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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ครัง้ที่ 45 

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ากัด (มหาชน) 
วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 

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

เร่ิมประชมุเวลา 10.00 น. 

นายพชระ วรรธนวินิจ เลขานุการบริษัทกล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นและเรียนเชิญนายโยชิอากิ อิชิมรูะ ประธานกรรมการบริษัทซึ่งท าหน้าที่เป็นประธานที่
ประชมุ ด าเนินการประชมุ  

นายโยชิอากิ อิชิมรูะ ประธานที่ประชมุกลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นสูก่ารประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ครัง้ที่ 45 ของบริษัท และกลา่ววา่มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชมุด้วยตนเองจ านวน 115 ราย ถือหุ้นจ านวน 737,280 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจ านวน 138 ราย ถือหุ้นจ านวน 569,818,282 หุ้น รวมผู้ ถือหุ้น
มาประชมุจ านวน 253 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 570,555,562 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.5786 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทครบเป็นองค์
ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 32 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้นในวนันี ้กรรมการของบริษัทจ านวน 9 ทา่นได้เข้าร่วมประชมุด้วยได้แก่ 
1. นายสวุิช สวุรุจิพร 
2. นางสาวกนกพร องัสนุทรสฤษดิ์ 
3. นายจิโร่ นิชิยามา่ 
4. นายชิเกะซกึ ุฟคุดุะ 
5. นายโยชิอากิ อิชิมรูะ 
6. นายเคียวซเุกะ ซาซากิ 
7. นายสวุฒัน์ สืบสนัติกลุ 
8. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร และ 
9. นายเกษมศกัดิ์ มสัยวาณิช  

นอกจากนี ้มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชมุ จ านวน 5 ทา่น โดยม ี

1. นายวชัระ ปิงสทุธิวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ – ด้านธุรกรรมการค้า และ สายงานการตลาด วิจยัและพฒันา 
2. นายสมรัก ลิขิตเจริญพนัธ์ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ – ด้านการผลิต 
3. นายทาดาฮิโกะ ซกิูโอะ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ – ด้านวางแผนองค์กร และ ด้านบริหาร 
4. นางมณฑา เกษตรศิลป์ชยั เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ-ใหญ่ – ทรัพยากรมนษุย์ และ ส านกัตรวจสอบภายใน 
5. นายโค โทจิมา่ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ – สาขายา่งกุ้ง 

การประชมุในวนันี ้บริษัทได้เรียนเชิญตวัแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัทเข้าร่วมประชมุด้วยเพื่อตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นเก่ียวกับการตรวจสอบบญัชี
ของบริษัท และมีทีมงานที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ ากัด  มาเข้าร่วมประชมุเพื่อตอบข้อซกัถามทางกฎหมายเก่ียวกบัการ
ประชมุ และตรวจสอบการนับคะแนนเสียงให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทด้วย นอกจากนี ้บริษัทได้จดัให้มีผู้ท าหน้าที่เป็นล่ามแปลใน
การประชมุนี ้

ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระการประชมุ ประธานขอให้เลขานกุารบริษัทชีแ้จงเก่ียวกบัวิธีการด าเนินการประชมุและขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนนของผู้ ถือหุ้น 
ในแตล่ะวาระ 

นายพชระ วรรธนวินิจ เลขานกุารบริษัท ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุถึงวิธีการด าเนินการประชมุและขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนนของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

1. การประชมุจะพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชมุ โดยจะน าเสนอข้อมลูในแตล่ะวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือ
ผู้ รับมอบฉันทะซกัถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติส าหรับวาระนัน้ ๆ กรณีที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะต้องการซกัถามหรือแสดงความเห็น 
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กรุณายกมือขึน้และขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้ รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้ที่
ประชมุทราบด้วย 

2. ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอ่หนึ่งหุ้น 

3. ผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉันทะแตล่ะทา่นจะได้รับแจกบตัรลงคะแนนเสียงขณะลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ หากทา่นใดยงั
ไมไ่ด้รับบตัรลงคะแนนเสียง กรุณายกมือขึน้เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการออกบตัรลงคะแนนเสียงให้กบัทา่นตอ่ไป 

4. การออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระ ยกเว้นวาระที่ 2 และ 3 ซึง่เป็นวาระเสนอเพ่ือรับทราบ และวาระที่ 6 เร่ืองการเลือกตัง้กรรมการ          ผู้
ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียงในวาระนัน้ ขอให้ออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงที่ได้รับแจก
ขณะลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ เม่ือเรียบร้อยแล้ว ขอให้ยกมือเพ่ือให้เจ้าหน้าที่เก็บบตัรลงคะแนนเสียง 

ในการลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียง หากมีการลงคะแนนเสียงเกินกวา่หนึ่งชอ่ง หรือมีการแก้ไขแตไ่มมี่การลงลายมือชื่อก ากบั หรือมี
การแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีของ Custodian) หรือมีการขีดฆ่าบตัรทัง้บตัร จะถือเป็นบตัรเสีย 

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่มิได้คดัค้าน หรือ งดออกเสียง จะถือวา่ทา่นเห็นด้วย ทา่นไมต้่องกรอกบตัรลงคะแนนเสียง หรือสง่บตัรลงคะแนน
เสียง 

5. ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6 เร่ืองการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ ขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉันทะออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงตามรายชื่อกรรมการที่เสนอเป็นรายบุคคล และบริษัทจะใช้วิธีการเลือกตัง้กรรมการตามที่
ข้อบงัคบัข้อ 14 ของบริษัทก าหนดไว้ คือ วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสมหรือ Cumulative Voting ส่วนรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน 
บริษัทจะแจ้งให้ทราบในวาระดงักลา่ว ในการเก็บบตัรลงคะแนนเสียงส าหรับการเลือกตัง้กรรมการ บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทัง้หมด 
เพ่ือนบัคะแนนเสียงการเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

6.  ในการนบัคะแนนเสียงในทกุวาระ ยกเว้นวาระที่ 6 เร่ืองการเลือกตัง้กรรมการ บริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียงในวาระ
นัน้หักออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ ทัง้นี  ้ในกรณีที่ไม่มีผู้ ใด
คดัค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน ให้ถือวา่ ที่ประชมุเห็นด้วยหรือมีมติอนมุตัิ  

นอกจากนี ้ในการนบัคะแนนเสียง เพ่ือมิให้เป็นการเสียเวลาระหวา่งที่รอการนบัคะแนนเสียง ประธานในที่ประชมุอาจขอให้ที่ประชมุพิจารณา
วาระถดัไป 

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถามเก่ียวกับวิธีการด าเนินการประชุมหรือการออกเสียงลงคะแนน เม่ือไม่มีข้อซกัถาม ประธานเร่ิมการประชมุตาม
ระเบียบวาระการประชมุตา่ง ๆ ดงันี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 44 

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 44 ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 29 มีนาคม 2559 ตามส าเนารายงานการ
ประชมุ ซึง่ได้บนัทกึถกูต้องตามความเป็นจริง และได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุตามสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 2 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม  

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถาม ประธานขอให้ที่ประชมุออกเสียงลงคะแนนโดยการอนมุตัิวาระนีจ้ะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 44 ประชมุเม่ือวนัที่ 29 มีนาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง  

เห็นด้วย  574,391,523 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 งดออกเสียง 10  เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
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วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

ประธานกลา่วต่อที่ประชมุวา่ คณะกรรมการขอถือโอกาสนีน้ าเสนอข้อมลูให้ผู้ ถือหุ้นทราบภาพรวมเก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2559 โดย
ประธานได้เชิญกรรมการผู้จดัการใหญ่เป็นผู้รายงานตอ่ที่ประชมุ  

นายเคียวซเุกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดัการใหญ่ กลา่วขอบคณุผู้ มีสว่นได้เสียทกุทา่นที่กรุณาให้การสนบัสนนุอยา่งสงูแก่บริษัทมาอยา่งตอ่เน่ือง บมจ.ไทย
เซ็นทรัลเคมี สามารถการประกอบการอยา่งประสบผลส าเร็จในฐานะผู้ผลติและผู้จดัจ าหนา่ยปุ๋ ยเคมีรายใหญ่ที่สดุในประเทศไทยมากวา่ 40 ปีแล้ว ด้วย
การสนนัสนนุลคัวามร่วมมืออยา่งเข้มแข็งจากผู้ มีสว่นได้เสียทกุทา่น ซึง่หมายถึงทัง้ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า ผู้จดัหาสินค้า ชมุชนท้องถ่ินและเกษตรกร 

ในปี 2559 เศรษฐกิจไทยยงัคงฟืน้ตวัตอ่ไปในอตัราที่สงูขึน้เล็กน้อยกวา่ปีก่อนหน้า ปัจจยัขบัเคลื่อนหลักยงัคงเป็นการใช้จา่ยจากภาครัฐและอตุสาหกรรม
ทอ่งเที่ยวขาเข้า การผลิตภาคการเกษตรไมไ่ด้เติบโตขึน้อยา่งมีนยัส าคญั แตด่ีขึน้จากที่ลดลงในปีก่อน 

การประกอบการของบริษัทได้รับผลกระทบจากอปุสงค์ปุ๋ ยเคมีที่ลดลงอนัเน่ืองจากภยัแล้ง และเกษตรกรมีก าลงัซือ้ที่ไมเ่พียงพอ ภยัแล้งอยา่งรุนแรงซึง่
เกิดขึน้ในประเทศไทยในชว่งสองปีที่ผา่นมาได้สิน้สดุลงเม่ือฝนเร่ิมตกในปลายเดือนพฤษภาคม ปริมาณฝนตกตามปกติในชว่งฤดฝูน ท าให้การเพาะปลกู
พืชผลหลกัฟืน้ตวัจากปีก่อน แตร่าคาพืชผลการเกษตรทีต่กต ่าท าให้ก าลงัซือ้ของเกษตรกรไมฟื่น้ตวัในปีนัน้ เพ่ือสนบัสนนุเกษตรกร บริษัทได้เข้าร่วมการ
รณรงค์ของรัฐบาลให้ลดราคาขายปุ๋ ย ซึง่ได้ด าเนินการอยา่งตอ่เน่ืองจากปีก่อนจนถึงปีนี  ้

ถึงแม้ว่าบริษัทจะเห็นการฟืน้ตวัในคร่ึงหลงัของปี แต่การใช้ปุ๋ ยเคมีโดยรวมในประเทศไทยยงัคงอยู่ในระดบัต ่าเช่นเดียวกบัปี 2558 ในสถานการณ์เชน่นี ้
คณะผู้บริหารได้ด าเนินงานบริษัทอยา่งสอดคล้องกบันโยบายการประกอบการเพ่ือที่จะสร้างผลตอบแทนจากการลงทนุที่น่าพอใจส าหรับผู้ ถือหุ้นทุกราย 
โดยไมมี่การเปลี่ยนแปลงไปจากปีก่อน กลา่วคือ 

1) การเฝา้ติดตามตลาดอยา่งรอบคอบ เพ่ือให้ทราบถึงอปุสงค์และความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกร เพ่ือที่จะวางแผนการผลิตและการจดัซือ้
จดัหาของบริษัทอยา่งเหมาะสมและคลอ่งตวั โดยมีจดุมุง่หมายเพ่ือลดระดบัสินค้าคงคลงัให้ต ่าที่สดุ 

2) การรักษามาตรฐานสงูสดุทางด้านคณุภาพของผลิตภณัฑ์ 
3) การท้าทายเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอยา่งตอ่เน่ือง 
4) การไมเ่ก็งก าไร และ 
5) การสร้างความพงึพอใจของลกูค้าและเกษตรกร 

ด้วยการด าเนินงานบริษัทตามนโยบายนี ้ บริษัทสามารถลดสินค้าคงคลงัให้อยูใ่นระดบัต ่าสดุ และได้รับผลก าไรสงูสดุเม่ือราคาวัตถดุบิระหวา่งประเทศ
ปรับลดลง 

ส าหรับบริษัท ปี 2559 เป็นปีที่น่าจดจ าเน่ืองจากบริษัทได้เปิดส านกังานสาขาในตา่งประเทศแหง่แรกในกรุงยา่งกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ และได้จดัตัง้บริษัท 
ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งแรกของเรา สาขากรุงย่างกุ้ งเปิดขึน้เพื่อท าการตลาดผลิตภณัฑ์ของบริษัทไปยงัเกษตรกร
ชาวเมียนมาร์ซึง่ไมคุ่้นเคยกบัปุ๋ ยคณุภาพสงู และบริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ ากดั จดัตัง้ขึน้เพ่ือน าเข้าและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของบริษัทในประเทศเมียน
มาร์ ซึง่สอดคล้องตามกลยทุธ์การเติบโตขึน้เป็นบริษัทปุ๋ ยชัน้น าประจ าภมิูภาคของบริษัท 

ดงันัน้ ในปี 2559 ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่จงึเทา่กบั 2,305 ล้านบาท และก าไรตอ่หุ้นเทา่กบั 3.94 บาท 

ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดงูบการเงินและข้อมลูที่ระบใุนรายงานประจ าปีซึง่สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแล้ว 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามในประเด็นข้อสงสยั 

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น กล่าวชื่นชมบริษัทที่สามารถจัดการประชุมผู้ ถือหุ้นได้ก่อนเดือนเมษายนและเป็นวันเดียวกับปีที่ผ่านมาคือวันที่ 29 
มีนาคม ในวาระที่ 2 นีเ้ป็นวาระเพ่ือรับทราบผลการด าเนินงาน ดงันัน้ค าถามที่จะถามก็จะไม่เป็นค าถามน า จากรายงานประจ าปีหน้า 16-17 เป็นข้อมลู
ทางการเงินโดยสรุปซึ่งท าให้ผู้ ถือหุ้นเช่นตนทราบถึงสขุภาพของ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ถึงแม้ว่ายอดขายจะลดลงแต่ก าไรของบริษัทดีขึน้ ตน ขอชื่นชม
เพียงคร่ึงหนึ่งและขอถามวา่คณะกรรมการพิจารณาเชน่ไรเม่ือบริษัทมีก าไรต่อหุ้น 3.94 บาท แตพ่ิจารณาจา่ยเงินปันผลเพียง 1.50 บาทตอ่หุ้น ในขณะที่
เม่ือปีที่ผ่านมาบริษัทมีก าไรตอ่หุ้น 2.33 บาท จา่ยเงินปันผลถึง 2.30 บาทตอ่หุ้น ตนอยากทราบวา่ผู้ ถือหุ้นมีอะไรบกพร่องจงึถกูลงโทษด้วยการลดเงินปัน
ผลลง ค าถามถัดมา ในรายงานประจ าปีหน้าที่ 17 อตัราส่วนสภาพคลอ่งและอตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุค่อนข้างดีมาก อยากทราบวา่บริษัทจะสามารถเร่ง
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เพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานเพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้มากกว่านีไ้ด้หรือไม่ ตนเชื่อว่าบริษัทมีศกัยภาพรวมถึงเงินทนุเพียงพอที่จะท า
ได้ 

ประธานกลา่ววา่ ในเร่ืองของเงินปันผลที่ประชมุจะได้พิจารณาในรายละเอียดตอ่ไปในวาระที่ 5 

นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดัการใหญ่กล่าวว่า ในรายงานประจ าปีหน้า 16 ที่แสดงถึงการจ่ายเงินปันผลในอตัรา 1.50 บาทต่อหุ้นนัน้เป็นการ
จา่ยเงินปันผลจากผลประกอบการของปีที่ผ่านมาคือปี 2559 สว่นค าถามถดัมา อตัราสว่นสภาพคลอ่งของบริษัทในปัจจบุนัอยูใ่นระดบัที่สงูอยูแ่ล้ว และ
บริษัทก็จะพยายามรักษาอตัราสว่นดงักลา่วให้อยูใ่นระดบัสงูตอ่ไปเทา่ที่จะสงูได้  

นางสาวเจนจิรา สมบตัิเจริญวงศ์ ผู้ ถือหุ้น กล่าวชื่นชมผลประกอบการในปีที่ผ่านมาของบริษัทที่อยูใ่นระดบัยอดเยี่ยมซึ่งจะสง่ผลตอ่ราคาหุ้นให้ขึน้ไปสู่
จุดสูงสุดใหม่ได้ ตนเฝ้ารอราคาหุ้นที่สูงเช่นนีม้าหลายปีตัง้แต่ปี 2554 ซึ่งตนได้ซือ้หุ้นของ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี และขอแสดงความยินดีต่อผู้ ถือหุ้น
ทัง้หลายที่ได้รับอานิสงค์จากการที่ราคาหุ้นปรับตวัขึน้กนัถ้วนหน้า ตนขอขอบคณุคณะผู้บริหารและพนกังานทกุทา่นจากใจจริงที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ
บริหารงานจนประสบผลส าเร็จในวนันี ้ที่ได้ท าให้ความฝันของตนเป็นจริง ตนมีข้อสงัเกตประการหนึ่ง คือ โดยปกติก าไรสทุธิมกัจะสมัพนัธ์กบัรายได้รวม 
แตใ่นปีที่ผ่านมาก าไรของบริษัทเพิ่มขึน้อยา่งมาก สวนทางกบัรายได้รวมที่ลดลงในจ านวนคอ่นข้างมาก หากเปรียบเทียบกบังบการเงินปี 2556 ซึง่แสดง
รายได้รวมที่ 22,525 ล้านบาท คิดเป็นก าไรตอ่หุ้นที่ 3.60 บาท แตปี่ที่ผ่านมารายได้รวมลดลงเหลือเพียง 12,683 ล้านบาท แตย่งัสร้างปรากฏการณ์ก าไร
ต่อหุ้นเป็นจ านวน 3.94 บาท ซึ่งเป็นเร่ืองที่มหศัจรรย์และน่าประหลาดใจมาก ตนขอให้บริษัทได้พยายามต่อไปเพื่อพิสจูน์ ให้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึน้นีไ้ม่ใช่
เร่ืองบงัเอิญแตเ่ป็นสิ่งที่เกิดจากการกลัน่กรองวิสยัทศัน์ของเหลา่ผู้บริหารจนตกตะกอนกลายเป็นกลยทุธ์เชิงรุกทางธุรกิจ และน่ีคือชยัชนะของพวกเราทกุ
คน ตนขอสง่ผ่านก าลงัใจไปยงัผู้บริหารและพนกังานทกุทา่น ตนตัง้ตารอคอยที่จะเห็นบริษัทเติบโตอยา่งยัง่ยืน ปัจจบุนับริษัทได้ด าเนินกิจการมาถกูทาง
แล้วและขอให้น าพาบริษัทให้เติบโตอย่างยัง่ยืนต่อไป ตนประทบัใจในอตัราก าไรสทุธิในอตัรา 18.18 เป็นอย่างมากและขอให้บริษัทรักษาระดบัอัตรา
ดงักลา่วไว้ ตนขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนได้ปรบมือเพ่ือเป็นขวญัและก าลงัใจและเป็นการแสดงความยินดีตอ่ผู้บริหารและพนกังานทกุทา่น 

ประธานกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นรวมถึงความปราถนาดีที่มอบให้กบับริษัท 

นายอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น กลา่วชื่นชมบริษัทถึงผลประกอบการที่ดีแม้วา่จะอยูใ่นชว่งที่เศรษฐกิจไมด่ี การเพาะปลกูไมด่ี น า้แล้ง คูแ่ข่งเยอะ และแม้วา่
ต้นทนุวตัถดุิบลดลงแตบ่ริษัทก็สามารถท าก าไรได้ดี ตามที่คณะกรรมการกลา่วไว้วา่ก าไรของบริษัทมาจาก 2 สว่นด้วยกนัคือการบริหารการจดัการที่ดีขึน้
และก าไรพิเศษจากการขายอสงัหาริมทรัพย์บางอย่าง ตนขอสอบถามถึงเร่ืองดงักล่าว ค าถามแรก เม่ือพิจารณาอตัราสว่นทางการเงินของบริษัทในปีที่
ผ่านมาแล้ว บริษัทได้มีระยะเวลาการรับช าระหนีเ้ร็วขึน้มากแต่บริษัทก็จ่ายหนีใ้ห้กับเจ้าหนีเ้ร็วขึน้มากด้วยเช่นกัน ซึ่งจะเป็นผลให้กระแสเงินสดของ
บริษัทลดลง อยากทราบวา่วิธีนีเ้ป็นนโยบายของบริษัทใช่หรือไม่ ซึ่งอาจจะส่งผลให้กระแสเงินสดของบริษัทไม่เพียงพอ หรือการที่บริษัทช า ระหนีเ้ร็วขึน้
เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาท ค าถามที่สอง ก าไรที่ได้จากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ประมาณ 250 ล้านบาท ซึ่งเป็นก าไรที่ไม่เก่ียวข้อง
กบัการบริหารงานหรือท าให้บริษัทเติบโตได้ อยากสอบถามวา่เหตใุดจงึต้องขายอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว ก าไรที่ได้เม่ือหกัคา่เสื่อมราคาจ านวน 21 ล้าน
บาทแล้ว เป็นการได้กลบัมาจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์ใช่หรือไม่ ค าถามที่สาม การที่บริษัทจดัตัง้โรงงานที่ประเทศเมียนมาร์ซึ่งบริษัทได้สิทธิการเชา่
ประมาณ 50 ปี และต้องช าระสิทธิการเชา่เป็นจ านวนประมาณ 100 ล้านบาท เป็นการเชา่ครัง้เดียวใชห่รือไม ่อยา่งไร 

นายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ กรรมการรองผู้ จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กล่าวว่าส าหรับค า ถามแรกนัน้ในรายงานประจ าปีหน้า 17 ได้แสดง
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ยของปี 2559 ที่ 21 วนั ในขณะที่ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ยของปี 2558 อยู่ที่ 35 วนั ส่วนระยะเวลาช าระหนีข้องปี 2559 อยู่ที่ 13.71 
วนั ในขณะที่ระยะเวลาช าระหนีข้องปี 2558 อยูท่ี่ 28.41 วนั การที่ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ยและระยะเวลาช าระหนีล้ดลงนัน้เน่ืองจากบริษัทได้จ าหน่ายเงิน
ลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัทย่อย 3 บริษัทไปในวนัที่ 1 เมษายน 2558 ซึ่งบริษัทยอ่ยทัง้ 3 บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ยและระยะเวลาช าระหนีท้ี่นาน 
อยา่งไรก็ดี อตัราสว่นทางการเงินของปี 2558 ยงัรวมข้อมลูของบริษัทย่อย 3 บริษัทไว้ บริษัทจงึมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ยและระยะเวลาช าระหนีน้าน แต่
ในปี 2560 บริษัทไมไ่ด้รับผลกระทบจากบริษัทยอ่ย 3 บริษัทแล้ว อตัราสว่นดงักลา่วจงึดีขึน้ 

นายอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่อตัราสว่นดงักลา่วจะคงอยูใ่นระดบันีต้อ่ไปใชห่รือไม ่

นายชิเกะซกึ ุฟคุดุะ กรรมการรองผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ตอบวา่ใช่ และได้ตอบค าถามที่สองวา่บริษัทได้จ าหน่ายที่ดินในอ าเภอบาง
ป ู(จงัหวดัสมทุรปราการ) ในเดือนตลุาคม 2559 ให้แก่ผู้ ซือ้ บริษัทไม่ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินดงักลา่ว ที่ดินมีเนือ้ที่ประมาณ 262 ไร่และมีราคาทางบญัชี 
(Book value) ประมาณ 300 ล้านบาท ราคาขายที่ดินประมาณ 500 ล้านบาท บริษัทได้ก าไรประมาณ 276 ล้านบาท บริษัทได้รับช าระราคาที่ดินในเดอืน
ตลุาคม 2559 
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นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดัารใหญ่ กล่าวว่าในเร่ืองที่เก่ียวกับบริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ ากัด ซึ่งจดัตัง้ขึน้ในปีที่ผ่านมา ก าลงัมีการก่อสร้าง
โรงงานบรรจุภณัฑ์ในเมืองติลาวา่ซึ่งอยู่ชานเมืองกรุงย่างกุ้ ง ติลาว่ามีเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งมีที่ดินให้เชา่โดยมีเงื่อนไขเพียงอยา่งเดียวว่าบริษัทที่จะเชา่
ที่ดินจะต้องท าสญัญาเชา่ประมาณ 50 ปี บริษัทก็ต้องปฏิบตัิตามเงื่อนไขนัน้ สว่นคา่เชา่เป็นการจา่ยครัง้เดียว 

นายปัญญา แสวงโชคชยั ผู้ รับมอบฉันทะจากนางสาววราคณา หลกัค า กล่าวว่าตนถือหุ้นบริษัทมากวา่ 10 ปีซึ่งปีนีเ้ป็นปีที่บริษัทมีก าไรสงูสดุตัง้แตต่น
ถือหุ้นมาและกลา่วขอบคณุผู้บริหาร ตนมาจากจงัหวดัอุบลราชธานี ต้องการมาฟังผู้บริหารพดูเน่ืองจากในรายงานประจ าปีผู้บริหารพดูน้อย และได้ถาม
ว่าก่อนที่จะมีการจดัตัง้บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ ากัด บริษัทได้เข้าไปท าตลาดในประเทศเมียมาร์บ้างหรือไม่ อาจจะเป็นการขายสินค้ าผ่านตวัแทนเพ่ือ
สร้างความรับรู้ให้กบัเกษตรกรในประเทศเมียนมาร์ 

นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้ จัดการใหญ่ กล่าวว่าบริษัทได้ส่งออกสินค้าไปยังประเทศเมียนมาร์มากว่า 10 ปีแล้ว บริษัทจึงเป็นผู้ จัดหาปุ๋ ยใน
ประเทศเมียนมาร์อยู่แล้ว นอกจากนี ้ประเทศเมียนมาร์มีพืน้ที่ในการท าการเกษตรมากจึงมีความต้องการใช้ปุ๋ ยสูง แต่ในปัจจุบันปุ๋ ยเคมีที่ใช้กันใน
ประเทศเมียนมาร์เป็นปุ๋ ยคณุภาพต ่า จงึเป็นโอกาสของบริษัทที่จะสามารถมีสว่นแบง่ตลาดปุ๋ ยคณุภาพสงูในประเทศเมียนมาร์อยา่งมีนยัส าคญั บริษัทได้
ท าการศกึษาอยา่งมากก่อนที่จะจดัตัง้บริษัทยอ่ยในประเทศเมียนมาร์เม่ือปลายปีที่ผ่านมา บริษัทมีแผนกลยทุธ์ในการเติบโตในประเทศเมียนมาร์ 

นายปัญญา แสวงโชคชยั ผู้ รับมอบฉันทะจากนางสาววราคณา หลกัค า สอบถามวา่ในการตัง้บริษัทในประเทศเมียนมาร์ใช้งบประมาณเทา่ใด 

นายเคียวซเุกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดัการใหญ่ กลา่ววา่รายงานประจ าปีได้แสดงเงินลงทนุในบริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ ากดัเป็นจ านวน 12.5 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ซึง่เป็นเงินลงทนุเร่ิมต้นครอบคลมุการด าเนินการในระยะเร่ิมต้นของบริษัทยอ่ยดงักลา่ว บริษัทไมส่ามารถเปิดเผยรายจา่ยของบริษัทยอ่ยในปีนีไ้ด้ 

นายปัญญา แสวงโชคชยั ผู้ รับมอบฉันทะจากนางสาววราคณา หลกัค า กล่าวว่าข้อมลูใดที่เปิด เผยได้ก็ควรเปิดเผยให้ผู้ ถือหุ้นทราบ อย่างไรก็ดี ตนก็
เข้าใจว่าเป็นความลบัทางธุรกิจ และสอบถามต่อวา่การลงทนุในประเทศเมียนมาร์นี ้เป็นการอดัเม็ดปุ๋ ยจ าหน่ายหรือเป็นการสัง่ปุ๋ ยเคมีเข้าไปบรรจแุล้ว
จ าหน่าย 

นายเคียวซเุกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดัการใหญ่ กลา่ววา่บริษัทวางแผนที่จะสง่ออกปุ๋ ยผสมอดัเม็ดซึง่ผลิตที่โรงงานของบริษัทในประเทศไทยไปยงับริษัท ที
ซีซีซี เมียนมาร์ จ ากดั ซึง่จะเป็นผู้บรรจแุละจ าหน่ายให้แก่ลกูค้าในประเทศเมียนมาร์ 

นายปัญญา แสวงโชคชยั ผู้ รับมอบฉันทะจากนางสาววราคณา หลกัค า สอบถามตอ่วา่ในการท าการตลาดในประเทศเมียนมาร์กวา่ 10 ปีที่ผ่านมา มีการ
เติบโตขึน้หรือไม ่

นายเคียวซเุกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดัการใหญ่ กลา่ววา่ยอดขายมีการเติบโตขึน้เร่ือยๆ แตบ่ริษัทเห็นวา่ขณะนีเ้ป็นเวลาที่เหมาะสมในการลงทนุเน่ืองจาก
มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลในประเทศเมียนมาร์ซึ่งท าให้บริษัทต่างชาติเช่นบริษัทมีอิสระมากขึน้ที่จะลงทนุในธุรกิจการเกษตร บริษัทจึงได้
ตดัสินในลงทนุในปีที่ผ่านมา และบริษัทเห็นวา่จากนโยบายดงักลา่วตลาดในประเทศเมียนมาร์จะมีการขยายตวัมากขึน้กวา่ในอดีต 

นายปัญญา แสวงโชคชยั ผู้ รับมอบฉันทะจากนางสาววราคณา หลกัค า กลา่ววา่ปีที่ผ่านมาบริษัทมีก าไรตอ่หุ้นเกือบ 4 บาท แตห่ากอา่นรายงานประจ าปี
แล้วจะเห็นว่าเป็นก าไรที่เกิดจากการบริหารต้นทนุ บริหารการขนส่ง ตนขอสอบถามว่าคณะกรรมการบริหารจะบริหารบริษัทให้มีก าไรสงูขึน้ได้อย่างไร
นอกเหนือจาก 2 แนวทางที่กลา่วมาข้างต้น เพราะเม่ือตนอา่นรายการประจ าปีของทกุปีก็จะพบแตก่ารบริหารต้นทนุและการบริหารการขนสง่ หากน า้มนั
แพงขึน้หรือต้นทนุสินค้าสงูขึน้ คณะกรรมการจะบริหารด้วยแนวทางอ่ืนอยา่งไร 

นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้ จัดการใหญ่ กล่าวว่าแนวทาง อ่ืนในการบริหารอ่ืนที่จะสามารถท าก าไรให้บริษัทได้คือผลิตและจ าหน่ายสินค้า
คณุภาพสงูให้ตรงตามความต้องการของลกูค้า บริษัทพยายามปรับปรุงคณุภาพของสินค้าให้ดีขึน้ทกุๆ ปี นอกจากนี ้การขยายตลาดโดยการสง่ออกไป
ยงัประเทศเพื่อนบ้านเช่น เมียนมาร์ กัมพชูา ลาว ซึ่งเป็นเป้าหมายการส่งออกของบริษัท หากบริษัทสามารถเพิ่มยอดขายหรือขยายธุรกิจในประเทศ
ดงักล่าว ก็จะเป็นการเพิ่มก าไรให้กับบริษัทด้วย อย่างไรก็ดี โดยปกติธุรกิจปุ๋ ยจะได้รับผลกระทบจากปัจจยัภายนอกที่บริษัทไม่สามารถควบคมุได้ เช่น 
สภาพอากาศ และการขึน้ลงของราคาวตัถดุิบในตลาดโลก ซึ่งเป็นเร่ืองที่ควบคมุได้ยากมาก ดงันัน้ การควบคมุสินค้าคงคลงัให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม
และการควบคมุต้นทนุโดยปรับปรุงการขนส่งยงัคงเป็นปัจจยัหลกัของบริษัทที่ท าให้บริษัทมีก าไร บริษัทก็จะยงัคงด าเนินนโยบายดงักลา่วเพื่อให้ได้ผล
ก าไรโดยไมเ่ปลี่ยนแปลง    
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นางสาวเจนจิรา สมบตัิเจริญวงศ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่จากค าอธิบายงบการเงินไตรมาสที่ 4 ของปีที่ผ่านมา สดัสว่นก าไรที่เพ่ิมขึน้อยา่งมากนัน้ได้มาจาก
การที่บริษัทท าการค้าในตา่งประเทศมากกวา่ในประเทศใชห่รือไม่ 

นายเคียวซเุกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดัการใหญ่ กลา่ววา่ก าไรที่เพ่ิมขึน้นัน้โดยหลักมาจากธุรกิจในประเทศ แตก่ าไรจากธุรกิจในตา่งประเทศก็เพิ่มขึน้ทกุๆ 
ปี 

นางสาวเจนจิรา สมบัติเจริญวงศ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่าคณะกรรมการได้คาดการณ์อย่างไรว่าสถานการณ์ปัจจุบันนีบ้ริษัทจะสามารถสร้างก าไรได้
มากกวา่ปีก่อน 

นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดัการใหญ่ กล่าวว่าขณะนีอ้ยู่ในช่วงท้ายของไตรมาสแรกของปี 2560 สถานการณ์น า้ในประเทศดีกว่าปีที่ผ่านมา 
และเป็นที่คาดการณ์ว่าปริมาณฝนตามฤดจูะมีปริมาณตามปกติ ถ้าสถานการณ์เป็นเช่นที่กลา่วข้างต้น คือมีปริมาณฝนเพียงพอในฤดฝูนสถานการณ์ก็
จะดีกวา่ปีที่ผ่านมา 

นางสาวเจนจิรา สมบตัิเจริญวงศ์ ผู้ ถือหุ้น กล่าวว่าตนหวงัวา่การคาดการณ์ดงักล่าวจะแม่นย าเพราะจะส่งผลตอ่ราคาหุ้นของบริษัทซึ่งขณะนีร้าคาหุ้น
ของบริษัทอยูท่ี่ 51.50 บาท และได้กลา่วตอ่วา่ ปีที่ผ่านมาตนได้พดูเร่ืองเงินปันผลและก าไรตอ่หุ้นที่ปรากฏในรายงานประจ าปีหน้า 16 ซึง่บริษัทได้หมาย
เหตดุ้านลา่งวา่เงินปันผลตอ่หุ้นจา่ยจากผลประกอบการของปีที่ผ่านมา ตนเห็นวา่ไมส่มควรน ามาใช้เน่ืองจากหากดจูากรายงานประจ าปีของบริษัทอ่ืนก็
จะแสดงเร่ืองเงินปันผลไว้ในปีที่จา่ยจากผลประกอบการของปีนัน้ๆ เลย จะไมแ่สดงวา่ผลประกอบการปี 2560 แตเ่งินปันผลจา่ยจากผลประกอบการของ
ปีที่ผ่านมา เป็นการไม่สมเหตสุมผล หากพิจารณาจากบริษัทอ่ืนๆ เช่น บมจ.ปตท บมจ.ไทยออยล์ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล บมจ.ปนูซีเมนต์ไ ทย 
หรือบริษัทขนาดใหญ่อ่ืนๆ ก็จะระบเุงินปันผลตามปีนัน้ๆ ตนขอสอบถามนางสาวกนกพร องัสนุทรสฤษดิ์ ซึง่มาจากธนาคารกรุงเทพวา่ รายงานประจ าปี
ของธนาคารกรุงเทพระบุเร่ืองเงินปันผลตามบริษัท ไทยเซ็นทรัลเมี จ ากัด (มหาชน) หรือระบุตามมาตรฐานนิยม  หลงัจากที่ตนได้เสนอความเห็นเม่ือปีที่
ผ่านมา ตนได้ไปหาตวัอยา่งการแสดงเงินปันผลของบริษัทอ่ืนๆ ซึง่ก็แสดงเร่ืองนีต้ามที่ตนได้เสนอไว้ นัน่คือแสดงจ านวนเงินปันผลไว้ตามปีที่จา่ยจากผล
ประกอบการของปีนัน้ๆ รายงานประจ าปีถือเป็นหวัใจส าคญัส าหรับนกัลงทนุซึ่งหากบริษัทระบเุงินปันผลไว้ไม่สมัพนัธ์กับปีที่จ่ายจากผลประกอบการก็
จะเกิดความงนุงงแก่นกัลงทนุ ตนขอให้บริษัทเปลี่ยนบรรทดัฐานการแสดงเงินปันผลนีใ้ห้เป็นแบบที่บริษัทอ่ืนปฏิบตัิ 

นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์ กรรมการ กล่าวว่าอันที่จริงการแสดงจ านวนเงินปันผลอาจเลือกแสดงได้ทัง้ 2 แบบ แต่บริษัทอาจเลือกแสดงตาม
ค าแนะน าของผู้สอบบญัชี ทัง้นี ้ขอขอบคณุส าหรับข้อเสนอแนะและจะรับไว้พิจารณาตอ่ไป 

นายวิวฒัน์ คสูกุล ผู้ ถือหุ้น กล่าวว่าส าหรับประเด็นที่นางสาวเจนจิรา สมบตัิเจริญวงศ์ เสนอนัน้อาจเป็นข้อสบัสนส าหรับผู้ที่ไม่ใช่นั กบญัชีว่าเงินปันผล
จา่ยในปีนีแ้ตร่ะบวุา่จา่ยจากผลประกอบการของปีที่ผ่านมา อนัที่จริงแล้ว เงินปันผลจา่ยจากผลประกอบการของปีที่ผ่านมาแตต่ามกฎหมายจะต้องจ่าย
เม่ือได้รับการอนมุตัิจากการประชมุผู้ ถือหุ้นในปีนี ้จึงต้องมีการหมายเหตวุ่าเป็นการจ่ายจากผลประกอบการของปีที่แล้ว ไม่ใช่จ่ายจากผลประกอบการ
ของปีนีเ้พราะผลประกอบการของปีนีย้งัไม่สิน้สดุ นอกจากนี ้ตนมีประเด็นในวาระที่ 1 เร่ืองการรับรองรายงานการประชมุ ไมใ่ชว่า่ตนจะไมรั่บรองรายงาน
การประชมุ แตใ่นรายงานการประชมุหน้า 7 (ภาษาไทย) แสดงปีของผลประกอบการไมถ่กูต้อง ปีที่ผ่านมาบริษัทประชมุโดยพิจาณาผลประกอบการของ
ปี 2558 แต่ในรายงานการประชุมปรากฏผลประกอบการปี 2557 เทียบกับผลประกอบการของปี 2556 เป็นการพิมพ์ผิด ขอให้บริษัทแก้ไขด้วยซึ่งที่
ถกูต้องควรจะเป็นผลประกอบการของปี 2558 เปรียบเทียบกับปี 2557 นอกจากนี ้ตนมีประเด็นที่อยากเรียนสอบถามผู้บริหารด้วยคือการที่รายได้ของ
บริษัทลดลงนัน้ ยอดขายของบริษัทลดลงด้วยหรือไม่ การที่รายได้ลดลงนัน้เป็นเพราะยอดขายลดลงแต่ราคาขายคงเดิม หรือยอดขายเพิ่มขึน้แต่ราคา
ขายลดลงซึง่ก็มีโอกาสเกิดขึน้ได้ งบการเงินเป็นข้อจ ากดัอยา่งหนึ่งคือไม่สามารถแสดงหน่วยได้ ตนเช่ือวา่ราคาปุ๋ ยในปีที่ผ่านมาน่าจะลดลงด้วย สิ่งที่น่า
เป็นหว่งคือต้นทนุ ซึง่ผู้บริหารสามารถลดต้นทนุได้แตค่า่ใช้จ่ายในการขายและบริหารกลบัไมไ่ด้ลดลงตามสดัสว่นเหมือนกบัที่ลดต้นทนุ 

นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดัการใหญ่ กล่าวว่าการที่รายได้ของบริษัทลดลงนัน้เป็นเพราะราคาขายสินค้าของบริษัทลดลงไม่ใช่การที่ยอดขาย
ลดลง ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารนัน้ยงัอยู่ในระดบัเดิมลงลดเล็กน้อยจากปี 2558 ซึ่งไม่ใช่สดัส่วนเดียวกบัการลดลงของรายได้แต่บริษัทก็ได้
ควบคมุคา่ใช้จา่ย 

ที่ประชมุรับทราบรายงานการด าเนินงานของบริษัทในปี 2559 และรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
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วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกลา่วตอ่ที่ประชมุวา่ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้จดัให้มีการท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือ
รับทราบ รายละเอียดของรายงานคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏตามหน้า 105 ของรายงานประจ าปีฉบบัภาษาไทย (หรือหน้า 106 ของรายงาน
ประจ าปีฉบบัภาษาองักฤษ) ซึง่จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ ประธานได้เชิญคณุสวุฒัน์ สบืสนัตกิลุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นผู้กลา่วสรุปรายงานตอ่ที่ประชมุ 

นายสวุฒัน์ สบืสนัติกลุ ประธานกรรมคณะการตรวจสอบ ได้กลา่วสรุปรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2559 รวมถึงความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัการด าเนินการของบริษัทในด้านตา่งๆ ให้ทีป่ระชมุรับทราบโดยมีสาระส าคญัดงันี ้

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย นายสวุฒัน์ สืบสนัติกลุ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายโอภาส ศรีพรกิจขจร และนาย
เกษมศกัดิ์ มสัยวาณิช  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทเพ่ือปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ
โดยขอเสนอรายงานส าหรับผลการปฏิบตัิงานปี 2559 ตอ่ที่ประชมุซึง่แบง่ออกเป็นสามสว่นส าคญัดงันี ้

ประการแรก ด้านการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทร่วมกบัผู้สอบบญัชีอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่พิจารณางบการเงินรายไตรมาส
และงบการเงินประจ าปีของบริษัทและงบการเงินรวมกับผู้สอบบญัชีอิสระและผู้จดัท างบการเงินของบริษัท ทัง้นีเ้พื่อทบทวน ถึงความถกูต้องครบถ้วน
ของรายงานทางการเงิน การปรับปรุงรายงานทางการเงิน เพื่อให้มัน่ใจว่างบการเงินที่บริษัทจดัท าขึน้เป็นไปตามข้อก าหนดทางกฎหมายและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบยงัได้ประชมุร่วมกับผู้สอบบญัชี อิสระเพื่อรับทราบประเด็นปัญหาและสาระส าคญัที่พบใน
การปฏิบตัิงานตรวจสอบระหว่างปี รวมถึงได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางและแผนการปฏิบตัิงานตรวจสอบประจ าปีของผู้สอบบญัชี เพื่อให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบญัชีวา่งบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวม สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2559 แสดงผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูอนัเป็นสาระส าคญัไว้ในหมาย
เหตปุระกอบงบการเงินอยา่งเพียงพอ ทัง้นี ้รวมถึงการเปิดเผยรายการที่เก่ียวโยงกบัผู้ มีสว่นได้เสียตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบับริษัทด้วยเชน่กนั 

ประการที่สอง ด้านการสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคมุภายในของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมทบทวนระบบการควบคมุภายใน
ส าหรับกิจกรรมการด าเนินงานต่างๆ ที่เกิดขึน้ภายในบริษัทเป็นประจ าอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครัง้ เพื่อพิจารณาว่าบริษัทมีข้อบกพร่องและขาด
ประสิทธิภาพในสว่นใด ไมว่า่จะเป็นการควบคมุที่เก่ียวข้องกบักิจกรรมด าเนินงานหรือกิจกรรมทางการเงิน รวมถึงการปฏิบตัิงานตามกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบงัคบัของหน่วยงานก ากบัดแูลภายนอกโดยเฉพาะข้อบงัคบัของคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย   ทัง้นี ้เพื่อให้การประเมินระบบการควบคมุภายในเป็นไปโดยความรอบคอบและระมดัระวงั รวมถึงเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยสรุปแล้ว 
จากการสอบทานระบบการควบคมุภายในของปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นกันว่า บริษัทมีการพฒันาและสามารถปรับปรุงระบบการ
ควบคมุภายในให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึน้ และไมพ่บวา่มีประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องส าคญัที่อาจจะกระทบต่อวตัถปุระสงค์และเป้าหมายของบริษัท 
รวมถึงทางด้านการเงินของบริษัทด้วยเชน่กนั   

ประการสดุท้าย ด้านการก ากับดแูลด้านหน่วยงานตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนงานประจ าปี
ของส านกัตรวจสอบภายในรวมถึงพิจารณาผลการปฏิบตัิงานและให้ค าแนะน า ตลอดจนติดตามการด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจสอบ
อย่างสม ่าเสมอ นอกจากนี ้ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการจัดตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ท าหน้าที่คอยติดตามให้การด าเนินการและคณะกรรมการดงักลา่วเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมุง่เน้นให้ความส าคญัไป
ยงัการบริหารจดัการความเสี่ยงในเชิงกลยทุธ์ เน่ืองจากเห็นวา่เป็นปัจจยัเสี่ยงส าคญัที่อาจจะกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของบริษัทเป็นอยา่งยิ่ง ในเร่ือง
นี ้คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท มีแผนงานและแนวทางการปฏิบตัิอยา่งเป็น
ระบบและมีการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทกุไตรมาส ท าให้เชื่อมัน่ได้ว่าเคร่ืองมือการบริหารความเสี่ยงดงักล่าวที่ปรับใช้ตามข้ อแนะน าของ
ตลาดหลกัทรพย์แห่งประเทศไทยจะสามารถช่วยลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ทัง้จากภายในและภายนอกบริษัท รวมถึงช่วยเพิ่มโอกาส
ให้บริษัทสามารถสร้างผลการด าเนินงานที่ดียิ่งขึน้ได้ในอนาคต  

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่โดยสรุปในภาพรวมแล้ว งบการเงินของบริษัทที่จดัท าขึน้นัน้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินและบริษัทได้มีการ
พฒันาเคร่ืองมือการก ากบัดแูลในด้านระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเสี่ยงได้ดขีึน้  

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชมุได้ซกัถามข้อสงสยั  
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นายอน ุ วอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น กลา่วา่ ตนมีข้อสงสยัในงบแสดงฐานะทางการเงินวา่ ในปีที่ผานมาบริษัทมีการลงทนุชัว่คราวเพ่ิมขึน้อีกเป็น 200 กวา่ล้าน
บาทเป็นเพราะสาเหตใุด บริษัทมีเงินเยอะเกินไปหรือไมซ่ึง่เม่ือดจูากงบการเงินแล้วบริษัทมีเงินสดเหลือประมาณ 6 พนัล้านบาท เป็นเงินฝากในบญัชีออม
ทรัพย์ 3 พนักวา่ล้านบาท เงินฝากประจ า 2.5 พนัล้านบาท ซึง่ตนไมแ่น่ใจวา่บริษัทน าไปลงทนุชัว่คราวคือการน าเงนิไปท าอะไรเพ่ิมขึน้ประมาณ 100 กวา่
ล้านบาท เม่ือดจูากงบการเงินแล้วสินทรัพย์ของบริษัทที่เป็นเงินสดมีประมาณ 6 พนัล้านบาท จากสินทรัพย์รวม 1 หม่ืนกวา่ล้านบาท สินทรัพย์คร่ึงหนึ่ง
เป็นเงินสดซึง่อยูใ่นรูปก าไรสะสม ในขณะที่สินทรัพย์ถาวรของบริษัทลดลงคอือสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุที่ได้ขายไป ตอนนีเ้หลือเพียง 28 ล้านบาท 
จากเดิม 275 ล้านบาท ซึง่บริษัทมีเงินสดอยูม่าก อยากทราบวา่บริษัทไมมี่ความจ าเป็นที่จะต้องใช้เงินลงทนุหรืออยา่งไร หรือต้องการเก็บไว้เพ่ือใช้ใน
อนาคตและคอ่ยๆ ทยอยปันผล 

นายชิเกะซกึ ุฟคุดุะ กรรมการรองผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่การเงนิ กลา่ววา่ส าหรับเงินลงทนุชัว่คราวคือเงินฝากที่มีระยะเวลาเกินกวา่ 3 เดือน 
บริษัทได้แยกประเภทและแสดงไว้ในงบดลุตามมาตรฐานบญัชี สว่นค าถามถดัมาบริษัทมีเงินสดอยูจ่ านวนมากนัน้ บริษัทต้องจา่ยเงินปันผลซึง่ปกตก็ิจะ
จา่ยทกุปี อีกทัง้บริษัทต้องจดัซือ้วตัถดุบิและต้องลงทนุในทรัพย์สินของโรงงาน ดงันัน้บริษัทก็จะท าแผนการใช้เงินปีตอ่ปี นอกจากนีบ้ริษัทก็ยงัมีคา่ใช้จา่ย
ในเร่ืองอ่ืนๆ ด้วย ขณะนี ้ จะเห็นวา่บริษัทมีเงินสดอยูเ่ยอะซึง่บริษัทก็จะได้ใช้จา่ยและลงทนุตา่งๆ ตามแผนที่ได้กลา่วไว้ โดยในวนันีบ้ริษัทก็ได้เสนอตอ่ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นปีนีเ้พ่ือจา่ยเงินปันผล 

เม่ือไม่มีข้อซกัถามเพิ่มเติม ประธานขอให้ที่ประชมุรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชมุรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระที่ 4.  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปีของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ประธานกล่าวตอ่ที่ประชมุว่า คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการท างบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่าน
การตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปีเพื่อการพิจารณาและอนุมัติตามมาตรา 112 แห่ง
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 39  

บริษัทได้จดัสง่งบการเงินประจ าปีของบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว ในทีป่ระชมุนี ้ประธานขอเชิญ นายชิเกะซกึ ุฟคุดุะ กรรมการ
รองผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้ รายงานสรุปงบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ตอ่ที่ประชมุ 

ส าหรับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 งบก าไรขาดทนุและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2559 ที่ตรวจสอบ
แล้วตอ่ทีป่ระชมุ ตามที่ปรากฏในหน้า 111 – 115 ของงบการเงินฉบบัภาษาไทย และหน้า 184 – 188 ของงบการเงินฉบบัภาษาองักฤษ สรุปรายละเอียด
ได้ดงันี ้

  หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

* สินทรัพย์รวม 11,307.8 9,600.7 10,922.3 9,224.2 

สินทรัพย์รวมที่ปรากฏในงบการเงินรวมส าหรับปี 2559 มีจ านวน 11.3 พนัล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้ 1,707.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.8 ในขณะที่สินทรัพย์รวม
ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจ านวน 10. 9 พนัล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้ 1,698.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.4 การเพิ่มขึน้ดงักลา่วเกิดจากการเพ่ิมขึน้ของเงินสด
และรายการเทียบเทา่เงินสด และสินค้าคงเหลือ 

 

 

*หนีสิ้นรวม 1,571.8 1,294.7 1,451.6 1,170.6 
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หนีส้ินรวมที่ปรากฏในงบการเงินรวมส าหรับปี 2559 มีจ านวน 1.6 พนับ้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้ 277.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.4 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการ
เพ่ิมขึน้ของภาษีเงินได้ค้างจา่ยในงวดดงักลา่ว ในขณะเดียวกนั หนีส้ินรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจ านวน 1.5 พนัล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้ 281.0 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 24 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของภาษีเงินได้ค้างจา่ยในงวดดงักลา่ว 

*ส่วนของผู้ถือหุ้น 9,736.0 8,306.0 9,470.7 8,053.6 
 
ในปี 2559 สว่นของผู้ ถือหุ้นในงบการเงินรวมมีจ านวน 9.7 พนัล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้ 1,430.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.2 สว่นของผู้ ถือหุ้นในงบการเงิน
เฉพาะกิจการมีจ านวน 9.5 พนัล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้ 1,417.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.6  
 

*รายได้จากการขายและการ
ให้บริการ 

12,281.6 12,601.0 11,839.9 12,141.7 

รายได้จาการขายและการให้บริการในปี 2559 ในงบการเงินรวมมีจ านวน 12.3 พนัล้านบาท ซึง่ลดลง 319.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.5 ในขณะที่ตวัเลขใน
งบการเงินเฉพาะกิจการมีจ านวน 11.8 พนัล้านบาท ซึง่ลดลง 301.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.5 ยอดการขายมีจ านวนเกือบเทา่เดิมแตร่าคาขายตอ่หน่วย
ของปุ๋ ยลดลง 

*ต้นทุนขายและต้นทุนจากการ
ให้บริการ 

9,084.6 10,399.8 8,764.6 10,068.3 

ต้นทนุขายและต้นทนุจาการให้บริการในปี 2559 ในงบการเงินรวมมีจ านวน 9.1 พนัล้านบาท ซึง่ลดลง 1,315.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.6 ในขณะที่
ตวัเลขในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจ านวน 8.8 พนัล้านบาท ซึง่ลดลง 1,303.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.9 ต้นทนุการผลิตปุ๋ ยลดลงเน่ืองจากการลดลงของ
ราคาวตัถดุิบ 

*ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 

2,890.4 1,757.1 2,859.2 1,826.2 

ก าไรก่อนคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้จากการด าเนินงานตอ่เน่ืองในปี 2559 ในงบการเงินรวมมีจ านวน 2.9 พนัล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้เกือบ 1,133.3 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 64.5 จากปีก่อน ก าไรก่อนภาษีเงินได้ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจ านวน 2.9 พนัล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้ 1,033.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 56.6 จากปี
ก่อน 

*ก าไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 2,305.5 1,364.8 2,293.5 1,473.2 

ก าไรในปี 2559 จากสว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ในงบการเงินรวมมีจ านวน 2.3 พนัล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้ 940.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 68.9 ในขณะที่ก าไรใน
ปี 2559 ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจ านวน 2.3 พนัล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้ 820.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 55.7  

*ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของ
บริษัทใหญ่ 

2,306.9 1,367.0 2,294.1 1,474.9 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จในปี 2559 จากสว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ในงบการเงินรวมมีจ านวน 2.3 พนัล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้ 939.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 68.8 
ในขณะที่ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจ านวน 2.3 พนัล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้ 819.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 55.5  

*ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 3.94 2.33 3.92 2.52 

ในปี 2559 ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานในงบการเงินรวมมีจ านวน 3.94 บาทตอ่หุ้น ซึง่เพิ่มขึน้ 1.61 บาทตอ่หุ้น หรือร้อยละ 69.1 และก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานใน
งบการเงินเฉพาะกิจการมีจ านวน 3.92 บาทตอ่หุ้น ซึง่เพิ่มขึน้ 1.40 บาทตอ่หุ้น หรือร้อยละ 55.6  

งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยนายมนูญ มนสูขุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขที่ 4292 แหง่บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั   
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ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามข้อสงสยั 

นายฉัตรชยั วงศ์แก้วเจริญ ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามเก่ียวกบัอตัราก าไรขัน้ต้นของบริษัท ซึง่จากผลประกอบการของปี 2559 เพ่ิมขึน้จากปี 2558 จากร้อย
ละ 10 กวา่เป็นร้อยละ 26 ตนอยากทราบวา่บริษัทบริหารอยา่งไรจงึท าให้อตัราก าไรขัน้ต้นเพ่ิมมากขึน้ ขอให้อธิบายโดยละเอียด และได้สอบถามตอ่วา่ผู้
ถือหุ้นคาดหวงัตวัเลขอตัราก าไรขัน้ต้นที่ร้อยละ 26 ดงักลา่วในปีตอ่ๆ ไปได้หรือไม่ 

นายเคียวซเุกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดัการใหญ่ กลา่ววา่ในเร่ืองอตัราก าไรขัน้ต้นนัน้ ได้ตอบค าถามแกผู่้ ถือหุ้นในชว่งเช้าไปแล้ว โดยปกต ิบริษัทพยายาม
ควบคมุปริมาณสินค้าคงคลงัและควบคมุต้นทนุซึง่ในปีที่ผา่นมาบริษัทก็มีอตัราก าไรขัน้ต้นทีด่ีซึง่ได้แสดงไว้ในรายงานประจ าปี ส าหรับปีนีแ้ละปีถดัๆ ไป 
บริษัทก็จะพยายามตอ่ไปที่จะเพิ่มการท าก าไรของบริษัท อยา่งไรก็ดี บรรยากาศทางธุรกิจ เชน่ สภาพอากาศ เงินสดในมือชาวนา นโยบายของรัฐบาลเป็น
ปัจจยัที่บริษัทไมส่ามารถควบคมุได้ คณะกรรมการก็จะพยายามอยา่งที่สดุที่จะบรรลเุป้าหมายการท าก าไรโดยการเรียนรู้ตลาด การควบคมุรายจ่าย การ
จดัหาสินค้าคณุภาพสงูให้แกล่กูค้า 

นายวิวฒัน์ คสูกลุ ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ในงบการเงินหน้า 167 จะเห็นวา่ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนในปี 2559 ลดลงจากปี 2558 ถึง 85 ล้านบาท ในปีนี ้
การที่เงินสกลุดอลลา่ห์สหรัฐมีแนวโน้มที่จะแข็งคา่ขึน้เหมือนปีที่ผา่นมานัน้ จะกระทบตอ่การด าเนินงานของบริษัทมากน้อยเพียงใด 

นายชิกะซกึ ุฟคุดุะ กรรมการรองผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่การเงนิ กลา่ววา่ในปี 2559 บริษัทใช้อตัราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลา่ห์สหรัฐเทา่กบั 35 
บาท จากอตัราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลา่ห์สหรัฐเทา่กบั 36 บาท แตเ่ม่ือบริษัทพิจารณาอตัราแลกเปลี่ยนของปี 2560 แล้วเห็นวา่เงินบาทออ่นคา่ลงเล็กน้อย 

นายจิโร่ นิชิยามา่ กรรมการ กลา่ววา่ ในกรณีที่บริษัทซือ้วตัถดุบิ เม่ือบริษัทได้เข้าท าสญัญาซือ้ขายแล้วบริษัทก็จะก าหนดอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา ในชว่ง
ที่เงินบาทออ่นคา่ลงนี ้ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนก็จะเพิ่มขึน้ 

นายวิวฒัน์ คสูกลุ ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ในปี 2559 บริษัทเสียภาษีเงินได้เพ่ิมขึน้หากดตูามอตัราสว่น ตนเข้าใจวา่สิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการสง่เสริม
การลงทนุที่บริษัทได้รับยกเว้นภาษีคงจะหมดไปแล้ว บริษัทมีนโยบายที่จะลงทนุเพ่ือการประหยดัพลงังานเพ่ือใช้สิทธิประโยชน์ในทางภาษีซึง่มกัจะได้
สิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุโดยยกเว้นภาษีเพ่ิมขึน้อีกหรือไม ่ นอกจากนี ้ ตนเข้าใจวา่ภาษีที่เพ่ิมขึน้ก็มาจากการขาย
อสงัหาริมทรัพย์ที่มีก าไร บริษัทมีแนวทางที่จะบริหารภาษีให้ได้สิทธิประโยชน์เพ่ิมขึน้หรือไม ่อยา่งไร 

นายชิกะซกึ ุฟคุดุะ กรรมการรองผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่การเงนิ กลา่ววา่ขอให้ผู้ ถือหุ้นดงูบก าไรขาดทนุในหวัข้อคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ อตัรา
ภาษีของปี 2559 เทา่กบัร้อยละ 19.9 โดยอตัราภาษีพืน้ฐานที่ร้อยละ 20 หนึ่งในเหตผุลที่ท าให้อตัราภาษีต า่กวา่ร้อยละ 20 คือการหกัคา่เสื่อมราคา
คา่ใช้จา่ยในการลงทนุในสินทรัพย์ที่ไมเ่ป็นการซอ่มแซมให้คงสภาพเดิมได้สองเทา่ (Depreciation Double Tax merit) ส าหรับการลงทนุในปี 2560 สว่น
ในเร่ืองสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุในโครงการโรงงานผลิตไฟฟา้ความร้อนร่วม บริษัทได้รับรู้สทิธิประโยชน์ดงักลา่วในปี 
2557 และปี 2558 ในปีนี ้บริษัทไมไ่ด้รับรู้สิทธิประโยชน์ทางภาษีดงักลา่ว 

นายปัญญา แสวงโชคชยั ผู้ รับมอบฉันทะจากนางสาววราคณา หลกัค า สอบถามเก่ียวกบัปัจจยัความเสี่ยงที่ระบใุนรายงานประจ าปีวา่การเรียงล าดบัของ
หวัข้อปัจจยัเสี่ยงนัน้เรียงตามน า้หนกัของความเสี่ยงใชห่รือไม ่ และในความเสี่ยงข้อ 8 เร่ืองผู้ มีอ านาจควบคมุ ตนอา่นรายงานประจ าปีของบริษัทมา
หลายปีแตไ่มเ่คยกลา่วถึงมาก่อน แตใ่นปีนี ้บริษัทได้แสดงความเสี่ยงเร่ืองดงักลา่วไว้ ขอให้อธิบายความเสี่ยงดงักลา่ว 

นายพชระ วรรธนวินิจ เลขานกุารบริษัท กลา่ววา่ปัจจยัความเสี่ยงที่ปรากฏในรายงานประจ าปีเป็นการเรียงล าดบัตามความส าคญัของความเสี่ยง สว่น
ความเสี่ยงในเร่ืองผู้ มีอ านาจควบคมุนัน้ บริษัทได้รับค าแนะน าจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้เปิดเผยความเสี่ยงดงักลา่ว 
รายละเอียดและการบริหารความเสี่ยงในเร่ืองดงักลา่วปรากฏอยูร่ายงานประจ าปีแล้ว  

นายปัญญา แสวงโชคชยั ผู้ รับมอบฉนัทะจากนางสาววราคณา หลกัค า สอบถามตอ่วา่ความเสี่ยงดงักลา่วได้กลา่วถึงผู้ ถือหุ้นรายใหญ่คือบริษัท โซจิทซึ 
คอร์ปอเรชัน่ และบริษัท ไอเอสทีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั แต่เหตใุดในโครงสร้างของผู้ ถือหุ้นแสดงผู้ ถือหุ้นใหญ่เพียงกลุม่บริษัท โซจิทซ ึ คอร์ปอเรชัน่ 
เทา่นัน้ 

นายพชระ วรรธนวินิจ เลขานกุารบริษัท กลา่ววา่หากดหูมายเหตขุองกลุม่บริษัท โซจิทซ ึคอร์ปอเรชัน่ ในโครงสร้างผู้ ถือหุ้น จะแสดงรายละเอียดวา่กลุม่
บริษัท โซจิทซ ึคอร์ปอเรชัน่ ประกอบด้วย บริษัท โซจิทซ ึคอร์ปอเรชัน่ ถือหุ้นร้อยละ 43.92 และ บริษัท ไอเอสทีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั ถือหุ้นร้อยละ 
39.53 ซึ่งทัง้สองบริษัทเป็นผู้ เก่ียวข้องกนัจงึรวมอยูใ่นกลุม่บริษัท โซจิทซ ึคอร์ปอเรชัน่ 
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นายพีรวฒัน์ ธรรมาภิมณฑ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ก าไรของปีที่ผ่านมาทีค่ณะกรรมการกลา่ววา่ได้มาจาการบริหารจดัการสินค้าคงคลงัทีด่ีนัน้ เป็นเพราะ
ต้นทนุสินค้าคงคลงัในชว่งต้นปีมีราคาต ่าตามราคาน า้มนัในตลาดโลกหรือไม่ 

นายชิกะซกึ ุฟคุดุะ กรรมการรองผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กลา่ววา่ราคาวตัถดุบิในการผลติปุ๋ ยในตลาดลดต า่ลงมากในปี 2559 บริษัท
จงึมีอตัราก าไรสงู เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งสิน้เดือนธันวาคม 2558 และ 2559 แล้ว ราคาวตัถดุิบในปี 2559 ลดลงจากปี 2558 และปริมาณสินค้าคงคลงั
ของปี 2559 มีมากกวา่ปี 2558 ดงันัน้ มลูคา่ของสินค้าคงคลงัของปี 2559 จงึสงูกวา่ปี 2558 และสถานการณ์ของตลาด ณ สิน้ปี 2559 ดีกวา่ปี 2558 
ดงันัน้ สิน้ปี 2559 บริษัทมีก าไรมากกวา่ปี 2558   

นายพีรวฒัน์ ธรรมาภิมณฑ์ ผู้ ถือหุ้น กลา่ววา่ค าตอบอาจจะไมส่อดคล้องกนั หากกลา่ววา่ราคาวตัถดุิบของปี 2559 ต ่ากวา่ปี 2558 ในขณะที่ก าไรปี 2559 
มากกวา่ปี 2558 แตปี่ 2559 เป็นปีที่ภาคการเกษตรประสบปัญหาในเร่ืองของภยัแล้งรุนแรงกวา่ปี 2558 ตนอยากทราบวา่ปี 2559 บริษัทมีก าไรมากกวา่
ปี 2558 ได้อยา่งไร 

นายเคียวซเุกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดัการใหญ่ กลา่ววา่ในการจดัซือ้วตัถดุิบนัน้ บริษัทไมไ่ด้จดัซือ้ครัง้ละจ านวนมาก บริษัทพยายามจดัซือ้วตัถดุิบให้
บอ่ยครัง้ที่สดุเทา่ที่จะท าได้เพ่ือที่จะเฉลี่ยต้นทนุของวตัถดุิบซึง่ในแตล่ะเดือนราคาของวตัถดุบิในตา่งประเทศจะผนัผวนมาก หากบริษัทสามารถซือ้
วตัถดุิบในราคาทีต่ ่าทีส่ดุก็จะเป็นการดีที่สดุแตค่งจะเป็นไปไมไ่ด้ บริษัทไมส่ามารถพนนัด้วยการจดัซือ้ในปริมาณมากที่ราคาใดราคาหนึ่งเน่ืองจากบริษัท
ไมท่ราบวา่เป็นราคาที่ต า่ที่สดุหรือไม ่ ดงันัน้บริษัทก็จะพยายามซือ้วตัถดุิบเป็นประจ าสม ่าเสมอเพ่ือที่บริษัทจะสามารถเฉลี่ยต้นทนุของวตัถดุิบได้ และ
โดยปกติ ราคาวตัถดุิบมีการผนัผวนขึน้ลงอยา่งมาก แตใ่นปีที่ผ่านมาราคาวตัถดุิบลดลงตลอดปี ดงันัน้ ด้วยการจดัซือ้วตัถดุิบเป็นประจ า เชน่ จดัซือ้ทกุ
เดือน บริษัทจงึมีก าไรจากการลดลงของราคาวตัถดุบิ 

นายสนุทร สวุอเขียว ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่บริษัทยอ่ยในประเทศเมียมาร์จะเร่ิมรับรู้รายได้เม่ือใดและคาดวา่รายได้จะประมาณเทา่ใด 

นายเคียวซเุกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดัการใหญ่ กลา่ววา่โรงงานของบริษัท ทซีีซีซี เมียนมาร์ จ ากดั มีก าหนดสร้างแล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าและจะ
เร่ิมเปิดด าเนินการไมน่านหลงัจากนัน้ ดงันัน้ บริษัทคาดวา่จะสามารถรับรู้รายได้ของบริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ ากดัได้ในไตรมาสแรกของปีหน้า และ
บริษัทไมส่ามารถเปิดเผยรายได้ของบริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ ากดัได้ แตข่ณะนีย้อดการสง่ออกสินค้าไปยงัประเทศเมียนมาร์มีจ านวนต ่ากวา่ร้อยละ 10 
ของยอดขายของบริษัท ดงันัน้แม้จะเร่ิมด าเนินกิจการบริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จ ากดัแล้ว รายได้คงจะไมมี่นยัส าคญัเม่ือเทียบกบัรายได้รวมของบริษัท 

เม่ือไม่มีข้อซกัถามเพิ่มเติม ประธานขอให้ที่ประชมุออกเสียงลงคะแนน โดยการอนมุตัิในวาระนี ้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉันท์อนมุตัิงบการเงินประจ าปีของบริษัทส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง 

เห็นด้วย  574,569,914 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 20  เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรและการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ประธานกลา่วตอ่ที่ประชมุวา่ ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 41 ก าหนดให้บริษัทจา่ยเงิน
ปันผลจากเงินก าไรเทา่นัน้ และมาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 42 ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองจะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจด
ทะเบียน  

บริษัทมีนโยบายการจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราประมาณร้อยละ 60 ของก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัหกัทนุส ารองตามกฎหมาย 
ภาษี และขาดทนุสะสม (ถ้ามี) อยา่งไรก็ตาม การจา่ยเงินปันผลดงักลา่วอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัแผนการลงทนุของบริษัท ความจ าเป็น
และความเหมาะสมอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 
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จากผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัทมีก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 2,294 ล้าน
บาท และมีทนุส ารองตามกฎหมายจดัสรรไว้แล้วจ านวน 175.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัทตามที่มาตรา 116  แห่ง
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัท ก าหนดไว้ 

การจดัสรรเงินก าไรเพื่อจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยจา่ยจากก าไรสทุธิของผลการด าเนินงานในปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 3.20 บาท รวมเป็น
เงินจ านวนทัง้สิน้ 1,871.1 ล้านบาท ทัง้นี ้บริษัทได้ก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวนัที่ 9 มีนาคม 2560 (Record Date) และรวบรวม
รายชื่อโดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัที่ 10 มีนาคม 2560 และก าหนดจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัที่ 28 เมษายน 2560 เงินปันผลจ านวนดงักลา่วคดิ
เป็นอตัราเงินปันผลที่จา่ยเทียบกบัก าไรสทุธิเทา่กบัประมาณร้อยละ 81.6 ซึง่สอดคล้องกบันโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษัท 

ข้อมลูการเปรียบเทียบอตัราการจา่ยเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2559 และปี 2558 ปรากฏตามหนงัสือเชิญประชมุ 

นายปัญญา แสวงโชคชยั ผู้ รับมอบฉันทะจากนางสาววราคณา หลกัค า สอบถามวา่โดยปกตบิริษัทจา่ยเงินปันผลทีอ่ตัราร้อยละ 60 ของก าไรสทุธิ แตใ่น
ปีนีบ้ริษัทเสนอจา่ยเงินปันผลที่อตัราร้อยละ 80 ของก าไรสทุธิ เน่ืองมาจากเหตผุลใด 

นายชิกะซกึ ุ ฟคุดุะ กรรมการรองผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กลา่ววา่นโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษัทปรากฏในรายงานประจ าปี
หน้า 41 ซึง่ก าหนดวา่บริษัทมีนโยบายที่จะจา่ยเงินปันผลทีป่ระมาณร้อยละ 60 ของก าไรสทุธิทกุปี แต่จากผลประกอบการของปี 2559 บริษัทเสนอ
จา่ยเงินปันผลที่อตัรามากกวา่ร้อยละ 80 ของก าไรสทุธิ  ในเร่ืองนี ้ ณ สิน้ปี 2559 บริษัทมีเงินสดกวา่ 6 พนัล้านบาทและมีก าไรสทุธิเป็นจ านวนมาก 
หลงัจากที่บริษัทได้พิจารณาแผนการลงทนุและแผนการผลิตของปี 2560 แล้ว บริษัทสามารถจา่ยเงินปันผลในอตัราที่เสนอได้ อยา่งไรก็ดี เงินปันผลที่
เสนอจา่ยนีเ้ป็นกรณีพิเศษ ส าหรับเงินปันผลจากผลประกอบการ 2560 ที่จะจา่ยในปีหน้านัน้ บริษัทก็จะพิจารณาแผนการลงทนุ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
และนโยบายการจา่ยเงินปันผลประกอบกนัอีกครัง้ 

เม่ือไม่มีข้อซกัถามเพิ่มเติม ประธานขอให้ที่ประชมุออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ โดยการอนมุตัิในวาระนี ้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนมุตัิการจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยจา่ยจากก าไรสทุธิของผลการด าเนินงานในปี 2559 ในอตัราหุ้น
ละ 3.20บาท รวมเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 1,871.1 ล้านบาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง 

เห็นด้วย  574,569,914 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 20  เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานกลา่วตอ่ที่ประชมุวา่ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 15 ก าหนดวา่ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้คณะกรรมการของบริษัทพ้นจากต าแหน่ง
ทัง้คณะ และให้ที่ประชมุเลือกกรรมการของบริษัทขึน้ใหม ่ทัง้นี ้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ มีดงันี  ้

1. คณุโยชิอากิ อิชิมรูะ 
2. คณุสวุฒัน์ สืบสนัติกลุ 
3. คณุโอภาส ศรีพรกิจขจร 
4. คณุเกษมศกัดิ์ มสัยวาณิช 
5. คณุเคียวซเุกะ ซาซากิ 
6. คณุชิเกะซกึ ุฟคุดุะ 
7. คณุจิโร่ นิชิยามา่ 
8. คณุกนกพร องัสนุทรสฤษดิ์ 
9. คณุสวุิช สวุรุจิพร 

ในราวปลายเดือนมกราคม ถึง กุมภาพันธ์ ของปีนี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท เ ม่ือสิน้สุด
ระยะเวลาที่เปิดให้มีการเสนอชื่อบคุคล ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอรายชื่อบคุคลเพ่ือการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
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หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกบุคคลที่จะเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท มิได้ผ่านขัน้ตอนของคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจาก
บริษัทไม่มีการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลที่มี
คณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ประกาศของคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการ
ตลาดทนุ ที่ ทจ. 39/2559 และประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยที่เก่ียวข้องก าหนด 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่ครบก าหนดวาระทัง้ 9 ทา่นกลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

จากผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท คณุสวุฒัน์ สืบสนัติกุล คณุโอภาส ศรีพรกิจขจร และคณุเกษมศกัดิ์ มสัยวาณิช ได้รับ
การเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

ส าหรับรายละเอียดคณุสมบตัิของผู้ ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท รวมถึงประวตัิ การถือหุ้นในบริษัท การด ารงต าแหน่งใน
บริษัทอ่ืนจ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชมุ ตลอดจนนิยามของกรรมการอิสระของบริษัท มีรายละเอียดตามสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 7 

ตอ่จากนัน้ ประธานขอให้เลขานกุารบริษัทชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

นายพชระ วรรธนวินิจ เลขานกุารบริษัทชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนีด้งันี ้

ข้อบงัคบัข้อ 14 ของบริษัท ได้ก าหนดวิธีการเลือกตัง้กรรมการของบริษัทไว้เป็นแบบคะแนนเสียงสะสม หรือ Cumulative Voting ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายจะมี
คะแนนเสียงเทา่กบัจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู ่คณูด้วยจ านวนกรรมการที่จะเลือกตัง้ และผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยูท่ัง้หมดเลือกตัง้บคุคลคน
เดียว หรือหากประสงค์จะเลือกหลายคนเป็นกรรมการก็สามารถแบง่คะแนนเสียงที่มีอยูใ่ห้บคุคลใดมากน้อยเพียงใดก็ได้  

เพ่ือความเข้าใจเพิ่มขึน้ ขอยกตวัอยา่ง ดงันี ้ผู้ ถือหุ้นที่ถือหุ้นอยู ่100 หุ้น เม่ือคณูกบัจ านวนกรรมการที่ต้องเลือกตัง้ในปีนีจ้ านวน 9 คน ทา่นจะมีสิทธิออก
เสียงทัง้หมดเท่ากับ 900 เสียง ในการออกเสียงลงคะแนน ท่านสามารถออกเสียงทัง้หมด 900 เสียงให้กับผู้ ได้รับการ เสนอชื่อท่านใดท่านหนึ่งทัง้หมด 
900 เสียงก็ได้ หรือถ้าทา่นประสงค์จะเลือกหลายๆ คน หรืออยากจะเลือกทัง้ 9 คนเลย ก็สามารถท าได้โดยแบง่คะแนนเสียงที่ทา่นมีอยู ่900 เสียงให้ใคร
จ านวนเท่าใดก็ได้ เช่น ท่านประสงค์จะออกเสียงให้ผู้ ได้รับการเสนอชื่อท่านหนึ่งมากกว่าท่านอ่ืน ท่านก็สามารถลงคะแนนเสียงให้ผู้ ได้รับการเสนอชื่อ
ท่านนัน้ 500 เสียง ท่านจะเหลือจ านวนเสียงอยู่อีก 400 เสียง ท่านสามารถน า 400 เสียงไปเฉลี่ยลงคะแนนเสียงให้กับผู้ ได้รับการเสนอชื่ อท่านอ่ืน ๆ 
ทัง้หมด 8 ท่าน หรือจ านวนก่ีท่านก็ได้ แต่จ านวนคะแนนเสียงทัง้หมดที่ท่านลงคะแนนได้ส าหรับการเลือกตัง้กรรมการทัง้ 9 ท่านรวมแล้วจะต้องไม่เกิน 
900 เสียง 

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านกรอกจ านวนคะแนนเสียงที่ท่านประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนให้กับแตล่ะบุคคลในช่องต่อจากค าวา่ "เห็นด้วย" โดย
ประธานจะเสนอรายชื่อเป็นรายบุคคล หากท่านไม่ประสงค์จะเลือกบุคคลใดก็ให้ท่านท าเคร่ืองหมาย "ขีด"  ในช่องต่อจากค าว่า "เห็นด้วย" บริษัทจะ
จดัเก็บบตัรลงคะแนนเสียงภายหลงัจากที่ประธานได้ขานรายชื่อครบทกุคนแล้ว และจะจดัเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทกุใบเพื่อนับคะแนนเสียง หากท่ าน
ลงคะแนนเสียงครบถ้วนแล้วขอให้ยกมือเพ่ือให้เจ้าหน้าที่เก็บบตัรลงคะแนนเสียงของทา่น 

ส าหรับผู้ รับมอบฉันทะที่ผู้ มอบฉันทะได้กรอกรายละเอียดการมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะแล้วแต่ไม่มีการระบุจ านวนหุ้นที่ประสงค์จะออกเสี ยง
ลงคะแนนไว้ และคสัโตเดียน ขอให้ท่านกรอกบตัรลงคะแนนเสียงอีกครัง้โดยระบุจ านวนหุ้นที่จะแบ่งให้กับแต่ละบุคคล  ทัง้นี ้ในหนังสือมอบฉันทะได้
ก าหนดให้อ านาจผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทกุประการตามที่เห็นสมควรได้ หากไมไ่ด้มีการระบคุวามประสงค์ในการ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือที่ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ รวมถึงกรณีที่มีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถาม เม่ือไม่มีข้อซักถามใดประธานขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ โดยประธานจะเสนอรายชื่อเป็ น
รายบคุคลให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียงตามรายชื่อที่ปรากฏในบตัรลงคะแนนเสียง และจะมีการจดัเก็บบตัรลงคะแนนเสียงพร้อมกัน
ในคราวเดียว ขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียง เม่ือเรียบร้อยแล้ว ให้ยกมือเพ่ือให้เจ้าหน้าที่เก็บบตัรลงคะแนนเสียงดงักลา่ว 

จากนัน้ประธานขอให้ที่ประชมุออกเสียงลงคะแนน โดยประธานเสนอรายชื่อกรรมการเป็นรายบคุคลให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเรียงตามล าดบัดงันี ้
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1. นายโยชิอากิ อิชิมรูะ 
2. นายสวุฒัน์ สบืสนัติกลุ 
3. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร 
4. นายเกษมศกัดิ์ มสัยวาณิช 
5. นายเคียวซเุกะ ซาซากิ 
6. นายชิเกะซกึ ุฟคุดุะ 
7. นายจิโร่ นิชิยามา่ 
8. นางสาวกนกพร องัสนุทรสฤษดิ ์
9. นายสวุิช สวุรุจิพร 

ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติเลือกตัง้กรรมการบริษัททัง้ 9 ทา่น กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งโดยมีผลลงคะแนนดงันี ้

 
ชื่อ  คะแนนเสียง 

1. นายโยชิอากิ อิชิมรูะ กรรมการ 576,911,582 
2. นายสวุฒัน์ สืบสนัติกลุ กรรมการอิสระ 577,798,374 
3. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร กรรมการอิสระ 577,792,874 
4. นายเกษมศกัดิ์ มสัยวาณิช กรรมการอิสระ 577,279,374 
5. นายเคียวซเุกะ ซาซากิ กรรมการ 577,804,126 
6. นายชิเกะซกึ ุฟคุดุะ กรรมการ 577,814,174 
7. นายจิโร่ นิชิยามา่ กรรมการ 577,816,481 
8. นางสาวกนกพร องัสนุทรสฤษดิ ์ กรรมการ 577,780,165 
9. นายสวุิช สวุรุจิพร กรรมการ 511,489,467 

วาระที่ 7.  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธานกลา่วตอ่ที่ประชมุวา่ ในวาระนี ้ จะเป็นการพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
พิจารณาและอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2560 เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ไมเ่กิน 15 ล้านบาทเพ่ือจดัสรรให้แก่กรรมการทัง้คณะ ทัง้นี ้
คา่ตอบแทนดงักลา่วมีจ านวนเทา่กบัปีที่ผ่านมา และไมมี่สิทธิประโยชน์อ่ืนส าหรับกรรมการบริษัท 

บริษัทไม่มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน เพื่อท าหน้าที่ในการพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการ แต่คณะกรรมการของบริษัท
พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบอ้างอิงกบัอตัราคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัทใน
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกันกับบริษัท โดยค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าบ าเหน็จกรรมการ และเบีย้ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยข้อมลูเปรียบเทียบคา่ตอบแทนกรรมการในปี 2558-2560 และคา่ตอบแทนกรรมการที่เสนอปรากฎตามหนงัสือเชิญประชมุ ในหน้า 4 

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถาม  

นายอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่บริษัทเติบโตขึน้มากและมีก าไรมาก เหตใุดจงึจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการเป็นจ านวน 15 ล้านบาทเทา่กนัทกุปีโดย
ไมมี่ผลประโยชน์อ่ืน 

นายโยชิอากิ อิชิมรูะ ประธานกรรมการบริษัท กลา่ววา่คา่ตอบแทนกรรมการที่เสนออนมุตัิระบไุว้วา่ไม่เกิน 15 ล้านบาท แตจ่ านวนคา่ตอบแทนกรรมการ
ที่จา่ยจริงนัน้ขึน้อยูก่บัผลประกอบการของแตล่ะปี 

เม่ือไม่มีผู้ ซักถามเพิ่มเติมประธานขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยการอนุมัติในวาระนี  ้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ  
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ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุอนมุติก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2560 เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้
ไมเ่กิน 15 ล้านบาทเพ่ือจดัสรรให้กรรมการทัง้คณะตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีง 

เห็นด้วย  574,554,814 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9973 
ไมเ่ห็นด้วย  12,700  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0022 
งดออกเสียง 2,420  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0004 

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีส าหรับปีบัญชี 2560 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ประธานกลา่วตอ่ที่ประชมุวา่ ตามมาตรา 120 แหง่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแตง่ตัง้
ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีทกุปี ในการแตง่ตัง้สามารถแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมได้ อยา่งไรก็ดี ตามประกาศที่เก่ียวข้องของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชีเม่ือผู้สอบบญัชีราย
เดิมท าหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทเป็นระยะเวลา 5 ปีติดตอ่กนั ในการประชมุนี ้ ประธานขอเชิญคณุสวุฒัน์ สืบสนัติกลุ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแถลงตอ่ที่ประชมุในเร่ืองนี ้

นายสวุฒัน์ สืบสนัติกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและทบทวนการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชี บริษัท  
ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการท าหน้าที่ของผู้สอบบญัชีเป็นไปด้วยดี และมีทีมงานที่มี
ประสบการณ์และมีมาตรฐานการปฏิบตัิงานเป็นที่ยอมรับ คณะกรรมการตรวจได้ทบทวนแล้วเห็นวา่ผู้สอบบญัชียงัคงมีความเป็นอิสระในการท าหน้าที่ 
และไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์และมีสว่นได้สว่นเสียกบับริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว  

คณะกรรมการตรวจสอบ จงึเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ นายมนญู มนสูขุ ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4292 และ/หรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4301 และ/หรือนางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตเลขที่ 5035  แหง่ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2560  โดยให้ผู้สอบบญัชีทา่นใดท่าน
หนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีที่เสนอนี ้นายมนญู มนสูขุ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ
บริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี คือในปี 2558 -2559  

ส าหรับคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ก าหนดเป็นจ านวนเงิน 2,470,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.11 จากอตัรา
เดิมในปี 2559 เน่ืองจากผู้ สอบบัญชีต้องมีขอบข่ายการตรวจสอบเพิ่มขึน้ในขัน้ตอนและมีความรับผิดชอบตามกฎเกณฑ์ที่ก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   

ตารางเปรียบเทียบคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีมีรายละเอียดตามหนงัสือเชิญประชมุ ในหน้า 4 

จากนัน้ ประธานกลา่ววา่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทส าหรับปี
บญัชี 2560 และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม เม่ือไม่มีข้อซกัถามใด ประธานขอให้ที่ประชมุออกเสียงลงคะแนน โดยการอนมุตัิในวาระนี  ้จะต้องได้รับคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนมุตัิการแตง่ตัง้ นายมนญู มนสูขุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4292 และ/หรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4301 และ/หรือนางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5035 แห่ง บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2560 และ ก าหนดคา่สอบบญัชีของบริษัทเป็นจ านวนเงิน 2,470,000 บาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง 

เห็นด้วย  574,567,514 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 2,420  เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
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วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้ จัดการใหญ่ กล่าวว่าในนามของผู้บริหาร ขอรายงานต่อที่ประชุมถึงเร่ืองการต่อต้านคอรัปชั่น  บริษัทได้จัดตัง้
คณะกรรมการระเบียบปฏิบตัิ (Compliance Committee) ซึง่ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่บริหารทัง้หมดโดยมีหน้าที่ดแูล ควบคมุ การปฏิบตัิตามประมวล
จริยธรรมซึ่งรวมถึงการต่อต้านการคอรัปชัน่ด้วย ปัจจบุนัได้มีข้อเรียกร้องให้บริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิภาคเอกชนไทยในการ
ตอ่ต้านการทจุริต และขณะนีบ้ริษัทก าลงัศกึษาการเข้าร่วมโครงการดงักลา่ว และเม่ือมีการตดัสินใจในเร่ืองดงักลา่วแล้วบริษัทจะประกาศต่อสาธารณะ
ตอ่ไป 

ประธานกลา่วขอบคณุที่ประชมุและปิดประชมุเวลา 13.40 น. 

          

         X 

          (นายโยชิอากิ อิชิมรูะ) 
              ประธานที่ประชมุ 


