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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2564 ครัง้ที่ 49 

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ากัด (มหาชน) 
วันศุกรท์ี่ 26 มีนาคม 2564 

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

เริม่ประชมุเวลา 10.00 น. 

นายพชระ วรรธนวินิจ เลขานกุารบริษัท กล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้และกล่าวว่ามีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองจ านวน 20 ราย ถือหุน้จ  านวน 373,825 
หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจ านวน 39 ราย ถือหุ้นจ านวน 566,160,793 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นมาประชุมจ านวน 59 ราย นับจ านวนหุ้นไดท้ั้งสิน้ 
566,534,618 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 96.8909 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บังคับของบริษัทขอ้ 32 และ
เน่ืองจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคไวรสัโคโรนา (โรค COVID-19) คณุโคจิ อิซึทานิ ประธานกรรมการไม่สามารถมารว่มประชมุได ้จึงขอใหท้ี่
ประชมุเลือกประธานในที่ประชมุ  

นางมนารทัธ ์ทองเรอืง ผูถื้อหุน้ เสนอชื่อนายโยชิฮิโระ ทามรูะ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูม้อบฉันทะ เป็นประธานที่ประชมุ 

นายพชระ วรรธนวินิจ เลขานกุารบรษัิท ขอใหท้ี่ประชมุเลือกนายโยชิฮิโระ ทามรูะ เป็นประธานที่ประชมุ  

ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉันทเ์ลือกนายโยชิฮิโระ ทามรูะ เป็นประธานที่ประชมุ 

ประธานที่ประชมุ กลา่วตอ้นรบัผูถื้อหุน้และไดก้ลา่วเปิดการประชมุ จากนัน้ประธานขอใหเ้ลขานกุารบรษัิทแนะน ากรรมการ ผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัชี และที่
ปรกึษาที่มารว่มประชมุ และชีแ้จงเก่ียวกบัวิธีการด าเนินการประชมุและขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุน้ในการประชมุวนันี ้

นายพชระ วรรธนวินิจ เลขานกุารบรษัิท กลา่วแนะน ากรรมการบรษัิททัง้หมด 8 ทา่น ซึง่ไดม้าเขา้รว่มประชมุไดแ้ก่ 

1. นายโยชิฮิโระ ทามรูะ  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานที่ประชมุ 
2. นายสวุฒัน ์สืบสนัติกลุ  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายโอภาส ศรพีรกิจขจร  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
4. นายเกษมศกัดิ ์มสัยวาณิช  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
5. นายทาคายกิู โทเฮ  กรรมการ 
6. นายเรยีวซเุกะ โฮร ิ  กรรมการ 
7. นายชานนัท ์โสภณพนิช  กรรมการ 
8. นายเอกฤทธ์ิ บญุปิต ิ  กรรมการ 

นอกจากนี ้มีผูบ้รหิารของบรษัิทเขา้รว่มประชมุ จ านวน 4 ทา่น โดยม ี

1. นายวชัระ ปิงสทุธิวงศ ์เจา้หนา้ที่บรหิารและผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – ดา้นธุรกรรมการคา้และสายงานการตลาด วิจยัและพฒันา 
2. นายสมรกั ลิขิตเจรญิพนัธ ์เจา้หนา้ที่บรหิารและผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – ดา้นการผลิต 
3. นายมเุนทาเคะ คาวาคิตะ เจา้หนา้ที่บรหิารและผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – ดา้นวางแผนองคก์รและดา้นบรหิาร 
4. นางมณฑา เกษตรศิลป์ชยั เจา้หนา้ที่บรหิารและผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – ดา้นทรพัยากรมนษุย ์

 
นายโค โทจิมา เจา้หนา้ที่บรหิาร – ธุรกิจในประเทศเมียนมาร ์ไมส่ามารถมารว่มประชมุได ้เน่ืองจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 

ส าหรบัผูส้อบบญัชีและที่ปรกึษา บรษัิทไดเ้รยีนเชิญตวัแทนผูส้อบบญัชีของบรษัิทจากบรษัิท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ  ากดั เขา้รว่มประชมุ
ดว้ยเพื่อตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้เก่ียวกับการตรวจสอบบญัชีของบริษัท และบริษัทไดเ้ชิญทีมงานที่ปรกึษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร ์แอนด ์แม็ค
เค็นซี ่จ  ากดั  มาเขา้รว่มประชมุเพ่ือตอบขอ้ซกัถามทางกฎหมายเก่ียวกบัการประชมุ และตรวจสอบการลงทะเบียนและการนบัคะแนนเสียงใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษัิท นอกจากนี ้บรษัิทไดจ้ดัใหมี้ผูท้  าหนา้ที่เป็นลา่มแปลในการประชมุในวนันีค้ือคณุวีรนชุ กมลรุง่วรากลุ 
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ส าหรบัวิธีการด าเนินการประชมุนี ้ดว้ยความหว่งใยในสขุภาพและความปลอดภยัของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะที่มาประชมุ และโดยค านึงถึงมาตรการ
ของหน่วยงานภาครฐัในการป้องกนัและยบัยัง้การแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 บรษัิทจะด าเนินการประชมุอยา่งกระชบัโดยมุง่หมายที่จะควบคมุเวลา
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 2 ชั่วโมง เพ่ือป้องกนัไมใ่หผู้เ้ขา้รว่มประชมุตอ้งอยูใ่นหอ้งประชมุรว่มกันนานเกินไปและขอความรว่มมือผูเ้ขา้รว่มประชมุโปรดปฏิบตัิ
ตามมาตรการและแนวทางการปฎิบตัิส  าหรบัการเขา้รว่มประชมุที่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ 

จากนั้น เลขานุการบริษัทไดแ้จง้ว่าบริษัทไดจ้ัดส่งส  าเนารายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ครัง้ที่ 48 ไปยังผูถื้อหุน้พรอ้มหนังสือเชิญ
ประชมุ ตลอดจนเผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบริษัทพรอ้มหนังสือเชิญประชมุ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งขอ้เสนอแนะหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกับรายงานการ
ประชมุมายงับรษัิท เพื่อแกไ้ขเพ่ิมเติม แตปั่จจบุนั ยงัไมมี่ผูถื้อหุน้รายใดขอแกไ้ขเพ่ิมเติม 

จากนัน้ เลขานกุารบรษัิทไดช้ีแ้จงวิธีการด าเนินการประชมุดงันี ้

1. การด าเนินการประชมุในวนันี ้จะใชภ้าษาญ่ีปุ่ นและภาษาไทย 

2. การประชมุจะพิจารณาเรือ่งตามล าดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชมุ  

3. บริษัทงดจดัเตรียมไมโครโฟนเพื่อการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในการประชมุ ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะตอ้งการซกัถามหรอื
แสดงความเห็น ขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะเขียนใสก่ระดาษที่บรษัิทจดัเตรียมไว ้โดยระบชุื่อ นามสกลุ และวาระที่ตอ้งการซกัถามหรือ
แสดงความคิดเห็น สง่ใหก้บัเจา้หนา้ที่ของบรษัิทเพ่ือรวบรวมและเสนอใหค้ณะกรรมการพิจารณาตอ่ไป 

4. ในวาระที่ 1 เป็นวาระเพื่อรบัทราบ จะมีการรายงานเรื่องตามระเบียบวาระนัน้ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะไดร้บัทราบ อย่างไรก็ดี จะไม่มี
การตอบขอ้ซักถามหรือแจง้ขอ้คิดเห็นในระหว่างวาระเหล่านั้น  โดยจะมีการตอบขอ้ซักถามหรือแจง้ขอ้คิดเห็น ในวาระที่ 7 ซึ่งเป็นวาระ
พิจารณาเรือ่งอ่ืน ๆ ทัง้นี ้เพ่ือใหท้ี่ประชมุไดพ้ิจารณาและลงมติในวาระที่ตอ้งมีการลงมติเสรจ็สิน้ภายในเวลาที่เหมาะสม ทัง้นี ้หากระยะเวลา
การประชุมล่วงเลยกว่าที่คาดหมายไว้ ประธานที่ประชุมอาจพิจารณาไม่จัดใหมี้การตอบข้อซักถามหรือไม่แจง้ข้อคิดเห็นของวาระเพื่อ
รบัทราบนัน้ในที่ประชมุนี ้โดยบรษัิทจะบนัทกึขอ้ซกัถาม ขอ้คิดเห็น และค าตอบไวใ้นรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ตามความเหมาะสม และจะ
เผยแพรร่ายงานการประชมุผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทตอ่ไป  

5. ในการซักถามในวาระที่ตอ้งมีการพิจารณาและลงมติ  เพื่อจัดการระยะเวลาที่ใชใ้นการประชุม ขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะโปรด
พิจารณาก ากับดแูลจ านวนค าถามที่จะถาม ในเบือ้งตน้ ขอใหท้่านโปรดพิจารณาจ านวนค าถามไม่เกิน 2 ค  าถามต่อผูถื้อหุน้ต่อวาระการ
ประชมุที่ตอ้งลงมติ และกรุณาตัง้ค  าถามอยา่งกระชบัและตรงประเด็น 

คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าดว้ยความพยายามของบริษัทและความร่วมมือจากผูถื้อหุน้  จะช่วยจัดการดา้นระยะเวลาที่ใชใ้นการประชุมใหมี้
ประสิทธิภาพ และเหมาะสมทา่มกลางสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 

ส าหรบัขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุน้ในการประชมุวนันี ้ 

1. ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอ่หนึ่งหุน้ 

2. การออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระ ยกเวน้วาระที่ 1 ซึง่เป็นวาระเสนอเพ่ือรบัทราบ และวาระที่ 4 เรือ่งการเลือกตัง้กรรมการนัน้ ผูถื้อหุน้หรอื
ผูร้บัมอบฉันทะที่ไมเ่ห็นดว้ย หรอืประสงคจ์ะงดออกเสียงในวาระนัน้ ขอใหอ้อกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียง เม่ือเรยีบรอ้ยแลว้ ขอให้
ยกมือเพ่ือใหเ้จา้หนา้ที่เก็บบตัรลงคะแนนเสียง  

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

 ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะที่มิไดค้ดัคา้น หรอืงดออกเสียง จะถือวา่เห็นดว้ย โดยไมต่อ้งกรอกบตัรลงคะแนนเสียง หรอืสง่บตัรลงคะแนนเสียง 

3. ส าหรบัการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่  4 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ  บริษัทจะใชว้ิธี
ลงคะแนนเสียงแบบสะสมหรอื Cumulative Voting โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 5 
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4. ในการนบัคะแนนเสียงในทกุวาระ ยกเวน้วาระที่ 4 เรือ่งการเลือกตัง้กรรมการ บรษัิทจะน าคะแนนเสียงที่ไมเ่ห็นดว้ย และงดออกเสียงในวาระ
นั้นหักออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เขา้ร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่มี ผูใ้ด
คดัคา้นหรอืแสดงความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน ใหถื้อวา่ ที่ประชมุเห็นดว้ยหรอืมีมติอนมุตัิ 

นอกจากนี ้ระหวา่งการนบัคะแนนเสียง เพ่ือมิใหเ้ป็นการเสียเวลา ประธานในที่ประชมุจะด าเนินการประชมุในวาระถดัไป 

หลงัจากเสรจ็สิน้การประชมุแลว้ หรอืเม่ือผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะออกจากการประชมุ กรุณาลงทะเบียนออกจากหอ้งประชมุ ณ จดุที่จดัไว ้
ทัง้นี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศกรุงเทพมหานครที่เก่ียวขอ้งในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค  COVID-19 และขอใหผู้ถื้อหุน้โปรดคืน
บตัรลงคะแนนเสียงที่เหลือดว้ย 

ประธานเปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุซกัถามเก่ียวกบัวิธีการด าเนินการประชมุหรอืการออกเสียงลงคะแนน  

เม่ือไมมี่ขอ้ซกัถาม ประธานเริม่การประชมุตามระเบียบวาระการประชมุตา่ง ๆ ดงันี ้

วาระที่ 1 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 และรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

ประธานกลา่วตอ่ที่ประชมุวา่ คณะกรรมการขอถือโอกาสนีน้  าเสนอขอ้มลูใหผู้ถื้อหุน้ทราบภาพรวมเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบรษัิทในปี 2563 โดย
ประธานไดเ้ชิญเลขานกุารบรษัิทเป็นผูร้ายงานตอ่ที่ประชมุ  

เลขานกุารบรษัิท กลา่วตอ่ที่ประชมุวา่ บรษัิทขอรายงานภาพรวมเก่ียวกบัผลประกอบการของบรษัิทในปี 2563 ต่อผูถื้อหุน้ดงันี ้

ตามที่ฝ่ายบริหารไดช้ีแ้จงไวใ้น “ค  าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการ” ว่าในปี 2563 ปุ๋ ยเคมีมีความตอ้งการใชเ้พิ่มขึน้ม่ือเทียบกับปี 2562 
เน่ืองจากปริมาณน า้ฝนโดยเฉพาะในช่วงฤดกูาลหลกัมีเพียงพอต่อการเพาะปลกู ราคาพืชผลทางการเกษตรอยู่ในเกณฑท์ี่ดีท  าใหเ้กษตรกรมีก าลงัซือ้
เพิ่มขึน้ และนโยบายช่วยเหลือทางการเงินของรฐับาลในช่วงการแพรร่ะบาดของโควิด-19 สามารถกระตุน้ความตอ้งการเพาะปลกูของเกษตรกร ดว้ย
ปัจจยัเหลา่นีส้ง่ผลใหค้วามตอ้งการใชปุ้๋ ยเคมีเพ่ิมขึน้เม่ือเทียบกบัปีที่ผ่านมา 

แต่อย่างไรก็ตามมาตรการ การเวน้ระยะห่างทางสังคมเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ท  าใหบ้ริษัทตอ้งจ ากัดการจดักิจกรรมทางการตลาด 
เหลือเพียงการจดักิจกรรมบนช่องทางออนไลนเ์พื่อเพิ่มการรบัรูใ้นแบรนด์ ไดแ้ก่ การสมัมนาผ่านสื่อออนไลน ์เช่น Facebook และ Youtube โดยมียอด
การเขา้ถึงกวา่ 15.4 ลา้นครัง้ และโครงการ “เพ่ิมขา้ว” ที่รว่มมือกบัมหาวิทยาลยัและเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตขา้ว 

ภายใตส้ถานการณท์ี่กล่าวมาขา้งตน้ ฝ่ายบริหารไดด้  าเนินงานบริษัทโดยสอดคลอ้งกับแนวนโยบายการด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลผุลตอบแทนจากการ
ลงทนุที่น่าพอใจส าหรบัผูถื้อหุน้ทกุรายดงันี ้

1. สง่มอบสินคา้ที่มีคณุภาพสงูใหเ้กษตรกรอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือผลผลิตและคณุภาพที่ดีในการท าการเกษตร 
2. ใหก้ารบรกิารที่ยอดเยี่ยมตามความตอ้งการของลกูคา้ 
3. ควบคมุการผลิตและสินคา้คงคลงัใหอ้ยูใ่นปรมิาณที่เหมาะสมเพ่ือใหก้ารประกอบธุรกิจสามารถสรา้งรายไดส้งูสดุ 
4. ใหค้วามส าคญัตอ่ความปลอดภยัรวมถึงการป้องกนัสิ่งแวดลอ้มในขัน้ตอนการผลิต 

ดว้ยนโยบายนี ้บรษัิทสามารถเพ่ิมรายไดจ้ากการขายและบรกิาร และยงัสามารถควบคมุกระบวนการท างานใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน้ สง่ผลใหบ้รษัิทมี
ก าไรขัน้ตน้ในปี 2563 อยูท่ี่ 2,437 ลา้นบาทเพ่ิมขึน้ 646 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 36 จากปี 2562 และ ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของบรษัิทใหญ่อยูท่ี่ 1,472 ลา้น
บาท และก าไรตอ่หุน้อยูท่ี่ 2.52 บาท 

เพื่อใหบ้ริษัทสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทมีนโยบายติดตามปัจจัยทางธุรกิจอย่างใกลช้ิด ทัง้ราคาผลผลิตทางการเกษตร ปริมาณน า้เพื่อการ
เพาะปลกู นโยบายรฐับาลที่เก่ียวขอ้งตอ่การเพาะปลกูของเกษตรกร ความผันผวนของราคาวตัถดุิบและอตัราแลกเปลี่ยน ซึ่งผูบ้ริหารมีการทบทวนและ
วิเคราะหส์ถานการณต์า่งๆอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือหาวิธีจดัการอยา่งเหมาะสมกบัแตล่ะสถานการณเ์พ่ือใหบ้รษัิทมีผลประกอบการเติบโตอยา่งยั่งยืน 

ส าหรบัรายละเอียดผลการด าเนินงานของบรษัิท และรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ ปรากฏตามหนา้ 18 ถึง 24 ของรายงานประจ าปีในภาษาไทย 
ซึง่จดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ ตามสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 3 
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ประธานแจง้ต่อที่ประชุมว่าวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อรบัทราบและประกาศว่า ที่ประชมุรบัทราบรายงานการด าเนินงานของบริษัทในปี 2563 และรายงาน
ประจ าปีของคณะกรรมการ และหากผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะมีขอ้ซกัถามหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกับวาระนี ้โปรดส่งแบบฟอรม์ค าถามหรือขอ้คิดเห็นใน
ระหวา่งการพิจารณาในวาระที่ 7 

วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปีของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

ประธานกลา่วตอ่ที่ประชมุวา่ ในวาระนี ้เลขานกุารบรษัิทจะเป็นผูช้ีแ้จงขอ้มลูในรายละเอียด และนางสนีุย ์หลอ่รุง่โรจน ์ผูจ้ดัการทั่วไปสายงานบญัชี จะ
เป็นผูร้ายงานสรุปงบการเงินของบรษัิท ส  าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ตอ่ที่ประชมุ 

นายพชระ วรรธนวินิจ เลขานกุารบริษัท กล่าวต่อที่ประชมุว่า คณะกรรมการบริษัทไดจ้ดัใหมี้การท างบการเงินของบริษัท ส  าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้ เพื่อน าเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุัติในการประชุมผูถื้อหุน้
สามญัประจ าปี  

บรษัิทไดจ้ดัสง่ส  าเนางบการเงินของบรษัิทที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว ตามสิ่งที่สง่
มาดว้ยล าดบัที่ 3 รายละเอียดปรากฏตามหนา้ 106 ถึงหนา้ 176 ของรายงานประจ าปีในภาษาไทย หรือหนา้ 177 ถึงหนา้ 236 ของรายงานประจ าปีใน
ภาษาองักฤษ และเชิญนางสนีุย ์หลอ่รุง่โรจน ์ผูจ้ดัการทั่วไปสายงานบญัชี เป็นผูร้ายงานสรุปงบการเงินของบรษัิท ส  าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2563 ตอ่ที่ประชมุ 

นางสนีุย ์หลอ่รุง่โรจน ์ผูจ้ดัการทั่วไปสายงานบญัชี กลา่ววา่งบการเงินประจ าปีของบรษัิทมีรายละเอียดปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2563 ซึง่ไดส้ง่ใหผู้้
ถือหุน้ลว่งหนา้พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุในครัง้นีแ้ลว้ สรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้

งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ 
         หน่วย : ลา้นบาท 

ขอ้มลูส  าคญัทางการเงิน บรษัิทและบรษัิทยอ่ย บรษัิท 
 2563 2562 2563 2562 
รวมสินทรพัย ์ 12,147 11,032 11,866 10,748 
รวมหนีส้ิน 1,381 1,098 1,107 875 
รวมสว่นของผูถื้อหุน้ 10,766 9,933 10,758 9,872 
รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 9,434 8,815 8,804 8,283 
รายไดร้วม 9,542 8,921 8,943 8,420 
ก าไรส  าหรบัปี 1,472* 922* 1,528 1,000 
ก าไรตอ่หุน้ (บาท/หุน้) 2.52* 1.58* 2.61 1.71 

                         * หมายถึง ก าไรส  าหรบัปีสว่นที่เป็นของผูถื้อหุน้บรษัิทใหญ่ 

ตามตารางขา้งตน้ บริษัทมีรายไดแ้ละก าไรเพิ่มขึน้เม่ือเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา  
เน่ืองจากประเทศไทยมีปรมิาณน า้ฝนที่เพียงพอในปี 2563 เทียบกบัปี 2562 และการเพิ่มขึน้ของราคาผลผลิตทางการเกษตร เชน่ ขา้ว ออ้ย ปาลม์น า้มนั 
และยางพารา ในระดบัที่ดี ปัจจยัภายนอกเหลา่นีก้ระตุน้ใหเ้กษตรกรเริ่มตน้การเพาะปลกู ส่งผลใหมี้ความตอ้งการปุ๋ ยสงูขึน้ นอกจากนี ้การจดัการการ
ด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพของบรษัิทยงัชว่ยใหส้ามารถประหยดัตน้ทนุการผลิตและเพ่ิมผลก าไร 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 

นายศิรวิฒัน ์วรเวทวฒิุคณุ ผูถื้อหุน้ ไดแ้สดงความช่ืนชมตอ่ทา่นกรรมการทกุทา่น และกลา่ววา่แมว้า่ในปีที่ผ่านมาจะมีสถานการณท์ี่ยากล าบากจากการ
ระบาดของไวรสัโคโรน่า แตบ่รษัิทก็ยงัมีรายไดเ้พ่ิมขึน้มากกวา่ 10% อีกทัง้ยงัสามารถสรา้งผลก าไรสทุธิไดม้ากกวา่ 50% ตนขอขอบคณุกรรมการทกุทา่น 
ผลประกอบการของบริษัทแสดงใหเ้ห็นว่าบริษัทสามารถบรหิารงานและใช้ทรพัยากรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการจะท าใหบ้ริษัทมีผลก าไรสทุธิได้
มากกวา่รอ้ยละ 50 นัน้ บรษัิทตอ้งบรหิารจดัการตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพดีเยี่ยม  
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ประธานกล่าวขอบคณุส าหรบัค  าชื่นชมที่อบอุ่น ในการประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ที่ผ่านมา มีผูถื้อหุน้กล่าวว่าราคาพืชผลของปีนีจ้ะปรบัตวัเพิ่มขึน้
และท าใหผ้ลประกอบการของบริษัทดีขึน้ คณะกรรมการบริษัทเองก็ทุ่มเทและตัง้ใจใหผ้ลประกอบการดีขึน้ ซึ่งผลประกอบการที่ไดม้าก็เป็นเช่นนัน้ ตน
รูส้ึกดีใจที่ไดร้บัการสนับสนนุและก าลงัใจจากทกุ ๆ ท่านอีก จากนีเ้ป็นตน้ไป เราก็ยงัจะทุ่มเทเพื่อใหผ้ลประกอบการดีขึน้อีก ขอก าลงัและแรงสนบัสนนุ
จากผูถื้อหุน้ตอ่ไปดว้ย 

เม่ือไมมี่ขอ้ซกัถามเพิ่มเติม ประธานขอใหเ้ลขานกุารบรษัิทด าเนินการขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนนวาระนี  ้

เลขานุการบริษัทขอใหท้ี่ประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยการอนุมัติวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเ สียง
ลงคะแนน  

ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉันทอ์นมุตัิงบการเงินประจ าปีของบรษัิทส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียง 

เห็นดว้ย  566,586,519 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย  0  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสีย  0  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรและการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  

ประธานกลา่วขอใหเ้ลขานกุารบรษัิทชีแ้จงรายละเอียดวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

นายพชระ วรรธนวินิจ เลขานกุารบรษัิทกลา่วตอ่ที่ประชมุวา่ ตามพระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 
41 ก าหนดใหบ้รษัิทจา่ยเงินปันผลจากเงินก าไรเทา่นัน้ และตามพระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 
42 ก าหนดใหบ้รษัิทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทนุส  ารองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยก
มา (ถา้มี) จนกวา่ทนุส  ารองจะมีจ านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

บรษัิทมีนโยบายจา่ยเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ในอตัราประมาณรอ้ยละ 60 ของก าไรสทุธิส  าหรบัปีของงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัหกัทนุส  ารองตามกฎหมาย 
ภาษีและขาดทนุสะสม (ถา้มี) อยา่งไรก็ตาม การจา่ยเงินปันผลดงักลา่ว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัแผนการลงทนุ ความจ าเป็นและความ
เหมาะสมอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควร 

จากผลการด าเนินงานของบรษัิทในรอบปีบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา บรษัิทมีก าไรสทุธิส  าหรบัปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 
1.527.6 ลา้นบาท และมีทนุส  ารองตามกฎหมายจดัสรรไวแ้ลว้จ  านวน 175.4 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียนตามที่ไดก้  าหนดไวใ้น
พระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 ที่กลา่วขา้งตน้ 

คณะกรรมการของบรษัิทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรเงินก าไรเพื่อจา่ยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทโดยจา่ยจาก
ก าไรสทุธิส  าหรบัปีตามงบเฉพาะกิจการของผลการด าเนินงาน ปี 2563 โดยก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัเงินปันผลในวนัที่ 10 มีนาคม 2564 ใน
อตัราหุน้ละ 1.80 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1,052.5 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 68.9 ของก าไรสทุธิส  าหรบัปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการของผลการ
ด าเนินงานปี 2563 ของบรษัิท ซึง่สอดคลอ้งกบันโยบายการจา่ยเงินปันผลของบรษัิท ก าหนดจา่ยเงินปันผลใหแ้กผู่ถื้อหุน้ในวนัที่ 22 เมษายน 2564 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม  

เม่ือไมมี่ขอ้ซกัถาม ประธานขอใหเ้ลขานกุารบรษัิทด าเนินการขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนนวาระนี  ้

เลขานุการบริษัทขอใหท้ี่ประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยการอนุมัติวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเ สียง
ลงคะแนน  

ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉันทอ์นมุตัิการจดัสรรเงินก าไรและการจา่ยเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ ดว้ย
คะแนนเสียง 
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  เห็นดว้ย  566,586,519 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย  0  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสีย  0  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานขอใหเ้ลขานกุารบรษัิทชีแ้จงรายละเอียดวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

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

1. นายโคจิ อิซทึานิ 
2. นายสวุฒัน ์สืบสนัติกลุ 
3. นายโอภาส ศรพีรกิจขจร 
4. นายเกษมศกัดิ ์มสัยวาณิช 
5. นายโยชิฮิโระ ทามรูะ 
6. นายทาคายกิู โทเฮ 
7. นายเรยีวซเุกะ โฮร ิ
8. นายชานนัท ์โสภณพนิช 
9. นายเอกฤทธ์ิ บญุปิต ิ

หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกบคุคลที่จะเขา้ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบรษัิทมิไดผ้่านขัน้ตอนของคณะกรรมการสรรหาเน่ืองจากบรษัิทไมมี่การแต่งตัง้
คณะกรรมการสรรหา แตเ่ป็นการสรรหาโดยการพิจารณากลั่นกรองอยา่งรอบคอบและระมดัระวงัรว่มกันของที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท โดยคดัเลือก
บุคคลที่มีคณุสมบตัิตามที่พระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 (และที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ประกาศของคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
และประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ที่เก่ียวขอ้งก าหนด 

บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายชื่อบคุคลเพ่ือคดัเลือกเขา้ด  ารงต าแหน่งกรรมการของบรษัิทเป็นการลว่งหนา้ แตไ่มมี่ผูถื้อหุน้เสนอรายชื่อดงักลา่ว 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่ครบวาระ 8 ทา่น ไดแ้ก่ 
1. นายโคจิ อิซทึานิ 
2. นายสวุฒัน ์สืบสนัติกลุ 
3. นายโอภาส ศรพีรกิจขจร 
4. นายเกษมศกัดิ ์มสัยวาณิช 
5. นายทาคายกิู โทเฮ 
6. นายเรยีวซเุกะ โฮร ิ
7. นายชานนัท ์โสภณพนิช 
8. นายเอกฤทธ์ิ บญุปิต ิ

กลบัเขา้เป็นกรรมการบรษัิทอีกวาระหนึ่ง และเลือกตัง้ 
1. นายทาคาฮิโระ ยามาชิตะ เขา้เป็นกรรมการบรษัิทแทนนายโยชิฮิโระ ทามรูะ กรรมการที่ออกตามวาระ 

รวมเป็นคณะกรรมการบรษัิททัง้สิน้ 9 ทา่น 

เลขานกุารบรษัิทเชิญนายทาคาฮิโระ ยามาชิตะแสดงตวัตอ่ที่ประชมุ  
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นายสวุฒัน ์สืบสนัติกลุ นายโอภาส ศรพีรกิจขจร และนายเกษมศกัดิ ์มสัยวาณิช ไดร้บัการเสนอชื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการอิสระ โดยทัง้ 3 ทา่น 
สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

ทัง้นี ้ผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการอิสระซึ่งด  ารงต าแหน่งเกินกว่า 9 ปี ต่อเน่ืองกันไดแ้ก่ นายโอภาส ศรีพรกิจขจร รวม 12 ปี 7 
เดือน หากไดร้บัเลือกตัง้และด ารงต าแหน่งจนครบวาระนี ้นายเกษมศกัดิ ์มสัยวาณิช รวม 11 ปี 7 เดือน หากไดร้บัเลือกตัง้และด ารงต าแหน่งจนครบวาระ
นี ้และนายสวุฒัน ์สืบสนัติกลุ รวม 9 ปี 9 เดือน หากไดร้บัเลือกตัง้และด ารงต าแหน่งจนครบวาระนี ้เหตผุลที่คณะกรรมการบรษัิทเสนอชื่อทัง้ 3 ทา่นเขา้
รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการอิสระต่อไปเน่ืองจากทัง้  3 ท่านมีความรูแ้ละความสามารถเหมาะสมกับการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ  อีกทัง้การ
ปฏิบตัิงานที่ผ่านมา ทัง้ 3 ทา่นไดใ้หค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระและเป็นประโยชนต์อ่บรษัิทอยา่งมาก 

ส าหรบัรายละเอียดคณุสมบตัิของผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท  รวมถึงประวตัิ การถือหุน้ในบริษัท การด ารงต าแหน่งใน
บริษัทอ่ืน จ านวนครัง้ที่เขา้รว่มประชมุ จ  านวนปีในการด ารงต าแหน่งที่ผ่านมา ตลอดจนนิยามของกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ย
ล าดบัที่ 6 

ประธานเปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุซกัถาม เม่ือไมมี่ขอ้ซกัถาม เลขานกุารบรษัิทชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการออกเสียงลงคะแนนของวาระนีเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 14 รายละเอียดขอ้บงัคบัดงักล่าวและตวัอย่างวิธีการออกเสียง
ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 5 

จากนัน้เลขานกุารบรษัิทประกาศรายชื่อผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อเขา้รบัเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษัิทต่อที่ประชมุเพื่อออกเสียงลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล
ดงันี ้

1. นายโคจิ อิซทึานิ   กรรมการ 
2. นายสวุฒัน ์สืบสนัติกลุ  กรรมการอิสระ 
3. นายโอภาส ศรพีรกิจขจร  กรรมการอิสระ  
4. นายเกษมศกัดิ ์ มสัยวาณิช  กรรมการอิสระ  
5. นายทาคายกิู โทเฮ  กรรมการ  
6. นายเรยีวซเุกะ โฮร ิ  กรรมการ  
7. นายชานนัท ์โสภณพนิช   กรรมการ  
8. นายเอกฤทธ์ิ บญุปิติ  กรรมการ 
9. นาย ทาคาฮิโระ ยามาชิตะ  กรรมการ  

ที่ประชมุมีมติเลือกตัง้กรรมการจ านวน 9 ทา่นดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้ 

ชื่อ  เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง 
1. นายโคจิ อิซทึานิ กรรมการ 576,621,948 0 0 
2. นายสวุฒัน ์สืบสนัติกลุ กรรมการอิสระ 576,173,640 0 0 
3. นายโอภาส ศรพีรกิจขจร กรรมการอิสระ 576,173,540 0 0 
4. นายเกษมศกัดิ ์มสัยวาณิช กรรมการอิสระ 576,172,140 0 0 
5. นายทาคายกิู โทเฮ กรรมการ 576,173,540 0 0 
6. นายเรยีวซเุกะ โฮริ กรรมการ 576,172,440 0 0 
7. นายชานนัท ์โสภณพนิช กรรมการ 576,171,930 0 0 
8. นายเอกฤทธ์ิ บญุปิต ิ กรรมการ 488,988,213 0 0 
9. นายทาคาฮิโระ ยามาชิตะ กรรมการ 576,172,640 0 0 

   บตัรเสีย  0  เสียง 
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วาระที่ 5  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธานขอใหเ้ลขานกุารบรษัิทชีแ้จงรายละเอียดของวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

นายพชระ วรรธนวินิจ เลขานกุารบริษัท กล่าวต่อที่ประชมุว่า บริษัทไม่มีการแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อท าหนา้ที่ในการพิจารณา
ก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการ แต่คณะกรรมการของบรษัิทพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการของบรษัิทในปีที่ผ่านมา และ
เปรียบเทียบอา้งอิงกบัอตุสาหกรรมในประเภทเดียวกับบรษัิท ค่าตอบแทนกรรมการประกอบดว้ย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าบ  าเหน็จกรรมการ และเบีย้
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท  โดยขอ้มลูค่าตอบแทนกรรมการในปี 2562 - 2563 และค่าตอบแทน
กรรมการที่เสนอส าหรบัปี 2564 ปรากฏตามวาระที่ 5 ของหนงัสือเชิญประชมุ 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาและอนมุตัิก  าหนดคา่ตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2564 เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ไมเ่กิน 15 ลา้น
บาท เพ่ือจดัสรรใหแ้ก่กรรมการทัง้คณะ ทัง้นี ้คา่ตอบแทนดงักลา่วมีจ านวนเทา่กบัปีที่ผ่านมา และไมมี่สิทธิประโยชนอ่ื์น 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  

นายศิริวฒัน ์วรเวทวฒิุคณุ ผูถื้อหุน้ แสดงความคิดเห็นวา่ ตนไม่เห็นดว้ยกับคา่ตอบแทนกรรมการที่เสนอ เพราะแมย้อดขายเพิ่มขึน้ไม่ถึงรอ้ยละ 10 แต่
ก าไรสทุธิเพิ่มขึน้รอ้ยละ 50 และเงินปันผลเพิ่มขึน้รอ้ยละ 70 แต่คณะกรรมการไดค้่าตอบแทนจ านวนเท่าเดิมเท่ากับ 2-3 ปี ที่ผ่านมา ในฐานะผูถื้อหุน้
รายยอ่ยตนขอฝากประธานแจง้ตอ่ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืบรษัิท โซจิซ ึคอรป์อเรชั่น จ  ากดั วา่ตนเสนอใหบ้รษัิทเพ่ิมคา่ตอบแทนใหค้ณะกรรมการ มิฉะนัน้
คณะกรรมการจะท างานเรือ่ย ๆ หากไมมี่คณะกรรมการและพนกังาน ผลประกอบการก็ไม่เป็นเชน่นี ้ผูถื้อหุน้ก็จะไมไ่ดอ้ะไรเชน่กนั  

ประธานตอบวา่ ส  าหรบับรษัิทนัน้ บางปีก็มีผลประกอบการดีกวา่บางปี ส  าหรบัปี 2563 เป็นปีที่บรษัิทมีผลประกอบการดีกวา่ปี 2562 ซึง่สะทอ้นจากเงิน
ปันผล ส  าหรบับริษัทเอง พนักงานบริษัทก็ไดร้บัโบนัสตอบแทนมากกว่าปีที่ผ่านมา นอกจากนีบ้ริษัทยงัเพิ่มเงินเดือนใหพ้นักงานสูงขึน้กว่าปีก่อนหนา้ 
แมว้่าเราอยูใ่นภาวะการระบาดของไวรสัโคโรน่า นอกจากนีค้ณะกรรมการเองก็ไดร้บัคา่ตอบแทนสงูกวา่ปีก่อนหนา้ ส  าหรบัขอ้เสนอที่ใหแ้จง้ตอ่ผูถื้อหุน้
รายใหญ่นัน้ ตนสญัญาวา่จะแจง้ตอ่ผูถื้อหุน้รายใหญ่แน่นอน เพราะวนัที่ 1 เมษายน 2564 นี ้ตนจะกลบัประเทศญ่ีปุ่ น 

นายศิรวิฒัน ์วรเวทวฒิุคณุ ผูถื้อหุน้ แสดงความคิดเห็นวา่ ตนขอชื่นชม ไมเ่ฉพาะการที่บรษัิทสามารถท าก าไรเพิ่มขึน้ถึงรอ้ยละ 50 แตเ่ป็นเรือ่งรายไดจ้าก
ดอกเบีย้มากกวา่รายจา่ยดอกเบีย้ โดยมีรายไดด้อกเบีย้ 51 ลา้นบาท และมีรายจา่ยดอกเบีย้ 2 ลา้นบาท บรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยส์ว่นใหญ่
จะมีสถานะตรงกันขา้ม โดยมีดอกเบีย้จ่ายมากกวา่ดอกเบีย้รบั นอกจากนีค้า่ใชจ้่ายในการด าเนินงานก็จดัการไดด้ี ยอดขายเพิ่มขึน้แตค่า่ใชจ้่ายในการ
บรหิารกลบัลดลง ดงันัน้ผลประกอบการและงบการเงินของบรษัิทดีขึน้ ในปี 2563 บรษัิทจดทะเบียนสว่นใหญ่มีก าไรและยอดดขาดลดลง แตบ่รษัิท ไทย
เซ็นทรลัเคมี จ ากดั (มหาชน) กลบัตรงกนัขา้ม ตนจงึขอชื่นชมและขอบคณุ หากไมใ่ชเ่พราะคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และความรว่มมือรว่มใจของพนกังาน 
บริษัทคงไม่สามารถท าไดภ้ายใตส้ถานการณ์โรคโควิด 19 ดังนั้นหากผลประกอบการของบริษัทดี บริษัทควรตอบแทนพนักงานเพิ่มขึน้ ส  าหรับ
คณะกรรมการ ตนเสนอใหเ้พ่ิมคา่ตอบแทนกรรมการตามสดัสว่นเงินปันผลที่เพิ่มขึน้ ซึง่การที่ผลตอบแทนของกรรมการเทา่เดิมตลอดยอ่มไมย่ตุิธรรมกับ
คณะกรรมการ  

เม่ือไมมี่ขอ้ซกัถามเพิ่มเติมประธานขอใหเ้ลขานกุารบรษัิทด าเนินขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนน 

เลขานกุารบริษัทขอใหท้ี่ประชมุออกเสียงลงคะแนนโดยการออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิในวาระนี้ จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ  

ที่ประชมุมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ อนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 
2564 เป็นจ านวนไมเ่กิน 15 ลา้นบาท เพ่ือจดัสรรใหก้รรมการทัง้คณะ ดว้ยคะแนนเสียง 

เห็นดว้ย  566,451,319 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9761 
ไมเ่ห็นดว้ย  0  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 135,200  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0239 
บตัรเสีย  0  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
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วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีส าหรับปีบัญชี 2564 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ประธานเชิญนายสวุฒัน ์สืบสนัติกลุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแถลงรายละเอียดของวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

นายสวุฒัน ์สืบสนัติกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวตอ่ที่ประชมุว่าตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนดใหท้ี่
ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบรษัิททกุปี ในการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจะแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีคน
เดิมอีกก็ได ้

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้  นายมนญู มนสูขุ ผูส้อบ
บญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4292 และ/หรือนายมงคล สมผล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 8444 และ/หรือนางสาวโสภาพรรณ ทรพัยท์ิพยรตันา ผูส้อบบญัชี
รบัอนญุาตเลขที่ 6523 แหง่บรษัิท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ  ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทส าหรบัปีบญัชี 2564  โดยใหผู้ส้อบบญัชีทา่น
ใดท่านหนึ่งเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีที่เสนอนี ้นายมนญู มนสูขุ เป็นผูล้งลายมือชื่อในงบ
การเงินของบรษัิทมาแลว้เป็นระยะเวลา 6 ปี คือในปี 2558 - 2563 ส  าหรบันายมงคล สมผล และนางสาวโสภาพรรณ ทรพัยท์ิพยรตันา ไมเ่คยลงลายมือ
ชื่อในงบการเงินของบรษัิท 

ส าหรบัคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหก้ าหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 2,570,000 บาท ซึง่เพิ่มขึน้รอ้ยละ 
9.36 จากอตัราเดิมในปี 2563 เน่ืองจากผูส้อบบญัชีตอ้งมีขอบข่ายการตรวจสอบเพ่ิมขึน้ในธุรกิจของบรษัิทในประเทศเมียนมา  

ผูส้อบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอขา้งตน้มีความเป็นอิสระ ไมมี่ความสมัพนัธแ์ละไมมี่สว่นไดเ้สียกบับรษัิท บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว 

ผูส้อบบญัชีของบรษัิท และผูส้อบบญัชีของบรษัิทย่อย/บรษัิทรว่มบางบรษัิท ไมไ่ดส้งักดัส  านกังานสอบบญัชีเดียวกนั เน่ืองจากบรษัิทยอ่ย/บรษัิทรว่ม ได้
ใชส้  านักงานสอบบญัชีของตนมาตัง้แตเ่ริม่ตน้กิจการ และส านกังานสอบบญัชีดงักลา่วสามารถปฏิบตัิงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีปัญหาลา่ชา้ 
นอกจากนี ้คา่บรกิารวิชาชีพในการสอบบญัชีมีจ  านวนไมส่งูมากนกั ทัง้นี ้คณะกรรมการจะดแูลใหส้ามารถจดัท างบการเงินไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา 

ตารางเปรยีบเทียบคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีมีรายละเอียดตามวาระที่ 6 ของหนงัสือเชิญประชมุ 

ประธานเปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุซกัถามเม่ือไมมี่ขอ้ซกัถามประธานขอใหเ้ลขานกุารบรษัิทด าเนินขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนน 

เลขานกุารบริษัทขอใหท้ี่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยการออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่ งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉันทอ์นมุตัิการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีส  าหรบัปีบญัชี 2564 และก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี ตามที่เสนอ 

เห็นดว้ย  566,451,319 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย  0  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 135,200  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสีย  0  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

วาระที่ 7 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธาน กล่าวว่าที่ประชมุผูถื้อหุน้ไดพ้ิจารณาลงมติและรบัทราบเรื่องต่าง ๆ ที่น  าเสนอเสร็จสิน้แลว้ ล  าดบัต่อไป จะเป็นการตอบขอ้ซกัถาม หรือแจง้
ขอ้คิดเห็นที่ไดร้บัเก่ียวกบัวาระที่ 1  

นายสุวิช สุวรุจิพร ผูถื้อหุน้ ไดส้่งค  าถามมายังบริษัทล่วงหนา้ 3 ค าถาม ค าถามแรก ในราว 2-3 เดือนที่ผ่านมา ราคาวัตถุดิบหลกัพุ่งสงูขึน้ บริษัทจะ
จดัการกบัตน้ทนุของสินคา้อยา่งไร เม่ือตอ้งเผชิญ กบัราคาขายสินคา้ในปัจจบุนัที่ถกูควบคมุโดยกระทรวงพาณิชย ์

ประธานตอบว่า เป็นความจริงที่ราคาวตัถดุิบพุ่งสงูขึน้ทั่วโลกและกระทรวงพาณิชย ์โดยกรมการคา้ภายในขอความรว่มมือกับบริษัทเพื่อควบคมุราคา 
เพราะวิกฤตโรคโควิด 19 กระทบกับการจบัจ่ายใชส้อยของคนไทย บริษัทเองก็มีบทบาทหนา้ที่ในการรบัผิดชอบต่อสงัคม ตอ้งใหค้วามรว่มมือกับทาง
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ภาครฐัเทา่ที่ท  าได ้ซึง่เป็นการชว่ยเหลือสงัคมและในขณะเดียวกนัเราก็ยงัคงตอ้งคืนก าไรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่ใหก้ารสนบัสนนุและความไวว้างใจมาโดยตลอด 
ส  าหรบับรษัิทเองก็ประสบกบัความยากล าบากไมน่อ้ยไปกวา่ผูป้ระกอบการในแวดวงเดียวกัน แต่การที่บรษัิทแตกตา่งไปจากบรษัิทอ่ืนคือเราสามารถให้
ความร่วมมือกับภาครฐัไดเ้ต็มที่ เราพยายามปรบัปรุงกระบวนการผลิตของเราใหด้ี มีประสิทธิภาพและลดตน้ทุนได ้ท  าให้บริษัทสรา้งผลก าไร เพื่อ
ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผูถื้อหุน้ได ้หากบรษัิทไมช่ว่ยเหลือสงัคมหรอืไมใ่หค้วามรว่มมือกบัภาครฐัหรอืไมต่อบสนองต่อความตอ้งการของผูถื้อหุน้ 
ตนคิดวา่บรษัิทไมอ่าจด าเนินการตอ่ไปไดอ้ยา่งยั่งยืนในอนาคต ดงันัน้บรษัิทตอ้งพยายามอยา่งยิ่งที่ตอ้งท าใหผ้ลประกอบการของเราดีขึน้  

ค าถามที่สอง อะไรคือผลกกระทบในแงล่บของการรฐัประหารในประเทศเมียนมาต่อแผนกลยทุธของบรษัิท ทีซีซีซี เมียนมา จ ากดั (TCCCM) ในปี 2564 
และปีถดัไป และเราจะจดัการผลกระทบเหลา่นัน้ไดอ้ยา่งไร 

ประธานตอบวา่ ตอ้งยอมรบัว่า TCCCM ไดร้บัผลกระทบไม่นอ้ย เม่ือมีการประทว้งเกิดขึน้ ก็ท  าใหโ้รงงานของ TCCCM ตอ้งปิดด าเนินการชั่วคราวเป็น
บางเวลา ในสปัดาหท์ี่ผ่านมา TCCCM ก็ไมส่ามารถเปิดด าเนินการได ้บรษัิทตอ้งจบัตาดสูถานการณแ์ละรบัมือเป็นรายวนั อยา่งไรก็ตาม สิ่งที ่TCCCM 
ใหค้วามส าคญัที่สดุคือความปลอดภยัของพนักงาน โรงงานของ TCCCM ตัง้อยู่ในนิคมอตุสาหกรรมติลาวา ซึ่งก่อตัง้ขึน้โดยความรว่มมือของประเทศ
ญ่ีปุ่ นและเมียนมา นิดมอตุสาหกรรมดังกล่าวจดัเป็นพืน้ที่ที่ค่อนขา้งปลอดภยักว่าพืน้ที่อ่ืน ๆ ปัจจบุนั TCCCM ไดร้บัผลกระทบที่นอ้ยกว่าพืน้ที่อ่ืน ๆ 
อย่างไรก็ดีบริษัทตอ้งพิจารณาอย่างถ่ีถว้นเพื่อก าหนดมาตรการอ่ืนเพิ่มเติม ในเบือ้งตน้ยงัไม่เกิดปัญหาเกินกว่าที่จะรบัมือได ้แต่ส  าหรบัแผนในอนาคต 
บรษัิทยงัไมส่ามารถเรยีนใหท้ี่ประชมุนีท้ราบได ้เน่ืองจากนโยบายของรฐับาลเองยงัไม่ชดัเจนเทา่ใดนัก แตท่ี่เรยีนไดค้ือประเทศเมียนมาเป็นตลาดส าคญั
ของบริษัทในระยะยาว 10 – 20 ปี ซึ่งเป็นตลาดที่มีผลกระทบต่อบริษัทสูง บริษัทจ าเป็นตอ้งด าเนินกิจการของ TCCCM ต่อไป แต่ตอ้งค านึงถึงความ
ปลอดภยัของพนกังานและโรงงานเป็นหลกั และพยายามท าใหผ้ลประกอบการหรอืการบรหิารจดัการในภาพรวมของบรษัิทเดินหนา้อยา่งราบรืน่ 

ค าถามสดุทา้ย จากประวตัิการประกอบกิจการอนัยาวนานของบรษัิทในประเทศไทย บรษัิทชว่ยสง่เสรมิเกษตรกรในดา้นเทคโนโลยีมาโดยตลอด อะไรคือ
เทคนิคที่บรษัิทถ่ายทอดทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต ใหแ้ก่เกษตรกร เพ่ือตอ่สูก้บัปัญหาภยัแลง้ในทกุปี 

ประธานตอบว่า ตัง้แต่เกิดวิกฤตโรคโควิด 19  บริษัทไดป้รบัเปลี่ยนกลยุทธของการลงพืน้ที่และการจดักิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรม เช่น CSR หรือการ
เผยแพร่ขอ้มลูเก่ียวกับการเกษตรใหค้นไทยไดร้บัรู ้ผ่านช่องทาง Social Network เช่น Facebook หรือ Youtube ซึ่งจัดขึน้ทุก ๆ สัปดาห ์ครอบคลุม
เนือ้หาในวงกวา้ง หากผูถื้อหุน้มีโอกาส ตนขอเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้เขา้ชมกิจกรรมดงักลา่ว ซึง่ปัจจบุนัมีการเขา้ถึงกวา่ 15 ลา้นคนแลว้ ถือวา่เป็นกิจกรรมที่
ไดป้ระโยชนแ์ละมีประสิทธิภาพ และหวงัว่าในอนาคตเราจะไดข้ยายผลกิจกรรมเหล่านีใ้หม้ากขึน้ กิจกรรมเหล่านีไ้ดร้บัความรว่มมือจากภาควิชาการ 
เชน่ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์และหน่วยงานอื่น ๆ และบรษัิทยงัคงท ากิจกรรม CSR ที่เป็นประโยชนต์อ่สงัคมตอ่ไป 

นายประเสรฐิ ประกายรุง้ทอง ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่บรษัิทมีมาตรการอยา่งไรกบัผูถื้อหุน้รายยอ่ยที่มีเพียงรอ้ยละ 7.56 ไมถ่ึงรอ้ยละ 15 ซึง่ยงัไมส่อดคลอ้ง
กบัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

ประธานตอบวา่ ปัจจบุนับรษัิทมีสดัสว่นจ านวนผูถื้อหุน้รายยอ่ยเพียงรอ้ยละ 7.5 ซึง่ยงัไมส่ามารถท าใหส้อดคลอ้งกบักฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยได ้ในสว่นของคณะกรรมการและผูบ้รหิารคงไมส่ามารถด าเนินการอยา่งอ่ืนได ้แต่จะพยายามแกไ้ขปัญหานีใ้หด้ีที่สดุ 

ไมมี่ผูใ้ดเสนอความเห็นหรอืเรือ่งอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เพ่ือพิจารณา 

ประธานกลา่วขอบคณุที่ประชมุและปิดประชมุเวลา 11.32 น. 

 (นายโยชิฮิโระ ทามรูะ) 
      ประธานที่ประชมุ 


