รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ครัง้ ที่ 45
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จากัด (มหาชน)
วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560
ห้ อง Banyan Ballroom โรงแรมบันยันทรี กรุ งเทพ
เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นายพชระ วรรธนวินิจ เลขานุการบริ ษัทกล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นและเรี ยนเชิญนายโยชิอากิ อิชิมรู ะ ประธานกรรมการบริ ษัทซึ่งทาหน้ าที่เป็ นประธานที่
ประชุม ดาเนินการประชุม
นายโยชิอากิ อิชิมรู ะ ประธานที่ประชุมกล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นสูก่ ารประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ครัง้ ที่ 45 ของบริษัท และกล่าวว่ามีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วม
ประชุมด้ วยตนเองจานวน 115 ราย ถือหุ้นจานวน 737,280 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจานวน 138 ราย ถือหุ้นจานวน 569,818,282 หุ้น รวมผู้ถือหุ้น
มาประชุมจานวน 253 ราย นับจานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 570,555,562 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 97.5786 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัทครบเป็ นองค์
ประชุมตามข้ อบังคับของบริษัทข้ อ 32
ในการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี ้ กรรมการของบริษัทจานวน 9 ท่านได้ เข้ าร่วมประชุมด้ วยได้ แก่
1.
นายสุวิช สุวรุจิพร
2.
นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์
3.
นายจิโร่ นิชิยาม่า
4.
นายชิเกะซึกุ ฟุคดุ ะ
5.
นายโยชิอากิ อิชิมรู ะ
6.
นายเคียวซุเกะ ซาซากิ
7.
นายสุวฒ
ั น์ สืบสันติกลุ
8.
นายโอภาส ศรีพรกิจขจร และ
9.
นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช
นอกจากนี ้ มีผ้ บู ริหารของบริษัทเข้ าร่วมประชุม จานวน 5 ท่าน โดยมี
1.
2.
3.
4.
5.

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

การประชุมในวันนี ้ บริ ษัทได้ เรี ยนเชิญตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเข้ าร่วมประชุมด้ วยเพื่อตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี
ของบริ ษัท และมีทีมงานที่ปรึกษากฎหมายจากบริ ษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จากัด มาเข้ าร่วมประชุมเพื่อตอบข้ อซักถามทางกฎหมายเกี่ยวกับการ
ประชุม และตรวจสอบการนับคะแนนเสียงให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทด้ วย นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ จดั ให้ มีผ้ ทู าหน้ าที่เป็ นล่ามแปลใน
การประชุมนี ้
ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ประธานขอให้ เลขานุการบริษัทชี ้แจงเกี่ยวกับวิธีการดาเนินการประชุมและขันตอนการออกเสี
้
ยงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น
ในแต่ละวาระ
นายพชระ วรรธนวินิจ เลขานุการบริษัท ชี ้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีการดาเนินการประชุมและขันตอนการออกเสี
้
ยงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1.

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลาดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนาเสนอข้ อมูลในแต่ละวาระ และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อ
ผู้รับมอบฉันทะซักถามก่อนแล้ วจึงจะให้ มีการลงมติสาหรับวาระนัน้ ๆ กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้ องการซักถามหรือแสดงความเห็น
1

กรุณายกมือขึน้ และขอให้ ท่านแจ้ งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็ นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้ งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้ ที่
ประชุมทราบด้ วย
2.

ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

3.

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะแต่ละท่านจะได้ รับแจกบัตรลงคะแนนเสียงขณะลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม หากท่านใดยัง
ไม่ได้ รับบัตรลงคะแนนเสียง กรุณายกมือขึ ้นเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบการออกบัตรลงคะแนนเสียงให้ กบั ท่านต่อไป

4.

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเว้ นวาระที่ 2 และ 3 ซึง่ เป็ นวาระเสนอเพื่อรับทราบ และวาระที่ 6 เรื่องการเลือกตังกรรมการ
้
ผู้
ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้ วย หรื อประสงค์จะงดออกเสียงในวาระนัน้ ขอให้ ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้ รับแจก
ขณะลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม เมื่อเรียบร้ อยแล้ ว ขอให้ ยกมือเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียง
ในการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง หากมีการลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือมีการแก้ ไขแต่ไม่มีการลงลายมือชื่ อกากับ หรือมี
การแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้ นกรณีของ Custodian) หรือมีการขีดฆ่าบัตรทังบั
้ ตร จะถือเป็ นบัตรเสีย
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มิได้ คดั ค้ าน หรือ งดออกเสียง จะถือว่าท่านเห็นด้ วย ท่านไม่ต้องกรอกบัตรลงคะแนนเสียง หรือส่งบัตรลงคะแนน
เสียง

5.

สาหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6 เรื่องการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกจากตาแหน่งตามวาระ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรือผู้รับมอบ
ฉันทะออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามรายชื่อกรรมการที่เสนอเป็ นรายบุคคล และบริ ษัทจะใช้ วิธีการเลือกตังกรรมการตามที
้
่
ข้ อบังคับข้ อ 14 ของบริ ษัทกาหนดไว้ คือ วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสมหรื อ Cumulative Voting ส่วนรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน
บริ ษัทจะแจ้ งให้ ทราบในวาระดังกล่าว ในการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงสาหรับการเลือกตังกรรมการ
้
บริ ษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทังหมด
้
เพื่อนับคะแนนเสียงการเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล

6.

ในการนับคะแนนเสียงในทุกวาระ ยกเว้ นวาระที่ 6 เรื่องการเลือกตังกรรมการ
้
บริษัทจะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียงในวาระ
นัน้ หักออกจากจานวนเสียงทัง้ หมดที่เข้ าร่ วมประชุม ส่ วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงเห็นด้ วยในวาระนัน้ ๆ ทัง้ นี ้ ในกรณีที่ไม่มีผ้ ูใด
คัดค้ านหรือแสดงความเห็นเป็ นอย่างอื่น ให้ ถือว่า ที่ประชุมเห็นด้ วยหรือมีมติอนุมตั ิ
นอกจากนี ้ ในการนับคะแนนเสียง เพื่อมิให้ เป็ นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียง ประธานในที่ประชุมอาจขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
วาระถัดไป

ประธานเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถามเกี่ยวกับวิธีการดาเนินการประชุมหรื อการออกเสียงลงคะแนน เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานเริ่ มการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 44
ประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 44 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ตามสาเนารายงานการ
ประชุม ซึง่ ได้ บนั ทึกถูกต้ องตามความเป็ นจริง และได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ประธานขอให้ ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยการอนุมตั ิวาระนี ้จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 44 ประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ด้ วยคะแนนเสียง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

574,391,523
0
10

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 2

วาระที่ 2

รับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2559 และรายงานประจาปี ของคณะกรรมการ

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการขอถือโอกาสนี ้นาเสนอข้ อมูล ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบภาพรวมเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัทในปี 2559 โดย
ประธานได้ เชิญกรรมการผู้จดั การใหญ่เป็ นผู้รายงานต่อที่ประชุม
นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดั การใหญ่ กล่าวขอบคุณผู้มีสว่ นได้ เสียทุกท่านที่กรุณาให้ การสนับสนุนอย่างสูงแก่บริษัทมาอย่างต่อเนื่อง บมจ.ไทย
เซ็นทรัลเคมี สามารถการประกอบการอย่างประสบผลสาเร็จในฐานะผู้ผลิตและผู้จดั จาหน่ายปุ๋ ยเคมีรายใหญ่ที่สดุ ในประเทศไทยมากว่า 40 ปี แล้ ว ด้ วย
การสนันสนุนลัความร่วมมืออย่างเข้ มแข็งจากผู้มีสว่ นได้ เสียทุกท่าน ซึง่ หมายถึงทังผู
้ ้ ถือหุ้น ลูกค้ า ผู้จดั หาสินค้ า ชุมชนท้ องถิ่น และเกษตรกร
ในปี 2559 เศรษฐกิจไทยยังคงฟื น้ ตัวต่อไปในอัตราที่สงู ขึ ้นเล็กน้ อยกว่าปี ก่อนหน้ า ปั จจัยขับเคลื่อนหลักยังคงเป็ นการใช้ จา่ ยจากภาครัฐและอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวขาเข้ า การผลิตภาคการเกษตรไม่ได้ เติบโตขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ แต่ดีขึ ้นจากที่ลดลงในปี ก่อน
การประกอบการของบริษัทได้ รับผลกระทบจากอุปสงค์ปยเคมี
ุ๋
ที่ลดลงอันเนื่องจากภัยแล้ ง และเกษตรกรมีกาลังซื ้อที่ไม่เพียงพอ ภัยแล้ งอย่างรุนแรงซึง่
เกิดขึ ้นในประเทศไทยในช่วงสองปี ที่ผา่ นมาได้ สิ ้นสุดลงเมื่อฝนเริ่มตกในปลายเดือนพฤษภาคม ปริมาณฝนตกตามปกติในช่วงฤดูฝน ทาให้ การเพาะปลูก
พืชผลหลักฟื น้ ตัวจากปี ก่อน แต่ราคาพืชผลการเกษตรทีต่ กต่าทาให้ กาลังซื ้อของเกษตรกรไม่ฟืน้ ตัวในปี นนั ้ เพื่อสนับสนุนเกษตรกร บริษัทได้ เข้ าร่วมการ
รณรงค์ของรัฐบาลให้ ลดราคาขายปุ๋ ย ซึง่ ได้ ดาเนินการอย่างต่อเนื่องจากปี ก่อนจนถึงปี นี ้
ถึงแม้ ว่าบริ ษัทจะเห็นการฟื น้ ตัวในครึ่งหลังของปี แต่การใช้ ปยเคมี
ุ๋
โดยรวมในประเทศไทยยังคงอยู่ในระดับต่าเช่นเดียวกับปี 2558 ในสถานการณ์เช่นนี ้
คณะผู้บริหารได้ ดาเนินงานบริษัทอย่างสอดคล้ องกับนโยบายการประกอบการเพื่อที่จะสร้ างผลตอบแทนจากการลงทุนที่น่าพอใจสาหรับผู้ถือหุ้นทุ กราย
โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปี ก่อน กล่าวคือ
1) การเฝ้าติดตามตลาดอย่างรอบคอบ เพื่อให้ ทราบถึงอุปสงค์และความต้ องการที่แท้ จริงของเกษตรกร เพื่อที่จะวางแผนการผลิตและการจัดซื ้อ
จัดหาของบริษัทอย่างเหมาะสมและคล่องตัว โดยมีจดุ มุง่ หมายเพื่อลดระดับสินค้ าคงคลังให้ ต่าที่สดุ
2) การรักษามาตรฐานสูงสุดทางด้ านคุณภาพของผลิตภัณฑ์
3) การท้ าทายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง
4) การไม่เก็งกาไร และ
5) การสร้ างความพึงพอใจของลูกค้ าและเกษตรกร
ด้ วยการดาเนินงานบริษัทตามนโยบายนี ้ บริษัทสามารถลดสินค้ าคงคลังให้ อยูใ่ นระดับต่าสุด และได้ รับผลกาไรสูงสุดเมื่อราคาวัตถุดบิ ระหว่างประเทศ
ปรับลดลง
สาหรับบริษัท ปี 2559 เป็ นปี ที่น่าจดจาเนื่องจากบริษัทได้ เปิ ดสานักงานสาขาในต่างประเทศแห่งแรกในกรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ และได้ จดั ตังบริ
้ ษัท
ทีซีซีซี เมียนมาร์ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยในต่างประเทศแห่งแรกของเรา สาขากรุงย่างกุ้งเปิ ดขึน้ เพื่อทาการตลาดผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทไปยังเกษตรกร
ชาวเมียนมาร์ ซงึ่ ไม่ค้ นุ เคยกับปุ๋ ยคุณภาพสูง และบริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จากัด จัดตังขึ
้ ้นเพื่อนาเข้ าและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทในประเทศเมียน
มาร์ ซึง่ สอดคล้ องตามกลยุทธ์การเติบโตขึ ้นเป็ นบริษัทปุ๋ ยชันน
้ าประจาภูมิภาคของบริษัท
ดังนัน้ ในปี 2559 กาไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของบริษัทใหญ่จงึ เท่ากับ 2,305 ล้ านบาท และกาไรต่อหุ้นเท่ากับ 3.94 บาท
สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูงบการเงินและข้ อมูลที่ระบุในรายงานประจาปี ซงึ่ ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามในประเด็นข้ อสงสัย
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น กล่าวชื่นชมบริ ษัทที่สามารถจัดการประชุมผู้ถือหุ้นได้ ก่อนเดือนเมษายนและเป็ นวันเดียวกับปี ที่ผ่านมาคือวันที่ 29
มีนาคม ในวาระที่ 2 นี ้เป็ นวาระเพื่อรับทราบผลการดาเนินงาน ดังนันค
้ าถามที่จะถามก็จะไม่เป็ นคาถามนา จากรายงานประจาปี หน้ า 16-17 เป็ นข้ อมูล
ทางการเงินโดยสรุปซึ่งทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นเช่นตนทราบถึงสุขภาพของ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ถึงแม้ ว่ายอดขายจะลดลงแต่กาไรของบริ ษัทดีขึน้ ตน ขอชื่นชม
เพียงครึ่งหนึ่งและขอถามว่าคณะกรรมการพิจารณาเช่นไรเมื่อบริษัทมีกาไรต่อหุ้น 3.94 บาท แต่พิจารณาจ่ายเงินปั นผลเพียง 1.50 บาทต่อหุ้น ในขณะที่
เมื่อปี ที่ผ่านมาบริษัทมีกาไรต่อหุ้น 2.33 บาท จ่ายเงินปั นผลถึง 2.30 บาทต่อหุ้น ตนอยากทราบว่าผู้ถือหุ้นมีอะไรบกพร่องจึงถูกลงโทษด้ วยการลดเงินปั น
ผลลง คาถามถัดมา ในรายงานประจาปี หน้ าที่ 17 อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนหนี ้สินต่อทุนค่อนข้ างดีมาก อยากทราบว่าบริ ษัทจะสามารถเร่ง
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เพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานเพื่อสร้ างผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ มากกว่านี ้ได้ หรื อไม่ ตนเชื่อว่าบริษัทมีศกั ยภาพรวมถึงเงินทุนเพียงพอที่จะทา
ได้
ประธานกล่าวว่า ในเรื่องของเงินปั นผลที่ประชุมจะได้ พิจารณาในรายละเอียดต่อไปในวาระที่ 5
นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดั การใหญ่กล่าวว่า ในรายงานประจาปี หน้ า 16 ที่แสดงถึงการจ่ายเงินปั นผลในอัตรา 1.50 บาทต่อหุ้นนัน้ เป็ นการ
จ่ายเงินปั นผลจากผลประกอบการของปี ที่ผ่านมาคือปี 2559 ส่วนคาถามถัดมา อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทในปั จจุบนั อยูใ่ นระดับที่สงู อยูแ่ ล้ ว และ
บริษัทก็จะพยายามรักษาอัตราส่วนดังกล่าวให้ อยูใ่ นระดับสูงต่อไปเท่าที่จะสูงได้
นางสาวเจนจิรา สมบัติเจริ ญวงศ์ ผู้ถือหุ้น กล่าวชื่นชมผลประกอบการในปี ที่ผ่านมาของบริษัทที่อยูใ่ นระดับยอดเยี่ยมซึ่งจะส่งผลต่อราคาหุ้นให้ ขึ ้นไปสู่
จุดสูงสุดใหม่ได้ ตนเฝ้ารอราคาหุ้นที่สูงเช่นนี ม้ าหลายปี ตงแต่
ั ้ ปี 2554 ซึ่งตนได้ ซือ้ หุ้นของ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี และขอแสดงความยินดีต่อผู้ถือหุ้น
ทังหลายที
้
่ได้ รับอานิสงค์จากการที่ราคาหุ้นปรับตัวขึ ้นกันถ้ วนหน้ า ตนขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจากใจจริ งที่ได้ ท่มุ เทแรงกายแรงใจ
บริหารงานจนประสบผลสาเร็จในวันนี ้ ที่ได้ ทาให้ ความฝันของตนเป็ นจริง ตนมีข้อสังเกตประการหนึ่ง คือ โดยปกติกาไรสุทธิมกั จะสัมพันธ์กบั รายได้ รวม
แต่ในปี ที่ผ่านมากาไรของบริษัทเพิ่มขึ ้นอย่างมาก สวนทางกับรายได้ รวมที่ลดลงในจานวนค่อนข้ างมาก หากเปรียบเทียบกับงบการเงินปี 2556 ซึง่ แสดง
รายได้ รวมที่ 22,525 ล้ านบาท คิดเป็ นกาไรต่อหุ้นที่ 3.60 บาท แต่ปีที่ผ่านมารายได้ รวมลดลงเหลือเพียง 12,683 ล้ านบาท แต่ยงั สร้ างปรากฏการณ์กาไร
ต่อหุ้นเป็ นจานวน 3.94 บาท ซึ่งเป็ นเรื่ องที่มหัศจรรย์ และน่าประหลาดใจมาก ตนขอให้ บริ ษัทได้ พยายามต่อไปเพื่อพิสจู น์ ให้ เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึน้ นี ้ไม่ใช่
เรื่องบังเอิญแต่เป็ นสิ่งที่เกิดจากการกลัน่ กรองวิสยั ทัศน์ของเหล่าผู้บริหารจนตกตะกอนกลายเป็ นกลยุทธ์เชิงรุกทางธุรกิจ และนี่คือชัยชนะของพวกเราทุก
คน ตนขอส่งผ่านกาลังใจไปยังผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ตนตังตารอคอยที
้
่จะเห็นบริษัทเติบโตอย่างยัง่ ยืน ปั จจุบนั บริษัทได้ ดาเนินกิจการมาถูกทาง
แล้ วและขอให้ นาพาบริ ษัทให้ เติ บโตอย่างยัง่ ยืนต่อไป ตนประทับใจในอัตรากาไรสุทธิ ในอัตรา 18.18 เป็ นอย่างมากและขอให้ บริ ษัทรักษาระดับอัตรา
ดังกล่าวไว้ ตนขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกคนได้ ปรบมือเพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจและเป็ นการแสดงความยินดีตอ่ ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน
ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นรวมถึงความปราถนาดีที่มอบให้ กบั บริษัท
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น กล่าวชื่นชมบริษัทถึงผลประกอบการที่ดีแม้ วา่ จะอยูใ่ นช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดี การเพาะปลูกไม่ดี น ้าแล้ ง คูแ่ ข่งเยอะ และแม้ วา่
ต้ นทุนวัตถุดิบลดลงแต่บริษัทก็สามารถทากาไรได้ ดี ตามที่คณะกรรมการกล่าวไว้ วา่ กาไรของบริษัทมาจาก 2 ส่วนด้ วยกันคือการบริหารการจัดการที่ดีขึ ้น
และกาไรพิเศษจากการขายอสังหาริ มทรัพย์ บางอย่าง ตนขอสอบถามถึงเรื่ องดังกล่าว คาถามแรก เมื่อพิจารณาอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทในปี ที่
ผ่านมาแล้ ว บริ ษัทได้ มีระยะเวลาการรับชาระหนีเ้ ร็ วขึน้ มากแต่บริ ษัทก็จ่ายหนีใ้ ห้ กับเจ้ าหนีเ้ ร็ วขึน้ มากด้ วยเช่นกัน ซึ่งจะเป็ นผลให้ กระแสเงินสดของ
บริ ษัทลดลง อยากทราบว่าวิธีนีเ้ ป็ นนโยบายของบริ ษัทใช่หรือไม่ ซึ่งอาจจะส่งผลให้ กระแสเงินสดของบริ ษัทไม่เพียงพอ หรื อการที่บริ ษัทชาระหนี ้เร็วขึ ้น
เป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาท คาถามที่สอง กาไรที่ได้ จากการจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ประมาณ 250 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นกาไรที่ไม่เกี่ยวข้ อง
กับการบริหารงานหรื อทาให้ บริษัทเติบโตได้ อยากสอบถามว่าเหตุใดจึงต้ องขายอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว กาไรที่ได้ เมื่อหักค่าเสื่อมราคาจานวน 21 ล้ าน
บาทแล้ ว เป็ นการได้ กลับมาจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ใช่หรื อไม่ คาถามที่สาม การที่บริ ษัทจัดตังโรงงานที
้
่ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งบริ ษัทได้ สิทธิการเช่า
ประมาณ 50 ปี และต้ องชาระสิทธิการเช่าเป็ นจานวนประมาณ 100 ล้ านบาท เป็ นการเช่าครัง้ เดียวใช่หรือไม่ อย่างไร
นายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน กล่าวว่าสาหรับคา ถามแรกนัน้ ในรายงานประจาปี หน้ า 17 ได้ แสดง
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ยของปี 2559 ที่ 21 วัน ในขณะที่ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ยของปี 2558 อยู่ที่ 35 วัน ส่วนระยะเวลาชาระหนี ้ของปี 2559 อยู่ที่ 13.71
วัน ในขณะที่ระยะเวลาชาระหนี ้ของปี 2558 อยูท่ ี่ 28.41 วัน การที่ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ยและระยะเวลาชาระหนี ้ลดลงนันเนื
้ ่องจากบริษัทได้ จาหน่ายเงิน
ลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัทย่อย 3 บริ ษัทไปในวันที่ 1 เมษายน 2558 ซึ่งบริ ษัทย่อยทัง้ 3 บริ ษัทมีระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ยและระยะเวลาชาระหนี ้ที่นาน
อย่างไรก็ดี อัตราส่วนทางการเงินของปี 2558 ยังรวมข้ อมูลของบริษัทย่อย 3 บริษัทไว้ บริษัทจึงมีระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ยและระยะเวลาชาระหนี ้นาน แต่
ในปี 2560 บริษัทไม่ได้ รับผลกระทบจากบริษัทย่อย 3 บริษัทแล้ ว อัตราส่วนดังกล่าวจึงดีขึ ้น
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าอัตราส่วนดังกล่าวจะคงอยูใ่ นระดับนี ต้ อ่ ไปใช่หรือไม่
นายชิเกะซึกุ ฟุคดุ ะ กรรมการรองผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน ตอบว่าใช่ และได้ ตอบคาถามที่สองว่าบริษัทได้ จาหน่ายที่ดินในอาเภอบาง
ปู (จังหวัดสมุทรปราการ) ในเดือนตุลาคม 2559 ให้ แก่ผ้ ซู ื ้อ บริ ษัทไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ในที่ดิน ดังกล่าว ที่ดินมีเนือ้ ที่ประมาณ 262 ไร่และมีราคาทางบัญชี
(Book value) ประมาณ 300 ล้ านบาท ราคาขายที่ดินประมาณ 500 ล้ านบาท บริษัทได้ กาไรประมาณ 276 ล้ านบาท บริษัทได้ รับชาระราคาที่ดินในเดือน
ตุลาคม 2559
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นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดั ารใหญ่ กล่าวว่าในเรื่ องที่เกี่ยวกับบริ ษั ท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จากัด ซึ่งจัดตังขึ
้ น้ ในปี ที่ผ่านมา กาลัง มีการก่อสร้ า ง
โรงงานบรรจุภณ
ั ฑ์ในเมืองติลาว่าซึ่งอยู่ชานเมืองกรุงย่างกุ้ง ติลาว่ามีเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งมีที่ดินให้ เช่าโดยมีเงื่อนไขเพียงอย่างเดียวว่าบริ ษัทที่จะเช่า
ที่ดินจะต้ องทาสัญญาเช่าประมาณ 50 ปี บริษัทก็ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขนัน้ ส่วนค่าเช่าเป็ นการจ่ายครัง้ เดียว
นายปั ญญา แสวงโชคชัย ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาววราคณา หลัก คา กล่าวว่าตนถือหุ้นบริ ษัทมากว่า 10 ปี ซึ่งปี นีเ้ ป็ นปี ที่บริ ษัทมีกาไรสูงสุดตังแต่
้ ตน
ถือหุ้นมาและกล่าวขอบคุณผู้บริหาร ตนมาจากจังหวัดอุบลราชธานี ต้ องการมาฟังผู้บริหารพูดเนื่องจากในรายงานประจาปี ผ้ บู ริหารพูดน้ อย และได้ ถาม
ว่าก่อนที่จะมีการจัดตังบริ
้ ษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จากัด บริ ษัทได้ เข้ าไปทาตลาดในประเทศเมียมาร์ บ้างหรื อไม่ อาจจะเป็ นการขายสินค้ าผ่านตัวแทนเพื่อ
สร้ างความรับรู้ให้ กบั เกษตรกรในประเทศเมียนมาร์
นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่าบริ ษัทได้ ส่งออกสินค้ าไปยังประเทศเมียนมาร์ มากว่า 10 ปี แล้ ว บริ ษัทจึงเป็ นผู้จัดหาปุ๋ ยใน
ประเทศเมียนมาร์ อยู่แล้ ว นอกจากนี ้ ประเทศเมียนมาร์ มีพืน้ ที่ในการทาการเกษตรมากจึงมีความต้ องการใช้ ปยสู
ุ๋ ง แต่ในปั จจุบันปุ๋ ยเคมีที่ใช้ กันใน
ประเทศเมียนมาร์ เป็ นปุ๋ ยคุณภาพต่า จึงเป็ นโอกาสของบริษัทที่จะสามารถมีสว่ นแบ่งตลาดปุ๋ ยคุณภาพสูงในประเทศเมียนมาร์ อย่างมีนยั สาคัญ บริษัทได้
ทาการศึกษาอย่างมากก่อนที่จะจัดตังบริ
้ ษัทย่อยในประเทศเมียนมาร์ เมื่อปลายปี ที่ผ่านมา บริษัทมีแผนกลยุทธ์ในการเติบโตในประเทศเมียนมาร์
นายปั ญญา แสวงโชคชัย ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาววราคณา หลักคา สอบถามว่าในการตังบริ
้ ษัทในประเทศเมียนมาร์ ใช้ งบประมาณเท่าใด
นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดั การใหญ่ กล่าวว่ารายงานประจาปี ได้ แสดงเงินลงทุนในบริษัท ทีซีซีซี เมีย นมาร์ จากัดเป็ นจานวน 12.5 ล้ านเหรียญ
สหรัฐ ซึง่ เป็ นเงินลงทุนเริ่มต้ นครอบคลุมการดาเนินการในระยะเริ่มต้ นของบริษัทย่อยดังกล่าว บริษัทไม่สามารถเปิ ดเผยรายจ่ายของบริษัทย่อยในปี นี ้ได้
นายปั ญญา แสวงโชคชัย ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาววราคณา หลักคา กล่าวว่าข้ อมูลใดที่เปิ ด เผยได้ ก็ควรเปิ ดเผยให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ อย่างไรก็ดี ตนก็
เข้ าใจว่าเป็ นความลับทางธุรกิจ และสอบถามต่อว่าการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ นี ้ เป็ นการอัดเม็ดปุ๋ ยจาหน่ายหรื อเป็ นการสัง่ ปุ๋ ยเคมีเข้ าไปบรรจุแล้ ว
จาหน่าย
นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดั การใหญ่ กล่าวว่าบริษัทวางแผนที่จะส่งออกปุ๋ ยผสมอัดเม็ดซึง่ ผลิตที่โรงงานของบริษัทในประเทศไทยไปยังบริษัท ที
ซีซีซี เมียนมาร์ จากัด ซึง่ จะเป็ นผู้บรรจุและจาหน่ายให้ แก่ลกู ค้ าในประเทศเมียนมาร์
นายปั ญญา แสวงโชคชัย ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาววราคณา หลักคา สอบถามต่อว่าในการทาการตลาดในประเทศเมียนมาร์ กว่า 10 ปี ที่ผ่านมา มีการ
เติบโตขึ ้นหรือไม่
นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดั การใหญ่ กล่าวว่ายอดขายมีการเติบโตขึ ้นเรื่อยๆ แต่บริษัทเห็นว่าขณะนี ้เป็ นเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนเนื่องจาก
มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลในประเทศเมียนมาร์ ซึ่งทาให้ บริ ษัทต่างชาติเช่นบริ ษัทมีอิสระมากขึน้ ที่จะลงทุนในธุรกิจการเกษตร บริ ษัทจึงได้
ตัดสินในลงทุนในปี ที่ผ่านมา และบริษัทเห็นว่าจากนโยบายดังกล่าวตลาดในประเทศเมียนมาร์ จะมีการขยายตัวมากขึ ้นกว่าในอดีต
นายปั ญญา แสวงโชคชัย ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาววราคณา หลักคา กล่าวว่าปี ที่ผ่านมาบริษัทมีกาไรต่อหุ้นเกือบ 4 บาท แต่หากอ่านรายงานประจาปี
แล้ วจะเห็นว่าเป็ นกาไรที่เกิดจากการบริ หารต้ นทุน บริ หารการขนส่ง ตนขอสอบถามว่าคณะกรรมการบริ หารจะบริ หารบริ ษัทให้ มีกาไรสูงขึน้ ได้ อย่างไร
นอกเหนือจาก 2 แนวทางที่กล่าวมาข้ างต้ น เพราะเมื่อตนอ่านรายการประจาปี ของทุกปี ก็จะพบแต่การบริหารต้ นทุนและการบริหารการขนส่ง หากน ้ามัน
แพงขึ ้นหรือต้ นทุนสินค้ าสูงขึ ้น คณะกรรมการจะบริหารด้ วยแนวทางอื่นอย่างไร
นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่าแนวทางอื่นในการบริ หารอื่น ที่จะสามารถทากาไรให้ บ ริ ษัทได้ คื อผลิตและจาหน่า ยสิน ค้ า
คุณภาพสูงให้ ตรงตามความต้ องการของลูกค้ า บริ ษัทพยายามปรับปรุงคุณภาพของสินค้ าให้ ดีขึ ้นทุกๆ ปี นอกจากนี ้ การขยายตลาดโดยการส่งออกไป
ยังประเทศเพื่อนบ้ านเช่น เมียนมาร์ กัมพูชา ลาว ซึ่งเป็ นเป้าหมายการส่งออกของบริ ษัท หากบริ ษัทสามารถเพิ่มยอดขายหรื อขยายธุรกิจในประเทศ
ดังกล่าว ก็จะเป็ นการเพิ่มกาไรให้ กับบริ ษัทด้ วย อย่างไรก็ดี โดยปกติธุรกิจปุ๋ ยจะได้ รับผลกระทบจากปั จจัยภายนอกที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ เช่น
สภาพอากาศ และการขึน้ ลงของราคาวัตถุดิบในตลาดโลก ซึ่งเป็ นเรื่ องที่ควบคุมได้ ยากมาก ดังนัน้ การควบคุมสินค้ าคงคลังให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม
และการควบคุมต้ นทุนโดยปรับปรุงการขนส่งยังคงเป็ นปั จจัยหลักของบริ ษัทที่ทาให้ บริ ษัทมีกาไร บริ ษัทก็จะยังคงดาเนินนโยบายดังกล่าวเพื่อให้ ได้ ผล
กาไรโดยไม่เปลี่ยนแปลง
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นางสาวเจนจิรา สมบัติเจริญวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าจากคาอธิบายงบการเงินไตรมาสที่ 4 ของปี ที่ผ่านมา สัดส่วนกาไรที่เพิ่มขึ ้นอย่างมากนันได้
้ มาจาก
การที่บริษัททาการค้ าในต่างประเทศมากกว่าในประเทศใช่หรือไม่
นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดั การใหญ่ กล่าวว่ากาไรที่เพิ่มขึ ้นนันโดยหลั
้
กมาจากธุรกิจในประเทศ แต่กาไรจากธุรกิจในต่างประเทศก็เพิ่มขึ ้นทุกๆ
ปี
นางสาวเจนจิรา สมบัติเจริ ญวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าคณะกรรมการได้ คาดการณ์ อย่างไรว่าสถานการณ์ ปัจจุบันนีบ้ ริ ษัทจะสามารถสร้ างกาไรได้
มากกว่าปี ก่อน
นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดั การใหญ่ กล่าวว่าขณะนีอ้ ยู่ในช่วงท้ ายของไตรมาสแรกของปี 2560 สถานการณ์นา้ ในประเทศดีกว่าปี ที่ผ่านมา
และเป็ นที่คาดการณ์ว่าปริ มาณฝนตามฤดูจะมีปริมาณตามปกติ ถ้ าสถานการณ์เป็ นเช่น ที่กล่าวข้ างต้ น คือมีปริ มาณฝนเพียงพอในฤดูฝนสถานการณ์ ก็
จะดีกว่าปี ที่ผ่านมา
นางสาวเจนจิรา สมบัติเจริ ญวงศ์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าตนหวังว่าการคาดการณ์ดงั กล่าวจะแม่นยาเพราะจะส่งผลต่อราคาหุ้นของบริ ษัทซึ่ง ขณะนีร้ าคาหุ้น
ของบริษัทอยูท่ ี่ 51.50 บาท และได้ กล่าวต่อว่า ปี ที่ผ่านมาตนได้ พดู เรื่องเงินปั นผลและกาไรต่อหุ้นที่ปรากฏในรายงานประจาปี หน้ า 16 ซึง่ บริษัทได้ หมาย
เหตุด้านล่างว่าเงินปั นผลต่อหุ้นจ่ายจากผลประกอบการของปี ที่ผ่านมา ตนเห็นว่าไม่สมควรนามาใช้ เนื่องจากหากดูจากรายงานประจาปี ของบริษั ทอื่นก็
จะแสดงเรื่องเงินปั นผลไว้ ในปี ที่จา่ ยจากผลประกอบการของปี นนๆ
ั ้ เลย จะไม่แสดงว่าผลประกอบการปี 2560 แต่เงินปั นผลจ่ายจากผลประกอบการของ
ปี ที่ผ่านมา เป็ นการไม่สมเหตุสมผล หากพิจารณาจากบริ ษัทอื่นๆ เช่น บมจ.ปตท บมจ.ไทยออยล์ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล บมจ.ปูนซีเมนต์ไ ทย
หรือบริษัทขนาดใหญ่อื่นๆ ก็จะระบุเงินปั นผลตามปี นนๆ
ั ้ ตนขอสอบถามนางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์ ซึง่ มาจากธนาคารกรุ งเทพว่า รายงานประจาปี
ของธนาคารกรุงเทพระบุเรื่ องเงินปั นผลตามบริ ษัท ไทยเซ็นทรัลเมี จากัด (มหาชน) หรื อระบุตามมาตรฐานนิยม หลังจากที่ตนได้ เสนอความเห็นเมื่อปี ที่
ผ่านมา ตนได้ ไปหาตัวอย่างการแสดงเงินปั นผลของบริษัทอื่นๆ ซึง่ ก็แสดงเรื่องนี ้ตามที่ตนได้ เสนอไว้ นัน่ คือแสดงจานวนเงินปั นผลไว้ ตามปี ที่จา่ ยจากผล
ประกอบการของปี นนๆ
ั ้ รายงานประจาปี ถือเป็ นหัวใจสาคัญสาหรับนักลงทุนซึ่งหากบริ ษัทระบุเงินปั นผลไว้ ไม่สมั พันธ์กับปี ที่จ่ายจากผลประกอบการก็
จะเกิดความงุนงงแก่นกั ลงทุน ตนขอให้ บริษัทเปลี่ยนบรรทัดฐานการแสดงเงินปั นผลนี ้ให้ เป็ นแบบที่บริษัทอื่นปฏิบตั ิ
นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์ กรรมการ กล่าวว่าอันที่จริ งการแสดงจานวนเงินปั นผลอาจเลือกแสดงได้ ทงั ้ 2 แบบ แต่บริ ษัทอาจเลือกแสดงตาม
คาแนะนาของผู้สอบบัญชี ทังนี
้ ้ ขอขอบคุณสาหรับข้ อเสนอแนะและจะรั บไว้ พิจารณาต่อไป
นายวิวฒ
ั น์ คูสกุล ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าสาหรับประเด็นที่นางสาวเจนจิรา สมบัติเจริ ญวงศ์ เสนอนัน้ อาจเป็ นข้ อสับสนสาหรับผู้ที่ไม่ใช่นั กบัญชีว่าเงินปั นผล
จ่ายในปี นี ้แต่ระบุวา่ จ่ายจากผลประกอบการของปี ที่ผ่านมา อันที่จริงแล้ ว เงินปั นผลจ่ายจากผลประกอบการของปี ที่ผ่านมาแต่ตามกฎหมายจะต้ องจ่าย
เมื่อได้ รับการอนุมตั ิจากการประชุมผู้ถือหุ้นในปี นี ้ จึงต้ องมีการหมายเหตุว่าเป็ นการจ่ายจากผลประกอบการของปี ที่แล้ ว ไม่ใช่จ่ายจาก ผลประกอบการ
ของปี นี ้เพราะผลประกอบการของปี นี ้ยังไม่สิ ้นสุด นอกจากนี ้ ตนมีประเด็นในวาระที่ 1 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ไม่ใช่วา่ ตนจะไม่รับรองรายงาน
การประชุม แต่ในรายงานการประชุมหน้ า 7 (ภาษาไทย) แสดงปี ของผลประกอบการไม่ถกู ต้ อง ปี ที่ผ่านมาบริษัทประชุมโดยพิจาณาผลประกอบการของ
ปี 2558 แต่ในรายงานการประชุมปรากฏผลประกอบการปี 2557 เทียบกับผลประกอบการของปี 2556 เป็ นการพิมพ์ผิด ขอให้ บริ ษัทแก้ ไขด้ วยซึ่งที่
ถูกต้ องควรจะเป็ นผลประกอบการของปี 2558 เปรี ยบเทียบกับปี 2557 นอกจากนี ้ ตนมีประเด็นที่อยากเรี ยนสอบถามผู้บริ หารด้ วยคือการที่รายได้ ของ
บริ ษัทลดลงนัน้ ยอดขายของบริ ษัทลดลงด้ วยหรื อไม่ การที่รายได้ ลดลงนัน้ เป็ นเพราะยอดขายลดลงแต่ราคาขายคงเดิม หรื อยอดขายเพิ่มขึน้ แต่ราคา
ขายลดลงซึง่ ก็มีโอกาสเกิดขึ ้นได้ งบการเงินเป็ นข้ อจากัดอย่างหนึ่งคือไม่สามารถแสดงหน่วยได้ ตนเชื่อว่าราคาปุ๋ ยในปี ที่ผ่านมาน่าจะลดลงด้ วย สิ่งที่น่า
เป็ นห่วงคือต้ นทุน ซึง่ ผู้บริหารสามารถลดต้ นทุนได้ แต่คา่ ใช้ จ่ายในการขายและบริหารกลับไม่ได้ ลดลงตามสัดส่วนเหมือนกับที่ลดต้ นทุน
นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดั การใหญ่ กล่าวว่าการที่รายได้ ของบริ ษัทลดลงนัน้ เป็ นเพราะราคาขายสินค้ าของบริ ษัทลดลงไม่ใช่การที่ยอดขาย
ลดลง ส่วนค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหารนันยั
้ งอยู่ในระดับเดิมลงลดเล็กน้ อยจากปี 2558 ซึ่งไม่ใช่สดั ส่วนเดียวกับการลดลงของรายได้ แต่บริ ษัทก็ได้
ควบคุมค่าใช้ จา่ ย
ที่ประชุมรับทราบรายงานการดาเนินงานของบริษัทในปี 2559 และรายงานประจาปี ของคณะกรรมการ
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วาระที่ 3

รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ จดั ให้ มีการทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
รับทราบ รายละเอียดของรายงานคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏตามหน้ า 105 ของรายงานประจาปี ฉบับภาษาไทย (หรือหน้ า 106 ของรายงาน
ประจาปี ฉบับภาษาอังกฤษ) ซึง่ จัดส่งให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุม ประธานได้ เชิญคุณสุวฒ
ั น์ สืบสันติกลุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นผู้กล่าวสรุปรายงานต่อที่ประชุม
นายสุวฒ
ั น์ สืบสันติกลุ ประธานกรรมคณะการตรวจสอบ ได้ กล่าวสรุปรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจาปี 2559 รวมถึงความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการดาเนินการของบริษัทในด้ านต่างๆ ให้ ทปี่ ระชุมรับทราบโดยมีสาระสาคัญดังนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วย นายสุวฒ
ั น์ สืบสันติกลุ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายโอภาส ศรีพรกิจขจร และนาย
์
เกษมศักดิ มัสยวาณิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทเพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ
โดยขอเสนอรายงานสาหรับผลการปฏิบตั ิงานปี 2559 ต่อที่ประชุมซึง่ แบ่งออกเป็ นสามส่วนสาคัญดังนี ้
ประการแรก ด้ านการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทร่วมกับผู้สอบบัญชีอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้ าที่พิจารณางบการเงินรายไตรมาส
และงบการเงินประจาปี ของบริ ษัทและงบการเงินรวมกับผู้สอบบัญชีอิสระและผู้จดั ทางบการเงินของบริ ษัท ทังนี
้ เ้ พื่อทบทวน ถึงความถูกต้ องครบถ้ วน
ของรายงานทางการเงิน การปรับปรุงรายงานทางการเงิน เพื่อให้ มนั่ ใจว่างบการเงินที่บริ ษัทจัดทาขึ ้นเป็ นไปตามข้ อกาหนดทางกฎหมายและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน นอกจากนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบยังได้ ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี อิสระเพื่อรับทราบประเด็นปั ญหาและสาระสาคัญที่พบใน
การปฏิบตั ิงานตรวจสอบระหว่างปี รวมถึงได้ ร่วมกั นพิจารณาแนวทางและแผนการปฏิบตั ิงานตรวจสอบประจาปี ของผู้สอบบัญชี เพื่อให้ เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้ องกับผู้สอบบัญชีวา่ งบการเงินของบริ ษัทและงบการเงินรวม สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 แสดงผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และบริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลอันเป็ นสาระสาคัญไว้ ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ ทังนี
้ ้ รวมถึงการเปิ ดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกับผู้มีสว่ นได้ เสียต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทด้ วยเช่นกัน
ประการที่สอง ด้ านการสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้ ร่วมทบทวนระบบการควบคุมภายใน
สาหรับกิจกรรมการดาเนินงานต่างๆ ที่เกิดขึน้ ภายในบริ ษัท เป็ นประจาอย่างน้ อยไตรมาสละหนึ่งครัง้ เพื่อพิจารณาว่าบริ ษัทมีข้อบกพร่ องและขาด
ประสิทธิภาพในส่วนใด ไม่วา่ จะเป็ นการควบคุมที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมดาเนินงานหรื อกิจกรรมทางการเงิน รวมถึงการปฏิบตั ิงานตามกฎหมาย ระเบียบ
และข้ อบังคับของหน่วยงานกากับดูแลภายนอกโดยเฉพาะข้ อบังคับของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ทังนี
้ ้ เพื่อให้ การประเมินระบบการควบคุมภายในเป็ นไปโดยความรอบคอบและระมัดระวัง รวมถึงเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสรุปแล้ ว
จากการสอบทานระบบการควบคุมภายในของปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นกันว่า บริ ษัทมีการพัฒนาและสามารถปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายในให้ เป็ นไปในทิศทางที่ดีขึ ้น และไม่พบว่ามีประเด็นปั ญหาหรื อข้ อบกพร่องสาคัญที่อาจจะกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริ ษัท
รวมถึงทางด้ านการเงินของบริษัทด้ วยเช่นกัน
ประการสุดท้ าย ด้ านการกากับดูแลด้ านหน่วยงานตรวจสอบภายในและการบริ หารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานแผนงานประจาปี
ของสานักตรวจสอบภายในรวมถึงพิจารณาผลการปฏิบตั ิงานและให้ คาแนะนา ตลอดจนติดตามการดาเนินการแก้ ไขข้ อบกพร่องที่พบจากการตรวจสอบ
อย่างสม่าเสมอ นอกจากนี ้ ในปี ที่ผ่านมาบริ ษัทได้ มีการจัดตัง้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง และอนุกรรมการบริ หารความเสี่ยงขององค์กร โดย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ทาหน้ าที่คอยติดตามให้ การดาเนินการและคณะกรรมการดังกล่าวเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุง่ เน้ นให้ ความสาคัญไป
ยังการบริหารจัดการความเสี่ยงในเชิงกลยุทธ์ เนื่องจากเห็นว่าเป็ นปั จจัยเสี่ยงสาคัญที่อาจจะกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริษัทเป็ นอย่างยิ่ง ในเรื่อง
นี ้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงที่ได้ รับแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท มีแผนงานและแนวทางการปฏิบตั ิอย่างเป็ น
ระบบและมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกไตรมาส ทาให้ เชื่อมัน่ ได้ ว่าเครื่ องมือการบริ หารความเสี่ยงดังกล่าวที่ปรับใช้ ตามข้ อแนะนาของ
ตลาดหลักทรพย์แห่งประเทศไทยจะสามารถช่วยลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้นทังจากภายในและภายนอกบริ
้
ษัท รวมถึงช่วยเพิ่มโอกาส
ให้ บริษัทสามารถสร้ างผลการดาเนินงานที่ดียิ่งขึ ้นได้ ในอนาคต
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าโดยสรุปในภาพรวมแล้ ว งบการเงินของบริษัทที่จดั ทาขึ ้นนันเป็
้ นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินและบริษัทได้ มีการ
พัฒนาเครื่องมือการกากับดูแลในด้ านระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงได้ ดขี ึ ้น
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมได้ ซกั ถามข้ อสงสัย
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นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น กล่าว่า ตนมีข้อสงสัยในงบแสดงฐานะทางการเงินว่า ในปี ที่ผานมาบริษัทมีการลงทุนชัว่ คราวเพิ่มขึ ้นอีกเป็ น 200 กว่าล้ าน
บาทเป็ นเพราะสาเหตุใด บริษัทมีเงินเยอะเกินไปหรือไม่ซงึ่ เมื่อดูจากงบการเงินแล้ วบริษัทมีเงินสดเหลือประมาณ 6 พันล้ านบาท เป็ นเงินฝากในบัญชีออม
ทรัพย์ 3 พันกว่าล้ านบาท เงินฝากประจา 2.5 พันล้ านบาท ซึง่ ตนไม่แน่ใจว่าบริษัทนาไปลงทุนชัว่ คราวคือการนาเงินไปทาอะไรเพิ่มขึ ้นประมาณ 100 กว่า
ล้ านบาท เมื่อดูจากงบการเงินแล้ วสินทรัพย์ของบริษัทที่เป็ นเงินสดมีประมาณ 6 พันล้ านบาท จากสินทรัพย์รวม 1 หมื่นกว่าล้ านบาท สินทรัพย์ครึ่งหนึ่ง
เป็ นเงินสดซึง่ อยูใ่ นรูปกาไรสะสม ในขณะที่สินทรัพย์ถาวรของบริษัทลดลงคืออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ได้ ขายไป ตอนนี ้เหลือเพียง 28 ล้ านบาท
จากเดิม 275 ล้ านบาท ซึง่ บริษัทมีเงินสดอยูม่ าก อยากทราบว่าบริษัทไม่มีความจาเป็ นที่จะต้ องใช้ เงินลงทุนหรืออย่างไร หรือต้ องการเก็บไว้ เพื่อใช้ ใน
อนาคตและค่อยๆ ทยอยปั นผล
นายชิเกะซึกุ ฟุคดุ ะ กรรมการรองผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน กล่าวว่าสาหรับเงินลงทุนชัว่ คราวคือเงินฝากที่มีระยะเวลาเกินกว่า 3 เดือน
บริษัทได้ แยกประเภทและแสดงไว้ ในงบดุลตามมาตรฐานบัญชี ส่วนคาถามถัดมาบริษัทมีเงินสดอยูจ่ านวนมากนัน้ บริษัทต้ องจ่ายเงินปั นผลซึง่ ปกติก็จะ
จ่ายทุกปี อีกทังบริ
้ ษัทต้ องจัดซื ้อวัตถุดบิ และต้ องลงทุนในทรัพย์สินของโรงงาน ดังนันบริ
้ ษัทก็จะทาแผนการใช้ เงินปี ตอ่ ปี นอกจากนี ้บริษัทก็ยงั มีคา่ ใช้ จา่ ย
ในเรื่องอื่นๆ ด้ วย ขณะนี ้ จะเห็นว่าบริษัทมีเงินสดอยูเ่ ยอะซึง่ บริษัทก็จะได้ ใช้ จา่ ยและลงทุนต่างๆ ตามแผนที่ได้ กล่าวไว้ โดยในวันนี ้บริษัทก็ได้ เ สนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นปี นี ้เพื่อจ่ายเงินปั นผล
เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานขอให้ ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระที่ 4.

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี ของบริษัทสาหรับรอบปี บัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มีการทางบการเงินของบริ ษัท สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่าน
การตรวจสอบจากผู้ส อบบัญ ชีรับ อนุญาตแล้ ว เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี เพื่อการพิจารณาและอนุมัติตามมาตรา 112 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริษัทข้ อ 39
บริษัทได้ จดั ส่งงบการเงินประจาปี ของบริษัทให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว ในทีป่ ระชุมนี ้ ประธานขอเชิญ นายชิเกะซึกุ ฟุคดุ ะ กรรมการ
รองผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน เป็ นผู้รายงานสรุปงบการเงินของบริษัท สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ต่อที่ประชุม
สาหรับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกาไรขาดทุนและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 ที่ตรวจสอบ
แล้ วต่อทีป่ ระชุม ตามที่ปรากฏในหน้ า 111 – 115 ของงบการเงินฉบับภาษาไทย และหน้ า 184 – 188 ของงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ สรุปรายละเอียด
ได้ ดงั นี ้
หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม

* สินทรัพย์ รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

11,307.8

9,600.7

10,922.3

9,224.2

สินทรัพย์รวมที่ปรากฏในงบการเงินรวมสาหรับปี 2559 มีจานวน 11.3 พันล้ านบาท ซึง่ เพิ่มขึ ้น 1,707.1 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 17.8 ในขณะที่สินทรัพย์รวม
ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจานวน .109 พันล้ านบาท ซึง่ เพิ่มขึ ้น 1,698.1 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 18.4 การเพิ่มขึ ้นดังกล่าวเกิดจากการเพิ่มขึ ้นของเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด และสินค้ าคงเหลือ

*หนีส้ ินรวม

1,571.8

1,294.7
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1,451.6

1,170.6

หนี ้สินรวมที่ปรากฏในงบการเงินรวมสาหรับปี 2559 มีจานวน 1.6 พันบ้ านบาท ซึง่ เพิ่มขึ ้น 277.1 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 21.4 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ
เพิ่มขึ ้นของภาษีเงินได้ ค้างจ่ายในงวดดังกล่าว ในขณะเดียวกัน หนี ้สินรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจานวน 1.5 พันล้ านบาท ซึง่ เพิ่มขึ ้น 281.0 ล้ าน
บาท หรือร้ อยละ 24 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของภาษีเงินได้ ค้างจ่ายในงวดดังกล่าว
*ส่ วนของผู้ถือหุ้น

9,736.0

8,306.0

9,470.7

8,053.6

ในปี 2559 ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวมมีจานวน 9.7 พันล้ านบาท ซึง่ เพิ่มขึ ้น 1,430.0 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 17.2 ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงิน
เฉพาะกิจการมีจานวน 9.5 พันล้ านบาท ซึง่ เพิ่มขึ ้น 1,417.1 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 17.6
*รายได้ จากการขายและการ
ให้ บริการ

12,281.6

12,601.0

11,839.9

12,141.7

รายได้ จาการขายและการให้ บริการในปี 2559 ในงบการเงินรวมมีจานวน 12.3 พันล้ านบาท ซึง่ ลดลง 319.5 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 2.5 ในขณะที่ตวั เลขใน
งบการเงินเฉพาะกิจการมีจานวน 11.8 พันล้ านบาท ซึง่ ลดลง 301.8 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 2.5 ยอดการขายมีจานวนเกือบเท่าเดิมแต่ราคาขายต่อหน่วย
ของปุ๋ ยลดลง
*ต้ นทุนขายและต้ นทุนจากการ
ให้ บริการ

9,084.6

10,399.8

8,764.6

10,068.3

ต้ นทุนขายและต้ นทุนจาการให้ บริการในปี 2559 ในงบการเงินรวมมีจานวน 9.1 พันล้ านบาท ซึง่ ลดลง 1,315.2 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 12.6 ในขณะที่
ตัวเลขในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจานวน 8.8 พันล้ านบาท ซึง่ ลดลง 1,303.7 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 12.9 ต้ นทุนการผลิตปุ๋ ยลดลงเนื่องจากการลดลงของ
ราคาวัตถุดิบ
*กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
จากการดาเนินงานต่ อเนื่อง

2,890.4

1,757.1

2,859.2

1,826.2

กาไรก่อนค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้ จากการดาเนินงานต่อเนื่องในปี 2559 ในงบการเงินรวมมีจานวน 2.9 พันล้ านบาท ซึง่ เพิ่มขึ ้นเกือบ 1,133.3 ล้ านบาท หรือ
ร้ อยละ 64.5 จากปี ก่อน กาไรก่อนภาษีเงินได้ ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจานวน 2.9 พันล้ านบาท ซึง่ เพิ่มขึ ้น 1,033.0 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 56.6 จากปี
ก่อน
*กาไรส่ วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่

2,305.5

1,364.8

2,293.5

1,473.2

กาไรในปี 2559 จากส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่ในงบการเงินรวมมีจานวน 2.3 พันล้ านบาท ซึง่ เพิ่มขึ ้น 940.7 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 68.9 ในขณะที่กาไรใน
ปี 2559 ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจานวน 2.3 พันล้ านบาท ซึง่ เพิ่มขึ ้น 820.3 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 55.7
*กาไรเบ็ดเสร็จรวมส่ วนที่เป็ นของ
บริษัทใหญ่

2,306.9

1,367.0

2,294.1

1,474.9

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในปี 2559 จากส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่ในงบการเงินรวมมีจานวน 2.3 พันล้ านบาท ซึง่ เพิ่มขึ ้น 939.9 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 68.8
ในขณะที่กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจานวน 2.3 พันล้ านบาท ซึง่ เพิ่มขึ ้น 819.2 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 55.5
*กาไรต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน

3.94

2.33

3.92

2.52

ในปี 2559 กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐานในงบการเงินรวมมีจานวน 3.94 บาทต่อหุ้น ซึง่ เพิ่มขึ ้น 1.61 บาทต่อหุ้น หรือร้ อยละ 69.1 และกาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐานใน
งบการเงินเฉพาะกิจการมีจานวน 3.92 บาทต่อหุ้น ซึง่ เพิ่มขึ ้น 1.40 บาทต่อหุ้น หรือร้ อยละ 55.6
งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นได้ รับการตรวจสอบและรับรองโดยนายมนูญ มนูสขุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4292 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
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ประธานเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามข้ อสงสัย
นายฉัตรชัย วงศ์แก้ วเจริญ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเกี่ยวกับอัตรากาไรขันต้
้ นของบริษัท ซึง่ จากผลประกอบการของปี 2559 เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 จากร้ อย
ละ 10 กว่าเป็ นร้ อยละ 26 ตนอยากทราบว่าบริษัทบริหารอย่างไรจึงทาให้ อตั รากาไรขันต้
้ นเพิ่มมากขึ ้น ขอให้ อธิบายโดยละเอียด และได้ สอบถามต่อว่าผู้
ถือหุ้นคาดหวังตัวเลขอัตรากาไรขันต้
้ นที่ร้อยละ 26 ดังกล่าวในปี ตอ่ ๆ ไปได้ หรือไม่
นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดั การใหญ่ กล่าวว่าในเรื่องอัตรากาไรขันต้
้ นนัน้ ได้ ตอบคาถามแก่ผ้ ถู ือหุ้นในช่วงเช้ าไปแล้ ว โดยปกติ บริษัทพยายาม
ควบคุมปริมาณสินค้ าคงคลังและควบคุมต้ นทุนซึง่ ในปี ที่ผา่ นมาบริษัทก็มีอตั รากาไรขันต้
้ นทีด่ ีซงึ่ ได้ แสดงไว้ ในรายงานประจาปี สาหรับปี นี ้และปี ถดั ๆ ไป
บริษัทก็จะพยายามต่อไปที่จะเพิ่มการทากาไรของบริษัท อย่างไรก็ดี บรรยากาศทางธุรกิจ เช่น สภาพอากาศ เงินสดในมือชาวนา นโยบายของรัฐบาลเป็ น
ปั จจัยที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ คณะกรรมการก็จะพยายามอย่างที่สดุ ที่จะบรรลุเป้าหมายการทากาไรโดยการเรียนรู้ตลาด การควบคุมรายจ่ าย การ
จัดหาสินค้ าคุณภาพสูงให้ แก่ลกู ค้ า
นายวิวฒ
ั น์ คูสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในงบการเงินหน้ า 167 จะเห็นว่ากาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2559 ลดลงจากปี 2558 ถึง 85 ล้ านบาท ในปี นี ้
การที่เงินสกุลดอลล่าห์สหรัฐมีแนวโน้ มที่จะแข็งค่าขึ ้นเหมือนปี ที่ผา่ นมานัน้ จะกระทบต่อการดาเนินงานของบริษัทมากน้ อยเพียงใด
นายชิกะซึกุ ฟุคดุ ะ กรรมการรองผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน กล่าวว่าในปี 2559 บริษัทใช้ อตั ราแลกเปลี่ยน 1 ดอลล่าห์สหรัฐเท่ากับ 35
บาท จากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลล่าห์สหรัฐเท่ากับ 36 บาท แต่เมื่อบริษัทพิจารณาอัตราแลกเปลี่ยนของปี 2560 แล้ วเห็นว่าเงินบาทอ่อนค่าลงเล็กน้ อย
นายจิโร่ นิชิยาม่า กรรมการ กล่าวว่า ในกรณีที่บริษัทซื ้อวัตถุดบิ เมื่อบริษัทได้ เข้ าทาสัญญาซื ้อขายแล้ วบริษัทก็จะกาหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ในช่วง
ที่เงินบาทอ่อนค่าลงนี ้ กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนก็จะเพิ่มขึ ้น
นายวิวฒ
ั น์ คูสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในปี 2559 บริษัทเสียภาษี เงินได้ เพิ่มขึ ้นหากดูตามอัตราส่วน ตนเข้ าใจว่าสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนที่บริษัทได้ รับยกเว้ นภาษีคงจะหมดไปแล้ ว บริษัทมีนโยบายที่จะลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงานเพื่อใช้ สิทธิประโยชน์ในทางภาษี ซงึ่ มักจะได้
สิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนโดยยกเว้ นภาษี เพิ่มขึ ้นอีกหรือไม่
นอกจากนี ้
ตนเข้ าใจว่าภาษีที่เพิ่มขึ ้นก็มาจากการขาย
อสังหาริมทรัพย์ที่มีกาไร บริษัทมีแนวทางที่จะบริหารภาษีให้ ได้ สิทธิประโยชน์เพิ่มขึ ้นหรือไม่ อย่างไร
นายชิกะซึกุ ฟุคดุ ะ กรรมการรองผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน กล่าวว่าขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นดูงบกาไรขาดทุน ในหัวข้ อค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้ อัตรา
ภาษีของปี 2559 เท่ากับร้ อยละ 19.9 โดยอัตราภาษีพื ้นฐานที่ร้อยละ 20 หนึ่งในเหตุผลที่ทาให้ อตั ราภาษีตา่ กว่าร้ อยละ 20 คือการหักค่าเสื่อมราคา
ค่าใช้ จา่ ยในการลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่เป็ นการซ่อมแซมให้ คงสภาพเดิมได้ สองเท่า (Depreciation Double Tax merit) สาหรับการลงทุนในปี 2560 ส่วน
ในเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในโครงการโรงงานผลิตไฟฟ้าความร้ อนร่วม บริษัทได้ รับรู้สทิ ธิประโยชน์ดงั กล่าวในปี
2557 และปี 2558 ในปี นี ้ บริษัทไม่ได้ รับรู้สิทธิประโยชน์ทางภาษีดงั กล่าว
นายปั ญญา แสวงโชคชัย ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาววราคณา หลักคา สอบถามเกี่ยวกับปั จจัยความเสี่ยงที่ระบุในรายงานประจาปี วา่ การเรียงลาดับของ
หัวข้ อปั จจัยเสี่ยงนันเรี
้ ยงตามน ้าหนักของความเสี่ยงใช่หรือไม่ และในความเสี่ยงข้ อ 8 เรื่องผู้มีอานาจควบคุม ตนอ่านรายงานประจาปี ของบริษัทมา
หลายปี แต่ไม่เคยกล่าวถึงมาก่อน แต่ในปี นี ้ บริษัทได้ แสดงความเสี่ยงเรื่องดังกล่าวไว้ ขอให้ อธิบายความเสี่ยงดังกล่าว
นายพชระ วรรธนวินิจ เลขานุการบริษัท กล่าวว่าปั จจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในรายงานประจาปี เป็ นการเรียงลาดับตามความสาคัญของความเสี่ยง ส่วน
ความเสี่ยงในเรื่องผู้มีอานาจควบคุมนัน้ บริษัทได้ รับคาแนะนาจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ เปิ ดเผยความเสี่ยงดังกล่าว
รายละเอียดและการบริหารความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวปรากฏอยูร่ ายงานประจาปี แล้ ว
นายปั ญญา แสวงโชคชัย ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาววราคณา หลักคา สอบถามต่อว่าความเสี่ยงดังกล่าวได้ กล่าวถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือบริษัท โซจิทซึ
คอร์ ปอเรชัน่ และบริษัท ไอเอสทีเอส (ประเทศไทย) จากัด แต่เหตุใดในโครงสร้ างของผู้ถือหุ้นแสดงผู้ถือหุ้นใหญ่เพียงกลุม่ บริษัท โซจิทซึ คอร์ ปอเรชัน่
เท่านัน้
นายพชระ วรรธนวินิจ เลขานุการบริ ษัท กล่าวว่าหากดูหมายเหตุของกลุม่ บริษัท โซจิทซึ คอร์ ปอเรชัน่ ในโครงสร้ างผู้ถือหุ้น จะแสดงรายละเอียดว่ากลุม่
บริษัท โซจิทซึ คอร์ ปอเรชัน่ ประกอบด้ วย บริษัท โซจิทซึ คอร์ ปอเรชัน่ ถือหุ้นร้ อยละ 43.92 และ บริษัท ไอเอสทีเอส (ประเทศไทย) จากัด ถือหุ้นร้ อยละ
39.53 ซึ่งทังสองบริ
้
ษัทเป็ นผู้เกี่ยวข้ องกันจึงรวมอยูใ่ นกลุม่ บริษัท โซจิทซึ คอร์ ปอเรชัน่
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นายพีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่ากาไรของปี ที่ผ่านมาทีค่ ณะกรรมการกล่าวว่าได้ มาจาการบริหารจัดการสินค้ าคงคลังทีด่ ีนนั ้ เป็ นเพราะ
ต้ นทุนสินค้ าคงคลังในช่วงต้ นปี มีราคาต่าตามราคาน ้ามันในตลาดโลกหรือไม่
นายชิกะซึกุ ฟุคดุ ะ กรรมการรองผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน กล่าวว่า ราคาวัตถุดบิ ในการผลิตปุ๋ ยในตลาดลดตา่ ลงมากในปี 2559 บริษัท
จึงมีอตั รากาไรสูง เมื่อเปรียบเทียบระหว่างสิ ้นเดือนธันวาคม 2558 และ 2559 แล้ ว ราคาวัตถุดิบในปี 2559 ลดลงจากปี 2558 และปริมาณสินค้ าคงคลัง
ของปี 2559 มีมากกว่าปี 2558 ดังนัน้ มูลค่าของสินค้ าคงคลังของปี 2559 จึงสูงกว่าปี 2558 และสถานการณ์ของตลาด ณ สิ ้นปี 2559 ดีกว่าปี 2558
ดังนัน้ สิ ้นปี 2559 บริษัทมีกาไรมากกว่าปี 2558
นายพีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑ์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าคาตอบอาจจะไม่สอดคล้ องกัน หากกล่าวว่าราคาวัตถุดิบของปี 2559 ต่ากว่าปี 2558 ในขณะที่กาไรปี 2559
มากกว่าปี 2558 แต่ปี 2559 เป็ นปี ที่ภาคการเกษตรประสบปั ญหาในเรื่องของภัยแล้ งรุนแรงกว่าปี 2558 ตนอยากทราบว่าปี 2559 บริษัทมีกาไรมากกว่า
ปี 2558 ได้ อย่างไร
นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดั การใหญ่ กล่าวว่าในการจัดซื ้อวัตถุดิบนัน้ บริษัทไม่ได้ จดั ซื ้อครัง้ ละจานวนมาก บริษัทพยายามจัด ซื ้อวัตถุดิบให้
บ่อยครัง้ ที่สดุ เท่าที่จะทาได้ เพื่อที่จะเฉลี่ยต้ นทุนของวัตถุดิบซึง่ ในแต่ละเดือนราคาของวัตถุดบิ ในต่างประเทศจะผันผวนมาก
หากบริษัทสามารถซื ้อ
วัตถุดิบในราคาทีต่ ่าทีส่ ดุ ก็จะเป็ นการดีที่สดุ แต่คงจะเป็ นไปไม่ได้ บริษัทไม่สามารถพนันด้ วยการจัดซื ้อในปริมาณมากที่ราคาใดราคาหนึ่งเนื่องจากบริษัท
ไม่ทราบว่าเป็ นราคาที่ตา่ ที่สดุ หรือไม่ ดังนันบริ
้ ษัทก็จะพยายามซื ้อวัตถุดิบเป็ นประจาสม่าเสมอเพื่อที่บริษัทจะสามารถเฉลี่ยต้ นทุนของวัตถุดิบได้ และ
โดยปกติ ราคาวัตถุดิบมีการผันผวนขึ ้นลงอย่างมาก แต่ในปี ที่ผ่านมาราคาวัตถุดิบลดลงตลอดปี ดังนัน้ ด้ วยการจัดซื ้อวัตถุดิบเป็ นประจา เช่น จัดซื ้อทุก
เดือน บริ ษัทจึงมีกาไรจากการลดลงของราคาวัตถุดบิ
นายสุนทร สุวอเขียว ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทย่อยในประเทศเมียมาร์ จะเริ่ มรับรู้รายได้ เมื่อใดและคาดว่ารายได้ จะประมาณเท่าใด
นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดั การใหญ่ กล่าวว่าโรงงานของบริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จากัด มีกาหนดสร้ างแล้ วเสร็จในเดือนมกราคมปี หน้ าและจะ
เริ่มเปิ ดดาเนินการไม่นานหลังจากนัน้ ดังนัน้ บริษัทคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ ของบริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จากัดได้ ในไตรมาสแรกของปี หน้ า และ
บริษัทไม่สามารถเปิ ดเผยรายได้ ของบริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จากัดได้ แต่ขณะนี ้ยอดการส่งออกสินค้ าไปยังประเทศเมียนมาร์ มีจานวนต่ากว่าร้ อยละ 10
ของยอดขายของบริษัท ดังนันแม้
้ จะเริ่มดาเนินกิจการบริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จากัดแล้ ว รายได้ คงจะไม่มีนยั สาคัญเมื่อเทียบกับรายได้ รวมของบริษัท
เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานขอให้ ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยการอนุมตั ิในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบการเงินประจาปี ของบริษัทสาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 5

574,569,914
0
20

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ -

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกาไรและการจ่ ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 41 กาหนดให้ บริษัทจ่ายเงิน
ปั นผลจากเงินกาไรเท่านัน้ และมาตรา 116 และข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 42 กาหนดให้ บริษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองจะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราประมาณร้ อยละ 60 ของกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักทุนสารองตามกฎหมาย
ภาษี และขาดทุนสะสม (ถ้ ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยูก่ บั แผนการลงทุนของบริษัท ความจาเป็ น
และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
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จากผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัทมีกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจานวน 2,294 ล้ าน
บาท และมีทนุ สารองตามกฎหมายจัดสรรไว้ แล้ วจานวน 175.4 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่มาตรา 116 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริษัท กาหนดไว้
การจัดสรรเงินกาไรเพื่อจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัท โดยจ่ายจากกาไรสุทธิของผลการดาเนินงานในปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 3.20 บาท รวมเป็ น
เงินจานวนทังสิ
้ ้น 1,871.1 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับเงินปั นผลในวันที่ 9 มีนาคม 2560 (Record Date) และรวบรวม
รายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม 2560 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันที่ 28 เมษายน 2560 เงินปั นผลจานวนดังกล่าวคิด
เป็ นอัตราเงินปั นผลที่จา่ ยเทียบกับกาไรสุทธิเท่ากับประมาณร้ อยละ 81.6 ซึง่ สอดคล้ องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัท
ข้ อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลประกอบการปี 2559 และปี 2558 ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม
นายปั ญญา แสวงโชคชัย ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาววราคณา หลักคา สอบถามว่าโดยปกติบริษัทจ่ายเงินปั นผลทีอ่ ตั ราร้ อยละ 60 ของกาไรสุทธิ แต่ใน
ปี นี ้บริษัทเสนอจ่ายเงินปั นผลที่อตั ราร้ อยละ 80 ของกาไรสุทธิ เนื่องมาจากเหตุผลใด
นายชิกะซึกุ ฟุคดุ ะ กรรมการรองผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน กล่าวว่า นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทปรากฏในรายงานประจาปี
หน้ า 41 ซึง่ กาหนดว่าบริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปั นผลทีป่ ระมาณร้ อยละ 60 ของกาไรสุทธิทกุ ปี แต่จากผลประกอบการของปี 2559 บริษัทเสนอ
จ่ายเงินปั นผลที่อตั รามากกว่าร้ อยละ 80 ของกาไรสุทธิ ในเรื่องนี ้ ณ สิ ้นปี 2559 บริษัทมีเงินสดกว่า 6 พันล้ านบาทและมีกาไรสุทธิเป็ นจานวนมาก
หลังจากที่บริษัทได้ พิจารณาแผนการลงทุนและแผนการผลิตของปี 2560 แล้ ว บริษัทสามารถจ่ายเงินปั นผลในอัตราที่เสนอได้ อย่างไรก็ดี เงินปั นผลที่
เสนอจ่ายนี ้เป็ นกรณีพิเศษ สาหรับเงินปั นผลจากผลประกอบการ 2560 ที่จะจ่ายในปี หน้ านัน้ บริษัทก็จะพิจารณาแผนการลงทุน สภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ
และนโยบายการจ่ายเงินปั นผลประกอบกันอีกครัง้
เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานขอให้ ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ โดยการอนุมตั ิในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัท โดยจ่ายจากกาไรสุทธิของผลการดาเนินงานในปี 2559 ในอัตราหุ้น
ละ 3.20บาท รวมเป็ นเงินจานวนทังสิ
้ ้น 1,871.1 ล้ านบาท ตามที่เสนอด้ วยคะแนนเสียง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 6.

574,569,914
0
20

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ -

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระ

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่าตามข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 15 กาหนดว่าในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ คณะกรรมการของบริษัทพ้ นจากตาแหน่ง
ทังคณะ
้
และให้ ที่ประชุมเลือกกรรมการของบริษัทขึ ้นใหม่ ทังนี
้ ้ กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ มีดงั นี ้
1.
คุณโยชิอากิ อิชิมรู ะ
2.
คุณสุวฒ
ั น์ สืบสันติกลุ
3.
คุณโอภาส ศรีพรกิจขจร
4.
คุณเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช
5.
คุณเคียวซุเกะ ซาซากิ
6.
คุณชิเกะซึกุ ฟุคดุ ะ
7.
คุณจิโร่ นิชิยาม่า
8.
คุณกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์
9.
คุณสุวิช สุวรุจิพร
ในราวปลายเดือนมกราคม ถึง กุมภาพัน ธ์ ของปี นี ้ บริ ษั ท ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริ ษัท เ มื่อสิน้ สุด
ระยะเวลาที่เปิ ดให้ มีการเสนอชื่อบุคคล ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
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หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท มิได้ ผ่านขันตอนของคณะกรรมการสรรหา
้
เนื่องจาก
บริ ษั ทไม่มีการแต่งตังคณะกรรมการสรรหา
้
แต่เป็ นการสรรหาโดยการพิจารณาร่ วมกันของที่ป ระชุมคณะกรรมการบริ ษัท โดยคัด เลือกบุคคลที่มี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรั พย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีก ารแก้ ไขเพิ่มเติม) ประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้ องกาหนด
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังกรรมการที
้
่ครบกาหนดวาระทัง้ 9 ท่านกลับเข้ าเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
จากผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท คุณสุวฒ
ั น์ สืบสันติกุล คุณโอภาส ศรี พรกิจขจร และคุณเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช ได้ รับ
การเสนอชื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการอิสระ
สาหรับรายละเอียดคุณสมบัติของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท รวมถึงประวัติ การถือหุ้นในบริ ษัท การดารงตาแหน่งใน
บริษัทอื่นจานวนครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุม ตลอดจนนิยามของกรรมการอิสระของบริษัท มีรายละเอียดตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 7
ต่อจากนัน้ ประธานขอให้ เลขานุการบริ ษัทชี ้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้
นายพชระ วรรธนวินิจ เลขานุการบริษัทชี ้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ดังนี ้
ข้ อบังคับข้ อ 14 ของบริษัท ได้ กาหนดวิธีการเลือกตังกรรมการของบริ
้
ษัทไว้ เป็ นแบบคะแนนเสียงสะสม หรือ Cumulative Voting ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมี
คะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ คูณด้ วยจานวนกรรมการที่จะเลือกตัง้ และผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยูท่ งหมดเลื
ั้
อกตังบุ
้ คคลคน
เดียว หรือหากประสงค์จะเลือกหลายคนเป็ นกรรมการก็สามารถแบ่งคะแนนเสียงที่มีอยูใ่ ห้ บคุ คลใดมากน้ อยเพียงใดก็ได้
เพื่อความเข้ าใจเพิ่มขึ ้น ขอยกตัวอย่าง ดังนี ้ ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นอยู่ 100 หุ้น เมื่อคูณกับจานวนกรรมการที่ต้องเลือกตังในปี
้ นี ้จานวน 9 คน ท่านจะมีสิทธิอ อก
เสียงทังหมดเท่
้
ากับ 900 เสียง ในการออกเสียงลงคะแนน ท่านสามารถออกเสียงทังหมด
้
900 เสียงให้ กับผู้ได้ รับการ เสนอชื่อท่านใดท่านหนึ่งทังหมด
้
900 เสียงก็ได้ หรือถ้ าท่านประสงค์จะเลือกหลายๆ คน หรืออยากจะเลือกทัง้ 9 คนเลย ก็สามารถทาได้ โดยแบ่งคะแนนเสียงที่ทา่ นมีอยู่ 900 เสียงให้ ใคร
จานวนเท่าใดก็ได้ เช่น ท่านประสงค์จะออกเสียงให้ ผ้ ไู ด้ รับการเสนอชื่อท่านหนึ่งมากกว่าท่านอื่ น ท่านก็สามารถลงคะแนนเสียงให้ ผ้ ไู ด้ รับการเสนอชื่อ
ท่านนัน้ 500 เสียง ท่านจะเหลือจานวนเสียงอยู่อีก 400 เสียง ท่านสามารถนา 400 เสียงไปเฉลี่ยลงคะแนนเสียงให้ กับผู้ได้ รับการเสนอชื่ อท่านอื่น ๆ
ทังหมด
้
8 ท่าน หรื อจานวนกี่ท่านก็ได้ แต่จานวนคะแนนเสียงทังหมดที
้
่ท่านลงคะแนนได้ สาหรับการเลือกตังกรรมการทั
้
ง้ 9 ท่านรวมแล้ วจะต้ องไม่เกิน
900 เสียง
ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ ท่านกรอกจานวนคะแนนเสียงที่ท่านประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนให้ กับแต่ละบุคคลในช่องต่อจากคาว่า "เห็นด้ วย" โดย
ประธานจะเสนอรายชื่อเป็ นรายบุคคล หากท่านไม่ประสงค์จะเลือ กบุคคลใดก็ให้ ท่านทาเครื่ องหมาย "ขีด" ในช่องต่อจากคาว่า "เห็นด้ วย" บริ ษัทจะ
จัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงภายหลังจากที่ประธานได้ ขานรายชื่อครบทุกคนแล้ ว และจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบเพื่อนับคะแนนเสียง หากท่ าน
ลงคะแนนเสียงครบถ้ วนแล้ วขอให้ ยกมือเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่าน
สาหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผ้ ูมอบฉันทะได้ กรอกรายละเอียดการมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะแล้ วแต่ไม่มีการระบุจานวนหุ้นที่ประสงค์จะออกเสี ยง
ลงคะแนนไว้ และคัสโตเดียน ขอให้ ท่านกรอกบัตรลงคะแนนเสียงอีกครัง้ โดยระบุจานวนหุ้นที่จะแบ่งให้ กับแต่ละบุคคล ทังนี
้ ้ ในหนังสือมอบฉันทะได้
กาหนดให้ อานาจผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควรได้ หากไม่ได้ มีการระบุความประสงค์ในการ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือ จากเรื่ องที่ระบุไว้ รวมถึงกรณีที่มีการ
แก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้ อเท็จจริงประการใด
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีข้อซักถามใดประธานขอให้ ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ โดยประธานจะเสนอรายชื่อเป็ น
รายบุคคลให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงตามรายชื่อที่ปรากฏในบัตรลงคะแนนเสียง และจะมีการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงพร้ อมกัน
ในคราวเดียว ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง เมื่อเรียบร้ อยแล้ ว ให้ ยกมือเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียงดังกล่าว
จากนันประธานขอให้
้
ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยประธานเสนอรายชื่อกรรมการเป็ นรายบุคคลให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาเรียงตามลาดับดังนี ้
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัททัง้ 9 ท่าน กลับเข้ าเป็ นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งโดยมีผลลงคะแนนดังนี ้
ชื่อ
1. นายโยชิอากิ อิชิมรู ะ
2. นายสุวฒ
ั น์ สืบสันติกลุ
3. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร
4. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช
5. นายเคียวซุเกะ ซาซากิ
6. นายชิเกะซึกุ ฟุคดุ ะ
7. นายจิโร่ นิชิยาม่า
8. นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์
9. นายสุวิช สุวรุจิพร
วาระที่ 7.

กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คะแนนเสียง
576,911,582
577,798,374
577,792,874
577,279,374
577,804,126
577,814,174
577,816,481
577,780,165
511,489,467

พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี ้ จะเป็ นการพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาและอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2560 เป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้นไม่เกิน 15 ล้ านบาทเพือ่ จัดสรรให้ แก่กรรมการทังคณะ
้
ทังนี
้ ้
ค่าตอบแทนดังกล่าวมีจานวนเท่ากับปี ที่ผ่านมา และไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นสาหรับกรรมการบริษัท
บริ ษัทไม่มีการแต่งตังคณะกรรมการพิ
้
จารณาค่าตอบแทน เพื่อทาหน้ าที่ในการพิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่คณะกรรมการของบริษัท
พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทในปี ที่ผ่านมา และเปรียบเทียบอ้ างอิงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัทใน
อุต สาหกรรมประเภทเดี ยวกัน กับ บริ ษั ท โดยค่า ตอบแทนกรรมการประกอบด้ ว ย ค่า ตอบแทนรายเดื อ น ค่า บ าเหน็ จกรรมการ และเบี ย้ ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ
โดยข้ อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในปี 2558-2560 และค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอปรากฎตามหนังสือเชิญประชุม ในหน้ า 4
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถาม
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทเติบโตขึ ้นมากและมีกาไรมาก เหตุใดจึงจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจานวน 15 ล้ านบาทเท่ากันทุกปี โดย
ไม่มีผลประโยชน์อื่น
นายโยชิอากิ อิชิมรู ะ ประธานกรรมการบริษัท กล่าวว่าค่าตอบแทนกรรมการที่เสนออนุมตั ิระบุไว้ วา่ ไม่เกิน 15 ล้ านบาท แต่จานวนค่าตอบแทนกรรมการ
ที่จา่ ยจริงนันขึ
้ ้นอยูก่ บั ผลประกอบการของแต่ละปี
เมื่อไม่มีผ้ ูซักถามเพิ่มเติมประธานขอให้ ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยการอนุมัติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
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ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมอนุมติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2560 เป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้น
ไม่เกิน 15 ล้ านบาทเพื่อจัดสรรให้ กรรมการทังคณะตามที
้
่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 8

574,554,814
12,700
2,420

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9973
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0022
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0004

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีสาหรั บปี บัญชี 2560 และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี แต่งตัง้
ผู้สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีทกุ ปี ในการแต่งตังสามารถแต่
้
งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมได้ อย่างไรก็ดี ตามประกาศที่เกี่ยวข้ องของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กาหนดให้ บริษัทจดทะเบียนต้ องจัดให้ มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเมื่อผู้สอบบัญชี ราย
เดิมทาหน้ าที่ตรวจสอบและให้ ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทเป็ นระยะเวลา 5 ปี ติดต่อกัน ในการประชุมนี ้ ประธานขอเชิญคุณสุวฒ
ั น์ สืบสันติกลุ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแถลงต่อที่ประชุมในเรื่องนี ้
นายสุวฒ
ั น์ สืบสันติกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและทบทวนการปฏิบตั ิงานของผู้สอบบัญชี บริ ษัท
ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากั ด ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการทาหน้ าที่ของผู้สอบบัญชีเป็ นไปด้ วยดี และมีทีมงานที่มี
ประสบการณ์และมีมาตรฐานการปฏิบตั ิงานเป็ นที่ยอมรับ คณะกรรมการตรวจได้ ทบทวนแล้ วเห็นว่าผู้สอบบัญชียงั คงมีความเป็ นอิสระในการทาหน้ าที่
และไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์และมีสว่ นได้ สว่ นเสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว
คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ นายมนูญ มนูสขุ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4292 และ/หรื อ นายชวาลา เทียนประเสริ ฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรื อนางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 5035 แห่ง บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจาปี 2560 โดยให้ ผ้ สู อบบัญชีทา่ นใดท่าน
หนึ่งเป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอนี ้ นายมนูญ มนูสขุ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อ ในงบการเงินของ
บริษัทมาแล้ วเป็ นระยะเวลา 2 ปี คือในปี 2558 -2559
สาหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ กาหนดเป็ นจานวนเงิน 2,470,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 5.11 จากอัตรา
เดิมในปี 2559 เนื่องจากผู้สอบบัญ ชีต้ องมีข อบข่า ยการตรวจสอบเพิ่มขึน้ ในขัน้ ตอนและมีความรับผิด ชอบตามกฎเกณฑ์ ที่กาหนดโดยสานัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุม ในหน้ า 4
จากนัน้ ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริษัทสาหรับปี
บัญชี 2560 และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม เมื่อ ไม่มีข้อซักถามใด ประธานขอให้ ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยการอนุมตั ิในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับคะแนน
เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการแต่งตัง้ นายมนูญ มนูสขุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4292 และ/หรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรื อนางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 แห่ง บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจาปี 2560 และ กาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็ นจานวนเงิน 2,470,000 บาท ตามที่เสนอด้ วยคะแนนเสียง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

574,567,514
0
2,420

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ -

15

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

นายเคี ยวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จัด การใหญ่ กล่า วว่าในนามของผู้บริ ห าร ขอรายงานต่อที่ ประชุมถึงเรื่ องการต่อต้ านคอรั ปชั่น บริ ษั ท ได้ จัดตัง้
คณะกรรมการระเบียบปฏิบตั ิ (Compliance Committee) ซึง่ ประกอบไปด้ วยเจ้ าหน้ าที่บริ หารทังหมดโดยมี
้
หน้ าที่ดแู ล ควบคุม การปฏิบตั ิตามประมวล
จริ ยธรรมซึ่งรวมถึงการต่อต้ านการคอรัปชัน่ ด้ วย ปั จจุบนั ได้ มีข้อเรี ยกร้ องให้ บริ ษัทจดทะเบียนเข้ าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้ านการทุจริต และขณะนี ้บริษัทกาลังศึกษาการเข้ าร่วมโครงการดังกล่าว และเมื่อมีการตัดสินใจในเรื่ องดังกล่าวแล้ วบริษัทจะประกาศต่อสาธารณะ
ต่อไป
ประธานกล่าวขอบคุณที่ประชุมและปิ ดประชุมเวลา 13.40 น.

X
(นายโยชิอากิ อิชิมรู ะ)
ประธานที่ประชุม
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