
 
  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

หมายเหตุ : 
1. เปิดลงทะเบียนผูเ้ขา้รว่มประชมุเวลา 8.00 น. 
2. บรษิัทงดแจกของทีร่ะลึก ตามค าแนะน าของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 
3. บรษิัทงดบริการอาหารและของว่างแก่ผูเ้ขา้รว่มประชมุเพ่ือเป็นการลดความเส่ียงการแพรก่ระจายของโรค COVID-19 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2563 คร้ังที ่48 

บริษัท ไทยเซน็ทรัลเคม ีจ ากัด (มหาชน) 

วันศุกรท์ี ่24 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. 

ณ Banyan Ballroom ชั้น 10 โรงแรมบนัยันทรี กรุงเทพ 
 



 

 

สารบัญ 

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 คร้ังที ่48 

 

 มาตรการและแนวทางการปฏิบตัสิ  าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ครัง้ที่ 48 ของบรษัิท 

ไทยเซ็นทรลัเคมี จ ากดั (มหาชน) ภายใตส้ถานการณโ์รคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 หนงัสอืเชิญประชมุการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ครัง้ที่ 48 

เอกสารแนบ 1 แบบฟอรม์ลงทะเบียนเขา้ประชมุ 

เอกสารแนบ 2 ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ครัง้ที่ 47 

เอกสารแนบ 3 รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ พรอ้มดว้ยงบการเงินของบรษัิท ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  

เอกสารแนบ 4 เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิเขา้รว่มประชมุ 

เอกสารแนบ 5 ขอ้บงัคบัของบรษัิทเก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้และการออกเสยีงลงคะแนน 

เอกสารแนบ 6 รายละเอียดคณุสมบตัิผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษัิท 

เอกสารแนบ 7 แผนท่ีสถานท่ีประชมุ 

เอกสารแนบ 8 หนงัสอืมอบฉนัทะ 
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มาตรการและแนวทางการปฏบิัติส าหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 คร้ังที่ 48 

ของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ากัด (มหาชน) 
ภายใต้สถานการณโ์รคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

เนื่องดว้ยในขณะนีม้ีการแพร่ระบาดของโรคไวรสัติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโรค COVID-19 ในประเทศไทย 
หน่วยงานภาครฐัที่มีหนา้ที่ก ากับดูแลจึงไดก้ าหนดมาตรการต่างๆ เพ่ือป้องกันและยบัยัง้การแพร่ระบาดของโรคดงักล่าว บริษัท ไทย
เซ็นทรลัเคมี จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิท”) หว่งใยสขุภาพและความปลอดภยัของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที่จะเขา้รว่มการประชมุสามญัผู้
ถือหุน้ประจ าปี 2563 ครัง้ที่ 48 (“การประชมุ”) ซึ่งจะจัดขึน้ในวนัที่ 24 กรกฎาคม 2563 จึงขอก าหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบตัิ
ส  าหรบัการเขา้รว่มการประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

1. บรษัิทขอความรว่มมือใหผู้้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท แทนการเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง เพื่อ
เป็นการหลีกเลี่ยงการสมัผสัและการระบาดของโรค COVID-19 โดยบริษัทไดจ้ดัสง่แบบหนงัสือมอบฉนัทะใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอื
เชิญประชมุ หรอืสามารถดาวนโ์หลดไดจ้ากเว็บไซตข์องบรษัิท ขอใหผู้ถื้อหุน้กรอกรายละเอียดการมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระเขา้รว่มการ
ประชมุ และออกเสยีงแทนทา่น และกรุณาจดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะพรอ้มเอกสารประกอบมายงับรษัิทก่อนวนัประชมุ โดยสง่มาที ่

บรษัิท ไทยเซ็นทรลัเคมี จ ากดั (มหาชน) (เลขานกุารบรษัิท) 
หอ้ง 801-806, 809-810 ชัน้ 8 มิตรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์ 
เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

2. ผูถื้อหุน้สามารถสง่ค าถามหรอืความคิดเห็นมายงับรษัิทลว่งหนา้ไดโ้ดยตรงก่อนวนัประชมุ ทางช่องทางดงันี ้

2.1 สง่พรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะตามที่อยูข่า้งตน้ 
2.2 ทางเว็บไซตข์องบรษัิท http://www.tcccthai.com/th/contact/form 
2.3 ทางอีเมลถ์ึง เลขานกุารบรษัิทที ่mailbox@thaicentral.co.th 
2.4 ทางโทรสารถึง เลขานกุารบรษัิทที ่02 639 8999 

บริษัทจะพิจารณาตอบค าถามและแจง้ความคิดเห็นดงักล่าวต่อที่ประชุม และจะบันทึกไวใ้นรายงานการประชุมตามความ
เหมาะสม 

3. บริษัทจะถ่ายทอดสดการประชุม เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ท่ีไม่ไดเ้ขา้รว่มประชุม ผูถื้อหุน้ที่จะสามารถ
รบัชมการถ่ายทอดสดไดต้อ้งมีช่ือเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ณ วนัที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วม
ประชมุ (Record Date) ผูถื้อหุน้สามารถรบัชมการถ่ายทอดสดการประชมุไดท้ี่ http://www.tcccthai.com/AGM2020 หรอืที ่QR Code ที่
ปรากฏดา้นล่างนี ้ซึ่งจะตอ้งลงทะเบียนโดยระบุเลขทะเบียนผูถื้อหลกัทรพัย ์10 หลกั (ที่ปรากฏตามแบบฟอรม์ลงทะเบียนเขา้รว่มการ
ประชมุที่ไดจ้ดัสง่พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุ) จากนัน้ระบบจะใหท้า่นระบหุมายเลขโทรศพัทเ์พื่อรบัรหสัผา่นชั่วคราว (OTP) เพื่อใชย้ืนยนั
ตวัตนของผูถื้อหุน้อีกครัง้ในการเขา้ชมการถ่ายทอดสด ทัง้นี ้บรษัิทจะเริม่ถ่ายทอดสดการประชุมตัง้แต ่10.00 น. เป็นตน้ไป 
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4. กรณีผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะที่ตอ้งการมาประชมุดว้ยตนเอง บรษัิทจะจดัใหม้ีมาตรการดงันี ้

4.1 ในวนัประชุม บริษัทจะจัดใหม้ีการคดักรองผู้เขา้ร่วมการประชุมโดยการตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายและซกัถามประวตัิการ
เดินทางก่อนการลงทะเบียนเขา้ประชุม หากผูเ้ขา้รว่มประชุมท่านใดมีอณุหภมูิรา่งกายสงูเกิน 37.5 °C หรือมีไข ้ไอ จาม เจ็บคอ มีน า้มกู 
หรืออาการเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ หรือเดินทางกลบัจาก หรือมาจาก หรือเดินทางผ่านประเทศกลุม่เสี่ยงตอ่โรค COVID-19 ภายใน 
14 วนัก่อนวนัประชมุ บรษัิทขอสงวนสทิธิไมอ่นญุาตใหท้า่นเขา้รว่มการประชมุเพื่อลดหรอืปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรคดงักลา่ว 

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ยังสามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทเขา้ร่วมการประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได ้และยงั
สามารถชมการถ่ายทอดสดการประชมุไดต้ามวิธีการในขอ้ 3. 

4.2 ผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งลงทะเบียนผา่นทาง Application "ไทยชนะ" หรอืตามมาตรการอื่นที่บรษัิทฯ ก าหนด กอ่นและ
หลงัจากเสรจ็สิน้การประชมุ นอกจากนี ้ผูเ้ขา้รว่มการประชมุดว้ยตนเองตอ้งสวมใสห่นา้กากอนามยัตลอดเวลาการประชมุ และควรลา้งมือ
ใหส้ะอาดดว้ยแอลกอฮอลเ์จลหรอืดว้ยน า้และสบูท่ัง้ก่อนและหลงัจากเสรจ็สิน้การประชมุ ทัง้นี ้บรษัิทไดจ้ดัเตรยีมแอลกอฮอลเ์จลส าหรบั
ลา้งมือไวใ้หภ้ายในบรเิวณงาน 

4.3 บริษัทจดัที่นั่งส  าหรบัผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที่เขา้รว่มประชมุ โดยเวน้ระยะห่างกนัตามมาตรการของหน่วยงานภาครฐั
ซึ่งเป็นผลใหท้ี่น่ังในห้องประชุมส าหรบัผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะมีจ านวนจ ากัดประมาณ 110 ที่น่ัง โดยไม่จัดเกา้อีเ้สริมในหอ้ง
ประชุมเพิ่มอีก ขอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมนั่งตามต าแหน่งที่บริษัทก าหนดไวโ้ดยไม่เปลี่ยนที่นั่งตลอดการประชุม ในกรณีที่หอ้งประชุมไม่
สามารถรองรบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดเ้นื่องจากที่นั่งที่จัดใหเ้ต็ม บริษัทขอใหผู้ถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้สู่หอ้งประชุมได ้มอบฉันทะใหก้ับ
กรรมการอิสระเพื่อเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนทา่น ทัง้นี ้ทา่นยงัสามารถชมการถ่ายทอดสดการประชมุจากสถานท่ีอื่นได้
ตามวิธีการในขอ้ 3. 

4.4 บริษัทงดบริการอาหารและของว่างแก่ผู้เข้าร่วมประชุม และขอความรว่มมือไม่รบัประทานอาหารและของว่างภายใน
หอ้งประชมุเพื่อเป็นการลดความเสีย่งในการแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 

4.5 ในกรณีที่ผูเ้ขา้รว่มประชุมที่ตอ้งการถามค าถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถเขียนใสก่ระดาษที่บริษัทจดัเตรยีมไว้
โดยระบช่ืุอ นามสกลุและวาระท่ีตอ้งการซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็น สง่ใหก้บัเจา้หนา้ที่ของบรษัิทเพื่อรวรวมและเสนอใหค้ณะกรรมการ
พิจารณาต่อไป บริษัทงดจัดเตรียมไมโครโฟนเพื่อการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในการประชุมเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 

4.6 บริษัทจะด าเนินการประชุมอย่างกระชบัโดยมุง่หมายที่จะควบคมุเวลาใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลา 2 ชั่วโมง เพื่อไม่ใหผู้เ้ขา้รว่ม
ประชมุตอ้งอยูใ่นหอ้งประชมุรว่มกนันานเกินไป 

 ส าหรบัผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉทัะที่ประสงคจ์ะเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง ขอใหท้่านเผ่ือเวลาในการลงทะเบียนการเขา้ประชุมซึ่ง
อาจใชเ้วลามากกว่าปกติจากกระบวนการคดักรองผูเ้ขา้รว่มประชุม บริษัทขอเรียนว่าบรษัิทค านึงถึงสขุภาพและความปลอดภยัโดยรวม
ของผูเ้ขา้รว่มประชมุ จึงไดก้ าหนดมาตรการตา่งๆ ขา้งตน้ซึ่งอาจท าใหผู้ถื้อหุน้หรือ     ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ไดร้บัความสะดวกในการเขา้รว่ม
ประชมุบา้ง บรษัิทจึงเรยีนขออภยัมา ณ โอกาสนี ้

อนึ่ง บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงมาตรการและแนวทางการปฏิบตัิตามที่ระบไุวข้า้งตน้ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบลว่งหนา้ ทัง้นี ้
ตามที่บรษัิทเห็นสมควร หรอืเพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางหรอืมาตรการท่ีหนว่ยงานภาครฐัที่เก่ียวขอ้งก าหนดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการจดัประชุม
ผูถื้อหุน้ 
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ที ่ 038/2563 

 วนัท่ี   7   กรกฎาคม   2563 

เรือ่ง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ครัง้ที่ 48 

เรยีน  ทา่นผูถื้อหุน้ 

สิง่ที่สง่มาดว้ย 1. แบบฟอรม์ลงทะเบียนเขา้ประชมุ 
2. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ครัง้ที่ 47 
3. รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ พรอ้มดว้ยงบการเงินของบรษัิท ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
4. เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิเขา้รว่มประชมุ 
5. ขอ้บงัคบัของบรษัิทเก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้และการออกเสยีงลงคะแนน 
6. รายละเอียดคณุสมบตัิผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษัิท 
7. แผนท่ีสถานท่ีประชมุ 
8. หนงัสอืมอบฉนัทะ 

 บรษัิท ไทยเซ็นทรลัเคมี จ ากดั (มหาชน) ("บรษัิท") จะจดัใหม้ีการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ครัง้ที่ 48 
ในวนัศกุรท์ี่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ หอ้ง Banyan Ballroom ชัน้ 10 โรงแรมบนัยนัทร ีกรุงเทพฯ เลขท่ี 
21/100 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 4/2563 
เมื่อวนัท่ี 17 มิถนุายน 2563 เพื่อพิจารณาเรือ่งตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 คร้ังที่ 47 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล บริษัทไดจ้ัดการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ครัง้ที่ 47 ขึน้เมื่อวันที่ 28 
มีนาคม 2562 โดยมีส  าเนารายงานการประชุมซึ่งไดบ้นัทึกถูกตอ้งตามความเป็นจริงตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย
ล าดบัท่ี 2  

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารบัรองรายงานการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ครัง้ที่ 47 รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 2 

การลงมติ วาระนีล้งมติโดยใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2562 และรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทจากงบการเงินรวม ในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 
ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายไดจ้ากการขายและบริการจ านวน 8,815 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 15 
จากรายไดข้องบรษัิทในรอบปีบญัชี 2561 และมีก าไรสว่นท่ีเป็นของบรษัิทใหญ่ 922 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 
31 จากก าไรสว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ในรอบปีบญัชี 2561 รายละเอียดผลการด าเนินงานของบริษัท และ
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รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ  ปรากฏในรายงานประจ าปีตามสิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 3 (หนา้ 18 – 35 
ของรายงานประจ าปี)  

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษัิทในปี 
2562 และรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 3 

การลงมติ วาระนีเ้ป็นวาระท่ีเสนอเพื่อรบัทราบ ไมม่ีการออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 3 รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัใหม้ีรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอให ้   
ที่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบ รายละเอียดของรายงานคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในหนา้ 104 ของรายงาน
ประจ าปี 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้รบัทราบรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ รายละเอียดปรากฏตามในหนา้ 104 ของรายงานประจ าปี 

การลงมติ วาระนีเ้ป็นวาระท่ีเสนอเพื่อรบัทราบ ไมม่ีการออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปีของบริษัทส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล คณะกรรมการบรษัิทไดจ้ดัใหม้ีการท างบการเงินของบรษัิท ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้ รายละเอียดปรากฏตามสิง่
ที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 3 (หนา้ 106 – 172 ของรายงานประจ าปี) เพื่อน าเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
อนมุตัิในการประชมุสามญัประจ าปี ตามที่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ
ขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 39 ก าหนด  

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปีของ
บริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรบั
อนญุาตแลว้ ดงัมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปีตามสิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 3  

การลงมติ วาระนีล้งมติโดยใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 5 รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และขอ้บงัคบัของ
บริษัท ขอ้ 41 ก าหนดใหบ้ริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเท่านัน้ และตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 42 ก าหนดใหบ้รษัิทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี
สว่นหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา 
(ถา้มี) จนกวา่ทนุส ารองจะมีจ านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  

บรษัิทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ในอตัราประมาณรอ้ยละ 60 ของก าไรสทุธิส าหรบัปีของงบการเงิน
เฉพาะกิจการหลงัหกัทนุส ารองตามกฎหมาย ภาษีและขาดทนุสะสม (ถา้มี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปัน
ผลดงักลา่วอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัแผนการลงทนุ ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ 
ตามที่คณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควร 
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จากผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัทมีก าไร
สทุธิส าหรบัปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 1,000.2 ลา้นบาท และมีทนุส ารองตามกฎหมายจดัสรร
ไวแ้ลว้จ านวน 175.4 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียนตามที่ไดก้ าหนดไวใ้นพระราชบญัญตัิ
บรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 ที่กลา่วขา้งตน้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้รบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล
ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการครัง้ที่ 2/2563 ในอตัราหุน้ละ 1.10 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 643.2 ลา้นบาท 
คิดเป็นรอ้ยละ 64.3 ของก าไรสทุธิส าหรบัปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการของผลการด าเนินงานปี 2562 ของ
บริษัทซึ่งสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลแลว้ในวนัท่ี 
23 เมษายน 2563 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดงักลา่วเป็นการบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ต่อผูถื้อ
หุน้จากการเลื่อนการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ครัง้ที่ 48 ซึ่งเดิมก าหนดไวใ้นวนัที่ 27 มีนาคม 
2563 ออกไปอยา่งไมม่ีก าหนด 

ทัง้นี ้คณะกรรมการไมเ่สนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ พิจารณาจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมส าหรบัผลการด าเนินงานปี 
2562 อีก 

ขอ้มลูการเปรยีบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลประกอบการปี 2562 และ ปี 2561 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2562 ปี 2561 

1. ก าไรสทุธิส าหรบัปี (งบเฉพาะกิจการ) 1,000.2 ลา้นบาท 1,409.2 ลา้นบาท 
2. จ านวนหุน้ 584,714,068 584,714,068 
3. เงินปันผลจ่ายอตัราตอ่หุน้ 
       - เงินปันผลระหวา่งกาล 
       - เงินปันผลประจ าปี 

 
1.10 บาท 

- 

 
- 

1.50 บาท 
4. รวมจ านวนเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 643.2 ลา้นบาท 877.1 ลา้นบาท 
5. สดัสว่นการจา่ยเงินปันผลเทียบกบัก าไร

สทุธิ 
รอ้ยละ 64.3 รอ้ยละ 62.2 

การลงมติ วาระนีเ้ป็นวาระท่ีเสนอเพื่อรบัทราบ ไมม่ีการออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล ตามขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 15 ก าหนดวา่ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้
คณะกรรมการของบรษัิทพน้จากต าแหนง่ทัง้คณะและใหท้ี่ประชมุเลอืกกรรมการของบรษัิทขึน้ใหม ่ทัง้นี ้
กรรมการท่ีพน้จากต าแหนง่ตามวาระ มีดงันี ้

1.   นายโทชิอากิ มยิาเบะ 2. นายสวุฒัน ์สบืสนัติกลุ 
3.   นายโอภาส ศรพีรกิจขจร 4. นายเกษมศกัดิ ์มสัยวาณิช 
5.   นายโยชิฮิโระ ทามรูะ 6. นายทาคายกิู โทเฮ 
7.   นายจิโร ่นิชิยามา่ 8.     นางสาวกนกพร องัสนุทรสฤษดิ ์
9.   นายสวุิช สวุรุจิพร  
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  หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกบคุคลที่จะเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทมิไดผ้่านขัน้ตอนของ
คณะกรรมการสรรหาเนื่องจากบริษัทไม่มีการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการ
พิจารณากลั่นกรองอยา่งรอบคอบและระมดัระวงัรว่มกนัของที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท โดยคดัเลอืก
บคุคลที่มีคณุสมบตัิตามที่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ
ประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด  

 บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือบคุคลเพื่อคดัเลือกเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทเป็น
การลว่งหนา้ แตไ่มม่ีผูถื้อหุน้เสนอรายช่ือบคุคลดงักลา่ว 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่ครบ
วาระ 5 ทา่น ไดแ้ก่  

1.     นายสวุฒัน ์สบืสนัติกลุ 2. นายโอภาส ศรพีรกิจขจร 
3.     นายเกษมศกัดิ ์มสัยวาณิช 4. นายโยชิฮิโระ ทามรูะ 
5.     นายทาคายกิู โทเฮ  

กลบัเขา้เป็นกรรมการบรษัิทอีกวาระหนึง่ และเลอืกตัง้ 
   1.     นายโคจิ อิซทึานิ เขา้เป็นกรรมการบรษัิทแทน นายโทชิอากิ มิยาบะ ซึง่พน้จากต าแหนง่ตามวาระ 
   2.     นายเอกฤทธ์ิ บญุปิติ เขา้เป็นกรรมการบรษัิทแทน นายสวุิช สวุรุจิพร ซึง่พน้จากต าแหนง่ตามวาระ 
   3.     นายเรยีวซุเกะ โฮร ิเขา้เป็นกรรมการบรษัิทแทน นายจิโร ่นิชิยามา่ ซึง่พน้จากต าแหนง่ตามวาระ 
   4.     นายชานนัท ์โสภณพนิช เขา้เป็นกรรมการบริษัทแทนนางสาวกนกพร องัสนุทรสฤษดิ์ ซึ่งพน้จาก
ต าแหนง่ตามวาระ 

เขา้เป็นกรรมการบรษัิท รวมเป็นคณะกรรมการบรษัิททัง้สิน้ 9 ทา่น 

จากผูท้ี่ไดร้บัการเสนอช่ือเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท  9 ท่าน นายสวุฒัน ์สืบสนัติกุล นาย
โอภาส ศรีพรกิจขจร และนายเกษมศกัดิ์ มสัยวาณิช ไดร้บัการเสนอช่ือเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ
อิสระ โดย ทัง้ 3 ทา่น สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง  

ผูถ้กูเสนอช่ือเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการอิสระซึ่งด ารงต าแหน่งเกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกนัไดแ้ก่ นาย
โอภาส ศรีพรกิจขจร (รวม 11 ปี 7 เดือนหากได้รับเลือกตัง้และด ารงต าแหน่งจนครบวาระนี)้ และ  
นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช (รวม 10 ปี 7 เดือนหากไดร้บัเลือกตัง้และด ารงต าแหน่งจนครบวาระนี)้ 
เหตผุลที่คณะกรรมการบริษัทเสนอช่ือทัง้ 2 ท่านเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการอิสระตอ่ไปเนื่องจากทัง้ 
2 ท่านมีความรูแ้ละความสามารถเหมาะสมกบัการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ อีกทัง้การปฏิบตัิงานท่ี
ผา่นมา ทัง้ 2 ทา่นไดใ้หค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระและเป็นประโยชนต์อ่บรษัิทอยา่งมาก  

ส าหรบัรายละเอียดคุณสมบัติของผูท้ี่ไดร้บัการเสนอช่ือเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ร วมถึง
ประวติั การถือหุน้ในบริษัท การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น จ านวนครัง้ที่เขา้ร่วมประชุม จ านวนปีในการ
ด ารงต าแหนง่ที่ผา่นมา ตลอดจนนิยามของกรรมการอิสระของบรษัิท ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 6 
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การลงมติ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการออกเสียงลงคะแนนของวาระนีเ้ป็นไปตามขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 14 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 5 เพื่อใหก้ารประชุมด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขอใหผู้้
ถือหุน้ศกึษารายละเอียดและตวัอยา่งวิธีการเลอืกตัง้ในสิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 5 ลว่งหนา้ก่อนเขา้ประชมุ 

วาระที่ 7 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล บริษัทไม่มีการแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อท าหนา้ที่ในการ
พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการจากผลประกอบการของบรษัิทในปีที่ผา่นมา และเปรยีบเทียบอา้งอิงกบัอตุสาหกรรมในประเภท
เดียวกับบริษัท ค่าตอบแทนกรรมการประกอบดว้ย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าบ าเหน็จกรรมการซึ่ง
พิจารณาจากผลประกอบการของบรษัิท และเบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ ก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับ  ปี 2563 เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ไม่เกิน 15 ลา้นบาท เพื่อจัดสรรให้แก่
กรรมการทัง้คณะ ซึง่มีจ านวนเทา่กบัปีที่ผา่นมา โดยไมม่ีสทิธิประโยชนอ์ื่น 

ขอ้มลูการเปรยีบเทียบคา่ตอบแทนกรรมการในปีที่ผา่นมา 

รายละเอียด ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
คา่ตอบแทนกรรมการ 15 ลา้นบาท 15 ลา้นบาท 15 ลา้นบาท 
สทิธิประโยชนอ์ื่น ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

การลงมติ วาระนีล้งมติโดยใชค้ะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มา
ประชมุ 

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชสี าหรับปีบัญชี 2563 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล ตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนดใหท้ี่ประชมุ
ผูถื้อหุน้สามัญประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการ
แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจะแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนออนมุตัิการแต่งตัง้ นายมนญู มนสูขุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่  
4292 (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทมาแลว้เป็นระยะเวลา 5 ปี ตัง้แต่ปี 2558 จนถึง 2562)
และ/หรือนางสาวเพ็ญศรี ธรรมวโรดม ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 4923 (ไม่เคยไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็น
ผูส้อบบญัชีของบรษัิท) และ/หรอื นายมงคล สมผล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 8444 (ไมเ่คยลงลายมือช่ือ
ในงบการเงินของบริษัท) แห่ง บริษัท  ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษัทส าหรบัปีบญัชี 2563 โดยใหผู้ส้อบบญัชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษัท และเสนอใหก้ าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 2,570,000 บาท 
ซึ่งเพิ่มขึน้รอ้ยละ 9.36 จากอตัราเดิมในปี 2562 เนื่องจากผูส้อบบญัชีตอ้งมีขอบขา่ยการตรวจสอบเพิ่มขึน้
ในธุรกิจของบรษัิทในประเทศเมียนมาร ์
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ตารางเปรยีบเทียบคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี                                             
                   (หนว่ย : บาท) 

 รอบปีบญัชี 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
ค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะ
กิจการและงบการเงินรวมประจ าปี 

1,580,000 1,480,000 1,480,000 

ค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะ
กิจการและงบการเงินรวมรายไตร
มาส 

330,000 290,000 290,000 

 รวมคา่สอบบญัชี 2,570,000 2,350,000 2,350,000 
คา่บรกิารอื่น - - - 
อตัราการเพิ่ม / (ลด) เป็นรอ้ยละ 9.36 - - 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้ 
นายมนญู มนสูขุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4292 และ/หรือนางสาว เพ็ญศรี ธรรมวโรดม ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตเลขที่ 4923 และ/หรือ นายมงคล สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444 แห่ง บริษัท  
ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ  สอบบญัชี จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทส าหรบัปีบญัชี 2563 โดยให้
ผูส้อบบญัชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และ
ก าหนดค่าสอบบัญชีของผูส้อบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 2,570,000 บาท (สองลา้นหา้แสนเจ็ดหมื่นบาท
ถว้น) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 

ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอขา้งตน้มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสมัพนัธแ์ละไม่มีสว่นไดเ้สียกบับริษัท 
บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว  

ผูส้อบบญัชีของบริษัท และผูส้อบบญัชีของบริษัทย่อย/บริษัทรว่มบางบริษัท ไม่ไดส้งักดัส านกังานสอบ
บญัชีเดียวกนั เนื่องจากบริษัทย่อย/บริษัทรว่ม ไดใ้ชส้  านกังานสอบบญัชีของตนมาตัง้แต่เริ่มตน้กิจการ 
และส านักงานสอบบัญชีดังกล่าวสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีปัญหาล่าช้า 
นอกจากนีค้่าบริการวิชาชีพในการสอบบัญชีมีจ านวนไม่สูงมากนัก ทั้งนี ้คณะกรรมการจะดูแลให้
สามารถจดัท างบการเงินไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา 

การลงมติ วาระนีล้งมติโดยใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี) 
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โรงงาน 2 : 50 หมู ่5 ถ.นครหลวง-ภาชี ต.คลองสะแก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260  Tel : (035) 259 331-39  Fax : (035) 259 341-42 

 จึงเรยีนมาเพื่อขอเชิญทา่นผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่ว โดยแผนท่ีสถานท่ีประชมุ
ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 7 ผูถื้อหุน้ทา่นใดประสงคท์ี่จะแตง่ตัง้บคุคลอื่นมาเขา้รว่มประชมุ และออกเสยีงแทน
ตนในการประชมุครัง้นี ้โปรดมอบฉนัทะตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง ปรากฏตาม
สิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 8 และยื่นตอ่ประธานกรรมการหรอืผูซ้ึง่ประธานกรรมการก าหนดก่อนเขา้รว่มประชมุดว้ย สว่นผู้
ถือหุน้ตา่งชาติซึง่แตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ โปรดใชห้นงัสอืมอบฉนัทะ
ตามแบบ ก หรอื แบบ ข หรอื แบบ ค แบบใดแบบหนึง่ ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 8 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  2563 ครัง้ที่ 48 สามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัทตามรายละเอียดซึ่งแนบกบัหนงัสือมอบฉนัทะ เพื่อเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนใน
นามของผูถื้อหุน้ได ้ทัง้นี ้ขอ้มลูเก่ียวกบักรรมการอิสระและการมีสว่นไดเ้สยีในวาระพิจารณาที่เก่ียวขอ้ง ปรากฏตามสิง่
ที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 6 

แบบฟอรม์ลงทะเบียนเขา้ประชมุและเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมี
สทิธิเขา้รว่มประชมุ ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 1 และล าดบัท่ี 4 

อนึ่ง บริษัทก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมในวนัที่ 1 กรกฏาคม 2563 ผูถื้อหุน้สามารถดาวน์
โหลดหนงัสอืเชิญประชมุพรอ้มทัง้เอกสารแนบตา่งๆ ไดท้ี่เว็บไซตข์องบรษัิท (www.tcccthai.com) 

 
                ขอแสดงความนบัถือ 
  บรษัิท ไทยเซ็นทรลัเคมี จ ากดั (มหาชน) 

  
 
 
 (นายโยชิฮิโระ ทามรูะ) 
 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์สายงานกิจการทั่วไป โทร: 02-6398888 ตอ่ 1411 / 1412 / 8909 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่2 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2562 ครัง้ที่ 47 

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ากัด (มหาชน) 
วันพฤหสับดีที ่28 มีนาคม 2562 

หอ้ง Banyan Ballroom โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ  
เลขที ่21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

เริม่ประชมุเวลา 14.00 น. 

นายพชระ วรรธนวินิจ เลขานุการบริษัทกล่าวตอ้นรบัผู้ถือหุน้และไดก้ล่าวว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 152 ราย ถือหุน้จ  านวน 
3,966,472 หุน้ และโดยการรบัมอบฉันทะจ านวน 164 ราย ถือหุน้จ  านวน 545,701,119 หุน้ รวมผูถื้อหุน้มาประชมุจ านวน 316 ราย นับจ านวนหุน้ได้
ทัง้สิน้ 549,667,591 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 94.0062 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษัิท ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 32 และ
ไดเ้ชิญนายเคียวซเุกะ ซาซากิ ประธานกรรมการบรษัิทซึง่เป็นประธานที่ประชมุ กลา่วเปิดประชมุและด าเนินการประชมุ  

นายเคียวซเุกะ ซาซากิ ประธานที่ประชมุ กลา่วตอ้นรบัผูถื้อหุน้และไดก้ลา่วเปิดการประชมุ จากนัน้ ประธานขอใหเ้ลขานกุารบรษัิทแนะน ากรรมการ 
ผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัชี และที่ปรกึษาทีม่ารว่มประชมุในวนันี ้ และชีแ้จงเก่ียวกบัวิธีการด าเนินการประชมุและขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุน้ 
ในการประชมุวนันี ้

นายพชระ วรรธนวินิจ เลขานกุารบรษัิท กลา่วแนะน ากรรมการบรษัิททัง้หมด 9 ทา่นซึง่ไดม้าเขา้รว่มประชมุไดแ้ก่ 

1. นายเคียวซเุกะ ซาซากิ  ประธานกรรมการและประธานที่ประชมุ 
2. นายสวุฒัน ์สืบสนัติกลุ  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายโอภาส ศรพีรกิจขจร  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
4. นายเกษมศกัดิ ์มสัยวาณิช  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
5. นายโยชฮิิโระ ทามรูะ  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
6. นายสวุิช สวุรุจิพร   กรรมการ 
7. นางสาวกนกพร องัสนุทรสฤษดิ ์ กรรมการ 
8. นายจิโร ่นิชิยามา่   กรรมการ 
9. นายชิเกะซกึ ุฟคุดุะ  กรรมการ 

นอกจากนี ้มีผูบ้รหิารของบรษัิทเขา้รว่มประชมุ จ านวน 5 ทา่น โดยม ี

1. นายวชัระ ปิงสทุธิวงศ ์เจา้หนา้ที่บรหิารและผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – ดา้นธุรกรรมการคา้ และ สายงานการตลาด วิจยัและพฒันา 
2. นายสมรกั ลิขิตเจรญิพนัธ ์เจา้หนา้ที่บรหิารและผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – ดา้นการผลิต 
3. นายเรยีวซเุกะ โฮร ิเจา้หนา้ที่บรหิารและผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – ดา้นวางแผนองคก์ร และ ดา้นบรหิาร 
4. นางมณฑา เกษตรศิลป์ชยั เจา้หนา้ที่บรหิารและผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ-ใหญ่ – ทรพัยากรมนษุย ์ 
5. นายโค โทจิมา่ เจา้หนา้ที่บรหิารและผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – สาขายา่งกุง้ 

ส าหรบัผูส้อบบัญชีและที่ปรึกษา บริษัทไดเ้รียนเชิญตัวแทนผูส้อบบัญชีของบริษัทจากบริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ  ากัด เขา้ร่วม
ประชมุดว้ยเพ่ือตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้เก่ียวกับการตรวจสอบบญัชีของบรษัิท และบรษัิทไดเ้ชิญทีมงานที่ปรกึษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร ์แอนด ์
แม็คเค็นซี่ จ  ากัด  มาเขา้รว่มประชุมเพื่อตอบขอ้ซกัถามทางกฎหมายเก่ียวกับการประชมุ และตรวจสอบการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียงให้
เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษัิท นอกจากนี ้บรษัิทไดจ้ดัใหมี้ผูท้  าหนา้ที่เป็นลา่มแปลในการประชมุนี ้

ในระหว่างวนัที่ 24 มกราคม ถึง 21 กุมภาพนัธ ์ที่ผ่านมา บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค  าถาม เสนอวาระการประชมุ และเสนอชื่อบคุคลเพ่ือเขา้รบั
การเลือกตัง้ต  าแหน่งกรรมการล่วงหนา้ เม่ือสิน้สดุระยะเวลาดงักล่าว ไม่มีผูถื้อหุน้ส่งค  าถาม เสนอวาระการประชมุ หรือเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขา้รบัการ
เลือกตัง้ต  าแหน่งกรรมการลว่งหนา้มายงับรษัิท 
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ส าหรบัวิธีการด าเนินการประชุมในวันนี ้บริษัทไดน้ าขอ้สังเกตท่ีไดร้บัจากการประชุมผูถื้อหุน้ที่ผ่านมาเก่ียวกับระยะเวลาในการประชุมซึ่งใชเ้วลา
คอ่นขา้งมาก มาพิจารณา และปรบัปรุงวิธีการด าเนินการประชมุในครัง้นี ้ 

จากนัน้ เลขานกุารบรษัิทไดช้ีแ้จงวิธีการด าเนินการประชมุดงันี ้

1. การประชมุจะพิจารณาเรือ่งตามล าดบัระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชมุ โดยจะน าเสนอขอ้มลูในแตล่ะวาระ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้หรือ
ผูร้บัมอบฉันทะซกัถามก่อนแลว้จงึจะใหมี้การลงมติส  าหรบัวาระนัน้ ๆ  

2. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะตอ้งการซกัถามหรอืแสดงความเห็น กรุณายกมือและขอใหแ้จง้ชื่อและนามสกุล และในกรณีที่เป็นผูร้บั
มอบฉันทะ กรุณาแจง้ช่ือผูถื้อหุน้ที่ไดร้บัมอบฉันทะใหท้ี่ประชมุทราบดว้ย 

3. ในการซกัถามของผูถื้อหุน้ ขอความกรุณาผูถื้อหุน้โปรดซกัถามทีละค าถามเพื่อใหก้รรมการหรอืผูท้ี่กรรมการมอบหมายสามารถตอบค าถาม
ของไดอ้ย่างครบถว้น และขอความกรุณาผูถื้อหุน้โปรดพิจารณาแบ่งสรรจ านวนค าถามในแต่ละคราวอย่างเหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อ
หุน้ทา่นอ่ืนไดซ้กัถามดว้ย 

4. ส าหรบัการใชภ้าษาในการประชุมในวันนี ้ประธานในที่ประชมุจะด าเนินการประชุมดว้ยภาษาอังกฤษ โดยเลขานุการบริษัทจะแปลเป็น
ภาษาไทย 

นอกจากนี ้ดว้ยความพยายามที่จะลดความซ า้ซอ้นในการใชภ้าษาสองภาษาในการชีแ้จงหรอือธิบายเรือ่งเดียวกนั 

 ในการด าเนินการประชมุในวาระต่าง ๆ ตามขอ้เสนอของบรษัิท โดยหลกัจะชีแ้จง อธิบาย หรือด าเนินการเป็นภาษาไทย ยกเวน้ในวาระที่ 2 
เรือ่งรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษัิทในปี 2561 และรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ ซึง่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ จะเป็นผูร้ายงานต่อ
ที่ประชมุเป็นภาษาองักฤษ และเลขานกุารบรษัิทจะแปลเป็นภาษาไทยใหท้า่นผูถื้อหุน้ไดร้บัทราบ 

 ในการซกัถามค าถามของผูถื้อหุน้ ท่านผูถื้อหุน้สามารถซกัถามโดยใชภ้าษาไทย และผูท้  าหนา้ที่ล่ามจะแปลภาษานัน้เป็นภาษาญ่ีปุ่ นใหแ้ก่
กรรมการไดร้บัทราบ 

 ในการตอบค าถามโดยกรรมการชาวญ่ีปุ่ น หรอืผูไ้ดร้บัมอบหมายชาวญ่ีปุ่ น จะใชภ้าษาญ่ีปุ่ น และผูท้  าหนา้ที่ล่ามจะแปลภาษาญ่ีปุ่ นนัน้เป็น
ภาษาไทยใหท้ี่ประชมุไดร้บัทราบ 

การด าเนินการประชมุดว้ยภาษาไทยและภาษาญ่ีปุ่ นดงักลา่วขา้งตน้นัน้  

ประการแรก เป็นความพยายามของบรษัิทในการที่จะจดัการดา้นระยะเวลาที่ใชใ้นการประชมุใหมี้ประสิทธิภาพ 

ประการที่สอง การใชภ้าษาญ่ีปุ่ นซึ่งเป็นภาษาหลักส  าหรบักรรมการชาวญ่ีปุ่ นในการสื่อสารค าถามและการตอบค าถามของผูถื้อหุน้ โดยมิไดใ้ช้
ภาษาองักฤษนัน้ เป็นความตัง้ใจของกรรมการชาวญ่ีปุ่ นที่จะไดเ้ขา้ใจค าถามและตอบค าถามของท่านผูถื้อหุน้ไดช้ดัเจน แทนการใชภ้าษาองักฤษซึง่เป็น
ภาษาที่สองของกรรมการชาวญ่ีปุ่ น 

คณะกรรมการหวังเป็นอย่างย่ิงว่าการด าเนินการประชุมตามวิธีการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างตน้จะช่วยจัดการดา้นระยะเวลาที่ใชใ้นการประชุมให้มี
ประสิทธิภาพ อยา่งไรก็ดี คณะกรรมการจะตรวจทานวิธีการด าเนินการประชมุที่ใชนี้เ้พ่ือน าไปประกอบการพิจารณาปรบัปรุงวิธีการด าเนินการประชมุผู้
ถือหุน้ใหมี้ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ตอ่ไป 

ส าหรบัขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุน้ในการประชมุวนันี ้ 

1. ผูถื้อหุน้ทกุทา่นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอ่หนึ่งหุน้ 

2. ผูถื้อหุน้ที่มาประชมุดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉันทะแตล่ะทา่นจะไดร้บัแจกบตัรลงคะแนนเสียงขณะลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ หากทา่นใดยงั
ไมไ่ดร้บับตัรลงคะแนนเสียง กรุณายกมือเพ่ือใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจสอบการออกบตัรลงคะแนนเสียงใหก้บัทา่นตอ่ไป 
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3. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเวน้วาระที่ 2 และวาระที่ 3 ซึง่เป็นวาระเสนอเพ่ือรบัทราบ และวาระที่ 6 เรือ่งการเลือกตัง้กรรมการ
นัน้ ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะที่ไม่เห็นดว้ย หรอืประสงคจ์ะงดออกเสียงในวาระนัน้ ขอใหอ้อกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงที่ไดร้บั
แจกขณะลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ เม่ือเรยีบรอ้ยแลว้ ขอใหย้กมือเพ่ือใหเ้จา้หนา้ที่เก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากทา่น  

ในการลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียง หากมีการลงคะแนนเสียงเกินกวา่หนึ่งชอ่ง หรอืมีการแกไ้ขแตไ่มมี่การลงลายมือชื่อก ากบั หรอืมี
การแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเวน้กรณีของ Custodian) หรอืมีการขีดฆ่าบตัรทัง้บตัร จะถือเป็นบตัรเสีย 

 ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะที่มิไดค้ดัคา้น หรอืงดออกเสียง จะถือวา่ทา่นเห็นดว้ย ทา่นไมต่อ้งกรอกบตัรลงคะแนนเสียง หรอืส่งบตัรลงคะแนน
เสียง 

4. ส าหรบัการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6 เรือ่งพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ ขอใหผู้ถื้อหุน้หรอืผูร้บั
มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามรายชื่อที่เสนอเป็นรายบุคคล และบริษัทจะใชวิ้ธีการเลือกตัง้กรรมการตามที่
ขอ้บงัคบัขอ้ 14 ของบริษัทก าหนดไว ้คือ วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสมหรอื Cumulative Voting สว่นรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน 
บรษัิทจะแจง้ใหท้ราบในวาระดงักลา่ว  

ในการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงส  าหรบัการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด เพื่อนับคะแนนเสียงการเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบคุคล 

5. ในการนบัคะแนนเสียงในทกุวาระ ยกเวน้วาระที่ 6 เรือ่งการเลือกตัง้กรรมการ บรษัิทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงในวาระ
นั้นหักออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เขา้รว่มประชมุ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี ้ในกรณีท่ีไม่มี ผูใ้ด
คดัคา้นหรอืแสดงความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน ใหถื้อวา่ ที่ประชมุเห็นดว้ยหรอืมีมติอนมุตัิ  

นอกจากนี ้ระหวา่งการนบัคะแนนเสียง เพ่ือมิใหเ้ป็นการเสียเวลา ประธานในที่ประชมุจะด าเนินการประชมุในวาระถดัไป 

ประธานเปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุซกัถามเก่ียวกบัวิธีการด าเนินการประชมุหรอืการออกเสียงลงคะแนน  

เม่ือไมมี่ขอ้ซกัถาม ประธานเริม่การประชมุตามระเบียบวาระการประชมุตา่ง ๆ ดงันี ้

วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2561 ครัง้ที ่46 

ประธานเสนอใหท้ีป่ระชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ครัง้ที่ 46 ซึง่ประชมุเม่ือวนัที่ 29 มีนาคม 2561 บรษัิทได้
จดัสง่ส  าเนารายงานการประชมุ ซึง่ไดบ้นัทกึถกูตอ้งตามความเป็นจรงิใหแ้กผู่ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุตามสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 2 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม  

นายชพูงษ ์บญุญสิรวิฒัน ์ ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย  สอบถามถึงวาระที่ 8 ในรายงานการประชมุครัง้ที่ผ่านมา ซึง่ก าหนดคา่สอบ
บญัชีไวท้ี่ 2,570,000 บาท เพิ่มขึน้จากปี 2560 รอ้ยละ 9.36 แตใ่นการประชมุครัง้นี ้วาระที่ 8 (ในหนงัสือเชิญประชมุ) แสดงคา่สอบบญัชีของปีที่ผ่านมา
เป็นจ านวน 2,350,000 บาท ตนไมแ่น่ในวา่จ  านวนคา่สอบบญัชีใดถกูตอ้ง 

นายชิเกะซกึ ุฟคุดุะ กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที่การเงนิ ตอบค าถามวา่ ทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ปีทีผ่่านมาไดอ้นมุตัิคา่สอบบญัชปีระจ าปี 
2561 เป็นจ านวน 2,570,000 บาท ซึง่เป็นจ านวนที่รวมงานตรวจบญัชีของบรษัิท ทีซีซีซี เมียนมาร ์จ  ากดั ในกรณีที่ด  าเนินกิจการตามปกติ อยา่งไรก็ดี ใน
ปีที่ผ่านมา บรษัิท ทีซีซีซี เมียนมาร ์ จ  ากดั อยูใ่นชว่งก่อสรา้ง ยงัไมมี่การเริ่มด  าเนินกิจการอยา่งจรงิจงัมากนกั ดงันัน้คา่สอบบญัชีของปี 2561 ที่บรษัิท
ช าระจรงิจงึลดลงมาอยูท่ี่จ  านวน 2,350,000 บาท  

นายชพูงษ ์บญุญสิรวิฒัน ์ผูร้บัมอบฉันทะจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย ตัง้ขอ้สงัเกตวา่ในรายงานการประชมุวาระที่ 6 เรือ่งการเลือกตัง้กรรมการ การ
ลงมติแสดงเพียงคะแนนเสยีงที่เลือกตัง้กรรมการ ในขณะที่การลงมติในวาระอ่ืนๆ มีการแสดงจ านวนเสียงที่เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียงและบตัร
เสีย 
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นายพชระ วรรธนวินิจ เลขานกุารบรษัิท ชีแ้จงวา่ เน่ืองจากในการเลือกตัง้กรรมการ บรษัิทใชว้ิธีลงคะแนนแบบสะสมหรอื Cumulative Voting ซึง่จ  านวน
เสียงของผูถื้อหุน้จะมาจากการน าจ  านวนหุน้คณูดว้ยจ านวนกรรมการที่จะเลือกตัง้ แลว้ใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ซึง่เป็นวิธีที่ก  าหนดไวใ้น พรบ.
บรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 วิธีการเลือกตัง้ไมไ่ดก้ าหนดใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงไมเ่ห็นดว้ยหรอืงดออกเสียง ในรายงานการประชมุจงึแสดงเพียงคะแนน
เสียงที่กรรมการแตล่ะทา่นไดร้บั 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม เลขานกุารบรษัิทขอใหท้ี่ประชมุออกเสียงลงคะแนนโดยการอนมุตัิวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้
ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชมุมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 46 ประชมุเม่ือ
วนัที่ 29 มีนาคม 2561 ดว้ยคะแนนเสียง  

เห็นดว้ย  550,764,172 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999 
ไมเ่ห็นดว้ย  171  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย  0  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 และรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

ประธานกลา่วตอ่ที่ประชมุวา่ คณะกรรมการขอถือโอกาสนีน้  าเสนอขอ้มลูใหผู้ถื้อหุน้ทราบภาพรวมเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบรษัิทในปี 2561 โดย
ประธานไดเ้ชิญนายโยชิฮิโระ ทามรูะ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารของบรษัิทเป็นผูร้ายงานตอ่ที่ประชมุ  

นายโยชิฮิโระ ทามรูะ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลา่ววา่ในนามของคณะผูบ้รหิาร ผมขอถือโอกาสนีข้อบคณุผูมี้สว่นไดเ้สียทกุทา่นที่ไดใ้หก้ารสนับสนนุแก่
บรษัิทมาอยา่งสม ่าเสมอ ไทยเซ็นทรลัเคมี ประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจในฐานะผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ  าหน่ายปุ๋ ยเคมีรายใหญ่ที่สดุของประเทศไทย
มากว่า 45 ปีแลว้ โดยไดร้บัการสนับสนุนและความร่วมมืออย่างแข็งแกร่งจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกท่าน อันไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ ผูจ้ัดหาสินคา้ ชมุชน
ทอ้งถ่ิน และเกษตรกร 

ในปี 2561 เศรษฐกิจไทยเติบโตที่รอ้ยละ 4.1 โดยไดร้บัแรงขับเคลื่อนหลกัมาจากการบริโภคภายในประเทศและการลงทนุภาครฐั อย่างไรก็ตาม ภา ค
เกษตรกรรมไมไ่ดอ้ยูใ่นบรรยากาศเชิงบวก พืชผลทางการเกษตรหลายชนิด ซึง่รวมถึงยางพารา ปาลม์น า้มนั และออ้ย มีราคาลดลง สง่ผลใหเ้กษตรกรมี
ก าลงัซือ้ต  ่าลง นอกจากนี ้ราคาวตัถดุิบไดป้รบัตวัสงูขึน้อยา่งมาก ท าใหเ้กษตรกรไมส่ามารถซือ้ปุ๋ ยที่มีคณุภาพสงูได ้อีกทัง้ปรมิาณน า้ฝนที่ไมเ่พียงพอใน
เขตเพาะปลกูหลกัในชว่งฤดกูาลเพาะปลกูก็ยิ่งท  าใหกิ้จกรรมการเพาะปลกู และการใชปุ้๋ ยเคมีลดนอ้ยลง 

การด าเนินงานของบรษัิทไดร้บัผลกระทบจากการที่อปุสงคข์องปุ๋ ยเคมีลดลงอนัเป็นผลสบืเน่ืองมาจากปัจจยัดงักลา่วขา้งตน้อยา่งหลีกเลี่ยงไมไ่ด ้ ภายใต้
สถานการณนี์ ้ คณะผูบ้รหิารไดด้  าเนินกิจการบรษัิทเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการด าเนินงาน เพ่ือที่จะสรา้งผลตอบแทนทีน่่าพงึพอใจจากการลงทนุ
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุทา่นดงันี ้

1) การติดตามตลาดอย่างใกลช้ิด เพ่ือใหท้ราบถึงอปุสงคแ์ละความตอ้งการที่แทจ้รงิของเกษตรกร เพ่ือก าหนดแผนการผลิตและการจดัหาอยา่ง
เหมาะสมที่สดุ โดยมีเป้าหมายเพ่ือที่จะลดระดบัสินคา้คงคลงั 

2) การรกัษามาตรฐานคณุภาพขัน้สงูสดุของผลิตภณัฑ ์

3) ความทา้ทายที่จะปรบัปรุงก าลงัการผลิตอยา่งตอ่เน่ือง 

4) การไมเ่ก็งก าไร และ 

5) การสรา้งความพงึพอใจของลกูคา้และเกษตรกร 

ดว้ยนโยบายนี ้ บรษัิทไดใ้ชค้วามพยายามในทกุดา้นเพ่ือที่จะลดระดบัสินคา้คงคลงัใหน้อ้ยที่สดุ และสรา้งผลก าไรสงูสดุ แมจ้ะอยูใ่นสถานการณ์ทีค่วาม
ตอ้งการปุ๋ ยไมไ่ดอ้ยูใ่นระดบัสงู บรษัิทมีก าไรสทุธิรวมส าหรบัปี 2561 ในสว่นที่เป็นของบรษัิท แมอ่ยูท่ี่ 1, 331 ลา้นบาท และก าไรตอ่หุน้อยูท่ี่ 2.28 บาท  
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เพ่ือการเติบโตอยา่งยั่งยืนของบรษัิท แมใ้นภาวะที่อปุสงคข์องปุ๋ ยในประเทศตกต ่า บรษัิทจงึเนน้ที่การสง่ออกไปยงัประเทศเพ่ือนบา้น ซึง่รวมถึงเมียนมาร ์
ลาว และกมัพชูา โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ในเมียนมาร ์ คลงัสินคา้และโรงงานแบง่บรรจขุองบรษัิท ทีซีซีซี เมียนมาร ์ จ  ากดั ที่ติลาวา ซึง่มีเป้าหมายที่จะ
ยกระดบัของบรษัิทในประเทศนัน้ ไดเ้ริม่ตน้ด  าเนินงานอยา่งครบวงจรแลว้ในปี 2561 นอกจากนี ้ บรษัิทไดเ้ริม่ตน้ปรบัปรุงการด าเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้ง

งสามประการ อนัไดแ้ก่ "มุง่มั่นสรา้งคณุคา่" "พฒันาคนของเรา" และ "เอาใจใส่กบัวิสยัทศันใ์หม ่คือ "ที่หนึ่งในใจเกษตรกร" และพนัธกิจทั้ ตอ่สงัคม " โดย
บรษัิทไดส้รา้งวฒันธรรมองคก์รให้แ้ข็งแกรง่ตามวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจใหม ่เพื่อการเติบโตยิ่งขึน้ตอ่ไปในอนาคต 

ส าหรบัรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดทูี่งบการเงินและขอ้มลูในรายงานประจ าปี 

ประธานเปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุไดซ้กัถาม 

นายสถาพร ผงันิรนัดร ์ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามถึงขอ้มลูทางการเงินโดยสรุปของบรษัิทเปรยีบเทียบระหวา่งปี 2559 – 2561 ในรายงานประจ าปีหนา้ 18 และ 
19 หวัขอ้อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร เม่ือพิจารณาอตัราก าไรขัน้ตน้เปรียบเทียบ 3 ปี ระหว่างปี 2559 – 2561 ซึง่แสดงอตัราส่วนรอ้ย
ละ 26.03 รอ้ยละ 26.00 และรอ้ยละ 22.14 ตามล าดับ ลดลงอย่างต่อเน่ือง อัตราก าไรสุทธิแสดงอัตรารอ้ยละ 18.18 ในปี 2559 ลดลงเหลือรอ้ยละ 
16.58 ในปี 2560 และรอ้ยละ 12.73 ในปี 2561 อัตราผลตอบแทนผูถื้อหุน้แสดงอัตรารอ้ยละ 25.80 ในปี 2559 ลดลงเหลือรอ้ยละ 20.00 ในปี 2560 
และเหลือรอ้ยละ 13.65 ในปี 2561 ซึง่แสดงใหเ้ห็นแนวโนม้การลดลงในความสามารถในการท าก าไรของบรษัิท ในวาระตอ่ๆ ไปซึง่ก็คือวาระการจา่ยเงิน
ปันผลนัน้ ตนในฐานะผูถื้อหุน้ก็จะถกูลงโทษโดยการไดเ้งินปันผลลดลง อตัราสว่นทางการเงินในหนา้ 19 นี ้เปรียบเสมือนผลการตรวจสขุภาพซึง่สะทอ้น
ใหเ้ห็นว่าประสิทธิภาพในการท างานเป็นอย่างไร อย่างไรก็ดี สิ่งนีไ้ดเ้กิดขึน้แลว้ ตนอยากทราบวา่ในปี 2562 นี ้บริษัทจะแกไ้ขอย่างไร ซึ่งในค าตอบนัน้
อยา่โทษดินฟา้อากาศ อปุสรรคหรอืขอ้จ ากดั แตเ่ป็นการทา้ทายความสามารถในการบรหิารจดัการ 

นายโยชิฮิโระ ทามรูะ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลา่วขอบคณุส าหรบัความเห็น และกลา่วตอ่วา่ ตนขอเทา้ความถึงหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสตฉ์บบัวันนี ้ซึง่
ไดร้ะบุถึงดชันีราคาสินคา้เกษตรซึ่งตกต ่าลงอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลา 24 เดือน ตัง้แต่เดือนเมษายน 2560 จนถึงปัจจบุัน อาทิ ยางพารา ปัจจบุนัมีมลูค่า
เพียง 1 ใน 3 ของราคายางในปี 2560 จากกรณีดงักลา่วก็ไดส้่งผลกระทบต่อก าลงัซือ้ของเกษตกรเน่ืองจากรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑท์างการเกษตร
ต ่าลง ผลิตภณัฑข์องบรษัิทเป็นปุ๋ ยเคมีคณุภาพสงูซึง่ราคาก็คอ่นขา้งสงูดว้ย เม่ือเกษตกรมีรายไดล้ดลงก็จะซือ้ผลิตภณัฑข์องบรษัิทนอ้ยลงท าให้ยอดขาย
ของบริษัทลดลง นอกจากนัน้ ราคาวตัถดุิบในการผลิตสินคา้ของบรษัิทก็สงูขึน้สวนทางกบัราคาสินคา้เกษตรที่มีแนวโนม้ลดลงมาโดยตลอด ซึง่บรษัิทก็
ยงัไมส่ามารถปรบัราคาสินคา้ใหส้อดคลอ้งกับตน้ทนุที่เพ่ิมขึน้ได ้ท  าใหก้ าไรของบรษัิทไม่ดีเท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม บรษัิทในฐานะผูผ้ลิต ก็ยงัคงจะตอ้ง
รกัษาคุณภาพของสินคา้ใหอ้ยู่ในระดับสูงแต่ในขณะเดียวกัน บริษัทก็ตอ้งพยายามอย่างย่ิงในการลดตน้ทุนการผลิตเพื่อใหส้ินคา้ของบริษัทเป็นที่
น่าสนใจของเกษตรกรและเป็นตวัเลือกล าดบัตน้ๆ ของเกษตรกร บรษัิทจะพยายามตอ่ไป 

นายสถาพร ผงันิรนัดร ์ผูถื้อหุน้ กลา่วว่าตนเพียงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงแนวโนม้การลดลงของการท าก าไรของบริษัท สิ่งที่ เกิดขึน้แลว้ตนไม่รอ้งเรยีนอะไร แต่
ตนอยากทราบวา่ในปี 2562 นี ้บรษัิทจะแกไ้ขอยา่งไรบา้ง และตามที่ตนไดย้ินมาเรือ่งปุ๋ ยหมกัไรส้ารเคมี ปุ๋ ยออแกนิคหรอืปุ๋ ยอินทรยี ์อนัที่จรงิแลว้ทกุสิ่งก็
ลว้นแต่ประกอบดว้ยสารเคมี ควรจะไดมี้การท าความเขา้ใจในเรื่องนี ้ในเรือ่งของสินคา้ของบรษัิทซึ่งมีคณุภาพดี บรษัิทวางต าแหน่งสินคา้ไวร้ะดบัหนึ่ง 
ในเรื่องของการตลาดควรมีสินคา้ที่มีคุณภาพที่แตกต่างกันเพื่อรองรบัลูกคา้ที่หลากหลาย นอกจากนี ้สูตรปุ๋ ยซึ่งมีสัดส่วนของธาตุอาหาร NPK จาก
วตัถดิุบแตล่ะชนิดเหมาะกับฤดกูาลของพืชแต่ละประเภท มีสิ่งใดที่จะท าใหร้าคาถกูลงและผูบ้รโิภคไดผ้ลผลิตในปรมิาณที่น่าพึงพอใจในขณะเดียวกัน
บรษัิทก็สามารถรกัษาก าไรของบรษัิทได ้ซึง่เป็นสิ่งที่ตนตอ้งการเห็นในการจดัการ 

นายโยชิฮิโระ ทามรูะ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กล่าวขอบคณุในขอ้เสนอแนะขา้งตน้และขอเรยีนว่าบริษัทไม่สามารถควบคมุสิ่งที่ควบคมุไม่ได ้ไม่ว่าจะ
เป็นปัจจยัทางลบที่เกิดขึน้ตามธรรมชาติ แต่ในฐานะที่บรษัิทเป็นผูผ้ลิต บรษัิทสามารถเพิ่มความพยายามและมีมาตรการที่จะท าใหปั้จจยัลบ เหล่านัน้
กลายเป็นปัจจัยบวกได ้ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑใ์หม่ท่ีจะตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคมากยิ่งขึน้ หรือการคน้หาตลาดใหม่ๆ นอกจากประเทศไทย
เพ่ือที่จะเพ่ิมยอดขายของบรษัิท สิ่งเหลา่นี ้เป็นสิ่งที่ส  าคญัและเป็นสิ่งที่บรษัิทจะเดินหนา้ตอ่ไปในปีนี  ้

นายไพศาล วฒิุบัญชร ผูถื้อหุน้ กล่าวว่าตนติดตามบริษัทมาหลายปี ผ่านปีที่ไม่ดีมาสู่ปีที่ดีใน 2-3 ปีก่อนซึ่งตนก็เห็นปัจจยับางประการที่ไม่สามารถ
ควบคมุได ้ทัง้เรือ่งปรมิาณฝนและปรมิาณการใชปุ้๋ ยที่ลดลง รวมทัง้ตน้ทนุวตัถดุิบที่มีแนวโนม้เพ่ิมขึน้ จงึอยากสอบถามวา่บรษัิทสามารถท าประการใดได้
บา้งเก่ียวกับการควบคมุตน้ทนุวตัถดุิบเช่น การจัดหาจากประเทศใด และในเรื่องของค่าเงินบาทซึ่งแข็งค่าขึน้มีส่วนช่วยเหลือสถานการณข์องบริษัท
หรอืไม ่ในสว่นของรายได ้ตนเห็นวา่มีสดัสว่นรายไดข้องปุ๋ ยเคมีที่น  าเขา้มาบรรจมีุการเติบโตดีกวา่ปุ๋ ยเคมีป้ันเม็ด อยากทราบวา่มีขอ้ดีอยา่งไรและบรษัิท
มีการคาดหวงัและจะตอ่ยอดจากตรงนีอ้ยา่งไร ในสว่นของตลาดต่างประเทศ นอกจากประเทศเมียนมารแ์ลว้บรษัิทยงัมีตลาดอ่ืนอีกหรอืไม่ ในเมียนมาร ์
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บริษัทมีความคาดหวังในตลาดอย่างไร ประมาณการ IRR หรือ payback period ไวก่ี้ปี เป้าหมายในการเติบโตภายใน 3 ปีขา้งหนา้เป็นอย่างไร และ
ปุ๋ ยเคมีเป็นสินคา้ควบคมุในเมียนมารห์รือไม ่

นายเคียวซุกะ ซาซากิ ประธานกรรมการ กล่าวว่าตามที่เลขานกุารบรษัิทไดช้ีแ้จงไปในชว่งตน้ของการประชมุแลว้ ขอความกรุณาผูถื้อหุน้ถามค าถามที
ละหนึ่งค  าถาม หากผูถื้อหุน้ถามค าถามครัง้ละหลายค าถาม เกรงวา่จะตอบค าถามไดไ้ม่ครบถว้น และไดส้รุปว่าค  าถามจากผูถื้อหุน้มี 3 ประเด็นหลกัๆ 
ไดแ้ก่ บริษัทจะมีมาตรการแกไ้ขปัญหาอย่างไรบา้งจากแนวโนม้ราคาของวตัถดุิบที่เพิ่มขึน้ ในส่วนของผลิตภัณฑข์องบริษัทที่มีอยู่ 2 ชนิดนัน้มีความ
แตกตา่งกนัอยา่งไร และในเรือ่งที่เก่ียวกบัธุรกิจในประเทศเมียนมาร ์ 

นายจิโร ่นิชิยาม่า กรรมการผูช้่วยผูจ้ัดการใหญ่ กล่าวต่อที่ประชมุว่าส  าหรบัค  าถามเก่ียวกับราคาวตัถดิุบนัน้ ในปีที่ผ่านมาวตัถุดิบทุกชนิดมีแนวโนม้
ราคาสงูขึน้ ส  าหรบับรษัิทนัน้ ไดจ้ดัซือ้วตัถดุิบชนิดไนโตรเจนจากแหลง่ภายในประเทศและจดัซือ้วตัถดุิบชนิดอื่นจากตา่งประเทศ แมว้า่ราคาของวตัถดุิบ
จะเปลี่ยนไปในทิศทางใด นโยบายการจดัซือ้ของบรษัิทก็ยงัคงไมเ่ปลี่ยนแปลง บรษัิทใหค้วามส าคญักบัคณุภาพของวตัถดุบิและใหค้วามส าคญักบัความ
มั่นคงในการจดัหาวตัถุดิบ แมว้่าราคาวัตถุดิบจะสูงขึน้แต่ถา้บริษัทสามารถจดัซือ้วตัถดุิบที่มีคุณภาพดีและมีความมั่นคงในการจดัหา บริษัทก็จะไม่
เปลี่ยนแปลงนโยบายในการจัดซือ้วัตถุดิบ ในการจัดซือ้วตัถดุิบนั้น บริษัทจัดซือ้วัตถุดิบหลายชนิดจากต่างประเทศซึ่งแต่ละชนิดมีความผันผวนไม่
เหมือนกัน บริษัทซือ้ขายวตัถุดิบโดยใชเ้งินสกุลดอลล่าหส์หรฐั อย่างไรก็ดี ยังมีปัจจัยอ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อตน้ทุนของสินคา้นอกเหนือจากการการ
เปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราดว้ย บรษัิทไมส่ามารถควบคมุราคาวตัถดุบิไดแ้ละจะไมเ่ก็งก าไรในการจดัซือ้วตัถดุิบ การจดัซือ้วัตถดุิบนัน้ตอ้ง
เป็นวตัถดุิบที่มีคณุภาพดีและมีราคาสมเหตผุล สว่นค าถามเก่ียวกบัประเภทของปุ๋ ย โดยหลกัจะมีปุ๋ ยอยู ่2 ประเภท คือ ปุ๋ ย compound เป็นปุ๋ ยที่บรษัิท
ผลิตโดยก าหนดสดัส่วนของธาตอุาหาร NPK แต่ละชนิดตามสตูร และปุ๋ ยเชิงเดี่ยว เป็นปุ๋ ยเคมีที่มีธาตอุาหารเดียว เป็นสินคา้บรษัิทจดัซือ้มาในรูปของ
วตัถดุิบและน ามาบรรจุถงุเพ่ือจ าหน่าย เน่ืองจากบริษัทเป็นผูผ้ลิตปุ๋ ยเคมี บริษัทจึงเนน้สินคา้ในรูปแบบของปุ๋ ย compound มากกว่า ส่วนปุ๋ ยเชิงเดี่ยว 
เช่น ยูเรียนั้น บริษัทก็จะจัดซือ้มาในรูปของวัตถุดิบและบรรจุถุงเพื่อจัดจ าหน่ายเลย แต่ในปีที่ผ่านมาเน่ืองจากก าลังซือ้ของเกษ ตรกรหดตัวลง ปุ๋ ย
เชิงเดี่ยวซึ่งมีราคาถกูกว่าจึงขายดีขึน้ ท  าใหย้อดขายของปุ๋ ย compound นัน้ลดลง ส่วนธุรกิจที่เก่ียวกับเมียนมารน์ัน้ บริษัทลงทนุท าธุรกิจในประเทศ
เมียนมารเ์ทา่นัน้ ส่วนประเทศอื่น เชน่ ลาว กัมพชูา บรษัิทขายสินคา้ผ่านตวัแทนจ าหน่าย ปุ๋ ยที่จ  าหน่ายในประเทศเมียนมารเ์ป็นปุ๋ ยประเภทเดียวกนักับ
ที่จ  าหน่ายในประเทศไทยโดยน าเขา้ปุ๋ ย NPK จากบริษัทแม่ในประเทศไทยไปจ าหน่ายเน่ืองจากไม่มีโรงงานผลิต ในปัจจบุนั มีกลุ่มธุรกิจจากประเทศ
ตา่งๆ เขา้ไปลงทนุในประเทศเมียนมารท์  าใหก้ารแข่งขนัค่อนขา้งสงู อยา่งไรก็ดี เม่ือเทียบกับประเทศไทยนัน้ ตลาดในประเทศเมียนมารเ์ป็นตลาดใหม ่
บรษัิทเห็นวา่ยงัมีโอกาสในการขยายตวัสงูซึง่เป็นจงัหวะและโอกาสที่ดี บรษัิทจึงตอ้งสรา้งการรบัรูใ้นแบรนดข์องบริษัทใหม้ากขึน้เพ่ือใหผู้ค้นรูจ้กัแบรนด์
ของเรา 

นายไพศาล วฒิุบญัชร ผูถื้อหุน้ สอบถามเพิ่มเติมว่า คาดว่ารายไดใ้นธุรกิจในประเทศเมียนมารจ์ะมีสดัส่วนเท่าใดของบริษัท และบริษัทคาดหวงั IRR 
และ payback period เทา่ใด 

นายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ กรรมการรองผูจ้ัดการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที่การเงิน กล่าวว่า ส  าหรบัธุรกิจในประเทศเมียนมารน์ั้นเพิ่งจะเริ่มตน้ในเดือน
เมษายนของปีที่ผ่านมา ดงันัน้ ตัง้แต่เดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคม 2561 นัน้ สดัส่วนของยอดขายโดยรวมในประเทศเมียนมารไ์ม่สงูเท่าใดนกั บริษัท
ไมห่วงัจะได ้payback period ในระยะเวลาสัน้ๆ แตมุ่ง่หวงัจะใหธุ้รกิจในประเทศเมียนมารเ์ติบโตอยา่งยั่งยืนไปพรอ้มๆ กบับรษัิท 

นายโยชิฮิโระ ทามรูะ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กล่าวเสรมิวา่ในรายงานประจ าปีหนา้ 96 ไดแ้สดงจ านวนยอดขายของธุรกิจในประเทศเมียนมาร ์และคาด
วา่ภายใน 3 ปี ธุรกิจในประเทศเมียนมารจ์ะถึงจดุคุม้ทนุ 

นางสาวอามาภรณ ์เพ็ชรชลานวุฒัน ์ผูถื้อหุน้ สอบถามว่าเน่ืองจากแนวทางสขุภาพก าลงัเป็นที่นิยมในปัจจบุนั วิถีออแกนิคจะท าใหปุ้๋ ยเคมีของบริษัท
ขายไดน้อ้ยลงหรือไม่ และค าถามต่อเน่ือง หากบริษัทไม่สามารถพัฒนาสินคา้ที่เป็นออแกนิคได ้บริษัทจะสามารถพัฒนาปุ๋ ยที่ใชก้ับพืชไฮโรโพนิกสไ์ด้
หรอืไม ่หรอืบรษัิทเห็นวา่ตลาดของปุ๋ ยชนิดนีเ้ล็กเกินไป 

 นายโยชิฮิโระ ทามรูะ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลา่ววา่ เก่ียวกบัปุ๋ ยออแกนิค ไดมี้กรณีศกึษาในประเทศอื่นๆ เชน่ในยโุรปหรอืญ่ีปุ่ นเอง ตลาดปุ๋ ยออแกนิค
ยงัเป็นตลาดที่มีขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม แนวโนม้ทางสขุภาพก็ไมค่วรจะถกูละเลย การพฒันาสินคา้ที่จะช่วยเสรมิสรา้งสขุภาพไดน้ั้น ไมไ่ดห้มายความ
วา่สินคา้ที่ไม่ใช่สินคา้ออแกนิคนัน้จะท าใหส้ขุภาพไม่ดี แมว้า่จะเป็นปุ๋ ยเคมีหากใชด้ว้ยวิธีที่ถกูตอ้งหรอืมีความรูเ้ก่ียวกบัการใช้อยา่งเพียงพอก็สามารถ
ใชไ้ดแ้ละยงัเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มดว้ย ทางบริษัทก็พยายามจดักิจกรรม CSR ที่ใหค้วามรูห้รือท าใหเ้กิดการตระหนักแก่เกษตรกรว่าจะตอ้งใชปุ้๋ ยเคมี
อยา่งไรจงึจะไดผ้ลผลิตที่ดีและไมท่  าลายสิ่งแวดลอ้มดว้ย เก่ียวกบัผกัไฮโดรโพนิกสนี์ ้บรษัิทก็อยากจะเขา้ไปมีส่วนรว่มพฒันาผลิตภณัฑท์ี่ใชก้ับการปลกู
พืชดงักลา่ว 
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นายปัญญา แสวงโชคชยั ผูร้บัมอบฉันทะจากนางสาววรางคณา หลักค า ผูถื้อหุน้ กล่าวว่าตนเห็นใจผูบ้ริหารที่ผลการประกอบการในช่วง 2-3 ปีนีไ้ม่
เป็นไปตามที่ผูถื้อหุน้คาดหวงั ตนเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครวัของบรษัิทมานานหลายปี ขอ้สงัเกตของตนคือ นโยบายของบริษัทเป็นนโยบายเชิงตัง้รบั 
ตนอยากเห็นนโยบายการตลาดเชิงรุกมากกวา่นี ้อีกประการหนึ่ง เน่ืองจากตลาดในประเทศเมียนมารย์งัใหม ่การประกอบธุรกิจในปัจจบุนัไมใ่ชป่ลาใหญ่
กินปลาเล็กแตเ่ป็นปลาเรว็กินปลาชา้ 

นายโยชิฮิโระ ทามรูะ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลา่วขอบคณุส าหรบัความคิดเห็น 

นายพีรวฒัน ์ธรรมาภิมณฑ ์ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ จากนโยบายของรฐับาลในปีที่ผ่านมาในเรือ่งการลดราคาปุ๋ ยใหแ้ก่เกษตรกร บรษัิทไดร้บัผลกระทบจาก
นโยบายดงักล่าวหรือไม่ซึ่งท  าใหร้ายไดข้องบริษัทลดลงในปีที่ผ่านมา และในปีนี ้บริษัทยงัคงจะไดร้บัผลกระทบจากการลดราคาปุ๋ ยอยู่ อยากทราบว่า
ผลกระทบดงักลา่วคิดเป็นจ านวนเงินเทา่ไร ในสว่นของสินคา้คงคลงัที่มีตน้ทนุสงู บรษัิทไดร้บัผลกระทบในระดบัที่ขาดทนุหรอืไม่ 

นายโยชิฮิโระ ทามรูะ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลา่ววา่ในปีที่ผ่านมาบริษัทไดร้บัทราบถึงนโยบายการลดราคาปุ๋ ย แตท่างภาครฐัยงัไมมี่ค  าสั่ งที่ชดัเจนว่า
จะตอ้งปฏิบัติเช่นใด และในปีนี ้ยงัคงมีข่าวเรื่องนโยบายลดราคาปุ๋ ยอยู่ แต่ทางภาครฐัอาจจะก าหนดนโยบายใหผู้ผ้ลิตลดราคาปุ๋ ยเอง อาจจะไม่เป็น
ค าสั่งแตเ่ป็นการขอความรว่มมือจากผูผ้ลิต ระยะเวลาจะเป็นชว่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมปีนี ้นอกจากนี ้รฐับาลไม่ไดร้ะบุวา่จะตอ้งลดราคาปุ๋ ย
ทกุประเภท ดงันัน้ อาจเป็นเพียงบางประเภทที่บรษัิทสามารถลดราคาได ้สิ่งที่บริษัทกงัวลคืออาจมีการขยายกรอบระยะเวลาที่ตอ้งลดราคาและอาจจะมี
การแทรกแซงอีกหลายครัง้ 

นายวิวฒัน ์คสูกุล ผูถื้อหุน้ สอบถามเก่ียวกบัรายงานประจ าปีหนา้ 21 ที่ระบวุ่ารายไดจ้ากการขายของบริษัทลดลงแต่ตน้ทนุสงูขึน้รอ้ยละ 4 อยากทราบ
วา่รายไดท้ี่ลดลงนีเ้ป็นเหตมุาจากการลดลงของราคาขายหรอืปรมิาณการขาย หรอืทัง้สองประการ 

นายชิเกะซึกุ ฟคุดุะ กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที่การเงิน กล่าวว่า ตามที่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไดอ้ธิบายขา้งตน้ว่ามีสภาวะและ
ปัจจยัลบต่างๆ ที่ท  าใหค้วามตอ้งการใชปุ้๋ ยเคมีลดลง ซึง่ก็ส่งผลใหย้อดขายโดยรวมของปุ๋ ยเคมีลดลงไปดว้ย สว่นการลดลงของยอดขายรอ้ยละ 11 แต่
ตน้ทนุไมไ่ดล้ดลงในอตัราที่เทา่กนั คือลดลงเพียงรอ้ยละ 6 เทา่นัน้ เป็นเพราะวา่ตน้ทนุในการน าเขา้วตัถดุิบสงูขึน้และคา่ใชจ้า่ยประจ าไมล่ดลง แมว้า่ปีที่
ผ่านมาบรษัิทจะลดการผลิตลงก็ตาม   

นายวิวฒัน ์คูสกุล ผูถื้อหุน้ สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทใชก้ าลังการผลิตรอ้ยละเท่าใดของก าลังการผลิตของบริษัท และบริษัทจะวางแผนเช่ นไรเม่ือ
รฐับาลไมไ่ดเ้นน้การเพาะปลกูปีละหลายรอบแตจ่ะเนน้ควบคมุปรมิาณการผลิตสินคา้เกษตร ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่บรษัิทโดยตรงในการขายปุ๋ ย 

นายโยชิฮิโระ ทามูระ กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ กล่าวว่าก าลังการผลิตของบริษัทอยู่ที่ 1,200,000 ตันต่อปี และตามที่กรรมการรองผูจ้ัดการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ที่การเงินไดก้ล่าวไปแลว้ หากบรษัิทไม่ใชก้  าลงัการผลิตเต็มจ านวนหรือลดการผลิตลง ตน้ทนุก็จะเพิ่มขึน้ซึ่งก็จะส่งผลใหค้วามคุม้ค่า
นอ้ยลง อยา่งไรก็ดี บรษัิทจะพยายามเพิ่มการผลิตใหม้ากขึน้โดยจะสง่ออกไปยงัประเทศเมียนมาร ์ลาวและกมัพชูาใหม้ากขึน้ 

นายวิวฒัน ์คสูกุล ผูถื้อหุน้ สอบถามเพ่ิมเติมว่าแมย้อดขายของบริษัทลดลงแต่ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้ แมว้่าจะเป็นจ านวนไม่มาก ตน
เขา้ใจว่าเป็นการเพ่ิมขึน้จากค่าใชจ้า่ยค่าขนส่งเป็นหลกั จากรายงานประจ าปีบริษัทไดป้รบัปรุงการขนส่งสินคา้ใหมี้ความรวดเรว็ขึน้ แต่ตนเห็นวา่ไม่ใช่
การลดตน้ทนุที่แทจ้ริง ตนจึงอยากทราบว่าฝ่ายบริหารจะมีแนวทางในการลดตน้ทนุค่าขนส่งไดอ้ย่างไร โดยเฉพาะแนวโนม้ของราคาน า้มนัท่ีปรบั ตัว
สงูขึน้ 

นายชิเกะซึก ุฟคุดุะ กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที่การเงิน กลา่ววา่คา่ใชจ้า่ยในการขายและบริหารที่เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 5 นัน้ประกอบไป
ดว้ยคา่ใชจ้า่ยหลายประเภทดว้ยกนั แตโ่ดยหลกัแลว้เป็นคา่ใชจ้า่ยในการโฆษณา การสนบัสนนุการขาย นอกจากนีใ้นปี 2561 บรษัิทไดร้วมบญัชีกิจการ
ของบรษัิท ทีซีซีซี เมียนมาร ์จ  ากดั ไวด้ว้ย ซึง่ในปี 2560 นัน้ไม่มี ดงันัน้ ตัง้แตเ่ดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคมปี 2561 จึงปรากฏค่าใชจ้า่ยในการขายและ
บรหิารของบริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร ์จ  ากดั ในงบการเงินดว้ย ในส่วนของค่าขนสง่นัน้ บริษัทไมไ่ดจ้ดัอยูใ่นหมวดคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารแต่จะจดั
ประเภทอยูใ่นตน้ทนุการขายสินคา้เน่ืองจากเป็นตน้ทนุของการขายสินคา้และบรกิาร 

นายพีรวฒัน ์ธรรมาภิมณฑ ์ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า ในเรื่องนโยบายของรฐับาลในการลดราคาปุ๋ ยที่จะใชบ้งัคบัในปีนีน้ั้น บริษัทถกูก าหนดโควตา้เท่าใด 
และบรษัิทประเมินผลกระทบที่เกิดขึน้เป็นจ านวนเทา่ใด ตนไดย้ินมาวา่นโยบายดงักลา่วอาจมีผลไปจนถึงเดือนสิงหาคมเน่ืองจากยงัอยู่ในฤดเูพาะปลกู 
หากเป็นเชน่นัน้หรอืนโยบายมีผลไปจนถึงสิน้ปี บรษัิทประเมินผลกระทบไวเ้ป็นจ านวนเงินเทา่ใด 



17

 

 8  
   

นายโยชิฮิโระ ทามรูะ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลา่วว่า ตนไดต้อบค าถามนีไ้ปแลว้และขอตอบซ า้ว่า บริษัทยงัไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นปรมิาณ
และจ านวนเงินไดอ้ยา่งชดัเจนในขณะนี ้จากนโยบายดงักลา่ว รฐับาลขอใหบ้รษัิทลดราคาสินคา้ลงในชว่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมโดยไมต่อ้งลด
ราคาสินคา้ลงทกุประเภท บรษัิทสามารถเลือกสินคา้บางประเภทเพื่อใหส้ว่นลดราคาไดใ้นอตัรารอ้ยละ 5 ซึง่จะมีผลกระทบตอ่ยอดขายแน่นอนเน่ืองจาก
ตอ้งลดราคาสินคา้ขายลง ส่วนท่ีว่าหากนโยบายนีมี้ผลไปจนถึงเดือนสิงหาคมหรือสิน้ปีนั้น บริษัทก็ยังไม่สามารถตอบถึงผลกระทบที่จะเกิดขึน้ได้
เน่ืองจากตนไดร้บัทราบเพียงวา่นโยบายนีมี้ผลตัง้แต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมเท่านั้นและตนก็ไดร้บัทราบข่าวจากการอ่านหนังสือพิมพใ์นวนันี ้
เอง 

ที่ประชมุรบัทราบรายงานการด าเนินงานของบรษัิทในปี 2561 และรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกลา่วตอ่ที่ประชมุวา่ คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทไดจ้ดัใหมี้การท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปีเพื่อรบัทราบ รายละเอียดของรายงานคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏตามหนา้ 104 ของรายงานประจ าปีในภาษาไทย (หรอืหนา้ 105 ของ
รายงานประจ าปีในภาษาอังกฤษ) ซึ่งจัดส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนังสือเชิญประชมุ ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดับที่ 4 จากนัน้ประธานไดเ้ชิญนายสุวฒัน ์ 
สืบสนัติกลุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูก้ลา่วสรุปรายงานตอ่ที่ประชมุ 

นายสวุฒัน ์สืบสนัติกุล ประธานกรรมคณะการตรวจสอบ ไดก้ล่าวต่อที่ประชมุว่า ในฐานะกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบของ บรษัิท 
ไทยเซ็นทรลัเคมี จ  ากดั (มหาชน)  ซึ่งมีคณะกรรมการอิสระอีกสองท่านที่ไดร้บัแต่งตัง้ใหท้  าหนา้ที่กรรมการตรวจสอบ ไดแ้ก่ นายเกษมศกัดิ์ มสัยวาณิช 
และนายโอภาส ศรพีรกิจขจร  

ทัง้นีค้ณะกรรมการอิสระที่บริษัทแต่งตัง้ใหท้  าหน้าที่กรรมการตรวจสอบ ไดร้บัการพิจารณาแลว้ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามขอ้ก าหนดของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

คณะกรรมการตรวจสอบทัง้สามท่านไดร้บัมอบหมายจากกรรมการบรษัิทใหท้  าหนา้ที่ก  ากับดแูลการปฏิบตัิของบริษัทใหเ้ป็นไปตามแนวทางการก ากับ
ดแูลกิจการที่ดี รวมถึงดแูลใหบ้รษัิทวางระบบการควบคมุภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสนบัสนนุใหบ้ริษัทมีการบรหิารความเสี่ยงเพื่อลด
ผลกระทบในดา้นตา่งๆ ที่อาจสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินงานและวตัถปุระสงคข์องบรษัิท 

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ในดา้นตา่งๆ ซึง่กระผมขอเรยีนสรุปใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบแยกออกเป็นประเด็นดงันี  ้

เรือ่งที่ 1 การสอบทานรายงานทางการเงินของบรษัิท 

คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชมุเพื่อรว่มกันพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปีที่บริษัทไดจ้ดัท  าขึน้ โดยไดเ้ชิญผู้สอบบญัชี
อิสระและผูบ้ริหารของบริษัทเขา้รว่มประชมุเพ่ือพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปีเพ่ือทบทวนความถกูตอ้งครบถว้นของรายงาน
ดงักล่าว ตลอดจนพิจารณารายการปรบัปรุงตา่งๆ ทัง้นี ้เพื่อใหม้ั่นใจว่างบการเงินที่บรษัิทจดัท าขึน้นัน้เป็นไปตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน 

ในการท าหนา้ที่สอบทานรายงานทางการเงินดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นที่สอดคลอ้งกับผูส้อบบญัชีอิสระของบรษัิทว่างบการเงินของ
บรษัิทและงบการเงินรวม สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ไดแ้สดงผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูหลกัเกณฑแ์ละการเปลี่ยนแปลงตา่งๆ รวมถึงรายการที่เก่ียวโยงกนัและรายการที่อาจเกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชนต์อ่ผูท้ี่ เก่ียวขอ้ง
กบับรษัิทที่เป็นสาระส าคญัไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงิน และรายงานประจ าปีเพียงพอ 

เรือ่งที่ 2 เก่ียวกบัการสอบทานระบบการควบคมุภายในของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย 

คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ว่มกันทบทวน และพิจารณาระบบการควบคมุภายในที่เก่ียวขอ้งกับกิจกรรมการด าเนินงานของบริษัท ไทยเซ็นทรลัเคมีฯ 
และบริษัทย่อย เพื่อเป็นการสอบทานระดับความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงคน้หาขอ้บกพรอ่งในการปฏิบัติงาน โดยมีส  านักตรวจสอบ
ภายในของบรษัิทไทยเซ็นทรลัเคมีฯ ท าหนา้ที่ในการประเมินและใหค้  าปรกึษาในเรือ่งการควบคมุภายในโดยตรงแก่หน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ รวมถึง
บริษัทยอ่ย ซึ่งการประเมินระบบการควบคมุภายในดงักล่าวครอบคลมุถึงการควบคมุกระบวนการปฏิบตัิงาน การควบคมุทางการเงิน และการควบคมุ
การปฏิบตัิของบคุลากรและผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมของบรษัิทใหป้ฏิบตัิอยูภ่ายใตก้ฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
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ในเรือ่งนี ้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การสอบทานระบบการควบคมุภายในของปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นรว่มกนัว่า
ฝ่ายบรหิารของบริษัท ตระหนกัถึงความส าคญัของระบบการควบคมุภายในและสั่งการใหมี้การปรบัปรุงและพฒันาระบบการควบคมุภายในของบรษัิท
และบริษัทย่อย เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและสอดรบักับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในปัจจุบัน ซึ่ง สะทอ้นใหเ้ห็นไดจ้ากความใส่ใจต่อการ
ติดตามการปรบัปรุงขอ้บกพรอ่งตา่งๆ ตามที่ส  านกัตรวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีไดใ้หข้อ้สงัเกตตอ่ระบบการควบคมุที่พบเห็นในระหวา่งปี 

เรือ่งที่ 3 การก ากบัดแูลงานดา้นการตรวจสอบภายในและการบรหิารความเสี่ยง 

ในประเด็นแรกเป็นกิจกรรมการตรวจสอบภายในซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที่ก  ากับดแูลส านกัตรวจสอบภายในของบริษัทไทยเซ็นทรลัเคมีฯ ใน
ฐานะบริษัทแม่ เพ่ือใหก้ารปฏิบัติหนา้ที่ภายในบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไดอ้ย่างเป็นอิสระและมีมาตรฐานการท างานที่เป็นที่ยอมรบั คณะกร รมการ
ตรวจสอบจงึไดด้แูลกิจกรรมการตรวจสอบตัง้แตก่ระบวนการพิจารณาและอนมุตัิแผนการตรวจสอบประจ าปี สอบทานรายงานการตรวจสอบเป็นประจ า
ทกุไตรมาส ตลอดจนสั่งการใหมี้การติดตามการด าเนินการแกไ้ขปรบัปรุงระบบการควบคมุภายในเพื่อรายงานความคืบหนา้ในการปรบัปรุงระบบการ
ควบคมุภายในอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหม้ั่นใจวา่กลไลการตรวจสอบด าเนินการไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และส่งเสรมิตอ่การสรา้งการก ากบัดแูลกิจการที่
ดี 

ในสว่นของกิจกรรมดา้นการบรหิารความเสี่ยงขององคก์ร คณะกรรมการตรวจสอบไดส้ง่เสรมิและสนับสนนุใหบ้รษัิทมีการออกแบบเครื่องมือการบรหิาร
ความเสี่ยงองคก์รที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรบั โดยบริษัทไดมี้การแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงเพื่อท าหนา้ที่ใน
การประเมินและก าหนดแผนการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบไปดว้ยผู้บริหารของบริษัทในส่วนต่างๆ ที่เขา้มาท าหน้าที่ในกิจกรรมดังกล่าว โดย
คณะกรรมการตรวจสอบไดต้ิดตามความคืบหนา้ในการประเมินปัจจยัเสี่ยงและการก าหนดแผนกลยทุธใ์นการตอบสนองความเสี่ยงที่อาจสง่ผลกระทบ
ตอ่การบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายทัง้ในระดบัองคก์รและระดบัหน่วยงานอย่างสม ่าเสมอผ่านผูบ้รหิารและหวัหนา้งานตรวจสอบภายในในฐานะ
เลขานกุารคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง ทัง้นี ้คณะกรรมการเห็นว่าผูบ้รหิารและพนักงานของบริษัทมีความตระหนักและมุ่งมั่นที่จะวางมาตรการใน
การลดความเสี่ยงเพื่อใหบ้รษัิทสามารถบรรลพุนัธกิจและเป้าหมายทางธุรกิจที่วางไว ้

สดุทา้ยนี ้ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิท ขอกลา่วโดยสรุปตอ่ทา่นผูถื้อหุน้ทกุทา่นในที่ประชมุวา่ ในการด าเนินงานส าหรบัปี 2561 บรษัิท
มีการจดัท ารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบญัชีที่เป็นที่ยอมรบักันโดยทั่วไป และยงัคงรกัษาระดับความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายใน มีมาตรฐานการตรวจสอบและแนวทางการประเมินความเสี่ยงที่เป็นที่ยอมรบัในฐานะบรษัิทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทย 

ประธานเปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุไดซ้กัถามขอ้สงสยั  

เม่ือไม่มีขอ้ซกัถามเพิ่มเติม ประธานขอใหท้ี่ประชมุรบัทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชมุรบัทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปีของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 

ประธานกลา่วต่อที่ประชมุว่า ในวาระนี ้เลขานกุารบรษัิทจะเป็นผูช้ีแ้จงขอ้มลูในรายละเอียด และนางสนีุย ์หลอ่รุง่โรจน ์ผูจ้ดัการทั่วไปสายงานบญัชี จะ
เป็นผูร้ายงานสรุปงบการเงินของบรษัิท ส  าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ตอ่ที่ประชมุ 

นายพชระ วรรธนวินิจ เลขานกุารบริษัท กล่าวต่อที่ประชมุว่า คณะกรรมการบรษัิทไดจ้ดัใหมี้การท างบการเงินของบริษัท ส  าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแลว้ เพ่ือน าเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีพิจารณาและอนมุตัิ ตาม
มาตรา 112 แหง่พระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ 39  

บรษัิทไดจ้ดัสง่ส  าเนางบการเงินของบรษัิทที่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุแลว้ ตามสิ่งที่สง่
มาดว้ยล าดบัที่ 3 รายละเอียดปรากฏตามหนา้ 116 ถึงหนา้ 174 ของรายงานประจ าปีในภาษาไทย (หรือหนา้ 175 ถึงหนา้ 223 ของรายงานประจ าปีใน
ภาษาองักฤษ) และเชิญ นางสนีุย ์หลอ่รุง่โรจน ์ผูจ้ดัการทั่วไปสายงานบญัชี เป็นผูร้ายงานสรุปงบการเงินของบรษัิท ส  าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2561 ตอ่ที่ประชมุ 

นางสนีุย ์หลอ่รุง่โรจน ์ผูจ้ดัการทั่วไปสายงานบญัชี กลา่วรายงานสรุปงบกสนเงินของบรษัิทตอ่ที่ประชมุดงันี ้
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งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ 
หน่วย : ลา้นบาท 

ขอ้มลูส  าคญัทางการเงิน บรษัิทและบรษัิทยอ่ย บรษัิท 
 2561 2560 2561 2560 
รวมสินทรพัย ์ 11,127 11,198 10,806 10,809 
รวมหนีส้ิน 1,201 1,437 1,043 1,290 
รวมสว่นของผูถื้อหุน้ 9,926 9,761 9,763 9,519 
รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 10,322 11,540 9,920 11,020 
รายไดร้วม 10,457 11,653 10,087 11,150 
ก าไรส  าหรบัปี 1,331* 1,932* 1,409 1,926 
ก าไรตอ่หุน้ (บาท/หุน้) 2.28* 3.30* 2.41 3.29 

* หมายถึง ก าไรส  าหรบัปีสว่นที่เป็นของผูถื้อหุน้บรษัิทใหญ่ 

ทัง้นี ้งบแสดงฐานะการเงินและก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จผ่านการตรวจสอบและรบัรองโดยนายมนญู มนสูขุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 4292 แห่ง
บรษัิท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ  ากดั แลว้ 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 

นายไพศาล วฒิุบญัชร ผูถื้อหุน้ สอบถามถึงหมายเหตปุระกอบงบการเงินที่ 15 รายไดจ้ากการขายตัง้พกัและเงินรบัล่วงหนา้จากลกูคา้ อยากทราบว่า
รายการทัง้สองประเภทนีมี้ความแตกตา่งกนัอยา่งไร และทัง้สองรายการนีจ้ดัเป็นรายไดท้กุรายการหรอืเพียงบางรายการ จ านวนประมาณ 254 ลา้นบาท 

นายชิเกะซึกุ ฟคุดุะ กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที่การเงิน กล่าวว่ารายการทัง้สองประเภทไม่ไดร้วมอยู่ในยอดขาย เงินรบัล่วงหนา้
จากลกูคา้คือเงินที่ลกูคา้จ่ายล่วงหนา้โดยที่บริษัทยงัไม่ไดส้ง่มอบสินคา้ ส่วนรายไดจ้ากการขายตัง้พักเป็นการออกตั๋วปุ๋ ยใหแ้ก่ลูกค้าแลว้แต่บริษัทยัง
ไมไ่ดส้ง่มอบปุ๋ ยใหก้บัลกูคา้และยงัไมไ่ดร้บัช  าระคา่ปุ๋ ย รายการทัง้สองเป็นยอดเงินที่ในอนาคตจะกลายเป็นยอดขาย 

นายสถาพร ผังนิรนัดร ์ผูถื้อหุน้ สอบถามถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 8 ในรายการอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทนุราคาทนุ ซึ่งเป็นที่ดินราคา 29 
ลา้นบาท และมีการดอ้ยคา่ 3.4 ลา้นบาท อยากทราบวา่รายการนีค้ืออะไร ซึง่เม่ือพิจารณาแลว้สินทรพัยนี์ไ้มมี่ก าไรเน่ืองจากมีการดอ้ยคา่ บริษัทจะเก็บ
ไวห้รอืจะจ าหน่ายออกไป 

นายชิเกะซกึ ุฟคุดุะ กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที่การเงิน กลา่ววา่อสงัหารมิทรยัเ์พ่ือการลงทนุนีเ้ป็นอสงัหารมิทรพัยท์ี่ไดร้บัโอนแทน
การช าระหนีจ้ากลกูหนี ้ไมใ่ชท่ี่ดินที่บรษัิทเขา้ไปลงทนุเอง มีการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมโดยผูป้ระเมิน ซึง่มลูคา่ยตุิธรรมคิดเป็นจ านวน 89 ลา้นบาท 

นายสถาพร ผงันิรนัดร ์ผูถื้อหุน้ กลา่ววา่การดอ้ยคา่ 3 ลา้นบาทจากที่ดินราคา 29 ลา้นบาท คิดเป็นเกือบรอ้ยละ 10 เป็นการที่ก  าไรของบรษัิทหายไปซึง่ก็
หมายความวา่เงินปันผลของตนหายไปดว้ย มลูคา่ที่ดิน 89 ลา้นบาทนี ้ไมไ่ดถ้กูบวกกลบัเขา้ไปในงบการเงินเพื่อสะทอ้นก าไร ซึง่การบวกกลบันีอ้าจจะยงั
ไม่มีโอกาสเพราะอาจจะท าใหเ้กิดภาระภาษีที่ตอ้งเสียเพิ่มขึน้ หากสามารถบวกกลบัสว่นต่างได ้บริษัทก็จะมีก าไรเพิ่มขึน้ 60 กว่าลา้นบาท และจะไม่มี
การดอ้ยคา่ 3 ลา้นบาทเน่ืองจากมลูคา่เกินแลว้ 

นายชิเกะซึกุ ฟคุดุะ กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที่การเงิน กล่าวว่า ปัจจบุนับริษัทก าลงัหาผูซ้ือ้ที่ดินเหล่านี ้ส่วนการบวกกลบัส่วน
ตา่งมลูคา่ 64 ลา้นบาทนัน้ ตามมาตรฐานทางบญัชีซึง่ไดป้รกึษากบัผูส้อบบญัชีแลว้ ยงัไมส่ามารถรบัรูส้ว่นตา่งมลูคา่เป็นก าไรได ้

นายสถาพร ผงันิรนัดร ์ผูถื้อหุน้ ขอใหผู้ส้อบบญัชีชีแ้จงวา่เหตใุดจงึไมส่ามารถรบัรูส้ว่นตา่งมลูคา่นัน้เป็นก าไรได  ้

นางสาวปรกช จงกลสิริ ตัวแทนผูส้อบบัญชีของบริษัทจากบริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมัทส ุไชยยศ สอบบัญชี จ  ากัด ขอตอบค าถามแทนคุณมนูญ มนูสุข 
ผูส้อบบญัชี ซึง่อยูร่ะหวา่งเดินทางมารว่มประชมุ วา่ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินที่ 3.7 นโยบายการบญัชีของบรษัิท เรือ่งทิ่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์
บริษัทสามารถเลือกไดว้า่จะแสดงสินทรพัยด์ว้ยราคาทนุหรือราคามลูคา่ยตุิธรรม หากบรษัิทตอ้งการใชว้ิธีมลูค่ายตุิธรรมจะตอ้งประเมินมลูค่ายตุิธรรม
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ทกุรายการซึง่จะท าใหเ้กิดตน้ทนุแก่บริษัท จากนโยบายทางบญัชีของบริษัท บรษัิทเลือกใชว้ิธีแสดงราคาทนุ การแสดงมลูค่ายตุิธรรมเป็นการแสดงให้
ผูใ้ชง้บการเงินทราบวา่ตน้ทนุเป็นเทา่ใดและมลูคา่ยตุิธรรมเป็นเทา่ใดเพื่อเป็นขอ้มลูประกอบ 

นายสถาพร ผงันิรนัดร ์ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่การดอ้ยคา่เกิดจากเหตใุด 

นางสาวปรกช จงกลสิร ิตวัแทนผูส้อบบญัชีของบรษัิทจากบรษัิท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ  ากดั กล่าวว่า ที่ดินดงักลา่วเป็นที่ดินหลายผืน
ดว้ยกนัซึง่ที่ดินบางผืนมีการดอ้ยคา่ แตเ่ม่ือประเมินโดยรวมแลว้มลูคา่ยตุิธรรมยงัสงูอยู่ 

นายมนญู มนสูขุ ผูส้อบบญัชีจากบรษัิท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ  ากัด ชีแ้จงวา่การเกิดการดอ้ยคา่ของที่ดินนัน้ มาจากการประเมินมลูค่า
ที่ดินเป็นแปลงๆ ไป โดยเทียบราคามลูคา่ยตุิธรรมกับราคาทนุของที่ดินแปลงนัน้ๆ เม่ือเทียบแลว้มลูค่ายตุิธรรมอาจจะต ่ากวา่ราคาทนุของที่ดินก็จะมีการ
ปรบัมลูคา่ใหเ้ทา่กบัราคาที่คาดวา่น่าจะขายได ้จงึเป็นที่มาของการบนัทกึการดอ้ยคา่ในงบการเงินที่ 3.4 ลา้นบาท 

นายสถาพร ผังนิรนัดร ์ผูถื้อหุน้ สอบถามเพ่ิมเติมถึงหมายเหตปุระกอบงบการเงินที่ 21 เรือ่งสว่นต ่ามลูค่าหุน้สามญั จ านวนนีจ้ะมีอยูต่ลอดไปจนกวา่จะ
มีการเพิ่มทนุ หรอืสามารถเอาก าไรมาหกัลา้งได ้หรอืจะสามารถลา้งไดจ้ากก าไรสะสมที่ยงัไมไ่ดแ้บง่ (Unappropriated Retained Earnings) เพราะไม่มี
ผลกบัสินทรพัยร์วม จะสามารถหกัลา้งดว้ยมติผูถื้อหุน้ไดห้รอืไม่ 

นายมนญู มนสูขุ ผูส้อบบญัชีจากบรษัิท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ  ากดั ในสว่นนีข้ึน้อยูก่บัมติที่ประชมุผูถื้อหุน้วา่จะลงมติเชน่ใด 

นายสถาพร ผงันิรนัดร ์ผูถื้อหุน้ เสนอความเห็นในหมายเหตปุระกอบงบการเงินที่ 23 ทนุส  ารองตามกฎหมาย โดยขอใหเ้พ่ิมเติมวา่บรษัิทมีเงินส  ารองตาม
กฎหมายครบถว้นแลว้หรอืไม ่

นายศิรวิฒัน ์วรเวทวฒิุคณุ ผูถื้อหุน้ กล่าวว่าการที่ก  าไรของบริษัทลดลงเน่ืองจากตน้ทนุขายที่เพิ่มขึน้ จากจ านวน 8,488 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 73 ของ
ยอดขายในปี 2560 เพ่ิมเป็นรอ้ยละ 80 ในปี 2561 ตนอยากทราบวา่การที่ยอดขายลดลงนัน้เน่ืองมาจากสินคา้ของบรษัิทซึง่ก็คือปุ๋ ยเป็นสินคา้ควบคมุใช่
หรอืไม ่

นายโยชิฮิโระ ทามรูะ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลา่ววา่ ทา่นผูถื้อหุน้เขา้ใจถกูตอ้งแลว้ ในสถานการณท์ี่วตัถดุิบมีราคาสงูขึน้ ในกรณีปกติก็ควรจะน าสว่น
ตา่งราคาที่เพ่ิมขึน้ไปบวกในราคาขายสินคา้ แตใ่นกรณีของบรษัิทไม่สามารถท าได ้และนอกจากนีก็้ยงัมีปัจจยัอ่ืนอนัไดแ้ก่ก าลงัซือ้ของเกษตรกรที่ตกต ่า
ลงดว้ย 

นายศิรวิฒัน ์วรเวทวฒิุคณุ ผูถื้อหุน้ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ยืนยนัวา่บรษัิทเป็นผูผ้ลิตปุ๋ ยรายใหญ่ที่สดุในประเทศไทยใชห่รอืไม่ 

นายโยชิฮิโระ ทามรูะ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลา่ววา่ส  าหรบัปุ๋ ย NPK บรษัิทเป็นผูผ้ลิตปุ๋ ย NPK รายที่ใหญ่ที่สดุในประเทศไทย 

นายศิริวฒัน ์วรเวทวฒิุคณุ ผูถื้อหุน้ สอบถามว่าหากพิจารณาส่วนแบ่งการตลาดของตลาดปุ๋ ยโดยรวมแลว้ ระหว่างบริษัทและกลุม่ซีพี ผูใ้ดมีส่วนแบ่ง
การตลาดมากกวา่กนั 

นายโยชิฮิโระ ทามรูะ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กล่าวว่า ส  าหรบัปุ๋ ย NPK บริษัทมีขอ้มลูสนับสนนุว่าบริษัทเป็นผูผ้ลิตรายใหญ่ที่สดุ แต่ส  าหรบัตลาดปุ๋ ย
โดยรวมแลว้ ตอ้งเรยีนวา่บรษัิทไมท่ราบเน่ืองจากกลุม่ซีพีไมเ่ปิดเผยวา่มียอดขายเป็นปรมิาณเทา่ใด 

นายศิริวฒัน ์วรเวทวฒิุคณุ ผูถื้อหุน้ กล่าวว่าตนสงัเกตเห็นว่าการที่ก  าไรของบริษัทลดลงเน่ืองจากค่าใชจ้่ายขายเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 10 จาก 300 ลา้นบาท
เป็น 350 ลา้นบาท สว่นที่เพ่ิมขึน้นีม้าจากเหตใุด การที่ยอดขายลดลงคา่ใชจ้า่ยก็ควรจะลดลงดว้ย 

นายชิเกะซึกุ ฟุคดุะ กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที่การเงิน กล่าววา่ในปี 2561 มีการท าโฆษณาเพื่อใหแ้บรนดข์องบริษัทเป็นที่รูจ้กั
มากขึน้ และในปีเดียวกนัไดมี้การจดัตัง้บรษัิท ทีซีซีซี เมียนมาร ์จ  ากดั อยา่งเป็นทางการจงึมีคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารเพิ่มขึน้ 

นายศิรวิฒัน ์วรเวทวฒิุคณุ ผูถื้อหุน้ กล่าววา่ ก าไรสทุธิของบรษัิทเคยสงูที่สดุรอ้ยละ 17 ของยอดขาย ลดลงเหลือรอ้ยละ 13 ของยอดขาย ตนไมป่ฏิเสธ
วา่เศรษฐกิจใน 5 ปีที่ผ่านมานัน้แย่ลง ก าลงัซือ้ของเกษตรกรตกต ่าลง ราคาพืชไรก็่ไม่ดี ตนยอมรบั ขณะนี้การเลือกตัง้ประเทศไทยเพ่ิงแลว้เสรจ็ พรรค
การเมืองทุกพรรคไดป้ระกาศนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร บางพรรคมีนโยบายยกระดับราคาพืชผลทางการเกษตรทุกประเภทอย่างนอ้ยรอ้ยละ 30 
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ภายใน 6 เดือน ตนเช่ือวา่ใครก็ตามที่ไดเ้ป็นนายกรฐัมนตรจีะตอ้งท าตามสญัญาที่ใหก้บัประชาชนไว ้ตนจงึมองวา่ราคาสินคา้เกษตรจะดีขึน้และรายได้
ของเกษตรกรก็จะดีขึน้ ตนขอใหป้ระธานหรอืกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ยืนยนัว่า ถา้รฐับาลใหม่ท  าตามสญัญาที่ใหไ้วค้ือช่วยเหลือเกษตรกร ยอดขายของ
บรษัิทจะเพ่ิมขึน้ดว้ยเม่ือพิจารณาจากเหตแุละผล 

นายโยชิฮิโระ ทามรูะ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กล่าวว่าสถานการณปั์จจบุนัเป็นไปตามที่ท่านผูถื้อหุน้พดูทกุประการ เกษตรกรตกอยู่ในที่นั่งล  าบากมา
หลายปี บรษัิทเองก็ไมไ่ดน่ิ้งนอนใจและไดพ้ยายามชว่ยเหลือเกษตรกรดว้ย เชน่ ใหท้นุการศกึษา รวมถึงมาตรการชว่ยเหลืออ่ืนๆ อยา่งไรก็ดี หากสามารถ
ท าใหเ้กษตรกรมีรายไดเ้พิ่มขึน้ ก าลังซือ้ของเกษตรกรก็จะเพิ่มขึน้ดว้ย สิ่งที่บริษัทท าไดค้ือผลิตและส่งมอบสินคา้ที่มีคุณภาพและใหค้วามรูเ้กษตรกร
เพ่ือใหใ้ชส้ินคา้ใหไ้ดผ้ลผลิตสงูสดุ ซึง่ก็จะท าใหเ้กษตรกรมีรายไดเ้พ่ิมขึน้และสง่ผลใหเ้ศรษฐกิจไทยใหด้ีขึน้ 

นายศิรวิฒัน ์วรเวทวฒิุคณุ ผูถื้อหุน้ กล่าววา่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไมไ่ดก้ล่าวตรงๆ วา่ ถา้สมมติฐานตามนโยบายพรรคการเมืองที่วา่ราคาสินคา้เกษตร
จะเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 30 ภายในระยะเวลา 6 เดือน เป็นจรงิ ยอดขายของบรษัิทจะเพ่ิมขึน้ เชน่ รอ้ยละ 10 ขอใหบ้ริษัทใหค้วามมั่นใจกบัผูถื้อหุน้ว่าจะแกไ้ข
ปรบัปรุงการบรหิารงานใหด้ีกวา่ 3 ปีที่ผ่านมาไดห้ากสมมติฐานที่ตนกลา่วเกิดขึน้ 

นายโยชิฮิโระ ทามรูะ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลา่ววา่บรษัิทยงัไม่ทราบข่าวดงักลา่วอยา่งเป็นทางการ แต่อยา่งไรก็ตาม ปัจจบุนัดชันีผูบ้รโิภคในรอบ 12 
เดือนเริ่มส่งสญัญาณดีขึน้บา้ง บริษัทจะติดตามสภาวะตลาดอย่างใกลช้ิด เม่ือใดที่ก  าลงัซือ้ของเกษตรกรกลบัคืนมา บริษัทจะไม่พลาดโอกาสที่จะรุก
ตลาดอย่างแน่นอน บรษัิทไม่ไดค้าดหวงัว่ายอดขายจะเพิ่มขึน้รอ้ยละ 10 แต่อาจจะเพิ่มขึน้รอ้ยละ 20 หรือรอ้ยละ 30 ตามแตส่ภาวะตลาด ทัง้นี ้บริษัท
จะพยายามอยา่งสดุความสามารถ 

เม่ือไมมี่ขอ้ซกัถามเพ่ิมเติม เลขานกุารบรษัิทขอใหท้ี่ประชมุออกเสียงลงคะแนน โดยการอนมุตัิวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชมุมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิงบการเงินประจ าปีของบรษัิทส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียง 

เห็นดว้ย  573,185,174 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999 
ไมเ่ห็นดว้ย  272  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย  0  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรและการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ประธานกลา่วขอใหเ้ลขานกุารบรษัิทชีแ้จงรายละเอียดวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

นายพชระ วรรธนวินิจ เลขานกุารบรษัิทกลา่วตอ่ที่ประชมุวา่ ตามพระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และขอ้บงัคบัของบรษัิท 
ขอ้ 41 ก าหนดใหบ้รษัิทจา่ยเงินปันผลจากเงินก าไรเทา่นัน้ และมาตรา 116 และขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 42 ก าหนดใหบ้รษัิทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิ
ประจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทนุส  ารองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทนุส  ารองจะมีจ านวน
ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

บรษัิทมีนโยบายการจา่ยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราประมาณรอ้ยละ 60 ของก าไรเบ็ดเสรจ็รวมส าหรบัปีของงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัหกัทนุ
ส  ารองตามกฎหมาย ภาษี และขาดทนุสะสม (ถา้มี) อยา่งไรก็ตาม การจา่ยเงินปันผลดงักลา่วอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ ทัง้นี ้ ขึน้อยูก่บัแผนการลงทนุ
ของบรษัิท ความจ าเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควร 

จากผลการด าเนินงานของบรษัิทในรอบปีบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา บรษัิทมีก าไรเบ็ดเสรจ็รวมส าหรบัปีตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการจ านวน 1,412.8 ลา้นบาท และมีทนุส  ารองตามกฎหมายจดัสรรไวแ้ลว้จ  านวน 175.4 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบรษัิท 
ตามที่มาตรา 116  แหง่พระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษัิทก าหนดไว ้

คณะกรรมการของบรษัิทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรเงินก าไรเพื่อจา่ยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัท โดยจา่ยจาก
ก าไรเบ็ดเสรจ็รวมส าหรบัปีตามงบเฉพาะกิจการของผลการด าเนินงานในปี 2561 โดยก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสทิธิไดร้บัเงินปันผลในวนัที่ 8 มีนาคม 
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2562 (Record Date) ในอตัราหุน้ละ 1.50 บาท รวมเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 877.1 ลา้นบาท และก าหนดจา่ยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัที่ 24 เมษายน 
2562 เงินปันผลจ านวนดงักลา่วคิดเป็นอตัราเงินปันผลที่จา่ยเทียบกบัก าไรเบ็ดเสรจ็รวมส าหรบัปีเทา่กบัรอ้ยละ 62.1 ซึ่งสอดคลอ้งกบันโยบายการ
จา่ยเงินปันผลของบรษัิท อยา่งไรก็ตาม การเสนอจ านวนเงินปันผลดงักลา่วตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

ขอ้มลูการเปรยีบเทียบอตัราการจา่ยเงินปันผลส าหรบัผลประกอบการปี 2561 และปี 2560 ปรากฏตามหนงัสือเชิญประชมุ 

ประธานเปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุซกัถาม 

นายสถาพร ผังนิรนัดร ์ผูถื้อหุน้ ใหข้อ้เสนอแนะว่าในภาพฉายที่น  าเสนอต่อที่ประชมุนั้นควรจะแสดงก าไรต่อหุน้และระบุว่าเงินปันผลนั้นม าจากงบ
การเงินเฉพาะกิจการหรืองบการเงินรวมดว้ย และจากรายงานประจ าปีหนา้ 19 อตัราหนีส้ินตอ่ทนุของบรษัิทเท่ากับ 0.12 แสดงวา่บรษัิทมีสภาพคล่อง
มากและยงัไมมี่โครงการใดๆ ที่จะตอ้งใชเ้งิน เช่น ซือ้เครือ่งจกัรใหม ่ตนเห็นวา่หากบรษัิทจะจา่ยเงินปันผลมากกวา่รอ้ยละ 60 ก็น่าจะสามารถท าได ้หาก
จา่ยเทา่กบัปีที่ผ่านมาจ านวน 2 บาทตอ่หุน้ก็ไมน่่าเกลียดอะไร 

นายโยชิฮิโระ ทามรูะ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กล่าววา่ส  าหรบัขอ้เสนอแนะดงักล่าวนัน้ บรษัิทพยายามที่จะรกัษาอตัราการจา่ยเงินปันผลไวท้ี่ รอ้ยละ 60 
ของก าไรสทุธิไมว่่าสถานการณจ์ะเป็นเชน่ไร หากไมเ่กิดเหตกุารณไ์มค่าดคิด เชน่ ภยัพิบตัิตา่งๆ บรษัิทก็จะพยายามจ่ายเงินปันผลในอตัรานี ้อยา่งไรก็ดี 
โดยส่วนตวัจากประสบการณท์ างานมากว่า 40 ปี ธุรกิจปุ๋ ยเป็นธุรกิจที่ควบคุมดว้ยตวัเองค่อนขา้งยาก การบรหิารความเสี่ยงก็กระท าไดค้่อนขา้งยาก
เชน่กนั หลายทา่นคงไดท้ราบกนัแลว้วา่มีความกงัวลวา่ในปีนีป้ระเทศไทยจะมีปรมิาณฝนนอ้ยซึง่ก็เริม่มีสญัญาณใหเ้ห็นแลว้ในภาคเหนือ อีกประการคือ
นโยบายของภาครฐัในการลดราคาปุ๋ ยซึ่งออกข่าวในวนันี ้นอกจากนี ้ยงัมีปัจจยัลบอ่ืนอีก เชน่ ราคาวตัถดุิบที่มีแนวโนม้เพ่ิมขึน้ ทัง้นีบ้รษัิทจดัซือ้วตัถดุิบ
จากตา่งประเทศเป็นส่วนใหญ่ซึง่การที่จะสามารถจดัหาวตัถดุิบคณุภาพดีไดแ้ละมีความมั่นคงในการจดัหาไดน้ัน้ บริษัทจ าเป็นตอ้งมีเงินสดเก็บไว ้ปีนี ้
ภาวะภยัแลง้ส่งสญัญาณว่าจะเกิดและก็คงไมมี่ใครตอบไดว้า่ปีหนา้สภาวะอากาศจะดีหรือไม่ จึงจ าเป็นที่บริษัทจะตอ้งมีเงินสดในมือเพื่อรองรบัความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ ตนขอใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านไดเ้ขา้ใจในสิ่งที่บริษัทเสนอซึ่งก็มีหลายปัจจัยดว้ยกันที่ท  าใหบ้ริษัทยังคงตอ้งถือเงินสดเอาไวเ้พื่อบริหาร
จดัการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ อยา่งไรก็ดี ในอนาคต อาจมีการพดูคยุปรกึษาหารอืกนัวา่จะสามารถปรบัอตัราเงินปันผลไดห้รอืไม ่

นายธงชยั ลกัขณะวิสิฏฐ์ ผูถื้อหุน้ เสนอแนะวา่ บรษัิทควรจดัเตรยีมของวา่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ใหเ้พียงพอดว้ย 

นายธีรวฒัน ์ธรรมาภิมณฑ ์ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ เงินสดของบรษัิทที่ปรากฏในรายงานประจ าปีหนา้ 116 จ านวนประมาณ 5,600 ลา้นบาท ซึง่ไมไ่ดล้ดลง
จากปีผ่านมา เงินสดเหลา่นีฝ้ากอยูใ่นบญัชีกระแสรายวนัและออมทรพัยข์องธนาคารซึง่ใหผ้ลตอบแทนนอ้ยมาก หากบรษัิทจา่ยเงินปันผลเทา่กบัปีที่ผ่าน
มาจ านวน 2 บาทต่อหุน้ จะคิดเป็นเงินเพิ่มขึน้เพียง 300 ลา้นบาท เทียบกับยอดขายของบริษัทซึ่งมีจ  านวน 10,000 กว่าลา้นบาท อยากใหบ้ริษัท
พิจารณาเพ่ิมอตัราการจ่ายเงินปันผลใหก้ับผูถื้อหุน้ในอัตราเท่ากับปีที่ผ่านมาเน่ืองจากบริษัทเก็บเงินไวก็้ไม่คุม้กับผูถื้อหุน้ทุกคน บริษัทมีเงินทุนกว่า 
5,000 ลา้นบาทเพ่ือใชใ้นการบรหิารงาน ตนคิดวา่ไมน่่าจะก่อใหเ้กิดปัญหากบับรษัิทหรอืท าใหก้ารบรหิารงานของบรษัิทสะดดุลง 

นายเคียวซุเกะ ซาซากิ ประธานกรรมการ กล่าวว่า ในส่วนของนโยบายและเหตผุลในการเสนอจ่ายเงินปันผลนัน้ กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ไดเ้รยีนให้ ที่
ประชมุทราบโดยละเอียดแลว้ อยา่งไรก็ดี ก็จะรบัความคิดเห็นของผูถื้อหุน้กลบัไปพิจารณา 

จากนัน้ เลขานกุารบรษัิทขอใหท้ี่ประชมุออกเสียงลงคะแนนโดยการออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่ง
มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชมุมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทโดยจ่ายจาก
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรบัปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการของผลการด าเนินงานในปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทหา้สิบสตางค)์ รวมเป็น
จ านวนเงินทัง้สิน้ 877.1 ลา้นบาท โดยก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัเงินปันผลในวันที่  8 มีนาคม 2562 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 24 
เมษายน 2562 ดว้ยคะแนนเสียง 

เห็นดว้ย  571,199,224 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.6534 
ไมเ่ห็นดว้ย  1,986,222  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.3465 
งดออกเสียง 0  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย  0  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
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วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานกลา่วขอใหเ้ลขานกุารบรษัิทชีแ้จงรายละเอียดวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

นายพชระ วรรธนวินิจ เลขานุการบริษัทกล่าวต่อท่ีประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 ก าหนดว่าในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้  ให้
คณะกรรมการของบรษัิทพน้จากต าแหน่งทัง้คณะ และใหท้ี่ประชมุเลือกกรรมการของบรษัิทขึน้ใหม ่ทัง้นี ้กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ มีดงันี ้

1. นายเคียวซเุกะ ซาซากิ 
2. นายสวุฒัน ์สืบสนัติกลุ 
3. นายโอภาส ศรพีรกิจขจร 
4. นายเกษมศกัดิ ์มสัยวาณิช 
5. นายโยชิฮิโระ ทามรูะ 
6. นายชิเกะซกึ ุฟคุดุะ 
7. นายจิโร ่นิชิยามา่ 
8. นางสาวกนกพร องัสนุทรสฤษดิ ์
9. นายสวุิช สวุรุจิพร 

ในระหวา่งวนัที่ 24 มกราคม ถึง 21 กุมภาพนัธ ์ที่ผ่านมา บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท เม่ือสิน้สดุ
ระยะเวลาที่เปิดใหมี้การเสนอชื่อบคุคล ไมมี่ผูถื้อหุน้ทา่นใดเสนอรายชื่อบคุคลเพ่ือการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

หลักเกณฑใ์นการคัดเลือกบุคคลที่จะเขา้ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท มิไดผ้่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากบริษัทไม่มีกา ร
แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณารว่มกันของที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และที่ มีการ
แกไ้ขเพ่ิมเติม) ประกาศของคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ และประกาศของตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ที่เก่ียวขอ้งก าหนด 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ 7 ทา่น ไดแ้ก่ 

1. นายสวุฒัน ์สืบสนัติกลุ 
2. นายโอภาส ศรพีรกิจขจร 
3. นายเกษมศกัดิ ์มสัยวาณิช 
4. นายโยชิฮิโระ ทามรูะ 
5. นายจิโร ่นิชิยามา่ 
6. นางสาวกนกพร องัสนุทรสฤษดิ ์
7. นายสวุิช สวุรุจิพร 

กลบัเขา้เป็นกรรมการบรษัิทอีกวาระหนึ่ง 

นอกจากนี ้คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือเลือกตัง้นายโทชิอากิ มิยาเบะ เขา้เป็นกรรมการบริษั ทแทนนายเคียวซุเกะ ซาซากิ 
และเลือกตัง้นายทาคายกิู โทเฮ เขา้เป็นกรรมการบรษัิทแทนนายชิเกะซกึ ุฟคุดุะ ซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระ รวมเป็นคณะกรรมการบรษัิททัง้สิน้ 9 ทา่น 

ประธานาขอใหน้ายโทชิอากิ มิยาเบะ และ นายทาคายกิู โทเฮ แสดงตวัตอ่ที่ประชมุ 

จากผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษัิท นายสวุฒัน ์สืบสันติกุล นายโอภาส ศรพีรกิจขจร และนายเกษมศกัดิ ์มสัยวาณิช ไดร้บั
การเสนอชื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

ส าหรบักรรมการอิสระ นายโอภาส ศรพีรกิจขจร ด  ารงต าแหน่งกรรมการอิสระมามากกวา่ 9 ปี อยา่งไรก็ดี คณะกรรมการบรษัิท (ไมร่วมบคุคลที่ไดร้บัการ
เสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระดงักล่าว)  พิจารณาแลว้เห็นวา่ นายโอภาส เป็นผูมี้ความรู ้และประสบการณ ์ในดา้นการบญัชีและการเงิน เป็นอย่างดี และ
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จากการปฏิบัติหนา้ที่ที่ผ่านมา นายโอภาสไดใ้ชค้วามสามารถอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่  ใหค้วามเห็นที่เป็นประโยชนต์่อบริษัท และเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง นายโอภาสไดใ้หค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะอยา่งเป็นอิสระ ไมอ่ยู่ภายใตอิ้ทธิพลของฝ่ายจดัการ หรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่ คณุสมบตัิ
ของนายโอภาสจะเป็นประโยชนต์อ่บรษัิท จงึเสนอใหเ้ลือกตัง้นายโอภาสเป็นกรรมการของบรษัิทอีกวาระหนึ่ง 

ส าหรบัรายละเอียดคณุสมบตัิของผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท รวมถึงประวตัิการถือหุน้ในบริษัท การด า รงต าแหน่งใน
บรษัิทอ่ืน จ านวนครัง้ที่เขา้รว่มประชมุ ตลอดจนนิยามของกรรมการอิสระของบรษัิท ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 7 

ประธานเปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุซกัถาม เม่ือไมมี่ขอ้ซกัถาม เลขานกุารบรษัิทชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี  ้

ขอ้บังคับขอ้ 14 ของบริษัท ไดก้ าหนดวิธีการเลือกตัง้กรรมการของบริษัทไวเ้ป็นแบบลงคะแนนเสียงสะสม หรือ Cumulative Voting วิธีการดังกล่าว
เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และยงัเป็นวิธีการที่อยูใ่นโครงการประเมินคณุภาพการจดั
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ที่สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย เป็นหน่วยงานผูด้แูล 

การเลือกตัง้กรรมการดว้ยวิธีการลงคะแนนเสียงแบบคะแนนเสียงสะสมนี ้  ผูถื้อหุน้แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุน้ที่ตนถืออยู่ คณูดว้ย
จ านวนกรรมการที่จะเลือกตัง้ และผูถื้อหุน้แต่ละรายจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดเลือกตัง้บุคคลคนเดียว หรือหากประสงคจ์ะเลือกหลายคนเป็น
กรรมการก็สามารถแบง่คะแนนเสียงที่มีอยูใ่หบุ้คคลใดมากนอ้ยเพียงใดก็ได ้

เพ่ือความเขา้ใจเพ่ิมขึน้ขอยกตวัอยา่ง ดงันี ้ผูถื้อหุน้ที่ถือหุน้อยู่ 100 หุน้ เม่ือคณูกบัจ านวนกรรมการที่ตอ้งเลือกตัง้ในปีนีจ้  านวน 9 คน ท่านจะมีสิทธิออก
เสียงทัง้หมดเท่ากับ 900 เสียง ในการออกเสียงลงคะแนน ท่านสามารถออกเสียงทัง้หมด 900 เสียงใหก้ับผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อท่านใดท่านหนึ่งทัง้หมด 
900 เสียงก็ได ้หรือถา้ท่านประสงคจ์ะเลือกหลายๆ คน หรืออยากจะเลือกทัง้ 9 คน ก็สามารถท าไดโ้ดยแบ่งคะแนนเสียงที่ท่านมีอยู ่900 เสี ยงใหใ้คร
จ านวนเท่าใดก็ได ้เช่น ท่านประสงคจ์ะออกเสียงใหผู้ไ้ดร้บัการเสนอชื่อท่านหนึ่งมากกว่าท่านอ่ืน ท่านก็สามารถลงคะแนนเสียงใหผู้ไ้ดร้บัการเสนอชื่อ
ท่านนั้น 500 เสียง ท่านจะเหลือจ านวนเสียงอยู่อีก 400 เสียง ท่านสามารถน า 400 เสียงไปเฉลี่ยลงคะแนนเสียงใหก้ับผูไ้ดร้บัการเสนอชื่ อท่านอ่ืน ๆ 
ทัง้หมด 8 ท่าน หรือจ านวนก่ีท่านก็ได ้แต่จ  านวนคะแนนเสียงทัง้หมดที่ท่านลงคะแนนไดส้  าหรบัการเลือกตัง้กรรมการทัง้ 9 ท่านรวมแลว้จะตอ้งไม่เกิน 
900 เสียง 

ในการลงคะแนนเสียง ขอใหท้่านกรอกจ านวนคะแนนเสียงที่ท่านประสงคจ์ะออกเสียงลงคะแนนใหก้บัแตล่ะบคุคลในชอ่งตอ่จากค าว่า "เห็นดว้ย" ทั้ งนี ้
เลขานกุารบริษัทจะน าเสนอรายชื่อเป็นรายบุคคล หากท่านไม่ประสงคจ์ะเลือกบุคคลใดก็ใหท้่านท าเครื่องหมาย "ขีด"  ในช่องต่อจากค าว่า "เห็นดว้ย" 
บริษัทจะจดัเก็บบตัรลงคะแนนเสียงภายหลงัจากที่ ไดน้  าเสนอรายชื่อครบทกุคนแลว้ และจะจดัเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทกุใบเพ่ือนับคะแนนเสียง หาก
ทา่นลงคะแนนเสียงครบถว้นแลว้ขอใหย้กมือเพ่ือใหเ้จา้หนา้ที่เก็บบตัรลงคะแนนเสียงของทา่น 

ส าหรบัคสัโตเดียน ตลอดจนผูร้บัมอบฉันทะที่ผูม้อบฉันทะไดก้รอกรายละเอียดการมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะแลว้  แต่ไม่มีการระบุจ  านวนหุน้ที่
ประสงคจ์ะออกเสียงลงคะแนนไว ้ขอใหท้า่นกรอกบตัรลงคะแนนเสียงอีกครัง้โดยระบจุ  านวนหุน้ที่จะแบง่ใหก้บัแตล่ะบคุคล ทัง้นี ้ในหนงัสือมอบฉันทะได้
ก าหนดใหอ้  านาจผูร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผูม้อบฉันทะไดท้กุประการตามที่เห็นสมควรได ้หากไมไ่ดมี้การระบคุวามประสงคใ์นการ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือที่ประชุมมีการพิจารณาหรอืลงมติในเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งที่ระบุไว ้รวมถึงกรณีที่มีการ
แกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรอืเพ่ิมเติมขอ้เท็จจรงิประการใด 

ประธานเปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุซกัถามเก่ียวกบัวิธีลงคะแนนเสียง  

นายพีรวฒัน ์ธรรมาภิมณฑ ์ผูถื้อหุน้ สอบถามถึงวิธีลงคะแนนเสียงวา่เหตใุดบรษัิทจงึไมใ่ชว้ิธีเลือกตัง้กรรมการโดยก าหนดใหห้นึ่งหุน้มีหนึ่งคะแนนเสียง 

นายพชระ วรรธนวินิจ เลขานกุารบริษัท กล่าวว่าวิธีการเลือกตัง้กรรมการวิธีนีเ้ป็นวิธีที่ก  าหนดไวใ้น พรบ.บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และยงัเป็น
วิธีการที่อยู่ในโครงการประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ที่สมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทยเป็นหน่วยงานผูด้แูล เป็นวิธีที่เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้
รายย่อยรวมกันเลือกกรรมการที่ตนตอ้งการไดโ้ดยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้แต่ละคนจะเท่ากับหุน้ที่ตนถืออยู่คณูดว้ยจ านวนกรรมการ ซึ่งในที่ นีค้ือ 9 
บรษัิทที่ใชว้ิธีการเลือกตัง้นีจ้ะไดร้บัคะแนนการประเมินผลในโครงการส  ารวจการก ากบัดแูลกิจการบรษัิทจดทะเบียนไทยเพ่ิมขึน้ดว้ย 

นายสถาพร ผังนิรนัดร ์ผูถื้อหุน้และสมาชิกตลอดชีพของสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย กลา่วเสรมิวา่วิธีการเลือกตัง้กรรมการแบบสะสมนีเ้ป็นการใหค้วาม
เป็นธรรมกับผูถื้อหุน้รายยอ่ย ตนดีใจที่บริษัทใชว้ิธีนี ้หากผูถื้อหุน้รายย่อยถือหุน้ 100 หุน้ จะมีคะแนนเสียงถึง 900 เสียง จะลงคะแนนใหก้รรมการท่าน
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ใดก็ไดท้ัง้ 900 เสียง ในขณะที่ผูถื้อหุน้รายใหญ่ก็จะเฉลี่ยคะแนนเสียงใหก้บักรรมการเทา่ๆ กนัทกุคน ผูถื้อหุน้รายย่อยสามารถรวมกนัเติมคะแนนเสียงให้
กรรมการทา่นใดก็ได ้เป็นหลกัธรรมาภิบาลที่ดีและเป็นการดแูลผูถื้อหุน้รายยอ่ย 

จากนัน้ เลขานกุารบรษัิทขอใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการโดยเลขานกุารบรษัิทไดป้ระกาศรายชื่อเป็นรายบคุคลใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนน
เสียงในบตัรลงคะแนนเสียงตามรายชื่อที่ปรากฏในบตัรลงคะแนนเสียง และจะมีการจดัเก็บบตัรลงคะแนนเสียงพรอ้มกนัในคราวเดียว ขอใหท้า่นผูถื้อหุน้
ตรวจทานวา่ไดมี้การกรอกจ านวนเสียงถกูตอ้งตามที่ประสงคจ์ะออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงแลว้ ก่อนสง่ใหเ้จา้หนา้ที่ของบรษัิท ทั้งนี ้หาก
บัตรลงคะแนนเสียงของท่านกรอกจ านวนเสียงไม่ถกูตอ้ง หรือเม่ือรวมจ านวนเสียงที่ท่านออกเสียงลงคะแนน แลว้มีจ านวนเกินกว่าสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนทัง้หมดที่ทา่นมี บตัรลงคะแนนเสียงของทา่นจะถกูถือเป็นบตัรเสีย โดยรายชื่อกรรมการที่เสนอใหผู้ถื้อหุน้เลือกตัง้เรยีงตามล าดบัดงันี ้

1. นายสวุฒัน ์สบืสนัติกลุ  กรรมการอิสระ 
2. นายโอภาส ศรพีรกิจขจร  กรรมการอิสระ 
3. นายเกษมศกัดิ ์มสัยวาณิช  กรรมการอิสระ 
4. นายโยชิฮิโระ ทามรูะ  กรรมการ 
5. นายจิโร ่นิชิยามา่  กรรมการ 
6. นางสาวกนกพร องัสนุทรสฤษดิ ์ กรรมการ 
7. นายสวุิช สวุรุจิพร  กรรมการ 
8. นายโทชิอากิ มิยาเบะ  กรรมการ 
9. นายทาคายกิู โทเฮ  กรรมการ 

ที่ประชมุมีมติเลือกตัง้กรรมการที่ออกตามวาระกลบัเขา้ด  ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิทพรอ้มแตง่ตัง้กรรมการใหมด่ว้ยคะแนนเสียงดงันี ้ 

ชื่อ  คะแนนเสียง 
1. นายสวุฒัน ์สืบสนัติกลุ กรรมการอิสระ 580,444,134 
2. นายโอภาส ศรพีรกิจขจร กรรมการอิสระ 580,454,534 
3. นายเกษมศกัดิ ์มสัยวาณิช กรรมการอิสระ 580,446,934 
4. นายโยชิฮิโระ ทามรูะ กรรมการ 580,462,434 
5. นายจิโร ่นิชิยามา่ กรรมการ 580,454,334 
6. นางสาวกนกพร องัสนุทรสฤษดิ ์ กรรมการ 580,448,163 
7. นายสวุิช สวุรุจิพร กรรมการ 512,755,740 
8. นายโทชิอากิ มิยาเบะ กรรมการ 580,454,207 
9. นายทาคายกิู โทเฮ กรรมการ 580,453,334 

โดยนายโทชิอากิ มิยาเบะ และ นายทาคายกิู โทเฮ เป็นกรรมการใหมท่ี่ไดร้บัเลือกตัง้ใหเ้ป็นกรรมการบรษัิทแทนนายเคียวซเุกะ ซาซากิ และ นายชิเกะซกึ ุ
ฟคุดุะ ซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระตามล าดบั 

วาระที่ 7  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธานขอใหเ้ลขานกุารบรษัิทชีแ้จงรายละเอียดของวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

นายพชระ วรรธนวินิจ เลขานกุารบริษัท กล่าวต่อที่ประชมุวา่ บรษัิทไม่มีการแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อท าหนา้ที่ในการพิจารณา
ก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการ แต่คณะกรรมการของบรษัิทพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา และ
เปรยีบเทียบอา้งอิงกับอตุสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัท ค่าตอบแทนกรรมการประกอบดว้ย ค่าตอบแทนรายเดือน คา่บ  าเหน็จกรรมการ และเบีย้
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่พิจารณาจากผลประกอบการของบรษัิท โดยขอ้มลูค่าตอบแทนกรรมการในปี 2560-2561 และคา่ตอบแทนกรรมการ
ที่เสนอส าหรบัปี 2562 ปรากฏตามวาระที่ 7 ในหนา้ 4 ของหนงัสือเชิญประชมุ 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาและอนมุตัิก  าหนดคา่ตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2562 เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ไมเ่กิน 15 ลา้น
บาท เพ่ือจดัสรรใหแ้ก่กรรมการทัง้คณะ ทัง้นี ้คา่ตอบแทนดงักลา่วมีจ านวนเทา่กบัปีที่ผ่านมา และไมมี่สิทธิประโยชนอ่ื์น 
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ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  

นายสถาพร ผังนิรนัดร ์ผูถื้อหุน้ กล่าวว่า ในค่าตอบแทนกรรมการนั้นควรจะมีการก าหนดเงินจูงใจใหก้รรมการดว้ย หากบริษัทมีผลประกอบการดี 
จา่ยเงินปันผลดี กรรมการก็ควรจะไดร้บัรางวลั แต่ในขณะเดียวกัน หากเงินปันผลลดลงจาก 2 บาทต่อหุน้เหลือ 1.50 บาทต่อหุน้ กรรมการก็ควรไดร้บั
คา่ตอบแทนลดลง 

เม่ือไมมี่ขอ้ซกัถามเพ่ิมเติม เลขานกุารบรษัิทขอใหท้ี่ประชมุออกเสียงลงคะแนนโดยการออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิในวาระนี้ จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 

ที่ประชมุมีมติดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2562 เป็นจ านวนไมเ่กิน 15 
ลา้นบาท (สบิหา้ลา้นบาทถว้น) เพ่ือจดัสรรใหก้รรมการ ดว้ยคะแนนเสียง 

เห็นดว้ย  571,262,974 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.6645 
ไมเ่ห็นดว้ย  1,922,472  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.3354 
งดออกเสียง 0  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย  0  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีส าหรับปีบัญชี 2562 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ประธานกลา่วตอ่ที่ประชมุวา่ ตามมาตรา 120 แหง่พระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแตง่ตัง้
ผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีทกุปี ในการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี จะแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้ 

ในวาระนี ้ประธานเชิญนายสวุฒัน ์สืบสนัติกลุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแถลงรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

นายสวุฒัน ์ สืบสนัติกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ กลา่วตอ่ที่ประชมุวา่คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและทบทวนการปฏิบตัิงานของผูส้อบ
บญัชี บรษัิท ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ  ากดั ทีผ่่านมาอยูใ่นเกณฑด์ี มีประสบการณแ์ละมาตรฐานการปฏิบตัิงานเป็นที่ยอมรบั ท  าใหก้าร
ตรวจสอบบญัชขีองบรษัิทเป็นไปตามกรอบเวลาที่ก  าหนด นอกจากนี ้ ผูส้อบบญัชียงัคงมีความเป็นอิสระ ไมมี่ความสมัพนัธแ์ละไมมี่สว่นไดส้ว่นเสียกบั
บรษัิท บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทพิจารณาเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแตง่ตัง้ นายมนญู มนสูขุ ผูส้อบ
บญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4292 และ/หรอื นายมงคล สมผล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 8444 และ/หรอืนายชพูงษ ์สรุชตุิกาล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 
4325 แหง่บรษัิท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ  ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทส าหรบัปีบญัชี 2562  โดยใหผู้ส้อบบญัชีทา่นใดทา่นหนึ่งเป็น
ผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิท ทัง้นี ้ ผูส้อบบญัชีที่เสนอนี ้ นายมนญู มนสูขุ เป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษัิท
มาแลว้เป็นระยะเวลา 4 ปี คือในปี 2558 - 2561 ส  าหรบันายมงคล สมผล ไมเ่คยไดร้บัแตง่ตัง้เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท และนายชพูงษ์ สรุชตุิกาล ยงัไม่
เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบรษัิท 

ส าหรบัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอใหก้ าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชีเป็นจ านวนเงิน  2,570,000 บาท ซึ่ง
เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 9.36 จากอตัราเดิมในปี 2561 เน่ืองจากผูส้อบบญัชีตอ้งมีขอบข่ายการตรวจสอบเพ่ิมขึน้ในธุรกิจของบรษัิทในประเทศเมียนมาร ์ตาราง
เปรยีบเทียบคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีมีรายละเอียดตามวาระที่ 8 ในหนา้ 5 หนงัสือเชิญประชมุ 

ผูส้อบบญัชีของบริษัท และผูส้อบบญัชีของบรษัิทยอ่ย/บรษัิทรว่มบางบรษัิท ไมไ่ดส้งักัดส  านกังานสอบบญัชีเดียวกนั เน่ืองจากบรษัิทยอ่ย/บริษัทรว่ม ได้
ใชส้  านักงานสอบบัญชีอ่ืนมาตั้งแต่เริ่มตน้กิจการ และส านักงานสอบบัญชีดังกล่าวสามารถปฏิบัติงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  ไม่มีปัญหาล่าชา้ 
นอกจากนี ้คา่บรกิารวิชาชีพในการสอบบญัชีมีจ  านวนที่เหมาะสม 

นายพชระ วรรธนวินิจ เลขานุการบริษัท กล่าวต่อที่ประชมุว่า คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบ
บญัชีของบรษัิทส าหรบัปีบญัชี 2562 และก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 

ประธานเปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุซกัถาม 
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เม่ือไมมี่ขอ้ซกัถามเพิ่มเติม เลขานกุารบรษัิทขอใหท้ี่ประชมุออกเสียงลงคะแนน โดยการออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้ง
มากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชมุมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิการแต่งตัง้ นายมนญู มนูสขุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 
4292 และ/หรอื นายมงคล สมผล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 8444 และ/หรอื นายชพูงษ ์สรุชตุิกาล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4325 แหง่ บรษัิท ดีลอยท ์
ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ  ากัด เป็นผู้สอบบัญชีส  าหรบัปีการเงิน 2562 โดยก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีปี 2562 เป็นจ านวนเงินทั้งสิน้ 
2,570,000 บาท (สองลา้นหา้แสนเจ็ดหม่ืนบาทถว้น) ดว้ยคะแนนเสียง 

เห็นดว้ย  573,185,074 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999 
ไมเ่ห็นดว้ย  372  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย  0  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

วาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท 

ประธานขอใหเ้ลขานกุารบรษัิทเสนอรายละเอียดวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

นายพชระ วรรธนวินิจ เลขานกุารบริษัทกล่าวต่อที่ประชมุวา่ การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบับรษัิท เพื่อใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายที่ใชบ้งัคบัในปัจจบุนั โดย
พิจารณาแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 13 เพ่ือใหอ้งคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่  ทจ. 
39/2559 เรือ่ง การขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ที่ออกใหม่ และขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง การรบัหุน้สามญัหรือหุน้
บรุมิสิทธิเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 

พิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ 22 และ 23 เพื่อใหส้ามารถจดัประชมุคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสไ์ดต้ามประกาศคณะรกัษาความ
สงบแหง่ชาติ ฉบบัที่ 74/2557 เรือ่งการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

พิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บังคบับริษัท ขอ้ 29 เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแกไ้ข
เพ่ิมเติม) 

รายละเอียดการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบับรษัิทปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 8 

ประธานเปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุซกัถาม เม่ือไมมี่ขอ้ซกัถามเลขานกุารบรษัิทขอใหท้ี่ประชมุออกเสียงลงคะแนนโดยการออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิในวาระ
นี ้จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชมุมีมติดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิแกไ้ขเพ่ิมเติม
ขอ้บงัคบับรษัิท ขอ้ 13 ขอ้ 22 ขอ้ 23 และขอ้ 29 เป็นดงันี ้

 “ขอ้ 13  ใหบ้รษัิทมีคณะกรรมการของบรษัิทไมน่อ้ยกวา่ 7 คน และกรรมการไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมีถ่ินที่อยูใ่น
ราชอาณาจกัร โดยตอ้งมีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดของบรษัิท แตต่อ้งไมน่อ้ยกวา่ 3 คน ทัง้นี ้ กรรมการอิสระตอ้งมี
คณุสมบตัิอยา่งนอ้ยเป็นไปตามหลกัเกณฑห์รอืขอ้ก าหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย”์ 

“ขอ้ 22  ในการประชมุคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชมุไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ ใน
กรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชมุ หรอืไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรอง
ประธานกรรมการหรอืมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหก้รรมการซึง่มาประชมุเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชมุ 

ประธานในที่ประชมุอาจก าหนดใหจ้ดัการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสก็์ได ้ทัง้นี ้จะตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามที่กฎหมายที่
เก่ียวขอ้งก าหนดดว้ย 

การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชมุใหถื้อเสียงขา้งมากของจ านวนกรรมการ 
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กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรือ่งใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้  ถา้คะแนน
เสียงเทา่กนัใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด”  

“ขอ้ 23 ในการเรยีกประชมุคณะกรรมการใหป้ระธานกรรมการหรอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมายสง่หนงัสือนดัประชมุไปยงักรรมการไมน่อ้ยกวา่เจ็ดวนั
ก่อนวนัประชมุ เวน้แตใ่นกรณีจ าเป็นรีบดว่นเพ่ือรกัษาสิทธิหรอืประโยชนข์องบรษัิท จะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอ่ืนและก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กวา่นัน้ก็
ได ้โดยวนั เวลา และสถานที่ที่ประชมุใหป้ระธานกรรมการหรอืกรรมการที่ไดร้บัมอบหมายเป็นผูก้  าหนด 

การส่งหนังสือนัดประชมุคณะกรรมการและเอกสารประกอบการประชมุคณะกรรมการ อาจสง่โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกสก็์ได ้ทั้งนี ้จะตอ้ง
ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามที่กฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนดดว้ย” 

“ขอ้ 29 คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายในสี่เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษัิท 

การประชมุผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากที่กลา่วแลว้ ใหเ้รยีกวา่การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญั 
เม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่าย ไดท้ัง้หมด จะ
เขา้ชื่อกนัท าหนังสือขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แตต่อ้งระบเุรือ่งและเหตผุลในการที่ขอใหเ้รยีกประชมุไว้
ใหช้ดัเจนในหนงัสือดงักลา่วดว้ย ในกรณีเชน่นี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้ภายในสี่สิบหา้วนันบัแตว่นัที่ไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดใหมี้การประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ชื่อกันหรือผูถื้อหุน้คนอ่ืน ๆ 
รวมกนัไดจ้  านวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ัน้จะเรยีกประชมุเองก็ไดภ้ายในสี่สิบหา้วนันบัแตว่นัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเชน่นี ้ใหถื้อวา่เป็น
การประชมุผูถื้อหุน้ที่คณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบรษัิทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัใหมี้การประชมุและอ านวยความสะดวก
ตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผูถื้อหุน้ที่เป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสามครัง้ใด จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมารว่มประชมุไม่ครบเป็น
องคป์ระชมุตามที่ก  าหนดไวใ้นขอ้ 32 ผูถื้อหุน้ตามวรรคสามตอ้งรว่มกนัรบัผิดชอบชดใชค้า่ใชจ้า่ยที่เกิดจากการจดัใหมี้การประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษัิท” 

ดว้ยคะแนนเสียง 

เห็นดว้ย  573,185,174 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.999 
ไมเ่ห็นดว้ย  272  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย  0  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ไมมี่ผูใ้ดเสนอความเห็นหรอืเรือ่งอ่ืนๆ เพ่ือพิจารณา 

 

ประธานกลา่วขอบคณุที่ประชมุและปิดประชมุเวลา 18.20 น. 

          

          

          (นายเคียวซเุกะ ซาซากิ) 
               ประธานที่ประชมุ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 

 
 
รายงานประจ าปีของคณะกรรมการปี 2562 
 
กรุณาสแกน OR Code เพื่อเขา้ชมรายงานประจ าปี 2562 
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           สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4 
 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถอืหุน้หรือผู้แทนของผู้ถอืหุ้นที่มีสทิธิเข้าร่วมประชุม 

 เพื่อใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปดว้ยความโปรง่ใส ชอบธรรม และเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุน้ บริษัท
จึงเห็นควรก าหนดใหม้ีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้รว่มประชุม 
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ยึดถือปฏิบตัิต่อไป ทัง้นี ้เนื่องจากผูถื้อหุน้บางรายอาจยงัไม่คุน้เคยกบัขอ้พึงปฏิบตัิที่น  ามาใชใ้นการประชุมผู้ ถือหุน้ 
บริษัทจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผนัการยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้รว่ม
ประชมุแตล่ะรายตามที่บรษัิทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
 
1.1 บุคคลธรรมดา 
1.1.1 ผู้ถอืหุ้นที่มีสัญชาติไทย 

(ก) บตัรประจ าตวัของผูถื้อหุน้ (บัตรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ หรือบัตรพนักงานรฐัวิสาหกิจ หรือ
ใบขบัขี่) หากมีการเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ ใหแ้สดงหลกัฐานการเปลีย่นแปลงนัน้ดว้ย 

(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูม้อบฉนัทะ และบตัรประจ าตวัหรอืหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ตา่งประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

1.1.2 ผู้ถอืหุ้นชาวต่างประเทศ 
(ก) หนงัสอืเดินทางของผูถื้อหุน้ 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ ส าเนาหนงัสอืเดินทางของผูม้อบฉนัทะ และบตัรประจ าตวัหรอืหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 
 
1.2. นิติบุคคล 
1.2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) ส าเนาหนงัสอืรบัรองนิติบคุคล ออกใหไ้มเ่กิน 90 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
(ข) ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอ  านาจที่ไดล้งนามใน

หนงัสอืมอบฉนัทะพรอ้มบตัรประจ าตวั หรอืหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 
1.2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

(ก) ส าเนาหนงัสอืรบัรองนิติบคุคล ออกใหไ้มเ่กิน 90 วนั โดยหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งในตา่งประเทศนัน้ 
(ข) ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอ  านาจที่ไดล้งนามใน

หนงัสอืมอบฉนัทะพรอ้มบตัรประจ าตวั หรอืหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 
ในกรณีของส าเนาเอกสารจะตอ้งมีการรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และหากเป็นเอกสารที่จดัท าขึน้ในต่างประเทศจะตอ้งมีการ

รบัรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบับลิค กรณีตน้ฉบบัเอกสารมิไดเ้ป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจัดท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้ม
ดว้ย และใหผู้ถื้อหุน้หรอืผูแ้ทนนิติบคุคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของค าแปลดว้ย 

2. วิธีการมอบฉันทะ 
 บรษัิทไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก ข และ ค ตามแบบที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยก์ าหนด ใหก้บัผู้
ถือหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชุม โดยผูถื้อหุน้ที่ไม่ประสงคจ์ะเขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ครัง้ที่ 48 ดว้ยตนเอง 
สามารถมอบฉนัทะใหบ้คุคลใดบคุคลหนึง่ตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้เพื่อใหเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในนามของผู้
ถือหุน้ โดยระบช่ืุอพรอ้มรายละเอียดของผูร้บัมอบฉนัทะดงักลา่วในหนงัสอืมอบฉนัทะ 
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ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้รว่มประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ครัง้ที่ 48 สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการ

อิสระของบรษัิทดงันี ้
1. นายสวุฒัน ์สบืสนัติกลุ 
2. นายโอภาส ศรพีรกิจขจร 
3. นายเกษมศกัดิ ์มสัยวาณิช 
เพื่อเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในนามของผูถื้อหุน้ได ้โดยการจดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะที่ระบขุอ้ความครบถว้น

สมบรูณแ์ลว้พรอ้มส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้งมายงับรษัิท ไทยเซ็นทรลัเคมี จ ากดั (มหาชน) หอ้ง 801-
806, 809-810 ชัน้ 8 มิตรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์เลขท่ี 944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โดยขอใหส้ง่มายงับรษัิทภายในวนัที่ 23 กรกฎาคม 2563 ทัง้นี ้บรษัิทขอสงวนสทิธิที่จะรบัพิจารณาเฉพาะหนงัสอืมอบฉนัทะที่สง่ถึง
บรษัิทก่อนเวลาเริม่ประชมุเทา่นัน้  
 ในการมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้รว่มประชุมแทนนัน้ ผูถื้อหุน้จะตอ้งปิดอากรแสตมป์ จ านวน  20 บาท ในหนงัสือมอบ
ฉนัทะพรอ้มขีดฆา่ลงวนัท่ีบนอากรแสตมป์นัน้ เพื่อใหถ้กูตอ้งและมีผลผกูพนัตามกฎหมาย  

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  
ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรอืหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชมุไดต้ัง้แต่

เวลา 8.00 น. ของวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป ณ หอ้ง Banyan Ballroom ชัน้ 10 โรงแรมบนัยนัทร ีกรุงเทพฯ เลขที่ 21/100 
ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 
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    สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดับที่ 5 
 

ขอ้บังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถอืหุ้นและการออกเสยีงลงคะแนน 

1. การเรียกประชุม 

หมวดที่ 5 ขอ้ 29 

ขอ้ 29 คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในสีเ่ดือนนบัแต่วนัสิน้สดุของ
รอบปีบญัชีของบรษัิท 

การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากที่กลา่วแลว้ ใหเ้รียกวา่การประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรยีกประชุมผู้
ถือหุน้เป็นการประชุมวิสามญั เม่ือใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้รวมกนันบัจ านวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกว่า
หนึ่งในหา้ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดหรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้คน  ซึ่งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ย
กวา่หนึ่งในสิบของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายทัง้หมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถื้อหุน้
เป็นการประชมุวิสามญัเมือ่ใดก็ได ้แตต่อ้งระบเุหตผุลในการท่ีขอใหเ้รยีกประชมุใหช้ดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วดว้ย  
ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัไดร้บัหนงัสอืจากผูถื้อหุน้ 

หมวดที่ 5 ขอ้ 30 

ขอ้ 30 ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรรวมทั้งความเห็นขอ ง
คณะกรรมการในเรื่องดงักลา่วและจดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุมและโฆษณาค าบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพต์ิดต่อกัน 3 วนั ก่อนวันประชุมไม่นอ้ยกว่า 3 วนั โดยใหค้ณะกรรมการหรือ
กรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายเป็นผูก้  าหนดวนั เวลาและสถานที่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

2. การมอบฉันทะ 

หมวดที่ 5 ขอ้ 31 

ขอ้ 31 ผูถื้อหุน้อาจมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถื้อหุน้แทนกนัก็ไดโ้ดย
ท าเป็นหนังสือตามแบบที่กฏหมายก าหนดและใหผู้ร้บัมอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการหรือผูซ้ึ่งประธาน
กรรมการก าหนด ณ สถานท่ีประชมุก่อนผูร้บัมอบฉนัทะจะเขา้ประชมุ   

3. องคป์ระชุม 

หมวดที่ 5 ขอ้ 32  

ขอ้ 32 ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้คน 
หรือไม่นอ้ยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมดแลว้แต่จ านวนใดจะนอ้ยกว่าและตอ้งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่
นอ้ยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนที่จ าหนา่ยไดท้ัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อลว่งเลยเวลานดัไปแลว้ ถึงหนึ่งชั่วโมงจ านวนผูถื้อหุน้ซึง่มาเขา้
รว่มประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอการ
ประชุมเป็นอนัระงบัไป  ถา้การประชุม  ผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชุม
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ใหมแ่ละสง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัว่า
จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

4. การด าเนินการประชุม 

หมวดที่ 5 ขอ้ 34 
 ขอ้ 34  กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้

(1)  รบัทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ที่ประชมุแสดงถึงกิจการของบรษัิทท่ีไดจ้ดัการ
ไปในรอบปีที่ผา่นมา 

                  (2)  พิจารณาและอนมุตังิบดลุ 
                  (3)  พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
                  (4)  เลอืกตัง้คณะกรรมการบรษัิท 
                  (5) แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี 
                  (6)  กิจการอื่นๆ 

ให้คณะกรรมการที่ยังด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นด าเนินการเสนอรายช่ือ
คณะกรรมการของบรษัิทตอ่ผูถื้อหุน้ในขอ้ 34 (4) 

หมวดที่ 5 ขอ้ 35 

ขอ้ 35 ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรอืไม่สามารถ
ปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ ถา้ไมม่ีรองประธานหรือมีแตไ่มอ่ยู่ในที่ประชุม
หรอืไมส่ามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหท้ี่ประชมุเลอืกผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

5. การลงคะแนนเสียง 

หมวดที่ 5 ขอ้ 33 

ขอ้ 33 มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
(1)  ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มีคะแนน

เสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
(2)  ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
                 (ก)  การแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิหรอืขอ้บงัคบั 
                 (ข)  การเพิม่หรอืลดทนุ 
                 (ค)  การออกหุน้อยา่งอื่นนอกจากหุน้สามญัที่ช าระเงินคา่หุน้เต็มมลูคา่หุน้ 

(ง)  การโอนหรอืมอบกิจการใดๆ หรอืมอบการจดัการ หรอืเขา้รว่มการจดัการกบัธุรกิจใดๆ กบั
บคุคลอื่น 

                 (จ)  การด าเนินธุรกิจใหมห่รอืเปลีย่นแปลงแนวส าคญัของธุรกิจ 
(ฉ)  การ ควบ รวม เลกิหรอืขยายระยะเวลาการด าเนินกิจการของบรษัิท หรอืการเปลีย่นแปลง

ส าคญัอื่นใดในองคป์ระกอบหรอืฐานะของบรษัิท  
(3) ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกนั หรือรายการเก่ียวกบัการไดม้าหรือ

จ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่ก าหนดตามประกาศตลาด
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หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ที่ใชบ้งัคบักบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษัิทจดทะเบียน หรือการ
ไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทจดทะเบียน แลว้แต่กรณี ใหบ้ริษัทปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการตามที่ประกาศดงักลา่วก าหนดไวใ้นเรือ่งนัน้ๆ ดว้ย   

หมวดที่ 5 ขอ้ 36 

ขอ้ 36 การวินิจฉยัชีข้าดหรือลงมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ใหก้ระท าโดยการออกเสียงลงคะแนนและไม่ว่าการออกเสียง
ลงคะแนนนัน้จะกระท าดว้ยวิธีใดใหน้บัหนึง่หุน้เป็นหนึง่เสยีงเสมอ ในกรณีที่คะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่
ประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็นเสยีงชีข้าด แมว้า่จะมิไดเ้ป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิทก็ตาม ผูถื้อหุน้คนใดมีสว่นไดเ้สีย
เป็นพิเศษในเรือ่งที่ที่ประชมุจะลงมติ ผูถื้อหุน้คนนัน้ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งดงักลา่ว เวน้แตก่ารออก
เสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ ใหอ้อกเสยีงลงคะแนนไดโ้ดยไมม่ี   ขอ้หา้ม 

หมวดที่ 7 ขอ้ 48 

ขอ้ 48 บรรดาระเบียบหรอืค าอนมุตัิของที่ประชุมผูถื้อหุน้ เก่ียวกบัการจ่ายค่าตอบแทนไม่ว่าในรูปใดๆ ใหแ้ก่กรรมการ
ตอ้งท าโดยมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่ง
มาประชมุ 

6. การแต่งตั้งกรรมการ 

หมวดที่ 4 ขอ้ 13 

ขอ้ 13 ใหบ้ริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่นอ้ยกว่า 7 คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร โดยตอ้งมีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด
ของบริษัท แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 คน ทัง้นี ้กรรมการอิสระตอ้งมีคณุสมบตัิอย่างนอ้ยเป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือ
ขอ้ก าหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

หมวดที่ 4 ขอ้ 14 
ขอ้ 14 ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

               (1)   ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือคณูดว้ยกรรมการท่ีจะเลอืกตัง้ 
(2)  ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้ในกรณีที่เลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผู้ใดมากนอ้ย
เพียงใดก็ได ้

(3) บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสูงสดุตามล าดับลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการที่จะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนน
เสยีงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีง
ชีข้าด          

หมวดที่ 4 ขอ้ 15 

ขอ้ 15 ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหค้ณะกรรมการของบรษัิทพน้จากต าแหนง่ทัง้คณะ และใหท้ี่ประชมุเลอืก
กรรมการของบรษัิทขึน้ใหมต่ามขอ้ 13 และขอ้ 14 โดยกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลอืกตัง้ใหม่ได  ้และ
ให้กรรมการชุดเดิมรกัษาการในต าแหน่งเพื่อด าเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อนเท่าที่จ  าเป็นจนกว่า
คณะกรรมการชดุใหมจ่ะเขา้รบัหนา้ที่             
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รายละเอียดวิธีเลอืกตัง้กรรมการบรษัิท 

ข้อบังคับข้อ 14 ของบริษัท ได้ก าหนดวิธีการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทไว้เป็นแบบลงคะแนนเสียงสะสม หรือ 
Cumulative Voting วิธีการดงักลา่วเป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
และยงัเป็นวิธีการท่ีอยูใ่นโครงการประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ทีส่มาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย เป็นหนว่ยงานผูด้แูล 

การเลือกตัง้กรรมการดว้ยวิธีการลงคะแนนเสียงแบบคะแนนเสียงสะสมนี ้  ผูถื้อหุน้แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ
จ านวนหุน้ที่ตนถืออยู่ คณูดว้ยจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ และผูถื้อหุน้แต่ละรายจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดเลือกตัง้บคุคล
คนเดียว หรอืหากประสงคจ์ะเลอืกหลายคนเป็นกรรมการก็สามารถแบง่คะแนนเสยีงที่มีอยูใ่หบ้คุคลใดมากนอ้ยเพียงใดก็ได้ 

ตวัอยา่ง เช่น ผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้อยู ่100 หุน้ เมื่อคณูกบัจ านวนกรรมการท่ีตอ้งเลอืกตัง้ในปีนีจ้  านวน 9 คน ทา่นจะมีสทิธิออก
เสยีงทัง้หมดเทา่กบั 900 เสยีง ในการออกเสยีงลงคะแนน ทา่นสามารถออกเสยีงทัง้หมด 900 เสยีงใหก้บัผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือทา่นใด
ทา่นหนึง่ทัง้หมด 900 เสยีงก็ได ้หรอืถา้ทา่นประสงคจ์ะเลอืกหลายๆ คน หรอือยากจะเลอืกทัง้ 9 คน ก็สามารถท าไดโ้ดยแบง่คะแนน
เสียงที่ท่านมีอยู่ 900 เสียงใหใ้ครจ านวนเท่าใดก็ได ้เช่น ท่านประสงคจ์ะออกเสียงใหผู้ไ้ดร้บัการเสนอช่ือท่านหนึ่งมากกว่าท่านอื่น 
ทา่นก็สามารถลงคะแนนเสียงใหผู้ไ้ดร้บัการเสนอช่ือท่านนัน้ 500 เสียง ท่านจะเหลอืจ านวนเสียงอยูอ่ีก 400 เสียง ท่านสามารถน า 
400 เสยีงไปเฉลีย่ลงคะแนนเสียงใหก้บัผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือท่านอื่น ๆ ทัง้หมด 8 ทา่น หรอืจ านวนก่ีทา่นก็ได ้แตจ่ านวนคะแนนเสยีง
ทัง้หมดที่ทา่นลงคะแนนไดส้  าหรบัการเลอืกตัง้กรรมการทัง้ 9 ทา่นรวมแลว้จะตอ้งไมเ่กิน 900 เสยีง 

ในการลงคะแนนเสยีง ขอใหท้า่นกรอกจ านวนคะแนนเสยีงที่ทา่นประสงคจ์ะออกเสยีงลงคะแนนใหก้บัแตล่ะบคุคลในบตัร
ลงคะแนน ทัง้นี ้โดยจะน าเสนอรายช่ือเป็นรายบคุคล หากท่านไม่ประสงคจ์ะเลือกบคุคลใดก็ใหท้่านท าเครื่องหมาย "ขีด"  ในบตัร
ลงคะแนนเสยีง บรษัิทจะจดัเก็บบตัรลงคะแนนเสียงภายหลงัจากที่ ไดน้  าเสนอรายช่ือครบทกุคนแลว้ และจะจดัเก็บบตัรลงคะแนน
เสยีงทกุใบเพื่อนบัคะแนนเสยีง  

ส าหรบัคสัโตเดียน ตลอดจนผูร้บัมอบฉนัทะที่ผูม้อบฉนัทะไดก้รอกรายละเอียดการมอบฉนัทะในหนงัสือมอบฉนัทะแลว้  
แต่ไม่มีการระบุจ านวนหุน้ที่ประสงคจ์ะออกเสียงลงคะแนนไว ้ขอใหท้่านกรอกบตัรลงคะแนนเสียงอีกครัง้โดยระบุจ านวนหุน้ท่ีจะ
แบง่ใหก้บัแตล่ะบคุคล ทัง้นี ้ในหนงัสอืมอบฉนัทะไดก้ าหนดใหอ้ านาจผูร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนผูม้อบฉนัทะได้
ทกุประการตามที่เห็นสมควรได ้หากไม่ไดม้ีการระบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือ
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว ้รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ขอ้เท็จจรงิประการใด 
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 สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6  

คุณสมบัตขิองผู้ได้รับเสนอชือ่เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
 
ล ำดบัท่ี 1 
 
ช่ือ   : นำยโคจิ อิซทึำนิ 
ต ำแหน่งท่ีเสนอเพ่ือเลือกตัง้ : กรรมกำร 
อำยุ    :  อำย ุ60 ปี 

 
ประวตักิำรศกึษำ  :  Faculty of Economics, Yamaguchi University 
 
กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร : ไม่มี 
ประวตักิำรท ำงำน  :  
2551 - 2552   -   Regional General Manager, Chemicals & Plastic Division of Americas 

Sojitz Corporation of America 
2552 - 2555      -  General Manager, Fine Chemical & Functional Materials Department 

(Concurrent) General Manager, Houston Branch, Sojitz Corporation of America  
2555 - 2556   -   General Manager, Life Science Business Development Office, Chemical Division 
2556 - 2558  - President and CEO, Sojitz Pla-Net Corporation 
2558 - 2559  - Vice COO, Chemicals Division, President & CEO, Sojitz Pla-Net Corporation  
2559 - 2562  - Executive Officer, President & CEO for the Americas,  

President & CEO, Sojitz Corporation of America and Sojitz Canada Corporation  
2562 - 2563  - Managing Executive Officer, President & CEO for the Americas,  

President, Sojitz Corporation of America and Sojitz Canada Corporation   
2563 - ปัจจุบนั  - Managing Executive Officer  

COO, Foods Agriculture Business Division, Sojitz Corporation 
 
กำรด ำรงต  ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้รหิำรในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน     :  ไม่มี 
กำรด ำรงต  ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้รหิำรในธุรกิจอ่ืนท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน    : 3 บรษิัท 

1. Director of Yamazaki Biscuits Co., Ltd. 
2. Director of Hanshin silo Co., Ltd. 
3. Director of Atlas Fertilizer Corporation 

กำรด ำรงต  ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้รหิำรในกิจกำรอ่ืนท่ีอำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนต์อ่บรษิัท : ไม่มี 
สดัส่วนกำรถือหุน้ในบริษัท ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 และ 31 ธนัวำคม 2562    : ไม่มี, ไม่มี 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหวำ่งกรรมกำรและผูบ้รหิำร      : ไม่มี 
วนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมกำรครัง้แรก        : ไม่มี 
จ ำนวนปีท่ีกรรมกำรเคยด ำรงต  ำแหน่ง        : ไม่มี 
จ ำนวนครัง้กำรเขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรในปี 2562      : ไม่มี 
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ล ำดบัท่ี 2 
 
ช่ือ   : นำยโยชิฮิโระ ทำมรูะ 
ต ำแหน่งท่ีเสนอเพ่ือเลือกตัง้ : กรรมกำร 
อำยุ    :  อำย ุ61 ปี 

 
ประวตักิำรศกึษำ  :  Faculty of Economics, Shiga University 
 
กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร : ไม่มี 
 
ประวตักิำรท ำงำน  :  
2555 - 2557   -  Senior Vice President, Chemicals Division 
    Senior General Manager, Ecological Materials & Resources Unit  
2557 - 2560      -  President, Sojitz (Shanghai) Co., Ltd. 
2560 - 2561   -  Chairman, & President, Sojitz (Shanghai) Co., Ltd.  

   Chairman, Sojitz (Hong Kong) Co., Ltd. 
2561 - ปัจจุบนั   - กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบรหิำร บรษิัท ไทยเซ็นทรลัเคมี จ ำกดั (มหำชน) 
 
กำรด ำรงต  ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้รหิำรในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน     :  ไม่มี 
กำรด ำรงต  ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้รหิำรในธุรกิจอ่ืนท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน    : 4 บรษิัท 

1. ประธำนกรรมกำรบรษิัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จ ำกดั 
2. ประธำนกรรมกำรบรษิัท เอ็น.ไอ.เอม็ จ ำกดั 
3. ประธำนกรรมกำรบรษิัท ทีซีซีซี เมียนมำร ์จ ำกดั 
4. กรรมกำรบรษิัท เซน็ทรำปิค (ประเทศไทย) จ ำกดั 

กำรด ำรงต  ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้รหิำรในกิจกำรอ่ืนท่ีอำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนต์อ่บรษิัท : ไม่มี 
สดัส่วนกำรถือหุน้ในบริษัท ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 และ 31 ธนัวำคม 2562    : ไม่มี, ไม่มี 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหวำ่งกรรมกำรและผูบ้รหิำร      : ไม่มี 
วนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรครัง้แรก        : 29 มีนำคม 2561 
จ ำนวนปีท่ีกรรมกำรเคยด ำรงต  ำแหน่ง        : 2 ปี 4 เดือน 
จ ำนวนครัง้กำรเขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรในปี 2562      : 5 ครัง้ จำก 5 ครัง้ 
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ล ำดบัท่ี 3 

 
ช่ือ     :  นำยทำคำยกูิ โทเฮ 
ต ำแหน่งท่ีเสนอเพ่ือเลือกตัง้ : กรรมกำร 
อำยุ    :  อำย ุ47 ปี 

 
ประวตักิำรศกึษำ  :  Bachelor of Law’s Degree in Political Science  

from Keio University 
 
กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร :  
2562   - CFO Professional Development Program 5/2019, สมำคมบรษิัทจดทะเบียนไทย (TLCA) 
2563    - CFO’s Orientation Course, ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  
 
ประวตักิำรท ำงำน  :  
2547 – 2552  - General Manager of Finance & Accounting Dept., Sojitz (China) Co., Ltd. 
2552 - 2555  - Deputy Manager of Corporate Planning Dept., Sojitz Corporation 
2555 - 2558   -  Manager of Secretariat Dept., Sojitz Corporation                               
2558 - 2560  -   Manager of Human Resources & General Affairs Dept., Sojitz Corporation 
2560 - 2561   - General Manager of Human Resources & General Affairs Dept., Sojitz Corporation 
2561 - 2562  - Assistant General Manager of General Accounting Dept., Sojitz Corporation  
2562 - ปัจจุบนั  - ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีกำรเงินและกรรมกำรรองผูจ้ดักำรใหญ่ บรษิัท ไทยเซ็นทรลัเคมี จ ำกดั (มหำชน) 
 
กำรด ำรงต  ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้รหิำรในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน     :  ไม่มี 
กำรด ำรงต  ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้รหิำรในธุรกิจอ่ืนท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน    : 2 บรษิัท 

1. กรรมกำรบรษิัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จ ำกดั 
2. กรรมกำรบรษิัท เซน็ทรำปิค (ประเทศไทย) จ ำกดั 

กำรด ำรงต  ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้รหิำรในกิจกำรอ่ืนท่ีอำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนต์อ่บรษิัท : ไม่มี 
สดัส่วนกำรถือหุน้ในบริษัท ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 และ 31 ธนัวำคม 2562    : ไม่มี, ไม่มี 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหวำ่งกรรมกำรและผูบ้รหิำร      : ไม่มี 
วนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรครัง้แรก        : 28 มีนำคม 2562 
จ ำนวนปีท่ีกรรมกำรเคยด ำรงต  ำแหน่ง        : 1 ปี 4 เดือน 
จ ำนวนครัง้กำรเขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรในปี 2562      : 5 ครัง้ จำก 5 ครัง้ 
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ล ำดบัท่ี 4 
  

 
ช่ือ     :  นำยเรียวซุเกะ โฮร ิ
ต ำแหน่งท่ีเสนอเพ่ือเลือกตัง้ : กรรมกำร 
อำยุ    :  อำย ุ41 ปี 
 
 
ประวตักิำรศกึษำ  :  - Bachelor of Social Science Degree  

from Hitotsubashi University 
- Master of Business Administration Degree  
from HEC Paris 

 
กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร : ไม่มี 
 
ประวตักิำรท ำงำน  :  
2555 – 2557  -  Assistant Manager, Grain & Feed Material Department, Sojitz Corporation 
2557 – 2559  -  Assistant Manager, Investment Management Department, Sojitz Corporation 
2559   - Assistant Manager, Planning & Administration Office, Sojitz Corporation 
2559 – 2560  - Assistant Manager, Grain & Agribusiness Department, Sojitz Corporation 
2560 – 2563  - เจำ้หนำ้ท่ีบรหิำรและผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ดำ้นวำงแผนองคก์ร / บรหิำร บมจ. ไทยเซน็ทรลัเคมี 
2563 – ปัจจบุนั  - เจำ้หนำ้ท่ีบรหิำรและผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ดำ้นจดัซือ้ บมจ. ไทยเซน็ทรลัเคมี 
 
กำรด ำรงต  ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้รหิำรในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน     :  ไม่มี 
กำรด ำรงต  ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้รหิำรในธุรกิจอ่ืนท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน    : ไม่มี 
กำรด ำรงต  ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้รหิำรในกิจกำรอ่ืนท่ีอำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนต์อ่บรษิัท : ไม่มี 
สดัส่วนกำรถือหุน้ในบริษัท ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 ถงึ 31 ธนัวำคม 2562    : ไม่มี, ไม่มี 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหวำ่งกรรมกำรและผูบ้รหิำร      : ไม่มี 
วนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรครัง้แรก        : ไม่มี 
จ ำนวนปีท่ีกรรมกำรเคยด ำรงต  ำแหน่ง        : ไม่มี 
จ ำนวนครัง้กำรเขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรในปี 2562      : ไม่มี 
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ล ำดบัท่ี 5 

  
ช่ือ   : นำยเอกฤทธ์ิ บญุปิติ 
ต ำแหน่งท่ีเสนอเพ่ือเลือกตัง้ : กรรมกำร 
อำยุ    :  อำย ุ57 ปี  
ประวตักิำรศกึษำ  :  - ปรญิญำตรี B Business (Transport Economics),  
       Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT), Australia 

- ปรญิญำโท MS Marketing จำกมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์
กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร :  
2550   - Director Accreditation Program รหสั 66/2007, สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย (IOD) 
ประวตักิำรท ำงำน  :   
2539 -  ปัจจบุนั   - กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิัท เมโทรรีซอรส์เซส จ ำกดั (มหำชน) 
2542 – ปัจจบุนั   - กรรมกำรบรหิำร บรษิัท เอมซี โบรคเกอร ์จ ำกดั 
2547 – ปัจจบุนั   - กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิัท ครสิตลัเจด คลูินำรี่ คอนเซพทส์ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
2548– ปัจจุบนั   - กรรมกำรบรหิำรและกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง บรษิัท บำงกอก โพสต ์จ ำกดั (มหำชน) 
2555 - ปัจจุบนั  -  ท่ีปรกึษำกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ บริษัท ไทยเซน็ทรลัเคมี จ ำกดั (มหำชน) 
2557 - ปัจจุบนั  -  กรรมกำร บรษิัท โพสต ์อินเตอรเ์นชั่นแนล มีเดีย จ  ำกดั 
2558 - ปัจจุบนั    - กรรมกำร บรษิัท แฟลช นิวส ์จ ำกดั 
2558 - ปัจจุบนั  -  กรรมกำร บรษิัท โพสต ์โฮลดิง้ จ  ำกดั  
2558 - ปัจจุบนั  -  กรรมกำร บรษิัท โพสตนิ์ว มีเดีย จ ำกดั 
2558 - ปัจจุบนั  -  กรรมกำร บรษิัท โพสต ์ทีวี จ ำกดั 
2558 - ปัจจุบนั  -  กรรมกำร บรษิัท มชัรูม กรุ๊ป จ ำกดั 
2559 - ปัจจุบนั  -  กรรมกำร บรษิัท Post – IM Plus จ ำกดั 
2559 - ปัจจุบนั  -  กรรมกำร บรษิัท KIC - BKK จ  ำกดั 
กำรด ำรงต  ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้รหิำรในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน     :  1 บรษิัท 

1. กรรมกำรบรหิำรและกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง บรษิัท บำงกอก โพสต ์จ ำกดั (มหำชน) 
กำรด ำรงต  ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้รหิำรในธุรกิจอ่ืนท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน    : 11 บรษิัท 

1. กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิัท เมโทรรีซอรส์เซส จ ำกดั (มหำชน) 8. กรรมกำร บรษิัท โพสต ์ทีวี จ ำกดั 
2. กรรมกำรบรหิำร บรษิัท เอมซี โบรคเกอร ์จ ำกดั   9. กรรมกำร บรษิัท มชัรูม กรุ๊ป จ ำกดั 
3. กรรมกำร บรษิัท แฟลช นิวส ์จ ำกดั    10. กรรมกำร บรษิัท Post – IM Plus จ ำกดั 
4. กรรมกำร บรษิัท โพสต ์อินเตอรเ์นชั่นแนล มีเดีย จ  ำกดั  11. กรรมกำร บรษิัท KIC - BKK จ  ำกดั 
5. กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิัท ครสิตลัเจด คลูินำรี่ คอนเซพทส์ โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
6. กรรมกำร บรษิัท โพสต ์โฮลดิง้ จ  ำกดั 
7. กรรมกำร บรษิัท โพสตนิ์ว มีเดีย จ ำกดั 

กำรด ำรงต  ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้รหิำรในกิจกำรอ่ืนท่ีอำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนต์อ่บรษิัท : ไม่มี 
สดัส่วนกำรถือหุน้ในบริษัท ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 และ 31 ธนัวำคม 2562    : 201,085 / 201,085  
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหวำ่งกรรมกำรและผูบ้รหิำร      : ไม่มี 
วนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรครัง้แรก        : ไม่มี 
จ ำนวนปีท่ีกรรมกำรเคยด ำรงต  ำแหน่ง        : ไม่มี 
จ ำนวนครัง้กำรเขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรในปี 2562      : ไม่มี 
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ล ำดบัท่ี 6 
 
 
ช่ือ     :  นำยชำนนัท ์โสภณพนิช 
ต ำแหน่งท่ีเสนอเพ่ือเลือกตัง้ : กรรมกำร 
อำยุ    :  อำย ุ25 ปี 

 
 

 
ประวตักิำรศกึษำ  :  ปรญิญำตรี สำขำวิจยัเชิงปฏิบตักิำร   

จำก Columbia University ประเทศสหรฐัอเมรกิำ 
     

ปรญิญำโท สำขำกำรวเิครำะหเ์ชิงธุรกิจ   
จำก Columbia University ประเทศสหรฐัอเมรกิำ  

 
กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร : ไม่มี 
 
ประวตักิำรท ำงำน  :    
2562 – ปัจจบุนั     -  นกัวเิครำะห ์ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 

 
กำรด ำรงต  ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้รหิำรในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน     :  ไม่มี 
กำรด ำรงต  ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้รหิำรในธุรกิจอ่ืนท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน    : 2 บรษิัท 

1. กรรมกำร บรษิัท บำงกอกอะพำรท์เมน้ท ์จ ำกดั 
2. กรรมกำร บรษิัท 28 แคปปิตอล จ ำกดั 

กำรด ำรงต  ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้รหิำรในกิจกำรอ่ืนท่ีอำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนต์อ่บรษิัท : ไม่มี 
สดัส่วนกำรถือหุน้ในบริษัท ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 และ 31 ธนัวำคม 2562    : ไม่มี, ไม่มี 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหวำ่งกรรมกำรและผูบ้รหิำร      : ไม่มี 
วนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรครัง้แรก        : ไม่มี 
จ ำนวนปีท่ีกรรมกำรเคยด ำรงต  ำแหน่ง        : ไม่มี 
จ ำนวนครัง้กำรเขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรในปี 2562      : ไม่มี
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ล ำดบัท่ี 7  
ช่ือ     :  นำยสุวฒัน ์สืบสนัติกลุ 
ประเภทกรรมกำร  : กรรมกำรอิสระ 
อำย ุ   :  อำย ุ69 ปี 
ท่ีอยู่   : หอ้ง 801-806, 809-810 ชัน้ 8 มิตรทำวน ์ออฟฟิศ ทำวเวอร ์ 

เลขท่ี 944 ถนนพระรำม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั  
กรุงเทพมหำนคร 10330 

 
ประวตักิำรศกึษำ  :  ปรญิญำตรี เศรษฐศำสตรบ์ณัฑติ  

จำกมหำวทิยำลยัอำลิกำร ์มสุลิม ประเทศอินเดีย  
กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร :  
2559   - Director Certificate Program (DCP) รุน่ 227/2016, สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย (IOD) 
2560   - Board Matters and Trends (BMT) 3/2017, สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย (IOD) 
 
ประวตักิำรท ำงำน     
2532 - 2554  -  ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบรหิำรกำรเงินกำรธนำคำร บรษิัทเบอรล่ี์ยคุเกอร ์จ ำกดั (มหำชน)  
2546 - 2554  -  กรรมกำร บรษิัท ค๊อสม่ำเมดคิอล จ ำกดั (บรษิัทในกลุ่มบรษิัทเบอรล่ี์ยคุเกอร ์จ ำกดั (มหำชน)) 
 
กำรด ำรงต  ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้รหิำรในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน     :  ไม่มี 
กำรด ำรงต  ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้รหิำรในธุรกิจอ่ืนท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน    : ไม่มี 
กำรด ำรงต  ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้รหิำรในกิจกำรอ่ืนท่ีอำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนต์อ่บรษิัท : ไม่มี 
สดัส่วนกำรถือหุน้ในบริษัท ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 และ 31 ธนัวำคม 2562    : ไม่มี, ไม่มี 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหวำ่งกรรมกำรและผูบ้รหิำร      : ไม่มี 
วนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรครัง้แรก         : 20 มิถุนำยน 2555 
จ ำนวนปีท่ีกรรมกำรเคยด ำรงต  ำแหน่ง        : 8 ปี 1 เดือน 
จ ำนวนครัง้กำรเขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรในปี 2562      : 5 ครัง้ จำก 5 ครัง้ 
จ ำนวนครัง้กำรเขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบในปี 2562     : 5 ครัง้ จำก 5 ครัง้ 
 
กำรมี / ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษในวำระที่เสนอในกำรประชมุ AGM ครัง้นี ้      
    -   มีส่วนไดเ้สียพิเศษในวำระที่ 6 พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ นอกจำกนัน้ไม่มีส่วนไดเ้สียในวำระอ่ืนๆ  
กำรมีส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้กบับรษิัท / บรษิัทใหญ่ / บรษิัทย่อย / บรษิัทรว่ม หรือนิตบิคุคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ 
ในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่ำนมำ 
     -   เป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนรว่มในกำรบริหำรงำน พนกังำน ลกูจำ้ง หรือท่ีปรกึษำท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ ำ  : ไม่มี 
     -   เป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษำกฎหมำย     : ไม่มี 
     -   ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจท่ีมีนยัส ำคญัอนัอำจมีผลท ำใหไ้ม่สำมำรถท ำหนำ้ท่ีไดอ้ย่ำงอิสระ เช่น  
         กำรซือ้ขำยวตัถดุบิ สินคำ้ บริกำร กำรยืม กำรใหกู้ยื้ม เป็นตน้     : ไม่มี 
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ล ำดบัท่ี 8 
 
ช่ือ     :  นำยโอภำส ศรีพรกิจขจร 
ประเภทกรรมกำร  : กรรมกำรอิสระ 
อำยุ    :  อำย ุ51 ปี 
ท่ีอยู่   : หอ้ง 801-806, 809-810 ชัน้ 8 มิตรทำวน ์ออฟฟิศ ทำวเวอร ์ 

เลขท่ี 944 ถนนพระรำม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั  
กรุงเทพมหำนคร 10330 

ประวตักิำรศกึษำ  - ปรญิญำตรี กำรบญัชี (เกียรตนิิยมอนัดบั 2) จำกมหำวิทยำลยัเชียงใหม่  
- ปรญิญำโท เศรษฐศำสตรธ์ุรกิจ สถำบนับณัฑติพฒันำบรหิำรศำสตร ์(NIDA) 
- ผูต้รวจสอบบญัชีรบัอนญุำต (ประเทศไทย) (CPA) 
- ประกำศนียบตัรสำกลกำรประเมินกำรควบคมุภำยในดว้ยตนเอง (CCSA) 
- ผูต้รวจสอบภำยในรบัอนญุำตสำกล (CIA) 
- ผูต้รวจสอบผูใ้หบ้รกิำรดำ้นกำรเงินรบัอนญุำตสำกล (CFSA) 

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร :   
2553   - Director Certification Program (DCP) 198/2014 สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย (IOD) 
2554   - Audit Committee Program, สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
2554   - Advanced Audit Committee Programs, สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย (IOD) 
2559   - Ethical Leadership Program (ELP) 4/2016, สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย (IOD) 
2560   - Board Matters and Trends (BMT) 3/2017, สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย (IOD) 
2561   - Board that make a difference (BMD) 8/2018, สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย (IOD) 
2562   - DCP Series: 4/2019 - How to Develop a Winning Digital Strategy, IOD 
2562   -  Chairman Forum 2019 - Successful Corporate Culture Change from Policy to Practices, IOD 
2562   - Audit Committee Forum 2019 - Strategic Audit Committee: Beyond Figure and  

Compliance, IOD 
ประวตักิำรท ำงำน     
2549 - ปัจจุบนั  -  กรรมกำร บรษิัท ไมดำส ออดทิ แอนด ์แอดไวซอรี่ จ  ำกดั 
2556 - 2557  -  หุน้ส่วน บรษิัท บีดีโอ จ ำกดั 
2557 - 2558  -  หุน้ส่วนอำวโุส บรษิัท ไทยอินโฟร ์จ ำกดั 
กำรด ำรงต  ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้รหิำรในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน     :  ไม่มี 
กำรด ำรงต  ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้รหิำรในธุรกิจอ่ืนท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน    : 1 บรษิัท 

1. กรรมกำร บรษิัท ไมดำส ออดทิ แอนด ์แอดไวซอรี่ จ  ำกดั 
กำรด ำรงต  ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้รหิำรในกิจกำรอ่ืนท่ีอำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนต์อ่บรษิัท : ไม่มี 
 
สดัส่วนกำรถือหุน้ในบริษัท ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 และ 31 ธนัวำคม 2562    : ไม่มี, ไม่มี 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหวำ่งกรรมกำรและผูบ้รหิำร      : ไม่มี 
วนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรครัง้แรก         : 14 สิงหำคม 2552 
จ ำนวนปีท่ีกรรมกำรเคยด ำรงต  ำแหน่ง        : 10 ปี 11 เดือน 
จ ำนวนครัง้กำรเขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรในปี 2562      : 5 ครัง้ จำก 5 ครัง้ 
จ ำนวนครัง้กำรเขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบในปี 2562     : 5 ครัง้ จำก 5 ครัง้ 
กำรมี / ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษในวำระที่เสนอในกำรประชมุ AGM ครัง้นี ้      
-   มีส่วนไดเ้สียพิเศษในวำระที่ 6 พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ นอกจำกนัน้ไม่มีส่วนไดเ้สียในวำระอ่ืนๆ 
กำรมีส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้กบับรษิัท / บรษิัทใหญ่ / บรษิัทย่อย / บรษิัทรว่ม หรือนิตบิคุคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ 
ในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่ำนมำ 
     -   เป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนรว่มในกำรบรกิำรงำน พนกังำน ลกูจำ้ง หรือท่ีปรกึษำท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ ำ  : ไม่มี 
     -   เป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษำกฎหมำย     : ไม่มี 
     -   ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจท่ีมีนยัส ำคญัอนัอำจมีผลท ำใหไ้ม่สำมำรถท ำหนำ้ท่ีไดอ้ย่ำงอิสระ เช่น  
         กำรซือ้ขำยวตัถดุบิ สินคำ้ บริกำร กำรยืม กำรใหกู้ยื้ม เป็นตน้     : ไม่มี  
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ล ำดบัท่ี 9 
 
ช่ือ     :  นำยเกษมศกัดิ ์มสัยวำณิช 
ประเภทกรรมกำร  : กรรมกำรอิสระ 
อำยุ    :  อำย ุ69 ปี 
ท่ีอยู่   : หอ้ง 801-806, 809-810 ชัน้ 8 มิตรทำวน ์ออฟฟิศ ทำวเวอร ์ 

เลขท่ี 944 ถนนพระรำม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 
 
 
ประวตักิำรศกึษำ  :  Bachelor Degree of Mechanical Engineering from Nippon Institute of Technology 
 
หลกัสตูรกำรฝึกอบรม :  
2535   - Advanced Management Development Program รุน่ท่ี 2/2535 จำกมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์  
 
กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร :  
2553   - Financial Statements for Directors รุน่ 10/2010, สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย (IOD) 
2554   - Director Certification Program DCP รุน่ 141/2011, สมำคมส่งเสรมิสถำนบนักรรมกำรบรษิัทไทย (IOD) 
 
ประวตักิำรท ำงำน  :   
2520 - 2537  - ผูจ้ดักำร บรษิัท โตโยตำ้ มอเตอร ์ประเทศไทย จ ำกดั 
2537 - 2543  -  กรรมกำร บรษิัท ไอแอนดซ์ี ดีเวลล็อปเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
2543 - ปัจจุบนั  -  กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิัท เจ.เอ็น.อำร ์จ ำกดั 

  -  กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิัท เค.เอ.ที อนิเตอรเ์นชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ำกดั 
 
กำรด ำรงต  ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้รหิำรในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน     :  ไม่มี 
กำรด ำรงต  ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้รหิำรในธุรกิจอ่ืนท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน    : 2 บรษิัท 

1. กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิัท เจ.เอ็น.อำร ์จ ำกดั 
2. กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิัท เค.เอ.ที อนิเตอรเ์นชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ำกดั 

กำรด ำรงต  ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้รหิำรในกิจกำรอ่ืนท่ีอำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนต์อ่บรษิัท : ไม่มี 
สดัส่วนกำรถือหุน้ในบริษัท ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 และ 31 ธนัวำคม 2562    : ไม่มี, ไม่มี 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหวำ่งกรรมกำรและผูบ้รหิำร      : ไม่มี 
วนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรครัง้แรก         : 16 สิงหำคม 2553 
จ ำนวนปีท่ีกรรมกำรเคยด ำรงต  ำแหน่ง        : 9 ปี 11 เดือน 
จ ำนวนครัง้กำรเขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรในปี 2562      : 5 ครัง้ จำก 5 ครัง้ 
จ ำนวนครัง้กำรเขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบในปี 2562     : 5 ครัง้ จำก 5 ครัง้ 
 
กำรมี / ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษในวำระที่เสนอในกำรประชมุ AGM ครัง้นี ้      
-   มีส่วนไดเ้สียในวำระที่ 6 พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ นอกจำกนัน้ไม่มีส่วนไดเ้สียในวำระอ่ืนๆ 
กำรมีส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้กบับรษิัท / บรษิัทใหญ่ / บรษิัทย่อย / บรษิัทรว่ม หรือนิตบิคุคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ 
ในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่ำนมำ 
     -   เป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนรว่มในกำรบรหิำรงำน พนกังำน ลกูจำ้ง หรือท่ีปรกึษำท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ ำ  : ไม่มี 
     -   เป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษำกฎหมำย     : ไม่มี 
     -   ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจท่ีมีนยัส ำคญัอนัอำจมีผลท ำใหไ้ม่สำมำรถท ำหนำ้ท่ีไดอ้ย่ำงอิสระ เช่น  
         กำรซือ้ขำยวตัถดุบิ สินคำ้ บริกำร กำรยืม กำรใหกู้ยื้ม เป็นตน้     : ไม่มี  
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นิยำมของกรรมกำรอิสระ 
 

นิยำมกรรมกำรอิสระของบรษัิทเป็นไปตำมคณุสมบตัิที่ก ำหนดโดยพระรำชบญัญตัิบรษัิทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (และที่มี
กำรแกไ้ขเพิ่มเติม) พระรำชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) ประกำศของคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ท่ี ทจ 39/2559 และประกำศของตลำดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทยที่เก่ียวขอ้ง ซึง่เทำ่กบัขอ้ก ำหนดขัน้ต ่ำของหนว่ยงำนดงักลำ่ว  
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 

 
 
 

แผนท่ีสถานท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ครัง้ที่ 48 
หอ้ง Banyan Ballroom ชัน้ 10 โรงแรมบนัยนั ทร ีกรุงเทพ  

เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบทีง่่ายไม่ซับซ้อน) 
ทา้ยประกาศกรมพัฒนาธุรกจิการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
เขียนท่ี       
วนัท่ี       เดือน      พ.ศ.    

(1) ขา้พเจา้          สญัชาติ    
อยู่บา้นเลขท่ี      ถนน      ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต       จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์    

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ไทยเซน็ทรลัเคมี จ ากดั (มหาชน)  
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม    หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง ดงันี ้

หุน้สามญั     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 
หุน้บรุิมสทิธิ     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
(1)       อาย ุ   ปี อยู่บา้นเลขท่ี     

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

(2)       อาย ุ   ปี อยู่บา้นเลขท่ี     
ถนน      ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต      
จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์    หรือ 

(3)       อาย ุ   ปี อยู่บา้นเลขท่ี     
ถนน      ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต      
จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์     
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญั
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ครัง้ท่ี 48 ในวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ หอ้ง Banyan Ballroom ชัน้ 10 โรงแรม
บนัยนัทรีกรุงเทพ เลขท่ี 21/100 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา 
และสถานท่ีอื่นดว้ย 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
ลงช่ือ      ผูม้อบฉนัทะ 

(  ) 
ลงช่ือ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(  ) 
ลงช่ือ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(  ) 
ลงช่ือ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(  ) 
หมายเหต ุ
ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบทีก่ าหนดรายการต่าง ๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอยีดชัดเจนตายตัว) 
ทา้ยประกาศกรมพัฒนาธุรกจิการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 

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

เขียนท่ี        
วนัท่ี       เดือน      พ.ศ.    

 
(1) ขา้พเจา้         สญัชาติ     

อยู่บา้นเลขท่ี     ถนน      ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต       จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์   

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ไทยเซน็ทรลัเคมี จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม    หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง ดงันี ้

หุน้สามญั     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 
หุน้บรุิมสทิธิ     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
(1)          อาย ุ          ปี    

อยู่บา้นเลขท่ี     ถนน     ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์         หรือ 

(2)          อาย ุ          ปี    
อยู่บา้นเลขท่ี     ถนน     ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์         หรือ 

(3)          อาย ุ          ปี   
อยู่บา้นเลขท่ี     ถนน     ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์    
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม 
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ครัง้ท่ี 48 ในวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ หอ้ง Banyan Ballroom ชัน้ 
10 โรงแรมบนัยนัทรีกรุงเทพ เลขท่ี 21/100 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึง
เลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
 
 วาระที ่1 เรื่อง พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ครัง้ท่ี 47 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง  
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   วาระที ่2    เรื่อง รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 และรายงานประจ าปี 
     ของคณะกรรมการ 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง  
 

   วาระที ่3 เรื่อง รบัทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง  
 

   วาระที ่4 เรื่อง พิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปีของบริษัท ส าหรบัรอบปีบญัชี 
  สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง  
 

   วาระที ่5 เรื่อง รบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง  
 

  วาระที ่6 เรื่อง พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง  

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
ช่ือกรรมการ นายสวุฒัน ์สืบสนัติกลุ 
 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง  
ช่ือกรรมการ นายโอภาส ศรีพรกิจขจร 
 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง  
ช่ือกรรมการ นายเกษมศกัดิ ์มสัยวาณิช 
 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง  
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ช่ือกรรมการ นายโยชิฮิโระ ทามรูะ 
 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง  
ช่ือกรรมการ นายทาคายกิู โทเฮ 
 เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง  
ช่ือกรรมการ นายโคจิ อิซทึานิ 
 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง  
ช่ือกรรมการ นายเอกฤทธ์ิ บญุปิติ 
 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง  
ช่ือกรรมการ นายเรียวซุเกะ โฮริ 
 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง  
ช่ือกรรมการ นายชานนัท ์โสภณพนิช 
 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง  
ช่ือกรรมการ  
 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง  

    วาระที ่7      เรื่อง พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง  

 

   วาระที ่8 เรื่อง พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีส าหรบัปีบญัชี 2563 และก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง  
 

   วาระที ่9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถา้มี) 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง  
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(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ใหถื้อ
วา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน  
หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งตน้  รวมถึงกรณีท่ีมีการ
แกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้ก
ประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูร้ ับมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ี
ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 

ลงช่ือ     ผูม้อบฉนัทะ 
(  ) 

ลงช่ือ     ผูร้บัมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงช่ือ      รบัมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงช่ือ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 
(  ) 

 
หมายเหต ุ
1. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู ้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้น

ใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ไทยเซน็ทรลัเคมี จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ครัง้ท่ี 48 ในวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ หอ้ง 
Banyan Ballroom ชั้น 10 โรงแรมบันยันทรีกรุงเทพ  เลขท่ี 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
 วาระท่ี    เรื่อง           

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง  
 
 วาระท่ี    เรื่อง           

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง  
 
 วาระท่ี    เรื่อง           

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง  
 
 วาระท่ี    เรื่อง           

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง  
 
 วาระท่ี    เรื่อง           

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง  
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 วาระท่ี    เรื่อง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 
 ช่ือกรรมการ            

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง  
 ช่ือกรรมการ            

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง  
 ช่ือกรรมการ           

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง  
 ช่ือกรรมการ            

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง  
 ช่ือกรรมการ            

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง  
 ช่ือกรรมการ            

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง  
 ช่ือกรรมการ            

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง  
 ช่ือกรรมการ            

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง  
 ช่ือกรรมการ            

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง  
 ช่ือกรรมการ            

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง  
 ช่ือกรรมการ            

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง  
 ช่ือกรรมการ            

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง  
 ช่ือกรรมการ            

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง  
 ช่ือกรรมการ            

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง  
 ช่ือกรรมการ            

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณีผู้ถอืหุน้เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้
คัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้) 

ทา้ยประกาศกรมพัฒนาธุรกจิการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
เขียนท่ี                     
วนัท่ี       เดือน      พ.ศ.    

 
(1) ขา้พเจา้            

ส านกังานตัง้อยู่เลขท่ี    ถนน      ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์    
ในฐานะผูป้ระกอบธรุกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั       
ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ไทยเซน็ทรลัเคมี จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม    หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                         เสียง ดงันี ้

หุน้สามญั     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั         เสียง 
หุน้บรุิมสทิธิ     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั         เสียง 

(2) ขอมอบฉนัทะให ้
(1)                      อาย ุ           ปี  

อยู่บา้นเลขท่ี     ถนน      ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์            
หรือ 

(2)                      อาย ุ           ปี  
อยู่บา้นเลขท่ี    ถนน                    ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์            
หรือ 

(3)                      อาย ุ           ปี  
อยู่บา้นเลขท่ี    ถนน      ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์       
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม
ผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2563 ครัง้ท่ี 48 ในวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ หอ้ง Banyan Ballroom ชัน้ 
10 โรงแรมบนัยนัทรีกรุงเทพ เลขท่ี 21/100 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึง
เลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
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(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี  ้
  มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

 มอบฉนัทะบางสว่น คือ 
    หุน้สามญั    หุน้และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้              เสียง 
    หุน้บรุิมสทิธิ    หุน้และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้              เสียง 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ัง้หมด    เสียง 
 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
  วาระท่ี 1  เรื่อง รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ครัง้ท่ี 47 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

    เห็นดว้ย           เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  
 
  วาระท่ี 2  เรื่อง รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 และรายงานประจ าปี 
                           ของคณะกรรมการ 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    เห็นดว้ย         เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย         เสียง  งดออกเสียง         เสียง 

 
  วาระท่ี 3  เรื่อง รบัทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    เห็นดว้ย           เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  
 
  วาระท่ี 4  เรื่อง พิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปีของบริษัท ส  าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ  
     วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    เห็นดว้ย           เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  
 

  วาระท่ี 5  เรื่อง รบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    เห็นดว้ย           เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  
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  วาระท่ี 6  เรื่อง พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ  
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้   
    การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
    เห็นดว้ย           เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  
      การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

ช่ือกรรมการ นายสวุฒัน ์สืบสนัติกลุ 
 เห็นดว้ย           เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

ช่ือกรรมการ นายโอภาส ศรีพรกิจขจร 
 เห็นดว้ย           เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

ช่ือกรรมการ นายเกษมศกัดิ ์มสัยวาณิช 
 เห็นดว้ย           เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

ช่ือกรรมการ นายโยชิฮิโระ ทามรูะ 
             เห็นดว้ย           เสียง      ไมเ่ห็นดว้ย           เสียง               งดออกเสียง           เสียง  

ช่ือกรรมการ นายทาคายกิู โทเฮ 
 เห็นดว้ย           เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

ช่ือกรรมการ นายโคจิ อิซทึานิ 
 เห็นดว้ย           เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

ช่ือกรรมการ นายเอกฤทธ์ิ บญุปิติ 
 เห็นดว้ย           เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

ช่ือกรรมการ นายเรียวซุเกะ โฮริ 
 เห็นดว้ย           เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

ช่ือกรรมการ นายชานนัท ์โสภณพนิช 
 เห็นดว้ย           เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

ช่ือกรรมการ  
 เห็นดว้ย           เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

ช่ือกรรมการ  
 เห็นดว้ย           เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  
 

  วาระท่ี 7       เรื่อง พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
 เห็นดว้ย           เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  
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  วาระท่ี 8  เรื่อง พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีส าหรบัปีบญัชี 2563 และก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    เห็นดว้ย           เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

  วาระท่ี 9 เรื่อง พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถา้มี) 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ี   เหน็สมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    เห็นดว้ย           เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  
 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ ใหถื้อ
วา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ 
 ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบไุวข้า้งตน้

รวมถงึกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
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กิจการใดท่ีผูร้ ับมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ี

ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

ลงช่ือ      ผูม้อบฉนัทะ 
                                                                  (                             ) 

ลงช่ือ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                                                                  (                            ) 

ลงช่ือ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                                                                  (                             ) 

ลงช่ือ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 
  (                             ) 

 
 
 
หมายเหตุ 
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้

ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
 (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ

แทน 
 (2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียง

ลงคะแนนไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้

ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ไทยเซน็ทรลัเคมี จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ครัง้ท่ี 48 ในวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ หอ้ง 
Banyan Ballroom ชั้น 10 โรงแรมบันยันทรีกรุงเทพ เลขท่ี 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

 

 วาระท่ี    เรื่อง          
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย             เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
 

 วาระท่ี    เรื่อง          
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย             เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
 

 วาระท่ี    เรื่อง          
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย             เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
 

 วาระท่ี    เรื่อง          
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย             เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
 

 วาระท่ี    เรื่อง          
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย             เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
 

 วาระท่ี    เรื่อง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 
ช่ือกรรมการ          

 เห็นดว้ย             เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
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ช่ือกรรมการ          

 เห็นดว้ย             เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ช่ือกรรมการ          

 เห็นดว้ย             เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ช่ือกรรมการ          

 เห็นดว้ย             เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ช่ือกรรมการ          

 เห็นดว้ย             เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ช่ือกรรมการ          

 เห็นดว้ย             เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ช่ือกรรมการ          

 เห็นดว้ย             เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ช่ือกรรมการ          

 เห็นดว้ย             เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ช่ือกรรมการ          

 เห็นดว้ย             เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ช่ือกรรมการ          

 เห็นดว้ย             เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ช่ือกรรมการ          

 เห็นดว้ย             เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ช่ือกรรมการ          

 เห็นดว้ย             เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ช่ือกรรมการ          

 เห็นดว้ย             เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ช่ือกรรมการ          

 เห็นดว้ย             เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ช่ือกรรมการ          

 เห็นดว้ย             เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
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