รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2563 ครัง้ ที่ 48
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จากัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563
ห้อง Banyan Ballroom โรงแรมบันยันทรี กรุ งเทพ
เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร
เริม่ ประชุมเวลา 10.00 น.
นายพชระ วรรธนวินิจ เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ และกล่าวว่ามีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจานวน 21 ราย ถือหุน้ จานวน 229,099
หุ้น และโดยการรับ มอบฉัน ทะจ านวน 41 ราย ถื อ หุ้น จ านวน 550,939,899 หุ้น รวมผู้ถื อ หุ้น มาประชุม จ านวน 62 ราย นับ จ านวนหุ้น ได้ทั้งสิน้
551,168,998 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 94.263 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่า ยได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็ นองค์ประชุ มตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 และ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โรค COVID-19) คุณโทชิอากิ มิยาเบะ ประธานกรรมการไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ จึง
ขอให้ที่ประชุมเลือกประธานในที่ประชุม
นายเอกฤทธิ์ บุญปิ ติ ผูถ้ ือหุน้ เสนอชื่อนายโยชิฮิโระ ทามูระ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูม้ อบฉันทะ เป็ นประธานที่ประชุม
นายพชระ วรรธนวินิจ เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมเลือกนายโยชิฮิโระ ทามูระ เป็ นประธานที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์เลือกนายโยชิฮิโระ ทามูระ เป็ นประธานที่ประชุม
ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ และได้กล่าวเปิ ดการประชุม จากนัน้ ประธานขอให้เลขานุการบริษัทแนะนากรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชี และที่
ปรึกษาที่มาร่วมประชุม และชีแ้ จงเกี่ยวกับวิธีการดาเนินการประชุมและขัน้ ตอนการออกเสียงลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมวันนี ้
นายพชระ วรรธนวินิจ เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนากรรมการบริษัททัง้ หมด 7 ท่าน ซึง่ ได้มาเข้าร่วมประชุมได้แก่
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4.
5.
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นายโยชิฮิโระ ทามูระ
นายสุวฒ
ั น์ สืบสันติกลุ
นายโอภาส ศรีพรกิจขจร
นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช
นายทาคายูกิ โทเฮ
นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์
นายสุวิช สุวรุจิพร

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานที่ประชุม
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายจิโร่ นิชิยาม่า ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ เนื่องจากข้อจากัดในการเดินทางจากประเทศญี่ป้นุ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
นอกจากนี ้ มีผบู้ ริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุม จานวน 5 ท่าน โดยมี
1.
2.
3.
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5.

นายวัชระ ปิ งสุทธิวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารและผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ – ด้านธุรกรรมการค้าและสายงานการตลาด วิจยั และพัฒนา
นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารและผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ – ด้านการผลิต
นายมุนิทาเกะ คาวากิตะ เจ้าหน้าที่บริหารและผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ – ด้านวางแผนองค์กรและด้านบริหาร
นายเรียวซุเกะ โฮริ เจ้าหน้าที่บริหารและผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ – ด้านจัดซือ้
นางมณฑา เกษตรศิลป์ ชัย เจ้าหน้าที่บริหารและผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ – ด้านทรัพยากรมนุษย์

นายโค โทจิมา เจ้าหน้าที่บริหาร – ธุรกิจในประเทศเมียนมาร์ ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
สาหรับผูส้ อบบัญชีและที่ปรึกษา บริษัทได้เรียนเชิญตัวแทนผูส้ อบบัญชีของบริษัทจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เข้าร่วมประชุม
ด้วยเพื่อตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุน้ เกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทได้เชิญทีมงานที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็ค
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เค็นซี่ จากัด มาเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามทางกฎหมายเกี่ยวกับการประชุม และตรวจสอบการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียงให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้อบังคับของบริษัท นอกจากนี ้ บริษัทได้จดั ให้มีผทู้ าหน้าที่เป็ นล่ามแปลในการประชุมในวันนีค้ ือคุณวีรนุช กมลรุง่ วรากุล
สาหรับวิธีการดาเนินการประชุมนี ้ ด้วยความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีม่ าประชุม และโดยคานึงถึงมาตรการ
ของหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันและยับยัง้ การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 บริษัทจะดาเนินการประชุมอย่างกระชับโดยมุง่ หมายที่จะควบคุมเวลา
ให้แล้วเสร็จภายใน 2 ชั่วโมง เพื่อป้องกันไม่ให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในห้องประชุมร่วมกันนานเกินไปและขอความร่วมมือผูเ้ ข้าร่วมประชุมโปรดปฏิบตั ิ
ตามมาตรการและแนวทางการปฎิบตั ิสาหรับการเข้าร่วมประชุมที่ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุม
จากนัน้ เลขานุการบริษัทได้ชแี ้ จงวิธีการดาเนินการประชุมดังนี ้
1. การดาเนินการประชุมในวันนี ้ จะใช้ภาษาญี่ปนและภาษาไทย
ุ่
2. การประชุมจะพิจารณาเรือ่ งตามลาดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม
3. บริษัทงดจัดเตรียมไมโครโฟนเพื่อการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในการประชุม ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะต้องการซักถามหรือ
แสดงความเห็น ขอให้ผถู้ ือหุน้ เขียนหรือผูร้ บั มอบฉันทะใส่กระดาษที่บริษัทจัดเตรียมไว้ โดยระบุชื่อ นามสกุล และวาระที่ตอ้ งการซักถามหรือ
แสดงความคิดเห็น ส่งให้กบั เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อรวบรวมและเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต่อไป
4. ในวาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 5 ซึ่งเป็ นวาระเพื่อรับทราบ จะมีการรายงานเรื่องตามระเบียบวาระนั้นให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะได้
รับทราบ อย่างไรก็ดี จะไม่มีการตอบข้อซักถามหรือแจ้งข้อคิดเห็นในระหว่างวาระเหล่านัน้ โดยจะมีการตอบข้อซักถามหรือแจ้งข้อคิดเห็นของ
ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ สาหรับวาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 5 (ถ้ามี) ในวาระที่ 9 ซึง่ เป็ นวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ทัง้ นี ้ เพื่อให้ที่ประชุม
ได้พิจารณาและลงมติในวาระที่ตอ้ งมีการลงมติเสร็จสิน้ ภายในเวลาที่เหมาะสม ทัง้ นี ้ หากระยะเวลาการประชุมล่วงเลยกว่าที่คาดหมายไว้
ประธานที่ประชุมอาจพิจารณาไม่จดั ให้มีการตอบข้อซักถามหรือไม่แจ้งข้อคิดเห็นของวาระเพื่อรับทราบนัน้ ในที่ประชุมนี ้ โดยบริษัทจะบันทึก
ข้อซักถาม ข้อคิดเห็น และคาตอบไว้ในรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามความเหมาะสม และจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทต่อไป
5. ในการซักถามในวาระที่ต อ้ งมีการพิจารณาและลงมติ เพื่อจัดการระยะเวลาที่ใ ช้ใ นการประชุม ขอให้ผูถ้ ือหุน้ หรือผู้รบั มอบฉัน ทะโปรด
พิจารณากากับดูแลจานวนคาถามที่ จะถาม ในเบือ้ งต้น ขอให้ท่านโปรดพิจารณาจานวนคาถามไม่เกิน 2 คาถามต่อผูถ้ ือหุน้ ต่อวาระการ
ประชุมที่ตอ้ งลงมติ และกรุณาตัง้ คาถามอย่างกระชับและตรงประเด็น
คณะกรรมการหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าด้วยความพยายามของบริษัทและความร่วมมือจากผูถ้ ือหุน้ จะช่วยจัดการด้านระยะเวลาที่ใ ช้ในการประชุมให้มี
ประสิทธิภาพ และเหมาะสมท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
สาหรับขัน้ ตอนการออกเสียงลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมวันนี ้
1. ผูถ้ ือหุน้ มีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้
2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเว้นวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ซึง่ เป็ นวาระเสนอเพื่อรับทราบ และวาระที่ 6 เรือ่ งการเลือกตัง้ กรรมการ
นัน้ ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียงในวาระนัน้ ขอให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รบั
แจกขณะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เมื่อเรียบร้อยแล้ว ขอให้ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียง
ในการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง หากมีการลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือมีการแก้ไขแต่ไม่มีการลงลายมือชื่อกากับ หรือมี
การแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีของ Custodian) หรือมีการขีดฆ่าบัตรทัง้ บัตร จะถือเป็ นบัตรเสีย
ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่มิได้คดั ค้าน หรืองดออกเสียง จะถือว่าเห็นด้วย โดยไม่ตอ้ งกรอกบัตรลงคะแนนเสียง หรือส่งบัตรลงคะแนนเสียง
3. สาหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระ บริษัทจะใช้วิ ธี
ลงคะแนนเสียงแบบสะสมหรือ Cumulative Voting โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 5
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4. ในการนับคะแนนเสียงในทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 6 เรือ่ งการเลือกตัง้ กรรมการ บริษัทจะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในวาระ
นั้นหักออกจากจานวนเสียงทัง้ หมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทัง้ นี ้ ในกรณีที่ไม่มี ผูใ้ ด
คัดค้านหรือแสดงความเห็นเป็ นอย่างอื่น ให้ถือว่า ที่ประชุมเห็นด้วยหรือมีมติอนุมตั ิ
นอกจากนี ้ ระหว่างการนับคะแนนเสียง เพื่อมิให้เป็ นการเสียเวลา ประธานในที่ประชุมจะดาเนินการประชุมในวาระถัดไป
ประธานเปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเกี่ยวกับวิธีการดาเนินการประชุมหรือการออกเสียงลงคะแนน
เมื่อไม่มีขอ้ ซักถาม ประธานเริม่ การประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2562 ครัง้ ที่ 47

ประธานเสนอให้ทปี่ ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ครัง้ ที่ 47 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 บริษัทได้จดั ส่ง
สาเนารายงานการประชุม ซึง่ ได้บนั ทึกถูกต้องตามความเป็ นจริงให้แก่ผถู้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 2
ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุน้ ซักถาม ประธานขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ครัง้ ที่ 47 และขอให้เลขนุการบริษัทดาเนิน
ขัน้ ตอนการออกเสียงลงคะแนน
เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยการอนุมัติวาระนีจ้ ะต้องได้รบั คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์รบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ครัง้ ที่ 47 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 2

568,783,889
0
0
0

เสียง คิดเป็ นร้อยละ
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
เสียง คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
0.0000
0.0000

รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 และรายงานประจาปี ของคณะกรรมการ

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการขอถือโอกาสนีน้ าเสนอข้อมูลให้ผถู้ ือหุน้ ทราบภาพรวมเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัทในปี 2562 โดย
ประธานได้เชิญเลขานุการบริษัทเป็ นผูร้ ายงานต่อที่ประชุม
เลขานุการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทขอรายงานภาพรวมเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทในปี 2562 ต่อผูถ้ ือหุน้ ดังนี ้
ในปี 2562 ประเทศไทยประสบภาวะภัยแล้งรุ นแรงที่สุดในรอบ 4 ทศวรรษ ส่งผลให้รายได้และกาลังซือ้ ของเกษตรกรตกต่าลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เนื่องจากภาวะภัยแล้งนีไ้ ด้ลดพืน้ ที่เพาะปลูกตลอดจนคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร อีกทัง้ ราคาของสินค้าเกษตรหลัก เช่น ข้าว อ้อย และยางพารา
ก็ไม่จงู ใจให้เกษตรกรเริ่มทาการเพาะปลูก การดาเนินงานของบริษัทได้รบั ผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จากความต้องการปุ๋ ยเคมีที่ลดลงอันเนื่องจาก
ปั จจัยที่กล่าวมาข้างต้น ในสถานการณ์เช่นนี ้ ฝ่ ายบริหารได้ดาเนินงานบริษัทโดยสอดคล้องกับแนวนโยบายการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุผลตอบแทนจาก
การลงทุนที่น่าพอใจสาหรับผูถ้ ือหุน้ ทุกรายดังนี ้
1. การติดตามสถานการณ์ตลาดอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทราบถึงอุปสงค์และความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกร และยึดหยุ่นในการปรับเปลี่ยน
แผนการผลิตและการจัดหาวัตถุดิบให้เหมาะสมเพื่อลดสินค้าคงคลังให้อยูใ่ นระดับต่าสุด
2. การรักษามาตรฐานคุณภาพขัน้ สูงสุดของผลิตภัณฑ์
3. ความท้าทายที่จะปรับปรุงกาลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง
4. การไม่เก็งกาไร และ
5. การสร้างความพึงพอใจของลูกค้าและเกษตรกร
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ด้วยนโยบายนี ้ บริษัทได้ใช้ความพยายามในทุกด้านเพื่อลดสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับต่าสุด และสร้างผลกาไรอย่างสูงสุดแม้ในสถานการณ์ที่ความ
ต้องการปุ๋ ยยังมีไม่มากนัก ดังนัน้ ในปี 2562 กาไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของบริษัทใหญ่จงึ อยูท่ ี่ 922 ล้านบาท และกาไรต่อหุน้ อยูท่ ี่ 1.58 บาท
เพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทจึงมุง่ เน้นที่กลุม่ ผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ โดยมีการนาเสนอสูตรปุ๋ ยสาหรับผลไม้มากขึน้ เนื่องจากมีความต้องการ
อย่างต่อเนื่องสาหรับผลไม้หลักต่าง ๆ จากทัง้ ในประเทศและภายนอกประเทศ การส่งออกสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งรวมถึงลาว กัมพูชา และ
เมียนมาร์ เป็ นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่บริษัทมุง่ เน้นเพื่อชดเชยการสูญเสียจากตลาดในประเทศ
สาหรับรายละเอียดผลการดาเนินงานของบริษัทและรายงานประจาปี ของคณะกรรมการ ปรากฏตามหน้า 18 ถึงหน้า 35 ของรายงานประจาปี ซึ่งจัดส่ง
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 3
ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนีเ้ ป็ นวาระเพื่อรับทราบและประกาศว่า ที่ประชุมรับทราบรายงานการดาเนินงานของบริษัท ในปี 2562 และรายงาน
ประจาปี ของคณะกรรมการ และหากผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะมีขอ้ ซักถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้ โปรดส่งแบบฟอร์มคาถามหรือข้อคิดเห็นใน
ระหว่างการพิจารณาในวาระที่ 9
วาระที่ 3

รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี ้ คุณสุวฒ
ั น์ สืบสันติกลุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็ นผูส้ รุปรายงานต่อที่ประชุม
นายสุวฒ
ั น์ สืบสันติกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวสรุปรายงานต่อที่ประชุมว่า ในฐานะกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ของ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จากัด (มหาชน) ซึ่งมีคณะกรรมการอิสระอีกสองท่านที่ได้รบั แต่งตัง้ ให้ทาหน้าที่กรรมการตรวจสอบ ได้แก่ น ายเกษมศักดิ์
มัสยวาณิช และนายโอภาส ศรีพรกิจขจร
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่ในด้านต่าง ๆ เป็ นประเด็นดังนี ้
เรือ่ งที่ 1 การสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้รว่ มพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี ที่บริษัทจัดทาขึน้ กับผูส้ อบบัญชีอิสระและผูบ้ ริหารของบริษั ท โดย
งบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวม สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นไปตามข้อกาหนดทางกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และได้เปิ ดเผยข้อมูลที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพียงพอ
เรือ่ งที่ 2 เกี่ยวกับการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาระบบการควบคุมการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในด้านการควบคุมการปฏิบตั ิงาน ด้านการเงิน ด้าน
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผ่านสานักตรวจสอบภายใน โดยมีความเห็นว่าบริษัทได้มีการวางระบบการควบคุมภายใน และติดตามสั่ง
การให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงและพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้สอดรับกับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่กระทบธุรกิจ
เรือ่ งที่ 3 การกากับดูแลงานด้านการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบ กากับดูแลสานักตรวจสอบภายในให้มีความเป็ นอิสระและมีมาตรฐานการทางาน และได้สอบทานรายงานการตรวจสอบเป็ น
ประจ าทุก ไตรมาสเพื่ อ ส่ง เสริม ให้มี ก ารก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี และสนับ สนุน ให้บ ริษั ท มี ก ารออกแบบเครื่อ งมื อ การบริห ารความเสี่ ยงผ่ า นคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ทัง้ นี ้ รายละเอียดในเรือ่ งต่าง ๆ ข้างต้น ได้แสดงไว้ในรายงานประจาปี หน้า 104 แล้ว
คณะกรรมการตรวจสอบขอกล่าวโดยสรุปต่อท่านผูถ้ ือหุน้ ว่าในปี 2562 บริษัทมีการจัดทารายงานทางการเงินได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็ นที่ยอมรับ
โดยทั่วไป และมีระบบการควบคุมภายในเพียงพอ รวมถึงมีมาตรฐานการตรวจสอบและการบริหารความเสี่ยงที่ยอมรับในฐานะบริษัทมหาชนที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนีเ้ ป็ นวาระเพื่อรับทราบและประกาศว่า ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และหากผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั
มอบฉันทะมีขอ้ ซักถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้ โปรดส่งแบบฟอร์มคาถามหรือข้อคิดเห็นในระหว่างการพิจารณาในวาระที่ 9
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี ของบริษัทสาหรับรอบปี บัญชีสนิ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี ้ เลขานุการบริษัทจะเป็ นผูช้ แี ้ จงข้อมูลในรายละเอียด และนางสุนีย ์ หล่อรุง่ โรจน์ ผูจ้ ดั การทั่วไปสายงานบัญชี จะ
เป็ นผูร้ ายงานสรุปงบการเงินของบริษัท สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ต่อที่ประชุม
นายพชระ วรรธนวินิจ เลขานุการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้จดั ให้มีการทางบการเงินของบริษัท สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิน้ สุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้ว เพื่อนาเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิในการประชุมผู้ถือหุน้
สามัญประจาปี
บริษัทได้จดั ส่งสาเนางบการเงินของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้วให้แก่ผถู้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่สง่
มาด้วยลาดับที่ 3 รายละเอียดปรากฏตามหน้า 106 ถึงหน้า 172 ของรายงานประจาปี ในภาษาไทย หรือหน้า 171 ถึงหน้า 219 ของรายงานประจาปี ใน
ภาษาอังกฤษ และเชิญนางสุนีย ์ หล่อรุง่ โรจน์ ผูจ้ ดั การทั่วไปสายงานบัญชี เป็ นผูร้ ายงานสรุปงบการเงินของบริษัท สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ต่อที่ประชุม
นางสุนีย ์ หล่อรุง่ โรจน์ ผูจ้ ดั การทั่วไปสายงานบัญชี กล่าวว่างบการเงินประจาปี ของบริษัทมีรายละเอียดปรากฏอยูใ่ นรายงานประจาปี 2562 ซึง่ ได้สง่ ให้ผู้
ถือหุน้ ล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครัง้ นีแ้ ล้ว สรุปสาระสาคัญได้ดงั นี ้
งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ข้อมูลสาคัญทางการเงิน
รวมสินทรัพย์
รวมหนีส้ ิน
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้
รายได้จากการขายและให้บริการ
รายได้รวม
กาไรสาหรับปี
กาไรต่อหุน้ (บาท/หุน้ )

บริษัทและบริษัทย่อย
2562
2561
11,037
11,127
1,098
1,201
9,933
9,926
8,815
10,322
8,921
10,457
922*
1,331*
1.58*
2.28*

หน่วย : ล้านบาท
บริษัท
2562
2561
10,748
10,806
875
1,043
9,872
9,763
8,283
9,920
8,420
10,087
1,000
1,409
1.71
2.41

* หมายถึง กาไรสาหรับปี สว่ นที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริษัทใหญ่
จากที่กล่าวข้างต้นจะเห็นว่า บริษัทมีรายได้และมีผลกาไร-ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่ลดลง เมื่อเทียบกับผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยใน
ช่วงเวลาเดียวกันของปี ที่ผ่านมา สืบเนื่องจากที่ประเทศไทยต้องประสบกับวิกฤติภยั แล้งที่ย่าแย่ที่สดุ ในรอบ 4 ทศวรรษ ส่งผลให้รายได้และกาลังซือ้ ของ
เกษตรกรลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากวิกฤติการณ์ดงั กล่าวทาให้พนื ้ ที่เพาะปลูกรวมถึงคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรลดลง นอกเหนือจากนี ้
ราคาของพืชไร่ที่สาคัญ เช่น ข้าว อ้อยและยางพารา ไม่จงู ใจพอเพื่อให้เกษตรกรเริ่มต้นเพาะปลูก ดังนัน้ ปั จจัยเหล่านีท้ าให้ความต้องการใช้ปยเคมี
ุ๋
ในปี
2562 ลดลงอย่างมีนยั สาคัญเมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมา
ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
นายศิรวิ ฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคณ
ุ ผูถ้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็นว่า ขอแสดงความยินดีและชื่นชมต่อกลุม่ ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่นาโดยโซจิซึ คอร์ปอเรชัน และบริษัท ศรีกรุง
วัฒนา จากัด ที่สามารถดาเนินกิจการของบริษั ทมาได้ดว้ ยดีต่อเนื่อง ทากาไรและจ่ายเงินปั นผลให้กับผูถ้ ือหุน้ อย่างสม่าเสมอต่อเนื่อง ถึงแม้ภาวะ
เศรษฐกิจจะไม่ดีตลอดเวลา 3 – 4 ปี ที่ผ่านมา โดยเฉพาะการรักษาสภาพคล่องและมี D/E ratio ที่ต่ามาก เพียง 0.11 เท่า และมีเงินฝากธนาคาร 3 – 12
เดือน กว่า 2,600 ล้านบาท
นายวิวฒ
ั น์ คูสกุล ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่ายอดขายที่ลดลงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของยอดขายเป็ นปริมาณใด
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ประธานตอบว่า สาหรับยอดขาย ตามที่ผูจ้ ัดการทั่วไปสายงานบัญชี และการเงินได้เรียนไป เมื่อพิจารณายอดขายในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อย
รายได้จากยอดการขายและบริการลดลงประมาณร้อยละ 15 ดังที่ปรากฎในตาราง ในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการจานวน 8,815 ล้าน
บาท สาหรับรายได้รวมมีจานวน 8,921 ล้านบาท สาหรับปริมาณยอดขายลดลงตามสัดส่วนของรายได้จากการขายและบริการ
นายวิวฒ
ั น์ คูสกุล ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า สินค้าคงเหลือลดลงเกิดจากสาเหตุอะไร
ประธานตอบว่า สาหรับสินค้าคงเหลือลดลงนั้น ตามที่ผูจ้ ัดการทั่วไปสายงานบัญชี และการเงินได้เรียนไว้ว่าปี ที่ผ่านมาเป็ นปี ที่ยากลาบากสาหรับ
การเกษตร บริษัทมีความจาเป็ นที่ตอ้ งเฝ้าติดตามสถานการณ์ทางตลาดอย่างใกล้ชิด เพื่อหาวิธีการที่จะทาให้บริษัทยังคงมีผลกาไรที่ดีต่อไป แม้ว่า
สถานการณ์ในประเทศยังไม่ดีและทาให้ยอดขายลดลง บริษัทพยายามหามาตรการในการลดต้นทุน เพื่อทาให้ระดับของผลกาไรอยู่ในระดับสูง และหนึ่ง
ในมาตรการลดต้นทุนก็คือการลดปริมาณสินค้าคงเหลือลง
นายวิวฒ
ั น์ คูสกุล ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่าปริมาณการขายลดลงจากปี ก่อนกี่ตนั และจะประเมินกาลังการผลิตอย่างไร
ประธานตอบว่า ในส่วนของกาลังการผลิตปรากฎอยู่ในรายงานประจาปี ที่ส่งให้ผถู้ ือหุน้ แล้วและขอเรียนว่าในทุก ๆ ปี จะได้รบั คาถามว่ายอดข ายปุ๋ ย
จานวนกี่ตนั นัน้ บริษัทไม่สามารถให้ตวั เลขที่ชัดเจนได้ เนื่องจากเป็ นข้อมูลที่ค่แู ข่งอยากรูแ้ ละผูค้ า้ วัตถุดิบต่างประเทศอาจใช้ขอ้ มูลนีเ้ ป็ นเงื่อนไขในการ
ต่อรองการจัดซือ้ จัดจ้างวัตถุดิบได้ เพื่อรักษาประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหุน้ บริษัทมีหน้าที่ทากาไรให้มากที่สดุ เท่าที่จะทาได้ แม้ว่ าสภาวะการแข่งขันจะ
รุนแรงหรือสภาวะเศรษฐกิจ และขอให้ผถู้ ือหุน้ เข้าใจความจาเป็ นที่ไม่อาจเปิ ดเผยข้อมูลเชิงลึกได้
ประธานขอบคุณนายศิรวิ ฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคณ
ุ ที่ให้กาลังใจบริษัท และจะทาสุดความสามารถเพื่อตอบแทนความไว้วางใจของผูถ้ ือหุน้ ต่อไป
เมื่อไม่มีขอ้ ซักถามเพิ่มเติม ประธานขอให้เลขานุการบริษัทดาเนินการขัน้ ตอนการออกเสียงลงคะแนนวาระนี ้
เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยการอนุมัติวาระนีจ้ ะต้องได้รบั คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบการเงินประจาปี ของบริษัทสาหรับรอบปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 5

568,794,874
0
0
0

เสียง คิดเป็ นร้อยละ
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
เสียง คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
0.0000
0.0000

รับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล

ประธานกล่าวขอให้เลขานุการบริษัทชีแ้ จงรายละเอียดวาระนีต้ อ่ ที่ประชุม
นายพชระ วรรธนวินิจ เลขานุการบริษัทกล่าวต่อที่ประชุมว่า จากผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา
บริษัทมีกาไรสุทธิสาหรับปี ตามงบการเงินเฉพาะกิจการจานวน 1,000.2 ล้านบาท และมีทนุ สารองตามกฎหมายจัดสรรไว้แล้วจานวน 175.4 ล้านบาท คิด
เป็ นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท
คณะกรรมการของบริษัทขอรายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 2/2563 ในอัตราหุน้
ละ 1.10 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 643.2 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 64.3 ของกาไรสุทธิสาหรับปี ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของผลการดาเนินงานปี 2562
ของบริษัทซึง่ สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัท โดยได้จา่ ยเงินปั นผลระหว่างกาลแล้วในวันที่ 23 เมษายน 2563 การจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลดังกล่าวเป็ นการบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ ต่อผูถ้ ือหุน้ จากการเลื่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ครัง้ ที่ 48 ซึ่งเดิมกาหนดไว้
ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 ออกไปอย่างไม่มีกาหนด ทัง้ นี ้ คณะกรรมการไม่เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาจ่ายเงินปั นผลเพิ่มเติมสาหรับผลการ
ดาเนินงานปี 2562 อีก บทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นโยบายการจ่ายเงินปั นผล ตลอดจนข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผล
ประกอบการปี 2562 และปี 2561 ปรากฏตามวาระที่ 5 ของหนังสือเชิญประชุม
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ประธาน กล่าวต่อที่ประชุมว่าวาระนีเ้ ป็ นวาระเพื่อรับทราบและประกาศว่าที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล และหากผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบ
ฉันทะมีขอ้ ซักถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้ กรุณาส่งแบบฟอร์มคาถามหรือข้อคิดเห็นในระหว่างการพิจารณาวาระที่ 9
วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่งตามวาระ

ประธานขอให้เลขานุการบริษัทชีแ้ จงรายละเอียดวาระนีต้ อ่ ที่ประชุม
นายพชระ วรรธนวิ นิจ เลขานุการบริษั ท กล่าวต่อที่ ป ระชุมว่า ตามข้อบังคับ ของบริษัท ข้อ 15 กาหนดว่า ในการประชุมสามัญ ประจาปี ทุกครัง้ ให้
คณะกรรมการของบริษัทพ้นจากตาแหน่งทัง้ คณะ และให้ที่ประชุมเลือกกรรมการของบริษัทขึน้ ใหม่ ทัง้ นี ้ กรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ มี ดงั นี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายโทชิอากิ มิยาเบะ
นายสุวฒ
ั น์ สืบสันติกลุ
นายโอภาส ศรีพรกิจขจร
นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช
นายโยชิฮิโระ ทามูระ
นายทาคายูกิ โทเฮ
นายจิโร่ นิชิยาม่า
นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์
นายสุวิช สุวรุจิพร

บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัท เมื่อสิน้ สุดระยะเวลาที่เปิ ดให้มีการเสนอชื่อบุคคล ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใด
เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
บริษั ท ไม่มี ก ารแต่ง ตั้ง คณะกรรมการสรรหา แต่เ ป็ น การสรรหาโดยการพิ จ ารณากลั่น กรองอย่า งรอบคอบและระมัด ระวัง ร่ ว มกัน ของที่ ป ระชุม
คณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกาหนด รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการที่ครบวาระ 5 ท่าน ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.

นายสุวฒ
ั น์ สืบสันติกลุ
นายโอภาส ศรีพรกิจขจร
นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช
นายโยชิฮิโระ ทามูระ
นายทาคายูกิ โทเฮ

กลับเข้าเป็ นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเลือกตัง้ บุคคลดังต่อไปนีเ้ ป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ 4 ท่าน ได้แก่
1.
2.
3.
4.

นายโคจิ อิซทึ านิ เข้าเป็ นกรรมการบริษัทแทนนายโทชิอากิ มิยาเบะ
นายเอกฤทธิ์ บุญปิ ติ เข้าเป็ นกรรมการบริษัทแทนนายสุวิช สุวรุจิพร และ
นายเรียวซุเกะ โฮริ เข้าเป็ นกรรมการบริษัทแทนนายจิโร่ นิชิยาม่า
นายชานันท์ โสภณพนิช เข้าเป็ นกรรมการบริษัทแทนนางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์

รวมเป็ นคณะกรรมการบริษัททัง้ สิน้ 9 ท่าน
เลขานุการบริษัทขอให้นายเอกฤทธิ์ บุญปิ ติ นายเรียวซุเกะ โฮริ และนายชานันท์ โสภณพนิชแสดงตัวต่อที่ประชุม สาหรับนายโคจิ อิซทึ านิ ไม่สามารถมา
เข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
จากผูท้ ี่ได้รบั การเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท นายสุวฒ
ั น์ สืบสันติกลุ นายโอภาส ศรีพรกิจขจร และนายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช ได้รบั
การเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ โดยทัง้ 3 ท่าน สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
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ทัง้ นี ้ นายโอภาส ศรีพรกิจขจร และ นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช จะดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน หากได้รบั เลือกตัง้ และดารง
ตาแหน่งจนครบวาระนี ้ ระยะเวลาดารงตาแหน่งตลอดจนเหตุผลของการเสนอชื่อมีรายละเอียดตามวาระที่ 6 ของหนังสือเชิญประชุม
สาหรับรายละเอียดคุณสมบัติของผูท้ ี่ได้รบั การเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท รวมถึงประวัติการถือหุน้ ในบริษัท การดา รงตาแหน่งใน
บริษัทอื่น จานวนครัง้ ที่เข้าร่วมประชุม ตลอดจนนิยามของกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 6
ประธานเปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม เมื่อไม่มีขอ้ ซักถาม เลขานุการบริษัทชีแ้ จงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้
ข้อบังคับข้อ 15 ของบริษัท ได้กาหนดวิธีการเลือกตัง้ กรรมการของบริษัทไว้เป็ นแบบลงคะแนนเสียงสะสม หรือ Cumulative Voting วิธีการดังกล่าว
เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และยังเป็ นวิธีการที่อยูใ่ นโครงการประเมินคุณภาพการจัด
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ที่สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทยเป็ นผูด้ แู ล รายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม ปรากฎตามสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 5
เลขานุการบริษัทจะประกาศรายชื่อเป็ นรายบุคคลให้ผถู้ ือหุน้ ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงตามรายชื่อที่ปรากฏในบัตรลงคะแนนเสียง และจะมี
การจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงพร้อมกันในคราวเดียว และขอให้ผูถ้ ือหุน้ ตรวจทานว่าได้มีการกรอกจานวนเสียงถูกต้องตามที่ประสงค์จะออกเสียง
ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงแล้ว ก่อนส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ทัง้ นี ้ หากบัตรลงคะแนนเสียงผูถ้ ือหุน้ กรอกจานวนเสียงไม่ถูกต้อง หรือเมื่อรวม
จานวนเสียงที่ออกเสียงลงคะแนนแล้วมีจานวนเกินกว่าสิทธิออกเสียงลงคะแนนทัง้ หมดที่ผถู้ ือหุน้ มี บัตรลงคะแนนเสียงดังกล่าวจะถูกถือเป็ นบัตรเสีย
จากนัน้ เลขานุการบริษัทประกาศรายชื่อผูท้ ี่ได้รบั การเสนอชื่อเข้ารับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมเพื่อ ออกเสียงลงคะแนนเสียงเป็ นรายบุคคล
ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายสุวฒ
ั น์ สืบสันติกลุ
นายโอภาส ศรีพรกิจขจร
นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช
นายโยชิฮิโระ ทามูระ
นายทาคายูกิ โทเฮ
นายโคจิ อิซทึ านิ
นายเอกฤทธิ์ บุญปิ ติ
นายเรียวซุเกะ โฮริ
นายชานันท์ โสภณพนิช

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ที่ประชุมมีมติเลือกตัง้ กรรมการจานวน 9 ท่านด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
ชื่อ
1. นายสุวฒ
ั น์ สืบสันติกลุ
2. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร
3. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช
4. นายโยชิฮิโระ ทามูระ
5. นายทาคายูกิ โทเฮ
6. นายโคจิ อิซทึ านิ
7. นายเอกฤทธิ์ บุญปิ ติ
8. นายเรียวซุเกะ โฮริ
9. นายชานันท์ โสภณพนิช
วาระที่ 7

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานขอให้เลขานุการบริษัทชีแ้ จงรายละเอียดของวาระนีต้ อ่ ที่ประชุม
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คะแนนเสียง
576,125,702
576,125,502
576,125,802
576,125,602
575,924,002
576,125,610
508,145,814
577,733,767
576,125,592

นายพชระ วรรธนวินิจ เลขานุการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทไม่มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทาหน้าที่ในการพิจารณา
กาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่คณะกรรมการของบริษัทพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทในปี ที่ผ่านมา และ
เปรียบเทียบอ้างอิงกับอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัท ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าบาเหน็จกรรมการ และเบีย้
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท โดยข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการในปี 2561 - 2562 และค่าตอบแทน
กรรมการที่เสนอสาหรับปี 2563 ปรากฏตามวาระที่ 7 ของหนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2563 เป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ ไม่เกิน 15 ล้าน
บาท เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการทัง้ คณะ ทัง้ นี ้ ค่าตอบแทนดังกล่าวมีจานวนเท่ากับปี ที่ผ่านมา และไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น
ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม เมื่อไม่มีขอ้ ซักถามเพิ่มเติมประธานขอให้เลขานุการบริษัทดาเนินขัน้ ตอนการออกเสียงลงคะแนน
เลขานุการบริษัทขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยการออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิในวาระนี ้ จะต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุม
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2563 เป็ นจานวนไม่เกิน 15 ล้านบาท เพื่อจัดสรรให้กรรมการทัง้ คณะ ด้วย
คะแนนเสียง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 8

568,805,574
0
0
0

เสียง คิดเป็ นร้อยละ
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
เสียง คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

พิจารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีสาหรับปี บัญชี 2563 และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานเชิญนายสุวฒ
ั น์ สืบสันติกลุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแถลงรายละเอียดของวาระนีต้ อ่ ที่ประชุม
นายสุวฒ
ั น์ สืบสันติกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและทบทวนการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชี
บริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด ที่ผ่านมาอยูใ่ นเกณฑ์ดี มีประสบการณ์และมาตรฐานการปฏิบตั ิงานเป็ นที่ยอมรับ ทาให้การ
ตรวจสอบบัญชีของบริษัทเป็ นไปตามกรอบเวลาที่กาหนด นอกจากนี ้ ผูส้ อบบัญชียงั คงมีความเป็ นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีสว่ นได้สว่ นเสียกับ
บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอผูส้ อบบัญชีและค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีตอ่ คณะกรรมการเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตัง้ นายมนูญ มนูสขุ ผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4292 และ/หรือนางสาวเพ็ญศรี ธรรมวโรดม ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4923 และ/หรือนายมงคล สมผล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เลขที่ 8444 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทสาหรับปี บญ
ั ชี 2563 โดยให้ผสู้ อบบัญชีทา่ นใดท่านหนึ่ง
เป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทัง้ นี ้ ผูส้ อบบัญชีที่เสนอนี ้ นายมนูญ มนูสขุ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของ
บริษัทมาแล้วเป็ นระยะเวลา 5 ปี คือในปี 2558 - 2562 สาหรับนางสาวเพ็ญศรี ธรรมวโรดม ไม่เคยได้รบั แต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท และนายมงคล
สมผล ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
สาหรับค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้กาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีเป็ นจานวนเงิน 2,570,000 บาท ซึ่ง
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 9.36 จากอัตราเดิมในปี 2562 เนื่องจากผูส้ อบบัญชีตอ้ งมีขอบข่ายการตรวจสอบเพิ่มขึน้ ในธุรกิจของบริษัทในประเทศเมียนมาร์
ผูส้ อบบัญชีของบริษัท และผูส้ อบบัญชีของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมบางบริษัท ไม่ได้สังกัดสานักงานสอบบัญชีเดียวกัน เหตุผลของเรื่องดังกล่าว บท
กฎหมายที่เกี่ยวกับการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีมีรายละเอียดตามวาระที่ 8 หน้า 5 ของหนังสือเชิญประชุม
ประธานเปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเมื่อไม่มีขอ้ ซักถามประธานขอให้เลขานุการบริษัทดาเนินขัน้ ตอนการออกเสียงลงคะแนน
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เลขานุการบริษัทขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยการออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีสาหรับปี บญ
ั ชี 2563 และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ตามที่เสนอ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 9

568,805,574
0
0
0

เสียง คิดเป็ นร้อยละ
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
เสียง คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
0.0000
0.0000

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธาน กล่าวว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้พิจารณาลงมติและรับทราบเรื่องต่าง ๆ ที่นาเสนอเสร็จสิน้ แล้ว ลาดับต่อไป จะเป็ นการตอบข้อซักถาม หรือแจ้ง
ข้อคิดเห็นที่ได้รบั เกี่ยวกับวาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 5
นายเกรียงศักดิ์ มโนบูรชัยเลิศ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่าการเพาะปลูกเชิงพาณิชย์ได้รบั ผลกระทบจากกระแสความนิยมออแกนิคหรือไม่ เป็ นสัดส่วนร้อยละ
เท่าใด หากกระทบเป็ นสัดส่วนที่สงู บริษัทมีแนวทางอย่างไร
ประธานกล่าวขอบคุณสาหรับคาถาม และตอบว่ากระแสความนิยม Organic ได้รบั ความนิยมสูง แต่กระแสดังกล่าวยังไม่มีผลกระทบต่อผลประกอบการ
ของบริษัท ทัง้ นีแ้ ม้กระแสดังกล่าวจะไม่สง่ ผลกระทบก็ไม่ได้หมายความว่าบริษัทไม่ตื่นตัวแต่อย่างไร ทุกครัง้ ที่สื่อมวลชนหรือนักข่าวสอบถามว่าบริษัท มี
แผนที่จะเข้าสูต่ ลาดออแกนิคหรือไม่ บริษัทตอบว่ายังมีความจาเป็ นที่ตอ้ งเผยแพร่ประสิทธิภาพของปุ๋ ยเคมีในวงที่กว้างขึน้ ปั จจุบนั บริษัทได้รว่ มมือกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการจัดงานสัมนา เพื่อที่จะร่วมกันศึกษาและทาให้ปยเคมี
ุ๋
มีความปลอดภัย ในขณะเดียวกันก็เพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกร
และตัง้ แต่เดือนเมษายนเป็ นต้นมาบริษัทได้จดั Facebook live ทุกวันพุธ เวลา 1 ชั่วโมง เพื่อเผยแพร่วิธีการใช้ปยที
ุ๋ ่ถกู ต้องและมีประสิทธิภาพ บริษัทไม่มี
เจตนาชีน้ าว่าปุ๋ ยเคมีดีกว่าปุ๋ ยออแกนิคอย่างไร แต่ตอ้ งการนาเสนอวิธีใช้วิธีปยเคมี
ุ๋
ให้ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร ซึง่ น่าจะเป็ น
ประโยชน์กบั ประชาชน บริษัทหวังว่าจะได้รบั ความร่วมมือและสนับสนุนจากทุก ๆ ท่าน ต่อจากนีด้ ว้ ย
นายศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคณ
ุ ผูถ้ ื อหุน้ สอบถามว่าภายใต้สถานการณ์ COVID-19 และผลกระทบต่อเศษฐกิจ ผลประกอบการในปี 2563 คาดว่าจะลดลง
ตาม GDP ที่จะลดลงหรือไม่ และบริษัทคาดว่า GDP จะลดลงร้อยละเท่าใด
ประธานกล่าวขอบคุณสาหรับคาถาม และตอบว่าในปี นี ้ เป็ นที่ทราบกันดีวา่ อัตราการเติบโตของ GDP ของประเทศไทยจะลดลงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ธุรกิจยานยนต์ แต่ธุรกิจของบริษัทเป็ นธุรกิจที่เกี่ยวกับปุ๋ ย ซึง่ เป็ นสิ่งทีต่ อ้ งใช้ทกุ วัน เพราะเป็ นผลิตภัณฑ์ที่จาเป็ นต่อการผลิตอาหาร ซึง่ เป็ นสิ่งจาเป็ นของ
การดารงชีพ ดังนัน้ ผลประกอบการคงไม่ลดลงไปตามสัดส่วนเดียวกันกับอัตราการเติบโตของ GDP ของประเทศไทย หากผลประกอบการของบริษัท
ลดลงไปในอัตราส่วนเดียวกันกับอัตราการเติบโตของ GDP ของประเทศไทย นั่นหมายความว่าผูบ้ ริหารไม่มีประสิทธิภาพและไม่มีศกั ยภาพที่จะบริหาร
บริษัทนี ้ ดังนัน้ ขอให้ผถู้ ือหุน้ สบายใจได้วา่ จะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนีแ้ น่นอน
คุณวิวฒ
ั น์ คูสกุล ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่าในช่วงที่ราคานา้ มันลดลง มีขอ้ ดีตอ่ บริษัทอย่างไร ในด้านการผลิตและการขนส่ง
ประธาน ตอบว่าด้านวัตถุดิบไม่ได้รบั ผลกระทบที่เกิดจากการที่ราคานา้ มันโลกลดลงทัง้ ในเชิงบวกและเชิงลบ แต่หากพิจารณาในส่วนของการผลิต การที่
ราคานา้ มันลดลงย่อมส่งผลดีตอ่ การลดต้นทุนของบริษัท เนื่องจากการผลิตใช้พลังงานเป็ นจานวนมาก และเมื่อต้นทุนของบริษัทมีจานวนลดลง ย่อมทา
ให้กาไรของบริษัทสูงขึน้
คุณวิวฒ
ั น์ คูสกุล ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่าขอทราบแนวทางการบริหารต้นทุนการผลิตที่จะสามารถดาเนินการอย่างเป็ นรูปธรรมในปี 2563 เพื่อลดต้นทุนของ
บริษัท
ประธาน กล่าวว่าสาหรับคาถามนีข้ อมอบหมายให้นายทาคายูกิ โทเฮ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินเป็ นผูต้ อบ
นายทาคายูกิ โทเฮ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ตอบว่าสาหรับแนวทางการบริหารต้นทุนการผลิตนัน้ ไม่ใช่เรื่องเฉพาะเป็ นพิเศษในปี นี ้ แต่บริษัทได้ให้
ความสาคัญในเรื่องนีต้ อ่ เนื่องเสมอมา และยา้ ว่าในปี นีบ้ ริษัทได้ดาเนินการด้านการบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory) โดยพยายามไม่ให้มีสินค้าคงคลัง
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เหลือ บริษัทต้องจัดการอุปสงค์ให้ดีที่สดุ เท่าที่ทาได้ และอีกประการ การเพิ่มการผลิตโดยยังรักษาต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ก็จะทาให้
บริษัทมีตน้ ทุนที่ต่าลง ดังนั้นเป้าหมายของบริษัทต้องรักษาต้นทุนให้อยู่ในระดับที่ตอ้ งการและควบคุมการผลิตให้มากที่สุด เท่าที่ทาได้ ซึ่งเป็ นแนว
ทางการดาเนินการอย่างเป็ นรูปธรรม
นายเกรียงศักดิ์ มโนบูรชัยเลิศ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่าอยากทราบความคืบหน้าของการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ ยอดขายและส่วนแบ่งทางการตลาด
ประธานตอบว่าในส่วนประกอบการของธุรกิจที่อยูใ่ นประเทศเมียนมาร์ ผูถ้ ือหุน้ สามารถดูขอ้ มูลได้ในรายงานประจาปี 2562 ซึง่ มีระบุรายละเอียดไว้ โดย
อาจสรุปได้วา่ เรามียอดขาย 3 ล้านบาท ซึง่ เป็ นสัดส่วนที่เพิ่มขึน้ มาร้อยละ 70 ซึง่ อาจเป็ นตัวเลขที่ดี แต่เมื่อเทียบกับเป้าหมายแล้ว บริษัทตัง้ เป้าให้โตขึน้
ร้อยละ 100 หรือเท่าตัว แต่ยงั ไม่สามารถทาได้ สาเหตุคือประเทศเมียนมาร์คล้ายกับประเทศไทยคือในปี ที่ผ่านมาประสบภัยแล้งที่รุนแรง เมื่อไม่มีฝน
การเพาะปลูกก็นอ้ ยลง สาหรับปี นี ้ บริษัทตัง้ เป้าหมายให้ยอดขายโตขึน้ ร้อยละ 50 ของปี 2562 แต่ไม่แน่ใจว่าจะประสบกับความท้าทายอย่างไรบ้า ง
เนื่องจากในปี นีป้ ระเทศเมียนมาร์ยงั คงประสบภัยแล้งและยังคงมีโรค COVID-19 ประเทศเมียนมาร์มีเมล่อนเป็ นสินค้าเกษตรที่มีมลู ค่าสูงและส่งออกไป
ยังประเทศจีน เมื่อเกิดโรค COVID-19 ก็ประสบปั ญหาการส่งออก ซึง่ อาจกระทบต่อยอดขายปุ๋ ย บริษัทให้ความสาคัญกับธุรกิจในประเทศเมียนมาร์เป็ น
อย่างยิ่ง เนื่องจากตลาดในประเทศไทยอิ่มตัวแล้ว แต่ตลาดในประเทศเมียนมาร์มีศกั ยภาพสามารถเติบโตและพัฒนาตลาดได้สงู และการที่ดาเนินธุรกิจ
ในเมียนมาร์เป็ นวิถีที่จะอยูร่ อดของบริษัท เพื่อสร้างกาไรและตอบแทนผูถ้ ือหุน้ และอยากขอความสนับสนุนและความอนุเคราะห์จากผูถ้ ื อหุน้ ต่อไป
นายเกรียงศักดิ์ มโนบูรชัยเลิศ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่าบริษัทมีแผนการลงทุนอย่างไรในไทยและในต่างประเทศนอกจากประเทศเมียนมาร์
ประธาน ตอบว่าปั จจุบนั ประเทศในอาเซียนเป็ นตลาดเดียวกันแล้ว บริษัท ได้ตดั สินใจบุกเบิกตลาดในประเทศเมียนมาร์ บริษัทยังไม่มีแผนการลงทุนใน
ประเทศลาวและกัมพูชา แต่บริษัทได้เริม่ ส่งสินค้าไปยังตลาดที่ลาวและกัมพูชาแล้ว ในขณะเดียวกันบริษัทได้ดาเนินการสารวจตลาดในประเทศต่าง ๆ ที่
ยังไม่ได้ลงทุน หากพิจารณาแล้วตลาดในประเทศนัน้ มีขนาดที่น่าสนใจและคุม้ ค่าต่อการลงทุน บริษัทอาจตัดสินใจลงทุนในอนาคต ปั จจุบนั บริษัทยังใช้
สินทรัพย์ของบริษัทในประเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อที่จะผลิตให้มากที่สดุ ซึ่งวิธีนีเ้ ป็ นวิธีที่รกั ษาผลกาไรได้มากและตอบแทนผูถ้ ือหุน้ ได้ดีกว่า
การเข้าไปลงทุนในเวลานี ้
ไม่มีผใู้ ดเสนอความเห็นหรือเรือ่ งอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อพิจารณา

ประธานกล่าวขอบคุณที่ประชุมและปิ ดประชุมเวลา 11.35 น.

X
(นายโยชิฮิโระ ทามูระ)
ประธานที่ประชุม
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