
 

 

 1  

 

 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2563 ครัง้ที่ 48 

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ากัด (มหาชน) 
วันศุกรท์ี่ 24 กรกฎาคม 2563 

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

เริม่ประชมุเวลา 10.00 น. 

นายพชระ วรรธนวินิจ เลขานกุารบริษัท กล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้และกล่าวว่ามีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองจ านวน 21 ราย ถือหุน้จ  านวน 229,099 
หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจ านวน 41 ราย ถือหุ้นจ านวน 550,939,899 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นมาประชุมจ านวน 62 ราย นับจ านวนหุ้นไดท้ั้งสิน้ 
551,168,998 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 94.263 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองคป์ระชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 32  และ
เน่ืองจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคไวรสัโคโรนา (โรค COVID-19) คณุโทชิอากิ มิยาเบะ ประธานกรรมการไม่สามารถมาร่วมประชุมได ้จึง
ขอใหท้ี่ประชมุเลือกประธานในที่ประชมุ  

นายเอกฤทธ์ิ บญุปิต ิผูถื้อหุน้ เสนอชื่อนายโยชิฮิโระ ทามรูะ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูม้อบฉันทะ เป็นประธานที่ประชมุ 

นายพชระ วรรธนวินิจ เลขานกุารบรษัิท ขอใหท้ี่ประชมุเลือกนายโยชิฮิโระ ทามรูะ เป็นประธานที่ประชมุ  

ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉันทเ์ลือกนายโยชิฮิโระ ทามรูะ เป็นประธานที่ประชมุ 

ประธานที่ประชมุ กลา่วตอ้นรบัผูถื้อหุน้และไดก้ลา่วเปิดการประชมุ จากนัน้ประธานขอใหเ้ลขานกุารบรษัิทแนะน ากรรมการ ผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัชี และที่
ปรกึษาที่มารว่มประชมุ และชีแ้จงเก่ียวกบัวิธีการด าเนินการประชมุและขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุน้ในการประชมุวนันี ้

นายพชระ วรรธนวินิจ เลขานกุารบรษัิท กลา่วแนะน ากรรมการบรษัิททัง้หมด 7 ทา่น ซึง่ไดม้าเขา้รว่มประชมุไดแ้ก่ 

1. นายโยชิฮิโระ ทามรูะ  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานที่ประชมุ 
2. นายสวุฒัน ์สืบสนัติกลุ  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายโอภาส ศรพีรกิจขจร  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
4. นายเกษมศกัดิ ์มสัยวาณิช  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
5. นายทาคายกิู โทเฮ  กรรมการ 
6. นางสาวกนกพร องัสนุทรสฤษดิ ์ กรรมการ 
7. นายสวุิช สวุรุจิพร   กรรมการ 

นายจิโร ่นิชิยามา่ ไมส่ามารถมารว่มประชมุได ้เน่ืองจากขอ้จ ากดัในการเดินทางจากประเทศญ่ีปุ่ นในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 

นอกจากนี ้มีผูบ้รหิารของบรษัิทเขา้รว่มประชมุ จ านวน 5 ทา่น โดยม ี

1. นายวชัระ ปิงสทุธิวงศ ์เจา้หนา้ที่บรหิารและผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – ดา้นธุรกรรมการคา้และสายงานการตลาด วิจยัและพฒันา 
2. นายสมรกั ลิขิตเจรญิพนัธ ์เจา้หนา้ที่บรหิารและผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – ดา้นการผลิต 
3. นายมนิุทาเกะ คาวากิตะ เจา้หนา้ที่บรหิารและผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – ดา้นวางแผนองคก์รและดา้นบรหิาร 
4. นายเรยีวซเุกะ โฮร ิเจา้หนา้ที่บรหิารและผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – ดา้นจดัซือ้ 
5. นางมณฑา เกษตรศิลป์ชยั เจา้หนา้ที่บรหิารและผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – ดา้นทรพัยากรมนษุย ์ 

 
นายโค โทจิมา เจา้หนา้ที่บรหิาร – ธุรกิจในประเทศเมียนมาร ์ไมส่ามารถมารว่มประชมุได ้เน่ืองจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 

ส าหรบัผูส้อบบญัชีและที่ปรกึษา บรษัิทไดเ้รยีนเชิญตวัแทนผูส้อบบญัชีของบรษัิทจากบรษัิท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ  ากดั เขา้รว่มประชมุ
ดว้ยเพื่อตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้เก่ียวกับการตรวจสอบบญัชีของบริษัท และบริษัทไดเ้ชิญทีมงานที่ปรกึษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร ์แอนด ์แม็ค
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เค็นซี่ จ  ากดั  มาเขา้รว่มประชมุเพ่ือตอบขอ้ซกัถามทางกฎหมายเก่ียวกบัการประชมุ และตรวจสอบการลงทะเบียนและการนบัคะแนนเสยีงใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษัิท นอกจากนี ้บรษัิทไดจ้ดัใหมี้ผูท้  าหนา้ที่เป็นลา่มแปลในการประชมุในวนันีค้ือคณุวีรนชุ กมลรุง่วรากลุ 

ส าหรบัวิธีการด าเนินการประชมุนี ้ดว้ยความหว่งใยในสขุภาพและความปลอดภยัของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทีม่าประชมุ และโดยค านึงถึงมาตรการ
ของหน่วยงานภาครฐัในการป้องกนัและยบัยัง้การแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 บรษัิทจะด าเนินการประชมุอยา่งกระชบัโดยมุง่หมายที่จะควบคมุเวลา
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 2 ชั่วโมง เพ่ือป้องกนัไมใ่หผู้เ้ขา้รว่มประชมุตอ้งอยู่ในหอ้งประชมุรว่มกันนานเกินไปและขอความรว่มมือผูเ้ขา้รว่มประชมุโปรดปฏิบตัิ
ตามมาตรการและแนวทางการปฎิบตัิส  าหรบัการเขา้รว่มประชมุที่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ 

จากนัน้ เลขานกุารบรษัิทไดช้ีแ้จงวิธีการด าเนินการประชมุดงันี ้

1. การด าเนินการประชมุในวนันี ้จะใชภ้าษาญ่ีปุ่ นและภาษาไทย 

2. การประชมุจะพิจารณาเรือ่งตามล าดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชมุ  

3. บริษัทงดจดัเตรียมไมโครโฟนเพื่อการซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็นในการประชมุ ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะตอ้งการซกัถามหรอื
แสดงความเห็น ขอใหผู้ถื้อหุน้เขียนหรือผูร้บัมอบฉันทะใส่กระดาษที่บรษัิทจดัเตรียมไว ้โดยระบชุื่อ นามสกลุ และวาระที่ตอ้งการซกัถามหรือ
แสดงความคิดเห็น สง่ใหก้บัเจา้หนา้ที่ของบรษัิทเพ่ือรวบรวมและเสนอใหค้ณะกรรมการพิจารณาตอ่ไป 

4. ในวาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระเพื่อรบัทราบ จะมีการรายงานเรื่องตามระเบียบวาระนั้นใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะได้
รบัทราบ อยา่งไรก็ดี จะไมมี่การตอบขอ้ซกัถามหรอืแจง้ขอ้คิดเห็นในระหวา่งวาระเหลา่นัน้ โดยจะมีการตอบขอ้ซกัถามหรอืแจง้ขอ้คิดเห็นของ
ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะ ส  าหรบัวาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 5 (ถา้มี) ในวาระที่ 9 ซึง่เป็นวาระพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ ทัง้นี ้เพ่ือใหท้ี่ประชมุ
ไดพ้ิจารณาและลงมติในวาระที่ตอ้งมีการลงมติเสร็จสิน้ภายในเวลาที่เหมาะสม ทัง้นี ้หากระยะเวลาการประชมุล่วงเลยกว่าที่คาดหมายไว ้
ประธานที่ประชมุอาจพิจารณาไมจ่ดัใหมี้การตอบขอ้ซกัถามหรือไมแ่จง้ขอ้คิดเห็นของวาระเพื่อรบัทราบนัน้ในที่ประชมุนี ้ โดยบรษัิทจะบนัทึก
ขอ้ซกัถาม ขอ้คิดเห็น และค าตอบไวใ้นรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ตามความเหมาะสม และจะเผยแพรร่ายงานการประชมุผ่านเว็บไซตข์อง
บรษัิทตอ่ไป  

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

คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าดว้ยความพยายามของบริษัทและความร่วมมือจากผูถื้อหุน้  จะช่วยจัดการดา้นระยะเวลาที่ใชใ้นการประชุมใหมี้
ประสิทธิภาพ และเหมาะสมทา่มกลางสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 

ส าหรบัขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุน้ในการประชมุวนันี ้ 

1. ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอ่หนึ่งหุน้ 

2. การออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระ ยกเวน้วาระที่ 2 และวาระที่ 3 ซึง่เป็นวาระเสนอเพื่อรบัทราบ และวาระที่ 6 เรือ่งการเลือกตัง้กรรมการ
นัน้ ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะที่ไม่เห็นดว้ย หรอืประสงคจ์ะงดออกเสียงในวาระนัน้ ขอใหอ้อกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงที่ไดร้บั
แจกขณะลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ เม่ือเรยีบรอ้ยแลว้ ขอใหย้กมือเพ่ือใหเ้จา้หนา้ที่เก็บบตัรลงคะแนนเสียง  

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

 ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะที่มิไดค้ดัคา้น หรอืงดออกเสียง จะถือวา่เห็นดว้ย โดยไมต่อ้งกรอกบตัรลงคะแนนเสียง หรอืสง่บตัรลงคะแนนเสียง 

3. ส าหรบัการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่  6 เรื่องพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ  บริษัทจะใชว้ิธี
ลงคะแนนเสียงแบบสะสมหรอื Cumulative Voting โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 5 
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4. ในการนบัคะแนนเสียงในทกุวาระ ยกเวน้วาระที่ 6 เรือ่งการเลือกตัง้กรรมการ บรษัิทจะน าคะแนนเสียงที่ไมเ่ห็นดว้ย และงดออกเสียงในวาระ
นั้นหักออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เขา้ร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่มี ผูใ้ด
คดัคา้นหรอืแสดงความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน ใหถื้อวา่ ที่ประชมุเห็นดว้ยหรอืมีมติอนมุตัิ 

นอกจากนี ้ระหวา่งการนบัคะแนนเสียง เพ่ือมิใหเ้ป็นการเสียเวลา ประธานในที่ประชมุจะด าเนินการประชมุในวาระถดัไป 

ประธานเปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุซกัถามเก่ียวกบัวิธีการด าเนินการประชมุหรอืการออกเสียงลงคะแนน  

เม่ือไมมี่ขอ้ซกัถาม ประธานเริม่การประชมุตามระเบียบวาระการประชมุตา่ง ๆ ดงันี ้

วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2562 ครัง้ที ่47 

ประธานเสนอใหท้ีป่ระชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ครัง้ที่ 47 ซึ่งประชมุเม่ือวนัที่ 28 มีนาคม 2562 บรษัิทไดจ้ดัสง่
ส  าเนารายงานการประชมุ ซึง่ไดบ้นัทกึถกูตอ้งตามความเป็นจรงิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุตามสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 2 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม  

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซักถาม ประธานขอใหท้ี่ประชุมรบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ครัง้ที่ 47 และขอใหเ้ลขนุการบริษัทด าเนิน
ขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนน 

เลขานุการบริษัท ขอใหท้ี่ประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยการอนุมัติวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉันทร์บัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ครัง้ที่ 47 ประชมุเม่ือวนัที่ 28 มีนาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสียง  

เห็นดว้ย  568,783,889 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย  0  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสีย  0  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 และรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

ประธานกลา่วตอ่ที่ประชมุวา่ คณะกรรมการขอถือโอกาสนีน้  าเสนอขอ้มลูใหผู้ถื้อหุน้ทราบภาพรวมเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบรษัิทในปี 2562 โดย
ประธานไดเ้ชิญเลขานกุารบรษัิทเป็นผูร้ายงานตอ่ที่ประชมุ  

เลขานกุารบรษัิท กลา่วตอ่ที่ประชมุวา่ บรษัิทขอรายงานภาพรวมเก่ียวกบัผลประกอบการของบรษัิทในปี 2562 ต่อผูถื้อหุน้ดงันี ้

ในปี 2562 ประเทศไทยประสบภาวะภัยแลง้รุนแรงที่สุดในรอบ 4 ทศวรรษ ส่งผลใหร้ายไดแ้ละก าลงัซือ้ของเกษตรกรตกต ่าลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
เน่ืองจากภาวะภยัแลง้นีไ้ดล้ดพืน้ที่เพาะปลกูตลอดจนคณุภาพของผลผลิตทางการเกษตร อีกทัง้ราคาของสินคา้เกษตรหลกั เชน่ ขา้ว ออ้ย และยางพารา 
ก็ไม่จงูใจใหเ้กษตรกรเริ่มท าการเพาะปลกู การด าเนินงานของบริษัทไดร้บัผลกระทบอยา่งหลีกเลี่ยงไม่ไดจ้ากความตอ้งการปุ๋ ยเคมีที่ลดลงอนัเน่ืองจาก
ปัจจยัที่กลา่วมาขา้งตน้ ในสถานการณเ์ชน่นี ้ฝ่ายบรหิารไดด้  าเนินงานบรษัิทโดยสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายการด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลผุลตอบแทนจาก
การลงทนุที่น่าพอใจส าหรบัผูถื้อหุน้ทกุรายดงันี ้

1. การติดตามสถานการณต์ลาดอย่างใกลช้ิดเพื่อใหท้ราบถึงอปุสงคแ์ละความตอ้งการที่แทจ้ริงของเกษตรกร และยึดหยุ่นในการปรบัเปลี่ยน
แผนการผลิตและการจดัหาวตัถดุิบใหเ้หมาะสมเพ่ือลดสินคา้คงคลงัใหอ้ยูใ่นระดบัต ่าสดุ 

2. การรกัษามาตรฐานคณุภาพขัน้สงูสดุของผลิตภณัฑ ์
3. ความทา้ทายที่จะปรบัปรุงก าลงัการผลิตอยา่งตอ่เน่ือง 
4. การไมเ่ก็งก าไร และ 
5. การสรา้งความพงึพอใจของลกูคา้และเกษตรกร 
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ดว้ยนโยบายนี ้บริษัทไดใ้ชค้วามพยายามในทกุดา้นเพื่อลดสินคา้คงคลงัใหอ้ยู่ในระดบัต ่าสดุ  และสรา้งผลก าไรอย่างสงูสดุแมใ้นสถานการณท์ี่ความ
ตอ้งการปุ๋ ยยงัมีไมม่ากนกั ดงันัน้ ในปี 2562  ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของบรษัิทใหญ่จงึอยูท่ี่ 922 ลา้นบาท และก าไรตอ่หุน้อยูท่ี่ 1.58 บาท 

เพ่ือใหบ้รษัิทสามารถเติบโตอยา่งยั่งยืน บรษัิทจงึมุง่เนน้ที่กลุม่ผลิตภณัฑต์า่ง ๆ โดยมีการน าเสนอสตูรปุ๋ ยส  าหรบัผลไมม้ากขึน้ เน่ืองจากมีความตอ้งการ
อย่างต่อเน่ืองส  าหรบัผลไมห้ลกัต่าง ๆ จากทัง้ในประเทศและภายนอกประเทศ การส่งออกสินคา้ไปยงัประเทศเพื่อนบา้น ซึ่งรวมถึงลาว กัมพชูา และ
เมียนมาร ์เป็นอีกกลยทุธห์นึ่งที่บรษัิทมุง่เนน้เพ่ือชดเชยการสญูเสียจากตลาดในประเทศ 

ส าหรบัรายละเอียดผลการด าเนินงานของบริษัทและรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ ปรากฏตามหนา้ 18 ถึงหนา้ 35 ของรายงานประจ าปีซึ่งจดัสง่
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุตามสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 3 

ประธานแจง้ต่อที่ประชุมว่าวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อรบัทราบและประกาศว่า ที่ประชมุรบัทราบรายงานการด าเนินงานของบริษัทในปี 2562 และรายงาน
ประจ าปีของคณะกรรมการ และหากผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะมีขอ้ซกัถามหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกับวาระนี ้โปรดส่งแบบฟอรม์ค าถามหรือขอ้คิดเห็นใน
ระหวา่งการพิจารณาในวาระที่ 9 

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกลา่วตอ่ที่ประชมุวา่ ในวาระนี ้คณุสวุฒัน ์สืบสนัติกลุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผูส้รุปรายงานตอ่ที่ประชมุ 

นายสวุฒัน ์สืบสนัติกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดก้ล่าวสรุปรายงานตอ่ที่ประชมุว่า ในฐานะกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ของ บริษัท ไทยเซ็นทรลัเคมี จ  ากัด (มหาชน)  ซึ่งมีคณะกรรมการอิสระอีกสองท่านที่ไดร้บัแตง่ตัง้ใหท้  าหนา้ที่กรรมการตรวจสอบ ไดแ้ก่ น ายเกษมศกัดิ์ 
มสัยวาณิช และนายโอภาส ศรพีรกิจขจร  

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ในดา้นตา่ง ๆ เป็นประเด็นดงันี ้

เรือ่งที ่1 การสอบทานรายงานทางการเงินของบรษัิท 

คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ว่มพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปีที่บรษัิทจดัท าขึน้กบัผูส้อบบญัชีอิสระและผูบ้รหิารของบรษัิท โดย
งบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวม สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นไปตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และไดเ้ปิดเผยขอ้มลูที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนเ์พียงพอ 

เรือ่งที ่2 เก่ียวกบัการสอบทานระบบการควบคมุภายในของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาระบบการควบคุมการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในดา้นการควบคมุการปฏิบตัิงาน ดา้นการเงิน ดา้น
กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ผ่านส านกัตรวจสอบภายใน โดยมีความเห็นวา่บรษัิทไดมี้การวางระบบการควบคมุภายใน และติดตามสั่ง
การใหห้น่วยงานที่เก่ียวขอ้งปรบัปรุงและพฒันาระบบการควบคมุภายในใหส้อดรบักบัสภาพการเปลี่ยนแปลงที่กระทบธุรกิจ 

เรือ่งที ่3 การก ากบัดแูลงานดา้นการตรวจสอบภายในและการบรหิารความเสี่ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบ ก ากับดแูลส านกัตรวจสอบภายในใหมี้ความเป็นอิสระและมีมาตรฐานการท างาน และไดส้อบทานรายงานการตรวจสอบเป็น
ประจ าทุกไตรมาสเพื่อส่งเสริมให้มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี  และสนับสนุนให้บริษัทมีการออกแบบเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงผ่านคณะ
กรรมการบรหิารความเสี่ยง 

ทัง้นี ้รายละเอียดในเรือ่งตา่ง ๆ ขา้งตน้ ไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจ าปี หนา้ 104 แลว้ 

คณะกรรมการตรวจสอบขอกลา่วโดยสรุปตอ่ทา่นผูถื้อหุน้วา่ในปี 2562 บริษัทมีการจดัท ารายงานทางการเงินไดต้ามมาตรฐานการบญัชีที่เป็นที่ยอมรบั
โดยทั่วไป และมีระบบการควบคมุภายในเพียงพอ รวมถึงมีมาตรฐานการตรวจสอบและการบริหารความเสี่ยงที่ยอมรบัในฐานะบริษัทมหาชนที่จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
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ประธานแจง้ตอ่ที่ประชมุวา่วาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือรบัทราบและประกาศวา่ ที่ประชมุรบัทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และหากผูถื้อหุน้หรอืผูร้บั
มอบฉันทะมีขอ้ซกัถามหรอืขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัวาระนี ้โปรดสง่แบบฟอรม์ค าถามหรอืขอ้คิดเห็นในระหวา่งการพิจารณาในวาระที่ 9 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปีของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 

ประธานกลา่วตอ่ที่ประชมุวา่ ในวาระนี ้เลขานกุารบรษัิทจะเป็นผูช้ีแ้จงขอ้มลูในรายละเอียด และนางสนีุย ์หลอ่รุง่โรจน ์ผูจ้ดัการทั่วไปสายงานบญัชี จะ
เป็นผูร้ายงานสรุปงบการเงินของบรษัิท ส  าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ตอ่ที่ประชมุ 

นายพชระ วรรธนวินิจ เลขานกุารบริษัท กล่าวต่อที่ประชมุว่า คณะกรรมการบริษัทไดจ้ดัใหมี้การท างบการเงินของบริษัท ส  าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้ เพื่อน าเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิในการประชุมผู้ถือหุน้
สามญัประจ าปี  

บรษัิทไดจ้ดัสง่ส  าเนางบการเงินของบรษัิทที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว ตามสิ่งที่สง่
มาดว้ยล าดบัที่ 3 รายละเอียดปรากฏตามหนา้ 106 ถึงหนา้ 172 ของรายงานประจ าปีในภาษาไทย หรือหนา้ 171 ถึงหนา้ 219 ของรายงานประจ าปีใน
ภาษาองักฤษ และเชิญนางสนีุย ์หลอ่รุง่โรจน ์ผูจ้ดัการทั่วไปสายงานบญัชี เป็นผูร้ายงานสรุปงบการเงินของบรษัิท ส  าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2562 ตอ่ที่ประชมุ 

นางสนีุย ์หลอ่รุง่โรจน ์ผูจ้ดัการทั่วไปสายงานบญัชี กลา่ววา่งบการเงินประจ าปีของบรษัิทมีรายละเอียดปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2562 ซึง่ไดส้ง่ใหผู้้
ถือหุน้ลว่งหนา้พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุในครัง้นีแ้ลว้ สรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้

งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ 
         หน่วย : ลา้นบาท 

ขอ้มลูส  าคญัทางการเงิน บรษัิทและบรษัิทยอ่ย บรษัิท 
 2562 2561 2562 2561 
รวมสินทรพัย ์ 11,037 11,127 10,748 10,806 
รวมหนีส้ิน 1,098 1,201 875 1,043 
รวมสว่นของผูถื้อหุน้ 9,933 9,926 9,872 9,763 
รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 8,815 10,322 8,283 9,920 
รายไดร้วม 8,921 10,457 8,420 10,087 
ก าไรส  าหรบัปี 922* 1,331* 1,000 1,409 
ก าไรตอ่หุน้ (บาท/หุน้) 1.58* 2.28* 1.71 2.41 

                         * หมายถึง ก าไรส  าหรบัปีสว่นที่เป็นของผูถื้อหุน้บรษัิทใหญ่ 

จากที่กล่าวขา้งตน้จะเห็นวา่ บริษัทมีรายไดแ้ละมีผลก าไร-สว่นที่เป็นของบรษัิทใหญ่ลดลง เม่ือเทียบกับผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ยใน
ชว่งเวลาเดียวกนัของปีที่ผ่านมา สืบเน่ืองจากที่ประเทศไทยตอ้งประสบกบัวิกฤติภยัแลง้ที่ย  ่าแยท่ี่สดุในรอบ 4 ทศวรรษ สง่ผลใหร้ายไดแ้ละก าลงัซือ้ของ
เกษตรกรลดลงอยา่งหลีกเลี่ยงไมไ่ด ้เน่ืองจากวิกฤติการณด์งักลา่วท าใหพ้ืน้ที่เพาะปลกูรวมถึงคณุภาพของผลผลิตทางการเกษตรลดลง นอกเหนือจากนี ้
ราคาของพืชไรท่ี่ส  าคญั เชน่ ขา้ว ออ้ยและยางพารา ไมจ่งูใจพอเพ่ือใหเ้กษตรกรเริ่มตน้เพาะปลกู ดงันัน้ ปัจจยัเหลา่นีท้  าใหค้วามตอ้งการใชปุ้๋ ยเคมีในปี 
2562 ลดลงอยา่งมีนยัส  าคญัเม่ือเทียบกบัปีที่ผ่านมา 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 

นายศิรวิฒัน ์วรเวทวฒิุคณุ ผูถื้อหุน้ แสดงความคิดเห็นวา่ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมตอ่กลุม่ผูถื้อหุน้ใหญ่น าโดยโซจิซ ึคอรป์อเรชนัและบรษัิท ศรกีรุง
วัฒนา จ ากัด ที่สามารถด าเนินกิจการของบริษัทมาไดด้ว้ยดีต่อเน่ือง ท าก าไรและจ่ายเงินปันผลใหก้ับผูถื้อหุน้อย่างสม ่าเสมอต่อเน่ือง ถึงแมภ้าวะ
เศรษฐกิจจะไมด่ีตลอดเวลา 3 – 4 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะการรกัษาสภาพคลอ่งและมี D/E ratio ที่ต  ่ามาก เพียง 0.11 เทา่ และมีเงินฝากธนาคาร 3 – 12 
เดือน กวา่ 2,600 ลา้นบาท  

นายวิวฒัน ์คสูกลุ ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ยอดขายที่ลดลงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของยอดขายเป็นปรมิาณใด 
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ประธานตอบว่า ส  าหรบัยอดขาย ตามที่ผูจ้ัดการทั่วไปสายงานบญัชีและการเงินไดเ้รียนไป เม่ือพิจารณายอดขายในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อย 
รายไดจ้ากยอดการขายและบรกิารลดลงประมาณรอ้ยละ 15 ดงัที่ปรากฎในตาราง ในปี 2562 บรษัิทมีรายไดจ้ากการขายและบรกิารจ านวน 8,815 ลา้น
บาท ส าหรบัรายไดร้วมมีจ านวน 8,921 ลา้นบาท ส าหรบัปรมิาณยอดขายลดลงตามสดัสว่นของรายไดจ้ากการขายและบรกิาร 

นายวิวฒัน ์คสูกลุ ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ สินคา้คงเหลือลดลงเกิดจากสาเหตอุะไร 

ประธานตอบว่า ส  าหรบัสินคา้คงเหลือลดลงนั้น ตามที่ผูจ้ัดการทั่วไปสายงานบัญชีและการเงินไดเ้รียนไวว้่าปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ยากล าบากส าหรับ
การเกษตร บริษัทมีความจ าเป็นที่ตอ้งเฝ้าติดตามสถานการณท์างตลาดอย่างใกลช้ิด เพื่อหาวิธีการที่จะท าใหบ้ริษัทยังคงมีผลก าไรที่ดีต่อไป แมว้่า
สถานการณใ์นประเทศยงัไมด่ีและท าใหย้อดขายลดลง บรษัิทพยายามหามาตรการในการลดตน้ทนุ เพ่ือท าใหร้ะดบัของผลก าไรอยู่ในระดบัสงู และหนึ่ง
ในมาตรการลดตน้ทนุก็คือการลดปรมิาณสินคา้คงเหลือลง 

นายวิวฒัน ์คสูกลุ ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ปรมิาณการขายลดลงจากปีก่อนก่ีตนั และจะประเมินก าลงัการผลิตอยา่งไร 

ประธานตอบว่า ในส่วนของก าลงัการผลิตปรากฎอยู่ในรายงานประจ าปีที่ส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้และขอเรียนว่าในทกุ ๆ ปี จะไดร้บัค  าถามว่ายอดข ายปุ๋ ย
จ านวนก่ีตนันัน้ บริษัทไม่สามารถใหต้วัเลขที่ชัดเจนได ้เน่ืองจากเป็นขอ้มลูที่คู่แข่งอยากรูแ้ละผูค้า้วตัถดุิบต่างประเทศอาจใชข้อ้มลูนีเ้ป็นเงื่อนไขในการ
ต่อรองการจดัซือ้จดัจา้งวตัถดุิบได ้เพื่อรกัษาประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ บริษัทมีหนา้ที่ท  าก าไรใหม้ากที่สดุเท่าที่จะท าได ้แมว้่ าสภาวะการแข่งขันจะ
รุนแรงหรอืสภาวะเศรษฐกิจ และขอใหผู้ถื้อหุน้เขา้ใจความจ าเป็นที่ไมอ่าจเปิดเผยขอ้มลูเชิงลกึได  ้

ประธานขอบคณุนายศิรวิฒัน ์วรเวทวฒิุคณุที่ใหก้  าลงัใจบรษัิท และจะท าสดุความสามารถเพ่ือตอบแทนความไวว้างใจของผูถื้อหุน้ตอ่ไป 

เม่ือไมมี่ขอ้ซกัถามเพิ่มเติม ประธานขอใหเ้ลขานกุารบรษัิทด าเนินการขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนนวาระนี ้

เลขานุการบริษัทขอใหท้ี่ประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยการอนุมัติวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉันทอ์นมุตัิงบการเงินประจ าปีของบรษัิทส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียง 

เห็นดว้ย  568,794,874 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย  0  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสีย  0  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

วาระที่ 5 รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

ประธานกลา่วขอใหเ้ลขานกุารบรษัิทชีแ้จงรายละเอียดวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

นายพชระ วรรธนวินิจ เลขานกุารบรษัิทกลา่วตอ่ที่ประชมุวา่ จากผลการด าเนินงานของบรษัิทในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา 
บรษัิทมีก าไรสทุธิส  าหรบัปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 1,000.2 ลา้นบาท และมีทนุส  ารองตามกฎหมายจดัสรรไวแ้ลว้จ  านวน 175.4 ลา้นบาท คิด
เป็นรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบรษัิท 

คณะกรรมการของบรษัิทขอรายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลตามมติที่ประชมุคณะกรรมการครัง้ที่ 2/2563 ในอตัราหุน้
ละ 1.10 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 643.2 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 64.3 ของก าไรสทุธิส  าหรบัปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการของผลการด าเนินงานปี 2562 
ของบรษัิทซึง่สอดคลอ้งกบันโยบายการจา่ยเงินปันผลของบรษัิท โดยไดจ้า่ยเงินปันผลระหวา่งกาลแลว้ในวนัที่ 23 เมษายน 2563 การจา่ยเงินปันผล
ระหวา่งกาลดงักลา่วเป็นการบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ตอ่ผูถื้อหุน้จากการเลื่อนการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ครัง้ที่ 48 ซึ่งเดิมก าหนดไว้
ในวนัที่ 27 มีนาคม 2563 ออกไปอยา่งไมมี่ก าหนด ทัง้นี ้ คณะกรรมการไมเ่สนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาจา่ยเงินปันผลเพ่ิมเติมส  าหรบัผลการ
ด าเนินงานปี 2562 อีก บทกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง นโยบายการจา่ยเงินปันผล ตลอดจนขอ้มลูการเปรยีบเทยีบอตัราการจา่ยเงินปันผลส าหรบัผล
ประกอบการปี 2562 และปี 2561 ปรากฏตามวาระที่ 5 ของหนงัสือเชิญประชมุ 
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ประธาน กลา่วตอ่ที่ประชมุวา่วาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือรบัทราบและประกาศวา่ที่ประชมุรบัทราบการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล และหากผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบ
ฉันทะมีขอ้ซกัถามหรอืขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัวาระนี ้กรุณาสง่แบบฟอรม์ค าถามหรอืขอ้คิดเห็นในระหวา่งการพิจารณาวาระที่ 9 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานขอใหเ้ลขานกุารบรษัิทชีแ้จงรายละเอียดวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

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

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

บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบคุคลเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการของบรษัิท เม่ือสิน้สดุระยะเวลาที่เปิดใหมี้การเสนอชื่อบคุคล ไมมี่ผูถื้อหุน้ทา่นใด
เสนอรายชื่อบคุคลเพ่ือการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

บริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังร่ วมกันของที่ประชุม
คณะกรรมการบรษัิท โดยคดัเลือกบคุคลที่มีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งก าหนด รายละเอียดปรากฏตามหนงัสือเชิญประชมุ 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่ครบวาระ 5 ทา่น ไดแ้ก่ 

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

กลบัเขา้เป็นกรรมการบรษัิทอีกวาระหนึ่ง และเลือกตัง้บคุคลดงัตอ่ไปนีเ้ป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ 4 ทา่น ไดแ้ก ่

1. นายโคจิ อิซทึานิ เขา้เป็นกรรมการบรษัิทแทนนายโทชิอากิ มิยาเบะ  
2. นายเอกฤทธ์ิ บญุปิติ เขา้เป็นกรรมการบรษัิทแทนนายสวุิช สวุรุจิพร และ 
3. นายเรยีวซเุกะ โฮร ิเขา้เป็นกรรมการบรษัิทแทนนายจิโร ่นิชิยามา่ 
4. นายชานนัท ์โสภณพนิช เขา้เป็นกรรมการบรษัิทแทนนางสาวกนกพร องัสนุทรสฤษดิ ์ 

รวมเป็นคณะกรรมการบรษัิททัง้สิน้ 9 ทา่น 

เลขานกุารบรษัิทขอใหน้ายเอกฤทธ์ิ บญุปิติ นายเรยีวซเุกะ โฮร ิและนายชานนัท ์โสภณพนิชแสดงตวัตอ่ที่ประชมุ ส  าหรบันายโคจิ อิซทึานิ ไมส่ามารถมา
เขา้รว่มประชมุไดเ้น่ืองจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 

จากผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษัิท นายสวุฒัน ์สืบสนัติกลุ นายโอภาส ศรีพรกิจขจร และนายเกษมศกัดิ์ มสัยวาณิช ไดร้บั
การเสนอชื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการอิสระ โดยทัง้ 3 ทา่น สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 
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ทัง้นี ้นายโอภาส ศรีพรกิจขจร และ นายเกษมศกัดิ์ มสัยวาณิช จะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีต่อเน่ืองกัน หากไดร้บัเลือกตัง้และด ารง
ต าแหน่งจนครบวาระนี ้ระยะเวลาด ารงต าแหน่งตลอดจนเหตผุลของการเสนอชื่อมีรายละเอียดตามวาระที่ 6 ของหนงัสือเชิญประชมุ 

ส าหรบัรายละเอียดคณุสมบตัิของผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท รวมถึงประวตัิการถือหุน้ในบริษัท การด า รงต าแหน่งใน
บรษัิทอ่ืน จ านวนครัง้ที่เขา้รว่มประชมุ ตลอดจนนิยามของกรรมการอิสระของบรษัิท ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 6 

ประธานเปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุซกัถาม เม่ือไมมี่ขอ้ซกัถาม เลขานกุารบรษัิทชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี  ้

ขอ้บังคับขอ้ 15 ของบริษัท ไดก้ าหนดวิธีการเลือกตัง้กรรมการของบริษัทไวเ้ป็นแบบลงคะแนนเสียงสะสม หรือ Cumulative Voting วิธีการดังกล่าว
เป็นไปตามพระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และยงัเป็นวิธีการที่อยูใ่นโครงการประเมินคณุภาพการจดั
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ที่สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทยเป็นผูด้แูล รายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม ปรากฎตามสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 5 

เลขานกุารบรษัิทจะประกาศรายชื่อเป็นรายบคุคลใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียงตามรายชื่อที่ปรากฏในบตัรลงคะแนนเสียง และจะมี
การจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงพรอ้มกันในคราวเดียว และขอใหผู้ถื้อหุน้ตรวจทานว่าไดมี้การกรอกจ านวนเสียงถูกตอ้งตามที่ประสงคจ์ะออกเสียง
ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงแลว้ ก่อนส่งใหเ้จา้หนา้ที่ของบริษัท ทัง้นี ้หากบตัรลงคะแนนเสียงผูถื้อหุน้กรอกจ านวนเสียงไม่ถูกตอ้ง หรือเม่ือรวม
จ านวนเสียงที่ออกเสียงลงคะแนนแลว้มีจ  านวนเกินกวา่สิทธิออกเสียงลงคะแนนทัง้หมดที่ผูถื้อหุน้มี บตัรลงคะแนนเสียงดงักลา่วจะถกูถือเป็นบตัรเสีย  

จากนัน้เลขานกุารบรษัิทประกาศรายชื่อผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อเขา้รบัเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษัิทต่อที่ประชมุเพื่อออกเสียงลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล
ดงันี ้

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

ที่ประชมุมีมติเลือกตัง้กรรมการจ านวน 9 ทา่นดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้ 

ชื่อ  คะแนนเสียง 
1. นายสวุฒัน ์สืบสนัติกลุ กรรมการอิสระ 576,125,702 
2. นายโอภาส ศรพีรกิจขจร กรรมการอิสระ 576,125,502 
3. นายเกษมศกัดิ ์ มสัยวาณิช กรรมการอิสระ 576,125,802 
4. นายโยชิฮิโระ ทามรูะ กรรมการ 576,125,602 
5. นายทาคายกิู โทเฮ กรรมการ 575,924,002 
6. นายโคจิ อิซทึานิ กรรมการ 576,125,610 
7. นายเอกฤทธ์ิ บญุปิติ กรรมการ 508,145,814 
8. นายเรยีวซเุกะ โฮริ กรรมการ 577,733,767 
9. นายชานนัท ์โสภณพนิช กรรมการ 576,125,592 

วาระที่ 7  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธานขอใหเ้ลขานกุารบรษัิทชีแ้จงรายละเอียดของวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 
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นายพชระ วรรธนวินิจ เลขานกุารบริษัท กล่าวต่อที่ประชมุว่า บริษัทไม่มีการแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน เพื่อท าหนา้ที่ในการพิจารณา
ก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการ แต่คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา และ
เปรียบเทียบอา้งอิงกับอตุสาหกรรมในประเภทเดียวกบับริษัท ค่าตอบแทนกรรมการประกอบดว้ย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าบ  าเหน็จกรรมการ และเบีย้
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท  โดยขอ้มลูค่าตอบแทนกรรมการในปี 2561 - 2562 และค่าตอบแทน
กรรมการที่เสนอส าหรบัปี 2563 ปรากฏตามวาระที่ 7 ของหนงัสือเชิญประชมุ 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาและอนมุตัิก  าหนดคา่ตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2563 เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ไมเ่กิน 15 ลา้น
บาท เพ่ือจดัสรรใหแ้ก่กรรมการทัง้คณะ ทัง้นี ้คา่ตอบแทนดงักลา่วมีจ านวนเทา่กบัปีที่ผ่านมา และไมมี่สิทธิประโยชนอ่ื์น 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม เม่ือไมมี่ขอ้ซกัถามเพิ่มเติมประธานขอใหเ้ลขานกุารบรษัิทด าเนินขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนน 

เลขานกุารบริษัทขอใหท้ี่ประชมุออกเสียงลงคะแนนโดยการออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิในวาระนี้ จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ  

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2563 เป็นจ านวนไม่เกิน 15 ลา้นบาท เพื่อจัดสรรใหก้รรมการทัง้คณะ ดว้ย
คะแนนเสียง 

เห็นดว้ย  568,805,574 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย  0  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย  0  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีส าหรับปีบัญชี 2563 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ประธานเชิญนายสวุฒัน ์สืบสนัติกลุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแถลงรายละเอียดของวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

นายสวุฒัน ์สืบสนัติกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ กลา่วตอ่ที่ประชมุวา่คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและทบทวนการปฏิบตัิงานของผูส้อบบญัชี 
บรษัิท ดีลอยท ์ ทูช้ โธมทัส ุ ไชยยศ สอบบญัชี จ  ากดั ที่ผ่านมาอยูใ่นเกณฑด์ี มีประสบการณแ์ละมาตรฐานการปฏิบตัิงานเป็นที่ยอมรบั ท  าใหก้าร
ตรวจสอบบญัชขีองบรษัิทเป็นไปตามกรอบเวลาที่ก  าหนด นอกจากนี ้ ผูส้อบบญัชียงัคงมีความเป็นอิสระ ไมมี่ความสมัพนัธแ์ละไมมี่สว่นไดส้ว่นเสียกบั
บรษัิท บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว 

คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอผูส้อบบญัชีและคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชีตอ่คณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทพิจารณาเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแตง่ตัง้ นายมนญู มนสูขุ ผูส้อบ
บญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4292 และ/หรอืนางสาวเพ็ญศร ีธรรมวโรดม ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4923 และ/หรอืนายมงคล สมผล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต
เลขที่ 8444 แหง่บรษัิท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ  ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทส าหรบัปีบญัชี 2563  โดยใหผู้ส้อบบญัชีทา่นใดทา่นหนึ่ง
เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิท ทัง้นี ้ ผูส้อบบญัชีที่เสนอนี ้ นายมนญู มนสูขุ เป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของ
บรษัิทมาแลว้เป็นระยะเวลา 5 ปี คือในปี 2558 - 2562 ส  าหรบันางสาวเพ็ญศร ีธรรมวโรดม ไมเ่คยไดร้บัแตง่ตัง้เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท และนายมงคล 
สมผล ไมเ่คยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบรษัิท 

ส าหรบัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอใหก้ าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีเป็นจ านวนเงิน  2,570,000 บาท ซึ่ง
เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 9.36 จากอตัราเดิมในปี 2562 เน่ืองจากผูส้อบบญัชีตอ้งมีขอบข่ายการตรวจสอบเพ่ิมขึน้ในธุรกิจของบรษัิทในประเทศเมียนมาร ์ 

ผูส้อบบัญชีของบริษัท และผูส้อบบัญชีของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมบางบริษัท ไม่ไดส้ังกัดส  านักงานสอบบัญชีเดียวกัน เหตุผลของเรื่องดังกล่าว บท
กฎหมายที่เก่ียวกบัการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และตารางเปรยีบเทียบคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีมีรายละเอียดตามวาระที่ 8 หนา้ 5 ของหนงัสือเชิญประชมุ 

ประธานเปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุซกัถามเม่ือไมมี่ขอ้ซกัถามประธานขอใหเ้ลขานกุารบรษัิทด าเนินขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนน 
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เลขานกุารบริษัทขอใหท้ี่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยการออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉันทอ์นมุตัิการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีส  าหรบัปีบญัชี 2563 และก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี ตามที่เสนอ 

เห็นดว้ย  568,805,574 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย  0  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสีย  0  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธาน กล่าวว่าที่ประชมุผูถื้อหุน้ไดพ้ิจารณาลงมติและรบัทราบเรื่องต่าง ๆ ที่น  าเสนอเสร็จสิน้แลว้ ล  าดบัต่อไป จะเป็นการตอบขอ้ซกัถาม หรือแจง้
ขอ้คิดเห็นที่ไดร้บัเก่ียวกบัวาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 5 

นายเกรียงศกัดิ์ มโนบูรชยัเลิศ ผูถื้อหุน้ สอบถามว่าการเพาะปลกูเชิงพาณิชยไ์ดร้บัผลกระทบจากกระแสความนิยมออแกนิคหรือไม่ เป็นสดัสว่นรอ้ยละ
เทา่ใด หากกระทบเป็นสดัสว่นที่สงู บรษัิทมีแนวทางอยา่งไร 

ประธานกลา่วขอบคณุส าหรบัค  าถาม และตอบวา่กระแสความนิยม Organic ไดร้บัความนิยมสงู แตก่ระแสดงักลา่วยงัไม่มีผลกระทบตอ่ผลประกอบการ
ของบรษัิท ทัง้นีแ้มก้ระแสดงักลา่วจะไมส่ง่ผลกระทบก็ไมไ่ดห้มายความวา่บรษัิทไมต่ื่นตวัแตอ่ยา่งไร ทกุครัง้ที่สื่อมวลชนหรือนักข่าวสอบถามวา่บริษัทมี
แผนที่จะเขา้สูต่ลาดออแกนิคหรอืไม่ บริษัทตอบว่ายงัมีความจ าเป็นที่ตอ้งเผยแพร่ประสิทธิภาพของปุ๋ ยเคมีในวงที่กวา้งขึน้ ปัจจบุนับริษัทไดร้ว่มมือกบั
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรใ์นการจดังานสมันา เพื่อที่จะรว่มกันศึกษาและท าใหปุ้๋ ยเคมีมีความปลอดภยั ในขณะเดียวกันก็เพิ่มผลผลิตใหแ้ก่เกษตรกร 
และตัง้แตเ่ดือนเมษายนเป็นตน้มาบรษัิทไดจ้ดั Facebook live ทกุวนัพธุ เวลา 1 ชั่วโมง เพ่ือเผยแพรว่ิธีการใชปุ้๋ ยที่ถกูตอ้งและมีประสิทธิภาพ บรษัิทไมมี่
เจตนาชีน้  าวา่ปุ๋ ยเคมีดีกวา่ปุ๋ ยออแกนิคอยา่งไร แตต่อ้งการน าเสนอวิธีใชว้ิธีปุ๋ ยเคมีใหป้ลอดภยัต่อสิ่งแวดลอ้มและเพิ่มผลผลิตใหเ้กษตรกร ซึง่น่าจะเป็น
ประโยชนก์บัประชาชน บรษัิทหวงัวา่จะไดร้บัความรว่มมือและสนบัสนนุจากทกุ ๆ ทา่น ตอ่จากนีด้ว้ย 

นายศิริวฒัน ์วรเวทวฒิุคณุ ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ภายใตส้ถานการณ ์COVID-19 และผลกระทบตอ่เศษฐกิจ ผลประกอบการในปี 2563 คาดว่าจะลดลง
ตาม GDP ที่จะลดลงหรอืไม ่และบรษัิทคาดวา่ GDP จะลดลงรอ้ยละเทา่ใด 

ประธานกลา่วขอบคณุส าหรบัค  าถาม และตอบวา่ในปีนี ้เป็นที่ทราบกนัดีวา่อตัราการเติบโตของ GDP ของประเทศไทยจะลดลงมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ธุรกิจยานยนต ์แตธุ่รกิจของบรษัิทเป็นธุรกิจที่เก่ียวกบัปุ๋ ย ซึง่เป็นสิ่งทีต่อ้งใชท้กุวนั เพราะเป็นผลิตภณัฑท์ี่จ  าเป็นตอ่การผลิตอาหาร ซึง่เป็นสิ่งจ  าเป็นของ
การด ารงชีพ ดงันัน้ผลประกอบการคงไม่ลดลงไปตามสดัส่วนเดียวกันกับอตัราการเติบโตของ GDP ของประเทศไทย หากผลประกอบการของบริษัท
ลดลงไปในอตัราสว่นเดียวกันกับอตัราการเติบโตของ GDP ของประเทศไทย นั่นหมายความวา่ผูบ้ริหารไม่มีประสิทธิภาพและไม่มีศกัยภาพที่จะบรหิาร
บรษัิทนี ้ดงันัน้ขอใหผู้ถื้อหุน้สบายใจไดว้า่จะไมเ่กิดเหตกุารณเ์ชน่นีแ้น่นอน 

คณุวิวฒัน ์คสูกลุ ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ในชว่งที่ราคาน า้มนัลดลง มีขอ้ดีตอ่บรษัิทอยา่งไร ในดา้นการผลิตและการขนสง่ 

ประธาน ตอบวา่ดา้นวตัถดุิบไมไ่ดร้บัผลกระทบที่เกิดจากการที่ราคาน า้มนัโลกลดลงทัง้ในเชิงบวกและเชิงลบ แตห่ากพิจารณาในสว่นของการผลิต การที่
ราคาน า้มนัลดลงยอ่มสง่ผลดีตอ่การลดตน้ทนุของบรษัิท เน่ืองจากการผลิตใชพ้ลงังานเป็นจ านวนมาก และเม่ือตน้ทนุของบรษัิทมีจ านวนลดลง ยอ่มท า
ใหก้ าไรของบรษัิทสงูขึน้ 

คณุวิวฒัน ์คสูกลุ ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ขอทราบแนวทางการบรหิารตน้ทนุการผลิตที่จะสามารถด าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรมในปี 2563 เพ่ือลดตน้ทนุของ
บรษัิท 

ประธาน กลา่ววา่ส  าหรบัค  าถามนีข้อมอบหมายใหน้ายทาคายกิู โทเฮ ประธานเจา้หนา้ที่การเงินเป็นผูต้อบ 

นายทาคายกิู โทเฮ ประธานเจา้หนา้ที่การเงิน ตอบว่าส  าหรบัแนวทางการบริหารตน้ทนุการผลิตนัน้ ไม่ใช่เรื่องเฉพาะเป็นพิเศษในปีนี ้แต่บริษัทไดใ้ห้
ความส าคญัในเรื่องนีต้อ่เน่ืองเสมอมา และย า้ว่าในปีนีบ้ริษัทไดด้  าเนินการดา้นการบริหารสินคา้คงคลงั (Inventory) โดยพยายามไม่ใหมี้สินคา้คงคลงั
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เหลือ บริษัทตอ้งจดัการอุปสงคใ์หด้ีที่สดุเท่าที่ท  าได ้และอีกประการ การเพิ่มการผลิตโดยยงัรกัษาตน้ทนุการผลิตใหอ้ยู่ในระดบัที่ควบคมุไดก็้จะท าให้
บริษัทมีตน้ทุนที่ต  ่าลง ดังนั้นเป้าหมายของบริษัทตอ้งรกัษาตน้ทุนใหอ้ยู่ในระดับที่ตอ้งการและควบคุมการผลิตใหม้ากที่สุดเท่าที่ท  าได ้ซึ่งเป็นแนว
ทางการด าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม 

นายเกรยีงศกัดิ ์มโนบรูชยัเลิศ ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่อยากทราบความคืบหนา้ของการลงทนุในประเทศเมียนมาร ์ยอดขายและสว่นแบง่ทางการตลาด  

ประธานตอบวา่ในสว่นประกอบการของธุรกิจที่อยูใ่นประเทศเมียนมาร ์ผูถื้อหุน้สามารถดขูอ้มลูไดใ้นรายงานประจ าปี 2562 ซึง่มีระบรุายละเอียดไว ้โดย
อาจสรุปไดว้า่ เรามียอดขาย 300 ลา้นบาท ซึง่เป็นสดัสว่นที่เพ่ิมขึน้มารอ้ยละ 70 ซึง่อาจเป็นตวัเลขที่ดี แตเ่ม่ือเทียบกบัเป้าหมายแลว้ บรษัิทตัง้เป้าใหโ้ต
ขึน้รอ้ยละ 100 หรอืเทา่ตวั แตย่งัไมส่ามารถท าได ้สาเหตคุือประเทศเมียนมารค์ลา้ยกบัประเทศไทยคือในปีที่ผ่านมาประสบภยัแลง้ที่รุนแรง เม่ือไม่มีฝน 
การเพาะปลกูก็นอ้ยลง ส  าหรบัปีนี ้บริษัทตัง้เป้าหมายใหย้อดขายโตขึน้รอ้ยละ 50 ของปี 2562 แต่ไม่แน่ใจว่าจะประสบกับความทา้ทายอย่างไรบา้ง 
เน่ืองจากในปีนีป้ระเทศเมียนมารย์งัคงประสบภยัแลง้และยงัคงมีโรค COVID-19 ประเทศเมียนมารมี์เมลอ่นเป็นสินคา้เกษตรที่มีมลูคา่สูงและสง่ออกไป
ยงัประเทศจีน เม่ือเกิดโรค COVID-19 ก็ประสบปัญหาการสง่ออก ซึง่อาจกระทบตอ่ยอดขายปุ๋ ย บรษัิทใหค้วามส าคญักบัธุรกิจในประเทศเมียนมารเ์ป็น
อยา่งยิ่ง เน่ืองจากตลาดในประเทศไทยอ่ิมตวัแลว้ แตต่ลาดในประเทศเมียนมารมี์ศกัยภาพสามารถเติบโตและพฒันาตลาดไดส้งู และการที่ด  าเนินธุรกิจ
ในเมียนมารเ์ป็นวิถีที่จะอยูร่อดของบรษัิท เพื่อสรา้งก าไรและตอบแทนผูถื้อหุน้ และอยากขอความสนบัสนนุและความอนเุคราะหจ์ากผูถื้อหุน้ตอ่ไป 

นายเกรยีงศกัดิ ์มโนบรูชยัเลิศ ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่บรษัิทมีแผนการลงทนุอยา่งไรในไทยและในตา่งประเทศนอกจากประเทศเมียนมาร ์

ประธาน ตอบว่าปัจจบุนัประเทศในอาเซียนเป็นตลาดเดียวกนัแลว้ บริษัทไดต้ดัสินใจบกุเบิกตลาดในประเทศเมียนมาร ์บริษัทยงัไม่มีแผนการลงทนุใน
ประเทศลาวและกมัพชูา แตบ่รษัิทไดเ้ริม่สง่สินคา้ไปยงัตลาดที่ลาวและกมัพชูาแลว้ ในขณะเดียวกนับรษัิทไดด้  าเนินการส ารวจตลาดในประเทศตา่ง ๆ ที่
ยงัไมไ่ดล้งทนุ หากพิจารณาแลว้ตลาดในประเทศนัน้มีขนาดที่น่าสนใจและคุม้คา่ต่อการลงทนุ บรษัิทอาจตดัสินใจลงทนุในอนาคต ปัจจุบนับรษัิทยงัใช้
สินทรพัยข์องบริษัทในประเทศใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ เพื่อที่จะผลิตใหม้ากที่สดุ ซึ่งวิธีนีเ้ป็นวิธีที่รกัษาผลก าไรไดม้ากและตอบแทนผูถื้อหุน้ไดด้ีกวา่
การเขา้ไปลงทนุในเวลานี ้

ไมมี่ผูใ้ดเสนอความเห็นหรอืเรือ่งอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เพ่ือพิจารณา 

 

ประธานกลา่วขอบคณุที่ประชมุและปิดประชมุเวลา 11.35 น. 
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