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ท่ี  015 / 2560 

 วนัท่ี  8  มีนาคม  2561 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ครัง้ท่ี 46 
 

เรียน  ทา่นผู้ถือหุ้น 
 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าประชุม 

2. สําเนารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ครัง้ท่ี 45 

3. รายงานประจําปี ซึง่ประกอบด้วยผลการดําเนนิงานของบริษัทในรอบปี 2560 และรายงานประจําปีของ 

คณะกรรมการ สําเนางบการเงินของบริษัท สําหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

4. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

5. เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

6. ข้อบงัคบัของบริษัทเก่ียวกบัการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

7. รายละเอียดคุณสมบตัิผู้ได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

8. แผนท่ีสถานท่ีประชุม 

9. หนงัสือมอบฉนัทะ 

  

บริษัท ไทยเซน็ทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) ("บริษัท") จะจดัให้มีการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ครัง้ท่ี 46 ในวนัพฤหสับดีท่ี 29 

มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Banyan Ballroom ชัน้ 10 โรงแรมบนัยันทรี กรุงเทพฯ เลขท่ี 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต

สาทร กรุงเทพมหานคร ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2018 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2561 เพ่ือพจิารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบ

วาระการประชุมดงัต่อไปนี ้

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2560 ครัง้ที่ 45 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล:  บริษัทได้จดัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ครัง้ท่ี 45 ขึน้เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 

2560 โดยมีสําเนารายงานการประชุมซึง่ได้บนัทกึถูกต้องตามความเป็นจริงตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2  
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ: เหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2560 ครัง้ท่ี 45 รายละเอียดปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2 

คะแนนเสียงเพื่อการลงมต:ิ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2560 และรายงานประจาํปีของคณะกรรมการ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล:  สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทจากงบการเงินรวม ในรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 ท่ีผา่นมา บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการจํานวน 11,540 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 จากรายได้ของบริษัท

ในรอบปีบญัชี 2559 และมีกําไรสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 1,932 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16 จากกําไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่

ในรอบปีบัญชี 2559 รายละเอียดผลการดําเนินงานของบริษัท และรายงานประจําปีของคณะกรรมการ  ปรากฏในรายงาน

ประจําปีตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 3 (หน้า 16 – 25 ของรายงานประจําปี)  
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2560 

และรายงานประจําปีของคณะกรรมการ รายละเอียดปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 3 

คะแนนเสียงเพื่อการลงมต:ิ วาระนีเ้ป็นวาระท่ีเสนอเพ่ือรับทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 3 รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือเสนอให้    

ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ รายละเอียดของรายงานคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 4 (หน้า 105 ของ

รายงานประจําปี) 
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายละเอียดปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 4 

คะแนนเสียงเพื่อการลงมต:ิ วาระนีเ้ป็นวาระท่ีเสนอเพ่ือรับทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจาํปีของบริษัทสําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการทํางบการเงินของบริษัท สําหรับรอบปีบญัชีสิน้สุด ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 3 

(หน้า 105 – 171 ของรายงานประจําปี) เพ่ือนําเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจําปี ตามท่ี

พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 39 กําหนด  
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปีของบริษัท 

สําหรับรอบปีบญัชีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแล้ว ดังมีรายละเอียด

ปรากฏในรายงานประจําปีตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 3  

คะแนนเสียงเพื่อการลงมต:ิ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจดัสรรเงนิกําไรและการจ่ายเงนิปันผลสําหรับผลการดําเนินงานสิน้สุด ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2560 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญตัิบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบงัคับของ

บริษัท ข้อ 41 กําหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกําไรเท่านัน้ และมาตรา 116 และข้อบงัคับของบริษัท ข้อ 42 กําหนดให้

บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทุน

สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสํารองจะมีจํานวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  
 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปีของงบการเงินเฉพาะ

กิจการหลงัหักทุนสํารองตามกฎหมาย ภาษีและขาดทุนสะสม (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการ

เปล่ียนแปลงได้ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัแผนการลงทนุ ความจําเป็นและความเหมาะสมอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเหน็สมควร 
 

จากผลการดําเนนิงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ท่ีผ่านมา บริษัทมีกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 1,919.6 ล้านบาท และมีทนุสํารองตามกฎหมายจัดสรรไว้แล้วจํานวน 175.4 ล้านบาท คิด

เป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามท่ีได้กําหนดไว้ในพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 ท่ีกล่าว

ข้างต้น 
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ: เหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรเพ่ือจ่ายเงินปัน

ผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทโดยจ่ายจากกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปีตามงบเฉพาะกิจการของผลการดําเนินงาน ปี 2560 โดย

กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลในวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 ในอัตราหุ้ นละ 2.00 บาท รวมเป็นเงินจํานวนทัง้สิน้ 

1,169.4 ล้านบาท กําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวนัท่ี 26 เมษายน 2561 เงินปันผลจํานวนดังกล่าวคิดเป็นอัตราเงินปัน

ผลท่ีจ่ายเทียบกบักําไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปีเทา่กบัร้อยละ 60.9 ซึง่สอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท อย่างไรก็

ตาม การเสนอจํานวนเงินปันผลดงักลา่วต้องได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  
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ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลประกอบการปี 2560 และ ปี 2559 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2560 ปี 2559 

1. กําไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปี (งบเฉพาะกิจการ) 1,919.6 ล้านบาท 2,294.1 ล้านบาท 

2. จํานวนหุ้น 584,714,068 584,714,068 

3. เงินปันผลจ่ายอตัราต่อหุ้น 2.00 บาท 3.20 บาท 

4. รวมจํานวนเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 1,169.4 ล้านบาท 1,871.1 ล้านบาท 

5. สดัสว่นการจ่ายเงินปันผลเทียบกบักําไรสุทธิ ร้อยละ 60.9 ร้อยละ 81.6 

 

คะแนนเสียงเพ่ือการลงมต:ิ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามวาระ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15  กําหนดว่าในการประชุมสามัญประจําปีทุกค รั ง้                  

ให้คณะกรรมการของบริษัทพ้นจากตําแหน่งทัง้คณะและให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการของบริษัทขึน้ใหม่ ทัง้นี ้กรรมการท่ีพ้นจาก

ตําแหนง่ตามวาระ มีดงันี ้

1. นายโยชิอากิ อิชิมูระ 2. นายสวุฒัน์ สืบสนัติกุล 

3.      นายโอภาส ศรีพรกิจขจร 4. นายเกษมศกัดิ์ มสัยวาณิช 

5.      นายเคียวซุเกะ ซาซากิ 6. นายชิเกะซกึุ ฟุคุดะ 

7.     นายจิโร่ นิชิยาม่า 8.     นางสาวกนกพร องัสนุทรสฤษดิ์ 

9.      นายสวุชิ สวุรุจิพร  

  หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกบคุคลท่ีจะเข้าดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการของบริษัทมิได้ผ่านขัน้ตอนของคณะกรรมการสรรหาเน่ืองจาก

บริษัทไม่มีการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท            

โดยคดัเลือกบคุคลท่ีมีคุณสมบตัิตามท่ีพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (และท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบญัญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ท่ีเก่ียวข้องกําหนด   
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ: เหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีครบวาระ 8 ทา่น ได้แก่  

1.      นายเคียวซุเกะ ซาซากิ 2. นายสวุฒัน์ สืบสนัติกุล 

3.      นายโอภาส ศรีพรกิจขจร 4. นายเกษมศกัดิ์ มสัยวาณิช 

5.      นายชิเกะซกึุ ฟุคุดะ 6. นายจิโร่ นชิิยาม่า 

7.     นางสาวกนกพร องัสนุทรสฤษดิ์ 8.     นายสวุชิ สวุรุจิพร 

กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่ และเลือกตัง้ 

   9.     นายโยชิฮิโระ ทามูระ 

เข้าเป็นกรรมการบริษัท รวมเป็นคณะกรรมการบริษัททัง้สิน้ 9 ทา่น 

หมายเหตุ   นายโยชิอากิ อิชิมูระ พ้นจากตําแหนง่กรรมการบริษัทตามวาระ โดยคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมเลือกตัง้

นายโยชิฮิโระ ทามูระ เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทน 

จากผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท นายสวุฒัน์ สืบสนัติกุล นายโอภาส ศรีพรกิจขจร และนายเกษมศักดิ์  

มสัยวาณิช ได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

สําหรับรายละเอียดคุณสมบตัิของผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท รวมถึงประวตัิ การถือหุ้นในบริษัท การ

ดํารงตําแหน่งในบริษัทอ่ืน จํานวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุม ตลอดจนนิยามของกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย

ลําดบัท่ี 7 
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คะแนนเสียงเพ่ือการลงมต:ิ หลกัเกณฑ์และวธีิการออกเสียงลงคะแนนเป็นไปตามข้อบงัคับของบริษัท ข้อ 14 รายละเอียด

ปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 6  
 

วาระที่ 7 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: บริษัทไม่มีการแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเพ่ือทําหน้าท่ีในการพิจารณา

กําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่คณะกรรมการของบริษัทพจิารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการของบริษัท

ในปีท่ีผา่นมา และเปรียบเทียบอ้างอิงกบัอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกบับริษัท ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย ค่าตอบแทนราย

เดือน ค่าบําเหนจ็กรรมการ และเบีย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่พจิารณาจากผลประกอบการของบริษัท 
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ: เหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาและอนมุตักํิาหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับ   

ปี 2561 เป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ไม่เกิน 15 ล้านบาท เพ่ือจัดสรรให้แก่กรรมการทัง้คณะ ซึ่งมีจํานวนเท่ากับปีท่ีผ่านมา โดยไม่มีสิทธิ

ประโยชน์อ่ืน 
 
ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในปีท่ีผ่านมา 

รายละเอียด ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

ค่าตอบแทนกรรมการ 15 ล้านบาท 15 ล้านบาท 15 ล้านบาท 

สทิธิประโยชน์อ่ืน ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 

คะแนนเสียงเพ่ือการลงมต:ิ คะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุม 

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีสําหรับปีบัญชี 2561 และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กําหนดให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น

สามญัประจําปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจะแต่งตัง้ผู้สอบ

บญัชีคนเดิมอีกก็ได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควรเสนออนมุตัิการแต่งตัง้ นายมนญู มนสูขุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4292 (เป็นผู้ลงลายมือช่ือ

ในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตัง้แต่ปี 2558 จนถึง 2560)และ/หรือนายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบญัชีรับ

อนญุาตเลขท่ี 4301 (ไม่เคยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ นายชูพงษ์ สรุชุติกาล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4325 

(ไม่เคยได้รับแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท) แหง่ บริษัท  ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท

สําหรับปีบญัชี 2561 โดยให้ผู้สอบบญัชีทา่นใดทา่นหนึง่เป็นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงินของบริษัท และเสนอ

ให้กําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีเป็นจํานวนเงิน 2,570,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึน้ร้อยละ 9.36 จากอัตราเดิมในปี 2560 เน่ืองจาก

ผู้สอบบญัชีต้องมีขอบข่ายการตรวจสอบเพิ่มขึน้ในขัน้ตอนและความรับผิดชอบตามกฎเกณฑ์ท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี                                              (หนว่ย : บาท) 

 รอบปีบญัชี 2561 รอบปีบญัชี 2560 รอบปีบญัชี 2559 

ค่าสอบบญัชีงบการเงินเฉพาะกิจการ

และงบการเงินรวมประจําปี 

1,580,000 1,480,000.- 1,480,000.- 

ค่าสอบบญัชีงบการเงินเฉพาะกิจการ

และงบการเงินรวมรายไตรมาส 

330,000 290,000.- 290,000.- 

 รวมค่าสอบบญัชี 2,570,000 2,350,000.- 2,350,000.- 

ค่าบริการอ่ืน - - - 

อตัราการเพิม่/ลดเป็นร้อยละ 9.36 - 2.62 
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ความเหน็ของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้  นายมนูญ มนูสุข      

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4292 และ/หรือนายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4301 และ/หรือ นายชูพงษ์  

สรุชุติกาล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4325 แหง่ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ  สอบบญัชี จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท

สําหรับปีบญัชี 2561 โดยให้ผู้สอบบญัชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และ

กําหนดค่าสอบบญัชีของผู้สอบบญัชีเป็นจํานวนเงิน 2,570,000 บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) ตามท่ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบเสนอ 

ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้นมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสมัพนัธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว  

ผู้สอบบญัชีของบริษัท และผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมบางบริษัท ไม่ได้สงักดัสํานกังานสอบบญัชีเดียวกัน เน่ืองจากบริษัท

ย่อย/บริษัทร่วม ได้ใช้สํานกังานสอบบญัชีของตนมาตัง้แต่เร่ิมต้นกิจการ และสํานกังานสอบบญัชีดงักลา่วสามารถปฏิบตัิงานได้อย่าง

มีประสทิธิภาพ ไม่มีปัญหาลา่ช้า นอกจากนีค้่าบริการวชิาชีพในการสอบบญัชีมีจํานวนไม่สงูมากนกั 

 

คะแนนเสียงเพ่ือการลงมต:ิ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

  

จึงเรียนมาเพ่ือขอเชิญทา่นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดังกล่าว โดยแผนท่ีสถานท่ีประชุมปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย

ลําดบัท่ี 8 ผู้ถือหุ้นทา่นใดประสงค์ท่ีจะแต่งตัง้บคุคลอ่ืนมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้นี ้โปรดมอบฉันทะตามแบบหนงัสือ

มอบฉนัทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึง่ ปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 9 และย่ืนต่อประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการกําหนด

ก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย สว่นผู้ถือหุ้นต่างชาติซึง่แต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนงัสือมอบฉันทะ

ตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึง่ ปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 9  

 

ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ครัง้ท่ี 46 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตาม

รายละเอียดซึง่แนบกบัหนงัสือมอบฉนัทะ เพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ ถือหุ้นได้ ทัง้นี ้ข้อมูลเก่ียวกับกรรมการอิสระและ

การมีสว่นได้เสียในวาระพจิารณาท่ีเก่ียวข้อง ปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 7 

 

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าประชุมและเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม ปรากฏ

ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 1 และลําดบัท่ี 5  

 

อนึง่ บริษัทกําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชุมและรับเงินปันผลในวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนงัสือเชิญ

ประชุมพร้อมทัง้เอกสารแนบต่างๆ ได้ท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.tcccthai.com) 

 

                ขอแสดงความนบัถือ 

  บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) 

  
 (นายเคียวซุเกะ ซาซาก)ิ 

 กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

สําเนาเรียน :       -   นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากดั กระทรวงพาณิชย์ 

                          -   นายทะเบียนหลกัทรัพย์ (บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั) 

ฝ่ายทะเบียนหุ้น สายงานกิจการทัว่ไป โทร:  02-6398888 ต่อ 1411 / 1412 / 8909  

http://www.tcccthai.com/
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สิ่งท่ีส่งมาด้วยลาํดับท่ี 2 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560 คร้ังท่ี 45 

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จาํกัด (มหาชน) 

วันพุธท่ี 29 มีนาคม 2560 

ห้อง Banyan Ballroom โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ  

เลขท่ี 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 

นายพชระ วรรธนวินิจ เลขานุการบริษัทกล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นและเรียนเชิญนายโยชิอากิ อิชิมูระ ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทําหน้าท่ีเป็นประธานท่ี

ประชุม ดําเนนิการประชุม  

นายโยชิอากิ อิชิมูระ ประธานท่ีประชุมกลา่วต้อนรับผู้ถือหุ้นสูก่ารประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ครัง้ท่ี 45 ของบริษัท และกลา่วว่ามีผู้ถือหุ้นเข้า

ร่วมประชุมด้วยตนเองจํานวน 115 ราย ถือหุ้นจํานวน 737,280 หุ้น และโดยการรับมอบฉนัทะจํานวน 138 ราย ถือหุ้นจํานวน 569,818,282 หุ้น รวมผู้

ถือหุ้นมาประชุมจํานวน 253 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 570,555,562 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.5786 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทครบ

เป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 32 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นในวนันี ้กรรมการของบริษัทจํานวน 9 ทา่นได้เข้าร่วมประชุมด้วยได้แก่ 

1. นายสวุชิ สวุรุจิพร 

2. นางสาวกนกพร องัสนุทรสฤษดิ์ 

3. นายจิโร่ นชิิยาม่า 

4. นายชิเกะซกึุ ฟุคุดะ 

5. นายโยชิอากิ อิชิมูระ 

6. นายเคียวซุเกะ ซาซาก ิ

7. นายสวุฒัน์ สืบสนัติกุล 

8. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร และ 

9. นายเกษมศกัดิ์ มสัยวาณิช  

นอกจากนี ้มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุม จํานวน 5 ทา่น โดยมี 

1. นายวชัระ ปิงสทุธิวงศ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ – ด้านธุรกรรมการค้า และ สายงานการตลาด วจิยัและพฒันา 

2. นายสมรัก ลขิิตเจริญพนัธ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ – ด้านการผลติ 

3. นายทาดาฮิโกะ ซูกิโอะ เจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ – ด้านวางแผนองค์กร และ ด้านบริหาร 

4. นางมณฑา เกษตรศิลป์ชยั เจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ-ใหญ่ – ทรัพยากรมนษุย์ และ สํานกัตรวจสอบภายใน 

5. นายโค โทจิม่า เจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ – สาขาย่างกุ้ ง 

การประชุมในวนันี ้บริษัทได้เรียนเชิญตวัแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยเพ่ือตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นเก่ียวกับการตรวจสอบบญัชี

ของบริษัท และมีทีมงานท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซ่ี จํากดั  มาเข้าร่วมประชุมเพ่ือตอบข้อซกัถามทางกฎหมายเก่ียวกับการ

ประชุม และตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคับของบริษัทด้วย นอกจากนี ้บริษัทได้จัดให้มีผู้ ทําหน้าท่ีเป็นล่ามแปลใน

การประชุมนี ้

ก่อนเร่ิมพจิารณาวาระการประชุม ประธานขอให้เลขานกุารบริษัทชีแ้จงเก่ียวกบัวธีิการดําเนนิการประชุมและขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนนของผู้ ถือหุ้น 

ในแต่ละวาระ 

นายพชระ วรรธนวนิจิ เลขานกุารบริษัท ชีแ้จงต่อท่ีประชุมถึงวธีิการดําเนนิการประชุมและขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น ดงันี ้

1. การประชุมจะพจิารณาเร่ืองตามลําดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุม โดยจะนําเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือ

ผู้ รับมอบฉนัทะซกัถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสําหรับวาระนัน้ ๆ กรณีท่ีผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะต้องการซกัถามหรือแสดงความเห็น 
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กรุณายกมือขึน้และขอให้ทา่นแจ้งช่ือและนามสกุล และในกรณีท่ีท่านเป็นผู้ รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีท่านรับมอบฉันทะมาให้ท่ี

ประชุมทราบด้วย 

2. ผู้ถือหุ้นทกุทา่นมีคะแนนเสียงหนึง่เสียงต่อหนึง่หุ้น 

3. ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะแต่ละทา่นจะได้รับแจกบตัรลงคะแนนเสียงขณะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากท่านใดยัง

ไม่ได้รับบตัรลงคะแนนเสียง กรุณายกมือขึน้เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบการออกบตัรลงคะแนนเสียงให้กบัทา่นต่อไป 

4. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเว้นวาระท่ี 2 และ 3 ซึง่เป็นวาระเสนอเพ่ือรับทราบ และวาระท่ี 6 เร่ืองการเลือกตัง้กรรมการ          ผู้

ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีไม่เหน็ด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียงในวาระนัน้ ขอให้ออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงท่ีได้รับแจก

ขณะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เม่ือเรียบร้อยแล้ว ขอให้ยกมือเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บบตัรลงคะแนนเสียง 

ในการลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียง หากมีการลงคะแนนเสียงเกินกวา่หนึง่ช่อง หรือมีการแก้ไขแต่ไม่มีการลงลายมือช่ือกํากับ หรือมี

การแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีของ Custodian) หรือมีการขีดฆา่บตัรทัง้บตัร จะถือเป็นบตัรเสีย 

ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีมิได้คัดค้าน หรือ งดออกเสียง จะถือว่าท่านเห็นด้วย ท่านไม่ต้องกรอกบตัรลงคะแนนเสียง หรือส่งบตัร

ลงคะแนนเสียง 

5. สําหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 6 เร่ืองการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตําแหนง่ตามวาระ ขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ

ฉนัทะออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงตามรายช่ือกรรมการท่ีเสนอเป็นรายบุคคล และบริษัทจะใช้วิธีการเลือกตัง้กรรมการตามท่ี

ข้อบงัคบัข้อ 14 ของบริษัทกําหนดไว้ คือ วธีิลงคะแนนเสียงแบบสะสมหรือ Cumulative Voting ส่วนรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน 

บริษัทจะแจ้งให้ทราบในวาระดงักลา่ว ในการเก็บบตัรลงคะแนนเสียงสําหรับการเลือกตัง้กรรมการ บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทัง้หมด 

เพ่ือนบัคะแนนเสียงการเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

6.  ในการนบัคะแนนเสียงในทกุวาระ ยกเว้นวาระท่ี 6 เร่ืองการเลือกตัง้กรรมการ บริษัทจะนําคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในวาระ

นัน้หกัออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชุม สว่นท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ ทัง้นี ้ ในกรณีท่ีไม่มีผู้ ใด

คดัค้านหรือแสดงความเหน็เป็นอย่างอ่ืน ให้ถือวา่ ท่ีประชุมเหน็ด้วยหรือมีมติอนมุตัิ  

นอกจากนี ้ในการนบัคะแนนเสียง เพ่ือมิให้เป็นการเสียเวลาระหวา่งท่ีรอการนบัคะแนนเสียง ประธานในท่ีประชุมอาจขอให้ท่ีประชุมพิจารณา

วาระถดัไป 

ประธานเปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถามเก่ียวกบัวธีิการดําเนินการประชุมหรือการออกเสียงลงคะแนน เม่ือไม่มีข้อซกัถาม ประธานเร่ิมการประชุมตาม

ระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ดงันี ้

วาระท่ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 44 

ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 44 ซึ่งประชุมเม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2559 ตามสําเนารายงานการ

ประชุม ซึง่ได้บนัทกึถูกต้องตามความเป็นจริง และได้จดัสง่ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซกัถาม  

เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นซกัถาม ประธานขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยการอนมุตัิวาระนีจ้ะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 44 ประชุมเม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง  

เหน็ด้วย  574,391,523 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เหน็ด้วย  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 งดออกเสียง 10  เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
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วาระท่ี 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และรายงานประจาํปีของคณะกรรมการ 

ประธานกลา่วต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการขอถือโอกาสนีนํ้าเสนอข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบภาพรวมเก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2559 โดย

ประธานได้เชิญกรรมการผู้จดัการใหญ่เป็นผู้รายงานต่อท่ีประชุม  

นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดัการใหญ่ กลา่วขอบคุณผู้มีสว่นได้เสียทุกทา่นท่ีกรุณาให้การสนบัสนนุอย่างสงูแก่บริษัทมาอย่างต่อเน่ือง บมจ.ไทย

เซน็ทรัลเคมี สามารถการประกอบการอย่างประสบผลสําเร็จในฐานะผู้ผลติและผู้จดัจําหนา่ยปุ๋ ยเคมีรายใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทยมากว่า 40 ปีแล้ว ด้วย

การสนนัสนุนลคัวามร่วมมืออย่างเข้มแข็งจากผู้มีสว่นได้เสียทกุทา่น ซึง่หมายถึงทัง้ผู้ถือหุ้น ลกูค้า ผู้จดัหาสินค้า ชุมชนท้องถิ่นและเกษตรกร 

ในปี 2559 เศรษฐกิจไทยยงัคงฟืน้ตวัต่อไปในอตัราท่ีสงูขึน้เลก็น้อยกวา่ปีก่อนหน้า ปัจจยัขบัเคล่ือนหลกัยงัคงเป็นการใช้จ่ายจากภาครัฐและ

อุตสาหกรรมทอ่งเท่ียวขาเข้า การผลติภาคการเกษตรไม่ได้เติบโตขึน้อย่างมีนยัสําคญั แต่ดีขึน้จากท่ีลดลงในปีก่อน 

การประกอบการของบริษัทได้รับผลกระทบจากอุปสงค์ปุ๋ ยเคมีท่ีลดลงอนัเน่ืองจากภยัแล้ง และเกษตรกรมีกําลงัซือ้ท่ีไม่เพียงพอ ภยัแล้งอย่างรุนแรงซึง่

เกิดขึน้ในประเทศไทยในช่วงสองปีท่ีผา่นมาได้สิน้สดุลงเม่ือฝนเร่ิมตกในปลายเดือนพฤษภาคม ปริมาณฝนตกตามปกติในช่วงฤดูฝน ทําให้การเพาะปลกู

พืชผลหลกัฟืน้ตวัจากปีก่อน แต่ราคาพืชผลการเกษตรท่ีตกต่ําทําให้กําลงัซือ้ของเกษตรกรไม่ฟืน้ตวัในปีนัน้ เพ่ือสนบัสนุนเกษตรกร บริษัทได้เข้าร่วมการ

รณรงค์ของรัฐบาลให้ลดราคาขายปุ๋ ย ซึง่ได้ดําเนนิการอย่างต่อเน่ืองจากปีก่อนจนถึงปีนี ้

ถึงแม้วา่บริษัทจะเหน็การฟืน้ตวัในคร่ึงหลงัของปี แต่การใช้ปุ๋ ยเคมีโดยรวมในประเทศไทยยงัคงอยู่ในระดับต่ําเช่นเดียวกับปี 2558 ในสถานการณ์เช่นนี ้

คณะผู้บริหารได้ดําเนนิงานบริษัทอย่างสอดคล้องกบันโยบายการประกอบการเพ่ือท่ีจะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีน่าพอใจสําหรับผู้ ถือหุ้นทุกราย 

โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงไปจากปีก่อน กลา่วคือ 

1) การเฝา้ติดตามตลาดอย่างรอบคอบ เพ่ือให้ทราบถึงอุปสงค์และความต้องการท่ีแท้จริงของเกษตรกร เพ่ือท่ีจะวางแผนการผลิตและการจัดซือ้

จดัหาของบริษัทอย่างเหมาะสมและคลอ่งตวั โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือลดระดบัสนิค้าคงคลงัให้ต่ําท่ีสดุ 

2) การรักษามาตรฐานสงูสดุทางด้านคุณภาพของผลติภณัฑ์ 

3) การท้าทายเพ่ือปรับปรุงประสทิธิภาพการผลติอย่างต่อเน่ือง 

4) การไม่เก็งกําไร และ 

5) การสร้างความพงึพอใจของลกูค้าและเกษตรกร 

ด้วยการดําเนินงานบริษัทตามนโยบายนี ้ บริษัทสามารถลดสนิค้าคงคลงัให้อยู่ในระดบัต่ําสดุ และได้รับผลกําไรสงูสดุเม่ือราคาวตัถุดิบระหวา่งประเทศ

ปรับลดลง 

สําหรับบริษัท ปี 2559 เป็นปีท่ีนา่จดจําเน่ืองจากบริษัทได้เปิดสํานกังานสาขาในต่างประเทศแหง่แรกในกรุงย่างกุ้ ง ประเทศเมียนมาร์ และได้จัดตัง้บริษัท 

ทีซีซีซี เมียนมาร์ จํากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยในต่างประเทศแหง่แรกของเรา สาขากรุงย่างกุ้ งเปิดขึน้เพ่ือทําการตลาดผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปยังเกษตรกร

ชาวเมียนมาร์ซึง่ไม่คุ้นเคยกบัปุ๋ ยคุณภาพสงู และบริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จํากดั จดัตัง้ขึน้เพ่ือนําเข้าและจดัจําหนา่ยผลติภณัฑ์ของบริษัทในประเทศเมียน

มาร์ ซึง่สอดคล้องตามกลยุทธ์การเติบโตขึน้เป็นบริษัทปุ๋ ยชัน้นําประจําภูมิภาคของบริษัท 

ดงันัน้ ในปี 2559 กําไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่จึงเทา่กบั 2,305 ล้านบาท และกําไรต่อหุ้นเทา่กบั 3.94 บาท 

สําหรับรายละเอียดเพิม่เติม โปรดดูงบการเงินและข้อมูลท่ีระบใุนรายงานประจําปีซึง่สง่ให้แก่ผู้ถือหุ้นทกุรายพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแล้ว 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามในประเด็นข้อสงสยั 

นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น กล่าวช่ืนชมบริษัทท่ีสามารถจัดการประชุมผู้ ถือหุ้นได้ก่อนเดือนเมษายนและเป็นวนัเดียวกับปีท่ีผ่านมาคือวนัท่ี 29 

มีนาคม ในวาระท่ี 2 นีเ้ป็นวาระเพ่ือรับทราบผลการดําเนนิงาน ดงันัน้คําถามท่ีจะถามก็จะไม่เป็นคําถามนํา จากรายงานประจําปีหน้า 16-17 เป็นข้อมูล

ทางการเงินโดยสรุปซึง่ทําให้ผู้ถือหุ้นเช่นตนทราบถึงสขุภาพของ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ถึงแม้ว่ายอดขายจะลดลงแต่กําไรของบริษัทดีขึน้ ตนขอช่ืนชม

เพียงคร่ึงหนึง่และขอถามวา่คณะกรรมการพจิารณาเช่นไรเม่ือบริษัทมีกําไรต่อหุ้น 3.94 บาท แต่พจิารณาจ่ายเงินปันผลเพียง 1.50 บาทต่อหุ้น ในขณะท่ี

เม่ือปีท่ีผา่นมาบริษัทมีกําไรต่อหุ้น 2.33 บาท จ่ายเงินปันผลถึง 2.30 บาทต่อหุ้น ตนอยากทราบวา่ผู้ถือหุ้นมีอะไรบกพร่องจึงถูกลงโทษด้วยการลดเงินปัน

ผลลง คําถามถดัมา ในรายงานประจําปีหน้าท่ี 17 อตัราสว่นสภาพคลอ่งและอตัราสว่นหนีส้ินต่อทุนค่อนข้างดีมาก อยากทราบว่าบริษัทจะสามารถเร่ง
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เพิม่ประสทิธิภาพในการดําเนนิงานเพ่ือสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้มากกวา่นีไ้ด้หรือไม่ ตนเช่ือว่าบริษัทมีศักยภาพรวมถึงเงินทุนเพียงพอท่ีจะทํา

ได้ 

ประธานกลา่ววา่ ในเร่ืองของเงินปันผลท่ีประชุมจะได้พจิารณาในรายละเอียดต่อไปในวาระท่ี 5 

นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดัการใหญ่กล่าวว่า ในรายงานประจําปีหน้า 16 ท่ีแสดงถึงการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 1.50 บาทต่อหุ้นนัน้เป็นการ

จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของปีท่ีผา่นมาคือปี 2559 สว่นคําถามถดัมา อตัราสว่นสภาพคลอ่งของบริษัทในปัจจุบนัอยู่ในระดับท่ีสูงอยู่แล้ว และ

บริษัทก็จะพยายามรักษาอตัราสว่นดงักลา่วให้อยู่ในระดบัสงูต่อไปเทา่ท่ีจะสงูได้  

นางสาวเจนจิรา สมบตัิเจริญวงศ์ ผู้ถือหุ้น กลา่วช่ืนชมผลประกอบการในปีท่ีผา่นมาของบริษัทท่ีอยู่ในระดับยอดเย่ียมซึ่งจะส่งผลต่อราคาหุ้นให้ขึน้ไปสู่

จุดสงูสดุใหม่ได้ ตนเฝ้ารอราคาหุ้นท่ีสูงเช่นนีม้าหลายปีตัง้แต่ปี 2554 ซึ่งตนได้ซือ้หุ้นของ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี และขอแสดงความยินดีต่อผู้ ถือหุ้น

ทัง้หลายท่ีได้รับอานสิงค์จากการท่ีราคาหุ้นปรับตวัขึน้กนัถ้วนหน้า ตนขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนกังานทุกท่านจากใจจริงท่ีได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ

บริหารงานจนประสบผลสําเร็จในวนันี ้ท่ีได้ทําให้ความฝันของตนเป็นจริง ตนมีข้อสงัเกตประการหนึง่ คือ โดยปกติกําไรสุทธิมักจะสมัพนัธ์กับรายได้รวม 

แต่ในปีท่ีผา่นมากําไรของบริษัทเพิม่ขึน้อย่างมาก สวนทางกบัรายได้รวมท่ีลดลงในจํานวนค่อนข้างมาก หากเปรียบเทียบกับงบการเงินปี 2556 ซึ่งแสดง

รายได้รวมท่ี 22,525 ล้านบาท คิดเป็นกําไรต่อหุ้นท่ี 3.60 บาท แต่ปีท่ีผา่นมารายได้รวมลดลงเหลือเพียง 12,683 ล้านบาท แต่ยังสร้างปรากฏการณ์กําไร

ต่อหุ้นเป็นจํานวน 3.94 บาท ซึง่เป็นเร่ืองท่ีมหศัจรรย์และนา่ประหลาดใจมาก ตนขอให้บริษัทได้พยายามต่อไปเพ่ือพิสูจน์ ให้เห็นว่าสิ่งท่ีเกิดขึน้นีไ้ม่ใช่

เร่ืองบงัเอิญแต่เป็นสิง่ท่ีเกิดจากการกลัน่กรองวสิยัทศัน์ของเหลา่ผู้บริหารจนตกตะกอนกลายเป็นกลยุทธ์เชิงรุกทางธุรกิจ และน่ีคือชยัชนะของพวกเราทุก

คน ตนขอสง่ผา่นกําลงัใจไปยงัผู้บริหารและพนกังานทกุทา่น ตนตัง้ตารอคอยท่ีจะเหน็บริษัทเติบโตอย่างยัง่ยืน ปัจจุบนับริษัทได้ดําเนินกิจการมาถูกทาง

แล้วและขอให้นําพาบริษัทให้เติบโตอย่างยัง่ยืนต่อไป ตนประทบัใจในอัตรากําไรสุทธิในอัตรา 18.18 เป็นอย่างมากและขอให้บริษัทรักษาระดับอัตรา

ดงักลา่วไว้ ตนขอให้ผู้ถือหุ้นทกุคนได้ปรบมือเพ่ือเป็นขวญัและกําลงัใจและเป็นการแสดงความยินดีต่อผู้บริหารและพนกังานทกุท่าน 

ประธานกลา่วขอบคุณผู้ถือหุ้นรวมถึงความปราถนาดีท่ีมอบให้กบับริษัท 

นายอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ถือหุ้น กลา่วช่ืนชมบริษัทถึงผลประกอบการท่ีดีแม้วา่จะอยู่ในช่วงท่ีเศรษฐกิจไม่ดี การเพาะปลกูไม่ดี นํา้แล้ง คู่แข่งเยอะ และแม้ว่า

ต้นทนุวตัถุดิบลดลงแต่บริษัทก็สามารถทํากําไรได้ดี ตามท่ีคณะกรรมการกลา่วไว้วา่กําไรของบริษัทมาจาก 2 สว่นด้วยกนัคือการบริหารการจัดการท่ีดีขึน้

และกําไรพเิศษจากการขายอสงัหาริมทรัพย์บางอย่าง ตนขอสอบถามถึงเร่ืองดงักลา่ว คําถามแรก เม่ือพิจารณาอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทในปีท่ี

ผา่นมาแล้ว บริษัทได้มีระยะเวลาการรับชําระหนีเ้ร็วขึน้มากแต่บริษัทก็จ่ายหนีใ้ห้กับเจ้าหนีเ้ร็วขึน้มากด้วยเช่นกัน ซึ่งจะเป็นผลให้กระแสเงินสดของ

บริษัทลดลง อยากทราบวา่วธีินีเ้ป็นนโยบายของบริษัทใช่หรือไม่ ซึง่อาจจะสง่ผลให้กระแสเงินสดของบริษัทไม่เพียงพอ หรือการท่ีบริษัทชําระหนีเ้ร็วขึน้

เป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงค่าเงินบาท คําถามท่ีสอง กําไรท่ีได้จากการจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ประมาณ 250 ล้านบาท ซึ่งเป็นกําไรท่ีไม่เก่ียวข้อง

กบัการบริหารงานหรือทําให้บริษัทเติบโตได้ อยากสอบถามวา่เหตุใดจึงต้องขายอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว กําไรท่ีได้เม่ือหกัค่าเส่ือมราคาจํานวน 21 ล้าน

บาทแล้ว เป็นการได้กลบัมาจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์ใช่หรือไม่ คําถามท่ีสาม การท่ีบริษัทจัดตัง้โรงงานท่ีประเทศเมียนมาร์ซึ่งบริษัทได้สิทธิการเช่า

ประมาณ 50 ปี และต้องชําระสทิธิการเช่าเป็นจํานวนประมาณ 100 ล้านบาท เป็นการเช่าครัง้เดียวใช่หรือไม่ อย่างไร 

นายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน กล่าวว่าสําหรับคําถามแรกนัน้ในรายงานประจําปีหน้า 17 ได้แสดง

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียของปี 2559 ท่ี 21 วนั ในขณะท่ีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียของปี 2558 อยู่ท่ี 35 วนั ส่วนระยะเวลาชําระหนีข้องปี 2559 อยู่ท่ี 13.71 

วนั ในขณะท่ีระยะเวลาชําระหนีข้องปี 2558 อยู่ท่ี 28.41 วนั การท่ีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียและระยะเวลาชําระหนีล้ดลงนัน้เน่ืองจากบริษัทได้จําหน่ายเงิน

ลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัทย่อย 3 บริษัทไปในวนัท่ี 1 เมษายน 2558 ซึง่บริษัทย่อยทัง้ 3 บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียและระยะเวลาชําระหนีท่ี้นาน 

อย่างไรก็ดี อตัราสว่นทางการเงินของปี 2558 ยงัรวมข้อมูลของบริษัทย่อย 3 บริษัทไว้ บริษัทจึงมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียและระยะเวลาชําระหนีน้าน แต่

ในปี 2559 บริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากบริษัทย่อย 3 บริษัทแล้ว อตัราสว่นดงักลา่วจึงดีขึน้ 

นายอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามวา่อตัราสว่นดงักลา่วจะคงอยู่ในระดบันีต้่อไปใช่หรือไม่ 

นายชิเกะซกึุ ฟุคุดะ กรรมการรองผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน ตอบวา่ใช่ และได้ตอบคําถามท่ีสองวา่บริษัทได้จําหนา่ยท่ีดินในอําเภอบาง

ป ู(จงัหวดัสมุทรปราการ) ในเดือนตุลาคม 2559 ให้แก่ผู้ ซือ้ บริษัทไม่ได้ใช้ประโยชน์ในท่ีดินดังกล่าว ท่ีดินมีเนือ้ท่ีประมาณ 262 ไร่และมีราคาทางบญัชี 

(Book value) ประมาณ 300 ล้านบาท ราคาขายท่ีดินประมาณ 500 ล้านบาท บริษัทได้กําไรประมาณ 276 ล้านบาท บริษัทได้รับชําระราคาท่ีดินใน

เดือนตุลาคม 2559 
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นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จัดารใหญ่ กล่าวว่าในเร่ืองท่ีเก่ียวกับบริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จํากัด ซึ่งจัดตัง้ขึน้ในปีท่ีผ่านมา กําลงัมีการก่อสร้าง

โรงงานบรรจุภณัฑ์ในเมืองติลาวา่ซึง่อยู่ชานเมืองกรุงย่างกุ้ง ติลาวา่มีเขตเศรษฐกิจพเิศษซึง่มีท่ีดินให้เช่าโดยมีเง่ือนไขเพียงอย่างเดียวว่าบริษัทท่ีจะเช่า

ท่ีดินจะต้องทําสญัญาเช่าประมาณ 50 ปี บริษัทก็ต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขนัน้ สว่นค่าเช่าเป็นการจ่ายครัง้เดียว 

นายปัญญา แสวงโชคชยั ผู้ รับมอบฉนัทะจากนางสาววราคณา หลกัคํา กลา่วว่าตนถือหุ้นบริษัทมากว่า 10 ปีซึ่งปีนีเ้ป็นปีท่ีบริษัทมีกําไรสูงสุดตัง้แต่ตน

ถือหุ้นมาและกลา่วขอบคุณผู้บริหาร ตนมาจากจงัหวดัอุบลราชธานี ต้องการมาฟังผู้บริหารพดูเน่ืองจากในรายงานประจําปีผู้บริหารพูดน้อย และได้ถาม

วา่ก่อนท่ีจะมีการจดัตัง้บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จํากดั บริษัทได้เข้าไปทําตลาดในประเทศเมียมาร์บ้างหรือไม่ อาจจะเป็นการขายสินค้าผ่านตัวแทนเพ่ือ

สร้างความรับรู้ให้กบัเกษตรกรในประเทศเมียนมาร์ 

นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่าบริษัทได้ส่งออกสินค้าไปยังประเทศเมียนมาร์มากว่า 10 ปีแล้ว บริษัทจึงเป็นผู้จัดหาปุ๋ ยใน

ประเทศเมียนมาร์อยู่แล้ว นอกจากนี ้ประเทศเมียนมาร์มีพืน้ท่ีในการทําการเกษตรมากจึงมีความต้องการใช้ปุ๋ ยสูง แต่ในปัจจุบนัปุ๋ ยเคมีท่ีใช้กันใน

ประเทศเมียนมาร์เป็นปุ๋ ยคุณภาพต่ํา จึงเป็นโอกาสของบริษัทท่ีจะสามารถมีสว่นแบง่ตลาดปุ๋ ยคุณภาพสงูในประเทศเมียนมาร์อย่างมีนยัสําคัญ บริษัทได้

ทําการศึกษาอย่างมากก่อนท่ีจะจดัตัง้บริษัทย่อยในประเทศเมียนมาร์เม่ือปลายปีท่ีผา่นมา บริษัทมีแผนกลยุทธ์ในการเติบโตในประเทศเมียนมาร์ 

นายปัญญา แสวงโชคชยั ผู้ รับมอบฉนัทะจากนางสาววราคณา หลกัคํา สอบถามวา่ในการตัง้บริษัทในประเทศเมียนมาร์ใช้งบประมาณเทา่ใด 

นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดัการใหญ่ กลา่ววา่รายงานประจําปีได้แสดงเงินลงทนุในบริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จํากัดเป็นจํานวน 12.5 ล้านเหรียญ

สหรัฐ ซึง่เป็นเงินลงทนุเร่ิมต้นครอบคลมุการดําเนนิการในระยะเร่ิมต้นของบริษัทย่อยดงักลา่ว บริษัทไม่สามารถเปิดเผยรายจ่ายของบริษัทย่อยในปีนีไ้ด้ 

นายปัญญา แสวงโชคชยั ผู้ รับมอบฉนัทะจากนางสาววราคณา หลกัคํา กล่าวว่าข้อมูลใดท่ีเปิดเผยได้ก็ควรเปิดเผยให้ผู้ ถือหุ้นทราบ อย่างไรก็ดี ตนก็

เข้าใจวา่เป็นความลบัทางธุรกิจ และสอบถามต่อวา่การลงทนุในประเทศเมียนมาร์นี ้เป็นการอัดเม็ดปุ๋ ยจําหน่ายหรือเป็นการสัง่ปุ๋ ยเคมีเข้าไปบรรจุแล้ว

จําหนา่ย 

นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดัการใหญ่ กลา่ววา่บริษัทวางแผนท่ีจะสง่ออกปุ๋ ยผสมอดัเม็ดซึง่ผลติท่ีโรงงานของบริษัทในประเทศไทยไปยังบริษัท ที

ซีซีซี เมียนมาร์ จํากดั ซึง่จะเป็นผู้บรรจุและจําหนา่ยให้แก่ลกูค้าในประเทศเมียนมาร์ 

นายปัญญา แสวงโชคชยั ผู้ รับมอบฉนัทะจากนางสาววราคณา หลกัคํา สอบถามต่อวา่ในการทําการตลาดในประเทศเมียนมาร์กว่า 10 ปีท่ีผ่านมา มีการ

เติบโตขึน้หรือไม่ 

นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดัการใหญ่ กลา่ววา่ยอดขายมีการเติบโตขึน้เร่ือยๆ แต่บริษัทเหน็วา่ขณะนีเ้ป็นเวลาท่ีเหมาะสมในการลงทุนเน่ืองจาก

มีการเปล่ียนแปลงนโยบายของรัฐบาลในประเทศเมียนมาร์ซึง่ทําให้บริษัทต่างชาติเช่นบริษัทมีอิสระมากขึน้ท่ีจะลงทุนในธุรกิจการเกษตร บริษัทจึงได้

ตดัสนิในลงทนุในปีท่ีผา่นมา และบริษัทเหน็วา่จากนโยบายดงักลา่วตลาดในประเทศเมียนมาร์จะมีการขยายตวัมากขึน้กวา่ในอดีต 

นายปัญญา แสวงโชคชยั ผู้ รับมอบฉนัทะจากนางสาววราคณา หลกัคํา กลา่ววา่ปีท่ีผา่นมาบริษัทมีกําไรต่อหุ้นเกือบ 4 บาท แต่หากอ่านรายงานประจําปี

แล้วจะเหน็วา่เป็นกําไรท่ีเกิดจากการบริหารต้นทนุ บริหารการขนสง่ ตนขอสอบถามว่าคณะกรรมการบริหารจะบริหารบริษัทให้มีกําไรสูงขึน้ได้อย่างไร

นอกเหนือจาก 2 แนวทางท่ีกลา่วมาข้างต้น เพราะเม่ือตนอ่านรายการประจําปีของทกุปีก็จะพบแต่การบริหารต้นทนุและการบริหารการขนส่ง หากนํา้มัน

แพงขึน้หรือต้นทนุสนิค้าสงูขึน้ คณะกรรมการจะบริหารด้วยแนวทางอ่ืนอย่างไร 

นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้ จัดการใหญ่ กล่าวว่าแนวทางอ่ืนในการบริหารอ่ืนท่ีจะสามารถทํากําไรให้บริษัทได้คือผลิตและจําหน่ายสินค้า

คุณภาพสงูให้ตรงตามความต้องการของลกูค้า บริษัทพยายามปรับปรุงคุณภาพของสนิค้าให้ดีขึน้ทกุๆ ปี นอกจากนี ้การขยายตลาดโดยการส่งออกไป

ยงัประเทศเพ่ือนบ้านเช่น เมียนมาร์ กัมพูชา ลาว ซึ่งเป็นเป้าหมายการส่งออกของบริษัท หากบริษัทสามารถเพิ่มยอดขายหรือขยายธุรกิจในประเทศ

ดงักลา่ว ก็จะเป็นการเพิม่กําไรให้กบับริษัทด้วย อย่างไรก็ดี โดยปกติธุรกิจปุ๋ ยจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกท่ีบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ เช่น 

สภาพอากาศ และการขึน้ลงของราคาวตัถุดิบในตลาดโลก ซึง่เป็นเร่ืองท่ีควบคุมได้ยากมาก ดังนัน้ การควบคุมสินค้าคงคลงัให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม

และการควบคุมต้นทนุโดยปรับปรุงการขนสง่ยงัคงเป็นปัจจยัหลกัของบริษัทท่ีทําให้บริษัทมีกําไร บริษัทก็จะยังคงดําเนินนโยบายดังกล่าวเพ่ือให้ได้ผล

กําไรโดยไม่เปล่ียนแปลง    
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นางสาวเจนจิรา สมบตัิเจริญวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามวา่จากคําอธิบายงบการเงินไตรมาสท่ี 4 ของปีท่ีผา่นมา สดัสว่นกําไรท่ีเพิ่มขึน้อย่างมากนัน้ได้มาจาก

การท่ีบริษัททําการค้าในต่างประเทศมากกวา่ในประเทศใช่หรือไม่ 

นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดัการใหญ่ กลา่ววา่กําไรท่ีเพิม่ขึน้นัน้โดยหลกัมาจากธุรกิจในประเทศ แต่กําไรจากธุรกิจในต่างประเทศก็เพิ่มขึน้ทุกๆ 

ปี 

นางสาวเจนจิรา สมบตัิเจริญวงศ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่าคณะกรรมการได้คาดการณ์อย่างไรว่าสถานการณ์ปัจจุบนันีบ้ริษัทจะสามารถสร้างกําไรได้

มากกวา่ปีก่อน 

นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดัการใหญ่ กล่าวว่าขณะนีอ้ยู่ในช่วงท้ายของไตรมาสแรกของปี 2560 สถานการณ์นํา้ในประเทศดีกว่าปีท่ีผ่านมา 

และเป็นท่ีคาดการณ์วา่ปริมาณฝนตามฤดูจะมีปริมาณตามปกติ ถ้าสถานการณ์เป็นเช่นท่ีกลา่วข้างต้น คือมีปริมาณฝนเพียงพอในฤดูฝนสถานการณ์ก็

จะดีกวา่ปีท่ีผา่นมา 

นางสาวเจนจิรา สมบตัิเจริญวงศ์ ผู้ถือหุ้น กลา่ววา่ตนหวงัวา่การคาดการณ์ดังกล่าวจะแม่นยําเพราะจะส่งผลต่อราคาหุ้นของบริษัทซึ่งขณะนีร้าคาหุ้น

ของบริษัทอยู่ท่ี 51.50 บาท และได้กลา่วต่อวา่ ปีท่ีผา่นมาตนได้พดูเร่ืองเงินปันผลและกําไรต่อหุ้นท่ีปรากฏในรายงานประจําปีหน้า 16 ซึ่งบริษัทได้หมาย

เหตุด้านลา่งวา่เงินปันผลต่อหุ้นจ่ายจากผลประกอบการของปีท่ีผา่นมา ตนเหน็วา่ไม่สมควรนํามาใช้เน่ืองจากหากดูจากรายงานประจําปีของบริษัทอ่ืนก็

จะแสดงเร่ืองเงินปันผลไว้ในปีท่ีจ่ายจากผลประกอบการของปีนัน้ๆ เลย จะไม่แสดงวา่ผลประกอบการปี 2560 แต่เงินปันผลจ่ายจากผลประกอบการของ

ปีท่ีผา่นมา เป็นการไม่สมเหตุสมผล หากพจิารณาจากบริษัทอ่ืนๆ เช่น บมจ.ปตท บมจ.ไทยออยล์ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย 

หรือบริษัทขนาดใหญ่อ่ืนๆ ก็จะระบเุงินปันผลตามปีนัน้ๆ ตนขอสอบถามนางสาวกนกพร องัสนุทรสฤษดิ์ ซึง่มาจากธนาคารกรุงเทพว่า รายงานประจําปี

ของธนาคารกรุงเทพระบเุร่ืองเงินปันผลตามบริษัท ไทยเซน็ทรัลเมี จํากดั (มหาชน) หรือระบุตามมาตรฐานนิยม หลงัจากท่ีตนได้เสนอความเห็นเม่ือปีท่ี

ผา่นมา ตนได้ไปหาตวัอย่างการแสดงเงินปันผลของบริษัทอ่ืนๆ ซึง่ก็แสดงเร่ืองนีต้ามท่ีตนได้เสนอไว้ นัน่คือแสดงจํานวนเงินปันผลไว้ตามปีท่ีจ่ายจากผล

ประกอบการของปีนัน้ๆ รายงานประจําปีถือเป็นหวัใจสําคญัสําหรับนกัลงทนุซึ่งหากบริษัทระบุเงินปันผลไว้ไม่สมัพนัธ์กับปีท่ีจ่ายจากผลประกอบการก็

จะเกิดความงุนงงแก่นกัลงทนุ ตนขอให้บริษัทเปล่ียนบรรทดัฐานการแสดงเงินปันผลนีใ้ห้เป็นแบบท่ีบริษัทอ่ืนปฏิบตัิ 

นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์ กรรมการ กล่าวว่าอันท่ีจริงการแสดงจํานวนเงินปันผลอาจเลือกแสดงได้ทัง้ 2 แบบ แต่บริษัทอาจเลือกแสดงตาม

คําแนะนําของผู้สอบบญัชี ทัง้นี ้ขอขอบคุณสําหรับข้อเสนอแนะและจะรับไว้พจิารณาต่อไป 

นายววิฒัน์ คูสกุล ผู้ถือหุ้น กลา่ววา่สําหรับประเด็นท่ีนางสาวเจนจิรา สมบตัิเจริญวงศ์ เสนอนัน้อาจเป็นข้อสบัสนสําหรับผู้ ท่ีไม่ใช่นกับญัชีว่าเงินปันผล

จ่ายในปีนีแ้ต่ระบวุา่จ่ายจากผลประกอบการของปีท่ีผา่นมา อนัท่ีจริงแล้ว เงินปันผลจ่ายจากผลประกอบการของปีท่ีผ่านมาแต่ตามกฎหมายจะต้องจ่าย

เม่ือได้รับการอนมุตัิจากการประชุมผู้ถือหุ้นในปีนี ้จึงต้องมีการหมายเหตุวา่เป็นการจ่ายจากผลประกอบการของปีท่ีแล้ว ไม่ใช่จ่ายจากผลประกอบการ

ของปีนีเ้พราะผลประกอบการของปีนีย้ังไม่สิน้สุด นอกจากนี ้ตนมีประเด็นในวาระท่ี 1 เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม ไม่ใช่ว่าตนจะไม่รับรอง

รายงานการประชุม แต่ในรายงานการประชุมหน้า 7 (ภาษาไทย) แสดงปีของผลประกอบการไม่ถูกต้อง ปีท่ีผ่านมาบริษัทประชุมโดยพิจาณาผล

ประกอบการของปี 2558 แต่ในรายงานการประชุมปรากฏผลประกอบการปี 2557 เทียบกับผลประกอบการของปี 2556 เป็นการพิมพ์ผิด ขอให้บริษัท

แก้ไขด้วยซึง่ท่ีถูกต้องควรจะเป็นผลประกอบการของปี 2558 เปรียบเทียบกบัปี 2557 นอกจากนี ้ตนมีประเด็นท่ีอยากเรียนสอบถามผู้บริหารด้วยคือการ

ท่ีรายได้ของบริษัทลดลงนัน้ ยอดขายของบริษัทลดลงด้วยหรือไม่ การท่ีรายได้ลดลงนัน้เป็นเพราะยอดขายลดลงแต่ราคาขายคงเดิม หรือยอดขายเพิ่มขึน้

แต่ราคาขายลดลงซึง่ก็มีโอกาสเกิดขึน้ได้ งบการเงินเป็นข้อจํากดัอย่างหนึง่คือไม่สามารถแสดงหนว่ยได้ ตนเช่ือวา่ราคาปุ๋ ยในปีท่ีผ่านมาน่าจะลดลงด้วย 

สิง่ท่ีนา่เป็นหว่งคือต้นทนุ ซึง่ผู้บริหารสามารถลดต้นทนุได้แต่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารกลบัไม่ได้ลดลงตามสดัสว่นเหมือนกับท่ีลดต้นทนุ 

นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดัการใหญ่ กลา่ววา่การท่ีรายได้ของบริษัทลดลงนัน้เป็นเพราะราคาขายสินค้าของบริษัทลดลงไม่ใช่การท่ียอดขาย

ลดลง สว่นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารนัน้ยงัอยู่ในระดบัเดิมลงลดเลก็น้อยจากปี 2558 ซึ่งไม่ใช่สดัส่วนเดียวกับการลดลงของรายได้แต่บริษัทก็ได้

ควบคุมค่าใช้จ่าย 

ท่ีประชุมรับทราบรายงานการดําเนนิงานของบริษัทในปี 2559 และรายงานประจําปีของคณะกรรมการ 
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วาระท่ี 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกล่าวต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้จดัให้มีการทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือ

รับทราบ รายละเอียดของรายงานคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏตามหน้า 105 ของรายงานประจําปีฉบบัภาษาไทย (หรือหน้า 106 ของรายงาน

ประจําปีฉบบัภาษาองักฤษ) ซึง่จดัสง่ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุม ประธานได้เชิญคุณสวุฒัน์ สืบสนัติกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เป็นผู้กล่าวสรุปรายงานต่อท่ีประชุม 

นายสวุฒัน์ สืบสนัติกุล ประธานกรรมคณะการตรวจสอบ ได้กล่าวสรุปรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2559 รวมถึงความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับการดําเนนิการของบริษัทในด้านต่างๆ ให้ท่ีประชุมรับทราบโดยมีสาระสําคัญดงันี ้

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย นายสวุฒัน์ สืบสนัติกุล กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายโอภาส ศรีพรกิจขจร และนาย

เกษมศักดิ์ มัสยวาณิช  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะกรรมการ

ตรวจสอบโดยขอเสนอรายงานสําหรับผลการปฏิบตัิงานปี 2559 ต่อท่ีประชุมซึง่แบง่ออกเป็นสามสว่นสําคญัดงันี ้

ประการแรก ด้านการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทร่วมกบัผู้สอบบญัชีอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าท่ีพจิารณางบการเงินรายไตรมาส

และงบการเงินประจําปีของบริษัทและงบการเงินรวมกบัผู้สอบบญัชีอิสระและผู้จัดทํางบการเงินของบริษัท ทัง้นีเ้พ่ือทบทวน ถึงความถูกต้องครบถ้วน

ของรายงานทางการเงิน การปรับปรุงรายงานทางการเงิน เพ่ือให้มัน่ใจวา่งบการเงินท่ีบริษัทจัดทําขึน้เป็นไปตามข้อกําหนดทางกฎหมายและมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบยงัได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบญัชีอิสระเพ่ือรับทราบประเด็นปัญหาและสาระสําคัญท่ีพบใน

การปฏิบตัิงานตรวจสอบระหวา่งปี รวมถึงได้ร่วมกนัพจิารณาแนวทางและแผนการปฏิบตัิงานตรวจสอบประจําปีของผู้สอบบญัชีเพ่ือให้เป็นไปอย่างมี

ประสทิธิภาพ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็สอดคล้องกบัผู้สอบบญัชีว่างบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวม สิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2559 แสดงผลการดําเนนิงานและฐานะทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลอันเป็นสาระสําคัญไว้ในหมาย

เหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ ทัง้นี ้รวมถึงการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกบัผู้มีสว่นได้เสียต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทด้วยเช่นกนั 

ประการท่ีสอง ด้านการสอบทานประสทิธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมทบทวนระบบการควบคุมภายใน

สําหรับกิจกรรมการดําเนินงานต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ภายในบริษัทเป็นประจําอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครัง้ เพ่ือพิจารณาว่าบริษัทมีข้อบกพร่องและขาด

ประสทิธิภาพในสว่นใด ไม่วา่จะเป็นการควบคุมท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมดําเนนิงานหรือกิจกรรมทางการเงิน รวมถึงการปฏิบตัิงานตามกฎหมาย ระเบียบ

และข้อบงัคบัของหนว่ยงานกํากบัดูแลภายนอกโดยเฉพาะข้อบงัคบัของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย   ทัง้นี ้เพ่ือให้การประเมินระบบการควบคุมภายในเป็นไปโดยความรอบคอบและระมัดระวงั รวมถึงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสรุป

แล้ว จากการสอบทานระบบการควบคุมภายในของปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นกันว่า บริษัทมีการพฒันาและสามารถปรับปรุงระบบ

การควบคุมภายในให้เป็นไปในทศิทางท่ีดีขึน้ และไม่พบวา่มีประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องสําคัญท่ีอาจจะกระทบต่อวตัถุประสงค์และเป้าหมายของ

บริษัท รวมถึงทางด้านการเงินของบริษัทด้วยเช่นกนั   

ประการสดุท้าย ด้านการกํากบัดูแลด้านหนว่ยงานตรวจสอบภายในและการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนงานประจําปี

ของสํานกัตรวจสอบภายในรวมถึงพจิารณาผลการปฏิบตัิงานและให้คําแนะนํา ตลอดจนติดตามการดําเนนิการแก้ไขข้อบกพร่องท่ีพบจากการตรวจสอบ

อย่างสม่ําเสมอ นอกจากนี ้ในปีท่ีผ่านมาบริษัทได้มีการจัดตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และอนุกรรมการบริหารความเส่ียงขององค์กร โดย

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทําหน้าท่ีคอยติดตามให้การดําเนนิการและคณะกรรมการดงักลา่วเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้ความสําคัญไป

ยงัการบริหารจดัการความเส่ียงในเชิงกลยุทธ์ เน่ืองจากเหน็วา่เป็นปัจจยัเส่ียงสําคญัท่ีอาจจะกระทบต่อผลการดําเนนิงานของบริษัทเป็นอย่างยิ่ง ในเร่ือง

นี ้คณะกรรมการตรวจสอบเหน็วา่คณะกรรมการบริหารความเส่ียงท่ีได้รับแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท มีแผนงานและแนวทางการปฏิบตัิอย่างเป็น

ระบบและมีการดําเนนิการอย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทกุไตรมาส ทําให้เช่ือมั่นได้ว่าเคร่ืองมือการบริหารความเส่ียงดังกล่าวท่ีปรับใช้ตามข้อแนะนําของ

ตลาดหลกัทรพย์แหง่ประเทศไทยจะสามารถช่วยลดผลกระทบจากความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้ทัง้จากภายในและภายนอกบริษัท รวมถึงช่วยเพิ่มโอกาส

ให้บริษัทสามารถสร้างผลการดําเนนิงานท่ีดียิ่งขึน้ได้ในอนาคต  

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าโดยสรุปในภาพรวมแล้ว งบการเงินของบริษัทท่ีจดัทําขึน้นัน้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินและบริษัทได้มีการ

พฒันาเคร่ืองมือการกํากบัดูแลในด้านระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงได้ดีขึน้  

ประธานเปิดโอกาสให้ท่ีประชุมได้ซกัถามข้อสงสยั  
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นายอน ุ วอ่งสารกิจ ผู้ถือหุ้น กลา่ว่า ตนมีข้อสงสยัในงบแสดงฐานะทางการเงินวา่ ในปีท่ีผานมาบริษัทมีการลงทนุชัว่คราวเพิม่ขึน้อีกเป็น 200 กวา่ล้าน

บาทเป็นเพราะสาเหตุใด บริษัทมีเงินเยอะเกินไปหรือไม่ซึง่เม่ือดูจากงบการเงินแล้วบริษัทมีเงินสดเหลือประมาณ 6 พนัล้านบาท เป็นเงินฝากในบญัชี

ออมทรัพย์ 2.5 พนักวา่ล้านบาท เงินฝากประจํา 3 พนัล้านบาท ซึง่ตนไม่แนใ่จวา่บริษัทนําไปลงทนุชั่วคราวคือการนําเงินไปทําอะไรเพิม่ขึน้ประมาณ 100 

กวา่ล้านบาท เม่ือดูจากงบการเงินแล้วสนิทรัพย์ของบริษัทท่ีเป็นเงินสดมีประมาณ 6 พนัล้านบาท จากสินทรัพย์รวม 1 หม่ืนกวา่ล้านบาท สินทรัพย์

คร่ึงหนึง่เป็นเงินสดซึง่อยู่ในรูปกําไรสะสม ในขณะท่ีสินทรัพย์ถาวรของบริษัทลดลงคืออสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนท่ีได้ขายไป ตอนนีเ้หลือเพียง 28 

ล้านบาท จากเดิม 275 ล้านบาท ซึง่บริษัทมีเงินสดอยู่มาก อยากทราบว่าบริษัทไม่มีความจําเป็นท่ีจะต้องใช้เงินลงทนุหรืออย่างไร หรือต้องการเก็บไว้

เพ่ือใช้ในอนาคตและค่อยๆ ทยอยปันผล 

นายชิเกะซกึุ ฟุคุดะ กรรมการรองผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน กลา่ววา่สําหรับเงินลงทุนชัว่คราวคือเงินฝากท่ีมีระยะเวลาเกินกวา่ 3 เดือน 

บริษัทได้แยกประเภทและแสดงไว้ในงบดุลตามมาตรฐานบญัชี ส่วนคําถามถัดมาบริษัทมีเงินสดอยู่จํานวนมากนัน้ บริษัทต้องจ่ายเงินปันผลซึง่ปกติก็จะ

จ่ายทกุปี อีกทัง้บริษัทต้องจดัซือ้วตัถุดิบและต้องลงทนุในทรัพย์สินของโรงงาน ดงันัน้บริษัทก็จะทําแผนการใช้เงินปีต่อปี นอกจากนีบ้ริษัทก็ยงัมีค่าใช้จ่าย

ในเร่ืองอ่ืนๆ ด้วย ขณะนี ้ จะเหน็ว่าบริษัทมีเงินสดอยู่เยอะซึง่บริษัทก็จะได้ใช้จ่ายและลงทนุต่างๆ ตามแผนท่ีได้กลา่วไว้ โดยในวนันีบ้ริษัทก็ได้เสนอต่อท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้นปีนีเ้พ่ือจ่ายเงินปันผล 

เม่ือไม่มีข้อซกัถามเพิม่เติม ประธานขอให้ท่ีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ท่ีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระท่ี 4.  พจิารณาอนุมัตงิบการเงินประจาํปีของบริษัทสาํหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

ประธานกลา่วต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการทํางบการเงินของบริษัท สําหรับรอบปีบญัชีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่าน

การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เพ่ือนําเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปีเพ่ือการพิจารณาและอนุมัติตามมาตรา 112 แห่ง

พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 39  

บริษัทได้จดัสง่งบการเงินประจําปีของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแล้ว ในท่ีประชุมนี ้ประธานขอเชิญ นายชิเกะซกึุ ฟุคุดะ กรรมการ

รองผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ต่อท่ี

ประชุม 

สําหรับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 งบกําไรขาดทนุและงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนสําหรับปีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2559 ท่ีตรวจสอบ

แล้วต่อท่ีประชุม ตามท่ีปรากฏในหน้า 111 – 115 ของงบการเงินฉบบัภาษาไทย และหน้า 184 – 188 ของงบการเงินฉบบัภาษาองักฤษ สรุปรายละเอียด

ได้ดงันี ้

  หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2559 2558 2559 2558 

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

สนิทรัพย์รวมท่ีปรากฏในงบการเงินรวมสําหรับปี 2559 มีจํานวน 11.3 พนัล้านบาท ซึง่เพิม่ขึน้ 1,707.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.8 ในขณะท่ีสินทรัพย์

รวมในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจํานวน 10.9 พนัล้านบาท ซึง่เพิม่ขึน้ 1,698.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.4 การเพิม่ขึน้ดงักลา่วเกิดจากการเพิม่ขึน้ของ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และสินค้าคงเหลือ 
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*หนีส้นิรวม 1,571.8 1,294.7 1,451.6 1,170.6 

หนีส้ินรวมท่ีปรากฏในงบการเงินรวมสําหรับปี 2559 มีจํานวน 1.6 พนับ้านบาท ซึง่เพิม่ขึน้ 277.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.4 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก

การเพิม่ขึน้ของภาษีเงินได้ค้างจ่ายในงวดดงักลา่ว ในขณะเดียวกนั หนีส้ินรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจํานวน 1.5 พนัล้านบาท ซึง่เพิม่ขึน้ 281.0 

ล้านบาท หรือร้อยละ 24 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของภาษีเงินได้ค้างจ่ายในงวดดงักลา่ว 

*ส่วนของผู้ถอืหุ้น 9,736.0 8,306.0 9,470.7 8,053.6 

 

ในปี 2559 ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวมมีจํานวน 9.7 พนัล้านบาท ซึง่เพิม่ขึน้ 1,430.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.2 ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงิน

เฉพาะกิจการมีจํานวน 9.5 พนัล้านบาท ซึง่เพิม่ขึน้ 1,417.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.6  

 

*รายได้จากการขายและการ

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

รายได้จาการขายและการให้บริการในปี 2559 ในงบการเงินรวมมีจํานวน 12.3 พนัล้านบาท ซึง่ลดลง 319.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.5 ในขณะท่ีตวัเลข

ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจํานวน 11.8 พนัล้านบาท ซึง่ลดลง 301.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.5 ยอดการขายมีจํานวนเกือบเทา่เดิมแต่ราคาขายต่อ

หนว่ยของปุ๋ ยลดลง 

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

ต้นทนุขายและต้นทนุจาการให้บริการในปี 2559 ในงบการเงินรวมมีจํานวน 9.1 พนัล้านบาท ซึง่ลดลง 1,315.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.6 ในขณะท่ี

ตวัเลขในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจํานวน 8.8 พนัล้านบาท ซึง่ลดลง 1,303.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.9 ต้นทนุการผลติปุ๋ ยลดลงเน่ืองจากการลดลง

ของราคาวตัถุดิบ 

*กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

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

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากการดําเนนิงานต่อเน่ืองในปี 2559 ในงบการเงินรวมมีจํานวน 2.9 พนัล้านบาท ซึง่เพิม่ขึน้เกือบ 1,133.3 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 64.5 จากปีก่อน กําไรก่อนภาษีเงินได้ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจํานวน 2.9 พนัล้านบาท ซึง่เพิม่ขึน้ 1,033.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 56.6 

จากปีก่อน 

*กาํไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 2,305.5 1,364.8 2,293.5 1,473.2 

กําไรในปี 2559 จากสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ในงบการเงินรวมมีจํานวน 2.3 พนัล้านบาท ซึง่เพิม่ขึน้ 940.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 68.9 ในขณะท่ีกําไรใน

ปี 2559 ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจํานวน 2.3 พนัล้านบาท ซึง่เพิม่ขึน้ 820.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 55.7  

*กาํไรเบด็เสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของ

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

กําไรขาดทนุเบด็เสร็จในปี 2559 จากสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ในงบการเงินรวมมีจํานวน 2.3 พนัล้านบาท ซึง่เพิม่ขึน้ 939.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 68.8 

ในขณะท่ีกําไรขาดทนุเบด็เสร็จในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจํานวน 2.3 พนัล้านบาท ซึง่เพิม่ขึน้ 819.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 55.5  

*กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 3.94 2.33 3.92 2.52 

ในปี 2559 กําไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานในงบการเงินรวมมีจํานวน 3.94 บาทต่อหุ้น ซึง่เพิม่ขึน้ 1.61 บาทต่อหุ้น หรือร้อยละ 69.1 และกําไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานใน

งบการเงินเฉพาะกิจการมีจํานวน 3.92 บาทต่อหุ้น ซึง่เพิม่ขึน้ 1.40 บาทต่อหุ้น หรือร้อยละ 55.6  

งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุและงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยนายมนญู มนสูขุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต

เลขท่ี 4292 แหง่บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั   
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ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามข้อสงสยั 

นายฉตัรชยั วงศ์แก้วเจริญ ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามเก่ียวกบัอตัรากําไรขัน้ต้นของบริษัท ซึง่จากผลประกอบการของปี 2559 เพิม่ขึน้จากปี 2558 จาก

ร้อยละ 10 กวา่เป็นร้อยละ 26 ตนอยากทราบวา่บริษัทบริหารอย่างไรจึงทําให้อตัรากําไรขัน้ต้นเพิม่มากขึน้ ขอให้อธิบายโดยละเอียด และได้สอบถามต่อ

วา่ผู้ถือหุ้นคาดหวงัตวัเลขอตัรากําไรขัน้ต้นท่ีร้อยละ 26 ดงักลา่วในปีต่อๆ ไปได้หรือไม่ 

นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดัการใหญ่ กลา่ววา่ในเร่ืองอตัรากําไรขัน้ต้นนัน้ ได้ตอบคําถามแก่ผู้ถือหุ้นในช่วงเช้าไปแล้ว โดยปกติ บริษัทพยายาม

ควบคุมปริมาณสินค้าคงคลงัและควบคุมต้นทนุซึง่ในปีท่ีผ่านมาบริษัทก็มีอตัรากําไรขัน้ต้นท่ีดีซึง่ได้แสดงไว้ในรายงานประจําปี สําหรับปีนีแ้ละปีถดัๆ ไป 

บริษัทก็จะพยายามต่อไปท่ีจะเพิม่การทํากําไรของบริษัท อย่างไรก็ดี บรรยากาศทางธุรกิจ เช่น สภาพอากาศ เงินสดในมือชาวนา นโยบายของรัฐบาล

เป็นปัจจยัท่ีบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ คณะกรรมการก็จะพยายามอย่างท่ีสุดท่ีจะบรรลเุป้าหมายการทํากําไรโดยการเรียนรู้ตลาด การควบคุมรายจ่าย 

การจดัหาสินค้าคุณภาพสงูให้แก่ลกูค้า 

นายววิฒัน์ คูสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามวา่ในงบการเงินหน้า 167 จะเหน็วา่กําไรจากอตัราแลกเปล่ียนในปี 2559 ลดลงจากปี 2558 ถึง 85 ล้านบาท ในปีนี ้

การท่ีเงินสกุลดอลลา่ห์สหรัฐมีแนวโน้มท่ีจะแข็งค่าขึน้เหมือนปีท่ีผ่านมานัน้ จะกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทมากน้อยเพียงใด 

นายชิกะซกึุ ฟุคุดะ กรรมการรองผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน กลา่วว่าในปี 2559 บริษัทใช้อตัราแลกเปล่ียน 1 ดอลลา่ห์สหรัฐเทา่กับ 35 

บาท จากอตัราแลกเปล่ียน 1 ดอลลา่ห์สหรัฐเท่ากบั 36 บาท แต่เม่ือบริษัทพจิารณาอตัราแลกเปล่ียนของปี 2560 แล้วเหน็ว่าเงินบาทอ่อนค่าลงเลก็น้อย 

นายจิโร่ นชิิยาม่า กรรมการ กลา่ววา่ ในกรณีท่ีบริษัทซือ้วตัถุดิบ เม่ือบริษัทได้เข้าทําสญัญาซือ้ขายแล้วบริษัทก็จะกําหนดอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 

ในช่วงท่ีเงินบาทอ่อนค่าลงนี ้กําไรจากอตัราแลกเปล่ียนก็จะเพิม่ขึน้ 

นายววิฒัน์ คูสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามวา่ในปี 2559 บริษัทเสียภาษีเงินได้เพิม่ขึน้หากดูตามอตัราสว่น ตนเข้าใจวา่สทิธิประโยชน์จากคณะกรรมการ

สง่เสริมการลงทนุท่ีบริษัทได้รับยกเว้นภาษีคงจะหมดไปแล้ว บริษัทมีนโยบายท่ีจะลงทุนเพ่ือการประหยดัพลงังานเพ่ือใช้สทิธิประโยชน์ในทางภาษีซึง่

มกัจะได้สทิธิประโยชน์จากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุโดยยกเว้นภาษีเพิ่มขึน้อีกหรือไม่ นอกจากนี ้ ตนเข้าใจว่าภาษีท่ีเพิม่ขึน้ก็มาจากการขาย

อสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีกําไร บริษัทมีแนวทางท่ีจะบริหารภาษีให้ได้สทิธิประโยชน์เพิม่ขึน้หรือไม่ อย่างไร 

นายชิกะซกึุ ฟุคุดะ กรรมการรองผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน กลา่วว่าขอให้ผู้ถือหุ้นดูงบกําไรขาดทนุในหวัข้อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ อตัรา

ภาษีของปี 2559 เทา่กบัร้อยละ 19.9 โดยอตัราภาษีพืน้ฐานท่ีร้อยละ 20 หนึง่ในเหตุผลท่ีทําให้อตัราภาษีต่ํากวา่ร้อยละ 20 คือการหกัค่าเส่ือมราคา

ค่าใช้จ่ายในการลงทนุในสนิทรัพย์ท่ีไม่เป็นการซอ่มแซมให้คงสภาพเดิมได้สองเทา่ (Depreciation Double Tax merit) สําหรับการลงทุนในปี 2560 สว่น

ในเร่ืองสทิธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทุนในโครงการโรงงานผลติไฟฟา้ความร้อนร่วม บริษัทได้รับรู้สทิธิประโยชน์ดงักลา่วในปี 

2557 และปี 2558 ในปีนี ้บริษัทไม่ได้รับรู้สิทธิประโยชน์ทางภาษีดงักลา่ว 

นายปัญญา แสวงโชคชยั ผู้ รับมอบฉนัทะจากนางสาววราคณา หลกัคํา สอบถามเก่ียวกบัปัจจยัความเส่ียงท่ีระบใุนรายงานประจําปีวา่การเรียงลําดบั

ของหวัข้อปัจจยัเส่ียงนัน้เรียงตามนํา้หนกัของความเส่ียงใช่หรือไม่ และในความเส่ียงข้อ 8 เร่ืองผู้มีอํานาจควบคุม ตนอ่านรายงานประจําปีของบริษัทมา

หลายปีแต่ไม่เคยกลา่วถึงมาก่อน แต่ในปีนี ้บริษัทได้แสดงความเส่ียงเร่ืองดงักลา่วไว้ ขอให้อธิบายความเส่ียงดงักลา่ว 

นายพชระ วรรธนวนิิจ เลขานกุารบริษัท กล่าวว่าปัจจยัความเส่ียงท่ีปรากฏในรายงานประจําปีเป็นการเรียงลําดบัตามความสําคญัของความเส่ียง สว่น

ความเส่ียงในเร่ืองผู้มีอํานาจควบคุมนัน้ บริษัทได้รับคําแนะนําจากคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้เปิดเผยความเส่ียงดงักลา่ว 

รายละเอียดและการบริหารความเส่ียงในเร่ืองดงักลา่วปรากฏอยู่รายงานประจําปีแล้ว  

นายปัญญา แสวงโชคชยั ผู้ รับมอบฉนัทะจากนางสาววราคณา หลกัคํา สอบถามต่อวา่ความเส่ียงดงักลา่วได้กล่าวถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือบริษัท โซจิทซึ 

คอร์ปอเรชัน่ และบริษัท ไอเอสทีเอส (ประเทศไทย) จํากดั แต่เหตุใดในโครงสร้างของผู้ถือหุ้นแสดงผู้ถือหุ้นใหญ่เพียงกลุม่บริษัท โซจิทซ ึ คอร์ปอเรชัน่ 

เทา่นัน้ 

นายพชระ วรรธนวนิิจ เลขานกุารบริษัท กล่าวว่าหากดูหมายเหตุของกลุม่บริษัท โซจิทซ ึคอร์ปอเรชัน่ ในโครงสร้างผู้ถือหุ้น จะแสดงรายละเอียดวา่กลุม่

บริษัท โซจิทซ ึคอร์ปอเรชัน่ ประกอบด้วย บริษัท โซจิทซ ึคอร์ปอเรชั่น ถือหุ้นร้อยละ 43.92 และ บริษัท ไอเอสทีเอส (ประเทศไทย) จํากดั ถือหุ้นร้อยละ 

39.53 ซึง่ทัง้สองบริษัทเป็นผู้เก่ียวข้องกนัจึงรวมอยู่ในกลุม่บริษัท โซจิทซ ึคอร์ปอเรชัน่ 
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นายพีรวฒัน์ ธรรมาภิมณฑ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่ากําไรของปีท่ีผ่านมาท่ีคณะกรรมการกลา่วว่าได้มาจาการบริหารจดัการสินค้าคงคลงัท่ีดีนัน้ เป็นเพราะ

ต้นทนุสินค้าคงคลงัในช่วงต้นปีมีราคาต่ําตามราคานํา้มนัในตลาดโลกหรือไม่ 

นายชิกะซกึุ ฟุคุดะ กรรมการรองผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน กลา่ววา่ราคาวตัถุดิบในการผลติปุ๋ ยในตลาดลดต่ําลงมากในปี 2559 

บริษัทจึงมีอตัรากําไรสงู เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งสิน้เดือนธนัวาคม 2558 และ 2559 แล้ว ราคาวตัถุดิบในปี 2559 ลดลงจากปี 2558 และปริมาณสนิค้า

คงคลงัของปี 2559 มีมากกวา่ปี 2558 ดงันัน้ มูลค่าของสนิค้าคงคลงัของปี 2559 จึงสงูกวา่ปี 2558 และสถานการณ์ของตลาด ณ สิน้ปี 2559 ดีกวา่ปี 

2558 ดงันัน้ สิน้ปี 2559 บริษัทมีกําไรมากกวา่ปี 2558   

นายพีรวฒัน์ ธรรมาภิมณฑ์ ผู้ถือหุ้น กลา่ววา่คําตอบอาจจะไม่สอดคล้องกนั หากกลา่ววา่ราคาวตัถุดิบของปี 2559 ต่ํากวา่ปี 2558 ในขณะท่ีกําไรปี 

2559 มากกวา่ปี 2558 แต่ปี 2559 เป็นปีท่ีภาคการเกษตรประสบปัญหาในเร่ืองของภยัแล้งรุนแรงกวา่ปี 2558 ตนอยากทราบว่าปี 2559 บริษัทมีกําไร

มากกวา่ปี 2558 ได้อย่างไร 

นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดัการใหญ่ กล่าวว่าในการจดัซือ้วตัถุดิบนัน้ บริษัทไม่ได้จดัซือ้ครัง้ละจํานวนมาก บริษัทพยายามจดัซือ้วตัถุดิบให้

บอ่ยครัง้ท่ีสดุเทา่ท่ีจะทําได้เพ่ือท่ีจะเฉล่ียต้นทนุของวตัถุดิบซึง่ในแต่ละเดือนราคาของวตัถุดิบในต่างประเทศจะผนัผวนมาก หากบริษัทสามารถซือ้

วตัถุดิบในราคาท่ีต่ําท่ีสดุก็จะเป็นการดีท่ีสดุแต่คงจะเป็นไปไม่ได้ บริษัทไม่สามารถพนนัด้วยการจดัซือ้ในปริมาณมากท่ีราคาใดราคาหนึง่เน่ืองจากบริษัท

ไม่ทราบว่าเป็นราคาท่ีต่ําท่ีสดุหรือไม่ ดงันัน้บริษัทก็จะพยายามซือ้วตัถุดิบเป็นประจําสม่ําเสมอเพ่ือท่ีบริษัทจะสามารถเฉล่ียต้นทุนของวตัถุดิบได้ และ

โดยปกติ ราคาวตัถุดิบมีการผนัผวนขึน้ลงอย่างมาก แต่ในปีท่ีผ่านมาราคาวตัถุดิบลดลงตลอดปี ดงันัน้ ด้วยการจดัซือ้วตัถุดิบเป็นประจํา เช่น จดัซือ้ทกุ

เดือน บริษัทจึงมีกําไรจากการลดลงของราคาวตัถุดิบ 

นายสนุทร สุวอเขียว ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทย่อยในประเทศเมียมาร์จะเร่ิมรับรู้รายได้เม่ือใดและคาดวา่รายได้จะประมาณเทา่ใด 

นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จดัการใหญ่ กลา่ววา่โรงงานของบริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จํากดั มีกําหนดสร้างแล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าและจะ

เร่ิมเปิดดําเนนิการไม่นานหลงัจากนัน้ ดงันัน้ บริษัทคาดวา่จะสามารถรับรู้รายได้ของบริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จํากดัได้ในไตรมาสแรกของปีหน้า และ

บริษัทไม่สามารถเปิดเผยรายได้ของบริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จํากดัได้ แต่ขณะนีย้อดการสง่ออกสนิค้าไปยงัประเทศเมียนมาร์มีจํานวนต่ํากว่าร้อยละ 10 

ของยอดขายของบริษัท ดงันัน้แม้จะเร่ิมดําเนนิกิจการบริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จํากดัแล้ว รายได้คงจะไม่มีนยัสําคญัเม่ือเทียบกบัรายได้รวมของบริษัท 

เม่ือไม่มีข้อซกัถามเพิม่เติม ประธานขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยการอนมุตัิในวาระนี ้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่มา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงบการเงินประจําปีของบริษัทสําหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียง 

เหน็ด้วย  574,569,914 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เหน็ด้วย  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 20  เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

วาระท่ี 5 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงินกาํไรและการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

ประธานกล่าวต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 41 กําหนดให้บริษัทจ่ายเงิน

ปันผลจากเงินกําไรเทา่นัน้ และมาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 42 กําหนดให้บริษัทต้องจดัสรรกําไรสุทธิประจําปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุสํารองไม่

น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสํารองจะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจด

ทะเบียน  

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัราประมาณร้อยละ 60 ของกําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัหกัทนุสํารองตามกฎหมาย 

ภาษี และขาดทนุสะสม (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัแผนการลงทุนของบริษัท ความจําเป็น

และความเหมาะสมอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเหน็สมควร 
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จากผลการดําเนนิงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ท่ีผ่านมา บริษัทมีกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 2,294 

ล้านบาท และมีทนุสํารองตามกฎหมายจดัสรรไว้แล้วจํานวน 175.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัทตามท่ีมาตรา 116  แหง่

พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัท กําหนดไว้ 

การจดัสรรเงินกําไรเพ่ือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยจ่ายจากกําไรสทุธิของผลการดําเนนิงานในปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 3.20 บาท รวมเป็น

เงินจํานวนทัง้สิน้ 1,871.1 ล้านบาท ทัง้นี ้บริษัทได้กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลในวนัท่ี 9 มีนาคม 2560 (Record Date) และรวบรวม

รายช่ือโดยวธีิปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 10 มีนาคม 2560 และกําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวนัท่ี 28 เมษายน 2560 เงินปันผลจํานวนดังกล่าวคิด

เป็นอตัราเงินปันผลท่ีจ่ายเทียบกบักําไรสทุธิเทา่กบัประมาณร้อยละ 81.6 ซึง่สอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

ข้อมูลการเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการปี 2559 และปี 2558 ปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุม 

นายปัญญา แสวงโชคชยั ผู้ รับมอบฉันทะจากนางสาววราคณา หลกัคํา สอบถามวา่โดยปกติบริษัทจ่ายเงินปันผลท่ีอตัราร้อยละ 60 ของกําไรสทุธิ แต่ใน

ปีนีบ้ริษัทเสนอจ่ายเงินปันผลท่ีอตัราร้อยละ 80 ของกําไรสทุธิ เน่ืองมาจากเหตุผลใด 

นายชิกะซกึุ ฟุคุดะ กรรมการรองผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน กลา่ววา่นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทปรากฏในรายงานประจําปี

หน้า 41 ซึง่กําหนดวา่บริษัทมีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลท่ีประมาณร้อยละ 60 ของกําไรสทุธิทกุปี แตจ่ากผลประกอบการของปี 2559 บริษัทเสนอ

จ่ายเงินปันผลท่ีอตัรามากกวา่ร้อยละ 80 ของกําไรสทุธิ  ในเร่ืองนี ้ ณ สิน้ปี 2559 บริษัทมีเงินสดกวา่ 6 พนัล้านบาทและมีกําไรสทุธิเป็นจํานวนมาก 

หลงัจากท่ีบริษัทได้พจิารณาแผนการลงทุนและแผนการผลติของปี 2560 แล้ว บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลในอตัราท่ีเสนอได้ อย่างไรก็ดี เงินปันผลท่ี

เสนอจ่ายนีเ้ป็นกรณีพเิศษ สําหรับเงินปันผลจากผลประกอบการ 2560 ท่ีจะจ่ายในปีหน้านัน้ บริษัทก็จะพิจารณาแผนการลงทนุ สภาพแวดล้อมทาง

ธุรกิจและนโยบายการจ่ายเงินปันผลประกอบกนัอีกครัง้ 

เม่ือไม่มีข้อซกัถามเพิม่เติม ประธานขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ โดยการอนมุตัิในวาระนี ้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น

ซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมตเิป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยจ่ายจากกําไรสุทธิของผลการดําเนินงานในปี 2559 ในอัตราหุ้น

ละ 3.20บาท รวมเป็นเงินจํานวนทัง้สิน้ 1,871.1 ล้านบาท ตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสียง 

เหน็ด้วย  574,569,914 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เหน็ด้วย  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 20  เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

วาระท่ี 6. พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ประธานกลา่วต่อท่ีประชุมวา่ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 15 กําหนดวา่ในการประชุมสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้คณะกรรมการของบริษัทพ้นจากตําแหน่ง

ทัง้คณะ และให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการของบริษัทขึน้ใหม่ ทัง้นี ้กรรมการท่ีพ้นจากตําแหนง่ตามวาระ มีดงันี ้

1. คุณโยชิอากิ อิชิมูระ 

2. คุณสวุฒัน์ สืบสนัติกุล 

3. คุณโอภาส ศรีพรกิจขจร 

4. คุณเกษมศกัดิ์ มสัยวาณิช 

5. คุณเคียวซุเกะ ซาซากิ 

6. คุณชิเกะซกึุ ฟุคุดะ 

7. คุณจิโร่ นชิิยาม่า 

8. คุณกนกพร องัสนุทรสฤษดิ์ 

9. คุณสวุชิ สวุรุจิพร 

ในราวปลายเดือนมกราคม ถึง กุมภาพนัธ์ ของปีนี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท เม่ือสิน้สุด

ระยะเวลาท่ีเปิดให้มีการเสนอช่ือบคุคล ไม่มีผู้ถือหุ้นทา่นใดเสนอรายช่ือบคุคลเพ่ือการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 



 

 13  
   

หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกบคุคลท่ีจะเข้าดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท มิได้ผา่นขัน้ตอนของคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจาก

บริษัทไม่มีการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลท่ีมี

คุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (และท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และท่ีมีการแก้ไขเพิม่เติม) ประกาศของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการ

ตลาดทนุ ท่ี ทจ. 39/2559 และประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยท่ีเก่ียวข้องกําหนด 

คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีครบกําหนดวาระทัง้ 9 ทา่นกลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ 

จากผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท คุณสุวฒัน์ สืบสนัติกุล คุณโอภาส ศรีพรกิจขจร และคุณเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช ได้รับ

การเสนอช่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

สําหรับรายละเอียดคุณสมบตัิของผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท รวมถึงประวตัิ การถือหุ้นในบริษัท การดํารงตําแหน่งใน

บริษัทอ่ืนจํานวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุม ตลอดจนนยิามของกรรมการอิสระของบริษัท มีรายละเอียดตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 7 

ต่อจากนัน้ ประธานขอให้เลขานกุารบริษัทชีแ้จงวธีิการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

นายพชระ วรรธนวนิจิ เลขานกุารบริษัทชีแ้จงวธีิการออกเสียงลงคะแนนในวาระนีด้งันี ้

ข้อบงัคบัข้อ 14 ของบริษัท ได้กําหนดวธีิการเลือกตัง้กรรมการของบริษัทไว้เป็นแบบคะแนนเสียงสะสม หรือ Cumulative Voting ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจะมี

คะแนนเสียงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ คูณด้วยจํานวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ และผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดเลือกตัง้บุคคลคน

เดียว หรือหากประสงค์จะเลือกหลายคนเป็นกรรมการก็สามารถแบง่คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ให้บคุคลใดมากน้อยเพียงใดก็ได้  

เพ่ือความเข้าใจเพิม่ขึน้ ขอยกตวัอย่าง ดงันี ้ผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นอยู่ 100 หุ้น เม่ือคูณกบัจํานวนกรรมการท่ีต้องเลือกตัง้ในปีนีจํ้านวน 9 คน ท่านจะมีสิทธิออก

เสียงทัง้หมดเทา่กบั 900 เสียง ในการออกเสียงลงคะแนน ท่านสามารถออกเสียงทัง้หมด 900 เสียงให้กับผู้ ได้รับการเสนอช่ือท่านใดท่านหนึ่งทัง้หมด 

900 เสียงก็ได้ หรือถ้าทา่นประสงค์จะเลือกหลายๆ คน หรืออยากจะเลือกทัง้ 9 คนเลย ก็สามารถทําได้โดยแบง่คะแนนเสียงท่ีท่านมีอยู่ 900 เสียงให้ใคร

จํานวนเทา่ใดก็ได้ เช่น ทา่นประสงค์จะออกเสียงให้ผู้ได้รับการเสนอช่ือท่านหนึ่งมากกว่าท่านอ่ืน ท่านก็สามารถลงคะแนนเสียงให้ผู้ ได้รับการเสนอช่ือ

ทา่นนัน้ 500 เสียง ทา่นจะเหลือจํานวนเสียงอยู่อีก 400 เสียง ท่านสามารถนํา 400 เสียงไปเฉล่ียลงคะแนนเสียงให้กับผู้ ได้รับการเสนอช่ือท่านอ่ืน ๆ 

ทัง้หมด 8 ทา่น หรือจํานวนก่ีทา่นก็ได้ แต่จํานวนคะแนนเสียงทัง้หมดท่ีท่านลงคะแนนได้สําหรับการเลือกตัง้กรรมการทัง้ 9 ท่านรวมแล้วจะต้องไม่เกิน 

900 เสียง 

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ทา่นกรอกจํานวนคะแนนเสียงท่ีทา่นประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนให้กับแต่ละบุคคลในช่องต่อจากคําว่า "เห็นด้วย" โดย

ประธานจะเสนอรายช่ือเป็นรายบุคคล หากท่านไม่ประสงค์จะเลือกบุคคลใดก็ให้ท่านทําเคร่ืองหมาย "ขีด"  ในช่องต่อจากคําว่า "เห็นด้วย" บริษัทจะ

จดัเก็บบตัรลงคะแนนเสียงภายหลงัจากท่ีประธานได้ขานรายช่ือครบทกุคนแล้ว และจะจัดเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทุกใบเพ่ือนบัคะแนนเสียง หากท่าน

ลงคะแนนเสียงครบถ้วนแล้วขอให้ยกมือเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บบตัรลงคะแนนเสียงของทา่น 

สําหรับผู้ รับมอบฉันทะท่ีผู้มอบฉันทะได้กรอกรายละเอียดการมอบฉันทะในหนงัสือมอบฉันทะแล้วแต่ไม่มีการระบุจํานวนหุ้นท่ีประสงค์จะออกเสียง

ลงคะแนนไว้ และคสัโตเดียน ขอให้ทา่นกรอกบตัรลงคะแนนเสียงอีกครัง้โดยระบุจํานวนหุ้นท่ีจะแบ่งให้กับแต่ละบุคคล ทัง้นี ้ในหนงัสือมอบฉันทะได้

กําหนดให้อํานาจผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนผู้มอบฉนัทะได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควรได้ หากไม่ได้มีการระบุความประสงค์ในการ

ออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือท่ีประชุมมีการพจิารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ รวมถึงกรณีท่ีมีการ

แก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิม่เติมข้อเทจ็จริงประการใด 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม เม่ือไม่มีข้อซกัถามใดประธานขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้โดยประธานจะเสนอรายช่ือเป็น

รายบคุคลให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียงตามรายช่ือท่ีปรากฏในบตัรลงคะแนนเสียง และจะมีการจดัเก็บบตัรลงคะแนนเสียงพร้อมกัน

ในคราวเดียว ขอให้ผู้ถือหุ้นทกุทา่นลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียง เม่ือเรียบร้อยแล้ว ให้ยกมือเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บบตัรลงคะแนนเสียงดงักลา่ว 

จากนัน้ประธานขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยประธานเสนอรายช่ือกรรมการเป็นรายบคุคลให้ผู้ถือหุ้นพจิารณาเรียงตามลําดับดงันี ้
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1. นายโยชิอากิ อิชิมูระ 

2. นายสวุฒัน์ สืบสนัติกุล 

3. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร 

4. นายเกษมศกัดิ์ มสัยวาณิช 

5. นายเคียวซุเกะ ซาซากิ 

6. นายชิเกะซกึุ ฟุคุดะ 

7. นายจิโร่ นชิิยาม่า 

8. นางสาวกนกพร องัสนุทรสฤษดิ์ 

9. นายสวุชิ สวุรุจิพร 

ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมตเิลือกตัง้กรรมการบริษัททัง้ 9 ทา่น กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่โดยมีผลลงคะแนนดงันี ้

 

ช่ือ  คะแนนเสียง 

1. นายโยชิอากิ อิชิมูระ กรรมการ 576,911,582 

2. นายสุวฒัน์ สืบสนัติกุล กรรมการอิสระ 577,798,374 

3. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร กรรมการอิสระ 577,792,874 

4. นายเกษมศกัดิ์ มสัยวาณิช กรรมการอิสระ 577,279,374 

5. นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการ 577,804,126 

6. นายชิเกะซกึุ ฟุคุดะ กรรมการ 577,814,174 

7. นายจิโร่ นชิิยาม่า กรรมการ 577,816,481 

8. นางสาวกนกพร องัสนุทรสฤษดิ์ กรรมการ 577,780,165 

9. นายสุวชิ สุวรุจิพร กรรมการ 511,489,467 

วาระท่ี 7.  พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธานกล่าวต่อท่ีประชุมว่า ในวาระนี ้ จะเป็นการพจิารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

พจิารณาและอนมุตัิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2560 เป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ไม่เกิน 15 ล้านบาทเพ่ือจดัสรรให้แก่กรรมการทัง้คณะ ทัง้นี ้

ค่าตอบแทนดงักลา่วมีจํานวนเทา่กับปีท่ีผา่นมา และไม่มีสทิธิประโยชน์อ่ืนสําหรับกรรมการบริษัท 

บริษัทไม่มีการแต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน เพ่ือทําหน้าท่ีในการพจิารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่คณะกรรมการของบริษัท

พจิารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทในปีท่ีผา่นมา และเปรียบเทียบอ้างอิงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทใน

อุตสาหกรรมประเภทเดียวกันกับบริษัท โดยค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าบําเหน็จกรรมการ และเบีย้ประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในปี 2558-2560 และค่าตอบแทนกรรมการท่ีเสนอปรากฎตามหนงัสือเชิญประชุม ในหน้า 4 

ประธานเปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถาม  

นายอน ุ วอ่งสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามวา่บริษัทเติบโตขึน้มากและมีกําไรมาก เหตุใดจึงจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจํานวน 15 ล้านบาทเทา่กันทกุปี

โดยไม่มีผลประโยชน์อ่ืน 

นายโยชิอากิ อิชิมูระ ประธานกรรมการบริษัท กล่าวว่าค่าตอบแทนกรรมการท่ีเสนออนมุตัิระบไุว้วา่ไม่เกิน 15 ล้านบาท แต่จํานวนค่าตอบแทนกรรมการ

ท่ีจ่ายจริงนัน้ขึน้อยู่กบัผลประกอบการของแต่ละปี 

เม่ือไม่มีผู้ซกัถามเพิ่มเติมประธานขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยการอนุมัติในวาระนี ้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ

จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุม  
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ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมอนมุติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2560 เป็นจํานวนเงินทัง้สิน้

ไม่เกิน 15 ล้านบาทเพ่ือจดัสรรให้กรรมการทัง้คณะตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียง 

เหน็ด้วย  574,554,814 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9973 

ไม่เหน็ด้วย  12,700  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0022 

งดออกเสียง 2,420  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0004 

วาระท่ี 8 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีสาํหรับปีบัญชี 2560 และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ประธานกล่าวต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 120 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 กําหนดให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจําปีแต่งตัง้

ผู้สอบบญัชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบญัชีทกุปี ในการแต่งตัง้สามารถแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมได้ อย่างไรก็ดี ตามประกาศท่ีเก่ียวข้องของ

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กําหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจดัให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบญัชีเม่ือผู้สอบบญัชีราย

เดิมทําหน้าท่ีตรวจสอบและให้ความเหน็ต่องบการเงินของบริษัทเป็นระยะเวลา 5 ปีติดต่อกนั ในการประชุมนี ้ ประธานขอเชิญคุณสวุฒัน์ สืบสนัติกุล 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแถลงต่อท่ีประชุมในเร่ืองนี ้

นายสวุฒัน์ สืบสนัติกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและทบทวนการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชี บริษัท  

ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบญัชี จํากดั ท่ีผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการทําหน้าท่ีของผู้สอบบญัชีเป็นไปด้วยดี และมีทีมงานท่ีมี

ประสบการณ์และมีมาตรฐานการปฏิบตัิงานเป็นท่ียอมรับ คณะกรรมการตรวจได้ทบทวนแล้วเห็นว่าผู้สอบบญัชียังคงมีความเป็นอิสระในการทําหน้าท่ี 

และไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์และมีสว่นได้สว่นเสียกบับริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว  

คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเหน็สมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพจิารณาเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ นายมนูญ มนูสุข ผู้สอบ

บญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4292 และ/หรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4301 และ/หรือนางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบญัชีรับ

อนญุาตเลขท่ี 5035  แหง่ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2560  โดยให้ผู้สอบบญัชีท่านใดท่าน

หนึง่เป็นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงินของบริษัท ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีท่ีเสนอนี ้นายมนญู มนสูขุ เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของ

บริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี คือในปี 2558 -2559  

สําหรับค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควรเสนอให้กําหนดเป็นจํานวนเงิน 2,470,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.11 จากอัตรา

เดิมในปี 2559 เน่ืองจากผู้สอบบญัชีต้องมีขอบข่ายการตรวจสอบเพิ่มขึน้ในขัน้ตอนและมีความรับผิดชอบตามกฎเกณฑ์ท่ีกําหนดโดยสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีมีรายละเอียดตามหนงัสือเชิญประชุม ในหน้า 4 

จากนัน้ ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการพจิารณาแล้วเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาและอนมุตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทสําหรับปี

บญัชี 2560 และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถาม เม่ือไม่มีข้อซกัถามใด ประธานขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยการอนุมัติในวาระนี ้จะต้องได้รับคะแนน

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมตเิป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการแต่งตัง้ นายมนญู มนสูขุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4292 และ/หรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบ

บญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4301 และ/หรือนางนสิากร ทรงมณี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5035 แห่ง บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบญัชี จํากัด 

เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2560 และ กําหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทเป็นจํานวนเงิน 2,470,000 บาท ตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสียง 

เหน็ด้วย  574,567,514 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เหน็ด้วย  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 2,420  เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
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วาระท่ี 9 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

นายเคียวซุเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่าในนามของผู้บริหาร ขอรายงานต่อท่ีประชุมถึงเร่ืองการต่อต้านคอรัปชั่น บริษัทได้จัดตัง้

คณะกรรมการระเบียบปฏิบตัิ (Compliance Committee) ซึง่ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าท่ีบริหารทัง้หมดโดยมีหน้าท่ีดูแล ควบคุม การปฏิบตัิตามประมวล

จริยธรรมซึง่รวมถึงการต่อต้านการคอรัปชั่นด้วย ปัจจุบนัได้มีข้อเรียกร้องให้บริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิภาคเอกชนไทยในการ

ต่อต้านการทจุริต และขณะนีบ้ริษัทกําลงัศึกษาการเข้าร่วมโครงการดงักลา่ว และเม่ือมีการตดัสนิใจในเร่ืองดังกล่าวแล้วบริษัทจะประกาศต่อสาธารณะ

ต่อไป 

ประธานกลา่วขอบคุณท่ีประชุมและปิดประชุมเวลา 13.40 น. 

          

          

          (นายโยชิอากิ อิชิมูระ) 

              ประธานท่ีประชุม 



 

 
 
 

           สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 5 

 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถอืหุ้นที่ มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
 เพ่ือให้การประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้ น บริษัทจึงเห็นควรกําหนดให้มีการ

ตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นยดึถือปฏิบติัตอ่ไป ทัง้นี ้เน่ืองจากผู้ ถือหุ้นบางราย

อาจยงัไมคุ่้นเคยกบัข้อพงึปฏิบัติท่ีนํามาใช้ในการประชมุผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผันการย่ืนเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของ

ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมแตล่ะรายตามท่ีบริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
 

1.1 บุคคลธรรมดา 

1.1.1 ผู้ถือหุ้นท่ีมีสัญชาติไทย 

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

นามสกลุ ให้แสดงหลักฐานการเปล่ียนแปลงนัน้ด้วย 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาบัตรประจําตวัของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจําตวัหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบ

ฉันทะ 

1.1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 

(ก) หนังสือเดินทางของผู้ ถือหุ้น 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจําตวัหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบ

ฉันทะ 
 

1.2. นิติบุคคล 

1.2.1 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไมเ่กิน 60 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

(ข) สําเนาบัตรประจําตวัหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอํานาจท่ีได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตร

ประจําตวั หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉันทะ 

1.2.2 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ 

(ก) สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไมเ่กิน 60 วนั โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในตา่งประเทศนัน้ 

(ข) สําเนาบัตรประจําตวัหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอํานาจท่ีได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตร

ประจําตวั หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉันทะ 

ในกรณีของสําเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสําเนาถกูต้อง และหากเป็นเอกสารท่ีจัดทําขึน้ในตา่งประเทศจะต้องมีการรับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบับลิค 

กรณีต้นฉบับเอกสารมิได้เป็นภาษาองักฤษจะต้องจัดทําคําแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนัน้รับรองความถูกต้องของคําแปล

ด้วย 

2. วิธีการมอบฉันทะ 
 บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข และ ค ตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กําหนด ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุม 

โดยผู้ ถือหุ้นท่ีไมป่ระสงค์จะเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ครัง้ท่ี 46 ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น

เพ่ือให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ ถือหุ้น โดยระบุช่ือพร้อมรายละเอียดของผู้ รับมอบฉันทะดงักล่าวในหนังสือมอบฉันทะ 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ครัง้ท่ี 46 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายละเอียดซึ่ง

แนบมาพร้อมกบัหนังสือมอบฉันทะ เพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ ถือหุ้นได้ โดยการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะท่ีระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์

แล้วพร้อมสําเนาบัตรประจําตวัประชาชนซึ่งรับรองสําเนาถกูต้องมายงับริษัท ไทยเซ็นทรัลเคม ีจํากดั (มหาชน) เลขท่ี 21/35-46 อาคารไทยวา 1 ชัน้ 14-16 ถนนสาทร

ใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โดยขอให้ส่งมายังบริษัทภายในวันท่ี 28 มีนาคม 2561 ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะรับพิจารณาเฉพาะหนังสือ      

มอบฉันทะท่ีส่งถงึบริษัทกอ่นเวลาเร่ิมประชุมเท่านัน้  

 ในการมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมแทนนัน้ ผู้ ถือหุ้ นจะต้องปิดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะพร้อมขีดฆ่าลงวันท่ีบน      

อากรแสตมป์นัน้ เพ่ือให้ถกูต้องและมีผลผูกพนัตามกฎหมาย  

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชุมได้ตัง้แต่เวลา 08.00 น. ของวันท่ี 29 

มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ณ ห้อง Banyan Ballroom ชัน้ 10 โรงแรมบนัยนัทรี กรุงเทพฯ เลขท่ี 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 

  
 



 

 
 
 

    สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 6 
 

 

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

 

1. การเรียกประชุม 

หมวดที่ 5 ข้อ 29 

ข้อ 29 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจําปี ภายในส่ีเดือนนบัแต่วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชีของ

บริษัท 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ  คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการ

ประชุมวสิามญั เม่ือใดก็ได้สดุแต่จะเหน็สมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกนันบัจํานวนหุ้นได้ไม่น้อยกวา่หนึ่งในห้าของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่าย

ได้ทัง้หมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกวา่ย่ีสบิห้าคน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่หนึง่ในสบิของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายทัง้หมด จะเข้าช่ือ

กนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียก

ประชุมให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย  ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน  นบัแต่วนัได้รับ

หนงัสือจากผู้ถือหุ้น 

Uหมวดที่ 5 ข้อ 30 

ข้อ 30 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ือง

ท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรรวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้น

ทราบไม่น้อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชุมและโฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วนั ก่อนวนัประชุมไม่น้อย

กวา่ 3 วนั โดยให้คณะกรรมการหรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้กําหนดวนั เวลาและสถานท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

2. การมอบฉันทะ 

Uหมวดที่ 5 ข้อ 31 

ข้อ 31 ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นแทนกันก็ได้โดยทําเป็นหนงัสือตาม

แบบท่ีกฏหมายกําหนดและให้ผู้ รับมอบฉนัทะย่ืนต่อประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการกําหนด ณ สถานท่ีประชุมก่อน

ผู้ รับมอบฉนัทะจะเข้าประชุม   

3. องค์ประชุม 

Uหมวดที ่5 ข้อ 32  

ข้อ 32 ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่า       

กึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดแล้วแต่จํานวนใดจะน้อยกว่าและต้องมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวน            

ท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือลว่งเลยเวลานดัไปแล้ว ถึงหนึง่ชัว่โมงจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบ

องค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ หากวา่การประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป  ถ้าการประชุม  

ผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่และส่งหนงัสือนดัประชุมไปยังผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า      

เจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชุม 

 

 

 

 



 

 
 

4. การดําเนินการประชุม 

หมวดที่ 5 ข้อ 34 

 ข้อ 34  กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจําปีพงึกระทํามีดงันี ้

                  (1)  รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงกิจการของบริษัทท่ีได้จดัการไปในรอบปีท่ีผ่านมา 

                  (2)  พจิารณาและอนมุตัิงบดุล 

                  (3)  พจิารณาจดัสรรเงินกําไร 

                  (4)  เลือกตัง้คณะกรรมการบริษัท 

                  (5) แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี 

                  (6)  กิจการอ่ืนๆ 

ให้คณะกรรมการท่ียงัดํารงตําแหนง่อยู่ก่อนการประชุมสามญัประจําปีผู้ถือหุ้นดําเนนิการเสนอรายช่ือคณะกรรมการของบริษัทต่อ

ผู้ถือหุ้นในข้อ 34 (4) 

หมวดที่ 5 ข้อ 35 

ข้อ 35 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้       

ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม  ถ้าไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้        

ให้ท่ีประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชุม 

5. การลงคะแนนเสียง 

Uหมวดที่ 5 ข้อ 33 

ข้อ 33 มติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

(1)  ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน       

ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิม่ขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

(2)  ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

                  (ก)  การแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 

                  (ข)  การเพิม่หรือลดทนุ 

                  (ค)  การออกหุ้นอย่างอ่ืนนอกจากหุ้นสามญัท่ีชําระเงินค่าหุ้นเต็มมูลค่าหุ้น 

                  (ง)  การโอนหรือมอบกิจการใดๆ หรือมอบการจดัการ หรือเข้าร่วมการจดัการกบัธุรกิจใดๆ กบับคุคลอ่ืน 

                  (จ)  การดําเนินธุรกิจใหม่หรือเปล่ียนแปลงแนวสําคญัของธุรกิจ 

(ฉ)  การ ควบ รวม เลกิหรือขยายระยะเวลาการดําเนินกิจการของบริษัท หรือการเปล่ียนแปลงสําคญัอ่ืนใดใน

องค์ประกอบหรือฐานะของบริษัท  

(3) ในกรณีท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการเก่ียวกับการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่ง

สนิทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายท่ีกําหนดตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ีใช้บงัคับ

กบัการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 

แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวธีิการตามท่ีประกาศดงักลา่วกําหนดไว้ในเร่ืองนัน้ๆ ด้วย   

Uหมวดที่ 5 ข้อ 36 

ข้อ 36 การวินิจฉัยชีข้าดหรือลงมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นให้กระทําโดยการออกเสียงลงคะแนนและไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนัน้         

จะกระทําด้วยวธีิใดให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสียงเสมอ ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็น

เสียงชีข้าด แม้วา่จะมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ตาม ผู้ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสียเป็นพเิศษในเร่ืองท่ีท่ีประชุมจะลงมติ ผู้ ถือหุ้นคนนัน้

ไม่มีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองดงักลา่ว เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ ให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มี   

ข้อห้าม 



 

 
 

หมวดที่ 7 ข้อ 48 

ข้อ 48 บรรดาระเบียบหรือคําอนุมัติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น เก่ียวกับการจ่ายค่าตอบแทนไม่ว่าในรูปใดๆ ให้แก่กรรมการต้องทําโดย          

มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุม 

6. การแต่งตัง้กรรมการ 

Uหมวดที่ 4 ข้อ 13 

ข้อ 13 ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกวา่ 7 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถิ่นท่ีอยู่

ในราชอาณาจกัร โดยในคณะกรรมการจํานวนนี ้จะต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คนและกรรมการจากภายนอกอีก 1 คน 

Uหมวดที่ 4 ข้อ 14 

ข้อ 14 ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวธีิการดงัต่อไปนี ้

               (1)   ผู้ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้นท่ีตนถือคูณด้วยกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ 

(2)  ผู้ ถือหุ้ นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้         

ในกรณีท่ีเลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้ 

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ีจะพึง

เลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะ

พงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด          

Uหมวดที่ 4 ข้อ 15 

ข้อ 15 ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครัง้ ให้คณะกรรมการของบริษัทพ้นจากตําแหน่งทัง้คณะ และให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการของ

บริษัทขึน้ใหม่ตามข้อ 13 และข้อ 14 โดยกรรมการท่ีพ้นจากตําแหนง่อาจได้รับเลือกตัง้ใหม่ได้ และให้กรรมการชุดเดิมรักษาการใน

ตําแหนง่เพ่ือดําเนนิกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อนเทา่ท่ีจําเป็นจนกวา่คณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าท่ี             

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 7 

คุณสมบัติของผู้ได้รับเสนอช่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

 

ผู้ที่ได้รับเสนอช่ือเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

 
ลาํดบัที่ 1 

 

ชื่อ   : นายเคียวซุเกะ ซาซากิ 

อาย ุ    :  อาย ุ57 ปี 

 
ประวตัิการศึกษา  :  School of Commerce from Waseda University 

 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : ไมม่ี 

 

ประวตัิการทํางาน  :  

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 ไทยเซ็นทรัลเคม ีจํากัด (มหาชน) 

 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน     :  ไมม่ี 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธรุกิจอ่ืนท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน    : 4 บริษัท 

1. ประธานกรรมการ บริษัท เอ็มซี อะโกร - เคมคิลั จํากัด 

2. ประธานกรรมการ บริษัท เอ็น. ไอ. เอ็ม. จํากัด 

3. ประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จํากัด 

4. ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซีซี เมยีนมาร์  จํากัด 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไมม่ี 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2560    : ไมม่ี, ไมม่ี 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร      : ไมม่ี 

วนัท่ีได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก        :  27 มนีาคม 2558 

จํานวนปีท่ีกรรมการเคยดํารงตําแหน่ง        : 3 ปี 

จํานวนครัง้การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการในปี 2560      : 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ 

 



 
 

 
ลาํดบัที่ 2 

 

ชื่อ   : นายโยชิฮิโระ ทามรูะ 

อาย ุ    :  อาย ุ59 ปี 

 
ประวตัิการศึกษา  :  Faculty of Economics, Shiga University 

 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : ไมม่ี 

 

ประวตัิการทํางาน  :  

2555 - 2557   -  Senior Vice President, Chemicals Division 

    Senior General Manager, Ecological Materials & Resources Unit  

2557 - 2560      -  President, Sojitz (Shanghai) Co., Ltd. 

2560 - ปัจจบุนั   -  Chairman, & President, Sojitz (Shanghai) Co., Ltd.  

   Chairman, Sojitz (Hong Kong) Co., Ltd. 

 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน     :  ไมม่ี 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธรุกิจอ่ืนท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน    : ไมม่ี 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไมม่ี 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2560    : ไมม่ี, ไมม่ี 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร      : ไมม่ี 

วนัท่ีได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก        : ไมม่ี 

จํานวนปีท่ีกรรมการเคยดํารงตําแหน่ง        : ไมม่ี 

จํานวนครัง้การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการในปี 2560      : ไมม่ี 

 

 



 
 
ลาํดบัที่ 3 

 

ชื่อ     :  นายชิเกะซึก ุ ฟคุดุะ 

อาย ุ    :  อาย ุ57 ปี 

 

ประวตัิการศึกษา  :  Bachelor Degree of Business Administration  

from Kobe University 

 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : ไมม่ี 

 

ประวตัิการทํางาน  :  

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 ไทยเซ็นทรัลเคม ีจํากัด (มหาชน) 

 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน     :  ไมม่ี 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธรุกิจอ่ืนท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน    : 2 บริษัท 

1. กรรมการ บริษัท เอ็มซี อะโกร - เคมคิลั จาํกัด 

2. กรรมการ บริษัท เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จํากัด 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไมม่ี 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2560    : ไมม่,ี ไม่มี 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร      : ไมม่ี 

วนัท่ีได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก        : 29 มนีาคม 2559 

จํานวนปีท่ีกรรมการเคยดํารงตําแหน่ง        : 2 ปี 

จํานวนครัง้การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการในปี 2560      : 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ 

 



 
 

ลาํดบัที่ 4 

  
 

ชื่อ     :  นายจิโร่ นิชิยามา่ 

อาย ุ    :  อาย ุ42 ปี 

 
 
ประวตัิการศึกษา  :  - Bachelor’s Degree of Law Majored in Political Science  

   from Keio University 

- Certified Public Accounting (CPA) United States of America 

 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : ไมม่ี 

 

ประวตัิการทํางาน  :  

2550 - 2555  -  Deputy Manager of Retail Business Department, Sojitz Corporation 

2555 - 2557  -  Deputy Manager of Agribusiness Department, Sojitz Corporation 

2557 - ปัจจบุนั  - กรรมการผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่และเจ้าหน้าท่ีบริหาร, บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคม ี

 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน     :  ไมม่ี 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธรุกิจอ่ืนท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน    : ไมม่ี 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไมม่ี 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธนัวาคม 2560    : ไมม่,ี ไม่มี 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร      : ไมม่ี 

วนัท่ีได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก        : 28 มนีาคม 2557 

จํานวนปีท่ีกรรมการเคยดํารงตําแหน่ง        : 4 ปี 

จํานวนครัง้การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการในปี 2560      : 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ 

 

 



 
 
ลาํดบัที่ 5 

 

 

ชื่อ     :  นางสาวกนกพร  องัสนุทรสฤษดิ ์

อาย ุ    :  อาย ุ47 ปี 

 
 

 

ประวตัิการศึกษา  :  - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบณัฑิต จากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

    - ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต จาก University of Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : 

2557   - Director Certification Program รุ่น 198/2014, สมาคมส่งเสริมสถาบัน 

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

2558   - Director Certification Program รุ่น 199/2015, สมาคมส่งเสริมสถาบัน 

    กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

2559   - Board that Make a Difference รุ่น 1/2016, สมาคมส่งเสริมสถาบนั 

    กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

2560   - Board Matters and Trends รหสั 4/2017, สมาคมส่งเสริมสถาบนั 

    กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

ประวตัิการทํางาน  :    

2553 - ปัจจบุนั     -  Vice President ผู้จดัการธรุกิจสมัพนัธ์ ธรุกิจเคมภีณัฑ์ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)                                                  

 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน     :  ไมม่ี 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธรุกิจอ่ืนท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน    : ไมม่ี 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไมม่ี 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2560    : ไมม่,ี ไม่มี 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร      : ไมม่ี 

วนัท่ีได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก        : 31 มนีาคม 2554 

จํานวนปีท่ีกรรมการเคยดํารงตําแหน่ง        : 7 ปี 

จํานวนครัง้การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการในปี 2560      : 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ 

 



 
 

ลาํดบัที่ 6 

 
ชื่อ   : นายสวุิช สวุรุจิพร 

อาย ุ    :  อาย ุ75 ปี  

 

ประวตัิการศึกษา  :  ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : ไมม่ี 

 

ประวตัิการทํางาน  :   

2526 - ปัจจบุนั  -  รองประธานกรรมการ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จํากัด 

2527 - ปัจจบุนั  -  กรรมการผู้จดัการ บริษัท ศรีกรุงวฒันา จํากัด 

2529 - ปัจจบุนั  -  กรรมการ บริษัท เมโทร ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 

2530 - ปัจจบุนั  -  กรรมการ บริษัท บางกอก อินดสัเทรียล แก๊ส จํากัด 

2531 - ปัจจบุนั  -  ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท ยไูนเต็ดฟลาวมลิล์ จํากัด (มหาชน) 

2531 - ปัจจบุนั  -  ประธานกรรมการ บริษัท โปลิเมอส์ มาร์เก็ตติง้ จํากัด 

 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน     :  1 บริษัท 

1. กรรมการ บริษัท เมโทร ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธรุกิจอ่ืนท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน    : 5 บริษัท 

1. ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท ยไูนเต็ดฟลาวมลิล์ จํากัด (มหาชน) 

2. รองประธานกรรมการ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จํากัด 

3. กรรมการผู้จดัการ บริษัท ศรีกรุงวฒันา จํากัด 

4. กรรมการ บริษัท บางกอก อินดสัเทรียล แก๊ส จํากัด 

5. ประธานกรรมการ บริษัท โปลิเมอส์ มาร์เก็ตติง้ จํากัด 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไมม่ี 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2560    : 5,000 หุ้น, 5,000 หุ้น  

นางวีณา สวุรุจิพร ภริยา         : 4,285 หุ้น, 4,285 หุ้น 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร      : ไมม่ี 

วนัท่ีได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก        : 29 มนีาคม 2556 

จํานวนปีท่ีกรรมการเคยดํารงตําแหน่ง        : 5 ปี 

จํานวนครัง้การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการในปี 2560      : 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ 

 



 
ผู้ที่ได้รับเสนอช่ือเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

(หมายเหต:ุ เอกสารประกอบการมอบฉนัทะ : ข้อมูลกรรมการอิสระทีส่ามารถเป็นผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุ้นได)้ 
 
นิยามของกรรมการอิสระ 

นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามคณุสมบติัที่กําหนดโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที่มี

การแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ 39/2559 และประกาศของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยที่เก่ียวข้อง ซึง่เท่ากบัข้อกําหนดขัน้ต่ําของหน่วยงานดงักลา่ว โดยผู้ เข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการอิสระ มีทัง้หมด 3 

ท่าน ดงัต่อไปนี ้
 
ลาํดบัที่ 7 
 
ชื่อ     :  นายสวุฒัน์ สืบสนัติกลุ 

อาย ุ   :  อาย ุ67 ปี 

ท่ีอยู่   : 21/35 – 46 อาคารไทยวา 1 ชัน้ 14 – 16 ถนนสาทรใต้ 

    แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
 
ประวตัิการศึกษา  :  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต จากมหาวิทยาลยัอาลิการ์ มสุลิม ประเทศอินเดีย  
 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ :  

2559   - Director Certificate Program (DCP) รุ่น 227/2016, สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

2560   - Board Matters and Trends (BMT) 3/2017, สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
ประวตัิการทํางาน     

2532 - 2554  -  ผู้ อํานวยการฝ่ายบริหารการเงินการธนาคาร บริษัทเบอร์ลี่ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน)  

2546 - 2554  -  กรรมการ บริษัท ค๊อสมา่เมดิคอล จํากัด (บริษัทในกลุ่มบริษัทเบอร์ลี่ยคุเกอร์ จํากัด (มหาชน)) 
 
การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน     :  ไมม่ี 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธรุกิจอ่ืนท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน    : ไมม่ี 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไมม่ี 

การม ี/ ไมม่สี่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุม AGM ครัง้นี ้     : ไมม่ี 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2560    : ไมม่,ี ไม่มี 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร      : ไมม่ี 

วนัท่ีได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก         : 20 มถินุายน 2555 

จํานวนปีท่ีกรรมการเคยดํารงตําแหน่ง        : 5 ปี 9 เดือน 

จํานวนครัง้การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการในปี 2560      : 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ 

จํานวนครัง้การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2560     : 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ 
 
การมสี่วนได้เสียในลกัษณะดงัต่อไปนี ้กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง 

ในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

     -   เป็นกรรมการท่ีมสี่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา  : ไมม่ี 

     -   เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย     : ไมม่ี 

     -   ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจท่ีมีนยัสําคญัอนัอาจมผีลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้อย่างอิสระ เช่น  
         การซือ้ขายวตัถดุิบ สินค้า บริการ การยืม การให้กู้ ยืม เป็นต้น     : ไมม่ี 

 



 
 

ลาํดบัที่ 8 

 
ชื่อ     :  นายโอภาส ศรีพรกิจขจร 

อาย ุ    :  อาย ุ49 ปี 

ท่ีอยู่   : 21/35 – 46 อาคารไทยวา 1 ชัน้ 14 – 16 ถนนสาทรใต้ 

    แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 10120 
 
 

ประวตัิการศึกษา  - ปริญญาตรี การบญัชี (เกียรตินิยมอนัดบั 2) จากมหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่ 

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ (NIDA) 

- ผู้ตรวจสอบบญัชีรับอนญุาต (ประเทศไทย) (CPA) 

- ประกาศนียบตัรสากลการประเมนิการควบคมุภายในด้วยตนเอง (CCSA) 

- ผู้ตรวจสอบภายในรับอนญุาตสากล (CIA) 

- ผู้ตรวจสอบผู้ให้บริการด้านการเงินรับอนญุาตสากล (CFSA) 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ :   

2553   - Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

2554   - Audit Committee Program, สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

2554   - Advanced Audit Committee Programs, สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

2559   - Ethical Leadership Program (ELP) 4/2016, สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

2560   - Board Matters and Trends (BMT) 3/2017, สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
ประวตัิการทํางาน     

2549 - ปัจจบุนั  -  กรรมการ บริษัท ไมดาส ออดิท แอนด์ แอดไวซอร่ี จํากัด 

2556 - 2557  -  หุ้นส่วน บริษัท บีดีโอ จํากัด 

2557 - 2558  -  หุ้นส่วนอาวโุส บริษัท ไทยอินโฟร์ จํากัด 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน     :  ไมม่ี 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธรุกิจอ่ืนท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน    : 1 บริษัท 

1. กรรมการ บริษัท ไมดาส ออดิท แอนด์ แอดไวซอร่ี จํากัด 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไมม่ี 
 
การม ี/ ไมม่สี่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุม AGM ครัง้นี ้     : ไมม่ี 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2560    : ไมม่,ี ไม่มี 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร      : ไมม่ี 

วนัท่ีได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก         : 14 สิงหาคม 2552 

จํานวนปีท่ีกรรมการเคยดํารงตําแหน่ง        : 8 ปี 7 เดือน 

จํานวนครัง้การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการในปี 2560      : 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ 

จํานวนครัง้การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2560     : 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ 
 
การมสี่วนได้เสียในลกัษณะดงัต่อไปนี ้กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง 

ในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

     -   เป็นกรรมการท่ีมสี่วนร่วมในการบริการงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา  : ไมม่ี 

     -   เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย     : ไมม่ี 

     -   ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจท่ีมีนยัสําคญัอนัอาจมผีลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้อย่างอิสระ เช่น  
         การซือ้ขายวตัถดุิบ สินค้า บริการ การยืม การให้กู้ ยืม เป็นต้น     : ไมม่ี  

 



 
 

ลาํดบัที่ 9 

 
ชื่อ     :  นายเกษมศกัดิ์ มสัยวาณชิ 

อาย ุ    :  อาย ุ67 ปี 

ท่ีอยู่   : 21/35 – 46 อาคารไทยวา 1 ชัน้ 14 – 16 ถนนสาทรใต้ 

    แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
 
 

ประวตัิการศึกษา  :  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, สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

2554   - Director Certification Program DCP รุ่น 141/2011, สมาคมส่งเสริมสถานบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
ประวตัิการทํางาน  :   

2520 – 2537  - ผู้จดัการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด 

2537 - 2543  -  กรรมการ บริษัท ไอแอนด์ซี ดีเวลล็อปเม้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด 

2543 - ปัจจบุนั  -  กรรมการผู้จดัการ บริษัท เจ.เอ็น.อาร์ จํากัด 

  -  กรรมการผู้จดัการ บริษัท เค.เอ.ที อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จํากัด 

 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน     :  ไมม่ี 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธรุกิจอ่ืนท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน    : 2 บริษัท 

1. กรรมการผู้จดัการ บริษัท เจ.เอ็น.อาร์ จํากัด 

2. กรรมการผู้จดัการ บริษัท เค.เอ.ที อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จํากัด 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไมม่ี 

 

การม ี/ ไมม่สี่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุม AGM ครัง้นี ้     : ไมม่ี 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2560    : ไมม่,ี ไม่มี 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร      : ไมม่ี 

วนัท่ีได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก         : 16 สิงหาคม 2553 

จํานวนปีท่ีกรรมการเคยดํารงตําแหน่ง        : 7 ปี 7 เดือน 

จํานวนครัง้การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการในปี 2560      : 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ 

จํานวนครัง้การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2560     : 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ 

 
การมสี่วนได้เสียในลกัษณะดงัต่อไปนี ้กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง 

ในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

     -   เป็นกรรมการท่ีมสี่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา  : ไมม่ี 

     -   เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย     : ไมม่ี 

     -   ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจท่ีมีนยัสําคญัอนัอาจมผีลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้อย่างอิสระ เช่น  
         การซือ้ขายวตัถดุิบ สินค้า บริการ การยืม การให้กู้ ยืม เป็นต้น     : ไมม่ี  

 



        
สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 8 

 
 

แผนที่สถานที่ประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ครัง้ที่ 46 

ห้อง Banyan Ballroom ชัน้ 10 โรงแรมบนัยนั ทรี กรุงเทพ  

เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

 
 
 

 





           สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 9 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซ่ึงเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 

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

เขียนที่       

วนัท่ี       เดือน      พ.ศ.    

(1) ข้าพเจ้า          สญัชาติ    

อยูบ้่านเลขที่      ถนน      ตําบล/แขวง     

อําเภอ/เขต       จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไทยเซ็นทรลัเคมี จํากดั (มหาชน)  

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั    เสียง ดงันี ้

หุ้นสามญั     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียง 

หุ้นบริุมสิทธิ     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั     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      
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญั

ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ครัง้ที่ 46 ในวนัท่ี 29 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Banyan Ballroom ชัน้ 10 โรงแรมบนั

ยนัทรีกรุงเทพ เลขท่ี 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา 

และสถานทีอ่ื่นด้วย 

กิจการใดทีผู่้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

ลงช่ือ      ผู้มอบฉนัทะ 

(  ) 

ลงช่ือ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(  ) 

ลงช่ือ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(  ) 

ลงช่ือ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(  ) 

Uหมายเหต ุ

Uผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่

สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 





 
      

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กาํหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตวั) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 

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

เขียนที่        

วนัท่ี       เดือน      พ.ศ.    

 

(1) ข้าพเจ้า         สญัชาติ     

อยูบ้่านเลขที่     ถนน      ตําบล/แขวง     

อําเภอ/เขต       จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์    

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไทยเซ็นทรลัเคมี จํากดั (มหาชน) 

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั    เสียง ดงันี ้

หุ้นสามญั     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียง 

หุ้นบริุมสิทธิ     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 

(1)          อาย ุ          ปี    

อยูบ้่านเลขที่     ถนน     ตําบล/แขวง      

อําเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์          หรือ 

(2)          อาย ุ          ปี    

อยูบ้่านเลขที่     ถนน     ตําบล/แขวง      

อําเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์          หรือ 

(3)          อาย ุ          ปี   

อยูบ้่านเลขที่     ถนน     ตําบล/แขวง      

อําเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุ 

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ครัง้ที่ 46 ในวนัท่ี 29 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Banyan Ballroom ชัน้ 10 

โรงแรมบนัยนัทรีกรุงเทพ เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเล่ือน

ไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

 

 วาระที่ 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ครัง้ที่ 45 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  



 

 
 

   วาระที่ 2 เร่ือง รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 และรายงานประจําปี 

     ของคณะกรรมการ 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
 

   วาระที่ 3 เร่ือง รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
 

   วาระที่ 4 เร่ือง พิจารณาอนมุติังบการเงินประจําปีของบริษัท สําหรับรอบปีบญัชี 

  สิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
 

   วาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาอนมุติัการจดัสรรเงินกําไร และการจา่ยเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงาน 

  สิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
 

  วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนง่ตามวาระ 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

ช่ือกรรมการ นายสวุฒัน์ สืบสนัติกลุ 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

ช่ือกรรมการ นายโอภาส ศรีพรกิจขจร 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

ช่ือกรรมการ นายเกษมศกัด์ิ มสัยวาณิช 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 

 



 

 
 

ช่ือกรรมการ นายเคียวซุเกะ ซาซากิ 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

ช่ือกรรมการ นายโยชิฮิโระ ทามรูะ 

 เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย        งดออกเสียง  

ช่ือกรรมการ นายชิเกะซกึ ุฟคุดุะ 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

ช่ือกรรมการ นายจิโร่ นิชิยามา่ 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

ช่ือกรรมการ นางสาวกนกพร องัสุนทรสฤษด์ิ 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

ช่ือกรรมการ  นายสุวิช สุวรุจิพร 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

ช่ือกรรมการ  

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

    วาระที่ 7      เร่ือง พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
 

   วาระที่ 8 เร่ือง พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีสําหรับปีบญัชี 2561 และกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
 

   วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ให้ถือ

วา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจน 

หรือในกรณีท่ีที่ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการ

แก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ

ประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่

ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 

ลงช่ือ     ผู้มอบฉนัทะ 

(  ) 

ลงช่ือ     ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(  ) 

ลงช่ือ      รับมอบฉนัทะ 

(  ) 

ลงช่ือ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(  ) 

 

หมายเหต ุ

1. ผู้ ถือหุ้ นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ใน

ใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 



 

 
 

ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) 

ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ครัง้ท่ี 46 ในวนัที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณห้อง 

Banyan Ballroom ชัน้ 10 โรงแรมบนัยนัทรีกรุงเทพ เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 

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

 วาระที่    เร่ือง           

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 

 วาระที่    เร่ือง           

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 

 วาระที่    เร่ือง           

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 

 วาระที่    เร่ือง           

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 

 วาระที่    เร่ือง           

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 
 

 



 

 
 

 วาระที่    เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 

 ช่ือกรรมการ            

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 ช่ือกรรมการ            

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 ช่ือกรรมการ           

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 ช่ือกรรมการ            

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 ช่ือกรรมการ            

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 ช่ือกรรมการ            

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 ช่ือกรรมการ            

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 ช่ือกรรมการ            

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 ช่ือกรรมการ            

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 ช่ือกรรมการ            

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 ช่ือกรรมการ            

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 ช่ือกรรมการ            

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 ช่ือกรรมการ            

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 ช่ือกรรมการ            

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 ช่ือกรรมการ            

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ 

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

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

 

เขียนที่                     

วนัท่ี       เดือน      พ.ศ.    

 

(1) ข้าพเจ้า            

สํานกังานตัง้อยูเ่ลขท่ี    ถนน      ตําบล/แขวง     

อําเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั       

ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) 

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                         เสียง ดงันี ้

หุ้นสามญั     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั         เสียง 

หุ้นบริุมสิทธิ     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั         เสียง 

(2) ขอมอบฉนัทะให้ 

(1)                      อาย ุ           ปี  

อยูบ้่านเลขที่     ถนน      ตําบล/แขวง     

อําเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์             

หรือ 

(2)                      อาย ุ           ปี  

อยูบ้่านเลขที่    ถนน                    ตําบล/แขวง      

อําเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์             

หรือ 

(3)                      อาย ุ           ปี  

อยูบ้่านเลขที่    ถนน      ตําบล/แขวง      

อําเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์        

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุ

ผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2561 ครัง้ที่ 46 ในวนัท่ี 29 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Banyan Ballroom ชัน้ 10 

โรงแรมบนัยนัทรีกรุงเทพ เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเล่ือน

ไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

 

 

 

 



 

 
 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้

  มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

    หุ้นสามญั    หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้               เสียง 

    หุ้นบริุมสิทธิ    หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้               เสียง 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด    เสียง 

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

  วาระที่ 1  เร่ือง รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ครัง้ที่ 45 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    เห็นด้วย           เสียง  ไมเ่ห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

 

  วาระที่ 2  เร่ือง รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 และรายงานประจําปี 

                           ของคณะกรรมการ 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 

   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    เห็นด้วย         เสียง  ไมเ่ห็นด้วย         เสียง  งดออกเสียง         เสียง 

 

  วาระที่ 3  เร่ือง รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 

   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    เห็นด้วย           เสียง  ไมเ่ห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

 

  วาระที่ 4  เร่ือง พิจารณาอนมุติังบการเงินประจําปีของบริษัท สําหรับรอบปีบญัชีสิน้สุด ณ  

     วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    เห็นด้วย           เสียง  ไมเ่ห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

 

  วาระที่ 5  เร่ือง พิจารณาอนมุติัการจดัสรรเงินกําไรและการจา่ยเงินปันผล สําหรับผลการ  

ดําเนินงานสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 

   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    เห็นด้วย           เสียง  ไมเ่ห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  



 

 
 

  วาระที่ 6  เร่ือง พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนง่ตามวาระ  

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้   

    การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

    เหน็ด้วย           เสียง  ไม่เหน็ด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

      การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

ช่ือกรรมการ นายสวุฒัน์ สืบสนัติกลุ 

 เหน็ด้วย           เสียง  ไม่เหน็ด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

ช่ือกรรมการ นายโอภาส ศรีพรกิจขจร 

 เหน็ด้วย           เสียง  ไม่เหน็ด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

ช่ือกรรมการ นายเกษมศกัด์ิ มสัยวาณิช 

 เหน็ด้วย           เสียง  ไม่เหน็ด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

ช่ือกรรมการ นายเคียวซุเกะ ซาซากิ 

             เหน็ด้วย           เสียง      ไม่เหน็ด้วย           เสียง               งดออกเสียง           เสียง  

ช่ือกรรมการ นายโยชิฮิโระ ทามรูะ 

 เหน็ด้วย           เสียง  ไม่เหน็ด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

ช่ือกรรมการ นายชิเกะซุก ุฟคุดุะ 

 เหน็ด้วย           เสียง  ไม่เหน็ด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

ช่ือกรรมการ นายจิโร่ นิชิยามา่ 

 เหน็ด้วย           เสียง  ไม่เหน็ด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

ช่ือกรรมการ นางสาวกนกพร องัสุนทรสฤษด์ิ 

 เหน็ด้วย           เสียง  ไม่เหน็ด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

ช่ือกรรมการ นายสวุิช สุวรุจิพร 

 เหน็ด้วย           เสียง  ไม่เหน็ด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

ช่ือกรรมการ  

 เหน็ด้วย           เสียง  ไม่เหน็ด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

ช่ือกรรมการ  

 เหน็ด้วย           เสียง  ไม่เหน็ด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

 

  วาระที่ 7       เร่ือง พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

 เห็นด้วย           เสียง  ไมเ่ห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  วาระที่ 8  เร่ือง พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีสําหรับปีบญัชี 2561 และกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 

   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    เหน็ด้วย           เสียง  ไม่เหน็ด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

 

  วาระที่ 9 เร่ือง พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่   เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    เหน็ด้วย           เสียง  ไม่เหน็ด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ ให้ถือ

วา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 

 (6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม ่

 ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองทีร่ะบไุว้ข้างต้น

รวมถงึกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิ

พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่

ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

ลงช่ือ      ผู้มอบฉนัทะ 

                                                                  (                             ) 

ลงช่ือ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                                                                  (                            ) 

ลงช่ือ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                                                                  (                             ) 

ลงช่ือ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 

  (                             ) 

 
 

 

หมายเหตุ 

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้

ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 

2. หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

 (1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ

แทน 

 (2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียง

ลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รบัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

5. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้

ในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 



 

 
 

ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากดั (มหาชน) 

ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ครัง้ท่ี 46 ในวนัที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง 

Banyan Ballroom ชัน้ 10 โรงแรมบนัยนัทรีกรุงเทพ เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

 

 วาระที่    เร่ือง          

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เหน็ด้วย             เสียง  ไม่เหน็ด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

 

 วาระที่    เร่ือง          

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เหน็ด้วย             เสียง  ไม่เหน็ด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

 

 วาระที่    เร่ือง          

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เหน็ด้วย             เสียง  ไม่เหน็ด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

 

 วาระที่    เร่ือง          

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เหน็ด้วย             เสียง  ไม่เหน็ด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

 

 วาระที่    เร่ือง          

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เหน็ด้วย             เสียง  ไม่เหน็ด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

 

 วาระที่    เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 

ช่ือกรรมการ          

 เหน็ด้วย             เสียง  ไม่เหน็ด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

 



 

 
 

ช่ือกรรมการ          

 เหน็ด้วย             เสียง  ไม่เหน็ด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

ช่ือกรรมการ          

 เหน็ด้วย             เสียง  ไม่เหน็ด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

ช่ือกรรมการ          

 เหน็ด้วย             เสียง  ไม่เหน็ด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

ช่ือกรรมการ          

 เหน็ด้วย             เสียง  ไม่เหน็ด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

ช่ือกรรมการ          

 เหน็ด้วย             เสียง  ไม่เหน็ด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

ช่ือกรรมการ          

 เหน็ด้วย             เสียง  ไม่เหน็ด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

ช่ือกรรมการ          

 เหน็ด้วย             เสียง  ไม่เหน็ด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

ช่ือกรรมการ          

 เหน็ด้วย             เสียง  ไม่เหน็ด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

ช่ือกรรมการ          

 เหน็ด้วย             เสียง  ไม่เหน็ด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

ช่ือกรรมการ          

 เหน็ด้วย             เสียง  ไม่เหน็ด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

ช่ือกรรมการ          

 เหน็ด้วย             เสียง  ไม่เหน็ด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

ช่ือกรรมการ          

 เหน็ด้วย             เสียง  ไม่เหน็ด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

ช่ือกรรมการ          

 เหน็ด้วย             เสียง  ไม่เหน็ด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

ช่ือกรรมการ          

 เหน็ด้วย             เสียง  ไม่เหน็ด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
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