


        
 

 

สารบัญ 

เอกสารประกอบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ครัง้ท่ี 47 

 

เอกสารแนบ 1 แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าประชมุ 

เอกสารแนบ 2 สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ครัง้ท่ี 47 

เอกสารแนบ 3 รายงานประจําปีของคณะกรรมการ พร้อมด้วยงบการเงินของบริษัท สาํหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

เอกสารแนบ 4 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เอกสารแนบ 5 เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุ 

เอกสารแนบ 6 ข้อบงัคบัของบริษัทเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นและการออกเสยีงลงคะแนน 

เอกสารแนบ 7 รายละเอียดคณุสมบตัิผู้ ได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

เอกสารแนบ 8 ข้อพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเตมิข้อบงัคบับริษัท 

เอกสารแนบ 9 แผนท่ีสถานท่ีประชมุ 

เอกสารแนบ 10 หนงัสอืมอบฉนัทะ 
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ช ัน้ 

โรงงาน 1 : 284, 284/1 หมู่ 1 ถ.สุขสวสัดิ ์ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์  จ.สมุทรปราการ 10290 โทรศพัท์  (02) 462-5904, 463-5572-5 โทรสาร  (02) 816-1276 

โรงงาน 2 : 50 หมู่ 5 ถ.นครหลวง-ภาชี ต.คลองสะแก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 โทรศพัท์  (035) 259-331-39 โทรสาร (035) 259-341-42 

ที่  014 / 2562 

 วนัที่  11  มีนาคม  2562 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ครัง้ที่ 47 

เรียน  ท่านผู้ ถือหุ้น 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าประชมุ 
2. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ครัง้ที่ 46 
3. รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ พร้อมด้วยงบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ท่านสามารถ Scan QR Code ได้ที่แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าประชมุ หรือ
เย่ียมชมเว็บไซต์ www.tcccthai.com 

4. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
5. เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิเข้าร่วมประชมุ 
6. ข้อบงัคบัของบริษัทเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 
7. รายละเอียดคุณสมบติัผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
8. ข้อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบับริษัท 
9. แผนที่สถานที่ประชมุ 
10. หนงัสอืมอบฉนัทะ 

 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ากดั (มหาชน) ("บริษัท") จะจดัให้มีการประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ครัง้ที่ 47 
ในวนัพฤหสับดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Banyan Ballroom ชัน้ 10 โรงแรมบนัยนัทรี กรุงเทพฯ เลขที่ 
21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2019 
เมื่อวนัที่ 22 กมุภาพนัธ์ 2562 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี  ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 ครัง้ที่ 46 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2561 ครัง้ที่ 46 ขึน้เมื่อวันที่ 29 
มีนาคม 2561 โดยมีส าเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ล าดบัที่ 2  

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ครัง้ที่ 46 รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 2 

การลงมติ วาระนีล้งมติโดยใช้คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2561 และรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทจากงบการเงินรวม ในรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการจ านวน 10,322 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11 
จากรายได้ของบริษัทในรอบปีบญัชี 2560 และมีก าไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,331 ล้านบาท ลดลงร้อย
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ละ 31 จากก าไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ในรอบปีบัญชี 2560 รายละเอียดผลการด าเนินงานของบริษัท 
และรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ  ปรากฏในรายงานประจ าปีตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดับที่ 3 (หน้า 18 – 
25 ของรายงานประจ าปี)  

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 
2561 และรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 3 

การลงมติ วาระนีเ้ป็นวาระที่เสนอเพื่อรับทราบ ไม่มีการออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 3 รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัให้มีรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอให้    
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ รายละเอียดของรายงานคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับ
ที่ 4 (หน้า 104 ของรายงานประจ าปี) 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 4 

การลงมติ วาระนีเ้ป็นวาระที่เสนอเพื่อรับทราบ ไม่มีการออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปีของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการท างบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สดุ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 (หน้า 116 – 174 ของรายงานประจ าปี) เพื่อน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณา
อนมุติัในการประชมุสามญัประจ าปี ตามที่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ
ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 39 ก าหนด  

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุัติงบการเงินประจ าปีของ
บริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีรับ
อนญุาตแล้ว ดงัมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปีตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 3  

การลงมติ วาระนีล้งมติโดยใช้คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจดัสรรเงนิก าไรและการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 41 ก าหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเท่านัน้ และมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท 
ข้อ 42 ก าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
ก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 10 ของทนุจดทะเบียน  

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีของ
งบการเงินเฉพาะกิจการหลงัหักทุนส ารองตามกฎหมาย ภาษีและขาดทุนสะสม (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การ
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จ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้นี  ้ขึน้อยู่กับแผนการลงทุน ความจ าเป็นและความ
เหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

จากผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิน้สดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัทมีก าไร
เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 1,412.8 ล้านบาท และมีทุนส ารองตามกฎหมาย
จัดสรรไว้แล้วจ านวน 175.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่ได้ก าหนดไว้ใน
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 ที่กลา่วข้างต้น 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรเพื่อ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทโดยจ่ายจากก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีตามงบเฉพาะกิจการของผล
การด าเนินงาน ปี 2561 โดยก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 มีนาคม 2562 ในอัตรา
หุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 877.1 ล้านบาท ก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวันที่ 24 
เมษายน 2562 เงินปันผลจ านวนดังกล่าวคิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี
เท่ากบัร้อยละ 62.1 ซึง่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท อย่างไรก็ตาม การเสนอจ านวน
เงินปันผลดงักลา่วต้องได้รับการอนมุติัจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข้อมลูการเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2561 และ ปี 2560 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2561 ปี 2560 

1. ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (งบเฉพาะ
กิจการ) 

1,412.8 ล้านบาท 1,919.6 ล้านบาท 

2. จ านวนหุ้น 584,714,068 584,714,068 
3. เงินปันผลจ่ายอตัราต่อหุ้น 1.50 บาท 2.00 บาท 
4. รวมจ านวนเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 877.1 ล้านบาท 1,169.4 ล้านบาท 
5. สดัสว่นการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไร

สทุธิ 
ร้อยละ 62.1 ร้อยละ 60.9 

การลงมติ วาระนีล้งมติโดยใช้คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 15 ก าหนดว่าในการประชมุสามัญประจ าปีทกุครัง้ ให้
คณะกรรมการของบริษัทพ้นจากต าแหน่งทัง้คณะและให้ที่ประชุมเลอืกกรรมการของบริษัทขึน้ใหม่ ทัง้นี ้
กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ มีดงันี  ้

1.   นายเคียวซุเกะ ซาซากิ 2. นายสวุฒัน์ สบืสนัติกลุ 
3.   นายโอภาส ศรีพรกิจขจร 4. นายเกษมศกัด์ิ มสัยวาณิช 
5.   นายโยชิฮิโระ ทามูระ 6. นายชิเกะซึก ุฟคุดุะ 
7.   นายจิโร่ นิชิยาม่า 8.     นางสาวกนกพร องัสนุทรสฤษด์ิ 
9.   นายสวุิช สวุรุจิพร  

  หลกัเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทมิได้ผ่านขัน้ตอนของ
คณะกรรมการสรรหาเนื่องจากบริษัทไม่มีการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการ
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พิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคั ด เลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ .ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เก่ียวข้องก าหนด   

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่ครบ
วาระ 7 ท่าน ได้แก่  

1.     นายสวุฒัน์ สบืสนัติกลุ 2. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร 
3.     นายเกษมศกัด์ิ มสัยวาณิช 4. นายโยชิฮิโระ ทามูระ 
5.     นายจิโร่ นิชิยาม่า 6. นางสาวกนกพร องัสนุทรสฤษด์ิ 
7.     นายสวุิช สวุรุจิพร      

กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่ และเลอืกตัง้ 
   8.     นายโทชิอากิ มิยาเบะ เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนนายเคียวซุเกะ ซาซากิ ซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
   9.     นายทาคายกิู โทเฮ เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนนายชิเกะซกึ ุฟคุดุะ ซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

เข้าเป็นกรรมการบริษัท รวมเป็นคณะกรรมการบริษัททัง้สิน้ 9 ท่าน 

จากผู้ ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท นายสวุัฒน์ สืบสนัติกุล นายโอภาส  
ศรีพรกิจขจร และนายเกษมศกัด์ิ มสัยวาณิช ได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

ส าหรับรายละเอียดคณุสมบติัของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท รวมถึงประวัติ 
การถือหุ้นในบริษัท การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชมุ ตลอดจนนิยามของกรรมการ
อิสระของบริษัท ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 7 

การลงมติ หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนของวาระนีเ้ป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 
รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 6  

วาระที่ 7 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทไม่มีการแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อท าหน้าที่ในการ
พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบอ้างอิงกับอุตสาหกรรมในประเภท
เดียวกบับริษัท ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าบ าเหน็จกรรมการ และเบีย้
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใ ห้ที่ ประชุมผู้ ถือหุ้ น พิจารณาและอนุมัติ ก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับ  ปี 2562 เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ไม่เกิน 15 ล้านบาท เพื่อจัดสรรให้แก่
กรรมการทัง้คณะ ซึง่มีจ านวนเท่ากบัปีที่ผ่านมา โดยไม่มีสทิธิประโยชน์อื่น 

 

 



 

5 
 

 

ข้อมลูการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา 

รายละเอียด ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
ค่าตอบแทนกรรมการ 15 ล้านบาท 15 ล้านบาท 15 ล้านบาท 
สทิธิประโยชน์อื่น ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

การลงมติ วาระนีล้งมติโดยใช้คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุ 

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีส าหรับปีบัญชี 2562 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนดให้ที่ประชุม
ผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชีจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนออนุมัติการแต่งตัง้ นายมนูญ มนูสขุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
4292 (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตัง้แต่ปี 2558 จนถึง 2561)
และ/หรือนายมงคล สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  8444 (ไม่เคยได้รับแต่งตัง้เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัท) และ/หรือ นายชูพงษ์ สรุชุติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบ
การเงินของบริษัท) แห่ง บริษัท  ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทส ุไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ส าหรับปีบัญชี 2562 โดยให้ผู้สอบบญัชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัท และเสนอให้ก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจ านวนเงิน  2,570,000 บาท ซึ่ง
เพิ่มขึน้ร้อยละ 9.36 จากอตัราเดิมในปี 2561 เนื่องจากผู้สอบบัญชีต้องมีขอบข่ายการตรวจสอบเพิ่มขึน้ใน
ธุรกิจของบริษัทในประเทศเมียนมาร์ 

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี                                             
 (หน่วย : บาท) 

 รอบปีบญัชี 2562 รอบปีบญัชี 2561 รอบปีบญัชี 2560 
ค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะ
กิจการและงบการเงินรวมประจ าปี 

1,580,000 1,480,000.- 1,480,000.- 

ค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะ
กิจการและงบการเงินรวมรายไตร
มาส 

330,000 290,000.- 290,000.- 

 รวมค่าสอบบญัชี 2,570,000 2,350,000.- 2,350,000.- 
ค่าบริการอื่น - - - 
อตัราการเพิ่ม/ลดเป็นร้อยละ 9.36 - - 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ 
นายมนญู มนสูขุ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 4292 และ/หรือนายมงคล สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 8444 และ/หรือ นายชพูงษ์  สรุชติุกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 แห่ง บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช 
โธมทัส ุไชยยศ  สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทส าหรับปีบัญชี 2562 โดยให้ผู้สอบบัญชีท่าน
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ใดท่านหนึง่เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และก าหนดค่าสอบบัญชี
ของผู้สอบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 2,570,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 

ผู้สอบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสมัพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว  

ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมบางบริษัท ไม่ได้สงักัดส านักงานสอบ
บัญชีเดียวกัน เนื่องจากบริษัทย่อย/บริษัทร่วม ได้ใช้ส านักงานสอบบัญชีของตนมาตัง้แต่เร่ิมต้นกิจการ 
และส านกังานสอบบญัชีดงักลา่วสามารถปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีปัญหาล่าช้า นอกจากนี ้
ค่าบริการวิชาชีพในการสอบบญัชีมีจ านวนไม่สงูมากนกั 

การลงมติ วาระนีล้งมติโดยใช้คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับใน
ปัจจุบัน โดยพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ
บริษัทเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ .39/2559 เร่ือง การขออนุญาตและการ
อนญุาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญ
หรือหุ้นบริุมสทิธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 

พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 และ 23 เพื่อให้สามารถจัดประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เร่ืองการประชุมผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์ 

พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบับริษัท ข้อ 29 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัท
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบับริษัทปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 8 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบงัคบับริษัทข้อ 13 ข้อ 22 ข้อ 23 และ ข้อ 29  

 การลงมติ วาระนีล้งมติโดยใช้คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
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จึงเรียนมาเพ่ือขอเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่ว โดยแผนท่ีสถานท่ีประชุม

ปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 9 ผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์ท่ีจะแตง่ตัง้บคุคลอ่ืนมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทน

ตนในการประชมุครัง้นี ้โปรดมอบฉนัทะตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง ปรากฏตาม

สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 10 และยื่นตอ่ประธานกรรมการหรือผู้ซึง่ประธานกรรมการกําหนดก่อนเข้าร่วมประชมุด้วย สว่นผู้

ถือหุ้นตา่งชาติซึง่แตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น โปรดใช้หนงัสอืมอบฉนัทะ

ตามแบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึง่ ปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 10 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ครัง้ท่ี 47 สามารถมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระของบริษัทตามรายละเอียดซึ่งแนบกบัหนงัสือมอบฉนัทะ เพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน

นามของผู้ ถือหุ้นได้ ทัง้นี ้ข้อมลูเก่ียวกบักรรมการอิสระและการมีสว่นได้เสียในวาระพิจารณาท่ีเก่ียวข้อง ปรากฏตามสิ่ง

ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 7 

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าประชุมและเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมี

สทิธิเข้าร่วมประชมุ ปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 1 และลาํดบัท่ี 5  

อนึ่ง บริษัทกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและรับเงินปันผลในวนัท่ี 8 มีนาคม 2562 ผู้ ถือหุ้น

สามารถดาวน์โหลดหนงัสอืเชิญประชมุพร้อมทัง้เอกสารแนบตา่งๆ ได้ท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.tcccthai.com) 

 

                ขอแสดงความนบัถือ 

  บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) 

  

 

 

 (นายโยชิฮิโระ ทามรูะ) 

 กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 

 

 

สาํเนาเรียน :       -   นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากดั กระทรวงพาณิชย์ 

                          -   นายทะเบียนหลกัทรัพย์ (บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั) 

ฝ่ายทะเบียนหุ้น สายงานกิจการทัว่ไป โทร:  02-6398888 ตอ่ 1411 / 1412 / 8909 

 

  บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน)

(นายโยชิฮิโระ ทามรูะ)

กรรมการผู้จดัการใหญ่
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 คร้ังที่ 46 

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ากัด (มหาชน) 
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 

ห้อง Banyan Ballroom โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ  
เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 

นายพชระ วรรธนวนิจิ เลขานกุารบริษัทกลา่วต้อนรับผู้ถือหุ้นและได้กลา่ววา่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 122 ราย ถือหุ้นจ านวน 689,906
หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจ านวน 285 ราย ถือหุ้นจ านวน 568,812,320 หุ้น รวมผู้ ถือหุ้นมาประชุมจ านวน 407 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 
569,502,226 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.3984 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 32 และได้เชิญ
นายโยชิอากิ อิชิมูระ ประธานกรรมการบริษัทซึง่ท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม ด าเนนิการประชุม  

นายโยชิอากิ อิชิมูระ ประธานท่ีประชุมกลา่วต้อนรับผู้ถือหุ้นและได้แนะน ากรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุมได้แก่ 

1. นายสวุชิ สวุรุจิพร 
2. นางสาวกนกพร องัสนุทรสฤษดิ์ 
3. นายจิโร่ นชิิยาม่า 
4. นายชิเกะซกึุ ฟุคุดะ 
5. นายโยชิอากิ อิชิมูระ 
6. นายเคียวซุเกะ ซาซากิ 
7. นายสวุฒัน์ สืบสนัติกุล 
8. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร และ 
9. นายเกษมศกัดิ์ มสัยวาณิช  

นอกจากนี ้มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุม จ านวน 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 – สาขาย่างกุ้ง 

การประชุมในวนันี ้บริษัทได้เรียนเชิญตวัแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อตอบ
ข้อซกัถามของผู้ถือหุ้นเก่ียวกบัการตรวจสอบบญัชีของบริษัท และบริษัทได้เชิญทีมงานท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ ากัด  มา
เข้าร่วมประชุมเพ่ือตอบข้อซกัถามทางกฎหมายเก่ียวกบัการประชุม และตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคับของบริษัท 
นอกจากนี ้บริษัทได้จดัให้มีผู้ท าหน้าท่ีเป็นลา่มแปลในการประชุมนี ้

ก่อนเร่ิมพจิารณาวาระการประชุม ประธานขอให้เลขานกุารบริษัทชีแ้จงเก่ียวกบัวธีิการด าเนนิการประชุมและขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนนของผู้ ถือหุ้น 
ในแต่ละวาระ 

นายพชระ วรรธนวนิจิ เลขานกุารบริษัท ชีแ้จงวธีิการด าเนนิการประชุมและขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในท่ีประชุม ดงันี ้

1. การประชุมจะพจิารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือ
ผู้รับมอบฉนัทะซกัถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติส าหรับวาระนัน้ ๆ กรณีท่ีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซกัถามหรือแสดงความเห็น 
กรุณายกมือขึน้และขอให้ทา่นแจ้งช่ือและนามสกุล และในกรณีท่ีท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีท่านรับมอบฉันทะมาให้ท่ี
ประชุมทราบด้วย 
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2. ผู้ถือหุ้นทกุทา่นมีคะแนนเสียงหนึง่เสียงต่อหนึง่หุ้น 

3. ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉนัทะแต่ละทา่นจะได้รับแจกบตัรลงคะแนนเสียงขณะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากท่านใดยัง
ไม่ได้รับบตัรลงคะแนนเสียง กรุณายกมือเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบการออกบตัรลงคะแนนเสียงให้กบัทา่นต่อไป 

4. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเว้นวาระท่ี 2 และ 3 ซึง่เป็นวาระเสนอเพ่ือรับทราบ และวาระท่ี 6 เร่ืองการเลือกตัง้กรรมการ          ผู้
ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉนัทะท่ีไม่เหน็ด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียงในวาระนัน้ ขอให้ออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงท่ีได้รับแจก
ขณะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เม่ือเรียบร้อยแล้ว ขอให้ยกมือเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บบตัรลงคะแนนเสียง 

ในการลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียง หากมีการลงคะแนนเสียงเกินกวา่หนึง่ช่อง หรือมีการแก้ไขแต่ไม่มีการลงลายมือช่ือก ากับ หรือมี
การแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีของ Custodian) หรือมีการขีดฆา่บตัรทัง้บตัร จะถือเป็นบตัรเสีย 

ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีมิได้คัดค้าน หรือ งดออกเสียง จะถือว่าท่านเห็นด้วย ท่านไม่ต้องกรอกบตัรลงคะแนนเสียง หรือส่งบตัร
ลงคะแนนเสียง 

5. ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 6 เร่ืองการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหนง่ตามวาระ ขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉนัทะออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงตามรายช่ือท่ีเสนอเป็นรายบคุคล และบริษัทจะใช้วธีิการเลือกตัง้กรรมการตามท่ีข้อบงัคับข้อ 
14 ของบริษัทก าหนดไว้ คือ วธีิลงคะแนนเสียงแบบสะสมหรือ Cumulative Voting สว่นรายละเอียดวธีิการออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะแจ้ง
ให้ทราบในวาระดงักลา่ว ส าหรับการเลือกตัง้กรรมการ บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทัง้หมด เพื่อนบัคะแนนเสียงการเลือกตัง้กรรมการ
เป็นรายบคุคล 

6.  ในการนบัคะแนนเสียงในทกุวาระ ยกเว้นวาระท่ี 6 เร่ืองการเลือกตัง้กรรมการ บริษัทจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในวาระ
นัน้หกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ ทัง้นี  ้ ในกรณีท่ีไม่มีผู้ ใด
คดัค้านหรือแสดงความเหน็เป็นอย่างอ่ืน ให้ถือวา่ ท่ีประชุมเหน็ด้วยหรือมีมติอนมุตัิ  

นอกจากนี ้ระหวา่งการนบัคะแนนเสียง เพ่ือมิให้เป็นการเสียเวลา ประธานในท่ีประชุมอาจขอให้ท่ีประชุมพจิารณาวาระถดัไป 

ประธานเปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถามเก่ียวกบัวธีิการด าเนนิการประชุมหรือการออกเสียงลงคะแนน  

นายศิริวฒัน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ ถือหุ้ น ได้ให้ข้อสงัเกต 2 ประการ ประการแรกในหนงัสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นปรากฏวันประชุมเป็นวนัพุธท่ี 29 
มีนาคม 2561 ซึง่ในความเป็นจริงแล้วต้องเป็นวนัพฤหสับดีท่ี 29 มีนาคม 2561 ตนได้โทรศัพท์มาสอบถามท่ีบริษัทก็ได้ค าตอบว่าเป็นวนัพฤหสับดีท่ี 29 
มีนาคม 2561 บริษัทได้แทรกใบแทรกแก้ไขค าผดิไว้แล้วซึง่ตนมองไม่เหน็ในตอนแรก อย่างไรก็ดี ในคราวต่อไปบริษัทควรระมัดระวงัในการจัดท าหนงัสือ
เชิญประชุมด้วย ประการต่อมา ตนขอขอบคุณบริษัทท่ีใช้น า้ด่ืมย่ีห้อคริสตลัซึง่เป็นสนิค้าของบริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) ในการประชุมนีเ้น่ืองจาก
ตนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) ต้องขอขอบคุณการสนบัสนนุของบริษัทและตนจะได้แจ้งเร่ืองนีต้่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นบริษัท เสริมสุข 
จ ากดั (มหาชน) ในปีถดัไป ขณะนีย้อดขายของน า้ด่ืมย่ีห้อคริสตลัเป็นล าดบัท่ีหนึง่ของประเทศไทยแทนท่ีน า้ด่ืมย่ีห้อสงิห์ซึง่เคยอยู่ในล าดับท่ีหนึ่งมาก่อน 
ซึง่ก่อนหน้านีน้ า้ด่ืมท่ีมียอดขายเป็นล าดบัท่ีหนึง่คือสงิห์ ล าดบัถดัมาคือเนสท์เล ่และล าดบัท่ีสามคือคริสตลั 

ประธานกลา่วขอบคุณนายศิริวฒัน์ วรเวทวฒุิคุณ ส าหรับข้อสงัเกตทัง้สองประการ และเม่ือไม่มีข้อซกัถามเพิม่เติม ประธานเร่ิมการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมต่าง ๆ ดงันี ้

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 45 

ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 45 ซึ่งประชุมเม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2560 บริษัทได้จัดส่งส าเนา
รายงานการประชุม ซึง่ได้บนัทกึถูกต้องตามความเป็นจริงให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 2 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซกัถาม  
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นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้น กลา่วว่าจากรายงานการประชุมครัง้ก่อน การประชุมผู้ถือหุ้นลว่งเลยจากเวลา 12.00 น. ไปมาก ตนอยากทราบวา่
บริษัทจะมีการปรับปรุงการด าเนินการประชุมให้รัดกุมขึน้เพ่ือลดระยะเวลาการประชุมลงหรือไม่ หากการใช้เวลานานนัน้เกิดจากการท่ีผู้ถือหุ้นถาม
ค าถามหลายค าถามด้วยกนั บริษัทจะสามารถจดัให้ผู้ถือหุ้นเข้าเย่ียมชมบริษัท (Company visit) เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้ซกัถามค าถามและบริษัทได้ตอบ
ค าถามโดยตรงต่อผู้ถือหุ้นได้หรือไม่ นอกจากนี ้ ตนขอขอบคุณท่ีบริษัทได้จดัเตรียมของท่ีระลกึแจกให้กบัผู้ถือหุ้นซึง่เป็นข้าวสารและปุ๋ ยของบริษัท 
อย่างไรก็ดี ตนขอเสนอให้บริษัทเปล่ียนของท่ีระลึกเป็นเสือ้ปักโลโก้ของบริษัทแทน สว่นในเร่ืองการบริการของโรงแรมท่ีจดัประชุมนัน้ ตนขอให้โรงแรมบนั
ยนัทรีได้ปรับปรุงบริการให้ดีขึน้เน่ืองจากพนกังานของโรงแรมไม่สามารถให้บริการได้เพียงพอต่อจ านวนผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมในวนันี  ้

ประธานกล่าวขอบคุณผุ้ถือหุ้นและจะรับข้อเสนอแนะดงักลา่วไว้พจิารณา 

เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นซกัถามเพิม่เติม ประธานขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยการอนมุตัิวาระนีจ้ะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ครัง้ท่ี 45 ด้วยคะแนนเสียง  

เหน็ด้วย  572,540,973 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 งดออกเสียง 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 และรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

ประธานกลา่วต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการขอถือโอกาสนีน้ าเสนอข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบภาพรวมเก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2560 โดย
ประธานได้เชิญนายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทเป็นผู้รายงานต่อท่ีประชุม  

นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดัการใหญ่ กลา่ววา่ล าดบัแรก ในนามของฝ่ายบริหารของบริษัท ผมขอถือโอกาสนีแ้สดงความขอบคุณ 
ผู้มีสว่นได้เสียทกุทา่นท่ีได้ให้การสนบัสนนุอนัดียิ่งแก่บริษัทมาอย่างสม ่าเสมอ ไทยเซน็ทรัลเคมีประสบความส าเร็จในการประกอบกิจการในฐานะผู้ผลติ
และจ าหน่ายปุ๋ ยเคมีรายใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทยเป็นระยะเวลาถึง 45 ปีแล้ว ด้วยการสนบัสนุนและความร่วมมืออย่างแข็งแกร่งจากผู้มีสว่นได้เสียทกุ
ทา่น อนัได้แก่ ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า ผู้จดัหาวตัถุดิบ ชุมชนท้องถิ่น และเกษตรกร 

ในปี 2560 เศรษฐกิจประเทศไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่งท่ีสดุในรอบห้าปี โดยได้รับแรงขบัเคล่ือนมาจากภาคสง่ออกและภาคทอ่งเท่ียวท่ีมีความเข้มแข็ง มี
การประเมินว่าภาคการเกษตรมีการเติบโตสงูกว่าในปี 2559 เน่ืองจากการมีผลผลติท่ีดีในไตรมาสแรกถึงไตรมาสท่ีสาม อย่างไรก็ตาม ราคาสนิค้าเกษตร
ท่ีตกต ่าและการเกิดอุทกภยัในบางพืน้ท่ี สง่ผลให้ก าลงัซือ้ของเกษตรกรยงัคงไม่ฟืน้ตวัดีนกั และท าให้ความต้องการปุ๋ ยเคมีในปี 2560 ลดลงจากปีก่อน
เลก็น้อย 

ผลประกอบการของบริษัทได้รับผลกระทบจากความต้องการปุ๋ ยเคมีท่ีซบเซา ซึง่มีสาเหตุจากก าลงัซือ้ท่ีไม่เพียงพอของเกษตรกร สภาพอากาศโดยทัว่ไป
ในฤดูกาลผลติหลกัในภูมิภาคสว่นใหญ่ของประเทศไทยท าให้การเพาะปลกูพืชผลหลกัเพิม่ขึน้จากปีก่อน แต่ก าลงัซือ้ของเกษตรกรก็ยังไม่สามารถฟืน้ตัว
ได้ในระหวา่งปีเน่ืองจากสนิค้าเกษตรมีราคาตกต ่า ในสถานการณ์เช่นนี ้ฝ่ายบริหารได้ด าเนินงานบริษัทโดยสอดคล้องกับแนวนโยบายการด าเนินงาน
เพ่ือให้บรรลผุลตอบแทนจากการลงทนุท่ีนา่พอใจส าหรับผู้ถือหุ้นทกุราย นโยบายการด าเนนิงานนีไ้ม่ได้เปล่ียนแปลงไปจากปีก่อน กลา่วคือ 

1) การติดตามสถานการณ์ตลาดอย่างระมัดระวัง เพื่อให้ทราบถึงอุปสงค์และความต้องการท่ีแท้จริงของเกษตรกร เพื่อท่ีจะเพิ่ม
ประสทิธิภาพแผนการผลติและการจดัหาวตัถุดิบของบริษัทให้มีความยืดหยุ่นเพ่ือลดระดบัของสนิค้าคงคลงัให้อยู่ในระดบัต ่าสดุ 

2) รักษาคุณภาพของสนิค้าให้มีมาตรฐานสงูสดุ 
3)  มุ่งมัน่ท้าทายท่ีจะปรับปรุงการผลติอย่างต่อเน่ือง 
4)  ไม่เก็งก าไร และ 
5)  สร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้าและเกษตรกร 

ด้วยนโยบายนี ้ บริษัทจึงสามารถลดสินค้าคงคลงัให้อยู่ในระดบัต ่าสดุและสามารถสร้างผลก าไรสงูสดุได้ แม้ในสถานการณ์ท่ีความต้องการปุ๋ ยมีไม่มาก
นกั 
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เพ่ือให้บริษัทสามารถเติบโตอย่างยัง่ยืนถึงแม้วา่ความต้องการปุ๋ ยในประเทศไทยจะมีการเปล่ียนแปลงหรือไม่ก็ตาม บริษัทจึงเน้นท่ีการสง่ออกสนิค้าไป
ยงัประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมาร์ ทัง้นี ้ การก่อสร้างคลงัสนิค้าและโรงงานบรรจุของบริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ 
จ ากดั ในติละวา สาธารณรัฐแหง่สหภาพ   เมียนมาร์ ได้เสร็จสิน้ลงแล้ว และบริษัทคาดวา่โรงงานดงักลา่วจะเร่ิมการด าเนนิงานได้นบัตัง้แต่ไตรมาสท่ีสอง
ของปีนี ้

ดงันัน้ ในปี 2560 การแบง่ปันก าไรสทุธิตามงบการเงินรวมส าหรับสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่มีจ านวน 1,932 ล้านบาท โดยมีก าไรต่อหุ้นเทา่กบั 3.30 บาท 

รายละเอียดผลการด าเนนิงานของบริษัท และรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ ปรากฏตามหน้า 16 ถึง 25 ของรายงานประจ าปีในภาษาไทย (หรือ
หน้า 16 ถึง 17 และหน้า 26 ถึง 33 ของรายงานประจ าปีในภาษาองักฤษ) ซึง่จดัสง่ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยล าดับท่ี 3  

ประธานกล่าวว่า ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามลว่งหน้ามายงับริษัทได้ ในปีนี ้มีผู้ถือหุ้นสง่ค าถามลว่งหน้า
มา 4 ค าถามผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัท ซึง่บริษัทจะขอตอบค าถามในวาระนี ้3 ค าถาม และตอบในวาระท่ี 4 ซึง่เป็นเร่ืองเก่ียวกบังบการเงินอีก 1 ค าถาม  
และได้ขอให้เลขานกุารบริษัทอ่านค าถามของผู้ถือหุ้นและเรียนแจ้งค าตอบของบริษัทในท่ีประชุมนี  ้

นายพชระ วรรธนวินจิ เลขานกุารบริษัท เรียนต่อท่ีประชุมวา่ค าถามดงักลา่วมาจากนางสาววรางคณา หลกัค า ผู้ถือหุ้น ซึง่ค าถามและค าตอบมีดงันี ้

ค าถามแรก แผนระยะสัน้ท่ีจะสามารถเพิม่รายได้และก าไรของบริษัทคืออะไร 

ค าตอบ บริษัทมีแผนท่ีจะเพิม่ยอดขายในประเทศเพื่อผลกัดนัยอดขายให้มากขึน้และมีก าไรเพิม่ขึน้ตามมา ในการเพิม่ยอดขายนัน้ บริษัทจะมุ่งเน้น  
โปรโมทปุ๋ ยระดบัพรีเม่ียมส าหรับผกัและผลไม้ และบริษัทยงัจะมุ่งเน้นการเพิม่สว่นแบง่ทางการตลาดของบริษัทในพืชผลหลกั ข้าวและข้าวโพดในปีนี ้

ค าถามท่ีสอง มีการพดูถึงปัญหาจ านวนหุ้น Free Float (หุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย) ต ่า จะมีการแก้ไขหรือไม่ อย่างไร 

ค าตอบ ในปัจจุบนั Free Float ของบริษัทเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (เกินกวา่ร้อยละ 15 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด) ขณะนี ้
บริษัทยงัไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องเพิม่ทนุเน่ืองจากบริษัทยงัมีเงินเพียงพอในการด าเนินธุรกิจ ดงันัน้ จึงเป็นเร่ืองของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีจะขายหุ้นในสว่น
ของตนออกมาหรือไม่ ซึง่เร่ืองดงักลา่วอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท 

ค าถามท่ีสาม บริษัทมีนโยบายควบคุมเสถียรภาพของราคาหุ้นหรือไม่ 

ค าตอบ 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 
ตนจ าได้ว่าตนได้สอบถึงส่วนแบ่งการตลาดในท่ีประชุมซึ่งกรรมการผู้ จัดการใหญ่ในสมัยนัน้คือนายชิกาฮิเด โมริ และก่อนหน้านัน้คือ  
นายมาซาโตะ ทาเคอิ ก็ได้ตอบค าถามตนในเร่ืองสว่นแบง่ทางการตลาด หากกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ตอบค าถาม ตนก็จะไม่ผ่านวาระนี ้ตนเป็นผู้ ถือ
หุ้นมีสทิธิ์ท่ีจะรับทราบข้อมูลของบริษัท และตนจะขอฝากข้อคิดเหน็ในวาระท่ีส่ีซึง่ตนเห็นว่ายอดขายของบริษัทไม่เพิ่มขึน้ กรรมการกล่าวว่าตลาดปุ๋ ยมี



 

 5  
   

การเติบโตแต่ยอดขายบริษัทไม่เพิม่ขึน้ ดงันัน้แสดงว่าบริษัทได้เสียส่วนแบ่งการตลาดไป ตนไม่ทราบตัวเลขสดัส่วนของกลุ่มซีพีเพราะตนไม่ได้ถือหุ้น
ของเจียไต๋เน่ืองจากเป็นบริษัทเอกชน ดงันัน้จึงขอให้กรรมการผู้จดัการใหญ่ได้เปิดเผยสว่นแบง่ทางการตลาดของบริษัทด้วย 

นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จัดการใหญ่กล่าวว่า จริงอยู่ท่ีว่าในท่ีประชุมนีมี้แต่ผู้ ถือหุ้น แต่ข้อมูลท่ีเปิดเผยในการประชุมนี ก้็จะถูกเปิดเผยต่อ
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 จ ากดั (มหาชน) ซึง่ก็ได้เปิดเผยสว่นแบง่ทางการตลาดท าให้ตนได้ทราบวา่น า้ด่ืมคริสตัลซึ่งผลิตโดยบริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) 
ชนะน า้ด่ืมสงิห์ อย่างไรก็ดี ตนไม่อยากให้ท่ีประชุมเสียเวลา จึงให้เป็นการพิจารณาของกรรมการว่าจะเปิดเผยข้อมูลหรือไม่ ตนจะร่างหนงัสือส่งถึง
คณะกรรมการ กลต. ให้พจิารณาเร่ืองนี ้ซึง่สามารถขอบนัทกึเสียงการประชุมได้เพราะได้มีการบนัทกึเสียงไว้ 

ประธานขอบคุณส าหรับข้อคิดเหน็ซึง่บริษัทจะรับไว้พจิารณา 

นายปัญญา แสวงโชคชยั ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาววรางคณา หลกัค า สอบถามดังนี ้ประการแรกขอให้กรรมการได้ให้ข้อมูลถึงสถานการณ์ปุ๋ ยใน
ประเทศเมียนมาร์ ประการท่ีสองอยากทราบขนาดของตลาดปุ๋ ยโดยเฉพาะปุ๋ ยเคมีคุณภาพสงูในประเทศเมียนม่าร์วา่มีขนาดเทา่ใด 

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
น า้มนัในปีท่ีผา่นมาสงูขึน้ซึง่ตนเข้าใจวา่ราคาขายปุ๋ ยก็ควรจะเพิ่มขึน้ตามไปด้วย จึงขอสอบถามว่า ประการแรกปริมาณการขายของบริษัทลดลงตาม
สถานการณ์ของเศรษฐกิจใช่หรือไม่ ประการท่ีสองค่าใช้จ่ายของบริษัทเพิม่ขึน้ทัง้ๆ ท่ีค่าใช้จ่ายในการขายลดลงอยากทราบว่าเป็นเพราะเหตุใด ประการ
ท่ีสามก าลงัการผลติของโรงงานในประเทศไทยถึงจุดสูงสุดและเพียงพอต่อการผลิตเพื่อส่งไปยังประเทศเมียนมาร์หรือไม่ เน่ืองจากโรงงานในประเทศ
เมียนมาร์เป็นเพียงโรงงานบรรจุและคลงัสนิค้า บริษัทจะใช้วธีิบรรจุปุ๋ ยจากประเทศไทยแล้วสง่ไปขายยงัประเทศเมียมาร์ใช่หรือไม่ และการน าปุ๋ ยเข้าไป
บรรจุหีบหอ่ในประเทศเมียนมาร์มีข้อดีอย่างไรบ้าง 

ประธานกลา่ววา่ในเร่ืองของค่าใช้จ่ายในการบริหารเก่ียวข้องกบัเนือ้หาในวาระท่ี 4 ซึง่จะจึงขอตอบค าถามนีใ้นวาระดงักลา่ว 

นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดัการใหญ่ กลา่ววา่ขณะนีโ้ครงสร้างพืน้ฐานในการผลติในประเทศเมียนมาร์เช่นท่าเรือในการขนส่งสินค้า การจัดหา
พลงังานไฟฟา้ ยงัไม่มีประสทิธิภาพเพียงพอท่ีบริษัทจะสร้างโรงงานผลิตปุ๋ ยขนาดใหญ่ดังเช่นในประเทศไทย บริษัทจึงตัดสินในเร่ิมธุรกิจโรงงานบรรจุ
และคลงัสนิค้าในประเทศเมียนมาร์ก่อน บริษัทจะขนสง่ปุ๋ ยไปยงัประเทศเมียนมาร์เพ่ือท าการบรรจุและขายให้กบัลกูค้าในประเทศเมียนมาร์ ทัง้นีเ้พื่อให้
ทนักบัความต้องการของลกูค้าและนัน่ก็คือจุดประสงค์ของการสร้างโรงงานบรรจุและคลงัสินค้าในประเทศเมียนมาร์ ส่วนก าลงัการผลิตนัน้ บริษัทมี
ก าลงัการผลติเพียงพอท่ีจะสง่ออกไปยงัประเทศเมียนมาร์ ปัจจุบนัก าลงัการผลติของบริษัทยงัไม่ถึงจุดสงูสดุ 

นายพีรวฒัน์ ธรรมาภิมณฑ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิม่เติมถึง Utilization Rate และได้สอบถามย า้ถึงราคาน า้มนัท่ีสงูขึน้ซึง่สง่ผลให้ต้นทุนราคาวตัถุดิบสูงขึน้
และอาจเป็นสาเหตุให้ยอดขายของบริษัทลดลงหรือไม่ 

 นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า Utilization Rate อยู่ท่ีประมาณร้อยละ 80 ส่วนในเร่ืองของราคาน า้มันท่ีสูงขึน้นัน้ บริษัทใช้
วตัถุดิบในการผลติสนิค้าซึง่ผลิตจากก๊าซธรรมชาติและน า้มันดิบ แต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตสินค้าเท่านัน้  ไม่ใช่ทัง้หมด ดังนัน้ 
ราคาน า้มนัอาจจะมีผลต่อราคาวตัถุดิบอยู่บ้างแต่แค่เพียงสว่นหนึง่ซึง่ไม่ใช่ปัจจยัส าคญัอนัจะสง่ผลกระทบต่อราคาวตัถุดิบ ปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อราคา
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วตัถุดิบนัน้มาจากราคาในตลาดโลกตามอุปสงค์และอุปทานของวตัถุดิบแต่ละชนดิ สว่นยอดขายของบริษัทท่ีลดลงนัน้มีผลกระทบมาจากความต้องการ
ใช้ปุ๋ ยภายในประเทศไทยลดลง ไม่ได้มีผลมาจากราคาวตัถุดิบ 

นายปัญญา แสวงโชคชยั ผู้รับมอบฉนัทะจากนางสาววรางคณา หลกัค า กล่าวว่าตนเห็นด้วยกับฝ่ายบริหารท่ีไม่เปิดเผยตัวเลขบางประเภทเน่ืองจาก
คณะกรรมการบริหารต้องรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และได้สอบถามเพิม่เติมวา่ดงัท่ีได้กลา่วไว้ในตอนต้นวา่ขณะนีย้อดขายในประเทศเมียนมาร์ไม่
มีนยัส าคญัต่อยอดขายรวมของบริษัท ตนอยากทราบวา่จะใช้เวลาก่ีปี ยอดขายในประเทศเมียนมาร์จึงจะมีนยัส าคญัต่อรายได้หรือก าไรของบริษัท 

นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดัการใหญ่กลา่ววา่บริษัทคาดวา่ในเวลา 5-10 ปี ยอดขายในประเทศเมียนมาร์จะมีนยัส าคญัต่อรายได้รวมของบริษัท 
บริษัทมีกลยุทธ์ท่ีจะขยายสว่นแบง่ทางการตลาดและท าให้ตราสนิค้าของบริษัทเป็นท่ีรู้จกัของเกษตรกรในประเทศเมียนมาร์ 

นายเกียรติ สมุงคลธนกุล ผู้รับมอบฉนัทะจากนางสาววริิยา สมุงคลธนกุล สอบถามถึงค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการในรายงานประจ าปี
หน้า 24 ข้อ 5.5 เร่ืองสญัญาท่ีส าคญั ซึง่ข้อ 5.5.2 กลา่วถึงสญัญาท่ีปรึกษาด้านประสทิธิภาพการประหยัดพลงังานในโครงการผลิตไฟฟ้าความร้อนร่วม 
โครงการดงักลา่วเร่ิมขึน้เม่ือใดและก าหนดเสร็จสิน้เม่ือใด เปา้หมายในการประหยดัพลงังานเป็นเทา่ใด และขอให้อธิบายเง่ือนไขการจ่ายค่ าธรรมเนียมท่ี
ปรึกษาของโครงการนี ้

ประธานขอให้นายสมรัก ลขิิตเจริญพนัธ์ เจ้าหน้าท่ีบริการด้านการผลติ เป็นผู้ตอบค าถาม 

นายสมรัก ลขิิตเจริญพนัธ์ เจ้าหน้าท่ีบริการด้านการผลติ กลา่ววา่โครงการผลติไฟฟา้ความร้อนร่วมนีไ้ด้เร่ิมผลติไฟฟา้ตัง้แต่ปี 2556 สญัญานีเ้ป็นสญัญา
วา่จ้างท่ีปรึกษาเพ่ือเป็นผู้ดูแลระบบและค านวนการประหยดัพลงังาน มีการแบง่ปันผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้จากการประหยัดพลงังาน ซึ่งสญัญานีจ้ะสิน้ผล
เม่ือบริษัทคืนทนุจากเงินลงทนุในโครงการ คาดวา่บริษัทจะคืนทนุในเวลาอีก 2-3 ปีข้างหน้า ส่วนการจ่ายค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษานัน้ไม่ได้ก าหนดไว้เป็น
เดือนหรือปี ขึน้อยู่กับสถานการณ์ หากบริษัทสามารถประหยัดพลงังานได้เกินร้อยละ 80 ก็จะมีการแบ่งปันผลประโยชน์กับท่ีปรึกษาฝ่ายละกึ่งหนึ่ง 
อย่างไรก็ดี ใน 2-3 ปีท่ีผา่นมาราคาน า้มนัลดลงและราคาก๊าซในภาคอุตสาหกรรมปรับตัวเพิ่มขึน้ จึงท าให้ไม่มีการแบ่งปันผลประโยชน์ บริษัทเพียงแต่
รักษาผลประโยชน์ท่ีได้ในการคืนทนุเทา่นัน้ ผลประโยชน์ท่ีบริษัทได้รับอีกประการคือสทิธิทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในปีแรกๆ 
ของโครงการได้มีการแบง่ปันผลประโยชน์ไปแล้วเป็นจ านวน 1,000,000 กวา่บาท 

นายสทิธิโชค บญุวนชิย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามวา่ ประการแรกยอดการใช้ปุ๋ ยในภูมิภาคอาเซียนคิดเป็นจ านวนเท่าใดและบริษัทมีโอกาสท่ีจะท าตลาดปุ๋ ยใน
ประเทศอ่ืนในภูมิภาคอาเซียนนอกเหนือจากประเทศเมียนมาร์หรือไม่ ประการท่ีสองบริษัทจ าเป็นต้องยืนยนัการใช้ปุ๋ ยเคมีว่าเป็นอนาคตของการเกษตร
โลกโดยปฏิเสธเกษตรอินทรีย์หรือไม่ ประการท่ีสามช่ือของกรรมการผู้จดัการใหญ่นายเคียวซุเกะแปลวา่อะไรในภาษาไทย ซึง่จะตอบหรือไม่ก็ได้ 

นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดัการใหญ่ กลา่ววา่ขณะนีไ้ม่มีตวัเลขยอดการใช้ปุ๋ ยในภูมิภาคอาซียน ปัจจุบนับริษัทส่งออกปุ๋ ยไปยังประเทศเมียน
มาร์ ลาวและกมัพชูา สว่นประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียนัน้มีการแข่งขนัในธุรกิจนีส้งูมากและมีจ านวนผู้ผลติปุ๋ ยหลายราย ประเทศเมียนมาร์ ลาวและ
กมัพชูานัน้ยงัไม่มีผู้ผลติปุ๋ ย ตลาดปุ๋ ยยงัอยู่ในช่วงเร่ิมต้นซึง่เป็นโอกาสท่ีดีท่ีบริษัทจะสามารถสร้างตราสินค้าให้เป็นท่ีรู้จัก ในตลาดประเทศดังกล่าว ใน
อนาคตบริษัทก็จะศึกษาการท าธุรกิจในประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคอาเซียนแต่ขณะนีบ้ริษัทจะมุ่งเน้นการท าธุรกิจในประเทศเมียนมาร์ ลาวและกัมพูชาก่อน 
ส าหรับปุ๋ ยอินทรีย์นัน้ ปัจจุบนัมีแนวโน้มหรือค าแนะน าในการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ แต่เพ่ือให้ครอบคลมุกบัความต้องการสารอาหารต่อการเจริญเติบโตของพืช 
เป็นไปไม่ได้เลยท่ีจะใช้ปุ๋ ยอินทรีย์เพียงอย่างเดียว ปุ๋ ยเคมีนัน้ถูกผลิตขึน้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการสารอาหารแก่พืชได้อย่างเพียงพอ แม้ว่าจะมี
ข้อเสนอแนะให้ใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ก็ตาม บริษัทยงัคงเหน็วา่ปุ๋ ยอินทรีย์ไม่ใช่แหลง่ธาตุอาหารหลกัของพืช ส าหรับช่ือของตนนัน้หมายถึงการปรับปรุงสิ่งต่างๆ 
ให้ดีขึน้ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของตนเองหรือสงัคม 

ท่ีประชุมรับทราบรายงานการด าเนนิงานของบริษัทในปี 2560 และรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกลา่วต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้จดัให้มีการท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือ
หุ้นประจ าปีเพ่ือรับทราบ รายละเอียดของรายงานคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏตามหน้า 105 ของรายงานประจ าปีในภาษาไทย (หรือหน้า 106 ของ
รายงานประจ าปีในภาษาอังกฤษ) ซึ่งจัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุม ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 4 จากนัน้ประธานได้เชิญนายสุวฒัน์  
สืบสนัติกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กลา่วสรุปรายงานต่อท่ีประชุม 
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นายสวุฒัน์ สืบสนัติกุล ประธานกรรมคณะการตรวจสอบ ได้กลา่วต่อท่ีประชุมว่า ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี  จ ากัด 
(มหาชน) ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระอีกสองท่านท่ีได้รับแต่งตัง้ให้ท าหน้าท่ีกรรมการตรวจสอบ คือ นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช และนายโอภาส  
ศรีพรกิจขจร ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบทัง้สามทา่นได้รับการพจิารณาแล้ววา่เป็นผู้มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ทัง้สามทา่นได้รับมอบหมายจากกรรมการบริษัทให้ท าหน้าท่ีก ากับดูแลการ
ปฏิบตัิของบริษัทให้เป็นไปตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงดูแลให้บริษัทวางระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล และ
สนบัสนนุให้บริษัทมีการบริหารความเส่ียงเพ่ือลดผลกระทบในด้านต่างๆ ท่ีอาจสง่ผลต่อการด าเนนิงานและฐานะของบริษัท 

ส าหรับ ปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าท่ีในด้านต่างๆ ซึง่ขอเรียนสรุปให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบแยกออกเป็นประเด็นดงันี ้

เร่ืองแรก การสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมเพ่ือร่วมกนัพจิารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปีท่ีบริษัทได้จดัท าขึน้ โดยได้เชิญผู้สอบบญัชี
อิสระและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมเพ่ือพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปีเพ่ือทบทวนความถูกต้องครบถ้วนของรายงาน
ดงักลา่ว ตลอดจนพจิารณารายการปรับปรุงต่างๆ ทัง้นี ้ เพ่ือให้มัน่ใจวา่งบการเงินท่ีบริษัทจดัท าขึน้นัน้เป็นไปตามข้อก าหนดทางกฎหมายและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน  

ในเร่ืองนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็สอดคล้องกบัผู้สอบบญัชีว่างบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวม สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
แสดงผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีส าคญัไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินเพียงพอ ทัง้นี ้รวมถึงการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกันและรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทด้วยเช่นกนั  

เร่ืองท่ี 2 เก่ียวกบัการสอบทานประสทิธิผลของระบบการควบคุมภายใน 

ส าหรับการท าหน้าท่ีในเร่ืองนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกนัทบทวน และพจิารณาระบบการควบคุมท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมการด าเนนิงานของ
บริษัทและบริษัทลกูท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ เพ่ือเป็นการค้นหาข้อบกพร่องในการปฏิบตัิงานผา่นกระบวนการตรวจสอบโดยมีส านกัตรวจสอบภายในท่ีมีหน้าท่ี
ดูแลรับผดิชอบในเร่ืองนีโ้ดยตรง ส าหรับการประเมินนัน้ครอบคลมุในเร่ืองกระบวนการปฏิบตัิงาน การควบคุมทางการเงิน และการดูแลให้พนกังานของ
บริษัทปฏิบตัิอยู่ภายใต้กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องทัง้ภายในและภายนอกบริษัท  

ในเร่ืองนี ้ คณะกรรมการได้สอบทานแล้ว และมีความเหน็ร่วมกนัวา่ฝ่ายบริหารของบริษัท ตระหนกัและให้ความส าคญัในเร่ืองระบบการควบคุมภายใน
อย่างมาก โดยเร่งให้มีการปรับปรุงและพฒันาระบบการควบคุมภายในของบริษัททัง้ท่ีได้รับข้อมูลจากคณะกรรมการตรวจสอบและริเร่ิมโดยผู้บริหารของ
บริษัทเอง เพื่อให้เกิดประสทิธิผลอย่างต่อเน่ืองและมีความสอดคล้องกบัสภาพทางธุรกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ประการถดัมา ในเร่ืองการก ากบัดูแลหนว่ยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผดิชอบในด้านการตรวจสอบภายในและการบริหารความเส่ียง ซึ่งถือว่าเก่ียวข้องโดยตรงกับ
การเพิม่ประสทิธิภาพท่ีได้กลา่วมาในข้างต้น 

ในเร่ืองนี ้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีโดยตรงในการก ากบัดูแลส านกัตรวจสอบภายใน เพ่ือให้สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ รวมถึงได้สอบ
ทานแผนการปฏิบตัิงานประจ าปีและผลการปฏิบตัิงานเป็นประจ าทกุไตรมาส นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบยงัคอยติดตามในเร่ืองการแก้ไข
ปรับปรุงระบบการควบคุมตามข้อเสนอแนะท่ีได้จากการเข้าประเมินตามแผนการตรวจสอบประจ าปีอย่างสม ่าเสมอด้วยเช่นกนั 

ในสว่นของการบริหารความเส่ียงนัน้ ภายหลงัจากท่ีบริษัทได้จดัตัง้คณะกรรมการความเส่ียงขององค์กรขึน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้คอยติดตาม
กระบวนการบริหารความเส่ียงขององค์กรท่ีด าเนนิการผ่านคณะกรรมการชุดดงักลา่ว เพ่ือให้บริษัทสามารถก าหนดแผนบริหารความเส่ียงเชิงกลยุทธ์และ
ด าเนนิการตามแผนได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ขอกลา่วโดยสรุปในภาพรวมต่อผู้ถือหุ้นทัง้ในเร่ืองการรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทวา่ในปี 2560 ท่ีผา่นมาบริษัทมีการรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป และได้มีการยกระดบัการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีสามารถสร้างการยอมรับเป็นท่ีน่าเช่ือถือต่อผู้มีสว่นได้เสียในฐานะบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้ดียิ่งขึน้ 

ประธานเปิดโอกาสให้ท่ีประชุมได้ซกัถามข้อสงสยั  
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เม่ือไม่มีข้อซกัถามเพิม่เติม ประธานขอให้ท่ีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ท่ีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระที่ 4.  พจิารณาอนุมัตงิบการเงินประจ าปีของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

ประธานกลา่วต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการท างบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เพื่อ
น าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีเพื่อการพิจารณาและอนุมัติตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 39 งบการเงินดงักลา่วผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว 

บริษัทได้จดัสง่งบการเงินของบริษัทท่ีผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแล้วให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งท่ีส่งมา
ด้วยล าดับท่ี 3 รายละเอียดปรากฏตามหน้า 113 ถึง 170 ของรายงานประจ าปีในภาษาไทย หรือหน้า 171 ถึง หน้า 219 ของรายงานประจ าปีใน
ภาษาองักฤษ และได้เชิญนายชิเกะซกึุ ฟุคุดะ กรรมการรองผู้จดัการใหญ่ เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 ต่อท่ีประชุม 

นายชิเกะซุกุ ฟุคุดะ กรรมการรองผู้จดัการใหญ่ รายงานต่อท่ีประชุมวา่ส าหรับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 งบก าไรขาดทุนและงบ
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 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 

สนิทรัพย์รวมซึง่ปรากฏตามงบการเงินรวมส าหรับปี 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  ในท านองเดียวกัน 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 ยเคมีท่ีซบเซาอนัเน่ืองมาจากเกษตรกรมีก าลงัซือ้ไม่เพียงพอ 
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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 
*ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษี
เงินได้ 2,431 2,890 2,398 2,859 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปี 2560 ตามท่ีปรากฏในงบการเงินรวม ลดลง 459 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.9 จากปีก่อน ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษี
เงินได้ตามท่ีปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ ลดลง 461 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.1 จากปีก่อน 

หน่วย : ล้านบาท 
                                                                งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560 2559 2560 2559 
*การแบ่งปันก าไรส่วนท่ี
เป็นของบริษัทใหญ่ 1,932 2,306 1,926 2,293 

ในปี 2560 การแบง่ปันก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ตามท่ีปรากฏในงบการเงินรวม ลดลง 374 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.2 ในขณะท่ีก าไรส าหรับปี
ตามท่ีปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ ลดลง 367 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.0 

หน่วย : ล้านบาท 
                                                                    งบการเงินรวม     งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560 2559 2560 2559 
*การแบ่งปันก าไรเบด็เสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 1,892 2,307 1,920 2,294 

ในปี 2560 การแบง่ปันก าไรเบด็เสร็จรวมสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ตามท่ีปรากฏในงบการเงินรวม ลดลง 415 ล้านบาท หรือร้อยละ 18 ในขณะท่ีก าไร
เบด็เสร็จรวมส าหรับปีนีต้ามท่ีปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ ลดลง 374 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.3 

หน่วย : ล้านบาท 
                                                                งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560 2559 2560 2559 
*ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 3.30 3.94 3.29 3.92 

ในปี 2560 ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานตามท่ีปรากฏในงบการเงินรวม ลดลง 0.64 บาทต่อหุ้น หรือร้อยละ 16.2 และก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานตามท่ีปรากฏในงบ
การเงินเฉพาะกิจการ ลดลง 0.63 บาทต่อหุ้น หรือร้อยละ 16.1 

งบแสดงฐานะการเงินและก าไรขาดทนุเบด็เสร็จผา่นการตรวจสอบและรับรองโดยนายมนญู มนสูขุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4292 แห่งบริษัท 
ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั คณะกรรมการเสนอให้ท่ีประชุมนีพ้จิารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

ประธานขอให้เลขานกุารบริษัทอ่านค าถามท่ีผู้ถือหุ้นสง่มาลว่งหน้าเก่ียวกบัเร่ืองในวาระนี ้และเรียนแจ้งค าตอบของบริษัท  ในท่ีประชุม 

นายพชระ วรรธนวินจิ เลขานกุารบริษัท อ่านค าถามซึง่สง่มาจากนางสาววรางคณา หลกัค า พร้อมค าตอบของบริษัทดงันี  ้

ค าถาม ในงบดุล บริษัทมีสินทรัพย์ในรูปเงินสดเยอะมาก มีแผนใช้เพ่ือการลงทนุสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นหรือไม่ อย่างไร 



 

 10  
   

ค าตอบ ตามกลยุทธ์ระยะกลางและระยะยาวของบริษัท บริษัทมีแผนท่ีจะลงทนุในประเทศเมียนมาร์ต่อไปอีก ในอนาคตตลาดในประเทศเมียนมาร์มี
ศกัยภาพท่ีจะเติบโตเทียบเท่ากบัประเทศไทย เพ่ือท่ีจะเป็นผู้จดัหาปุ๋ ยชัน้น าในประเทศเมียนมาร์ บริษัทจะสร้างโรงงานปุ๋ ยปัน้เม็ดด้วยไอน า้และบริษัทยงั
ต้องลงทนุสร้างเครือข่ายการขายเพ่ือให้ครอบคลมุตลาดทัง้หมด เงินท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัก็จะใช้ในการลงทุนดงักลา่ว  

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามข้อสงสยั 

นายสรุเชษฐ์ วินยิกูล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทุนไทย ให้ข้อสงัเกตวา่ จากงบการเงินบริษัทมียอดขายลดลงร้อยละ 6 แต่ก าไรลดลงร้อย
ละ 16 ซึง่ไม่สอดคล้องกนั เม่ือดูจากงบการเงินหวัข้อรายได้อ่ืน ในปี 2559 มีรายได้อ่ืน 398 ล้านบาท แต่ในปี 2560 ลดลงเหลือ 113 ล้านบาท เม่ือดู
รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19 รายได้ท่ีลดลงในปี 2560 นัน้มีสาเหตุมาจากในปี 2559 มีก าไรจากการขายอลงัหาริมทรัพย์จ านวน
มากประมาณ 280 ล้านบาท ซึง่นายชิเกะซกึุ ฟุคุดะ ไม่ได้กลา่วถึงขณะรายงานสรุปงบการเงินของบริษัท จึงอยากสอบถามว่าการท่ีก าไรลดลงถึงร้อยละ 
16 นัน้เกิดจากในปี 2559 บริษัทมีก าไรจากการขายอสงัหาริมทรัพย์จ านวนมากใช่หรือไม่ ในสว่นของค่าใช้จ่ายนัน้ หากดูโดยรวมแล้วมีจ านวนลดลง แต่
หากดูในรายละเอียด ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิม่ขึน้จ านวน 30 ล้านบาท อยากทราบวา่ค่าใช้จ่ายในการการบริหารท่ีเพิม่ขึน้นัน้เน่ืองมาจากสาเหตุใด  

ประธานกล่าวว่าผู้ถือหุ้นเข้าใจถูกต้องแล้ว ก าไรในปี 2559 ท่ีมีจ านวนสงูมากนัน้มาจากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 

นายชิเกะซกึุ ฟุคุดะ กรรมการรองผู้จดัการใหญ่ กลา่ววา่ ในปี 2559 บริษัทขายอสงัหาริมทรัพย์เป็นท่ีดินในอ าเภอบางปู (จงัหวดัสมุทรปราการ) ซึง่เป็น
ท่ีดินเปล่าท่ีไม่ได้ใช้งานและขายได้ราคาดี ซึง่บริษัทมีก าไรจากการขายท่ีดินดงักลา่วจ านวน 276 ล้านบาท สว่นค่าใช้จ่ายในปี 2560 ท่ีเพิม่ขึน้จากปี 
2559 นัน้มีสาเหตุหลกัมาจากโครงการในประเทศเมียนมาร์ บริษัทได้จดัตัง้ 2 หนว่ยงานขึน้ในประเทศเมียนมาร์ได้แก่ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี สาขาย่างกุ้ง
และบริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ ากดั ซึง่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ในปี 2559 ทัง้ 2 หนว่ยงานยงัไม่มีการด าเนนิธุรกิจจึงไม่มีก าไรแต่มีการด าเนนิการในสว่น
ของส านกังาน มีกิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรมส่ือสารองค์กร จึงมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเกิดขึน้ ท าให้ค่าใช้จ่ายการบริหารในปี 2560 เพิม่ขึน้เม่ือ
เทียบกบัปีท่ีผา่นมา ในสว่นของยอดขายลดลงร้อยละ 6 แต่ก าไรลดลงร้อยละ 16 นัน้ เน่ืองจากบริษัทมีต้นทุนท่ีก าหนดไว้แนน่อนแล้ว เม่ือยอดขายลดลง
แต่ต้นทนุดงักลา่วไม่ได้ลดลงไปด้วย จึงท าให้ก าไรลดลงกวา่ร้อยละ 16 

นายไพศาล วฒุิบญัชร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากปี 2557 – 2560 บริษัทมีแนวโน้มรายได้ลดลงแต่อตัราการท าก าไรมากขึน้ ตนเข้าใจวา่มีสาเหตุจาก
ต้นทนุวตัถุดิบท่ีลดลงในช่วง 3 – 4 ปีท่ีผ่านมา ในทางกลบักัน หากราคาวตัถุดิบปรับตวัเพิม่ขึน้บริษัทมีนโยบายในการจดัการอย่างไร และวตัถุดิบหลกัใน
การผลติคือยูเรียใช่หรือไม่และอยากทราบถึงต้นทนุท่ีมาจากวตัถุดิบหลกั 3 ชนดินัน้ได้แก่อะไรบ้าง 

นายจิโร่ นชิิยาม่า กรรมการผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ กลา่ววา่ ยูเรียเป็นวตัถุดิบในการผลติท่ีส าคญัชนดิหนึง่ของบริษัท แต่ไม่ใช่ทัง้หมด บริษัทเป็นผู้ผลติปุ๋ ย 
NPK N คือไนโตรเจน ซึง่บริษัทใช้ยูเรียและแอมโมเนียมซลัเฟต P คือฟอสเฟตซึง่บริษัทใช้แอมโมเนียมฟอสเฟตหรือเรียกวา่ DAP และ K คือโปรแทช 
บริษัทใช้โปรแทชหรือเรียกวา่ MOP ดงันัน้วตัถุดิบส าคญัในการผลติมี 4 ชนิดด้วยกนัได้แก่ ยูเรีย แอมโมเนียมซลัเฟต DAP และ MOP ยูเรียนัน้คิดเป็น
ต้นทนุของวตัถุดิบประมาณร้อยละ 10 – 15 ซึง่ไม่มีนยัส าคญั ในเร่ืองของราคาวตัถุดิบนัน้ ตัง้แต่ไตรมาสท่ีส่ีปีท่ีผ่านมาราคาวตัถุดิบได้ปรับตวัเพิม่ขึน้
อย่างต่อเน่ืองจนถึงขณะนีซ้ึง่บริษัทไม่สามารถควบคุมราคาวตัถุดิบได้ แต่บริษัทจะควบคุมระดบัสนิค้าคงคลงัให้เหมาะสมและปรับราคาขายสนิค้าของ
บริษัทให้สะท้อนกบัต้นทนุ 

นายไพศาล วฒุิบญัชร ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงแนวโน้มของราคาวตัถุดิบและวตัถุดิบท่ีบริษัทน าเข้าส่วนใหญ่มาจากประเทศจีนหรือไม่ 

นายจิโร่ นชิิยาม่า กรรมการผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ กลา่ววา่ตนขอไม่แสดงความคิดเหน็เก่ียวกบัแนวโน้มราคาวตัถุดิบเน่ืองจากไม่สามารถคาดเดาได้ 
อย่างไรก็ดี ในไตรมาสท่ีส่ีของปีท่ีผา่นมา ผู้จดัหาวตัถุดิบรายใหญ่ในประเทศจีนมีปัญหาเน่ืองมาจากนโยบายการควบคุมมลพษิของรัฐบาลจีน ดงันัน้
วตัถุดิบจากประเทศจีนท่ีสง่ออกจึงมีจ านวนลดลงซึง่สง่ผลต่อราคาวตัถุดิบอย่างมาก บริษัทต้องเฝา้ระวงัสถานการณ์ในประเทศจีนอย่างใกล้ชิด สว่น
วตัถุดิบท่ีบริษัทน าเข้านัน้มาจากทัว่โลกไม่ไช่เพียงแต่ประเทศจีน 

นายววิฒัน์ คูสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสนิค้าคงเหลือในงบการเงินหน้า 113 และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 หน้า 136 สนิค้าคงเหลือมีจ านวน
มากเน่ืองจากเหตุใด ในการนีบ้ริษัทต้องมีการส ารองเผ่ือการปรับมูลค่าท่ีลดลง ในปี 2560 การส ารองเผ่ือการปรับมูลค่าท่ีลดลงมีจ านวนร้อยละ 0.37 
เพิม่ขึน้จากปี 2559 ซึง่มีจ านวนร้อยละ 0.05 การส ารองท่ีเพิม่ขึน้นัน้เกิดจากสินค้าใดท่ีอาจมีมูลค่าลดลง 

นายจิโร่ นิชิยาม่า กรรมการผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ กล่าวว่า สนิค้าคงคลงั ณ สิน้ปี 2560 มีจ านวนสงูกวา่ปี 2559 เน่ืองจากตามท่ีได้อธิบายไปแล้วในไตร
มาสท่ีส่ีของปีท่ีผา่นมาและไตรมาสแรกของปีนี ้ วตัถุดิบค่อนข้างมีจ ากดัโดยเฉพาะประเทศจีนเน่ืองมาจากนโยบายการควบคุมมลพษิของรัฐบาลจีน 
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บริษัทจึงตัง้สนิค้าคงคลงัไว้สงูกวา่ปี 2559 เลก็น้อย แต่หากดูอตัราสว่นหมุนเวียนสนิค้าคงเหลือ (Inventory Turnover) ในรายงานประจ าปีหน้า 17 ซึง่มี
จ านวนเท่าๆ กบัปี 2558 ดงันัน้จึงไม่มีนยัส าคญัส าหรับการเพิม่ขึน้ของสนิค้าคงเหลือ 

นายววิฒัน์ คูสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุในงบการเงินหน้า 113 ซึง่มีจ านวนประมาณ 25.8 ล้านบาท บริษัทมีแนวโน้มท่ีจะ
จ าหน่ายสนิทรัพย์รายการนีใ้นระยะเวลาอันใกล้นีห้รือไม่ 

นายชิเกะซกึุ ฟุคุดะ กรรมการรองผู้จดัการใหญ่ กลา่วว่าบริษัทยงัไม่มีแผนการขายสนิทรัพย์รายการนี ้ ในรายละเอียด อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ
ได้แก่ท่ีดินแปลงเลก็ๆ ของบริษัทตัง้อยู่ในต่างจงัหวดั หากบริษัทมีโอกาสขายท่ีดินเหลา่นัน้ได้ในราคาท่ีดี บริษัทก็จะพจิารณาขาย  

นายววิฒัน์ คูสกุล ผู้ถือหุ้น กลา่ววา่เม่ือดูจากผลประกอบการของบริษัทแล้ว ตนขอช่ืนชมฝ่ายจดัการท่ีบริหารจดัการบริษัทได้ดีโดยสามารถรักษาสดัส่วน
ต้นทนุ ก าไร ได้ใกล้เคียงกบัปีผ่านมา สว่นการท่ีก าไรปีนีล้ดลงจากปีท่ีผ่านมาเน่ืองจากในปีท่ีผา่นมาบริษัทได้มีการจ าหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์ได้ก าไรเป็น
จ านวน 200 กวา่ล้านบาทถือเป็นก าไรเพิม่ขึน้จากปกติ และเม่ือมีก าไรเพิม่ขึน้จากปกติบริษัทก็ได้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเพิม่ขึน้จากอตัราปกติด้วย ตน
ขอช่ืนชมฝ่ายบริหารในประเด็นนี ้ ถือว่าเป็นบริษัทท่ียุติธรรมมาก ตนได้ยกกรณีของบริษัทให้เป็นตวัอย่างกบับริษัทอ่ืนๆ ด้วย และขอสอบถามถึงก าไร
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนในปี 2561 วา่จะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทมากน้อยเพียงใด 

นายชิเกะซกึุ ฟุคุดะ กรรมการรองผู้จดัการใหญ่ กล่าวว่าบริษัทมีการท าสญัญาซือ้ขายเงินตราระหว่างประเทศกบัธนาคารส าหรับการซือ้ขายท่ีเป็นเงิน
สกุลต่างประเทศ เม่ือบริษัทท าสญัญาซือ้ขายวตัถุดิบกบัผู้จดัหาซึง่จะเป็นเงินสกุลดอลลา่ห์สหรัฐเป็นหลกั บริษัทก็จะการท าสญัญาซือ้ขายเงินตรา
ระหวา่งประเทศกบัธนาคารทนัที ดงันัน้การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนจะมีการปอ้งกนัเต็มจ านวน ก าไรของบริษัทจึงไม่มีความเส่ียงของอตัรา
แลกเปล่ียน 

นายววิฒัน์ คูสกุล ผู้ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะวา่ ในการจดบนัทกึการประชุมวา่ควรมีปีพทุธศกัราชก ากับตวัเลขทางการเงินด้วยของแต่ละปีด้วยเพ่ือปอ้งกนั
ความสบัสน และตนขอช่ืนชมบริษัทท่ีมีการเปิดเผยข้อมูลผลประกอบการและตอบค าถามได้ชดัเจนมาก  

นายปัญญา แสวงโชคชยั ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาววรางคณา หลกัค า สอบถามวา่ในงบการเงินในรายงานประจ าปีหน้า 113 หวัข้อเงินลงทุนในบริษัท
ย่อย เม่ือดูในหมายเหตุประกอบงบการเงินก็จะพบว่าเป็นเงินลงทนุในบริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ ากดั ในปี 2559 และปี 2560 รวมกนัได้ 780 ล้านบาท 
อยากทราบวา่มแผนการใช้เงินลงทนุในบริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ อย่างไร  

นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดัการใหญ่ กลา่ววา่ ในขณะนีบ้ริษัทยังไม่มีแผนการลงทนุท่ีแนน่อนนอกเหนือไปจากการลงทนุท่ีผา่นมา ตามท่ีได้
กลา่วไปแล้ว ในระยะเวลา 5 – 10 ปีนีบ้ริษัทมุ่งเน้นให้บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ ากดั เติบโตอย่างแข็งแกร่งโดยใช้เงินลงทนุในครัง้แรก อย่างไรก็ดี ใน
อนาคตบริษัทอาจพจิารณาสร้างโรงงานผลติปุ๋ ยดงัเช่นในประเทศไทยหากสถานการณ์อ านวย เช่น มีความพร้อมของโครงสร้างพืน้ฐาน มีพลงังานไฟฟ้า
เพียงพอส าหรับโรงงานดงักลา่ว 

นายปัญญา แสวงโชคชยั ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาววรางคณา หลกัค า สอบถามวา่ ใน 2 ปีท่ีผา่นมามีการใช้เงินไป 780 ล้านบาทใช่หรือไม่ 

นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดัการใหญ่ กลา่ววา่บริษัทได้ลงทุนในบริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ ากดั จ านวน 12.5 ล้านดอลล่าห์สหรัฐเพ่ือใช้สร้าง
โรงงานบรรจุปุ๋ ยและคลงัสนิค้า 

นายปัญญา แสวงโชคชยั ผู้ รับมอบฉนัทะจากนางสาววรางคณา หลกัค า สอบถามวา่หากน าจ านวน 12.5 ล้านดอลลา่ห์สหรัฐคูณด้วย 35 จะเทา่กบั 300 
กวา่ล้านบาท แต่ในงบการเงินปี 2559 และ 2560 แสดงตวัเลข 780 ล้านบาท ขอให้ชีแ้จงวา่ท าไมจึงแสดงตวัเลขดงักลา่ว 

นายสวุชิ สุวรุจิพร กรรมการ กลา่ววา่ขอให้ผู้ถือหุ้นได้ดูรายงานประจ าปีหน้า 159 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25.1.2 เงินลงทนุในบริษัทย่อย ซึง่
แสดงจ านวนเงินลงทนุในบริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ ากดั ณ สิน้ปี 2560 จ านวน 439.1 ล้านบาท ซึง่เป็นเงินลงทนุ 12.5 ล้านดอลลา่ห์สหรัฐ ตวัเลข 780 
ล้านบาทนัน้อาจเป็นเพราะผู้ถือหุ้นน าตวัเลขของปี 2560 รวมกบัปี 2559 ซึง่จะไม่ใช่เงินลงทนุในบริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ ากดั ณ สิน้ปี 2560 และได้
กลา่วต่อวา่ตนได้ไปเย่ียมชมโรงงานท่ีประเทศเมียนมาร์ ซึง่ตนรู้สกึต่ืนเต้นมาก ท าให้ตนนกึย้อนกลบัไป 40 กวา่ปีก่อนในวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2517 ซึง่เป็น
วนัท่ีตนเข้ารับต าแหนง่ผู้จดัการคนแรกของบริษัท ไทยเซน็ทรัลเคมี จ ากดั (บมจ. ไทยเซน็ทรัลเคมี ในปัจจุบนั) ซึง่ก็เปรียบเสมือนว่าจะมีต้นไม้อีกต้นท่ีจะ
ให้ผลแก่บริษัทเกิดขึน้ในประเทศเมียนมาร์และบริษัทก็ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ขอให้ผู้ถือหุ้นได้ช่วยสนบัสนนุด้วย  
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นายวชิยั ศรีสพุรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าหุ้นของบริษัทท่ีราคาพาร์ (Par) 3 บาทนัน้ เม่ือใดจะมีการแตกพาร์เป็นราคา 1 บาท เพราะขณะนี ้Free Float 
ของบริษัทต ่ามากประมาณร้อยละ 2.32 ซึง่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถืออยู่ประมาณร้อยละ 97.68 หุ้นของบริษัทจึงซือ้ไม่ง่ายขายไม่คลอ่ง ปีท่ีผา่นมาราคาหุ้น
ของบริษัทเพิม่ขึน้ไปถึง 78.50 บาท ตนคิดว่าจะมีการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึน้ แต่ราคาหุ้นลดลงมาอยู่ท่ี 38.75 บาทในขณะนี ้บริษัทสามารถท าให้ราคาหุ้น
เพิม่ขึน้ได้โดยการเพิม่อตัราการจ่ายเงินปันผลจากปีท่ีผา่นมาร้อยละ 81.60 เป็นร้อยละ 95 – 97  

ประธานกล่าวว่าค าถามดงักลา่วเก่ียวเน่ืองกบัวาระท่ี 5 จึงตอบค าถามนีใ้นวาระดงักลา่ว 

ประธานขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยการอนมุตัิในวาระนี ้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงบการเงินประจ าปีของบริษัทส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ 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 - 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงินก าไรและการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

ประธานกล่าวขอให้เลขานกุารบริษัทชีแ้จงรายละเอียดวาระนีต้่อท่ีประชุม 

นายพชระ วรรธนวนิจิ เลขานกุารบริษัทกล่าวต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบงัคบัของบริษัท 
ข้อ 41 ก าหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเทา่นัน้ และมาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 42 ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีส่วนหนึง่ไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุส ารองจะมีจ านวน
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัราประมาณร้อยละ 60 ของก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัหกัทุน
ส ารองตามกฎหมาย ภาษี และขาดทนุสะสม (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ทัง้นี ้ ขึน้อยู่กบัแผนการลงทนุ
ของบริษัท ความจ าเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเหน็สมควร 

จากผลการด าเนนิงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ท่ีผ่านมา บริษัทมีก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
จ านวน 1,919.6 ล้านบาท และมีทุนส ารองตามกฎหมายจดัสรรไว้แล้วจ านวน 175.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท ตามท่ี
มาตรา 116  แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัท ก าหนดไว้ 

คณะกรรมการของบริษัทเหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนมุตัิการจดัสรรเงินก าไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยจ่ายจาก
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปีตามงบเฉพาะกิจการของผลการด าเนนิงานในปี 2560 โดยก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับเงินปันผลในวนัท่ี 9 มีนาคม 
2561 (Record Date) ในอตัราหุ้นละ 2.00 บาท รวมเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 1,169.4 ล้านบาท และก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวนัท่ี 26 
เมษายน 2561 เงินปันผลจ านวนดงักลา่วคิดเป็นอตัราเงินปันผลท่ีจ่ายเทียบกบัก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปีเทา่กบัร้อยละ 60.9 ซึง่สอดคล้องกบันโยบาย
การจ่ายเงินปันผลของบริษัท อย่างไรก็ตาม การเสนอจ านวนเงินปันผลดงักลา่วต้องได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อมูลการเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2560 และปี 2559 ปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุม 

ประธานขอตอบค าถามของนายวชิยั ศรีสพุรรณ ผู้ถือหุ้นท่ีถามค าถามในวาระก่อนหน้านี ้ ว่าคณะกรรมการบริษัทได้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นปีนีใ้ห้
จ่ายเงินปันผลในอตัราร้อยละ 60.9 ซึง่สอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท แต่หากเทียบกบัปีท่ีผ่านมาซึง่บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลท่ี
ร้อยละ 81.6 นัน้ เป็นการจ่ายในอตัราพเิศษเน่ืองจากบริษัทได้ก าไรจากการขายอสงัหาริมทรัพย์ประมาณ 250 ล้านบาท บริษัทจึงตดัสนิใจจ่ายเงินปันผล
ในอตัราพเิศษดงักลา่ว แต่ปีนีเ้ป็นปีปกติ บริษัทจึงเสนอให้ท่ีประชุมพจิารณาจ่ายเงินปันผลตามอตัราการจ่ายเงินปันผลปกติคือประมาณร้อยละ 60 ของ
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 

นายวชิยั ศรีสุพรรณ สอบถามย า้ถึงการแตกพาร์ของหุ้นบริษัท ซึง่จะท าให้การซือ้ขายหุ้นของบริษัทคลอ่งตวัขึน้ 
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นายพชระ วรรธนวินจิ เลขานกุารบริษัท ได้อ่านทวนค าถามและค าตอบในช่วงแรกของการประชุมในเร่ือง Free Float สว่นในเร่ืองของการแตกพาร์นัน้
บริษัทยงัไม่ได้พจิารณาในขณะนี ้ แต่จะรับข้อเสนอแนะไว้เพ่ือเสนอให้ฝ่ายจดัการพจิารณาต่อไป ในสว่นของ Free Float ของบริษัทนัน้ยงัมีจ านวนเกิน
กวา่ร้อยละ 15 เป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

นายพีรวฒัน์ ธรรมาภิมณฑ์ ผู้ถือหุ้น กลา่ววา่ ปี 2559 บริษัทมีก าไรต่อหุ้นจ านวน 3.94 บาท เป็นก าไรจากการขายอสงัหาริมทรัพย์ประมาณ 250 ล้าน
บาท ก าไรในสว่นนีห้ากคิดเป็นก าไรต่อหุ้นจะคิดเป็นจ านวนประมาณ 0.50 บาท ปี 2559 บริษัทจ่ายเงินปันผลท่ีอตัรา 3.20 บาทต่อหุ้น หากลบจ านวน
เงินปันผลพเิศษจากก าไรจากการขายอสงัหาริมทรัพย์ออกไป ก็จะเหลือจ านวนเงินปันผล 2.70 บาทต่อหุ้น เม่ือเทียบกบัปีนีซ้ึง่บริษัทมีก าไรต่อหุ้น 3.30 
บาท ขณะท่ีคณะกรรมการเสนอจ่ายเงินปันผลท่ีอตัรา 2.00 บาทต่อหุ้นคิดเป็นร้อยละ 60.9 ของก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี ปี 2560 ก าไรท่ีมาจากธุรกิจ
หลกัคิดเป็นสดัสว่นท่ีสงูกวา่ปี 2559 ซึง่หากค านวนสดัสว่นเงินปันผลในปี 2559 ท่ีหกัก าไรพเิศษจากการขายอสงัหาริมทรัพย์แล้วจะอยู่ท่ีร้อยละ 78 
นอกจากนีบ้ริษัทมีเงินลงทนุชั่วคราวจ านวนเยอะมากประมาณกวา่ 900 ล้านบาท ซึง่อตัราดอกเบีย้ท่ีบริษัทได้รับอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 1.00-1.50 และ
ตามท่ีกรรมการผู้จดัการใหญ่ได้กลา่วไว้ว่าบริษัทยงัไม่มีแผนการลงทุนขนาดใหญ่ในระยะเวลา 5-10 ปีนี ้ ประกอบกับก าลงัการผลติของบริษัท 
(Utilization Rate) ยงัไม่เต็มขีดความสามารถอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 80 จึงยงัไม่นา่จะมีการลงทนุขนาดใหญ่ในระยะเวลาอนัใกล้นี ้บริษัทจึงควรพจิารณา
จ่ายเงินปันผลให้มากขึน้เพ่ือให้เป็นทางเลือกของผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์เช่นอาจซือ้หุ้นของบริษัทและได้ผลตอบแทน
ประมาณร้อยละ 5 แทนการได้ผลตอบแทนเพียงร้อยละ 1.00-1.50 

นายพชระ วรรธนวินจิ เลขานกุารบริษัท กล่าวว่าได้มีการตอบค าถามในเร่ืองกระแสเงินสดของบริษัทจ านวนมากในช่วงต้นของการประชุมไปแล้ว ซึง่เงิน
สดของบริษัทนัน้จะเก็บไว้ใช้ลงทนุในอนาคต 

นายพีรวฒัน์ ธรรมาภิมณฑ์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า บริษัทมีเงินสดอยู่เป็นจ านวนมาก หากพจิารณาจ่ายเงินปันผลในอตัราร้อยละ 80 ของก าไร ก็ยงัไมมี่
ผลกระทบกับธุรกิจหลกัของบริษัท นอกจากนี ้ บริษัทก็ยงัไม่มีแผนการลงทนุในระยะสัน้นี ้ ควรพจิารณาปันผลให้กับผู้ถือหุ้นแทนท่ีจะน าเงินไปฝาก
ธนาคารซึง่ได้ดอกเบีย้เพียงอตัราร้อยละ 1.00-1.50 ซึง่ตนเหน็ว่าไม่คุ้มค่า 

นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดัการใหญ่ กลา่ววา่ จ านวนเงินสดท่ีปรากฏในงบการเงินในรายงานประจ าปีนัน้เป็นจ านวน ณ สิน้ปีซึง่ไม่ใช่ฤดู
จ าหน่ายปุ๋ ยจึงมีจ านวนสงูเป็นปกติ แต่หากเข้าสูฤ่ดูการจ าหนา่ยปุ๋ ยในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม บริษัทต้องใช้เงินจ านวนนีใ้นการซือ้วตัถุดิบและจะมี
สนิค้าคงคลงัเพิม่ขึน้มาก ซึง่จ าเป็นต้องใช้เงินจ านวนมาก บริษัทเหน็ว่าจ านวนเงิน ณ สิน้ปี 2560 ไม่ใช่จ านวนเงินท่ีสงูมากและเป็นจ านวนท่ีเหมาะสม
ส าหรับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท 

นายพีรวฒัน์ ธรรมาภิมณฑ์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า หากดูจ านวนสนิค้าคงคลงัในรายงานประจ าปีก็จะเห็นว่ามีจ านวนสงูอยู่แล้วและสถานการณ์การขายปุ๋ ย
ในประเทศไทยก็ไม่สดีูนกั ท าไมบริษัทจึงยงัต้องเพิม่ปริมาณสนิค้าคงคลงัอีก 

นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดัการใหญ่ กลา่วว่า จ านวนสนิค้าคงคลงั ณ สิน้ปีนัน้เป็นเพียงสนิค้าคงคลงัท่ีส ารองไปในฤดูแล้งซึง่การเพาะปลกู
น้อย แต่หากเข้าสูฤ่ดูหลกัในการเพาะปลกูแล้วบริษัทจะเพิม่จ านวนสนิค้าคงคลงัมากกวา่นีม้าก อนัท่ีจริงแล้วบริษัทได้เร่ิมซือ้วตัถุดิบเพ่ือใช้ในการผลติ
สนิค้าเพ่ือรองรับฤดูการหลกัในการเพาะปลกูและต้องใช้เงินจ านวนมากในการนี ้

 นายสรุเชษฐ์ วนิยิกูล ผู้รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามวา่ เป็นค าถามท่ีเก่ียวเน่ืองจากค าถามของนายพีรวฒัน์ ธรรมาภิมณฑ์ 
เม่ือบริษัทมีเงินสดจ านวนมาก บริษัทมีแนวคิดท่ีจะออกจากตลาดหลกัทรัพย์หรือไม่ เน่ืองจากอาจจะไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องระดมทนุในตลาด
หลกัทรัพย์แล้ว 

ประธานกล่าวว่าขณะนีบ้ริษัทยงัไม่มีนโยบายท่ีจะออกจากตลาดหลกัทรัพย์ 

จากนัน้ประธานขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้โดยการอนมุตัิในวาระนี ้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน และขอให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่เหน็ด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียง เม่ือเรียบร้อยแล้วให้ยกมือเพ่ือให้
เจ้าหน้าท่ีเก็บบตัรลงคะแนนเสียงดงักลา่ว 

ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดย
จ่ายจากก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปีตามงบเฉพาะกิจการของผลการด าเนนิงานในปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท รวมเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 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 - 

วาระที่ 6. พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานกลา่วต่อท่ีประชุมวา่ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 15 ก าหนดวา่ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้คณะกรรมการของบริษัทพ้นจากต าแหน่ง
ทัง้คณะ และให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการของบริษัทขึน้ใหม่ ทัง้นี ้กรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ 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 ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท เม่ือสิน้สุด
ระยะเวลาท่ีเปิดให้มีการเสนอช่ือบคุคล ไม่มีผู้ถือหุ้นทา่นใดเสนอรายช่ือบคุคลเพ่ือการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

หลกัเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท มิได้ผ่านขัน้ตอนของคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากบริษั ทไม่มีการ
แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตามท่ี
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ .ศ. 2535 (และท่ีมีการ
แก้ไขเพิม่เติม) ประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ท่ีเก่ียวข้องก าหนด 

คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดวาระ 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 พ้นจากต าแหนง่กรรมการบริษัทตามวาระในการประชุมครัง้นี ้คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อท่ี
ประชุมเพ่ือเลือกตัง้นายโยชิฮิโระ ทามูระ เข้าเป็นกรรมการของบริษัท รวมเป็นคณะกรรมการบริษัททัง้สิน้ 9 ทา่น 

บริษัทได้เชิญนายโยชิฮิโระ ทามูระ มาในการประชุมครัง้นีด้้วย จากนัน้ประธานขอให้นายโยชิฮิโระ ทามูระ ลกุขึน้ยืนแสดงตนต่อท่ีประชุม 

จากผู้ ท่ีได้ รับการเสนอช่ือเข้ารับการเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษัท  นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล  นายโอภาส ศรีพรกิจขจร และนายเกษมศักดิ์  
มสัยวาณิช ได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการอิสระ 



 

 15  
   

ส าหรับรายละเอียดคุณสมบตัิของผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท รวมถึงประวตัิ  การถือหุ้นในบริษัท การด ารงต าแหน่งใน
บริษัทอ่ืน จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุม ตลอดจนนยิามของกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 7 

ประธานเปิดโอกาสให้ซกัถามค าถาม 

นายสรุเชษฐ์ วนิยิกูล ผู้รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย กลา่ววา่ขณะนีก้ารประชุมใช้เวลามานานมากแล้วซึ่งอาจจะนานกว่าปีท่ีผ่านมาท่ี
เสร็จสิน้การประชุมเวลา 13.40 น. จึงอยากให้ข้อเสนอแนะว่าการประชุมใช้เวลานานเน่ืองจากประธานต้องอ่านเนือ้หาในแต่ละวาระโดยอ่านเป็น
ภาษาองักฤษ ตนขอเสนอวา่ไม่จ าเป็นต้องอ่านภาษาไทยซ า้เน่ืองจากผู้ ถือหุ้นมีคู่มือการประชุมอยู่แล้วสามารถอ่านตามไปได้เพื่อเป็นการลดเวลาการ
ประชุม 

ประธานขอบคุณข้อเสนอแนะและจะรับไปปรับปรุงวธีิการประชุมต่อไป 

นายธงชยั ลกัขณะ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงการออกตามวาระของกรรมการวา่เหตุใดกรรมการของบริษัทออกตามวาระคราวละ 9 ท่าน ในขณะท่ีบริษัทอ่ืนๆ 
กรรมการออกตามวาระคราวละ 3 ทา่น  

นายพชระ วรรธนวนิจิ เลขานกุารบริษัทกลา่ววา่ การพ้นต าแหนง่ของกรรมการตามวาระเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทซึง่ก าหนดวา่ในการประชุมสามัญ
ประจ าปีทกุครัง้ ให้คณะกรรมการของบริษัทพ้นจากต าแหนง่ทัง้คณะและให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการของบริษัทขึน้ใหม่ 

นายธงชยั ลกัขณะ ผู้ถือหุ้น กลา่ววา่หากเป็นไปได้บริษัทควรแก้ไขข้อบงัคบัให้เป็นไปตามกฎหมายคือให้กรรมการออกตามวาระคราวละ 3 – 4 ทา่น 

คุณพรภินนัท์ อศัววฒันาพร ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ ากัด เรียนชีแ้จงว่าพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  ฉบบัท่ีใช้
อยู่ในปัจจุบนัก าหนดให้คณะกรรมการออกตามวาระทัง้ชุดเช่นเดียวกบัท่ีบริษัทปฏิบตัิอยู่ หากจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืนต้องมีการแก้ไขข้อบงัคับของบริษัท 
ในกรณีของบริษัทอ่ืนๆ ซึง่กรรมการออกตามวาระ 3 – 4 ทา่นนัน้ เป็นการก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทดงักลา่ว 

นายพชระ วรรธนวนิจิ เลขานกุารบริษัทกลา่ววา่จะรับข้อเสนอดงักลา่วเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการพจิารณาต่อไป 

ประธานขอให้เลขานกุารบริษัทชีแ้จงวธีิการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

นายพชระ วรรธนวนิจิ เลขานกุารบริษัทชีแ้จงวีธีการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้ข้อบงัคบัข้อ 14 ของบริษัท ได้ก าหนดวธีิการเลือกตัง้กรรมการของบริษัทไว้
เป็นแบบคะแนนเสียงสะสม หรือ Cumulative Voting ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่  คูณด้วยจ านวนกรรมการท่ีจะ
เลือกตัง้ และผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดเลือกตัง้บคุคลคนเดียว หรือหากประสงค์จะเลือกหลายคนเป็นกรรมการก็สามารถแบ่ง
คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ให้บคุคลใดมากน้อยเพียงใดก็ได้ 

เพ่ือความเข้าใจเพิม่ขึน้ ขอยกตวัอย่าง ดงันี ้ผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นอยู่ 100 หุ้น เม่ือคูณกบัจ านวนกรรมการท่ีต้องเลือกตัง้ในปีนีจ้ านวน 9 คน ท่านจะมีสิทธิออก
เสียงทัง้หมดเทา่กบั 900 เสียง ในการออกเสียงลงคะแนน ท่านสามารถออกเสียงทัง้หมด 900 เสียงให้กับผู้ ได้รับการเสนอช่ือท่านใดท่านหนึ่งทัง้หมด 
900 เสียงก็ได้ หรือถ้าทา่นประสงค์จะเลือกหลายๆ คน หรืออยากจะเลือกทัง้ 9 คน ก็สามารถท าได้โดยแบ่งคะแนนเสียงท่ีท่านมีอยู่  900 เสียงให้ใคร
จ านวนเทา่ใดก็ได้ เช่น ทา่นประสงค์จะออกเสียงให้ผู้ได้รับการเสนอช่ือท่านหนึ่งมากกว่าท่านอ่ืน ท่านก็สามารถลงคะแนนเสียงให้ผู้ ได้รับการเสนอช่ือ
ทา่นนัน้ 500 เสียง ทา่นจะเหลือจ านวนเสียงอยู่อีก 400 เสียง ท่านสามารถน า 400 เสียงไปเฉล่ียลงคะแนนเสียงให้กับผู้ ได้รับการเสนอช่ือท่านอ่ืน ๆ 
ทัง้หมด 8 ทา่น หรือจ านวนก่ีทา่นก็ได้ แต่จ านวนคะแนนเสียงทัง้หมดท่ีท่านลงคะแนนได้ส าหรับการเลือกตัง้กรรมการทัง้  9 ท่านรวมแล้วจะต้องไม่เกิน 
900 เสียง 

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ทา่นกรอกจ านวนคะแนนเสียงท่ีทา่นประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนให้กับแต่ละบุคคลในช่องต่อจากค าว่า  "เห็นด้วย" โดย
ประธานจะเสนอรายช่ือเป็นรายบุคคล หากท่านไม่ประสงค์จะเลือกบุคคลใดก็ให้ท่านท าเคร่ืองหมาย "ขีด"  ในช่องต่อจากค าว่า "เห็นด้วย" บริษัทจะ
จดัเก็บบตัรลงคะแนนเสียงภายหลงัจากท่ีประธานได้ขานรายช่ือครบทกุคนแล้ว และจะจัดเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทกุใบเพื่อนบัคะแนนเสียง  หากท่าน
ลงคะแนนเสียงครบถ้วนแล้วขอให้ยกมือเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บบตัรลงคะแนนเสียงของทา่น 

ส าหรับผู้รับมอบฉันทะท่ีผู้มอบฉันทะได้กรอกรายละเอียดการมอบฉันทะในหนงัสือมอบฉันทะแล้วแต่ไม่มีการระบุจ านวนหุ้นท่ีประสงค์จะออกเสี ยง
ลงคะแนนไว้ และคสัโตเดียน ขอให้ทา่นกรอกบตัรลงคะแนนเสียงอีกครัง้โดยระบุจ านวนหุ้นท่ีจะแบ่งให้กับแต่ละบุคคล ทัง้นี ้ในหนงัสือมอบฉันทะได้
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ก าหนดให้อ านาจผู้รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนผู้มอบฉนัทะได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควรได้ หากไม่ได้มีการระบุความประสงค์ในการ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือท่ีประชุมมีการพจิารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้  รวมถึงกรณีท่ีมีการ
แก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิม่เติมข้อเทจ็จริงประการใด 

ประธานขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้โดยจะประกาศรายช่ือเป็นรายบคุคลให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียงตามรายช่ือท่ี
ปรากฏในบตัรลงคะแนนเสียง และจะมีการจดัเก็บบตัรลงคะแนนเสียงพร้อมกันในคราวเดียว จากนัน้ประธานขอให้ผู้ ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงใน
บตัรลงคะแนนเสียง เม่ือเรียบร้อยแล้ว ให้ยกมือเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บบตัรลงคะแนนเสียงดงักลา่ว 

ประธานขอให้ผู้ ถือหุ้ นตรวจทานว่าได้มีการกรอกจ านวนเสียงถูกต้องตามท่ีประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงแล้ว ก่อนส่งให้
เจ้าหน้าท่ีของบริษัท ทัง้นี ้หากบตัรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นกรอกจ านวนเสียงไม่ถูกต้อง หรือเม่ือรวมจ านวนเสียงท่ีผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนแล้วมี
จ านวนเกินกวา่สทิธิออกเสียงลงคะแนนทัง้หมดท่ีผู้ถือหุ้นมี บตัรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะถูกถือเป็นบตัรเสีย หากผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่แน่ใจว่าค านวณ
คะแนนเสียงถูกต้องหรือไม่ กรุณายกมือและเจ้าหน้าท่ีจะช่วยตรวจสอบอีกครัง้ 

ประธานเสนอรายช่ือกรรมการเป็นรายบคุคลให้ผู้ถือหุ้นพจิารณาเรียงตามล าดบัดงันี ้

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 

ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตัง้กรรมการบริษัททัง้ 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 

วาระที่ 7.  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธานกลา่วต่อท่ีประชุมวา่ บริษัทไม่มีการแต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน เพื่อท าหน้าท่ีในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ 
แต่คณะกรรมการของบริษัทพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทในปีท่ีผา่นมา และเปรียบเทียบอ้างอิงกับอุตสาหกรรม
ในประเภทเดียวกบับริษัท ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าบ าเหน็จกรรมการ และเบีย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
พจิารณาจากผลประกอบการของบริษัท 
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โดยข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการในปี 2559-2560 และค่าตอบแทนกรรมการท่ีเสนอส าหรับปี 2561 ปรากฏตามวาระท่ี 7 ในหน้า 4 ของหนงัสือเชิญ
ประชุม  

คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาและอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ไม่เกิน 15 ล้าน
บาทเพ่ือจดัสรรให้แก่กรรมการทัง้คณะ ทัง้นี ้ค่าตอบแทนดงักลา่วมีจ านวนเท่ากบัปีท่ีผา่นมา และไม่มีสทิธิประโยชน์อ่ืนส าหรับกรรมการบริษัท 

นายธงชยั ลกัขณะ ผู้ถือหุ้น ขอให้ยกตวัอย่างบริษัทท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนักับบริษัทท่ีบริษัทใช้พจิารณาเปรียบเทียบในการพจิารณา
ค่าตอบแทนกรรมการ 

นายพชระ วรรธนวินจิ เลขานกุารบริษัท กลา่วว่า ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการนัน้ใช้ข้อมูลจากผลส ารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท
อุตสาหกรรมเดียวกนัซึง่เป็นค่าเฉล่ีย ผลการส ารวจไม่แยกจ านวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบริษัท 

นายธงชยั ลกัขณะ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิม่เติมวา่บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีท่ีผา่นมาเป็นจ านวนเทา่ใด  

นายชิเกะซกึุ ฟุคุดะ กรรมการรองผู้จดัการใหญ่ ตอบวา่ในปีท่ีผา่นมาบริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวน 7.2 ล้านบาท ปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจ าปีหน้า 62 

ประธานขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยการอนมุตัิในวาระนี ้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น
ซึง่มาประชุม 

ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้
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 

วาระที่ 8 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีส าหรับปีบัญชี 2561 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ประธานกลา่วต่อท่ีประชุมวา่ ตามมาตรา 120 แหง่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีทกุปี ในการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี จะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้  

ในวาระนี ้ประธานเชิญนายสุวฒัน์ สืบสนัติกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแถลงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายสวุฒัน์ สืบสนัติกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ กลา่วต่อท่ีประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาและทบทวนการปฏิบตัิงานของผู้สอบ
บญัชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั ท่ีผา่นมาอยู่ในเกณฑ์ดี มีประสบการณ์และมาตรฐานการปฏิบตัิงานเป็นท่ียอมรับ ท าให้การ
ตรวจสอบบญัชีของบริษัทเป็นไปตามกรอบเวลาท่ีก าหนด 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 จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทส าหรับปีบญัชี 2561  โดยให้ผู้สอบบญัชีทา่นใด
ทา่นหนึง่เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงินของบริษัท ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีท่ีเสนอนี ้นายมนูญ มนสูขุ เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงิน
ของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี คือในปี 2558 -2560 ส าหรับนายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ไม่เคยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท และนายชู
พงษ์ สรุชุติกาล ยงัไม่เคยได้รับแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 
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ส าหรับค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควรเสนอให้ก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 2,570,000 บาท ซึง่
เพิม่ขึน้ร้อยละ 9.36 จากอตัราเดิมในปี 2560 เน่ืองจากผู้สอบบญัชีต้องมีขอบข่ายการตรวจสอบเพิม่ขึน้ในขัน้ตอนและมีความรับผดิชอบตามกฎเกณฑ์ท่ี
ก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีมีรายละเอียดตามวาระท่ี 8 ในหน้า 4 หนงัสือเชิญประชุม 

ผู้สอบบญัชีของบริษัท และผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมบางบริษัท ไม่ได้สงักดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกนั เน่ืองจากบริษัทย่อย/บริษัทร่วม ได้
ใช้ส านกังานสอบบญัชีอ่ืนมาตัง้แต่เร่ิมต้นกิจการ และส านกังานสอบบญัชีดงักลา่วสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสทิธิภาพ ไม่มีปัญหาลา่ช้า 
นอกจากนีค้่าบริการวชิาชีพในการสอบบญัชีมีจ านวนท่ีเหมาะสม 

ประธานกล่าวขอบคุณนายสวุฒัน์ สืบสนัติกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ และกลา่วว่าคณะกรรมการพจิารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทส าหรับปีบญัชี 2561 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถาม 

นายธงชยั ลกัขณะ ผู้ถือหุ้นกลา่ววา่ในปีนีบ้ริษัทมีก าไรลดลง ดงันัน้ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีไม่ควรจะเพิม่ขึน้เน่ืองจากเนือ้งานไม่เพิม่ขึน้ ค่าตอบแทนท่ี
เพิม่ขึน้ควรเล่ือนไปเป็นปีหน้า 

ตวัแทนของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั ชีแ้จงวา่ ผู้สอบบญัชีได้เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีในปีนีใ้นอตัราเดิมเทา่กับปีท่ีผา่น
มา สว่นค่าตอบแทนท่ีเพิม่ขึน้นัน้เป็นกรณีท่ีบริษัทย่อยในประเทศเมียนมาร์มีสาระส าคญัต่องบการเงิน ซึง่จะได้มีการพดูคุยกบัผู้บริหารก่อน 

เม่ือไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยการอนุมัติในวาระนี  ้ จะต้องได้ รับคะแนนเสียงข้างมากของ 
ผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการแต่งตัง้ นายมนญู มนสูขุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4292 และ/หรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4301 และ/หรือนายชูพงษ์ สรุชุติกาล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4325 แหง่ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากัด 
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2561 และ ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 2,570,000 บาท ตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสียง 

เหน็ด้วย  572,631,379 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 8,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

วาระที่ 9 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

นายเอกฤทธิ์ บญุปิติ ผู้ถือหุ้น กลา่ววา่ในนามของผู้ถือหุ้น ตนขอขอบคุณประธานกรรมการบริษัทในความเสียสละทุ่มเทให้กับบริษัทรวมถึงความเป็น
ผู้น าและขออวยพรให้ประธานกรรมการประสบพบเจอในสิ่งท่ีดีต่อไป ในขณะเดียวกัน ขอต้อนรับนายโยชิฮิโระ ทามูระ กรรมการใหม่  และหวงัว่า 
นายโยชิฮิโระ ทามูระ จะได้สานต่อสิง่ท่ีประธานกรรมการได้ริเร่ิมด าเนนิการไว้ต่อไป 

ประธานกลา่วขอบคุณ 

นายสรุเชษฐ์ วนิยิกูล ผู้รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย กลา่วขอบคุณบริษัทท่ีได้จดัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นได้เสร็จสิน้เรียบร้อย ซึ่งในปีนี ้
ได้ท าลายสถิติในการประชุมกลา่วคือแล้วเสร็จเกินเวลา 14.00 น. จึงขอเสนอแนะวา่ในครัง้ต่อไปบริษัทอาจพจิารณาเปิดประชุมให้เร็วขึน้ เช่นเร่ิมประชุม
ตัง้แต่ 09.00 น. และหากกรรมการทา่นใดมาลา่ช้าอาจจะมีการปรับเงินเพ่ือน ามาเลีย้งอาหารกลางวนัผู้ถือหุ้น นอกจากนีใ้นการจัดเตรียมอาหารว่างควร
ค านงึถึงสขุภาพผู้ถือหุ้นด้วยโดยอาจเพิม่ผลไม้แทนอาหารท่ีมีลกัษณะคล้ายอาหารฟาสต์ฟูด้ 

ประธานกลา่วขอบคุณและจะรับข้อเสนอแนะไว้พจิารณา 
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นายปัญญา แสวงโชคชัย ผู้ รับมอบฉันทะจากนางสาววรางคณา หลกัค า สอบถามว่า ประการแรกบริษัทมีแนวนโยบายปรับปรุงการด าเนินงานให้
สอดคล้องกบันโยบายไทยแลนด์ 4.0 หรือไม่ ประการท่ีสอง ปัจจุบนัเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจอย่างมาก ในการนีเ้ทคโนโลยีการเกษตร 
(Agro-tech) ได้รบกวนการด าเนนิงานของบริษัทบ้างหรือไม่อย่างไร 

นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดัการใหญ่ กลา่ววา่ส าหรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 นัน้ รัฐบาลมุ่งเน้นสนบัสนุนให้มีการคิดค้นนวตักรรมใหม่ๆ และ
อุตสาหกรรมท่ีรัฐบาลมุ่งเน้นอย่างหนึ่งคืออุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารนอกเหนือไปจากอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการนี ้บริษัทก็จะ
สนบัสนนุอุตสาหกรรมดงักลา่วโดยจดัหาปัจจยัทางการเกษตร บริษัทไม่มีกลยุทธ์ท่ีเก่ียวข้องกับนโยบายดังกล่าวโดยตรง แต่บริษัทก็ให้การสนบัสนุน
เกษตรกรทัว่ประเทศให้มีความมั่งคั่งเพิ่มขึน้ซึ่งก็เป็นไปในทางเดียวกับจุดมุ่งหมายของรัฐบาล ส าหรับเทคโนโลยีใหม่นัน้ ปัจจุบนับริษัทยังไม่พบ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ทางการเกษตรในประเทศไทย แต่ในต่างประเทศมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิม่ผลผลติทางการเกษตร เช่น การวิเคราะห์สภาพพืน้ท่ี
เพาะปลกู บริษัทยงัคงมองหาเทคโนโลยีเหลา่นัน้เพ่ือท่ีจะต่อยอดธุรกิจของบริษัทต่อไป 

ประธานกลา่วขอบคุณท่ีประชุมและปิดประชุมเวลา 14.15 น. 

          

          

          (นายโยชิอากิ อิชิมูระ) 
              ประธานท่ีประชุม 





 
 

           สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 5 

 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถอืหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถอืหุ้นที่มีสทิธิเข้าร่วมประชุม 

 เพ่ือให้การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น บริษัท

จึงเห็นควรกําหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นยึดถือปฏิบตัิต่อไป ทัง้นี ้เน่ืองจากผู้ ถือหุ้นบางรายอาจยงัไม่คุ้นเคยกบัข้อพึงปฏิบตัิท่ีนํามาใช้ในการประชุมผู้ ถือหุ้น 

บริษัทจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้ แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วม

ประชมุแตล่ะรายตามท่ีบริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

1. เอกสารที่ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

 

1.1 บุคคลธรรมดา 

1.1.1 ผู้ถอืหุ้นที่มีสัญชาติไทย 

(ก) บตัรประจําตวัของผู้ ถือหุ้น (บตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือ

ใบขบัขี่) หากมีการเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ ให้แสดงหลกัฐานการเปลีย่นแปลงนัน้ด้วย 

(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ สาํเนาบตัรประจําตวัของผู้มอบฉนัทะ และบตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

1.1.2 ผู้ถอืหุ้นชาวต่างประเทศ 

(ก) หนงัสอืเดินทางของผู้ ถือหุ้น 

(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ สาํเนาหนงัสอืเดินทางของผู้มอบฉนัทะ และบตัรประจําตวัหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

 

1.2. นิติบุคคล 

1.2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) สาํเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคล ออกให้ไมเ่กิน 90 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

(ข) สําเนาบตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจท่ีได้ลงนามใน

หนงัสอืมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจําตวั หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

1.2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

(ก) สาํเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคล ออกให้ไมเ่กิน 90 วนั โดยหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องในตา่งประเทศนัน้ 

(ข) สําเนาบตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจท่ีได้ลงนามใน

หนงัสอืมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจําตวั หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

ในกรณีของสาํเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสําเนาถกูต้อง และหากเป็นเอกสารท่ีจดัทําขึน้ในต่างประเทศจะต้องมีการ

รับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบับลิค กรณีต้นฉบบัเอกสารมิได้เป็นภาษาองักฤษจะต้องจัดทําคําแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อม

ด้วย และให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของคําแปลด้วย 

2. วิธีการมอบฉันทะ 

 บริษัทได้จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก ข และ ค ตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กําหนด ให้กบัผู้

ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม โดยผู้ ถือหุ้นท่ีไม่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ครัง้ท่ี 47 ด้วยตนเอง 

สามารถมอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นเพ่ือให้เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในนามของผู้

ถือหุ้น โดยระบช่ืุอพร้อมรายละเอียดของผู้ รับมอบฉนัทะดงักลา่วในหนงัสอืมอบฉนัทะ 



 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ครัง้ท่ี 47 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการ

อิสระของบริษัท ตามรายละเอียดซึง่แนบมาพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ เพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในนามของผู้ ถือ

หุ้นได้ โดยการจดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะท่ีระบขุ้อความครบถ้วนสมบรูณ์แล้วพร้อมสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนซึง่รับรองสําเนา

ถกูต้องมายงับริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 21/35-46 อาคารไทยวา 1 ชัน้ 14-16 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ 

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โดยขอให้สง่มายงับริษัทภายในวนัท่ี 28 มีนาคม 2562 ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสทิธิท่ีจะรับพิจารณาเฉพาะ

หนงัสอืมอบฉนัทะท่ีสง่ถึงบริษัทก่อนเวลาเร่ิมประชมุเทา่นัน้  

 ในการมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมแทนนัน้ ผู้ ถือหุ้นจะต้องปิดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท ในหนงัสือมอบ

ฉนัทะพร้อมขีดฆา่ลงวนัท่ีบนอากรแสตมป์นัน้ เพ่ือให้ถกูต้องและมีผลผกูพนัตามกฎหมาย  

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลกัฐานเพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชุมได้ตัง้แต่

เวลา 12.00 น. ของวนัท่ี 28 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป ณ ห้อง Banyan Ballroom ชัน้ 10 โรงแรมบนัยนัทรี กรุงเทพฯ เลขท่ี 21/100 

ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 



 
 

    สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 6 

 

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถอืหุ้นและการออกเสยีงลงคะแนน 

1. การเรียกประชุม 

หมวดท่ี 5 ข้อ 29 

ข้อ 29 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปี ภายในสี่เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุของ

รอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลา่วแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั  คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้

ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั เมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจํานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า

หนึ่งในห้าของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดหรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อย

กวา่หนึง่ในสบิของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัทําหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น

เป็นการประชมุวิสามญัเมือ่ใดก็ได้ แตต้่องระบเุหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย  

ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

หมวดท่ี 5 ข้อ 30 

ข้อ 30 ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ

การประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรรวมทัง้ความเห็นของ

คณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่วและจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุมและโฆษณาคําบอก

กล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วนั ก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 3 วนั โดยให้คณะกรรมการหรือ

กรรมการท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ กําหนดวนั เวลาและสถานท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. การมอบฉันทะ 

หมวดท่ี 5 ข้อ 31 

ข้อ 31 ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นแทนกนัก็ได้โดย

ทําเป็นหนังสือตามแบบท่ีกฏหมายกําหนดและให้ผู้ รับมอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธาน

กรรมการกําหนด ณ สถานท่ีประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะจะเข้าประชมุ   

3. องค์ประชุม 

หมวดท่ี 5 ข้อ 32  

ข้อ 32 ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน 

หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดแล้วแต่จํานวนใดจะน้อยกว่าและต้องมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่

น้อยกวา่หนึง่ในสามของจํานวนท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเลยเวลานดัไปแล้ว ถึงหนึง่ชัว่โมงจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้า

ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอการ

ประชมุเป็นอนัระงบัไป  ถ้าการประชุม  ผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุม



ใหมแ่ละสง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่า

จะต้องครบองค์ประชมุ 

4. การดาํเนินการประชุม 

หมวดท่ี 5 ข้อ 34 

 ข้อ 34  กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามีดงันี ้

(1)  รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุแสดงถึงกิจการของบริษัทท่ีได้จดัการ

ไปในรอบปีท่ีผา่นมา 

                  (2)  พิจารณาและอนมุตังิบดลุ 

                  (3)  พิจารณาจดัสรรเงินกําไร 

                  (4)  เลอืกตัง้คณะกรรมการบริษัท 

                  (5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 

                  (6)  กิจการอ่ืนๆ 

ให้คณะกรรมการท่ียังดํารงตําแหน่งอยู่ก่อนการประชุมสามัญประจําปีผู้ ถือหุ้ นดําเนินการเสนอรายช่ือ

คณะกรรมการของบริษัทตอ่ผู้ ถือหุ้นในข้อ 34 (4) 

หมวดท่ี 5 ข้อ 35 

ข้อ 35 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไมส่ามารถ

ปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ ถ้าไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุม

หรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

5. การลงคะแนนเสียง 

หมวดท่ี 5 ข้อ 33 

ข้อ 33 มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน

เสยีงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2)  ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

                 (ก)  การแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 

                 (ข)  การเพ่ิมหรือลดทนุ 

                 (ค)  การออกหุ้นอยา่งอ่ืนนอกจากหุ้นสามญัท่ีชําระเงินคา่หุ้นเต็มมลูคา่หุ้น 

(ง)  การโอนหรือมอบกิจการใดๆ หรือมอบการจดัการ หรือเข้าร่วมการจดัการกบัธุรกิจใดๆ กบั

บคุคลอ่ืน 

                 (จ)  การดาํเนินธุรกิจใหมห่รือเปลีย่นแปลงแนวสาํคญัของธุรกิจ 

(ฉ)  การ ควบ รวม เลกิหรือขยายระยะเวลาการดําเนินกิจการของบริษัท หรือการเปลีย่นแปลง

สาํคญัอ่ืนใดในองค์ประกอบหรือฐานะของบริษัท  

(3) ในกรณีท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการเก่ียวกบัการได้มาหรือ

จําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายท่ีกําหนดตามประกาศตลาด



หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ท่ีใช้บงัคบักบัการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียน หรือการ

ได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการตามท่ีประกาศดงักลา่วกําหนดไว้ในเร่ืองนัน้ๆ ด้วย   

หมวดท่ี 5 ข้อ 36 

ข้อ 36 การวินิจฉยัชีข้าดหรือลงมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นให้กระทําโดยการออกเสียงลงคะแนนและไม่ว่าการออกเสียง

ลงคะแนนนัน้จะกระทําด้วยวิธีใดให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสยีงเสมอ ในกรณีท่ีคะแนนเสยีงเท่ากนั ให้ประธานในท่ี

ประชมุออกเสยีงลงคะแนนเป็นเสยีงชีข้าด แม้วา่จะมิได้เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทก็ตาม ผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสีย

เป็นพิเศษในเร่ืองท่ีท่ีประชมุจะลงมติ ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองดงักลา่ว เว้นแตก่ารออก

เสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ ให้ออกเสยีงลงคะแนนได้โดยไมม่ี   ข้อห้าม 

หมวดท่ี 7 ข้อ 48 

ข้อ 48 บรรดาระเบียบหรือคําอนมุตัิของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เก่ียวกบัการจ่ายค่าตอบแทนไม่ว่าในรูปใดๆ ให้แก่กรรมการ

ต้องทําโดยมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ง

มาประชมุ 

6. การแต่งตัง้กรรมการ 

หมวดท่ี 4 ข้อ 13 

ข้อ 13 ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 7 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ

ทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร โดยในคณะกรรมการจํานวนนี ้จะต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คน

และกรรมการจากภายนอกอีก 1 คน 

หมวดท่ี 4 ข้อ 14 

ข้อ 14 ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

               (1)   ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีตนถือคณูด้วยกรรมการท่ีจะเลอืกตัง้ 

(2)  ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ ในกรณีท่ีเลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อย

เพียงใดก็ได้ 

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวน

กรรมการท่ีจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถัดลงมามีคะแนน

เสยีงเทา่กนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีง

ชีข้าด          

หมวดท่ี 4 ข้อ 15 

ข้อ 15 ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้คณะกรรมการของบริษัทพ้นจากตําแหนง่ทัง้คณะ และให้ท่ีประชุมเลือก

กรรมการของบริษัทขึน้ใหมต่ามข้อ 13 และข้อ 14 โดยกรรมการท่ีพ้นจากตําแหนง่อาจได้รับเลือกตัง้ใหม่ได้ และ

ให้กรรมการชุดเดิมรักษาการในตําแหน่งเพ่ือดําเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อนเท่าท่ีจําเป็นจนกว่า

คณะกรรมการชดุใหมจ่ะเข้ารับหน้าท่ี             



 
สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 7 

คุณสมบัตขิองผู้ได้รับเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

 

ผู้ ท่ีได้รับเสนอช่ือเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

 
ลาํดบัท่ี 1 

 

ช่ือ   : นายโทชิอากิ มิยาเบะ 

อายุ    :  อาย ุ57 ปี 

ประวตักิารศกึษา  :  Bachelor’s Degree in Commerce from Doshisha University 

 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : ไม่มี 

 

ประวตักิารทํางาน  :  

2550 - 2554   -   Regional General Manager, Sojitz (China) Co., Ltd 

2554 - 2556      -  Director & General Manager, Dalian Global Food Corporation 

2556 - 2557   -   Deputy General Manager of Foodstuffs Dept., Foods Resources Unit, Sojitz Corporation 

2557 - 2558  - General Manager of Foodstuffs Dept., Foods & Agriculture Business Unit, Sojitz Corporation 

2558 - 2560  - Deputy General Director of Sojitz Vietnam Company Ltd.  

2560 - 2561  - DCOO, Foods & Agriculture Business Division, Sojitz Corporation 

2561 - ปัจจุบนั  - COO, Foods & Agriculture Business Division, Sojitz Corporation 

    Director of Yamazaki Biscuits Co., Ltd. 

    Director of Hanshin silo Co., Ltd. 

    Director of Atlas Fertilizer Corporation 

    Director of The Pan Group Joint Stock Company 

 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน     :  ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน    : 5 บริษัท 

1. Sojitz Corporation, COO, Foods & Agriculture Business Division 

2. Director of Yamazaki Biscuits Co., Ltd. 

3. Director of Hanshin silo Co., Ltd. 

4. Director of Atlas Fertilizer Corporation 

5. Director of the Pan Group Joint Stock Company 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท : ไม่มี 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2561    : ไม่มี, ไม่มี 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผู้บริหาร      : ไม่มี 

วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก        : - 

จํานวนปีท่ีกรรมการเคยดํารงตําแหน่ง        : - 

จํานวนครัง้การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการในปี 2561      : - 



 
 

 
ลาํดบัท่ี 2 

 

ช่ือ   : นายโยชิฮิโระ ทามรูะ 

อายุ    :  อาย ุ60 ปี 

ประวตักิารศกึษา  :  Faculty of Economics, Shiga University 

 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : ไม่มี 

 

ประวตักิารทํางาน  :  

2555 - 2557   -  Senior Vice President, Chemicals Division 

    Senior General Manager, Ecological Materials & Resources Unit  

2557 - 2560      -  President, Sojitz (Shanghai) Co., Ltd. 

2560 - 2561   -  Chairman, & President, Sojitz (Shanghai) Co., Ltd.  

   Chairman, Sojitz (Hong Kong) Co., Ltd. 

2555 - ปัจจุบนั   - Executive Officer of Sojitz Corporation 

2561 - ปัจจุบนั   - กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) 

 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน     :  ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน    : 4 บริษัท 

1. ประธานกรรมการบริษัท เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จํากดั 

2. ประธานกรรมการบริษัท เอ็น.ไอ.เอม็ จํากดั 

3. ประธานกรรมการบริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จํากดั 

4. กรรมการบริษัท เซน็ทราปิค (ประเทศไทย) จํากดั 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท : ไม่มี 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2561    : ไม่มี, ไม่มี 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผู้บริหาร      : ไม่มี 

วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก        : 29 มีนาคม 2561 

จํานวนปีท่ีกรรมการเคยดํารงตําแหน่ง        : 1 ปี 

จํานวนครัง้การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการในปี 2561      : 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ 



 
 
ลาํดบัท่ี 3 

 

ช่ือ     :  นายทาคายกิู โทเฮ 

อายุ    :  อาย ุ46 ปี 

 

ประวตักิารศกึษา  :  Bachelor of Law’s Degree in Political Science from Keio University 

 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : ไม่มี 

 

ประวตักิารทํางาน  :  

2552 - 2555  - Deputy Manager of Corporate Planning Dept., Sojitz Corporation 

2555 - 2558   -  Manager of Secretariat Dept., Sojitz Corporation                               

2558 - 2560  -   Manager of Human Resources & General Affairs Dept., Sojitz Corporation 

2560 - 2561   - General Manager of Human Resources & General Affairs Dept., Sojitz Corporation 

2561 - ปัจจุบนั  - Assistant General Manager of General Accounting Dept., Sojitz Corporation  

 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน     :  ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน    : ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท : ไม่มี 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2561    : ไม่มี, ไม่มี 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผู้บริหาร      : ไม่มี 

วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก        : - 

จํานวนปีท่ีกรรมการเคยดํารงตําแหน่ง        : - 

จํานวนครัง้การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการในปี 2561      : - 



 
 

ลาํดบัท่ี 4 

ช่ือ     :  นายจิโร่ นิชิยาม่า 

อายุ    :  อาย ุ44 ปี 

ประวตักิารศกึษา  :  - Bachelor’s Degree of Law Majored in Political Science  

   from Keio University 

- Certified Public Accounting (CPA) United States of America 
 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : ไม่มี 

 

ประวตักิารทํางาน  :  

2550 - 2555  -  Deputy Manager of Retail Business Department, Sojitz Corporation 

2555 - 2557  -  Deputy Manager of Agribusiness Department, Sojitz Corporation 

2557 - ปัจจุบนั  - กรรมการผู้ ช่วยผู้จดัการใหญ่และเจ้าหน้าท่ีบริหาร, บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี 

 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน     :  ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน    : ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท : ไม่มี 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถงึ 31 ธนัวาคม 2561    : ไม่มี, ไม่มี 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผู้บริหาร      : ไม่มี 

วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก        : 28 มีนาคม 2557 

จํานวนปีท่ีกรรมการเคยดํารงตําแหน่ง        : 5 ปี 

จํานวนครัง้การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการในปี 2561      : 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ 



 

ลาํดบัท่ี 5 

 

 

ช่ือ     :  นางสาวกนกพร  องัสนุทรสฤษดิ์ 

อายุ    :  อาย ุ48 ปี 

 

ประวตักิารศกึษา  :  - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบณัฑติ จากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

    - ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ จาก University of Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : 

2557   - Director Certification Program รุ่น 198/2014, สมาคมส่งเสริมสถาบนั 

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

2558   - Director Certification Program รุ่น 199/2015, สมาคมส่งเสริมสถาบนั 

    กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

2559   - Board that Make a Difference รุ่น 1/2016, สมาคมส่งเสริมสถาบนั 

    กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

2560   - Board Matters and Trends รหสั 4/2017, สมาคมส่งเสริมสถาบนั 

    กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

ประวตักิารทํางาน  :    

2553 - ปัจจุบนั     -  Vice President ผู้จดัการธุรกิจสมัพนัธ์ ธุรกิจเคมีภณัฑ์ ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)                                                  

 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน     :  ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน    : ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท : ไม่มี 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2561    : ไม่มี, ไม่มี 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผู้บริหาร      : ไม่มี 

วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก        : 31 มีนาคม 2554 

จํานวนปีท่ีกรรมการเคยดํารงตําแหน่ง        : 8 ปี 

จํานวนครัง้การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการในปี 2561      : 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ 



 
 

ลาํดบัท่ี 6 

ช่ือ   : นายสุวชิ สวุรุจิพร 

อายุ    :  อาย ุ76 ปี  

 

ประวตักิารศกึษา  :  ปริญญาตรี นิตศิาสตร์บณัฑติ จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : ไม่มี 

 

ประวตักิารทํางาน  :   

2526 - ปัจจุบนั  -  รองประธานกรรมการ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จํากดั 

2527 - ปัจจุบนั  -  กรรมการผู้จดัการ บริษัท ศรีกรุงวฒันา จํากดั 

2529 - ปัจจุบนั  -  กรรมการ บริษัท เมโทร ซสิเตม็ส์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

2530 - ปัจจุบนั  -  กรรมการ บริษัท บางกอก อินดสัเทรียล แก๊ส จํากดั 

2531 - ปัจจุบนั  -  ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท ยไูนเตด็ฟลาวมิลล์ จํากดั (มหาชน) 

2531 - ปัจจุบนั  -  ประธานกรรมการ บริษัท โปลิเมอส์ มาร์เก็ตติง้ จํากดั 

 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน     :  1 บริษัท 

1. กรรมการ บริษัท เมโทร ซสิเตม็ส์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน    : 5 บริษัท 

1. ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท ยไูนเตด็ฟลาวมิลล์ จํากดั (มหาชน) 

2. รองประธานกรรมการ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จํากดั 

3. กรรมการผู้จดัการ บริษัท ศรีกรุงวฒันา จํากดั 

4. กรรมการ บริษัท บางกอก อินดสัเทรียล แก๊ส จํากดั 

5. ประธานกรรมการ บริษัท โปลิเมอส์ มาร์เก็ตติง้ จํากดั 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท : ไม่มี 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2561    : 5,000 หุ้น, 5,000 หุ้น  

นางวีณา สวุรุจิพร ภริยา         : 4,285 หุ้น, 4,285 หุ้น 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผู้บริหาร      : ไม่มี 

วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก        : 29 มีนาคม 2556 

จํานวนปีท่ีกรรมการเคยดํารงตําแหน่ง        : 6 ปี 

จํานวนครัง้การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการในปี 2561      : 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ 



 
ผู้ ท่ีได้รับเสนอช่ือเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

(หมายเหต:ุ เอกสารประกอบการมอบฉนัทะ : ข้อมูลกรรมการอิสระทีส่ามารถเป็นผูร้บัมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ได)้ 
 
นิยามของกรรมการอิสระ 

นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามคณุสมบตัิท่ีกําหนดโดยพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (และท่ีมี

การแก้ไขเพ่ิมเติม) พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ประกาศของคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ 39/2559 และประกาศของตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทยท่ีเก่ียวข้อง ซึง่เทา่กบัข้อกําหนดขัน้ตํ่าของหนว่ยงานดงักลา่ว โดยผู้ เข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการอิสระ มีทัง้หมด 3 

ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้
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ช่ือ     :  นายสุวฒัน์ สืบสนัติกลุ 

อาย ุ   :  อาย ุ68 ปี 

ท่ีอยู่   : 21/35 – 46 อาคารไทยวา 1 ชัน้ 14 – 16 ถนนสาทรใต้ 

    แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
 
ประวตักิารศกึษา  :  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑติ จากมหาวทิยาลยัอาลิการ์ มสุลิม ประเทศอินเดีย  
 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ :  

2559   - Director Certificate Program (DCP) รุ่น 227/2016, สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

2560   - Board Matters and Trends (BMT) 3/2017, สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
ประวตักิารทํางาน     

2532 - 2554  -  ผู้ อํานวยการฝ่ายบริหารการเงินการธนาคาร บริษัทเบอร์ล่ียคุเกอร์ จํากดั (มหาชน)  

2546 - 2554  -  กรรมการ บริษัท ค๊อสม่าเมดคิอล จํากดั (บริษัทในกลุ่มบริษัทเบอร์ล่ียคุเกอร์ จํากดั (มหาชน)) 
 
การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน     :  ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน    : ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท : ไม่มี 

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชมุ AGM ครัง้นี ้     : ไม่มี 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2561    : ไม่มี, ไม่มี 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผู้บริหาร      : ไม่มี 

วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก         : 20 มิถนุายน 2555 

จํานวนปีท่ีกรรมการเคยดํารงตําแหน่ง        : 6 ปี 9 เดือน 

จํานวนครัง้การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการในปี 2561      : 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ 

จํานวนครัง้การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2561     : 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ 

การมีส่วนได้เสียในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้กบับริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

ในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

     -   เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา  : ไม่มี 

     -   เป็นผู้ ให้บริการทางวชิาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย  : ไม่มี 

     -   ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสําคญัอนัอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าท่ีได้อย่างอิสระ เช่น 

         การซือ้ขายวตัถดุบิ สินค้า บริการ การยืม การให้กู้ ยืม เป็นต้น     : ไม่มี
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ช่ือ     :  นายโอภาส ศรีพรกิจขจร 

อายุ    :  อาย ุ50 ปี 

ท่ีอยู่   : 21/35 – 46 อาคารไทยวา 1 ชัน้ 14 – 16 ถนนสาทรใต้ 

    แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร 10120 
 
ประวตักิารศกึษา  - ปริญญาตรี การบญัชี (เกียรตนิิยมอนัดบั 2) จากมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบนับณัฑติพฒันาบริหารศาสตร์ (NIDA) 

- ผู้ตรวจสอบบญัชีรับอนญุาต (ประเทศไทย) (CPA) 

- ประกาศนียบตัรสากลการประเมินการควบคมุภายในด้วยตนเอง (CCSA) 

- ผู้ตรวจสอบภายในรับอนญุาตสากล (CIA) 

- ผู้ตรวจสอบผู้ให้บริการด้านการเงินรับอนญุาตสากล (CFSA) 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ :   

2553   - Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

2554   - Audit Committee Program, สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

2554   - Advanced Audit Committee Programs, สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

2559   - Ethical Leadership Program (ELP) 4/2016, สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

2560   - Board Matters and Trends (BMT) 3/2017, สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

2561   - Board that make a difference (BMD) 8/2018, สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
ประวตักิารทํางาน     

2549 - ปัจจุบนั  -  กรรมการ บริษัท ไมดาส ออดทิ แอนด์ แอดไวซอร่ี จํากดั 

2556 - 2557  -  หุ้นส่วน บริษัท บีดีโอ จํากดั 

2557 - 2558  -  หุ้นส่วนอาวโุส บริษัท ไทยอินโฟร์ จํากดั 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน     :  ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน    : 1 บริษัท 

1. กรรมการ บริษัท ไมดาส ออดทิ แอนด์ แอดไวซอร่ี จํากดั 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท : ไม่มี 
 
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชมุ AGM ครัง้นี ้     : ไม่มี 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2561    : ไม่มี, ไม่มี 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผู้บริหาร      : ไม่มี 

วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก         : 14 สิงหาคม 2552 

จํานวนปีท่ีกรรมการเคยดํารงตําแหน่ง        : 9 ปี 7 เดือน 

จํานวนครัง้การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการในปี 2561      : 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ 

จํานวนครัง้การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2561     : 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ 
 
การมีส่วนได้เสียในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้กบับริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

ในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

     -   เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริการงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา  : ไม่มี 

     -   เป็นผู้ ให้บริการทางวชิาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย : ไม่มี 

     -   ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสําคญัอนัอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าท่ีได้อย่างอิสระ เช่น 

         การซือ้ขายวตัถดุบิ สินค้า บริการ การยืม การให้กู้ ยืม เป็นต้น     : ไม่มี
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ช่ือ     :  นายเกษมศกัดิ ์มสัยวาณิช 

อายุ    :  อาย ุ68 ปี 

ท่ีอยู่   : 21/35 – 46 อาคารไทยวา 1 ชัน้ 14 – 16 ถนนสาทรใต้ 

    แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
 
 

ประวตักิารศกึษา  :  Bachelor Degree of Mechanical Engineering from Nippon Institute of Technology 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรม :  

2535   - Advanced Management Development Program รุ่นท่ี 2/2535 จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   
 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ :  

2553   - Financial Statements for Directors รุ่น 10/2010, สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

2554   - Director Certification Program DCP รุ่น 141/2011, สมาคมส่งเสริมสถานบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
ประวตักิารทํางาน  :   

2520 – 2537  - ผู้จดัการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากดั 

2537 - 2543  -  กรรมการ บริษัท ไอแอนด์ซี ดีเวลล็อปเม้นท์ (ประเทศไทย) จํากดั 

2543 - ปัจจุบนั  -  กรรมการผู้จดัการ บริษัท เจ.เอ็น.อาร์ จํากดั 

  -  กรรมการผู้จดัการ บริษัท เค.เอ.ที อนิเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จํากดั 

 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน     :  ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน    : 2 บริษัท 

1. กรรมการผู้จดัการ บริษัท เจ.เอ็น.อาร์ จํากดั 

2. กรรมการผู้จดัการ บริษัท เค.เอ.ที อนิเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จํากดั 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท : ไม่มี 

 

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชมุ AGM ครัง้นี ้     : ไม่มี 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2561    : ไม่มี, ไม่มี 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผู้บริหาร      : ไม่มี 

วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก         : 16 สิงหาคม 2553 

จํานวนปีท่ีกรรมการเคยดํารงตําแหน่ง        : 8 ปี 7 เดือน 

จํานวนครัง้การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการในปี 2561      : 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ 

จํานวนครัง้การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2561     : 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ 

การมีส่วนได้เสียในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้กบับริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

ในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

     -   เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา  : ไม่มี 

     -   เป็นผู้ ให้บริการทางวชิาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย  : ไม่มี 

     -   ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสําคญัอนัอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าท่ีได้อย่างอิสระ เช่น 

         การซือ้ขายวตัถดุบิ สินค้า บริการ การยืม การให้กู้ ยืม เป็นต้น     : ไม่มี  
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 8 

ข้อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ไทยเซน็ทรัลเคมี จาํกดั (มหาชน) 

ลาํดับ ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล / ความจาํเป็น 

1.  การแต่งตัง้คณะกรรมการอิสระ เ พ่ือ ใ ห้อง ค์ ประกอบขอ ง

คณะกรรมการของบริษัท

เ ป็ น ไ ป ต า ม ป ร ะ ก า ศ

คณะกรรมการกํากับตลาด

ทุน ท่ี  ทจ. 39/2559 เ ร่ือง 

ก า ร ข อ อ นุญ า ต แ ล ะ ก า ร

อนุญาตให้เสนอขายหุ้ น ท่ี

ออกใหม ่และข้อบงัคบัตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เร่ือง การรับหุ้ นสามัญหรือ

หุ้ นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์     

จดทะเบียน พ.ศ. 2558  

 ข้อ 13  ให้บริษัทมีคณะกรรมการ

ของบริษัทไม่น้อยกว่า 7 คน และกรรมการ

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ

ทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร โดย

ใ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จํ า น ว น นี จ้ ะ ต้ อ ง มี

กรรมการ อิสระอย่าง น้อย 2  คน และ

กรรมการจากภายนอกอีก 1 คน 

 ข้อ 13  ให้บริษัทมีคณะกรรมการ

ของบริษัทไม่น้อยกว่า 7 คน และกรรมการ

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ

ทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร โดย

ต้องมีกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของ

จํานวนกรรมการทัง้หมดของบริษัท แต่ต้อง

ไมน้่อยกวา่ 3 คน ทัง้นี ้กรรมการอิสระต้องมี

คณุสมบตัิอย่างน้อยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ห รื อ ข้ อ กํา ห น ด ต าม ก ฎห ม าย ว่ า ด้ ว ย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

2.  การจัดประชุมคณะกรรมการ เ พ่ือให้สามารถจัดประชุม

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ผ่ า น สื่ อ

อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ไ ด้ ต า ม

ประกาศคณะรักษาความ

ส ง บ แ ห่ ง ช า ติ  ฉ บั บ ท่ี 

74/2557 เร่ือง การประชุม

ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์  

 ข้อ 22 ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่

น้อยกว่ากึ่ งหนึ่งของ จํานวนกรรมการ

ทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ี

ประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่

สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธาน

กรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็น

ประธาน ถ้าไมม่ีรองประธานกรรมการหรือมี

แ ต่ ไ ม่ ส า ม า ร ถ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ท่ี ไ ด้  

ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการ 

คนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

 การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชุมให้

ถือเสยีงข้างมากของจํานวนกรรมการ 

 กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งใน

การลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วน 

ไ ด้ เ สี ย ใ น เ ร่ื อ ง ใ ด ไ ม่มี สิท ธิ อ อ ก เ สีย ง

ลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนั

ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีก

เสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

 ข้อ 22 ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่

น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจํานวนกรรมการ

ทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ี

ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่

สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธาน

กรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็น

ประธาน ถ้าไมม่ีรองประธานกรรมการหรือมี

แต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้กรรมการ

ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น

ประธานในท่ีประชมุ 

 ป ร ะ ธ า น ใ น ท่ี ป ร ะ ชุ ม อ า จ

กํ า ห น ด ใ ห้ จั ด ก า ร ป ร ะ ชุ ม ผ่ า น สื่ อ

อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทัง้นี ้จะต้องปฏิบตัิตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีกฎหมายท่ี

เก่ียวข้องกําหนดด้วย  

 การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชุมให้

ถือเสยีงข้างมากของจํานวนกรรมการ 

 กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งใน

การลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีสว่นได้
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ลาํดับ ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล / ความจาํเป็น 

เสียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในเ ร่ืองนัน้  ถ้าคะแนนเสียง เท่ากันใ ห้

ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีก

เสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

3.  การส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ เพ่ือให้สามารถสง่หนงัสือนดั

ประชุมคณะกรรมการและ

เอกสารประกอบการประชุม

คณะกรรมการโดยจดหมาย

อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ไ ด้  ต า ม

ประกาศคณะรักษาความ

ส ง บ แ ห่ ง ช า ติ  ฉ บั บ ท่ี 

74/2557 เร่ือง การประชุม

ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ 

 ข้อ 23 ใ น ก า ร เ รี ย ก ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือ 

ผู้ซึง่ได้รับมอบหมายสง่หนงัสอืนดัประชมุไป

ยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวัน

ประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วนเพ่ือ

รักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้ง

การนัดประชุมโดยวิธี อ่ืนและกําหนดวัน

ประชมุให้เร็วกว่านัน้ก็ได้ โดยวนั เวลา และ

สถานท่ีท่ีประชุมให้ประธานกรรมการหรือ

กรรมการท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ กําหนด 

 ข้อ 23 ใ น ก า ร เ รี ย ก ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือ 

ผู้ซึง่ได้รับมอบหมายสง่หนงัสอืนดัประชมุไป

ยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวัน

ประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วนเพ่ือ

รักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้ง

การนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนและกําหนดวัน

ประชมุให้เร็วกว่านัน้ก็ได้ โดยวนั เวลา และ

สถานท่ีท่ีประชุมให้ประธานกรรมการหรือ

กรรมการท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ กําหนด 

 ก า ร ส่ ง ห นั ง สื อ นั ด ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการและเอกสารประกอบการ

ประชุมคณะกรรมการ อาจส่งโดยจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทัง้นี ้จะต้องปฏิบตัิตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีกฎหมายท่ี

เก่ียวข้องกําหนดด้วย 

4.  การให้สิทธิผู้ถอืหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นของบริษัท เ พ่ือให้เ ป็นไปตามมาตรา 

100แห่ งพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 

2535 (และ ท่ีมีการแ ก้ไข

เพ่ิมเติม) 

 ข้อ 29 คณะกรรมการต้องจดัให้

มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญั

ประจําปี ภายในสี่เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุของ

รอบปีบญัชีของบริษัท 

 การประชุมผู้ ถื อหุ้ นคราว อ่ืน

นอกจากท่ีกลา่วแล้ว ให้เรียกว่าการประชุม

วิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม 

ผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั เมื่อใดก็ได้

สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบั

จํานวนหุ้ นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของ

จํานวนหุ้ น ท่ี จํ าหน่ายไ ด้ทั ง้ หมด  ห รือ 

ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับ

รวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวน

 ข้อ 29 คณะกรรมการต้องจดัให้

มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญั

ประจําปี ภายในสี่เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุของ

รอบปีบญัชีของบริษัท 

 ก า ร ป ร ะ ชุม ผู้ ถื อ หุ้ น ค ร า ว อ่ื น

นอกจากท่ีกลา่วแล้ว ให้เรียกว่าการประชุม

วิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม 

ผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั เมื่อใดก็ได้

สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นคนหนึ่ง

หรือหลายคนซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อย

กว่าร้อยละสิบของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้

ทัง้หมด จะเ ข้า ช่ือกันทําหนังสือขอใ ห้

คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการ
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หุ้ น ท่ี จําหน่ายทัง้หมด จะเ ข้า ช่ือกันทํา

หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้

ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่

ต้องระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุม

ใ ห้ ชั ด เ จ น ใ น ห นั ง สื อ ดั ง ก ล่ า ว ด้ ว ย  

ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจดัให้มีการ

ประชุมผู้ ถือหุ้ นภายใน 1 เดือน นับแต่วัน

ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

 

ประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุร่ือง

และเหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้

ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี ้

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม 

ผู้ ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีได้รับ

หนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มี

การประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตาม

วรรคสอง ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเข้าช่ือกนัหรือ

ผู้ ถือหุ้นคนอ่ืน ๆ รวมกนัได้จํานวนหุ้นตามท่ี

บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่

สิบห้าวันนับแต่วันครบกําหนดระยะเวลา

ตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็น

การประชุมผู้ ถือหุ้ นท่ีคณะกรรมการเรียก

ประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

อนัจําเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุม

และอํานวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุม 

ผู้ ถื อหุ้ น ท่ี เ ป็นการเ รียกประชุม เพราะ 

ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ใด จํานวนผู้ ถือ

หุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม

ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 32 ผู้ ถือหุ้นตามวรรค

สามต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครัง้นัน้

ให้แก่บริษัท 

 



  
สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 9 

 

แผนท่ีสถานท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ครัง้ท่ี 47 

ห้อง Banyan Ballroom ชัน้ 10 โรงแรมบนัยนั ทรี กรุงเทพ  

เลขท่ี 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 





 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 10 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซ่ึงเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
เขียนที่       
วนัที่       เดือน      พ.ศ.    

(1) ข้าพเจ้า          สญัชาติ    
อยูบ้่านเลขที่      ถนน      ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต       จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไทยเซน็ทรลัเคมี จ ากดั (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั    เสียง ดงันี ้

หุ้นสามญั     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียง 
หุ้นบริุมสิทธิ     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
(1)       อาย ุ   ปี อยูบ้่านเลขที่     

ถนน      ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต      
จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     หรือ 

(2)       อาย ุ   ปี อยูบ้่านเลขที่     
ถนน      ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต      
จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     หรือ 

(3)       อาย ุ   ปี อยูบ้่านเลขที่     
ถนน      ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต      
จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์      
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือ่เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ครัง้ที่ 47 ในวนัที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Banyan Ballroom ชัน้ 10 โรงแรมบนั
ยนัทรีกรุงเทพ เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา 
และสถานทีอ่ื่นด้วย 

กิจการใดทีผู่้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
ลงชือ่      ผู้มอบฉนัทะ 

(  ) 
ลงชือ่      ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(  ) 
ลงชือ่      ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(  ) 
ลงชือ่      ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(  ) 
หมายเหต ุ
ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได้ 





 
 
 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตวั) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

เขียนที่        
วนัที่       เดือน      พ.ศ.    

 
(1) ข้าพเจ้า         สญัชาติ     

อยูบ้่านเลขที่     ถนน      ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต       จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์    

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไทยเซน็ทรลัเคมี จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั    เสียง ดงันี ้

หุ้นสามญั     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียง 
หุ้นบริุมสิทธิ     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
(1)          อาย ุ          ปี    

อยูบ้่านเลขที่     ถนน     ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์          หรือ 

(2)          อาย ุ          ปี    
อยูบ้่านเลขที่     ถนน     ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์          หรือ 

(3)          อาย ุ          ปี   
อยูบ้่านเลขที่     ถนน     ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุ 
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ครัง้ที่ 47 ในวนัที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Banyan Ballroom ชัน้ 10 
โรงแรมบนัยนัทรีกรุงเทพ เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเล่ือน
ไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 
 วาระที่ 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ครัง้ที่ 46 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  



 
 

 

 
   วาระที่ 2 เร่ือง รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 และรายงานประจ าปี 
     ของคณะกรรมการ 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
 

   วาระที่ 3 เร่ือง รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
 

   วาระที่ 4 เร่ือง พิจารณาอนมุติังบการเงินประจ าปีของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัช ี
  สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
 

   วาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาอนมุติัการจดัสรรเงินก าไร และการจา่ยเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน 
  สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
 

  วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหนง่ตามวาระ 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
ชื่อกรรมการ นายสวุฒัน์ สืบสนัติกลุ 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ นายโอภาส ศรีพรกิจขจร 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ นายเกษมศกัด์ิ มสัยวาณิช 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
 
 

 



 
 

 

 
ชื่อกรรมการ นายโยชิฮิโระ ทามรูะ 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ นายจิโร่ นิชิยามา่ 
 เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย        งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ นางสาวกนกพร องัสุนทรสฤษด์ิ 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ นายสวุิช สุวรุจิพร 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ นายโทชิอากิ มิยาเบะ 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ นายทาคายกิู โทเฮ 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ  
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

    วาระที่ 7      เร่ือง พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 

   วาระที่ 8 เร่ือง พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชสี าหรับปีบญัชี 2562 และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัช ี
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
 

   วาระที่ 9 เร่ือง พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบับริษทั 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
   วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ให้ถือ

วา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจน 

หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการ
แก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ
ประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่
ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 

ลงชือ่     ผู้มอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงชือ่     ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงชือ่      รับมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงชือ่      ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(  ) 

 
หมายเหต ุ
1. ผู้ ถือหุ้ นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ใน

ใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 



 
 

 

 
ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ครัง้ที่ 47 ในวนัที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง 
Banyan Ballroom ชัน้ 10 โรงแรมบนัยนัทรีกรุงเทพ เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
 วาระที่    เร่ือง           

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
 
 วาระที่    เร่ือง           

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
 
 วาระที่    เร่ือง           

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
 
 วาระที่    เร่ือง           

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
 
 วาระที่    เร่ือง           

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
 
 
 
 



 
 

 

 
 วาระที่    เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 
 ชื่อกรรมการ            

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
 ชื่อกรรมการ            

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
 ชื่อกรรมการ           

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
 ชื่อกรรมการ            

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
 ชื่อกรรมการ            

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
 ชื่อกรรมการ            

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
 ชื่อกรรมการ            

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
 ชื่อกรรมการ            

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
 ชื่อกรรมการ            

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
 ชื่อกรรมการ            

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
 ชื่อกรรมการ            

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
 ชื่อกรรมการ            

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
 ชื่อกรรมการ            

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
 ชื่อกรรมการ            

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
 ชื่อกรรมการ            

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ 
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
เขียนที่                     
วนัที่       เดือน      พ.ศ.    

 
(1) ข้าพเจ้า            

ส านกังานตัง้อยูเ่ลขที่    ถนน      ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั       
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                         เสียง ดงันี ้

หุ้นสามญั     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั         เสียง 
หุ้นบริุมสิทธิ     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั         เสียง 

(2) ขอมอบฉนัทะให้ 
(1)                      อาย ุ           ปี  

อยูบ้่านเลขที่     ถนน      ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์             
หรือ 

(2)                      อาย ุ           ปี  
อยูบ้่านเลขที่    ถนน                    ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์             
หรือ 

(3)                      อาย ุ           ปี  
อยูบ้่านเลขที่    ถนน      ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์        
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุ
ผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2562 ครัง้ที่ 47 ในวนัที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Banyan Ballroom ชัน้ 10 
โรงแรมบนัยนัทรีกรุงเทพ เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเล่ือน
ไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

 
 
 
 



 
 

 

 
 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
  มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
    หุ้นสามญั    หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้               เสียง 
    หุ้นบริุมสิทธิ    หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้               เสียง 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด    เสียง 
 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
  วาระที่ 1  เร่ือง รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ครัง้ที่ 46 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    เห็นด้วย           เสียง  ไมเ่ห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  
 
  วาระที่ 2  เร่ือง รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 และรายงานประจ าปี 
                           ของคณะกรรมการ 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เห็นด้วย         เสียง  ไมเ่ห็นด้วย         เสียง  งดออกเสียง         เสียง 
 
  วาระที่ 3  เร่ือง รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เห็นด้วย           เสียง  ไมเ่ห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  
 
  วาระที่ 4  เร่ือง พิจารณาอนมุติังบการเงินประจ าปีของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สุด ณ  
     วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เห็นด้วย           เสียง  ไมเ่ห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  
 

  วาระที่ 5  เร่ือง พิจารณาอนมุติัการจดัสรรเงินก าไรและการจา่ยเงินปันผล ส าหรับผลการ  
ด าเนินงานสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เห็นด้วย           เสียง  ไมเ่ห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  



 
 

 

 
 
  วาระที่ 6  เร่ือง พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหนง่ตามวาระ  
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  
    การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
    เหน็ด้วย           เสียง  ไม่เหน็ด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  
      การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

ชื่อกรรมการ นายสวุฒัน์ สืบสนัติกลุ 
 เหน็ด้วย           เสียง  ไม่เหน็ด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

ชื่อกรรมการ นายโอภาส ศรีพรกิจขจร 
 เหน็ด้วย           เสียง  ไม่เหน็ด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

ชื่อกรรมการ นายเกษมศกัด์ิ มสัยวาณิช 
 เหน็ด้วย           เสียง  ไม่เหน็ด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

ชื่อกรรมการ นายโยชิฮิโระ ทามรูะ 
             เหน็ด้วย           เสียง      ไม่เหน็ด้วย           เสียง               งดออกเสียง           เสียง  

ชื่อกรรมการ นายจิโร่ นิชิยามา่ 
 เหน็ด้วย           เสียง  ไม่เหน็ด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

ชื่อกรรมการ นางสาวกนกพร องัสุนทรสฤษด์ิ 
 เหน็ด้วย           เสียง  ไม่เหน็ด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

ชื่อกรรมการ นายสวุิช สุวรุจิพร 
 เหน็ด้วย           เสียง  ไม่เหน็ด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

ชื่อกรรมการ นายโทชิอากิ มิยาเบะ 
 เหน็ด้วย           เสียง  ไม่เหน็ด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

ชื่อกรรมการ นายทาคายกิู โทเฮ 
 เหน็ด้วย           เสียง  ไม่เหน็ด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

ชื่อกรรมการ  
 เหน็ด้วย           เสียง  ไม่เหน็ด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

ชื่อกรรมการ  
 เหน็ด้วย           เสียง  ไม่เหน็ด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  
 

  วาระที่ 7       เร่ือง พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
 เห็นด้วย           เสียง  ไมเ่ห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
  วาระที่ 8  เร่ือง พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชสี าหรับปีบญัชี 2562 และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัช ี
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เหน็ด้วย           เสียง  ไม่เหน็ด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

  วาระที่ 9 เร่ือง พิจารณาแก้ไขข้อบงัคบับริษัท 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่   เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เหน็ด้วย           เสียง  ไม่เหน็ด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

  วาระที่ 10 เร่ือง พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่   เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เหน็ด้วย           เสียง  ไม่เหน็ด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  
 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ ให้ถือ
วา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 

 (6) ในกรณีทีข้่าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม ่
 ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองทีร่ะบไุว้ข้างต้น

รวมถงึกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่

ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

ลงชือ่      ผู้มอบฉนัทะ 
                                                                  (                             ) 

ลงชือ่      ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                                                  (                            ) 

ลงชือ่      ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                                                  (                             ) 

ลงชือ่      ผู้ รับมอบฉนัทะ 
  (                             ) 

 
 
 
หมายเหตุ 
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้

ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
2. หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
 (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ

แทน 
 (2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกจิ คสัโตเดียน (Custodian) 
3. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียง

ลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รบัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพจิารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้

ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 



 
 

 

 
 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ครัง้ที่ 47 ในวนัที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง 
Banyan Ballroom ชัน้ 10 โรงแรมบนัยนัทรีกรุงเทพ เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

 

 วาระที่    เร่ือง          
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เหน็ด้วย             เสียง  ไม่เหน็ด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
 

 วาระที่    เร่ือง          
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เหน็ด้วย             เสียง  ไม่เหน็ด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
 

 วาระที่    เร่ือง          
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เหน็ด้วย             เสียง  ไม่เหน็ด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
 

 วาระที่    เร่ือง          
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เหน็ด้วย             เสียง  ไม่เหน็ด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
 

 วาระที่    เร่ือง          
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เหน็ด้วย             เสียง  ไม่เหน็ด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
 

 วาระที่    เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 
ชื่อกรรมการ          

 เหน็ด้วย             เสียง  ไม่เหน็ด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
 



 
 

 

 
 

ชื่อกรรมการ          
 เหน็ด้วย             เสียง  ไม่เหน็ด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

ชื่อกรรมการ          
 เหน็ด้วย             เสียง  ไม่เหน็ด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

ชื่อกรรมการ          
 เหน็ด้วย             เสียง  ไม่เหน็ด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

ชื่อกรรมการ          
 เหน็ด้วย             เสียง  ไม่เหน็ด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

ชื่อกรรมการ          
 เหน็ด้วย             เสียง  ไม่เหน็ด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

ชื่อกรรมการ          
 เหน็ด้วย             เสียง  ไม่เหน็ด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

ชือ่กรรมการ          
 เหน็ด้วย             เสียง  ไม่เหน็ด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

ชื่อกรรมการ          
 เหน็ด้วย             เสียง  ไม่เหน็ด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

ชื่อกรรมการ          
 เหน็ด้วย             เสียง  ไม่เหน็ด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

ชื่อกรรมการ          
 เหน็ด้วย             เสียง  ไม่เหน็ด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

ชื่อกรรมการ          
 เหน็ด้วย             เสียง  ไม่เหน็ด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

ชื่อกรรมการ          
 เหน็ด้วย             เสียง  ไม่เหน็ด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

ชื่อกรรมการ          
 เหน็ด้วย             เสียง  ไม่เหน็ด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

ชื่อกรรมการ          
 เหน็ด้วย             เสียง  ไม่เหน็ด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

 
 

 




