชระ วรรธนวินิจ เลขานุการบริ ษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทไม่มีการแต่งตังคณะกรรมการพิ
้
จารณาค่าตอบแทน เพื่อทาหน้ าที่ในการพิจารณา
กาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่คณะกรรมการของบริษัทพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการของบริ ษัทในปี ที่ผ่านมา และ
เปรียบเทียบอ้ างอิงกับอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัท ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้ วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าบาเหน็จกรรมการ และเบี ้ย
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท โดยข้ อมูลค่าตอบแทนกรรมการในปี 2560-2561 และค่าตอบแทนกรรมการ
ที่เสนอสาหรับปี 2562 ปรากฏตามวาระที่ 7 ในหน้ า 4 ของหนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2562 เป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้นไม่เกิน 15 ล้ าน
บาท เพื่อจัดสรรให้ แก่กรรมการทังคณะ
้
ทังนี
้ ้ ค่าตอบแทนดังกล่าวมีจานวนเท่ากับปี ที่ผ่านมา และไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น
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ประธานเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ในค่า ตอบแทนกรรมการนัน้ ควรจะมีการกาหนดเงินจูงใจให้ กรรมการด้ วย หากบริ ษัทมีผลประกอบการดี
จ่ายเงินปั นผลดี กรรมการก็ควรจะได้ รับรางวัล แต่ในขณะเดียวกัน หากเงินปั นผลลดลงจาก 2 บาทต่อหุ้นเหลือ 1.50 บาทต่อหุ้น กรรมการก็ควรได้ รับ
ค่าตอบแทนลดลง
เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทขอให้ ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยการออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2562 เป็ นจานวนไม่เกิน 15
ล้ านบาท (สิบห้ าล้ านบาทถ้ วน) เพื่อจัดสรรให้ กรรมการ ด้ วยคะแนนเสียง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 8

571,262,974
1,922,472
0
0

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

99.6645
0.3354
0.0000
0.0000

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีสาหรับปี บัญชี 2562 และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี แต่งตัง้
ผู้สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีทกุ ปี ในการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี จะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
ในวาระนี ้ ประธานเชิญนายสุวฒ
ั น์ สืบสันติกลุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแถลงรายละเอียดต่อที่ประชุม
นายสุวฒ
ั น์ สืบสันติกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและทบทวนการปฏิบตั ิงานของผู้สอบ
บัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด ทีผ่ ่านมาอยูใ่ นเกณฑ์ดี มีประสบการณ์และมาตรฐานการปฏิบตั ิงานเป็ นที่ยอมรับ ทาให้ การ
ตรวจสอบบัญชีของบริษัทเป็ นไปตามกรอบเวลาที่กาหนด นอกจากนี ้ ผู้สอบบัญชียงั คงมีความเป็ นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีสว่ นได้ สว่ นเสียกับ
บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ นายมนูญ มนูสขุ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4292 และ/หรือ นายมงคล สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2444 และ/หรือนายชูพงษ์ สุรชุติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4325 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทสาหรับปี บญ
ั ชี 2562 โดยให้ ผ้ สู อบบัญชีทา่ นใดท่านหนึ่งเป็ น
ผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอนี ้ นายมนูญ มนูสขุ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
มาแล้ วเป็ นระยะเวลา 4 ปี คือในปี 2552 - 2561 สาหรับนายมงคล สมผล ไม่เคยได้ รับแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชีของบริษัท และนายชูพงษ์ สุรชุติกาล ยังไม่
เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
สาหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ กาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็ นจานวนเงิน 2,570,000 บาท ซึ่ง
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9.36 จากอัตราเดิมในปี 2561 เนื่องจากผู้สอบบัญชีต้องมีขอบข่ายการตรวจสอบเพิ่มขึน้ ในธุรกิจของบริ ษัทในประเทศเมียนมาร์ ตาราง
เปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีรายละเอียดตามวาระที่ 2 ในหน้ า 5 หนังสือเชิญประชุม
ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมบางบริษัท ไม่ได้ สงั กัดสานักงานสอบบัญชีเดียวกัน เนื่องจากบริ ษัทย่อย/บริ ษัทร่วม ได้
ใช้ ส านักงานสอบบัญชีอื่นมาตัง้ แต่เริ่ มต้ น กิ จการ และส านักงานสอบบัญ ชีดังกล่า วสามารถปฏิบัติ งานได้ อย่า งมีประสิท ธิ ภาพ ไม่มีปัญ หาล่า ช้ า
นอกจากนี ้ ค่าบริการวิชาชีพในการสอบบัญชีมีจานวนที่เหมาะสม
นายพชระ วรรธนวินิจ เลขานุการบริ ษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั ้งผู้สอบ
บัญชีของบริษัทสาหรับปี บญ
ั ชี 2562 และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถาม
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เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทขอให้ ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยการออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิในวาระนี ้จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ าง
มากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิการแต่งตัง้ นายมนูญ มนูสขุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4292 และ/หรือ นายมงคล สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444 และ/หรือ นายชูพงษ์ สุรชุติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 แห่ง บริ ษัท ดีลอยท์
ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็ นผู้สอบบัญ ชีสาหรับปี การเงิน 2562 โดยกาหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญ ชีปี 2562 เป็ น จานวนเงินทังสิ
้ น้
2,570,000 บาท (สองล้ านห้ าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้ วน) ด้ วยคะแนนเสียง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 9

573,185,074
372
0
0

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9999
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ -

พิจารณาแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับบริ ษัท

ประธานขอให้ เลขานุการบริษัทเสนอรายละเอียดวาระนี ้ต่อที่ประชุม
นายพชระ วรรธนวินิจ เลขานุการบริษัทกล่าวต่อที่ประชุมว่า การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับบริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายที่ใช้ บงั คับในปั จจุบนั โดย
พิจารณาแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 13 เพื่อให้ องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.
39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การรับหุ้นสามัญหรื อหุ้น
บุริมสิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558
พิจารณาแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ 22 และ 23 เพื่อให้ สามารถจัดประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
พิจารณาแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ 29 เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม)
รายละเอียดการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับบริษัทปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 8
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถาม เมื่อไม่มีข้อซักถามเลขานุการบริษัทขอให้ ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยการออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิในวาระ
นี ้ จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิแก้ ไขเพิ่มเติม
ข้ อบังคับบริษัท ข้ อ 13 ข้ อ 22 ข้ อ 23 และข้ อ 29 เป็ นดังนี ้
“ข้ อ 13 ให้ บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 7 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ น
ราชอาณาจักร โดยต้ องมีกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทังหมดของบริ
้
ษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ทังนี
้ ้ กรรมการอิสระต้ องมี
คุณสมบัติอย่างน้ อยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรือข้ อกาหนดตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”
“ข้ อ 22 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทังหมดจึ
้
งจะครบเป็ นองค์ประชุม ใน
กรณีที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการ ให้ ร องประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรอง
ประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
ประธานในที่ประชุมอาจกาหนดให้ จดั การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทังนี
้ ้ จะต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธี การตามที่กฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกาหนดด้ วย
การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมากของจานวนกรรมการ
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กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ เสียในเรื่ องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ถ้ าคะแ นน
เสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี ้ขาด”
“ข้ อ 23 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ ประธานกรรมการหรือผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
ก่อนวันประชุม เว้ นแต่ในกรณีจาเป็ นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกาหนดวันประชุมให้ เร็ วกว่านันก็
้
ได้ โดยวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมให้ ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้ รับมอบหมายเป็ นผู้กาหนด
การส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ อาจส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั ง้ นี ้ จะต้ อง
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกาหนดด้ วย”
“ข้ อ 29 คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่าย ได้ ทงั ้ หมด จะ
เข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้
ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้ าวันนับแต่วนั ที่ได้ รับหนัง สือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้ มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทัง้ หลายซึ่งเข้ าชื่อกันหรื อผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ
รวมกันได้ จานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นนจะเรี
ั้
ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้ าวันนับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ ให้ ถือว่าเป็ น
การประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมและอานวยความสะดวก
ตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ ใด จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็ น
องค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 32 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้ องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ คา่ ใช้ จา่ ยที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริษัท ”
ด้ วยคะแนนเสียง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 10

573,185,174
272
0
0

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

99.999
0.0000
0.0000
-

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

ไม่มีผ้ ใู ดเสนอความเห็นหรือเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา

ประธานกล่าวขอบคุณที่ประชุมและปิ ดประชุมเวลา 18.20 น.

X
(นายเคียวซุเกะ ซาซากิ)
ประธานที่ประชุม
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