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ท่ี  019/2560 
 วนัท่ี  8  มีนาคม  2560 

 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ครัง้ท่ี 45 
 

เรียน  ท่านผู้ ถือหุ้น 
 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าประชมุ 
2. สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 44 
3. รายงานประจําปี ซึง่ประกอบด้วยผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และรายงานประจําปีของ 

คณะกรรมการ สําเนางบการเงินของบริษัท สําหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
4. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
5. เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุ 
6. ข้อบงัคบัของบริษัทเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 
7. รายละเอียดคณุสมบติัผู้ ได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
8. แผนท่ีสถานท่ีประชมุ 
9. หนงัสือมอบฉนัทะ 

  
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) ("บริษัท") จะจดัให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ครัง้ท่ี 45 ในวนัพุธท่ี 29 

มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Banyan Ballroom ชัน้ 10 โรงแรมบนัยนัทรี กรุงเทพฯ เลขท่ี 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2560 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบ
วาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 44 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล:  บริษัทได้จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ครัง้ท่ี 44 ขึน้เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 
2559 โดยมีสําเนารายงานการประชมุซึง่ได้บนัทกึถกูต้องตามความเป็นจริงตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2  
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ท่ี 44 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2 
คะแนนเสียงเพื่อการลงมต:ิ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในปี 2559 และรายงานประจาํปีของคณะกรรมการ 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทจากงบการเงินรวม ในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ท่ี
ผ่านมา บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการจํานวน 12,282 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 จากรายได้ของบริษัทในรอบปีบญัชี 
2558 และมีกําไรสทุธิ 2,305 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 69 จากกําไรสทุธิของบริษัทในรอบปีบญัชี 2558 รายละเอียดผลการ
ดําเนินงานของบริษัท และรายงานประจําปีของคณะกรรมการ  ปรากฏในรายงานประจําปีตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 3  
(หน้า 16 - 25)  
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2559 
และรายงานประจําปีของคณะกรรมการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 3 
คะแนนเสียงเพื่อการลงมต:ิ วาระนีเ้ป็นวาระท่ีเสนอเพ่ือรับทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 3 รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือเสนอให้    
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ รายละเอียดของรายงานคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 4 (หน้า 105 ของ
รายงานประจําปี) 
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 4 
คะแนนเสียงเพื่อการลงมต:ิ วาระนีเ้ป็นวาระท่ีเสนอเพ่ือรับทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจาํปีของบริษัทสาํหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการทํางบการเงินของบริษัท สําหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 3 
(หน้า 104 - 183) เพ่ือนําเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัในการประชุมสามญัประจําปี ตามท่ีพระราชบญัญัติ           
บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 39  กําหนด  
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปีของบริษัท 
สําหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี  รับอนญุาตแล้ว ดงัมีรายละเอียด
ปรากฏในรายงานประจําปีตามส่ิงท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 3  
คะแนนเสียงเพื่อการลงมต:ิ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิกาํไรและการจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานสิน้สุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2559 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 41 กําหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกําไรเท่านัน้ และมาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 42 กําหนดให้
บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุ
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสํารองจะมีจํานวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  
 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราประมาณร้อยละ 60 ของกําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัหักทุน
สํารองตามกฎหมาย ภาษีและขาดทุนสะสม (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้นี ้
ขึน้อยู่กบัแผนการลงทนุ ความจําเป็นและความเหมาะสมอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 
 

จากผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ท่ีผ่านมา บริษัทมีกําไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการจํานวน 2,294 ล้านบาท และมีทนุสํารองตามกฎหมายจดัสรรไว้แล้วจํานวน 175.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 
ของทนุจดทะเบียนตามท่ีได้กําหนดไว้ในพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 ท่ีกลา่วข้างต้น 
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการจดัสรรเงินกําไรเพ่ือจ่ายเงินปัน
ผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทโดยจ่ายจากกําไรสทุธิของผลการดําเนินงาน ปี 2559 โดยกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปัน
ผลในวนัท่ี 9 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 (และท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 10 มีนาคม 2560 ในอตัราหุ้นละ 3.20 บาท รวมเป็นเงินจํานวน
ทัง้สิน้ 1,871.1 ล้านบาท กําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 28 เมษายน 2560 เงินปันผลจํานวนดงักล่าวคิดเป็นอตัรา
เงินปันผลท่ีจ่ายเทียบกบักําไรสทุธิเท่ากบัร้อยละ 81.6  ซึ่งสอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท  อย่างไรก็ตาม  
การเสนอจํานวนเงินปันผลดงักลา่วต้องได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  
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ข้อมูลการเปรียบเทยีบอัตราการจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลประกอบการปี 2559 และ ปี 2558 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2559 ปี 2558 

1. กําไรสทุธิ 2,294 ล้านบาท 1,475 ล้านบาท 
2. จํานวนหุ้น 584,714,068 584,714,068 
3. เงินปันผลจ่ายอตัราตอ่หุ้น 3.20 บาท 1.50 บาท 
4. รวมจํานวนเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 1,871.1 ล้านบาท 877.1 ล้านบาท 
5. สดัสว่นการจ่ายเงินปันผลเทียบกบักําไรสทุธิ ร้อยละ 81.6 ร้อยละ 59.5 

 
คะแนนเสียงเพื่อการลงมต:ิ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 6 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริ ษัท  ข้อ  15 กําหนดว่าในการประชุมสามัญประจําปีทุกครั ง้                  
ให้คณะกรรมการของบริษัทพ้นจากตําแหน่งทัง้คณะและให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการของบริษัทขึน้ใหม่ ทัง้นี ้กรรมการท่ีพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระ มีดงันี ้

1. นายโยชิอากิ อิชิมรูะ 2. นายสวุฒัน์ สืบสนัติกลุ 
3.      นายโอภาส ศรีพรกิจขจร 4. นายเกษมศกัด์ิ มสัยวาณิช 
5.      นายเคียวซเุกะ ซาซากิ 6. นายชิเกะซกึ ุฟคุดุะ 
7.     นายจิโร่ นิชิยาม่า 8.     นางสาวกนกพร องัสนุทรสฤษด์ิ 
9.      นายสวิุช สวุรุจิพร  

  หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกบคุคลท่ีจะเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทมิได้ผ่านขัน้ตอนของคณะกรรมการสรรหาเน่ืองจาก
บริษัทไม่มีการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท            
โดยคดัเลือกบคุคลท่ีมีคณุสมบติัตามท่ีพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (และท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) พระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ประกาศของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ีเก่ียวข้องกําหนด   

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีครบวาระทัง้ 9 ท่าน ได้แก่  
1.      นายโยชิอากิ อิชิมรูะ 2. นายสวุฒัน์ สืบสนัติกลุ 
3.      นายโอภาส ศรีพรกิจขจร 4. นายเกษมศกัด์ิ มสัยวาณิช 
5.      นายเคียวซเุกะ ซาซากิ 6. นายชิเกะซกึ ุฟคุดุะ 
7.     นายจิโร่ นิชิยาม่า 8.     นางสาวกนกพร องัสนุทรสฤษด์ิ 
9.      นายสวิุช สวุรุจิพร  

กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่ 

จากผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท นายสวุฒัน์ สืบสนัติกลุ นายโอภาส ศรีพรกิจขจร และนายเกษมศกัด์ิ  
มสัยวาณิช ได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

สําหรับรายละเอียดคณุสมบติัของผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท รวมถึงประวติั การถือหุ้นในบริษัท การ
ดํารงตําแหน่งในบริษัทอ่ืน จํานวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุม ตลอดจนนิยามของกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย
ลําดบัท่ี 7 
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คะแนนเสียงเพื่อการลงมต:ิ หลกัเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 14 รายละเอียด
ปรากฏตามส่ิงท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 6  

 

วาระที่ 7 พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: บริษัทไม่มีการแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเพ่ือทําหน้าท่ีในการพิจารณา
กําหนดคา่ตอบแทนของกรรมการ แต่คณะกรรมการของบริษัทพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการของบริษัท
ในปีท่ีผ่านมา และเปรียบเทียบอ้างอิงกบัอตุสาหกรรมในประเภทเดียวกบับริษัท ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย ค่าตอบแทนราย
เดือน คา่บําเหน็จกรรมการ และเบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท 
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุติักําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับ   
ปี 2560 เป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ไม่เกิน 15 ล้านบาท เพ่ือจดัสรรให้แก่กรรมการทัง้คณะ ซึง่มีจํานวนเท่ากบัปีท่ีผ่านมา โดยไม่มีสิทธิ
ประโยชน์อ่ืน 
 
ข้อมูลการเปรียบเทยีบค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา 

รายละเอียด ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 
คา่ตอบแทนกรรมการ 15 ล้านบาท 15 ล้านบาท 15 ล้านบาท 
สิทธิประโยชน์อ่ืน ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 
คะแนนเสียงเพื่อการลงมต:ิ คะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

วาระที่ 8 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีสาํหรับปีบัญชี 2560 และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: ตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กําหนดให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
สามญัประจําปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจะแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีคนเดิมอีกก็ได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนออนมุติัการแต่งตัง้ นายมนญู มนสูขุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4292 (เป็นผู้ลงลายมือช่ือ
ในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ในปี 2558 และ 2559)และ/หรือนายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตเลขท่ี 4301 (ไม่เคยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5035 
(ไม่เคยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) แห่ง บริษัท  ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท
สําหรับปีบญัชี 2560 โดยให้ผู้สอบบญัชีท่านใดท่านหนึง่เป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท และเสนอ
ให้กําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีเป็นจํานวนเงิน 2,470,000 บาท ซึง่เพ่ิมขึน้ร้อยละ 5.11 จากอตัราเดิมในปี 2559 เน่ืองจาก
ผู้สอบบญัชีต้องมีขอบข่ายการตรวจสอบเพ่ิมขึน้ในขัน้ตอนและความรับผิดชอบตามกฎเกณฑ์ท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตารางเปรียบเทียบคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี                                              (หน่วย : บาท) 

 รอบปีบญัชี 2560 รอบปีบญัชี 2559 รอบปีบญัชี 2558 

ค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะกิจการ
และงบการเงินรวมประจําปี 

1,540,000.- 1,480,000.- 1,450,000.- 

ค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะกิจการ
และงบการเงินรวมรายไตรมาส 

310,000.- 290,000.- 280,000.- 

 รวมคา่สอบบญัชี 2,470,000.- 2,350,000.- 2,290,000.- 
คา่บริการอ่ืน - - - 
อตัราการเพ่ิม/ลดเป็นร้อยละ 5.11 2.62 3.62 
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ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ นายมนูญ มนูสุข      
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4292 และ/หรือนายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4301 และ/หรือ นางนิสากร  
ทรงมณี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5035 แห่ง บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ  สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 

สําหรับปีบญัชี 2560 โดยให้ผู้สอบบญัชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และ
กําหนดค่าสอบบญัชีของผู้สอบบญัชีเป็นจํานวนเงิน 2,470,000 บาท (สองล้านส่ีแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) ตามท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเสนอ 

ผู้ สอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้นมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว  

ผู้สอบบญัชีของบริษัท และผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมบางบริษัท ไม่ได้สงักดัสํานกังานสอบบญัชีเดียวกนั เน่ืองจากบริษัท
ย่อย/บริษัทร่วม ได้ใช้สํานกังานสอบบญัชีของตนมาตัง้แตเ่ร่ิมต้นกิจการ และสํานกังานสอบบญัชีดงักล่าวสามารถปฏิบติังานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ไม่มีปัญหาลา่ช้า นอกจากนีค้า่บริการวิชาชีพในการสอบบญัชีมีจํานวนไม่สงูมากนกั 
 
คะแนนเสียงเพื่อการลงมต:ิ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)จึงเรียนมาเพ่ือขอเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว โดยแผนท่ี
สถานท่ีประชุมปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 8 ผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์ท่ีจะแต่งตัง้บุคคลอ่ืนมาเข้าร่วมประชมุ และออกเสียง
แทนตนในการประชมุครัง้นี ้โปรดมอบฉนัทะตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมา
ด้วยลําดบัท่ี 9 และย่ืนตอ่ประธานกรรมการหรือผู้ซึง่ประธานกรรมการกําหนดก่อนเข้าร่วมประชมุด้วย ส่วนผู้ ถือหุ้นต่างชาติซึง่แต่งตัง้
ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น โปรดใช้หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค 
แบบใดแบบหนึง่ ปรากฏตามส่ิงท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 9  

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ครัง้ท่ี 45 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตาม
รายละเอียดซึ่งแนบกบัหนงัสือมอบฉันทะ เพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ ถือหุ้นได้ ทัง้นี ้ข้อมลูเก่ียวกบักรรมการอิสระและ
การมีสว่นได้เสียในวาระพิจารณาท่ีเก่ียวข้อง ปรากฏตามส่ิงท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 7 

 
แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าประชมุและเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม ปรากฏ

ตามส่ิงท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 1 และลําดบัท่ี 5  
 
อนึ่ง บริษัทกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุและรับเงินปันผลในวนัท่ี 9 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 

แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 10 มีนาคม 2560 ผู้ ถือหุ้น
สามารถดาวน์โหลดหนงัสือเชิญประชมุพร้อมทัง้เอกสารแนบตา่งๆ ได้ท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.tcccthai.com) 
 

                ขอแสดงความนบัถือ 
  บริษัท ไทยเซน็ทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) 

  
 
 (นายเคียวซุเกะ ซาซากิ) 
 กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
สําเนาเรียน :       -   นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากดั กระทรวงพาณิชย์ 
                          -   นายทะเบียนหลกัทรัพย์ (บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั) 
ฝ่ายทะเบียนหุ้น สายงานกิจการทัว่ไป โทร:  02-6398888 ตอ่ 1411/1412/8909  
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 2 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2559 ครัง้ที่ 44 

บริษัท ไทยเซน็ทรัลเคมี จาํกัด (มหาชน) 
วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 

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

เร่ิมประชมุเวลา 10.00 น. 

นายพชระ วรรธนวินิจ เลขานกุารบริษัทกล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นและรายงานว่า มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจํานวน 117 ราย ถือหุ้นจํานวน 
1,969,371 หุ้น และโดยการรับมอบฉนัทะจํานวน 147 ราย ถือหุ้นจํานวน 570,061,250 หุ้น รวมผู้ ถือหุ้นมาประชมุจํานวน 264 ราย นบัจํานวนหุ้นได้
ทัง้สิน้ 572,030,621 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.8308 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 32 

เน่ืองจากในวนันี ้นายมาซาโตะ ทาเคอิ ประธานกรรมการบริษัท ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ จึงจําเป็นต้องเลือกตัง้ประธานท่ีประชมุสําหรับการประชมุ
นี ้  ทัง้นี ้ตามมาตรา 104 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 35 กําหนดว่าใน
กรณีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ ถ้าไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่
อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ  

เน่ืองจากปัจจบุนั บริษัทไม่มีรองประธาน จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเลือกผู้ ถือหุ้นหนึง่ท่านเป็นประธานท่ีประชมุในวนันี ้

นายเอกฤทธ์ิ บญุปิติ ผู้ ถือหุ้น เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเลือกนายเคียวซุเกะ ซาซากิ ผู้ รับมอบฉนัทะ เป็นประธานในการประชมุ 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นคดัค้านหรือเสนอช่ือผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนเพ่ือทําหน้าท่ีประธานท่ีประชมุ จงึสรุปว่าท่ีประชมุเลือกนายเคียวซเุกะ ซาซากิ ทําหน้าท่ีเป็นประธานท่ี
ประชมุในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ครัง้ท่ี 44 

ประธานท่ีประชมุกลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นสูก่ารประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ครัง้ท่ี 44 ของบริษัท และกล่าวว่ามีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง
จํานวน 117 ราย ถือหุ้นจํานวน 1,969,371 หุ้น และโดยการรับมอบฉนัทะจํานวน 147 ราย ถือหุ้นจํานวน 570,061,250 หุ้น รวมผู้ ถือหุ้นมาประชมุ
จํานวน 264 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 572,030,621 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.8308 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชมุ
ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 32 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้นในวนันี ้กรรมการของบริษัทจํานวน 8 ท่านได้เข้าร่วมประชมุด้วยได้แก่ 
1. นางสาวกนกพร องัสนุทรสฤษด์ิ 
2. นายจิโร่ นิชิยาม่า 
3. นายเออิจิ ฮามาดา 
4. นายเคียวซเุกะ ซาซากิ 
5. นายสวุฒัน์ สืบสนัติกลุ 
6. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร 
7. นายเกษมศกัด์ิ มสัยวาณิช และ 
8. นายสวิุช สวุรุจิพร 

นอกจากนี ้ยงัมีตวัแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัทเข้าร่วมประชมุด้วยเพ่ือตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัการตรวจสอบบญัชีของบริษัท และบริษัทได้
เรียนเชิญทีมงานท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซ่ี จํากดั  มาเข้าร่วมประชมุเพ่ือตอบข้อซกัถามทางกฎหมาย และตรวจสอบการ
นบัคะแนนเสียงให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทด้วย นอกจากนี ้บริษัทได้จดัให้มีผู้ ทําหน้าท่ีเป็นลา่มแปลในการประชมุนี ้

ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระการประชมุ ประธานขอให้เลขานกุารบริษัทชีแ้จงเก่ียวกบัวิธีการดําเนินการประชมุและขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนนของผู้ ถือหุ้น
ในแตล่ะวาระ 

นายพชระ วรรธนวินิจ เลขานกุารบริษัท ชีแ้จงวิธีการดําเนินการประชมุและขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนนของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้
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1. การประชมุจะพิจารณาเร่ืองตามลําดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชมุ โดยจะนําเสนอข้อมลูในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือ
ผู้ รับมอบฉนัทะซกัถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสําหรับวาระนัน้ ๆ กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องการซกัถามหรือแสดงความเห็น 
กรุณายกมือขึน้และขอให้ผู้ ถือหุ้นแจ้งช่ือและนามสกลุ และในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ กรุณาแจ้งช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับมอบฉนัทะมาให้
ท่ีประชมุทราบด้วยทกุครัง้ 

2. ผู้ ถือหุ้นทกุท่านมีคะแนนเสียงหนึง่เสียงตอ่หนึง่หุ้น 

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะแตล่ะท่านจะได้รับแจกบตัรลงคะแนนเสียงขณะลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ หากผู้ ถือหุ้น
ท่านใดยงัไม่ได้รับบตัรลงคะแนนเสียง กรุณายกมือขึน้เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบการออกบตัรลงคะแนนเสียงให้กบัท่านตอ่ไป 

4. การออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระ ยกเว้นวาระท่ี 2 และ 3 ซึง่เป็นวาระเสนอเพ่ือรับทราบ และวาระท่ี 6 เร่ืองการเลือกตัง้กรรมการ ผู้ ถือหุ้น
หรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียงในวาระนัน้ ขอให้ออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงท่ีได้รับแจกขณะ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ เม่ือเรียบร้อยแล้วขอให้ยกมือเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บบตัรลงคะแนนเสียง ในการลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน
เสียง หากมีการลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือมีการแก้ไขแต่ไม่มีการลงลายมือช่ือกํากบั หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้น
กรณี Custodian) หรือมีการขีดฆา่บตัรทัง้บตัร จะถือเป็นบตัรเสีย 

 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมิได้คดัค้าน หรือ งดออกเสียง จะถือวา่ท่านเห็นด้วย ท่านไม่ต้องกรอกบตัรลงคะแนนเสียง หรือสง่บตัร
ลงคะแนนเสียง 

5. สําหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 6 เร่ืองการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตําแหน่งตามวาระ ขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉนัทะออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงตามรายช่ือกรรมการท่ีเสนอเป็นรายบคุคล และบริษัทจะใช้วิธีการเลือกตัง้กรรมการตามท่ี
ข้อบงัคบัข้อ 14 ของบริษัทกําหนดไว้ คือ วิธีแบบสะสมหรือ Cumulative Voting สว่นรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะแจ้งให้
ทราบในวาระดงักลา่ว ในการเก็บบตัรลงคะแนนเสียงสําหรับการเลือกตัง้กรรมการ บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทัง้หมด เพ่ือนบัคะแนน
เสียงการเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

6. ในการนบัคะแนนเสียงในทกุวาระ ยกเว้นวาระท่ี 6 เร่ืองการเลือกตัง้กรรมการ บริษัทจะนบัคะแนนเสียงตามบตัรลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 
บริษัทจะนําคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในวาระนัน้หกัออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุ ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็น
คะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีไม่มีผู้ ใดคดัค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ให้ถือวา่ ท่ีประชมุเห็นด้วยหรือมีมติอนมุติั  

นอกจากนี ้ในการนบัคะแนนเสียง เพ่ือมิให้เป็นการเสียเวลาระหวา่งท่ีรอการนบัคะแนนเสียง ประธานในท่ีประชมุอาจขอให้ท่ีประชมุพิจารณา
วาระถดัไป 

ประธานสอบถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามเก่ียวกบัวิธีการประชมุและการลงคะแนนหรือไม่  

เม่ือผู้ ถือหุ้นไม่มีข้อซกัถาม ประธานจึงเร่ิมดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้ 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 43 

ประธานเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 43 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2558 ตามสําเนารายงานการ
ประชมุ ซึง่ได้บนัทึกถกูต้องตามความเป็นจริงและได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วก่อนการประชมุ 

ประธานถามท่ีประชมุวา่ มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามหรือไม่  

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถาม ประธานขอให้ท่ีประชมุออกเสียงลงคะแนนโดยการอนมุติัวาระนีจ้ะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 43 ประชมุเม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียง  

เห็นด้วย  572,090,006 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
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ไม่เห็นด้วย  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
 งดออกเสียง 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

วาระที่ 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงานประจาํปีของคณะกรรมการ 

ประธานกล่าวต่อท่ีประชมุว่า คณะกรรมการขอถือโอกาสนีนํ้าเสนอข้อมลูให้ผู้ ถือหุ้นทราบภาพรวมเก่ียวกบัผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2558 โดย
ประธานในฐานะกรรมการผู้จดัการใหญ่จะเป็นผู้รายงานตอ่ท่ีประชมุ  

นายเคียวซเุกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดัการใหญ่ กลา่วขอบคณุผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายท่ีให้การสนบัสนนุบริษัทเป็นอย่างดี บริษัท ไทยเซน็ทรัลเคมี จํากดั 
(มหาชน) ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานในฐานะผู้ผลิตและจําหน่ายปุ๋ ยเคมีรายใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทยมาเป็นเวลา  43 ปีแล้ว โดยได้รับการ
สนบัสนนุและความร่วมมืออย่างดีจากผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คูค้่า ชมุชนท้องถ่ินและเกษตรกร 

ในปี 2558 เศรษฐกิจไทยยงัคงฟืน้ตวัอย่างต่อเน่ือง ซึ่งมีสาเหตจุากการท่ีรัฐใช้จ่ายเพ่ิมเติมและธุรกิจท่องเท่ียวท่ีคึกคกั แม้ว่าการฟืน้ตวัดงักล่าวจะถูก
จํากดัจากการสง่ออกท่ีอ่อนตวัลงเน่ืองจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและผลผลิตในภาคเกษตรท่ีลดลงก็ตาม 

การดําเนินการของบริษัทได้รับผลกระทบอย่างมากจากความต้องการปุ๋ ยเคมีท่ีลดลงเน่ืองจากมีนํา้ไม่เพียงพอในการทําการเกษตร ทัง้นี ้ เพราะฝนท่ีตก
ช้าลงและปริมาณนํา้ฝนน้อยลง นอกจากนี ้รัฐบาลยงัจํากดัปริมาณนํา้ในระบบชลประทานอีกด้วย 

นอกจากการขาดแคลนนํา้แล้ว ราคาผลผลิตของเกษตรกรท่ีลดลง โดยเฉพาะราคาข้าวเปลือกและยางพารา ทําให้อํานาจการซือ้ของเกษตรกรไม่อาจฟืน้
ตวัและอยู่ในภาวะแผ่วตวัตลอดทัง้ปี เพ่ือสนบัสนนุเกษตรกร บริษัทได้เข้าร่วมโครงการลดราคาคา่ปุ๋ ยของรัฐ 

แม้จะอยู่ในสภาวการณ์ลําบาก แตฝ่่ายจดัการยงัคงบริหารบริษัทตามนโยบายการดําเนินกิจการเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนในการลงทนุท่ีน่าพอใจแก่ผู้ ถือหุ้น
ทกุราย โดยนโยบายดงักลา่วได้แก่  

1) การเฝ้าดตูลาดอย่างใกล้ชิดเพ่ือหาความต้องการท่ีแท้จริงและสิ่งท่ีเกษตรกรต้องการ เพ่ือให้แผนการผลิตมีประสิทธิภาพสงูสดุ รวมทัง้เพ่ือให้
แผนการจดัซือ้ของบริษัทมีความยืดหยุ่นพอท่ีจะทําให้สินค้าคงเหลือค้างอยู่น้อยท่ีสดุ 

2) ดแูลให้ผลิตภณัฑ์มีคณุภาพตามมาตรฐานสงูสดุ 
3) ปรับปรุงผลิตภาพอย่างสม่ําเสมอ 
4) ไม่มีการเก็งกําไร และ 
5) ให้ลกูค้าและเกษตรกรมีความพงึพอใจสงูสดุ 

ด้วยเหตนีุ ้บริษัทสามารถทํากําไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ในปี 2558 จํานวน 1,365 ล้านบาท และมีกําไรตอ่หุ้น 2.33 บาท  

หากท่านต้องการรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดดรูายงานการเงินและข้อมลูในรายงานประจําปี ซึง่ได้นําสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามในประเดน็ข้อสงสยั 

นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น กล่าวช่ืนชมบริษัทท่ีสามารถจดัการประชมุผู้ ถือหุ้นได้เร็วกว่าบริษัทจดทะเบียนอ่ืน แม้ว่าปีนีจ้ะช้ากว่าปีท่ีผ่านมา 2 วนัก็
ตาม และกล่าวว่าตนขอขอบคณุพนกังานทกุระดบัเพ่ิมเติมจากการท่ีประธานกล่าวขอบคณุผู้ มีส่วนได้เสียด้วย ในเร่ืองผลการดําเนินงาน จากรายงาน
ประจําปีหน้า 13 เร่ืองอตัราส่วนทางการเงินซึง่จะแสดงถึงสขุภาพของบริษัท ในเร่ืองของระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย บริษัทมีระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉล่ีย 30 
วนัเศษ แต่มีระยะเวลาในการชําระหนี ้28 วนัเศษ บริษัทรับเงินเข้ามาช้ากว่าท่ีบริษัทจ่ายออกไป ตนเห็นว่าบริษัทควรมีระยะเวลาการเก็บเงินเข้ามาเร็ว
และระยะเวลาชําระหนีช้้าเพ่ือจะได้มีเงินหมนุเวียน นอกจากนัน้ บริษัทใช้เวลาในการขายสินค้ามากขึน้ จากข้อมลูปี 2556 บริษัทใช้เวลาในการขาย
สินค้า 53 วนั ปี 2557 ใช้เวลา 49 วนั ปี 2558 ใช้เวลา 76 วนั เม่ือบริษัทใช้เวลาขายสินค้านานขึน้ เงินก็จะไปจมกบัสต็อกสินค้า อีกประเด็นคืออตัราส่วน
แสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratios) ในปี 2556 บริษัทมี ROA (อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม) เท่ากบั 20.7 ปี 2557 ลดลง
เหลือ 16.54 และปี 2558 ลดลงเหลือ 12.43 ซึง่มีแนวโน้มลดลง ตนไม่แน่ใจว่าปี 2559 ซึง่มีภยัแล้งเกิดขึน้ ROA ของบริษัทจะลดลงต่ํากว่านีจ้นเป็น
ตวัเลขตวัเดียวหรือไม่ และจะมีหนทางใดท่ีทําให้ ROA เพ่ิมขึน้  
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นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดัการใหญ่ ขอบคณุผู้ ถือหุ้นสําหรับการช่ืนชมในเร่ืองการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นได้เร็วขึน้และขอน้อมรับการขอบคณุผู้ มี
ส่วนได้เสียท่ีเป็นพนักงานของบริษัททุกระดับ สําหรับเร่ืองความคิดเห็นในเร่ืองระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉล่ียควรจะสัน้ลงนัน้ บริษัทไม่มีการกําหนด
ระยะเวลาการเก็บหนีใ้นแตล่ะปีท่ีแน่นอน ระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉล่ียท่ีเพ่ิมขึน้ในปี 2558 นัน้ เป็นการจดัแคมเปญกระตุ้นยอดขายในช่วงท่ีภาวะตลาดมี
การอ่อนตวัลงเน่ืองจากภาวะภยัแล้ง และเพ่ือเป็นการรักษายอดขาย ราคา บริษัทได้ขยายระยะเวลาในการเก็บหนีใ้ห้กบัผู้แทนจําหน่ายของบริษัทซึง่ทํา
ให้ระยะเวลาในการเก็บหนีข้องปีท่ีผ่านมาเพ่ิมขึน้จากปีก่อน อนัท่ีจริงแล้ว บริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของกระแสเงินสดแล้วว่ามีจํานวนเพียงพอ
และตรวจสอบฐานะเงินสดอย่างรอบคอบ บริษัทหลีกเล่ียงการขาดกระแสเงินสด ส่วนอีกคําถามท่ีเก่ียวกับอัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน เป็นความจริงท่ี ROA ของบริษัทลดลงในปีท่ีผ่านๆ มา เน่ืองจากในปี 2556 เป็นปีท่ีบริษัทมีกําไรสงูสดุเป็นประวติัการณ์ ปี 2557 บริษัทมี
กําไรสงูสดุในประวติัการณ์ลําดบัท่ีสอง และในปี 2558 บริษัทมีกําไรลดลงเน่ืองจากความต้องการปุ๋ ยในตลาดลดลงอนัเป็นผลมาจากสถานการณ์ภยัแล้ง 
บริษัทประมาณการว่าความต้องการปุ๋ ยในประเทศจะลดลงร้อยละ 14-15 และการแข่งขนัในตลาดก็จะรุนแรงขึน้ ซึง่ก็อาจจะทําให้กําไรของบริษัทลดลง
ด้วย อย่างไรก็ดี บริษัทพยายามรักษาอตัราการทํากําไรไว้ซึง่บริษัทก็สามารถทําได้และทําได้ดีกว่าปีท่ีผ่านมา แต่เน่ืองจากรายได้ของบริษัทลดลง จึงทํา
ให้กําไรสทุธิของบริษัทลดลงและ ROA ก็ลดลงจากปีท่ีผ่านมาด้วย อย่างไรก็ดี ตนเห็นวา่ ROA ท่ีสงูกวา่ร้อยละ 10 ถือวา่เป็นจํานวนท่ีสงูเม่ือเปรียบเทียบ
กบัมาตรฐานในอตุสาหกรรมเดียวกนั และบริษัทจะรักษา ROA ให้อยู่ในระดบัสงูตอ่ไป  

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ ถือหุ้ น กล่าวว่าอัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงานจะสะท้อนมาจากการท่ีกําไรลดลง กําไรลดลงทําให้ EPS 
(Earning per share – กําไรตอ่หุ้น) ลดลง เม่ือ EPS ลดลงก็จะสะท้อนไปท่ี P/E Ratio (Price Earnings Ratio – อตัราส่วนราคาต่อกําไร) สงูขึน้ เม่ือ P/E 
Ratio สงูขึน้ ความมัง่คัง่ของผู้ ถือหุ้นก็จะลดลงเพราะราคาตลาดก็จะต้องลดลง และได้กล่าวต่อว่าจากรายงานประจําปีหน้า 17 บอกถึงสขุภาพของ
บริษัทในอีกรูปแบบหนึ่ง ยอดขายลดลงเป็นไปตามสภาวะตลาดซึ่งตนก็เห็นใจฝ่ายขาย สิ่งหนึ่งท่ีบริษัทควบคมุได้คือต้นทนุ แต่ในเร่ืองค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหารมีจํานวนเพ่ิมขึน้ร้อยละ 13 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา ซึ่งเป็นเร่ืองภายในบริษัทท่ีน่าจะควบคมุได้ เช่น ค่าสอบบญัชีควรจะลดลงแต่กลบั
เพ่ิมขึน้ คา่ตอบแทนกรรมการมีจํานวนคงท่ีควรจะลดลงหรือไม่ แตท่ัง้นีไ้ม่รวมถึงการลดเงินเดือนพนกังาน  

นายเออิจิ ฮามาดา กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน อธิบายถึงการเพ่ิมขึน้ของค่าใช้จ่ายขายและบริหารนัน้มีสาเหตุมาจากการท่ีบริษัทจัด
รายการสง่เสริมการขายโดยสง่สินค้าไปยงัผู้แทนจําน่ายของบริษัทจํานวนมากโดยไม่ลดราคาลง คา่ใช้จ่ายจงึมีจํานวนมาก 

นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น กลา่วเพ่ิมเติมวา่ตนเข้าใจถึงสภาวะของตลาดในปัจจบุนั อย่างไรก็ดี เม่ือบริษัทรู้ว่าค่าใช้จ่ายบางอย่างจะเพ่ิมขึน้ บริษัทก็
ควรจะลดคา่ใช้จ่ายประการอ่ืนเพ่ือให้จํานวนรวมคา่ใช้จ่ายไม่เพ่ิมขึน้  

นายวิรัตน์ คสูกลุ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า คําถามแรก ธุรกิจของบริษัทคือปุ๋ ยเคมี ซึ่งปัจจบุนัสงัคมเร่ิมเน้นปุ๋ ยอินทรีย์มากขึน้ ดงันัน้อาจมีผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานของบริษัทในอนาคต อยากทราบวา่บริษัทมีแนวทางป้องกนัหรือแก้ไขในเร่ืองนีอ้ย่างไรบ้าง คําถามท่ีสอง ต้นทนุของบริษัทท่ีเพ่ิมขึน้นัน้แม้ว่า
จะเพ่ิมขึน้ไม่มากแต่อนัท่ีจริงควรจะลดลงได้เน่ืองจากราคาพลงังานเช่น ไฟฟ้า นํา้มนั ลดลง ต้นทนุทางการขนส่งควรจะลดลงด้วยเน่ืองจากราคานํา้มนั
ลดลง เร่ืองนีข้ึน้อยู่กบัการท่ีบริษัทจะสามารถควมคมุประสิทธิภาพในการบริหารได้หรือไม่ 

นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดัการใหญ่ กล่าวว่า ข้อกงัวลในเร่ืองของปุ๋ ยเคมีนัน้ สินค้าของบริษัทคือปุ๋ ยเคมีซึ่งไม่เหมือนกบัเคมีอินทรีย์ ปุ๋ ยเคมี
ผลิตจากแร่ธาตท่ีุได้จากธรรมชาติ วตัถดิุบในการผลิตมาจากใต้พืน้ดิน และโดยปกติแล้ว ส่วนประกอบของปุ๋ ยเคมีไม่เป็นอนัตรายต่อสิ่งแวดล้อมหรือต่อ
มนษุย์หากมีการใช้ท่ีเหมาะสมทัง้ปริมาณและวิธีการใช้ นอกจากนี ้การเพ่ิมธาตอุาหารในดินเพ่ือการปลกูพืชนัน้จําเป็นต้องใช้ปุ๋ ยเคมี เน่ืองจากสามารถ
ให้สารอาหารได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของพืช ส่วนปุ๋ ยอินทรีย์นัน้เน่ืองจากวตัดิุบในการผลิตเป็นสารอินทรีย์จึงมีปริมาณสารอาหารไม่คงท่ี ซึ่ง
ไม่อาจตอบสนองความต้องการสารอาหารของพืชทัง้โลกได้ สิ่งท่ีบริษัทกระทําคือประชาสมัพนัธ์ให้สาธารณชนได้มีความเข้าใจถกูต้องมากขึน้ในปุ๋ ยเคมี 
รวมถึงวิธีการใช้ปุ๋ ยเคมีท่ีเหมาะสมด้วย สว่นคําถามในเร่ืองของต้นทนุและประสิทธิภาพในการผลิตนัน้ บริษัทได้มีการลงทนุเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ผลิตสินค้าอย่างตอ่เน่ือง อาธิเช่น การลงทนุในโครงการปรับปรุงการขนสง่ภายในโรงงานของบริษัทโรงหนึ่งเพ่ือปรับปรุงความสามารถในการขนส่งสินค้า
และเป็นการประหยดัค่าแรงงานด้วย อย่างไรก็ดี ในปี 2558 จะยงัไม่สามารถเห็นผลของการเพ่ิมประสิทธิภาพ แต่คาดว่าจะสามารถแสดงผลของการ
เพ่ิมประสิทธิภาพตอ่ผู้ ถือหุ้นได้ในปีถดัไป  

นายเดชา สนุทรารชนุ ผู้ ถือหุ้น สอบถามดงันี ้คําถามแรก ปีท่ีผ่านมายอดขายของบริษัทลดลงร้อยละ 16 เน่ืองจากภยัแล้ง การท่ียอดขายลดลงนัน้ยอด
กําลงัผลิตลดลงด้วยหรือไม่ คําถามท่ีสอง เม่ือยอดขายลดลง ส่วนแบ่งทางการตลาดลดลงด้วยหรือไม่ หากสามารถเปิดเผยตวัเลขได้ด้วยขอให้เปิดเผย
ด้วย และคําถามสดุท้ายซึ่งอาจจะตอบในวาระนีห้รือวาระอ่ืนตามท่ีประธานเห็นสมควร บริษัทคาดว่าสถานการณ์ในปี 2559 จะเป็นอย่างไรซึ่งเม่ือ
พิจารณาแล้วสถานการณ์ภยัแล้งน่าจะรุนแรงกวา่ปีท่ีผ่านมา  
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นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดัการใหญ่ กล่าวว่า สําหรับคําถามแรก แม้ว่ายอดขายของบริษัทจะลดลงแต่ productivity ของบริษัทไม่ลดลง 
สําหรับคําถามท่ีสองเร่ืองส่วนแบ่งการตลาด โดยปกติแล้วบริษัทไม่เปิดเผยส่วนแบ่งทางการตลาดเน่ืองจากมีประเด็นทางด้านการแข่งขนั อย่างไรก็ดี 
ส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทในปีท่ีผ่านมาไม่ลดลง สําหรับคําถามสดุท้าย ตามท่ีได้ทราบกนัโดยทัว่ไปแล้วว่าระดบันํา้ในเข่ือนเก็บกกันํา้หลกัของ
ประเทศอยู่ในระดบัต่ําเป็นประวติัการณ์และสภาวะภยัแล้งมีความรุนแรงท่ีสดุในรอบสองทศวรรษ ขณะนีมี้การปลกูข้าวนาปรังน้อยมาก อย่างไรก็ดี คาด
วา่ภยัแล้งจะเร่ิมคลี่คลายกลางปีนีเ้ม่ือมีฝนตกลงมา และในช่วงคร่ึงปีหลงั คาดวา่ตลาดก็น่าจะดีขึน้ บริษัทตัง้ใจจะขยายธรุกิจให้ดีขึน้กวา่ปีท่ีผ่านมา 

นางสาวเจนจิรา สมบติัเจริญวงศ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงรายงานประจําปีหน้า 12 หวัข้อเงินปันผลต่อหุ้นว่ามีการพิมพ์ผิดพลาดหรือไม่ โดยในปี 2558 
บริษัทจ่ายเงินปันผล 1.50 บาท แต่เงินปันผลปรากฏในรายงานประจําปีเป็นจํานวน 2.30 บาท ส่วนปี 2557 บริษัทจ่ายเงินปันผล 2.30 บาท แต่เงินปัน
ผลท่ีปรากฏในรายงานประจําปีเป็นจํานวน 2.20 บาท และปี 2556 บริษัทจ่ายเงินปันผล 2.20 บาท แตเ่งินปันผลท่ีปรากฏในรายงานประจําปีเป็นจํานวน 
1.40 บาท 

นายเออิจิ ฮามาดา กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน อธิบายว่าได้มีหมายเหตดุ้านล่างของจํานวนเงินดงักล่าวว่า เงินปันผลต่อหุ้นจ่ายจากผล
ประกอบการของปีท่ีผ่านมา ดงันัน้จํานวนเงินปันผลท่ีปรากฏในรายงานประจําปีเป็นจํานวนท่ีถกูต้องแล้ว ยกตวัอย่างเช่น ในปี 2558 จํานวนเงินปันผล
ตอ่หุ้นเท่ากบั 2.30 บาท ซึง่เงินปันผลดงักลา่วจ่ายจากผลประกอบการของปี 2557  

นางสาวเจนจิรา สมบติัเจริญวงศ์ ผู้ ถือหุ้น กลา่วช่ืนชมลา่มในการประชมุวา่สามารถแปลได้อย่างถกูต้อง 

นายชยัรัตน์ พลาติกานนท์ ผู้ ถือหุ้น กล่าวว่า ในหน้าแรกของรายงานประจําปี ท่านประธานบริษัทได้กล่าวว่าพอใจในผลประกอบการของบริษัทแต่ใน
ความเป็นจริงแล้วยอดขายลดลงและกําไรลดลงและได้สอบถามถึงสภาวะธุรกิจของปี 2559 ท่ีเขียนไว้ในหน้า 22 และ 32 ของรายงานประจําปีว่า มีการ
ปลกูข้าวนาปรังลดลงมากและคาดวา่การใช้ปุ๋ ยในตลาดของปีนีจ้ะลดลงจากปี 2558 ประมาณร้อยละ 10 และจากท่ีผู้บริหารได้กล่าวไว้เม่ือสกัครู่ว่าคาด
ว่ายอดขายของบริษัทจะกลบัมาเป็นปกติหากมีฝนตกลงมา นอกจากนี ้ผลกระทบของปี 2558 มีดงันี ้กําไรบริษัทลดลงเน่ืองมาจากยอดขายท่ีลดลงสืบ
เน่ืองมาจากกําลงัการซือ้ของเกษตรกรลดลงอนัมีสาเหตมุาจากราคาพืชไร่ลดลง ราคาขายสินค้าของบริษัทก็ลดลงเน่ืองจากเหตผุลสองประการคือการ
แข่งขนัและการท่ีรัฐบาลขอให้บริษัทลดราคาปุ๋ ยลงมาบางสตูร เช่นข้าวหรือ ยางพารา ตนอยากทราบว่าสตูรใดบ้าง ซึ่งการกําหนดราคาจะสิน้สดุลงใน
เดือนพฤษภาคม 2559 แตต่นได้อ่านหนงัสือพิมพ์เม่ือสองวนัท่ีผ่านมา มีข่าวว่ากระทรวงพาณิชย์ได้ขอให้บริษัทตรึงราคาขายปุ๋ ย อยากทราบว่าข้อตกลง
เป็นอย่างไร นอกจากนี ้บริษัทได้เขียนไว้ในหน้าท่ี 18 ของรายงานประจําปีว่าการการส่งออกผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรลดลงเน่ืองจากการบริโภคของ
ประเทศจีนลดลง และราคานํา้มนัลดลงสง่ผลให้ราคายางพาราลดลงตามไปด้วย อยากจะถามว่าในคร่ึงปีหลงัของปี 2559 สิ่งท่ีตนได้กล่าวมาทัง้หมดจะ
มีผลกระทบตอ่บริษัทหรือไม่ อย่างไร 

นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดัการใหญ่ กล่าวว่า บริษัทผลิตปุ๋ ยเคมีขายให้กับภาคการเกษตรซึ่งธุรกิจภาคการเกษตรนัน้ได้รับผลโดยตรงจาก
สภาพดินฟ้าอากาศโดยเฉพาะอย่างย่ิงปริมาณฝนซึง่บริษัทไม่สามารถควบคมุปัจจยัดงักล่าวได้ ดงันัน้ความต้องการของตลาดหรือผลประกอบการของ
บริษัทจึงขึน้อยู่กบัสภาพดินฟ้าอากาศ และท่ีได้กล่าวไปแล้วว่าบริษัทคาดว่าภยัแล้งจะคล่ีคลายในคร่ึงปีหลงั มีหลกัฐานยืนยนัว่าปรากฏการณ์เอลนีโญ
ซึง่มีผลกระทบอย่างมากกบัภยัแล้งในประเทศได้ถึงจดุสงูสดุแล้วในปีท่ีผ่านมาและบริษัทก็คาดว่าสภาพดินฟ้าอากาศก็จะค่อยๆ กลบัสู่สภาวะปกติใน
กลางปีนี ้ในส่วนด้านการตลาดนัน้ บริษัทพยายามรักษายอดขายให้คงท่ีในภาวะตลาดซบเซาโดยการรักษาความสมัพันธ์ท่ีดีต่อลกูค้า จัดกิจกรรม
สง่เสริมการขายท่ีดี และบริษัทก็ระมดัระวงัต้นทนุ คา่ใช้จ่ายเพ่ือจะทํากําไรให้ได้มากท่ีสดุเท่าท่ีจะทําได้  

นายชยัรัตน์ พลาติกานนท์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ประธานต้องการจะผ่านไปพิจารณาวาระท่ีสามหรืออนญุาตให้ตนสอบถามคําถามในวาระนีห้รือจะให้จบ
วาระนีก่้อนแล้วให้ตนสอบถามเน่ืองจากอาจใช้เวลานาน 

นายเคียวซเุกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดัการใหญ่ กลา่ววา่ตนอยากให้ท่ีประชมุผ่านไปพิจารณาวาระท่ีสามและจะเปิดโอกาสให้ซกัถามต่อไป และได้ขอให้ท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2558 และรายงานประจําปีของคณะกรรมการ 

 ท่ีประชมุรับทราบรายงานการดําเนินงานของบริษัทในปี 2558 และรายงานประจําปีของคณะกรรมการ 
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วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกลา่วตอ่ท่ีประชมุวา่ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้จดัให้มีการทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือ
รับทราบ รายละเอียดของรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏตามรายงานประจําปีหน้า 97 และ 98 ซึง่จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญ
ประชมุ และได้เชิญนายสวุฒัน์ สืบสนัติกลุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กลา่วสรุปรายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

นายสวุฒัน์ สืบสนัติกลุ ประธานกรรมคณะการตรวจสอบ ได้กล่าวสรุปรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2558 รวมถึงความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัการดําเนินการของบริษัทในด้านตา่งๆ ให้ท่ีประชมุรับทราบโดยมีสาระสําคญัดงันี ้

1. เร่ืองการสอบทานการจดัทํารายการทางการเงินประจําปี 2558 ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้การทําหน้าท่ีพิจารณางบการเงินราย
ไตรมาสและงบการเงินประจําปีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้สอบบญัชีและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชมุเพ่ือ
พิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปีเพ่ือทบทวนถึงความถกูต้องและครบถ้วนของรายงานทางการเงิน การปรับปรุง
รายงานทางการเงิน เพ่ือให้มัน่ใจวา่งบการเงินท่ีบริษัทจดัทําขึน้ได้มีการปฏิบติัให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายและมาตรฐาน
ทางการรายงานทางการเงินหรือไม่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกบัผู้สอบบญัชีของบริษัทวา่ งบการเงินของบริษัท
และงบการเงินรวมสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ท่ีฝ่ายจดัการของบริษัทได้จดัทําขึน้แสดงผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน
เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีและหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปตามท่ีควร และบริษัทยงัได้มีการเปิดเผยข้อมลูท่ีมีสาระสําคญัไว้ใน
หมายเหตปุระกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ ในสว่นของการทํารายการเก่ียงโยงกนัและรายการท่ีอาจจะมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกนัพิจารณาการทํารายการระหวา่งกนัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้
การปฏิบติัได้เป็นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและคํานงึถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัท  

2. เร่ืองการสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคมุภายในบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกนัสอบทานและทบทวนระบบการ
ควบคมุภายในร่วมกบัผู้บริหารและหวัหน้าสํานกัตรวจสอบภายในเป็นประจําทกุไตรมาสเพ่ือพิจารณาระบบการควบคมุของบริษัทใน
ด้านการดําเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบติัตามข้อกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท จากการสอบทานระบบการ
ควบคมุในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ ระบบการควบคมุภายในของบริษัทอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและเพียงพอ ไมพ่บ
ประเดน็ปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญัท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายและฐานะทางการเงินของ
บริษัทและอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย ข้อบงัคบัและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  

ในการกําหนดดแูลสํานกัตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนการปฏิบติังานประจําปีของสํานกัตรวจสอบภายใน
ในการปฏิบติังานตามแผนและประเมินผลการปฏิบติังาน รวมถึงให้คําแนะนําและติดตามการดําเนินการแก้ไขประเดน็ท่ีมีสาระสําคญั
ซึง่อาจจะกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและการรายงานทางการเงินอย่างสม่ําเสมอตามท่ีเห็นสมควร 

3. การบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบได้สนบัสนนุให้บริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงตามมาตรฐานสากลท่ียอมรับและ
เป็นไปตามข้อเสนอแนะของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้พ่ือให้บริษัทมีโครงสร้างการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและการสนบัสนนุตอ่การมี
ประสิทธิภาพขององค์กร นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่นโยบายของบริษัทท่ีได้มีการจดัตัง้คณะกรรมการเพ่ือดแูลการ
ปฏิบติังานให้ปฏิบติัตามกฎระเบียบและประมวลจริยธรรมของบริษัทเป็นแนวทางการกํากบัดแูลท่ีแสดงถึงการตระหนกัถึงบทบาทด้าน
จริยธรรมของบริษัทท่ีเน้นการป้องกนัการกระทําผิดตอ่กฎหมายและข้อกําหนดตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ต้องมีการติดตามการปฏิบติัอย่าง
ตอ่เน่ืองตอ่ไป 

โดยสรุปแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะกรรมการอิสระมีความเห็นวา่ รายงานทางการเงินและการควบคมุภายในของบริษัทมีความเพียงพอและ
อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมจงึเรียนให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ 

ประธานเปิดโอกาสให้ท่ีประชมุได้ซกัถามข้อสงสยั  

นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น กลา่วช่ืนชมบริษัทท่ีได้จดัให้มีวาระนีโ้ดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ นําเสนอรายละเอียดตอ่ผู้ ถือหุ้น
รับทราบซึง่ต่างจากบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ตนมีประเดน็ขอเสนอดงันี ้ ในรายงานประจําปีหน้า 127 ตนขอชมเชยคณะกรรมการตรวจสอบท่ีได้ดแูลเร่ือง 
Allowance of debt service / debt stock ซึง่ดีขึน้อย่างมีนยัสําคญั นอกจากนีย้งัมีประเด็นฝากประธานคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจําปี
หน้า 124 หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 4.1 เงินสดในมือ เม่ือบริษัทมีเงินสดสภาพคลอ่งสว่นเกิน Liquidity Ratio ดีมาก เกินกวา่ 1 ตนฝากให้
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คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาในเร่ืองของ Treasury Stock (หุ้นซือ้คืน) โดยการซือ้หุ้นคืนประมาณร้อยละ 5 จะเป็นผลดีตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียหรือไม่ 
ประเดน็ถดัมาในหน้า 126 หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 2 ตนสงสยัในเร่ืองการสํารองเผ่ือหนีส้ญูโดยลกูหนีก้ารค้าท่ีเกินกําหนดชําระมากกว่า 6 
เดือนถึง 12 เดือน มีเพียง 6 ล้านกวา่บาท และลกูหนีก้ารค้าท่ีเกินกําหนดชําระมากกวา่ 1 ปี มีจํานวน 21 ล้านบาท แตบ่ริษัทสํารองหนีส้งสยัจะสญูถึง 
34 ล้านบาท จะเป็นการอนรัุกษ์นิยมมากไปหรือไม่ ในหน้า 129 การหกัคา่เผ่ือคา่ด้อยคา่ 25 ล้านบาท สามารถจดัการอย่างไรได้บ้าง หน้า 152 หมาย
เหตปุระกอบงบการเงินท่ี 18 สว่นต่ํากว่ามลูคา่หุ้นสามญั อยากทราบวา่จะมีวาระท่ีจะเสนอพิจารณาล้างสว่นต่ํากวา่มลูคา่หุ้นสามญักบักําไรสะสม
หรือไม่ หรือจะต้องแสดงจํานวนดงักลา่วตลอดไป อย่างไรก็ดี ในวนันีต้นไม่สามารถอยู่ร่วมประชมุจนจบได้จงึขอฝากคําถามไว้และจะติดตามคําตอบ
จากรายงานการประชมุ 

นายเออิจิ ฮามาดา กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน อธิบายวา่ ประเดน็แรกในเร่ืองบริษัทมีเงินสดในมือเป็นจํานวนมาก โดยปกติบริษัทต้อง
จดัซือ้วตัถดิุบเป็นจํานวนเงินท่ีสงูมาก บริษัทจงึต้องเตรียมเงินไว้ชําระคา่จดัซือ้วตัถดิุบดงักลา่วโดยไม่ใช้เงินกู้ ยืมจากธนาคารเพ่ือเป็นการประหยดั
คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ นอกจากนี ้บริษัทต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู่ถือหุ้นเป็นจํานวนมากในอตัราประมาณร้อยละ 60 ของกําไรสทุธิ จงึจําเป็นต้องสํารองเงิน
สดในมือไว้ บริษัทยงัมีแผนท่ีจะลงทนุในโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการขนสง่ภายในโรงงานซึง่เป็นการลงทนุหลกัของบริษัท คําถามถดัมาในเร่ือง
ลกูหนีก้ารค้าจํานวน 34 ล้านบาท บริษัทได้ทําการสํารองหนีเ้สียตามหลกัการบญัชี ทัง้นี ้ลกูหนีก้ารค้าปกติจะมีการสํารองหนีร้้อยละ 1 หากรายใดเกิน
กําหนดชําระก็จะทําการสํารองร้อยละ 2 ซึง่เป็นการทําให้บริษัทมีฐานะทางการเงินท่ีดี คําถามท่ีสามเร่ืองสว่นต่ํามลูคา่หุ้นสามญั ตนคิดว่าในอดีตเป็น
เวลานานมาแล้ว บริษัทอาจมีการลดทนุหรือเพ่ิมทนุซึง่เป็นธรุกรรมในอดีตไม่ใช่ธรุกรรมในปัจจบุนั 

นายชยัรัตน์ พลาติกานนท์ ผู้ ถือหุ้น กลา่วว่าตนมีคําถามอีกประมาณ 10 คําถาม ท่ีประชมุอาจจะรู้สกึหิวข้าว 

นายเคียวซเุกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดัการใหญ่ กลา่ววา่ผู้ ถือหุ้นสามารถถามคําถามเก่ียวกบัรายงานทางการเงินได้ในวาระถดัไป 

เม่ือไม่มีข้อซกัถาม ประธานขอให้ท่ีประชมุรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ท่ีประชมุรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจาํปีของบริษัทสาํหรับรอบปีบญัชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ประธานกลา่วตอ่ท่ีประชมุวา่ คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการทํางบการเงินประจําปีของบริษัทสําหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซึง่ได้
ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว เพ่ือนําเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีพิจารณาอนมุติั ตามท่ีมาตรา 112 แห่ง
พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 กําหนด รายละเอียดของงบการเงินประจําปีปรากฏในหน้า 97 ถึง หน้า 225 ของรายงานประจําปีซึง่ได้
สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ และขอเชิญนายเออิจิ ฮามาดา กรรมการรองผู้จดัการใหญ่ เป็นผู้กลา่วสรุปเก่ียวกบังบการเงินประจําปีของ
บริษัทท่ีได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้วให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

นายเออิจิ ฮามาดา กรรมการรองผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน กลา่ววา่เน่ืองจากมีการจําหน่ายการลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัทย่อย 3 
บริษัท เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2558 ดงันัน้ เพ่ือประโยชน์ในการเปรียบเทียบข้อมลู จงึได้มีการจดัประเภทรายการทางบญัชีใหม่ในงบกําไรขาดทนุและงบ
กําไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

และได้กลา่วสรุปเก่ียวกบังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ของบริษัทท่ีได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว และงบกํา
ไขขาดทนุเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ตอ่ท่ีประชมุ โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2558 หน้า 101-169 สําหรับ
ภาษาไทยและหน้า 170-225 สําหรับภาษาองักฤษ ดงันี ้ 

  หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2557 2556 2557 2556 

* สินทรัพย์รวม 9,600.7 12,360.1 9,224.2 9,773.7 
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สินทรัพย์รวมท่ีปรากฏในงบการเงินรวมปี 2558 มีจํานวนทัง้สิน้ 9.6 พนัล้านบาท ลดลง 2,759.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.3 ในขณะท่ีสินทรัพย์รวมในงบ
การเงินเฉพาะกิจการมีจํานวน 9.2 พนัล้านบาท ลดลง 549.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.6 โดยมีสาเหตมุาจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด รวมทัง้การลดลงของสินค้าคงเหลือ นอกจากนี ้ยงัมีสาเหตมุาจากการท่ีบริษัทจําหน่ายการลงทนุในหุ้นสามญัในบริษัทย่อย 3 บริษัท ออกไปด้วย 

* หนีส้นิรวม 1,294.7 3,828.1 1,170.6 1,850.0 

หนีส้ินรวมท่ีปรากฏในงบการเงินรวมปี 2558 มีจํานวนทัง้สิน้ 1.3 พนัล้านบาท ลดลงเป็นจํานวนมากถึง 2,533.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 66.2 ซึง่การลดลง
มีสาเหตหุลกัจากการท่ีบริษัทจําหน่ายการลงทนุในบริษัทย่อย ในทํานองเดียวกนั หนีส้ินรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจํานวน 1.2 พนัล้านบาท ลดลง 
679.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 36.7 โดยมีสาเหตหุลกัจากการท่ีเจ้าหนีก้ารค้าลดลง 

* ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 8,306.0 8,532.0 8,053.6 7,923.6 
 
ในปี 2558 สว่นของผู้ ถือหุ้นรวมท่ีปรากฏในงบการเงินรวม มีจํานวนทัง้สิน้ 8.3 พนัล้านบาท ลดลงเลก็น้อยเพียง 226 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.6 เท่านัน้ 
สว่นของผู้ ถือหุ้นในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจํานวน 8.1 พนัล้านบาท เพ่ิมขึน้ 130 ล้านบาทหรือร้อยละ 1.6  

* รายได้จากการขายและ
ให้บริการ 

12,601.0 14,917.7 
(ปรับปรุง) 

12,141.7 14,458.3 

รายได้จากการขายและให้บริการในปี  2558 ท่ีปรากฏในงบการเงินรวม มีจํานวนทัง้สิน้  12.6 พนัล้านบาท ลดลง  2 , 316.7 ล้านบาท หรือร้อยละ  15.5 
ในขณะท่ีรายได้จากการขายและให้บริการในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจํานวน  12.1 พนัล้านบาท ลดลง  2 , 316.6 ล้านบาทหรือร้อยละ  16.0 โดยมีสาเหตุ
หลกัจากการท่ีปริมาณและราคาขายของปุ๋ ยตอ่หน่วยลดลง 

* ต้นทนุขายและให้บริการ 10,399.8 12,108.0 
(ปรับปรุง) 

10,068.3 11,756.8 

ต้นทนุขายและให้บริการในปี  2558 ท่ีปรากฏในงบการเงินรวม มีจํานวนทัง้สิน้  10.4 พนัล้านบาท ลดลง  1 , 708.2 ล้านบาท หรือร้อยละ  14.1 ในขณะท่ีใน
งบการเงินเฉพาะกิจการ ต้นทนุขายและให้บริการมีจํานวน  10.1 พนัล้านบาท ลดลง  1 , 688.5 ล้านบาทหรือร้อยละ  14.4 ทัง้นี ้ ต้นทนุการผลิตปุ๋ ยลดลง
เช่นเดียวกบัยอดขาย 

* กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง
ก่อนภาษีเงนิได้ 

1,757.1 2,327.7 
(ปรับปรุง) 

1,826.2 2,309.9 

กําไรจากการดําเนินงานตอ่เน่ืองก่อนภาษีเงินได้ในปี  2558 ท่ีปรากฏในงบการเงินรวม มีจํานวนทัง้สิน้  1.8 พนัล้านบาท ลดลงเกือบ  570.6 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ  24.5 จากจํานวนกําไรจากการดําเนินงานตอ่เน่ืองก่อนภาษีเงินได้ในปีก่อนหน้า ในขณะท่ีในงบการเงินเฉพาะกิจการ กําไรก่อนภาษีเงินได้มี
จํานวน  1.8 พนัล้านบาท ลดลง  483.7 ล้านบาทหรือร้อยละ  20.9 จากจํานวนกําไรจากการดําเนินงานตอ่เน่ืองก่อนภาษีเงินได้ในปีก่อนหน้า 

* กาํไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,364.8 1,957.0 1,473.2 1,941.3 

กําไรสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ในปี  2558 ท่ีปรากฏในงบการเงินรวม มีจํานวนทัง้สิน้  1.4 พนัล้านบาท ลดลง  592.2 ล้านบาท หรือร้อยละ  30.3 ในขณะท่ี
กําไรท่ีปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจํานวน  1.5 พนัล้านบาท ลดลง  468.1 ล้านบาท หรือร้อยละ  24.1  

* กาํไรเบด็เสร็จรวมส่วนที่เป็นของ
บริษัทใหญ่ 

1,367.0 1,954.2 1,474.9 1,939.9 
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กําไรเบ็ดเสร็จรวมปี  2558 สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ท่ีปรากฏในงบการเงินรวม มีจํานวนทัง้สิน้  1.4 พนัล้านบาท ลดลง  587.2 ล้านบาท หรือร้อยละ  30.0 
ในขณะท่ีกําไรเบด็เสร็จรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจํานวน  1.5 พนัล้านบาท ลดลง  465 ล้านบาทหรือร้อยละ  24.0  

* กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 2.33 3.35 2.52 3.32 

ในปี  2558 กําไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานท่ีปรากฏในงบการเงินรวม คิดเป็นจํานวน  2.33 บาทตอ่หุ้น ลดลง  1.02 บาทต่อหุ้น หรือร้อยละ  30.4 ในขณะท่ีกําไรตอ่
หุ้นขัน้พืน้ฐานในงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากบั  2.52 บาทตอ่หุ้น ลดลง  0.80 บาทตอ่หุ้นหรือร้อยละ  24.1  

งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุและงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยนายมนญู มนสูขุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขทะเบียน  4292 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามข้อสงสยัและเพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลาและเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามอย่างทัว่ถึงจงึขอจํากดัคําถามของผู้ ถือ
หุ้นไว้ท่านละ 3 คําถาม 

นายชยัรัตน์ พลาติกานนท์ ผู้ ถือหุ้น กลา่วว่าปีหนึง่ตนจะพบกบัผู้บริหารเพียงครัง้เดียว ตนเป็นผู้ ถือหุ้นใหม่ประธานควรเปิดโอกาสให้ตนเรียนรู้กิจการของ
บริษัท ตนยินดีให้ผู้ ถือหุ้นท่านอ่ืนซกัถามให้เสร็จสิน้ก่อนและจะรอเป็นผู้ถามคําถามคนสดุท้าย หากตนถามคําถามไม่ตรงประเด็นจะจํากดัคําถามหรือ
ปิดไมโครโฟนตนก็ไม่วา่อะไร แต่ตนจะถามแตส่าระท่ีอยู่ในการประชมุทัง้หมดและไม่เยินเย้อ 

นายเคียวซเุกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดัการใหญ่ จงึเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่านอ่ืนซกัถามและให้นายชยัรัตน์ พลาติกานนท์เป็นผู้ถามคําถามคนสดุท้าย 

นางสาวเจนจิรา สมบติัเจริญวงศ์ ผู้ ถือหุ้น ซกัถามถึงรายงานประจําปีหน้า 12 อยากให้บริษัทปฏิบติัให้ถกูต้องในเร่ืองการระบจํุานวนเงินปันผล เม่ืออ่าน
สารจากประธานกรรมการในรายงานประจําปีหน้าแรกๆ ซึง่มีข้อความว่า จากปัญหาท่ีกลา่วข้างต้น ผลประกอบการของบริษัทลดลงจากปีท่ีผ่านมา แตก็่
ยงัอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ โดยปริษัทมีกําไรสทุธิจากผลประกอบการปี 2558 ทัง้สิน้ 1.364 ล้านบาทคิดเป็นกําไรต่อหุ้น 2.33 บาท เม่ือกลบัไปดท่ีูรายงาน
ประจําปีหน้า 12 ในปี 2558 บริษัทระบกํุาไรตอ่หุ้นถกูต้องแตเ่งินปันผลจํานวน 2.30 บาทตอ่หุ้น บริษัทหมายเหตวุา่จ่ายจากผลประกอบการปี 2557 อนั
ท่ีจริง บริษัทควรระบวุา่ปี 2558 บริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นจํานวน 1.50 บาทตอ่หุ้น ซึง่ทกุท่านรับทราบกนัแล้ววา่จ่ายจากผลประกอบการปีท่ีผ่านมา ส่วน
ปี 2557 บริษัทควรระบวุ่าบริษัทมีกําไรตอ่หุ้นในอตัรา 3.35 บาทและจ่ายเงินปันผลในอตัรา 2.30 บาทตอ่หุ้น ตนเห็นวา่การท่ีบริษัทระบใุนรายงาน
ประจําปีดงักลา่วมีความขดัแย้งกนั จึงอยากให้บริษัทแก้ไข 

นายเออิจิ ฮามาดา กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน อธิบายวา่ การจ่ายเงินปันผลจํานวน 1.50 บาทต่อหุ้นในปี 2558 นัน้ เป็นการเสนอต่อท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาซึง่เป็นวาระหนึง่ในการประชมุนี ้ ยงัไม่มีการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจริง เป็นเพียงข้อเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเท่านัน้ ดงันัน้ 
บริษัทไม่สามารถระบใุนรายงานประจําปีได้วา่ปี 2558 มีการจ่ายเงินปันผลจํานวน 1.50 บาทตอ่หุ้นได้ และได้อธิบายถึงความแตกตา่งระหวา่งกําไรสทุธิ
ในสารจากประธานกรรมการในหน้าแรกและจํานวนท่ีระบหุน้า 12 วา่ กําไรสทุธิในสารจากประธานกรรมการจํานวน 1.364 พนัล้านบาทเป็นกําไรสทุธิ
จากงบการเงินรวมซึง่เป็นกําไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ซึง่เป็นนิยามของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เป็นกําไรสทุธิท่ีไม่
รวมกําไรเบด็เสร็จ (Comprehensive Income) ซึง่เป็นท่ีเข้าใจและใช้กนัโดยทัว่ไป 

นายเกียรติ สมุงคลธนกลุ ผู้ รับมอบฉนัทะ กลา่วว่าตนมีคําถาม 2 คําถามด้วยกนั คําถามแรก ในหน้า 132 ของรายงานประจําปี เก่ียวกบัอาคารและ
อปุกรณ์ท่ีติดตัง้เพ่ิมขึน้ ในปี 2557 มีจํานวนประมาณ 300 ล้านบาท และในปี 2558 มีจํานวนเพ่ิมขึน้อีก 300 ล้านบาท รวมเป็น 600 ล้านบาท อยาก
ทราบวา่เป็นการขยายสว่นใดในบริษัท คําถามท่ีสอง ในหน้า 143 ของรายงานประจําปี เร่ืองการขายบริษัทย่อย 3 บริษัท ซึง่ได้ระบไุว้วา่การขายดงักลา่ว
ทําให้บริษัทสญูเสียสว่นงานธรุกิจท่ีสําคญั จงึอยากทราบเหตผุลการขายว่าเป็นเพราะเหตใุด 

นายเออิจิ ฮามาดา กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน อธิบายวา่การเพ่ิมขึน้ของอาคารและอปุกรณ์ในปี 2558 นัน้ ตามท่ีได้เรียนให้ทราบแล้ววา่
บริษัทมีโครงการปรับปรุงการขนสง่ภายในโรงงานของบริษัท การลงทนุในโครงการดงักลา่วทําให้อาคารและอปุกรณ์เพ่ิมขึน้ 160 ล้านบาท ซึง่เป็นจํานวน
ท่ีเพ่ิมขึน้สว่นใหญ่ สําหรับคําถามท่ีสองเหตผุลในการขายบริษัทย่อยเป็นดงันี ้ ธรุกิจหลกัของบริษัทคือการผลิตและจําหน่ายปุ๋ ยเคมีซึง่แตกตา่งจากธรุกิจ
ของบริษัทย่อยคือธรุกิจการซือ้มาขายไปเคมีภณัฑ์ บริษัทไม่ใช่ผู้ เช่ียวชาญในธรุกิจเคมีภณัฑ์ บริษัทพยายามท่ีจะให้ความสนใจกบัธรุกิจหลกัของบริษัท
เป็นสําคญั 
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นายชยัรัตน์ พลาติกานนท์ ผู้ ถือหุ้น หารือวา่หากตนจะถามคําถามในวาระอ่ืนๆ จะดีกวา่หรือไม่ เน่ืองจากอาจจะใช้เวลานาน ผู้ ถือหุ้นบางท่านอาจจะ
อยากออกจากท่ีประชมุก่อนแตก็่ออกไม่ได้ 

นายเคียวซเุกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดัการใหญ่ กลา่วว่าหากเป็นคําถามท่ีเก่ียวกบัรายงานทางการเงิน ขอให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามในวาระนีเ้ลย และเพ่ือเป็น
การใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้ผู้ ถือหุ้นถามคําถามได้ 3 คําถาม 

นายชยัรัตน์ พลาติกานนท์ ผู้ ถือหุ้น กลา่วว่าตนเป็นคนชอบอ่านตํารา หนงัสือและกลา่วถึง วอร์เรน บฟัเฟท ซึง่ได้เขียนไว้วา่ ตลอดทัง้ปีตวัเขาจะไม่มีเวลา
ให้กบัผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นไม่ต้องมาถามคําถาม แตห่ากมีการประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นตวัเขายินดีคยุกบัผู้ ถือหุ้นทัง้วนั แตส่ิ่งท่ีจะคยุนัน้ต้องเป็นสาระ หาก
ประธานจะให้ตนถามคําถาม 3 คําถาม ตนก็จะไม่เข้าใจธรุกิจของบริษัท 

นายเคียวซเุกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดัการใหญ่ ถามนายชยัรัตน์ พลาติกานนท์ วา่ต้องการถามมีคําถามก่ีคําถาม นายชยัรัตน์ พลาติกานนท์ ตอบวา่
ขึน้อยู่คําตอบของประธาน ตนอาจมีคําถามเกิดขึน้ระหวา่งคําตอบของท่านประธาน แต่ตนจะไม่ใช้เวลานาน นายเคียวซเุกะ ซาซากิ จงึขอให้นายชยัรัตน์ 
พลาติกานนท์ ถามคําถาม 

นายชยัรัตน์ พลาติกานนท์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงการขายบริษัทย่อยวา่ตามท่ีกรรมการได้กล่าวว่าเหตผุลในการขายบริษัทย่อยเน่ืองจากบริษัทไม่มีความ
ชํานาญในธรุกิจของบริษัทย่อย จงึถามวา่เหตใุดบริษัทจึงลงทนุในบริษัทย่อยตัง้แตต้่น คําถามตอ่ไป ในหน้า 20 ของรายงานประจําปี บริษัทได้ตัง้สํารอง
หนีค้้างชําระไว้ 35 ล้านบาทสําหรับหนีส้งสยัจะสญู ตนสงสยัวา่ปกติในการขายปุ๋ ย ผู้แทนจําหน่ายจะต้องวางเงินมดัจําหรือออกตัว๋สญัญาใช้เงินหรือทํา
หนงัสือคํา้ประกนัก่อน ทําไมจงึยงัมีหนีส้งสยัจะสญู คําถามท่ีสาม สินทรัพย์ไม่มีตวัตน คา่ลิขสิทธ์ิในการใช้เคร่ืองหมายการค้า ต้องประเมินทกุปีหรือไม่ 
และทรัพย์สินท่ีไมมี่ตวัตนนีบ้ริษัทซือ้มาจากบริษัทท่ีญ่ีปุ่ น หรือซือ้ Knowhow หรือเกิดจากการท่ีบริษัทโฆษณาและ capitalize เข้าไปเป็นคา่ลิขสิทธ์ิใน
การใช้เคร่ืองหมายการค้านี ้และทําไมบริษัทจงึไม่ตดัจําหน่าย (Amortization) ออกไป ใช้ดลุพินิจอย่างไรวา่ต้องคงอยู่เช่นนัน้ การตดัจําหน่ายหากตนจํา
ไม่ผิดมีเวลา 40 ปี แตบ่ริษัทไม่ดําเนินการ 

นายเคียวซเุกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดัการใหญ่ กลา่ววา่สําหรับคําถามแรกนัน้การลงทนุในบริษัทย่อยเป็นเหตกุารณ์ในอดีตนานมาแล้ว ตนเองก็ไม่
สามารถตอบได้วา่เพราะเหตใุด แต่จากความเข้าใจของตนบริษัทอาจจะคาดหวงัในการสง่เสริมกนัของธรุกิจของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น ใช้เครือข่าย
ของบริษัทย่อยสําหรับขายสินค้าหรือจดัหาวตัถดิุบ อย่างไรก็ดี ในหลายปีท่ีผ่านมานี ้ บริษัทไม่เห็นความสมัพนัธ์ทางธรุกิจของบริษัทและบริษัทย่อย จงึ
เป็นเหตใุห้บริษัทจําหน่ายบริษัทย่อย 

นายเออิจิ ฮามาดา กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน กลา่ววา่สําหรับคําถามท่ีสองในเร่ืองการสํารองหนีส้งสยัจะสญูนัน้ ปกติในการทําธรุกิจ 
บริษัทไม่สามารถมัน่ใจได้วา่ลกูค้าของบริษัทจะมีปัญหาหรือไม่ ดงันัน้มาตรฐานบญัชีไทยจงึอนญุาตให้บริษัทสามารถสํารองหนีส้งสยัจะสญูได้ และ
ตามท่ีได้อธิบายไปแล้ว ปกติบริษัทสํารองลกูค้าการค้าท่ียงัไม่ถึงกําหนดชําระในอตัราร้อยละ 1 ของยอดลกูหนีก้ารค้า หากมีกรณีลกูหนีก้ารค้าเกิน
กําหนดชําระบริษัทจะสํารองในอตัราร้อยละ 2 ของยอดลกูหนีก้ารค้า ณ สิน้รอบการปิดบญัชี นอกจากนีย้งัการสํารองหนีข้องคดีท่ีอยู่ในศาลรวมอยู่ใน
จํานวนนีด้้วย สําหรับคําถามท่ีสาม ในเร่ืองสินทรัพย์ท่ีไม่มีตวัตนนัน้ เคร่ืองหมายการค้าท่ีบริษัทใช้คือเคร่ืองหมายการค้าหวัววัคนัไถ ในปัจจบุนั 
มาตรฐานบญัชีไทยไม่อนญุาตให้ตดัจําหน่ายเคร่ืองหมายการค้า จงึคงไว้เช่นนัน้ และเม่ือเปรียบเทียบมลูคา่ของเคร่ืองหมายการค้า ณ สิน้ปีทกุปี หาก
ราคาประเมินสงูกวา่ราคาบญัชีซึง่ ณ สิน้ปีท่ีผ่านมา สงูกวา่ประมาณ 500 ล้านบาท ก็ไม่จําเป็นต้องตดัจําหน่าย หากราคาประเมินต่ํากวา่ราคาบญัชี 
บริษัทต้องบนัทกึการขาดทนุ 

นายชยัรัตน์ พลาติกานนท์ ผู้ ถือหุ้น กลา่วว่าสืบเน่ืองจากคําถามในการขายบริษัทย่อย บริษัทระบวุา่ได้กําไร 130 ล้านบาท แตเ่ม่ือดใูนงบกระแสเงินสด
บริษัทหกักําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุออก 130 ล้านบาท เม่ือดกิูจกรรมลงทนุ บริษัทบวกเงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทนุเข้าไป 237 ล้านบาท 
กําไรก็เป็นสว่นของกําไร ไม่ควรหกักําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุออก สว่นเงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทนุควรจะเป็นทนุของทรัพย์สินท่ีขาย
ออกไป คําถามตอ่ไปในหน้า 102 ของรายงานประจําปี เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า 88.84 ล้านบาท และรายได้จากการขายตัง้พกั 83.30 ล้านบาท ซึง่ใน
หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 3.10 การรับรู้รายได้ หน้า 121 ของรายงานประจําปีระบวุ่ารายได้จากการขายรับรู้เม่ือได้โอนความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนท่ีมีนยัสําคญัของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กบัผู้ ซือ้แล้ว เม่ือมีการขายสินค้าแก่ลกูค้าบริษัทบนัทึกเป็นลกูหนีก้บับนัทกึเป็นรายได้จากการ
ขายตัง้พกั หากลกูค้ายงัไม่มารับสินค้าลกูค้าสามารถยกเลิกได้ บริษัทเดบิตลกูหนีก้ารค้าและเครดิตรายได้จากการขายตัง้พกั ธรุกรรมยงัสง่มอบไม่สําเร็จ
แตบ่ริษัทบนัทกึตัว๋ปุ๋ ยเป็นลกูหนีก้ารค้า ตนมีความสงสยัในประเดน็นี ้ บริษัทควรบนัทกึบญัชีเป็นอย่างอ่ืน เช่น ตัว๋ปุ๋ ยรอรับรู้รายได้ บริษัทไม่ควรเด-บิต
ลกูหนีก้ารค้าเพราะลกูค้ายงัไม่ได้รับสินค้าไป ตนขอแย้งในประเดน็นีแ้ละขอให้บริษัทปรึกษากบัผู้สอบบญัชีของบริษัท 
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นายเออิจิ ฮามาดา กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน ตอบคําถามแรกวา่จํานวนเงิน 130 ล้านบาทเป็นกําไร จํานวนเงินรวมจากการขายเป็น
จํานวน 240 ล้านบาท เป็นจํานวนเงินจากการขายขัน้ต้น บริษัทได้รับเงินสดเป็นจํานวนใกล้เคียง 240 ล้านบาท โดยหกัคา่ธรรมเนียมการทําธรุกรรม 
ดงันัน้จงึบนัทกึกระแสเงินสดเป็นจํานวนใกล้เคียง 240 ล้านบาท สําหรับอีกคําถามนัน้ เม่ือพนกังานขายจดัทําตัว๋ปุ๋ ยให้แก่ลกูค้าแล้ว บริษัทจะเดบิต
ลกูหนีก้ารค้าและเครดิตรายได้จากการขายตัง้พกั ขัน้ตอนนีย้งัไม่มีการจดัสง่สินค้า และเม่ือมีการจดัสง่สินค้า บริษัทก็จะรับรู้รายได้ 

นายเคียวซเุกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดัการใหญ่ กลา่ววา่ขณะนีล้ว่งเลยเวลามามากแล้วยงัมีวาระในการประชมุท่ีต้องพิจารณาอีก และนายชยัรัตน์  
พลาติกานนท์ เป็นผู้ถามคําถามแตเ่พียงผู้ เดียว จงึขอให้นายชยัรัตน์ พลาติกานนท์ สง่คําถามมายงับริษัท และบริษัทจะตอบคําถามให้กบันายชยัรัตน์ 
พลาติกานนท์โดยตรง 

นายชยัรัตน์ พลาติกานนท์ ผู้ ถือหุ้น กลา่วว่าตนคงไม่ฝืนเน่ืองจากท่านประธานเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่และเป็นผู้ดแูล ตนเข้าใจเพราะเป็นการเสียเวลา หากท่าน
ประธานกลา่วเช่นใดก็ต้องเป็นไปตามนัน้ แตห่ากผู้ ถือหุ้นไม่มีสิทธิท่ีจะซกัถามข้อมลูในงบการเงินก็จะไม่เกิดความกระจ่างในธรุกิจท่ีบริษัทดําเนินการอยู่ 
งบการเงินเป็นสิ่งท่ีมนษุย์สร้างขึน้ บริษัทจะสร้างงบการเงินอย่างไรก็ได้ 

จากนัน้ประธานขอให้ท่ีประชมุออกเสียงลงคะแนน โดยการอนมุติัในวาระนี ้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 

ท่ีประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุติังบการเงินประจําปีสําหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซึง่ได้รับการสอบบญัชีและรับรองโดย นาย
มนญู มนสูขุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั ด้วยคะแนนเสียง 

เห็นด้วย  572,136,797 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิกาํไร และการจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ประธานกลา่วตอ่ท่ีประชมุวา่ ตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กําหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกําไรเท่านัน้ และ
มาตรา 116 กําหนดให้บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี จนกวา่ทนุสํารองจะมี
จํานวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราประมาณร้อยละ 60 ของกําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัหกัทนุสํารองตามกฎหมาย 
ภาษี และขาดทนุสะสม (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัแผนการลงทนุของบริษัท ความจําเป็น
และความเหมาะสมอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

จากผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ท่ีผ่านมา บริษัทมีกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 1,475 
ล้านบาท และมีทนุสํารองตามกฎหมายจดัสรรไว้แล้วจํานวน 175.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัทตามท่ีมาตรา 116 แห่ง
พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 กําหนดไว้ 

คณะกรรมการของบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการจดัสรรเงินกําไรเพ่ือจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นโดยจ่ายจากกําไรสทุธิของ
ผลการดําเนินงานในปี 2558 ในสว่นท่ีไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุในอตัราหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นเงินจํานวน
ทัง้สิน้ 877.1 ล้านบาท โดยบริษัทได้กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลในวนัท่ี 11 มีนาคม 2559 (Record Date) และรวบรวมรายช่ือโดย
วิธีการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 14 มีนาคม 2559 และกําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 28 เมษายน 2559 เงินปันผลจํานวน
ดงักลา่วคิดเป็นอตัราเงินปันผลประมาณร้อยละ 59.5 ของกําไรสทุธิประจําปี ซึง่สอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

ข้อมลูการเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการปี 2558 และปี 2557 ปรากฏตามหนงัสือเชิญประชมุ  

ประธานเปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถามข้อสงสยั เม่ือไม่มีผู้ซกัถามประธานขอให้ท่ีประชมุออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ โดยการอนมุติัในวาระนี ้ จะต้อง
ได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนอนมุติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดย
จ่ายจากกําไรสทุธิของผลการดําเนินงานในปี 2558 ในสว่นท่ีไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุในอตัราหุ้นละ 1.50 
บาท รวมเป็นเงินจํานวนทัง้สิน้ 877.1 ล้านบาทตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสียง 

เห็นด้วย  572,136,697 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
ไม่เห็นด้วย  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง 100  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วาระที่ 6 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ประธานกลา่วตอ่ท่ีประชมุวา่ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 15 กําหนดวา่ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้คณะกรรมการของบริษัทพ้นจากตําแหน่ง
ทัง้คณะ และให้ท่ีประชมุเลือกกรรมการของบริษัทขึน้ใหม่ ทัง้นี ้กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ มีดงันี ้

1. นายมาซาโตะ ทาเคอิ 
2. นายสวุฒัน์ สืบสนัติกลุ 
3. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร 
4. นายเกษมศกัด์ิ มสัยวาณิช 
5. นายเคียวซเุกะ ซาซากิ 
6. นายเออิจิ ฮามาดา 
7. นายจิโร่ นิชิยาม่า 
8. นางสาวกนกพร องัสนุทรสฤษด์ิ 
9. นายสวิุช สวุรุจิพร 

หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกบุคคลท่ีจะเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท มิได้ผ่านขัน้ตอนของคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากบริษัทไม่มีการ
แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคดัเลือกบคุคลท่ีมีคณุสมบติัและไม่มี
ลกัษณะต้องห้ามตามท่ีพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 พระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศของ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวข้องกําหนด 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุติัเลือกตัง้กรรมการท่ีครบวาระ 7 ท่าน ได้แก่  

1. นายสวุฒัน์ สืบสนัติกลุ   
2. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร   
3. นายเกษมศกัด์ิ มสัยวาณิช   
4. นายเคียวซเุกะ ซาซากิ    
5. นายจิโร่ นิชิยาม่า     
6. นางสาวกนกพร องัสนุทรสฤษด์ิ   
7. นายสวิุช สวุรุจิพร     
กลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ และเลือกตัง้ 
8.  นายโยชิอากิ  อิชิมรูะ  กรรมการ 
9. นายชิเกะซกึ ุ ฟคุดุะ  กรรมการ 
เข้าเป็นกรรมการของบริษัท รวมเป็นคณะกรรมการของบริษัททัง้สิน้ 9 ท่าน 

นายมาซาโตะ ทาเคอิ และ นายเออิจิ ฮามาดา พ้นจากตําแหน่งกรรมการบริษัทตามวาระ โดยคณะกรรมการเห็นสมควรแต่งตัง้นายโยชิอากิ อิชิมรูะ และ
นายชิเกะซกึ ุฟคุดุะ เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนตามลําดบั 

จากผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท นายสวุฒัน์ สืบสนัติกลุ นายโอภาส ศรีพรกิจขจร และนายเกษมศกัด์ิ มสัยวาณิช ได้รับ
การเสนอช่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการอิสระ 
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สําหรับคุณสมบติัและรายละเอียดของผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทอันได้แก่ ประวัติ การถือหุ้ นในบริษัท การดํารง
ตําแหน่งในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม สถิติการเข้าร่วมประชมุ รวมถึง นิยามของกรรมการอิสระของบริษัท สามารถดรูายละเอียดได้ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย
ลําดบัท่ี 7 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม เม่ือไม่มีผู้ซกัถาม ประธานขอให้นายพชระ วรรธนวินิจ เลขานกุารบริษัทชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

นายพชระ วรรธนวินิจ เลขานกุารบริษัทชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนีด้งันี ้ข้อบงัคบัข้อ 14 ของบริษัท ได้กําหนดวิธีการเลือกตัง้กรรมการของ
บริษัทไว้เป็นแบบสะสม หรือ Cumulative Voting ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ คณูด้วยจํานวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ 
และผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดเลือกตัง้บคุคลคนเดียว หรือหากประสงค์จะเลือกหลายคนเป็นกรรมการก็สามารถแบ่งคะแนนเสียง
ท่ีมีอยู่ให้บคุคลใดมากน้อยเพียงใดก็ได้  

เพ่ือความเข้าใจเพ่ิมขึน้เลขานกุารบริษัทยกตวัอย่าง ดงันี ้ผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นอยู่ 100 หุ้น เม่ือคณูกบัจํานวนกรรมการท่ีต้องเลือกตัง้ในปีนีจํ้านวน 9 คน ผู้ ถือ
หุ้นจะมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดเท่ากบั 900 เสียง ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ ถือหุ้นสามารถออกเสียงทัง้หมด 900 เสียงให้กบัผู้ ได้รับการเสนอช่ือท่านใด
ท่านหนึง่ทัง้หมด 900 เสียงก็ได้ หรือถ้าผู้ ถือหุ้นประสงค์จะเลือกหลายๆ คน หรืออยากจะเลือกทัง้ 9 คน ก็สามารถทําได้โดยแบ่งคะแนนเสียงท่ีผู้ ถือหุ้นมี
อยู่ 900 เสียงให้ใครจํานวนเท่าใดก็ได้ เช่น ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะออกเสียงให้ผู้ ได้รับการเสนอช่ือท่านหนึ่งมากกว่าท่านอ่ืน ผู้ ถือหุ้นก็สามารถลงคะแนน
เสียงให้ผู้ ได้รับการเสนอช่ือท่านนัน้ 500 เสียง ผู้ ถือหุ้นจะเหลือจํานวนเสียงอยู่อีก 400 เสียง ผู้ ถือหุ้นสามารถนํา 400 เสียงไปเฉล่ียลงคะแนนเสียงให้กบัผู้
ได้รับการเสนอช่ือท่านอ่ืน ๆ ทัง้หมด 8 ท่าน หรือจํานวนก่ีท่านก็ได้ แต่จํานวนคะแนนเสียงทัง้หมดท่ีผู้ ถือหุ้นลงคะแนนได้สําหรับการเลือกตัง้กรรมการทัง้ 
9 ท่านรวมแล้วจะต้องไม่เกิน 900 เสียง 

ในการลงคะแนนเสียงขอให้ผู้ ถือหุ้นกรอกจํานวนคะแนนเสียงท่ีท่านประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนให้กบัแต่ละบคุคลในช่องต่อจากคําว่า "เห็นด้วย" โดย
ประธานจะเสนอรายช่ือเป็นรายบคุคล หากผู้ ถือหุ้นไม่ประสงค์จะเลือกบคุคลใดก็ให้ผู้ ถือหุ้นทําเคร่ืองหมาย "ขีด"  ในช่องต่อจากคําว่า "เห็นด้วย" บริษัท
จะจดัเก็บบตัรลงคะแนนเสียงภายหลงัจากท่ีประธานได้ขานรายช่ือครบทกุคนแล้ว และจะจดัเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทกุใบเพ่ือนบัคะแนนเสียง หากผู้ ถือ
หุ้นลงคะแนนเสียงครบถ้วนแล้วขอให้ยกมือเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บบตัรลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น  

สําหรับผู้ รับมอบฉันทะท่ีผู้มอบฉันทะได้กรอกรายละเอียดการมอบฉันทะในหนงัสือมอบฉันทะแล้วแต่ไม่มีการระบุจํานวนหุ้นท่ีประสงค์จะออกเสียง
ลงคะแนนไว้ และคสัโตเดียน ขอให้ผู้ ถือหุ้นกรอกบตัรลงคะแนนเสียงอีกครัง้โดยระบจํุานวนหุ้นท่ีจะแบ่งให้กบัแต่ละบคุคล ทัง้นี ้ในหนงัสือมอบฉนัทะได้
กําหนดให้อํานาจผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉนัทะได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควรได้ หากไม่ได้มีการระบคุวามประสงค์ในการ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ รวมถึงกรณีท่ีมีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม เม่ือไม่มีผู้ซกัถาม ประธานขอให้ท่ีประชมุออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้โดยประธานจะเสนอรายช่ือเป็นรายบคุคล
ให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียงตามรายช่ือท่ีปรากฏในบตัรลงคะแนนเสียง และจะมีการจดัเก็บบตัรลงคะแนนเสียงพร้อมกนัในคราว
เดียว ขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียง เม่ือเรียบร้อยแล้ว ให้ยกมือเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บบตัรลงคะแนนเสียงดงักล่าว ขอให้ผู้ ถือ
หุ้นตรวจทานว่าได้มีการกรอกจํานวนเสียงถกูต้องตามท่ีประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงแล้ว ก่อนส่งให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัท ทัง้นี ้ 
หากบตัรลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นกรอกจํานวนเสียงไม่ถกูต้อง หรือเม่ือรวมจํานวนเสียงท่ีผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนแล้วมีจํานวนเกินกว่าสิทธิออก
เสียงลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นมี บตัรลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นจะถูกถือเป็นบตัรเสีย หากผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่แน่ใจว่าคํานวณคะแนนเสียงถูกต้องหรือไม่ 
กรุณายกมือเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีช่วยท่านตรวจสอบอีกครัง้ 

จากนัน้ประธานขอให้ท่ีประชมุออกเสียงลงคะแนน โดยประธานเสนอรายช่ือกรรมการเป็นรายบคุคลให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเรียงตามลําดบัดงันี ้

1. นายสวุฒัน์ สืบสนัติกลุ 
2. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร 
3. นายเกษมศกัด์ิ มสัยวาณิช 
4. นายเคียวซเุกะ ซาซากิ 
5. นายจิโร่ นิชิยาม่า 
6. นางสาวกนกพร องัสนุทรสฤษด์ิ 
7. นายสวิุช สวุรุจิพร 
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8. นายโยชิอากิ อิชิมรูะ เข้าเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทแทนนายมาซาโตะ ทาเคอิ ซึง่พ้นจากตําแหน่งกรรมการบริษัทตาม
วาระ ประธานเชิญ นายโยชิอากิ อิชิมรูะ ยืนขึน้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้เห็นหน้า 

9. นายชิเกะซกึ ุ ฟคุดุะ เข้าเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทแทนนายเออิจิ ฮามาดา ซึง่พ้นจากตําแหน่งกรรมการบริษัทตามวาระ 
ประธานเชิญ นายชิเกะซกึ ุฟคุดุะ ยืนขึน้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้เห็นหน้า 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุติัการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและกรรมการใหม่โดยมีผลลงคะแนนดงันี ้
 

ช่ือ  คะแนนเสียง 
1. นายโยชิอากิ อิชิมรูะ กรรมการ 579,416,374 
2. นายสวุฒัน์ สืบสนัติกลุ กรรมการอิสระ 579,429,579 
3. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร กรรมการอิสระ 579,430,866 
4. นายเกษมศกัด์ิ มสัยวาณิช กรรมการอิสระ 579,429,066 
5. นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการ 579,448,731 
6. นายชิเกะซกึ ุฟคุดุะ กรรมการ 579,416,266 
7. นายจิโร่ นิชิยาม่า กรรมการ 578,915,566 
8. นางสาวกนกพร องัสนุทรสฤษด์ิ กรรมการ 579,429,056 
9. นายสวิุช สวุรุจิพร กรรมการ 508,026,514 

วาระที่ 7 พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธานกลา่วตอ่ท่ีประชมุวา่ ในวาระนี ้จะเป็นการพิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา
และอนมุติัการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2559 เป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ไม่เกิน 15 ล้านบาทเพ่ือจดัสรรให้กรรมการทัง้คณะ ทัง้นี ้คา่ตอบแทน
ดงักลา่วมีจํานวนเท่ากบัปีท่ีผ่านมา และไม่มีสิทธิประโยชน์อ่ืนสําหรับกรรมการบริษัท 

บริษัทไม่มีการแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือทําหน้าท่ีในการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่คณะกรรมการของบริษัท
พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทในปีท่ีผ่านมา และเปรียบเทียบอ้างอิงกบัอตัราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทใน
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกันกับบริษัท โดยค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าบําเหน็จกรรมการ และเบีย้ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยข้อมลูเปรียบเทียบคา่ตอบแทนกรรมการในปี 2557-2558 และคา่ตอบแทนกรรมการท่ีเสนอปรากฏตามหนงัสือนดัประชมุนี ้หน้า 4 

ประธานเปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถาม เม่ือไม่มีผู้ซกัถามประธานขอให้ท่ีประชมุออกเสียงลงคะแนน โดยการอนมุติัในวาระนี ้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่
น้อยกวา่สองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุอนมุติักําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2559 เป็นจํานวนไม่เกิน 15 
ล้านบาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) เพ่ือจดัสรรให้กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง 

เห็นด้วย  572,123,997 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9977 
ไม่เห็นด้วย  12,700  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0022 
งดออกเสียง 100  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วาระที่ 8 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีสาํหรับปีบญัชี 2559 และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 

ประธานกลา่วตอ่ท่ีประชมุวา่ ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 กําหนดให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีแตง่ตัง้
ผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่สอบบญัชีทกุปี ในการแตง่ตัง้สามารถแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมได้ อย่างไรก็ดี ตามประกาศท่ีเก่ียวข้องของสํานกังาน กลต. 
กําหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชีเม่ือผู้สอบบญัชีรายเดิมทําหน้าท่ีตรวจสอบและให้ความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท
เป็นระยะเวลาเวลา 5 ปีติดตอ่กนั  
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คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณา (1) อนมุติัการแตง่ตัง้ นายมนญู มนสูขุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4292 (ตรวจสอบ
มาแล้ว 1 ปี) และ/หรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4301 (ไม่เคยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือนางนิสา
กร ทรงมณี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5035 (ไม่เคยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) แห่งสํานกังาน ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ เป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัทประจําปี 2559 และ (2) กําหนดคา่สอบบญัชีของบริษัทเป็นจํานวนเงิน 2,350,000 บาท ซึง่เพ่ิมขึน้ร้อยละ 2.62 จากอตัราเดิมในปี 2558 
เน่ืองจากผู้สอบบญัชีต้องมีขอบข่ายการตรวจสอบเพ่ิมขึน้ในขัน้ตอนและมีความรับผิดชอบมากขึน้ตามกฎเกณฑ์ท่ีกําหนดโดยสํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ทัง้นี ้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุติัการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีสําหรับปีบญัชี 2559 และกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบ
บญัชี ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 

ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้นมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสมัพนัธ์และไม่มีสว่นได้เสียกบับริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

ผู้สอบบญัชีของบริษัท และผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมบางบริษัท ไม่ได้สงักดัสํานกังานสอบบญัชีเดียวกนั เน่ืองจากบริษัทย่อย/บริษัทร่วมได้
ใช้สํานกังานสอบบญัชีของตนมาตัง้แตเ่ร่ิมต้นกิจการ และสํานกังานสอบบญัชีดงักลา่วสามารถปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีปัญหาลา่ช้า 
นอกจากนีค้า่บริการวิชาชีพในการสอบบญัชีมีจํานวนไม่สงูมากนกั 

ประธานเปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถาม เม่ือไม่มีผู้ซกัถาม ประธานขอให้ท่ีประชมุออกเสียงลงคะแนน โดยการอนมุติัในวาระนี ้ จะต้องได้รับคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนอนมุติัการแตง่ตัง้ นายมนญู มนสูขุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 
4292 และ/หรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4301 และ/หรือ นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5035 แห่ง 
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีสําหรับปีการเงิน 2559 โดยกําหนดคา่ตอบแทนในการสอบบญัชีปี 2559 เป็นจํานวนเงิน
ทัง้สิน้ 2,350,000 บาท (สองล้านสามแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง 

เห็นด้วย  572,136,697 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
ไม่เห็นด้วย  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง 100  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วาระที่ 9 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

นายเกรียงกมล ธีระศกัด์ิ อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามถึงโครงการแนวร่วมปฏิบติัภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทจุริตวา่บริษัทมีแผนท่ีจะเข้าร่วมโครงการเม่ือใดและมีการเตรียมพร้อมอย่างไรบ้าง 

นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดัการใหญ่ กล่าวว่าบริษัทได้จดัตัง้คณะกรรมการระเบียบปฏิบติั (Compliance Committee) ซึ่งประกอบไปด้วย
เจ้าหน้าท่ีบริหารทัง้หมดโดยมีหน้าท่ีดแูล ควบคมุ การปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมซึ่งรวมถึงการต่อต้านการคอรัปชัน่ ปัจจุบนับริษัทยงัไม่ได้เข้าร่วม
โครงการต่อต้านคอรัปชั่นกับองค์กรใด แต่บริษัทกําลังพิจารณากิจกรรมดังกล่าวอยู่ และเม่ือมีการตัดสินใจในเร่ืองดังกล่าวบริษัทจะประกาศต่อ
สาธารณะตอ่ไป 

ประธานกลา่วขอบคณุท่ีประชมุและปิดประชมุเวลา 13.30 น. 

 

         (นายเคียวซเุกะ ซาซากิ) 
              ประธานท่ีประชมุ 



 

 
 
 

           สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 5 
 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสทิธิเข้าร่วมประชุม 
 เพ่ือให้การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกําหนดให้มีการ
ตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นยึดถือปฏิบติัต่อไป ทัง้นี ้เน่ืองจากผู้ ถือหุ้นบางราย
อาจยงัไมคุ่้นเคยกบัข้อพงึปฏิบติัท่ีนํามาใช้ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทจงึขอสงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผนัการย่ืนเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของ
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุแตล่ะรายตามท่ีบริษัทจะพิจารณาเหน็เหมาะสม 

1. เอกสารที่ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
 

1.1 บุคคลธรรมดา 
1.1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาตไิทย 

(ก) บัตรประจําตวัของผู้ ถือหุ้น (บัตรประจําตวัประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบขับข่ี) หากมีการเปล่ียนช่ือ-
นามสกลุ ให้แสดงหลกัฐานการเปล่ียนแปลงนัน้ด้วย 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาบัตรประจําตวัของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจําตวัหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบ
ฉนัทะ 

1.1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 
(ก) หนงัสือเดินทางของผู้ ถือหุ้น 
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบตัรประจําตวัหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบ

ฉนัทะ 
 

1.2. นิตบุิคคล 
1.2.1 นิตบุิคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) สําเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล ออกให้ไมเ่กิน 60 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอํานาจท่ีได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตร

ประจําตวั หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
1.2.2 นิตบุิคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

(ก) สําเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล ออกให้ไมเ่กิน 60 วนั โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในตา่งประเทศนัน้ 
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอํานาจท่ีได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตร

ประจําตวั หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
ในกรณีของสําเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสําเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารท่ีจัดทําขึน้ในต่างประเทศจะต้องมีการรับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพับบลิค กรณี
ต้นฉบบัเอกสารมิได้เป็นภาษาองักฤษ จะต้องจดัทําคําแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของคําแปลด้วย 

2. วธีิการมอบฉันทะ 
 บริษัทได้จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก ข และ ค ตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กําหนด ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุ 
โดยผู้ ถือหุ้นท่ีไมป่ระสงค์จะเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ครัง้ท่ี 45 ด้วยตนเอง สามารถมอบฉนัทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น
เพ่ือให้เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ ถือหุ้น โดยระบช่ืุอพร้อมรายละเอียดของผู้ รับมอบฉนัทะดงักลา่วในหนงัสือมอบฉนัทะ 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ครัง้ท่ี 45 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายละเอียดซึ่ง
แนบมาพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ เพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ ถือหุ้นได้ โดยการจดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะท่ีระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์
แล้วพร้อมสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนซึง่รับรองสําเนาถกูต้องมายงับริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 21/35-46 อาคารไทยวา 1 ชัน้ 14-16 ถนนสาทร
ใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โดยขอให้ส่งมายงับริษัทภายในวนัท่ี 28 มีนาคม 2560 ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะรับพิจารณาเฉพาะหนงัสือ      
มอบฉนัทะท่ีสง่ถงึบริษัทก่อนเวลาเร่ิมประชมุเทา่นัน้  
 ในการมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมแทนนัน้ ผู้ ถือหุ้นจะต้องปิดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะพร้อมขีดฆ่าลงวันท่ีบน      
อากรแสตมป์นัน้ เพ่ือให้ถกูต้องและมีผลผกูพนัตามกฎหมาย  

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  
ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนเอกสารหรือหลกัฐานเพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชุมได้ตัง้แต่เวลา 08.00 น. ของวันท่ี 29 

มีนาคม 2560 เป็นต้นไป ณ ห้อง Banyan Ballroom ชัน้ 10 โรงแรมบนัยนัทรี กรุงเทพฯ เลขท่ี 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 

  
 



 

 
 
 

    สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 6 
 

 
ข้อบังคับบริษัทเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

 

1. การเรียกประชุม 

หมวดท่ี 5 ข้อ 29 

ข้อ 29 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปี ภายในส่ีเดือนนบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของ
บริษัท 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั  คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการ
ประชมุวิสามญั เม่ือใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจํานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่าย
ได้ทัง้หมดหรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่ย่ีสิบห้าคน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่หนึง่ในสิบของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายทัง้หมด จะเข้าช่ือ
กนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตผุลในการท่ีขอให้เรียก
ประชมุให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย  ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือน  นบัแต่วนัได้รับ
หนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

หมวดท่ี 5 ข้อ 30 

ข้อ 30 ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสือนดัประชมุ ระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุ และเร่ือง
ท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรรวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าวและจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้น
ทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชมุและโฆษณาคําบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชมุไม่น้อย
กวา่ 3 วนั โดยให้คณะกรรมการหรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ กําหนดวนั เวลาและสถานท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. การมอบฉันทะ 

หมวดท่ี 5 ข้อ 31 

ข้อ 31 ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแทนกนัก็ได้โดยทําเป็นหนงัสือตาม
แบบท่ีกฏหมายกําหนดและให้ผู้ รับมอบฉันทะย่ืนต่อประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการกําหนด ณ สถานท่ีประชุมก่อน
ผู้ รับมอบฉนัทะจะเข้าประชมุ   

3. องค์ประชุม 

หมวดท่ี 5 ข้อ 32  

ข้อ 32 ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่า       
กึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหุ้ นทัง้หมดแล้วแต่จํานวนใดจะน้อยกว่าและต้องมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวน            
ท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือล่วงเลยเวลานดัไปแล้ว ถึงหนึ่งชัว่โมงจํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชมุไม่ครบ
องค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ หากว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอการประชมุเป็นอนัระงบัไป  ถ้าการประชมุ  
ผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า      
เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

 

 

 

 



 

 
 

4. การดาํเนินการประชุม 

หมวดท่ี 5 ข้อ 34 
 ข้อ 34  กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามีดงันี ้
                  (1)  รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุแสดงถึงกิจการของบริษัทท่ีได้จดัการไปในรอบปีท่ีผ่านมา 
                  (2)  พิจารณาและอนมุติังบดลุ 
                  (3)  พิจารณาจดัสรรเงินกําไร 
                  (4)  เลือกตัง้คณะกรรมการบริษัท 
                  (5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 
                  (6)  กิจการอ่ืนๆ 

ให้คณะกรรมการท่ียงัดํารงตําแหน่งอยู่ก่อนการประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นดําเนินการเสนอรายช่ือคณะกรรมการของบริษัทต่อ
ผู้ ถือหุ้นในข้อ 34 (4) 

หมวดท่ี 5 ข้อ 35 

ข้อ 35 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้       
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม  ถ้าไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้        
ให้ท่ีประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

5. การลงคะแนนเสียง 

หมวดท่ี 5 ข้อ 33 

ข้อ 33 มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
(1)  ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน       

ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 
(2)  ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 
                  (ก)  การแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
                  (ข)  การเพ่ิมหรือลดทนุ 
                  (ค)  การออกหุ้นอย่างอ่ืนนอกจากหุ้นสามญัท่ีชําระเงินคา่หุ้นเตม็มลูคา่หุ้น 
                  (ง)  การโอนหรือมอบกิจการใดๆ หรือมอบการจดัการ หรือเข้าร่วมการจดัการกบัธรุกิจใดๆ กบับคุคลอ่ืน 
                  (จ)  การดําเนินธรุกิจใหม่หรือเปลี่ยนแปลงแนวสําคญัของธรุกิจ 

(ฉ)  การ ควบ รวม เลิกหรือขยายระยะเวลาการดําเนินกิจการของบริษัท หรือการเปล่ียนแปลงสําคญัอ่ืนใดใน
องค์ประกอบหรือฐานะของบริษัท  

(3) ในกรณีท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการเก่ียวกับการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายท่ีกําหนดตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ีใช้บงัคบั
กบัการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 
แล้วแตก่รณี ให้บริษัทปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามท่ีประกาศดงักลา่วกําหนดไว้ในเร่ืองนัน้ๆ ด้วย   

หมวดท่ี 5 ข้อ 36 

ข้อ 36 การวินิจฉัยชีข้าดหรือลงมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นให้กระทําโดยการออกเสียงลงคะแนนและไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนัน้         
จะกระทําด้วยวิธีใดให้นบัหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงลงคะแนนเป็น
เสียงชีข้าด แม้วา่จะมิได้เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทก็ตาม ผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีท่ีประชมุจะลงมติ ผู้ ถือหุ้นคนนัน้
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองดงักล่าว เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ ให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มี   
ข้อห้าม 



 

 
 

หมวดท่ี 7 ข้อ 48 

ข้อ 48 บรรดาระเบียบหรือคําอนุมัติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น เก่ียวกับการจ่ายค่าตอบแทนไม่ว่าในรูปใดๆ ให้แก่กรรมการต้องทําโดย          
มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

6. การแต่งตัง้กรรมการ 

หมวดท่ี 4 ข้อ 13 

ข้อ 13 ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 7 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่
ในราชอาณาจกัร โดยในคณะกรรมการจํานวนนี ้จะต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คนและกรรมการจากภายนอกอีก 1 คน 

หมวดท่ี 4 ข้อ 14 
ข้อ 14 ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

               (1)   ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้นท่ีตนถือคณูด้วยกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ 
(2)  ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้         

ในกรณีท่ีเลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้ 
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ีจะพึง

เลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะ
พงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด          

หมวดท่ี 4 ข้อ 15 

ข้อ 15 ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครัง้ ให้คณะกรรมการของบริษัทพ้นจากตําแหน่งทัง้คณะ และให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการของ
บริษัทขึน้ใหม่ตามข้อ 13 และข้อ 14 โดยกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกตัง้ใหม่ได้ และให้กรรมการชดุเดิมรักษาการใน
ตําแหน่งเพ่ือดําเนินกิจการของบริษัทตอ่ไปพลางก่อนเท่าท่ีจําเป็นจนกวา่คณะกรรมการชดุใหม่จะเข้ารับหน้าท่ี             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 7 

คุณสมบัตขิองผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
 
ผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
 
ลําดบัท่ี 1 
 
ช่ือ   : นายโยชิอากิ อิชิมรูะ 
อาย ุ   : อาย ุ62 ปี 

 
ประวติัการศกึษา  :  Bachelor Degree of Business Management from  

Yokohama National University 
 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : ไมมี่ 
 
ประวติัการทํางาน  :  
2551   -  General Manager, Automotive Dept. 3, Automotive Unit, Sojitz Corporation 
2552   -  Senior Vice President, Machinery Division. Senior General Manager, Automotive Divsion 
2554   - President of Hyundai Motor (Thailand) Co., Ltd. 
2556   - General Director of Subaru Motor LLC. 
2558 - ปัจจบุนั  -  Executive Officer, Sojitz Corporation, COO, Foods & Agriculture Business Division 
2558 - ปัจจบุนั  - Director of Fuji Nihon Seito Corporation 
2558 - ปัจจบุนั  - Director of Yamazaki Biscuits Co., Ltd. 
2558 - ปัจจบุนั  - Director of Hanshin Silo Co., Ltd. 
 
สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 และ 31 ธนัวาคม 2559    : ไมมี่, ไมมี่ 
การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน     :  ไมมี่ 
การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธรุกิจอ่ืนท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน    : 4 บริษัท 

1. Executive Officer, Sojitz Corporation, COO, Foods & Agriculture Business Division 
2. Director of Fuji Nihon Seito Corporation 
3. Director of Yamazaki Biscuits Co., Ltd. 
4. Director of Hanshin Silo Co., Ltd. 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท : ไมมี่ 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผู้บริหาร      : ไมมี่ 
วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก        : 29 มีนาคม 2559 
จํานวนปีท่ีกรรมการเคยดํารงตําแหน่ง        : 1 ปี 
จํานวนครัง้การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการในปี 2559      : 4 ครัง้ จาก 6 ครัง้ 
 
 

 



 
 
 
ลําดบัท่ี 2 
 
ช่ือ   : นายเคียวซเุกะ ซาซากิ 
อาย ุ    :  อาย ุ56 ปี 

 
ประวติัการศกึษา  :  School of Commerce from Waseda University 
 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : ไมมี่ 
 
ประวติัการทํางาน  :  
2552 - 2554   -  General Manager of Basic of Chemical Department, Sojitz Corporation  
2554 - 2557      -  General Manager of Specialty Chemical Department, Sojitz Corporation 
2557 - 2558   -  Senior Vice President of Chemical Division, Sojitz Corporation  

   Senior General Manager of Chemical Unit, Sojitz Corporation 
2558 - ปัจจบุนั  - กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท ไทยเซน็ทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) 
 
สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 และ 31 ธนัวาคม 2559    : ไมมี่, ไมมี่ 
การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน     :  ไมมี่ 
การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธรุกิจอ่ืนท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน    : 4 บริษัท 

1. ประธานกรรมการ บริษัท เอ็มซ ีอะโกร - เคมิคลั จํากดั 
2. ประธานกรรมการ บริษัท เอ็น. ไอ. เอ็ม. จํากดั 
3. ประธานกรรมการ บริษัท เซน็ทราปิค (ประเทศไทย) จํากดั 
4. กรรมการ บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์  จํากดั 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท : ไมมี่ 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผู้บริหาร      : ไมมี่ 
วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก        :  27 มีนาคม 2558 
จํานวนปีท่ีกรรมการเคยดํารงตําแหน่ง        : 2 ปี 
จํานวนครัง้การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการในปี 2559      : 7 ครัง้ จาก 7 ครัง้ 

 

 



 
 
ลําดบัท่ี 3 

 
ช่ือ     :  นายชิเกะซกึ ุ ฟคุดุะ 
อาย ุ    :  อาย ุ56 ปี 

 
ประวติัการศกึษา  :  Bachelor Degree of Business Administration  

from Kobe University 
 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : ไมมี่ 
 
ประวติัการทํางาน  :  
2538 - 2543  - Manager of Accounting Dept., Nissho Iwai American Corporation 
2543 - 2551   -  Manager of Metal Accounting Sect. 2, Nissho Iwai Management Service Corporation* 
                              *(2547 Nichimen Corporation และ Nissho Iwai Corporation ควบรวมกิจการเป็น Sojitz Corporation) 
2551 - 2555      -  General Manager of Accounting Dept., Sojitz Food Corporation 
2555 - 2559  -  Manager of Consumer Lifestyle Accounting Sect. 2, Sojitz Shared Service Corporation  
2559 - ปัจจบุนั  - กรรมการรองผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน บริษัท ไทยเซน็ทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) 
 
สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 และ 31 ธนัวาคม 2559    : ไมมี่, ไมมี่ 
การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน     :  ไมมี่ 
การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธรุกิจอ่ืนท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน    : 2 บริษัท 

1. กรรมการ บริษัท เอ็มซี อะโกร - เคมิคลั จํากดั 
2. กรรมการ บริษัท เซน็ทราปิค (ประเทศไทย) จํากดั 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท : ไมมี่ 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผู้บริหาร      : ไมมี่ 
วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก        : 29 มีนาคม 2559 
จํานวนปีท่ีกรรมการเคยดํารงตําแหน่ง        : 1 ปี 
จํานวนครัง้การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการในปี 2559      : 6 ครัง้ จาก 6 ครัง้ 

 



 
 
ลําดบัท่ี 4 
  

 

ช่ือ     :  นายจิโร่ นิชิยามา่ 
อาย ุ    :  อาย ุ41 ปี 
 
 
ประวติัการศกึษา  :  - Bachelor’s Degree of Law Majored in Political Science  

   from Keio University 
- Certified Public Accounting (CPA) United States of America 

 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : ไมมี่ 

 
ประวติัการทํางาน   :  
2550 - 2555  -  Deputy Manager of Retail Business Department, Sojitz Corporation 
2555 - 2557  -  Deputy Manager of Agribusiness Department, Sojitz Corporation 
2557 - ปัจจบุนั  - กรรมการผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่และเจ้าหน้าท่ีบริหาร, บมจ. ไทยเซน็ทรัลเคมี 
 
สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธนัวาคม 2559    : ไมมี่, ไมมี่ 
การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน     :  ไมมี่ 
การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธรุกิจอ่ืนท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน    : ไมมี่ 
การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท : ไมมี่ 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผู้บริหาร      : ไมมี่ 
วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก        : 28 มีนาคม 2557 
จํานวนปีท่ีกรรมการเคยดํารงตําแหน่ง        : 3 ปี 
จํานวนครัง้การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการในปี 2559      : 7 ครัง้ จาก 7 ครัง้ 
 

 



 
 

ลําดบัท่ี 5 
 
 
ช่ือ     :  นางสาวกนกพร  องัสนุทรสฤษด์ิ 
อาย ุ    :  อาย ุ46 ปี 

 
 
ประวติัการศกึษา  :  - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบณัฑิต จากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
    - ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต จาก University of Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : 
2557   - Director Certification Program รุ่น 198/2014, สมาคมสง่เสริมสถาบนั 

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
2558   - Director Certification Program รุ่น 199/2015, สมาคมสง่เสริมสถาบนั 
    กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
2559   - Board that Make a Difference รุ่น 1/2016, สมาคมสง่เสริมสถาบนั 
    กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
ประวติัการทํางาน  :    
2553 - ปัจจบุนั     -  Vice President ผู้จดัการธรุกิจสมัพนัธ์ ธรุกิจเคมีภณัฑ์ ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)                                             

 
สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 และ 31 ธนัวาคม 2559    : ไมมี่, ไมมี่ 
การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน     :  ไมมี่ 
การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธรุกิจอ่ืนท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน    : ไมมี่ 
การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท : ไมมี่ 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผู้บริหาร      : ไมมี่ 
วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก        : 31 มีนาคม 2554 
จํานวนปีท่ีกรรมการเคยดํารงตําแหน่ง        : 6 ปี 
จํานวนครัง้การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการในปี 2559      : 7 ครัง้ จาก 7 ครัง้ 

 



 
 

ลําดบัท่ี 6 
 

ช่ือ   : นายสวิุช สวุรุจิพร 
อาย ุ    :  อาย ุ74 ปี  
 
ประวติัการศกึษา  :  ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : ไมมี่ 
 
ประวติัการทํางาน  :   
2526 - ปัจจบุนั  -  รองประธานกรรมการ บริษัท เอ็ชเอม็ซี โปลีเมอส์ จํากดั 
2527 - ปัจจบุนั  -  กรรมการผู้จดัการ บริษัท ศรีกรุงวฒันา จํากดั 
2529 - ปัจจบุนั  -  กรรมการ บริษัท เมโทร ซิสเตม็ส์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 
2530 - ปัจจบุนั  -  กรรมการ บริษัท บางกอก อินดสัเทรียล แก๊ส จํากดั 
2531 - ปัจจบุนั  -  ประธานกรรมการ กลุม่บริษัท ยไูนเต็ดฟลาวมิลล์ จํากดั (มหาชน) 
2531 - ปัจจบุนั  -  ประธานกรรมการ บริษัท โปลิเมอส์ มาร์เก็ตติง้ จํากดั 
 
สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 และ 31 ธนัวาคม 2559    : 5,000 หุ้น, 5,000 หุ้น  
นางวีณา สวุรุจิพร ภริยา         : 4,285 หุ้น, 4,285 หุ้น 
การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน     :  1 บริษัท 

1. กรรมการ บริษัท เมโทร ซิสเตม็ส์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 
การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธรุกิจอ่ืนท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน    : 5 บริษัท 

1. รองประธานกรรมการ บริษัท เอ็ชเอม็ซี โปลีเมอส์ จํากดั 
2. กรรมการผู้จดัการ บริษัท ศรีกรุงวฒันา จํากดั 
3. กรรมการ บริษัท บางกอก อินดสัเทรียล แก๊ส จํากดั 
4. ประธานกรรมการ บริษัท โปลิเมอส์ มาร์เก็ตติง้ จํากดั 
5. ประธานกรรมการ กลุม่บริษัท ยไูนเตด็ฟลาวมิลล์ จํากดั (มหาชน) 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท : ไมมี่ 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผู้บริหาร      : ไมมี่ 
วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก        : 29 มีนาคม 2556 
จํานวนปีท่ีกรรมการเคยดํารงตําแหน่ง        : 4 ปี 
จํานวนครัง้การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการในปี 2559      : 7 ครัง้ จาก 7 ครัง้ 

 



 
 
ผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

(หมายเหต:ุ เอกสารประกอบการมอบฉนัทะ : ข้อมูลกรรมการอิสระทีส่ามารถเป็นผูร้บัมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ได)้ 
 
นิยามของกรรมการอิสระ 

นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามท่ีกําหนดคณุสมบติัโดยพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (และท่ีมีการแก้ไข
เพิ่มเติม)  พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของ
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 39/2559 และ
ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งเท่ากบัข้อกําหนดขัน้ต่ําของหน่วยงานดงักล่าว โดยผู้ เข้ารับการ
เลือกตัง้เป็นกรรมการอิสระ มีทัง้หมด 3 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
ลําดบัท่ี 7 
 
ช่ือ     :  นายสวุฒัน์ สบืสนัติกลุ 
อาย ุ   :  อาย ุ66 ปี 
ท่ีอยู ่   : 21/35 – 46 อาคารไทยวา 1 ชัน้ 14 – 16 ถนนสาทรใต้ 
    แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
 
ประวติัการศกึษา  :  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต จากมหาวิทยาลยัอาลิการ์ มสุลิม ประเทศอินเดีย  
 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ :  
2559   - Director Certificate Program (DCP) รุ่น 227/2016, สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
ประวติัการทํางาน     
2532 - 2554  -  ผู้ อํานวยการฝ่ายบริหารการเงินการธนาคาร บริษัทเบอร์ลี่ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน)  
2546 - 2554  -  กรรมการ บริษัท ค๊อสมา่เมดิคอล จํากดั (บริษัทในกลุม่บริษัทเบอร์ลี่ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน)) 
 
การมี / ไมมี่สว่นได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชมุ AGM ครัง้นี ้     : ไมมี่ 
สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 และ 31 ธนัวาคม 2559    : ไมมี่, ไมมี่ 
การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน     :  ไมมี่ 
การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธรุกิจอ่ืนท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน    : ไมมี่ 
การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท : ไมมี่ 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผู้บริหาร      : ไมมี่ 
วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก         : 20 มิถนุายน 2555 
จํานวนปีท่ีกรรมการเคยดํารงตําแหน่ง        : 4 ปี 9 เดือน 
จํานวนครัง้การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการในปี 2559      : 7 ครัง้ จาก 7 ครัง้ 
จํานวนครัง้การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2559     : 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ 
 
การมีสว่นได้เสียในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้กบับริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
ในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
     -   เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา  : ไมมี่ 
     -   เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย     : ไมมี่ 
     -   ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจท่ีมีนยัสําคญัอนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้อย่างอิสระ เช่น  
         การซือ้ขายวตัถดิุบ สินค้า บริการ การยืม การให้กู้ ยืม เป็นต้น     : ไมมี่ 

 



 
 
ลําดบัท่ี 8 

 
ช่ือ     :  นายโอภาส ศรีพรกิจขจร 
อาย ุ    :  อาย ุ48 ปี 
ท่ีอยู ่   : 21/35 – 46 อาคารไทยวา 1 ชัน้ 14 – 16 ถนนสาทรใต้ 
    แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร 10120 
 
ประวติัการศกึษา  - ปริญญาตรี การบญัชี (เกียรตินิยมอนัดบั 2) จากมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ (NIDA) 
- ผู้ตรวจสอบบญัชีรับอนญุาต (ประเทศไทย) (CPA) 
- ประกาศนียบตัรสากลการประเมินการควบคมุภายในด้วยตนเอง (CCSA) 
- ผู้ตรวจสอบภายในรับอนญุาตสากล (CIA) 
- ผู้ตรวจสอบผู้ให้บริการด้านการเงินรับอนญุาตสากล (CFSA) 

 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ :   
2553   - Director Certification Program สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
2554   - Audit Committee Program, สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
2554   - Advanced Audit Committee Programs, สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
2559   - Ethical Leadership Program (ELP) 4/2016, สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
ประวติัการทํางาน     
2549 - ปัจจบุนั  -  กรรมการ บริษัท ไมดาส ออดิท แอนด์ แอดไวซอร่ี จํากดั 
2556 - 2557  -  หุ้นสว่น บริษัท บดีีโอ จํากดั 
2557 - 2558  -  หุ้นสว่นอาวโุส บริษัท ไทยอินโฟร์ จํากดั 
 
การมี / ไมมี่สว่นได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชมุ AGM ครัง้นี ้     : ไมมี่ 
สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 และ 31 ธนัวาคม 2559    : ไมมี่, ไมมี่ 
การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน     :  ไมมี่ 
การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธรุกิจอ่ืนท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน    : 1 บริษัท 

1. กรรมการ บริษัท ไมดาส ออดิท แอนด์ แอดไวซอร่ี จํากดั 
การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท : ไมมี่ 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผู้บริหาร      : ไมมี่ 
วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก         : 14 สิงหาคม 2552 
จํานวนปีท่ีกรรมการเคยดํารงตําแหน่ง        : 7 ปี 7 เดือน 
จํานวนครัง้การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการในปี 2559      : 7 ครัง้ จาก 7 ครัง้ 
จํานวนครัง้การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2559     : 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ 
 
การมีสว่นได้เสียในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้กบับริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
ในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
     -   เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริการงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา  : ไมมี่ 
     -   เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย     : ไมมี่ 
     -   ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจท่ีมีนยัสําคญัอนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้อย่างอิสระ เช่น  
         การซือ้ขายวตัถดิุบ สินค้า บริการ การยืม การให้กู้ ยืม เป็นต้น     : ไมมี่  

 



 
 
ลําดบัท่ี 9 
 
ช่ือ     :  นายเกษมศกัด์ิ มสัยวาณิช 
อาย ุ    :  อาย ุ66 ปี 
ท่ีอยู ่   : 21/35 – 46 อาคารไทยวา 1 ชัน้ 14 – 16 ถนนสาทรใต้ 
    แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
 
ประวติัการศกึษา  :  Bachelor Degree of Mechanical Engineering from Nippon Institute of Technology 
 
หลกัสตูรการฝึกอบรม :  
2535   - Advanced Management Development Program รุ่นท่ี 2/2535 จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   
 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ :  
2553   - Financial Statements for Directors รุ่น 10/2010, สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
2554   - Director Certification Program DCP รุ่น 141/2011, สมาคมสง่เสริมสถานบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
ประวติัการทํางาน  :   
2537 - 2543  -  กรรมการ บริษัท ไอแอนด์ซี ดีเวลลอ็ปเม้นท์ (ประเทศไทย) จํากดั 
2543 - ปัจจบุนั  -  กรรมการผู้จดัการ บริษัท เจ.เอ็น.อาร์ จํากดั 

  -  กรรมการผู้จดัการ บริษัท เค.เอ.ที อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จํากดั 
 
การมี / ไมมี่สว่นได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชมุ AGM ครัง้นี ้     : ไมมี่ 
สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 และ 31 ธนัวาคม 2559    : ไมมี่, ไมมี่ 
การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน     :  ไมมี่ 
การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธรุกิจอ่ืนท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน    : 2 บริษัท 

1. กรรมการผู้จดัการ บริษัท เจ.เอ็น.อาร์ จํากดั 
2. กรรมการผู้จดัการ บริษัท เค.เอ.ที อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จํากดั 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท : ไมมี่ 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผู้บริหาร      : ไมมี่ 
วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก         : 16 สิงหาคม 2553 
จํานวนปีท่ีกรรมการเคยดํารงตําแหน่ง        : 6 ปี 7 เดือน 
จํานวนครัง้การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการในปี 2559      : 7 ครัง้ จาก 7 ครัง้ 
จํานวนครัง้การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2559     : 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ 
 
การมีสว่นได้เสียในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้กบับริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
ในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
     -   เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา  : ไมมี่ 
     -   เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย     : ไมมี่ 
     -   ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจท่ีมีนยัสําคญัอนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้อย่างอิสระ เช่น  
         การซือ้ขายวตัถดิุบ สินค้า บริการ การยืม การให้กู้ ยืม เป็นต้น     : ไมมี่  

 



        
สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 8 

 
 

แผนท่ีสถานท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ครัง้ท่ี 45 
ห้อง Banyan Ballroom ชัน้ 10 โรงแรมบนัยนัทรี กรุงเทพฯ  

เลขท่ี 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
 

 
 

 



            
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกจิการค้า เร่ือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

เขียนท่ี       
วนัท่ี       เดือน      พ.ศ.    

(1) ข้าพเจ้า          สญัชาต ิ   
อยูบ้่านเลขท่ี      ถนน      ตําบล/แขวง     
อําเภอ/เขต       จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั    เสียง ดงันี ้

หุ้นสามญั     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั     เสียง 
หุ้นบริุมสทิธิ     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั     เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
(1)       อาย ุ   ปี อยูบ้่านเลขท่ี     

ถนน      ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต      
จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     หรือ 

(2)       อาย ุ   ปี อยูบ้่านเลขท่ี     
ถนน      ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต      
จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     หรือ 

(3)       อาย ุ   ปี อยูบ้่านเลขท่ี     
ถนน      ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต      
จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์      
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้
ถือหุ้นประจําปี 2560 ครัง้ท่ี 45 ในวนัท่ี 29 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Banyan Ballroom ชัน้ 10 โรงแรม     บนั
ยนัทรี กรุงเทพฯ เลขท่ี 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา 
และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
ลงช่ือ      ผู้มอบฉนัทะ 

(  ) 
ลงช่ือ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(  ) 
ลงช่ือ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(  ) 
ลงช่ือ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(  ) 
หมายเหต ุ
ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 



 

     
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กาํหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกจิการค้า เร่ือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

เขียนท่ี        
วนัท่ี       เดือน      พ.ศ.    

 
(1) ข้าพเจ้า         สญัชาต ิ    

อยูบ้่านเลขท่ี     ถนน      ตําบล/แขวง     อําเภอ/
เขต       จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์    

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั    เสียง ดงันี ้

หุ้นสามญั     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั     เสียง 
หุ้นบริุมสทิธิ     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั     เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
(1)          อาย ุ          ปี    

อยูบ้่านเลขท่ี     ถนน     ตําบล/แขวง      อําเภอ/
เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์          หรือ 

(2)          อาย ุ          ปี    
อยูบ้่านเลขท่ี     ถนน     ตําบล/แขวง      อําเภอ/
เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์          หรือ 

(3)          อาย ุ          ปี   
อยูบ้่านเลขท่ี     ถนน     ตําบล/แขวง      อําเภอ/
เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุ 
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ครัง้ท่ี 45 ในวนัท่ี 29 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Banyan Ballroom ชัน้ 10 
โรงแรมบนัยนัทรี กรุงเทพฯ เลขท่ี 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือน
ไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 
 วาระที่ 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 44 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 

หน้า 1 ของจํานวน 6 หน้า 



 

 
 

   วาระที่ 2 เร่ือง รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2559 และรายงานประจําปีของ 
คณะกรรมการ    

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 

    วาระที่ 3   เร่ือง รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ   
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 

  วาระที่ 4 เร่ือง พิจารณาอนมุตังิบการเงินประจําปีของบริษัทสําหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 

   วาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาอนมุตักิารจดัสรรเงินกําไรและการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงาน 
  สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 

  วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตําแหน่งตามวาระ 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
ช่ือกรรมการ นายสวุฒัน์ สืบสนัตกิลุ 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
ช่ือกรรมการ นายโอภาส ศรีพรกิจขจร 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

 
 

หน้า 2 ของจํานวน 6 หน้า 
 



 

 
 
ช่ือกรรมการ นายเกษมศกัดิ ์มสัยวาณิช 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
ช่ือกรรมการ นายโยชิอากิ อิชิมรูะ 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
ช่ือกรรมการ นายเคียวซุเกะ ซาซากิ 
 เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย        งดออกเสียง  
ช่ือกรรมการ นายชิเกะซกึ ุฟคุดุะ 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
ช่ือกรรมการ นายจิโร่ นิชิยาม่า 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
ช่ือกรรมการ นางสาวกนกพร องัสนุทรสฤษดิ ์
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
ช่ือกรรมการ  นายสวุิช สวุรุจิพร 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
ช่ือกรรมการ  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

   วาระที่ 7      เร่ือง พจิารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 

   วาระที่ 8 เร่ือง พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีสําหรับปีบญัชี 2560 และกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 

   วาระที่ 9 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ให้ถือว่า
การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือ
ในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไข
เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการ
ตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้า
ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 

ลงช่ือ     ผู้มอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงช่ือ     ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงช่ือ      รับมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงช่ือ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(  ) 

 
หมายเหต ุ
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่

สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบ

ประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ครัง้ท่ี 45 ในวนัท่ี 29 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ         ห้อง 
Banyan Ballroom ชัน้ 10 โรงแรมบนัยนัทรี กรุงเทพฯ เลขท่ี 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
 วาระท่ี    เร่ือง           

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 
 วาระท่ี    เร่ือง           

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 
 วาระท่ี    เร่ือง           

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 
 วาระท่ี    เร่ือง           

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 
 วาระท่ี    เร่ือง           

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 

หน้า 5 ของจํานวน 6 หน้า 



 

 
 

 
 
 วาระท่ี    เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 
 ช่ือกรรมการ            

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 ช่ือกรรมการ            

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 ช่ือกรรมการ           

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 ช่ือกรรมการ            

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 ช่ือกรรมการ            

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 ช่ือกรรมการ            

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 ช่ือกรรมการ            

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 ช่ือกรรมการ            

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 ช่ือกรรมการ            

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 ช่ือกรรมการ            

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 ช่ือกรรมการ            

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 ช่ือกรรมการ            

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 ช่ือกรรมการ            

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 ช่ือกรรมการ            

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 ช่ือกรรมการ            

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

หน้า 6 ของจํานวน 6 หน้า 



 

 
 

 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ 

คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกจิการค้า เร่ือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 

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

เขียนท่ี                     
วนัท่ี       เดือน      พ.ศ.    

 

(1) ข้าพเจ้า            สํานกังาน
ตัง้อยูเ่ลขท่ี    ถนน      ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต   
   จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั       
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                         เสียง ดงันี ้

หุ้นสามญั     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั         เสียง 
หุ้นบริุมสทิธิ     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั         เสียง 

(2) ขอมอบฉนัทะให้ 
(1)                      อาย ุ           ปี  

อยูบ้่านเลขท่ี     ถนน      ตําบล/แขวง     อําเภอ/
เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์             หรือ 

(2)                      อาย ุ           ปี  
อยูบ้่านเลขท่ี    ถนน                    ตําบล/แขวง      อําเภอ/
เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์             หรือ 

(3)                      อาย ุ           ปี  
อยูบ้่านเลขท่ี    ถนน      ตําบล/แขวง      อําเภอ/
เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์        
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ครัง้ท่ี 45 ในวนัท่ี 29 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Banyan Ballroom ชัน้ 10 
โรงแรมบนัยนัทรี กรุงเทพฯ เลขท่ี 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือน
ไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 
 

หน้า 1 ของจํานวน 7 หน้า 
 
 

 



 

 
 
 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
  มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

 มอบฉนัทะบางสว่น คือ 
    หุ้นสามญั    หุ้นและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้               เสียง 
    หุ้นบริุมสทิธิ    หุ้นและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้               เสียง 

รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ทัง้หมด    เสียง 
 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
  วาระท่ี 1  เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 44 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    เห็นด้วย           เสียง  ไม่เห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

 
  วาระท่ี 2  เร่ือง รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2559 และรายงานประจําปี 
                           ของคณะกรรมการ   
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เห็นด้วย         เสียง  ไม่เห็นด้วย         เสียง  งดออกเสียง         เสียง 

 
 วาระท่ี 3  เร่ือง รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เห็นด้วย           เสียง  ไม่เห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

 
  วาระท่ี 4  เร่ือง พิจารณาอนมุตังิบการเงินประจําปีของบริษัทสําหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี    31 

ธนัวาคม 2559 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เห็นด้วย           เสียง  ไม่เห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

 
 
 

หน้า 2 ของจํานวน 7 หน้า 
 



 

 
 

  วาระท่ี 5  เร่ือง พิจารณาอนมุตักิารจดัสรรเงินกําไรและการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงาน
สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เห็นด้วย           เสียง  ไม่เห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

 
  วาระท่ี 6  เร่ือง พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตําแหน่งตามวาระ  
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้   
    การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
    เห็นด้วย                        เสียง   ไม่เห็นด้วย                   เสียง  งดออกเสียง                   เสียง  
      การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

ช่ือกรรมการ นายสวุฒัน์ สืบสนัตกิลุ 
 เห็นด้วย                          เสียง   ไม่เห็นด้วย                     เสียง  งดออกเสียง                     เสียง  
ช่ือกรรมการ นายโอภาส ศรีพรกิจขจร 
 เห็นด้วย                          เสียง   ไม่เห็นด้วย                     เสียง  งดออกเสียง                     เสียง    

ช่ือกรรมการ นายเกษมศกัดิ ์มสัยวาณิช 
 เห็นด้วย                          เสียง  ไม่เห็นด้วย                     เสียง  งดออกเสียง                     เสียง   

ช่ือกรรมการ นายโยชิอากิ อิชิมรูะ 
      เห็นด้วย                          เสียง     ไม่เห็นด้วย                     เสียง        งดออกเสียง                     เสียง 

ช่ือกรรมการ นายเคียวซุเกะ ซาซากิ 
 เห็นด้วย                          เสียง   ไม่เห็นด้วย                     เสียง    งดออกเสียง                     เสียง 

ช่ือกรรมการ นายชิเกะซกึ ุฟคุดุะ 

 เห็นด้วย                          เสียง  ไม่เห็นด้วย                     เสียง    งดออกเสียง                     เสียง 

ช่ือกรรมการ นายจิโร่ นิชิยาม่า 
 เห็นด้วย                          เสียง  ไม่เห็นด้วย                     เสียง    งดออกเสียง                     เสียง 

ช่ือกรรมการ  นางสาวกนกพร องัสนุทรสฤษดิ ์
 เห็นด้วย                          เสียง  ไม่เห็นด้วย                     เสียง    งดออกเสียง                     เสียง 

ช่ือกรรมการ นายสวุิช สวุรุจิพร 

 เห็นด้วย                          เสียง  ไม่เห็นด้วย                     เสียง   งดออกเสียง                     เสียง 

ช่ือกรรมการ  
 เห็นด้วย                          เสียง  ไม่เห็นด้วย                     เสียง   งดออกเสียง                     เสียง 

 ช่ือกรรมการ  
 เห็นด้วย                          เสียง  ไม่เห็นด้วย                     เสียง   งดออกเสียง                     เสียง 

 
 

หน้า 3 ของจํานวน 7 หน้า 



 

 
 

  วาระท่ี 7       เร่ือง พจิารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เห็นด้วย           เสียง  ไม่เห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

 

  วาระท่ี 8  เร่ือง พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีสําหรับปีบญัชี 2560 และกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เห็นด้วย           เสียง  ไม่เห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

 

  วาระท่ี 9 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เห็นด้วย           เสียง  ไม่เห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้     ให้ถือ
วา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือ
ในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไข
เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการ
ตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้า
ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

ลงช่ือ      ผู้มอบฉนัทะ 
                                                                  (                             ) 

ลงช่ือ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                                                  (                            ) 

ลงช่ือ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                                                  (                             ) 

ลงช่ือ      ผู้ รับมอบฉนัทะ  
 (                             ) 
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หมายเหตุ 
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้

ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
 (1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
 (2) หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่

สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพจิารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิม่เตมิได้ในใบ

ประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า 5 ของจํานวน 7 หน้า 



 

 
 

ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ครัง้ท่ี 45 ในวนัท่ี 29 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ        ห้อง 
Banyan Ballroom ชัน้ 10 โรงแรมบนัยนัทรี กรุงเทพฯ เลขท่ี 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 

 วาระท่ี    เร่ือง          
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

 
 วาระท่ี    เร่ือง          
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

 
 วาระท่ี    เร่ือง          
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

 
 วาระท่ี    เร่ือง          
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

 
 วาระท่ี    เร่ือง          
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
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 วาระท่ี    เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 

ช่ือกรรมการ          
 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

ช่ือกรรมการ          
 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

ช่ือกรรมการ          
 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

ช่ือกรรมการ          
 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

ช่ือกรรมการ          
 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

ช่ือกรรมการ          
 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

ช่ือกรรมการ          
 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

ช่ือกรรมการ          
 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

ช่ือกรรมการ          
 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

ช่ือกรรมการ          
 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

ช่ือกรรมการ          
 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

ช่ือกรรมการ          
 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

ช่ือกรรมการ          
 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

ช่ือกรรมการ          
 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

ช่ือกรรมการ          
 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
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