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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 

บริษัท พเีอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) 
 
เวลาและสถานที:่ 

 
ประชุมเม่ือวนัจนัทร์ท่ี 24 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโลตสั ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ เลขท่ี 60    

ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
 
กรรมการและผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม: 
 
1. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร  
2. นางสุวมิล มหากิจศิริ กรรมการ 
3. พล.ต.ท. ประกาศ ศาตะมาน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา

 และกาํหนดค่าตอบแทน 
4. นายเชีย วนั ฮทัโจเซฟ กรรมการ กรรมการบริหาร  และกรรมการสรรหาและกําหนด

 ค่าตอบแทน 
5. รศ. ดร. สาธิต พะเนียงทอง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 และกรรมการตรวจสอบ 
6. นายสมพร จิตเป็นธม กรรมการ  กรรมการบริหารและกรรมการสรรหาและกําหนด

 ค่าตอบแทน 
7. นายรพี ม่วงนนท ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
8. นายซิกมนัต ์สตรอม กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

 และกรรมการผูจ้ดัการ 
9. นายพรเทพ เลิศวรธรรม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีและการเงิน  
 
ทีป่รึกษากฎหมายในการดาํเนินการประชุม 

 

ผู้สอบบัญชีทีเ่ข้าร่วมประชุม: 

 

 

นางสาวมนญัญา ฐิตินนัทวรรณ ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษทั นกักฏหมายกรุงเทพ จาํกดั 

นายบญัชา เดชอุดม ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษทั นกักฏหมายกรุงเทพ จาํกดั 

นายบณัฑิต ตั้งภากรณ์ ผูส้อบบญัชี บริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั 
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กจิการเบือ้งต้น: 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ ประธานกรรมการ เป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) และมอบหมายให้นางสาว

อภิญญา ตั้งปภาวชิญ ์เป็นผูช่้วยประธานฯ และผูด้าํเนินการประชุมตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธานฯ 

 

นางสาวอภิญญา ตั้งปภาวิชญ์ (ผูด้าํเนินการประชุม) กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นท่ีมาเขา้ร่วมการประชุม และแนะนาํ

คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร ท่ีปรึกษากฏหมาย ผูส้อบบญัชี และผูแ้ปลภาษา และไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม

ดว้ยตนเองจาํนวน 110 ราย นับจาํนวนหุ้นได ้1,202,489 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจาํนวน 58 ราย นับจาํนวนหุ้นได ้

73,085,824 หุน้ รวมจาํนวนผูเ้ขา้ประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะ คิดเป็น 168 ราย นบัจาํนวนหุ้นไดร้วม 74,288,313 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 73.4074  ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ (หุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ มี

จาํนวนทั้งส้ิน 101,200,000 หุน้) ครบเป็นองคป์ระชุม 

 

หลงัจากนั้นประธานฯ กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นเขา้สู่การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 ของบริษทัฯ และ

มอบหมายให้นางสาวมนญัญา ฐิตินนัทวรรณ ท่ีปรึกษากฏหมายจาก บริษทั นกักฏหมายกรุงเทพ จาํกดั เป็นผูช้ี้แจงขั้นตอน

การประชุม วธีิการออกเสียงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียง 

 
นางสาวมนญัญา ฐิตินนัทวรรณ ช้ีแจงขั้นตอนการประชุม วธีิการออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุน้ และการนบั

คะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 
 

1. ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลาํดบัท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมโดยจะนาํเสนอขอ้มูลประกอบ
วาระและจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามในวาระท่ีเก่ียวขอ้งนั้น ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่านใดประสงคจ์ะ
ซกัถามหรือแสดงความเห็นกรุณายกมือข้ึนและเดินไปยงัจุดท่ีไดจ้ดัเตรียมไมโครโฟนไว ้และขอความกรุณาผูถื้อ
หุน้แนะนาํตวัก่อนซกัถามหรือแสดงความเห็น 

2. ผูถื้อหุน้รายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละวาระวา่เห็นดว้ย ไม่เห็น
ดว้ย หรืองดออกเสียง เตม็ตามคะแนนเสียงท่ีตนมีไดเ้พียงทางใดทางหน่ึงเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้น
ของตนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียง ยกเวน้กรณีของคสัโตเดียนผูรั้บมอบฉนัทะจากผูล้งทุนต่างประเทศ  

3. คะแนนเสียงท่ีตอ้งใชใ้นการลงมติอนุมติัในแต่ละวาระ บริษทัฯไดแ้จง้ไวใ้นเอกสารหนงัสือเชิญประชุมแลว้และ
จะมีการแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบอีกคร้ังก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป 

4. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเวน้ในวาระท่ี 6 เร่ืองการเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็น
ดว้ย หรือประสงคจ์ะงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนใหช้ดัเจนวา่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง เม่ือ
เรียบร้อยแลว้ โปรดยกมือข้ึนเพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีไปรับบตัรลงคะแนนจากท่านเพ่ือนาํมานบัคะแนน 

สาํหรับท่านผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีไม่ไดส่้งบตัรลงคะแนนเสียงว่าไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง จะถือว่า
ท่านเห็นดว้ย ส่วนท่านท่ีส่งบตัรลงคะแนนมาอยา่งไร จะนบัคะแนนตามบตัรลงคะแนนนั้น 
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5. สาํหรับในวาระท่ี 6 เร่ืองการเลือกกรรมการ ขอใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่าน ทั้งท่ีเห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง
ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนและส่งบตัรลงคะแนนของท่านใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีเพ่ือนาํมานบัคะแนน บริษทัฯ จะ
เกบ็บตัรลงคะแนนทุกบตัรทั้งท่ีเป็นการลงคะแนนเสียงเห็นดว้ยไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ทั้งน้ี จะมีการแจง้ให้
ผูถื้อหุน้ทราบถึงวธีิการลงคะแนนเสียงในเร่ืองน้ีอีกคร้ังก่อนการลงมติในวาระดงักล่าว 

6. ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเจา้หน้าท่ีจะนาํคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงตามท่ีท่านได้
ลงคะแนนเสียงไวใ้นบตัรลงคะแนน และคะแนนเสียงตามบตัรเสีย (ถา้มี) ในแต่ละวาระ หักออกจากจาํนวนเสียง
ทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระนั้นคะแนนเสียงนอกเหนือจากคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หรือ
บตัรเสียดงักล่าว จะนบัเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ 

ทั้งน้ี บตัรลงคะแนนเสียงใดท่ีไม่สามารถแสดงถึงความประสงคข์องผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะไดอ้ยา่งชดัเจน
วา่จะลงคะแนนเสียงไปในทางใดจะถือวา่เป็นบตัรเสีย เช่น การทาํเคร่ืองหมายทั้งในช่องเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย
หรือทาํเคร่ืองหมายไม่ชดัเจน หรือขีดฆ่าเคร่ืองหมายใดโดยไม่ลงลายมือช่ือกาํกบับริเวณท่ีขีดฆ่า หรือการไม่ทาํ
เคร่ืองหมายใดๆ ในบตัรเลย เป็นตน้  โดยไม่นบัจาํนวนเสียงของบตัรเสียรวมเป็นฐานของคะแนนเสียง 

7. ในระหวา่งท่ีรอผลการนบัคะแนนเสียงเพ่ือมิใหเ้ป็นการเสียเวลาจะมีการดาํเนินการประชุมหรือพิจารณาวาระ
ต่อไปเวน้แต่ประธานจะแจง้เป็นอยา่งอ่ืน 

 
 หลงัจากท่ีท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงผูถื้อหุ้นแลว้ ประธานฯ ไดข้อให้มีผูถื้อหุ้น 2 รายมาร่วมเป็นสักขีพยานใน
การนบัคะแนนเสียงดว้ย ซ่ึงมีผูถื้อหุ้น 2 รายแสดงตนขอร่วมเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนน ไดแ้ก่ นางสาวสิริพร รมยลี์ 
ผูรั้บมอบฉนัทะจากนายณฐัพล บุญฤทธ์ิ และนางสาวนวชพร ปริสุทธิกลุ ผูรั้บมอบฉนัทะจากนายสมชยั วสุพงศโ์สธร 

 
หลงัจากนั้น ประธานฯ ไดด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 

 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ซ่ึงประชุมเมือ่วนัที ่25 เมษายน 2559 
 

ประธานฯ เสนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2559 
ใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นใดเพ่ิมเติม 
 
ประธานฯ จึงเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2559 
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ประธานฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมประกาศผลการลงคะแนนเสียง ซ่ึงมีผลคะแนนดงัน้ี  
 
มติ:ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 ซ่ึง
ประชุมเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2559 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 
โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จาํนวน (เสียง) 74,312,628 12 498 0 
ร้อยละ 99.9999 0.0000 - - 

 
หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพิ่มเติม ทาํใหมี้ผูถื้อหุน้เป็นจาํนวน 189 
ราย นบัจาํนวนหุน้ไดร้วม 74,313,138 หุน้  

 
วาระที ่2 พจิารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2559 
 

ประธานฯ มอบหมายให้นายซิกมนัต ์สตรอม กรรมการผูจ้ดัการ และนายพรเทพ เลิศวรธรรม ผูช่้วย
กรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีและการเงิน เป็นผูร้ายงานเก่ียวกบัภาพรวมผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
และแนวโนม้ธุรกิจใหผู้ถื้อหุน้ทราบ  
 
นายพรเทพ เลิศวรธรรม อธิบายให้ผูถื้อหุ้นทราบถึงโครงสร้างองค์กรของ PMTA ว่าเป็นบริษทัท่ี
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน และมีบริษทัยอ่ย จาํนวน 2 บริษทั คือ บริษทั บาคองโค จาํกดั 
(“บาคองโค”) และบริษทั พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี (“PMTS”) โดยบาคองโค 
ประกอบธุรกิจการผลิตและจาํหน่ายเคมีภณัฑ์เพ่ือการเกษตร และเป็นบริษทัเอกชนผูผ้ลิตปุ๋ยรายใหญ่
ท่ีสุดของประเทศเวียดนามโดยการจาํแนกตามกาํลงัการผลิต รวมถึงยงัประกอบธุรกิจพ้ืนท่ีโรงงานให้
เช่าในประเทศเวยีดนามดว้ย ส่วน PMTS ทาํหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัหาวตัถุดิบในการผลิตปุ๋ยใหแ้ก่บาคองโค  
 
นายพรเทพ เลิศวรธรรม กล่าวสรุปภาพรวมการดาํเนินธุรกิจในปี 2559 ท่ีผ่านมาว่าบริษทัฯ ยงัคงมีผล
ประกอบการท่ีดี โดยบาคองโคยงัคงรักษาส่วนแบ่งการตลาดเอาไวไ้ด้ ถึงแม้ว่าในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตซ่ึ้งมีประเทศเวยีดนามรวมอยูด่ว้ยนั้นต่างกป็ระสบกบัปัญหาภยัแลง้และธุรกิจปุ๋ยมีการ
แข่งขนัท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ทั้ งน้ี บาคองโคมียอดขายเคมีภณัฑ์เพ่ือการเกษตรเพ่ิมข้ึนจากปี 2558 ท่ีจาํนวน 
198,541 ตนั เป็นจาํนวน 209,329 ตนัในปี 2559 โดยจาํแนกเป็นยอดขายในประเทศเวียดนาม จาํนวน 
117,822 ตนั และส่งออกจาํนวน 91,507 ตนั โดยส่วนใหญ่เป็นการส่งออกไปยงัภูมิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใตท่ี้จาํนวน 64,513 ตนั โดยเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 53 จากปี 2558    
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นายพรเทพ เลิศวรธรรม ยงัได้อธิบายรายละเอียดเก่ียวกับธุรกิจพ้ืนท่ีโรงงานให้เช่า โดยกล่าวว่า           
บาคองโคไดข้ยายพ้ืนท่ีจากเดิมจาํนวน 42,300 ตร.ม. เป็น 50,500 ตร.ม. โดยไดเ้ปิดให้บริการไปแลว้
ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2559 และมีอตัราการใชป้ระโยชน์ของพ้ืนท่ีโรงงานให้เช่าของบริษทัฯ อยู่ในระดบั
ร้อยละ 100 มาโดยตลอด และเน่ืองจากมีปริมาณอุปสงค์ของการเช่าพ้ืนท่ีโรงงานอยู่เป็นจาํนวนมาก    
บาคองโคจึงไดล้งทุนเพ่ือขยายพ้ืนท่ีโรงงานใหเ้ช่าเพ่ิมข้ึนอีกจาํนวน 20,000 ตร.ม. โดยคาดวา่จะเร่ิมเปิด
ใหบ้ริการไดภ้ายในปี 2560 น้ี 
 
นายพรเทพ เลิศวรธรรม กล่าวสรุปผลการดาํเนินงานในปี 2559 ท่ีผา่นมาวา่บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขาย
จาํนวน 3,177.7 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 2 จากปี 2558 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากภาวะราคาปุ๋ยท่ีปรับตวั
ลดลง ตามภาวะราคาตลาดของอุตสาหกรรม ทั้งในส่วนของสินคา้สาํเร็จรูปและวตัถุดิบ ส่วนอตัรากาํไร
ขั้นตน้ของบริษทัฯ เพ่ิมข้ึนจาก 786.2 ลา้นบาทในปี 2558 เป็น 897.2 ลา้นบาทในปี 2559 หรือเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 14 นอกจากน้ียงัไดอ้ธิบายวา่ ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารของบริษทัฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 21 จาก
ปีก่อนเน่ืองจากค่าใชจ่้ายในการขนส่งสินคา้สําหรับตลาดต่างประเทศและค่าใชจ่้ายทางการตลาดเพ่ิม
สูงข้ึน และสาํหรับ EBITDA ในปี 2559  นั้นอยูท่ี่จาํนวน 396.4 ลา้นบาท โดยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 14 และ
กาํไรสุทธิเพ่ิมข้ึน เป็น 277 ลา้นบาท ในปี 2559 หรือ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 19 เม่ือเทียบกบัปีก่อน 
 
หลงัจากนั้น นายซิกมนัต ์สตรอมไดแ้สดงวสิัยทศัน์โดยอธิบายถึงกลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษทัฯ ดงัน้ี 
 รักษาคุณภาพและพฒันาผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมีและผลิตภณัฑเ์คมีเพ่ือการเกษตรอ่ืนอยา่งต่อเน่ืองโดยไม่

ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 เพ่ิมปริมาณการขายปุ๋ยในประเทศเวยีดนาม  
 รักษาและพฒันาเครือข่ายการส่งออกและจดัตั้งสาํนกังานในตลาดส่งออกท่ีสาํคญัเพ่ือความสามารถ

ในการทาํกาํไร  
 ขยายพ้ืนท่ีโรงงานให้เช่าและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการดา้นโลจิสติกส์อย่างมืออาชีพ เพ่ือให้

อตัราการใชป้ระโยชน์ของพื้นท่ีโรงงานใหเ้ช่าอยูใ่นระดบัสูงสุด  
 ลงทุนในธุรกิจท่าเรือและโลจิสติกส์ท่ีช่วยส่งเสริมช่องทางการจดัจาํหน่ายในธุรกิจปุ๋ยเคมี  

 
ภายหลังจากท่ีนายซิกมันต์ สตรอม และนายพรเทพ เลิศวรธรรม รายงานเก่ียวกับแผนธุรกิจและ          
ผลประกอบการแลว้ ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ เน่ืองจากการรายงานผลการดาํเนินงานใน
วาระท่ี 2 น้ีมีขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นขอ้มูลประกอบและ
เก่ียวเน่ืองกบัวาระท่ี 3 ดว้ยประธานฯ จึงจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ซักถามเก่ียวกบัฐานะการเงินและผล
การดาํเนินงานตลอดจนขอ้มูลตวัเลขท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาํไรขาดทุนสาํหรับ
รอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และเม่ือถึงวาระท่ี 3 ประธานฯ จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
และลงมติต่อไปดว้ยเลย 
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ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 
นายประวทิย ์วโิรจน์วงษช์ยั 
ผูรั้บมอบฉนัทะ 

1. ถึงแมว้่าบริษทัฯ มียอดขายลดลงแต่มีปริมาณขายเพ่ิมข้ึน 
และมีกาํไรดีข้ึน แสดงวา่อตัรากาํไร (margin) ดีข้ึน จึงขอ
สอบถามวา่บริษทัฯ มีแนวทางอยา่งไรเพ่ือท่ีจะรักษา อตัรา
กาํไร (margin) ท่ีดีเช่นน้ีเอาไว ้

2. วิธีการตั้ งราคาสินค้าเป็นแบบการตั้ งราคาบวกต้นทุน   
(cost plus pricing) ใช่หรือไม่ 

3. ต้นทุนการขายตัวใดท่ีลดลงจนเป็นผลให้อัตรากําไร 
(margin) ดีข้ึนมากเช่นน้ี  

4. บริษทัฯ มีเงินสดมากถึง 473 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 25 
ของสินทรัพยท์ั้งหมด ขอถามวา่บริษทัฯ มีแนวทางในการ
นาํเงินสดดงักล่าวไปลงทุนอยา่งไร 

5. สอบถามตน้ทุนของการสร้างพ้ืนท่ีโรงงานให้เช่าในส่วน
เพ่ิมเติม 20,000 ตารางเมตร 

6. บริษทัฯ จะสามารถรับรู้รายไดจ้ากพ้ืนท่ีโรงงานให้เช่าได้
เม่ือใด 

7. บริษทัฯ มีแนวทางในการประชาสัมพนัธ์ธุรกิจอยา่งไรบา้ง 
เน่ืองจากเม่ือพิจารณาดูแลว้ผลประกอบการค่อนขา้งดี แต่
ราคาหุ้นของ PMTA ไม่ค่อยมีการเคล่ือนไหว ขอถามว่า
บริษทัฯ วางแผนเพ่ือพบปะนกัลงทุนในงาน Opportunity 
Day บา้งหรือไม่ 

นายพรเทพ เลิศวรธรรม 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชี
และการเงิน 

1. อธิบายว่าโดยทัว่ไปแลว้ราคาวตัถุดิบและสินคา้สําเร็จรูป
มกัจะมีราคาท่ีไปในทิศทางเดียวกนั คือ กรณีท่ีราคาของ
วัตถุดิบลดลง  ราคาของสินค้าสําเร็จรูปก็จะลดลง  ใน
ขณะเดียวกนัถา้ราคาของวตัถุดิบเพ่ิมสูงข้ึน ราคาของสินคา้
สาํเร็จรูปก็จะปรับตวัสูงตามไปดว้ย บริษทัฯ ก็จะพยายาม
รักษาระดบัอตัรากาํไร (margin) ท่ีดีเช่นน้ีเอาไวใ้หไ้ด ้

2. การตั้งราคาสินคา้ของบริษทัฯ ไม่ไดพิ้จารณาเร่ืองตน้ทุน
แต่เพียงอยา่งเดียว บริษทัฯ จาํเป็นตอ้งพิจารณาปัจจยัอ่ืนๆ 
ควบคู่ไปดว้ย เช่น ราคาสินคา้ในตลาด และดูว่าคู่แข่งราย
อ่ืนๆ มีการตั้งราคาอย่างไร แลว้บริษทัฯ จึงจะนาํปัจจยั
ต่างๆ มาพิจารณาประกอบกนัเพ่ือตดัสินใจกาํหนดราคา
สินคา้ 
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3. ตน้ทุนการขายท่ีลดลง คือ ตน้ทุนวตัถุดิบของปุ๋ย  
4. เงินสดท่ีบริษทัฯ มีอยู่นั้น ส่วนหน่ึงก็เพ่ือนาํมาจ่ายเงิน   

ปันผล อีกส่วนหน่ึงนาํมาลงทุนขยายพื้นท่ีโรงงานให้เช่า
เพ่ิมเติม และส่วนสุดทา้ยเกบ็ไวเ้พ่ือการหมุนเวยีนในธุรกิจ 

นายซิกมนัต ์สตรอม 
กรรมการผูจ้ดัการ 

5. ต้นทุนของการสร้างพ้ืนท่ีโรงงานให้เช่าอยู่ท่ีประมาณ   
3.2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

6. บริษทัฯ คาดว่าพ้ืนท่ีโรงงานให้เช่าจะสร้างแลว้เสร็จใน
เดือนกันยายน และสามารถเปิดให้บริการได้ในเดือน
ตุลาคมปีน้ี 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
ประธานกรรมการ 

7. บริษทัฯ มีการวางแผนพบปะพดูคุยกบันกัลงทุนอยูแ่ลว้ 

นายสิริศกัด์ิ วงศพิ์ชญวศิาล 
ผูถื้อหุน้ 

1. สอบถามว่าเน่ืองจากบริษทัฯ ประกอบธุรกิจในประเทศ
เวียดนาม จึงอยากทราบว่างบการเงินท่ีแสดงนั้ นมีการ
แสดงอยูใ่นสกลุเงินใด 

2. อตัราแลกเปล่ียนมีผลกบังบการเงินของบริษทัฯหรือไม่ 
นายพรเทพ เลิศวรธรรม 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชี
และการเงิน 

1. งบการเงินของบาคองโคจดัทาํในสกลุเงินเวียดนามดอง แต่
ได้แปลงค่ามาเป็นเงินบาทเพ่ือแสดงในงบการเงินของ
บริษทัฯ 

2. บริษทัฯ ใชอ้ตัราแลกเปล่ียนของธนาคารแห่งประเทศไทย
เพ่ือแปลงค่าเงินและรายงานในงบการเงิน 

นางสาวดวงทิพย ์ลาวณัษเ์สถียร 
ผูถื้อหุน้ 

บริษัทฯ  ได้ลงทุนในเร่ืองการวิจัยและพัฒนาสูตรปุ๋ย
หรือไม่  

นายซิกมนัต ์สตรอม 
กรรมการผูจ้ดัการ 

บาคองโค มีการลงทุนเพ่ือพฒันาสูตรปุ๋ยอยู่ตลอดเวลา
เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได ้
ยกตวัอยา่งเช่นในปีท่ีแลว้ท่ีเวียดนามประสบกบัภาวะแห้ง
แล้ง บริษัทฯ ก็ได้ลงทุนพฒันาสูตรปุ๋ยให้เหมาะสมกับ
พ้ืนท่ีในแต่ละจังหวดั นอกจากน้ีบริษัทฯ ยงัได้ทํางาน
ร่วมกบัศาสตราจารยใ์นมหาวิทยาลยัซ่ึงมีความเช่ียวชาญ
ในการวิจยัและพฒันาปุ๋ยเป็นอยา่งมาก เพ่ือพฒันาปุ๋ยสูตร
ต่าง  ๆ  รวมทั้ ง ร่วมมือกับคู่ค้า  (supplier)  ในการผลิต
สารเติมเตม็ใหม่ ๆ ท่ีช่วยใหป้ริมาณผลผลิตสูงข้ึน 

นายประวทิย ์วโิรจน์วงษช์ยั 
ผูรั้บมอบฉนัทะ 

เหตุใดจึงเพ่ิมกาํลงัการผลิตจาก 350,000 ตนั เป็น 450,000 
ตนั ในปี 2558 ทั้งๆ ท่ีในอตัราการผลิตเดิม บริษทัฯ กย็งัใช้
งานไดไ้ม่เตม็ท่ี 
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นายซิกมนัต ์สตรอม 
กรรมการผูจ้ดัการ 

กําลังการผลิตปุ๋ยทางใบ ข้ึนอยู่กับปริมาณการใช้ของ
เกษตรกร ส่วนกาํลงัการผลิตปุ๋ยเคมีจะข้ึนอยูก่บัฤดูกาลการ
เพาะปลูก ทั้งน้ี ปุ๋ยมีการผลิตเป็นช่วงเวลาข้ึนอยูก่บัฤดูกาล
ดว้ย ดงันั้นจึงตอ้งมีกาํลงัการผลิตท่ีเพียงพอไวเ้พ่ือรองรับ
ช่วงท่ีมีความต้องการสูง  นอกจากน้ีเพ่ือเป็นการสร้าง
สมดุลในการผลิต บริษทัฯ จึงพยายามมองหาตลาดในการ
ส่งออกท่ีมีช่วงเวลาในการใชปุ๋้ยแตกต่างไปจากประเทศ
เวียดนามและภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เช่น ประเทศ
ในแถบแอฟริกา 

นายประวทิย ์วโิรจน์วงษช์ยั 
ผูรั้บมอบฉนัทะ 

เน่ืองจาก PMTA มีบริษทัย่อย จาํนวน 2 บริษทั คือ   
บาคองโค และ  PMTS ขอสอบถามว่าบริษัทย่อยทั้ ง 2 
บริษทั นั้น เม่ือจ่ายเงินปันผลให้กบั PMTA ตอ้งเสียภาษี
หรือไม่ 

นายพรเทพ เลิศวรธรรม 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชี
และการเงิน 

สําหรับกรณีท่ีบาคองโคจ่ายเ งินปันผลมาให้  PMTA 
เขา้เกณฑเ์ร่ืองระยะเวลาการถือหุ้น จึงไดรั้บการยกเวน้ไม่
ตอ้งเสียภาษี ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บสิทธิพิเศษน้ีตลอดไปไม่มี
กําหนดระยะเวลา แต่สําหรับ PMTS ซ่ึงทําหน้าท่ีเป็น
นายหน้าในการจดัหาวตัถุดิบให้แก่บาคองโคนั้น ไม่ไดมี้
กาํไรมากมาย PMTS จึงไม่ไดจ่้ายเงินปันผลใหแ้ก่ PMTA 

 
หลงัจากท่ีได้มีการซักถามและตอบขอ้ซักถามแลว้ ประธานฯ สรุปว่าท่ีประชุมรับทราบผลการ
ดาํเนินงานประจาํปี 2559 ตามท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

 
วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2559 
 

ประธานฯ เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุน
ของบริษทัฯ สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซ่ึงผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ 
และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ แลว้ดงัปรากฏรายละเอียดตามเอกสารซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ก่อนการประชุม  
 
ประธานฯ มอบหมายใหน้ายพรเทพ เลิศวรธรรม อธิบายงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนของ
บริษทัฯ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดพิ้จารณา ซ่ึงนายพรเทพ เลิศวรธรรม 
กล่าวสรุปว่าในปี 2559 นั้น บริษทัฯ มี สินทรัพยท์ั้ งหมดจาํนวน 2,012 ลา้นบาท เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดจาํนวน 473 ลา้นบาท ลกูหน้ีการคา้จาํนวน 396 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือจาํนวน 465 ลา้น
บาท อาคารและอุปกรณ์จาํนวน 622 ลา้นบาท หน้ีสินรวมจาํนวน 323 ลา้นบาท ส่วนของผูถื้อหุน้จาํนวน 
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1,689 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 16.7 บาทต่อหุน้ รายไดร้วมจาํนวน 3,233 ลา้นบาท กาํไรขั้นตน้จาํนวน 625 
ลา้นบาท กาํไรจากการดาํเนินงานจาํนวน 334 ลา้นบาท กาํไรสุทธิจาํนวน 277 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
กาํไรต่อหุ้น 2.74 บาท เงินสดรับสุทธิจากการดาํเนินงานจาํนวน 436 ลา้นบาท เงินสดสุทธิใชใ้นการ
ลงทุนจาํนวน 54 ลา้นบาท เงินสดสุทธิใชใ้นกิจกรรมทางการเงินจาํนวน 207 ลา้นบาท เงินรับสุทธิรวม
จาํนวน 175 ลา้นบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธนัวาคม 2559 จาํนวน 473 ลา้นบาท  
 
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 
นายประวทิย ์วโิรจน์วงษช์ยั 
ผูรั้บมอบฉนัทะ 

สาเหตุใดท่ีทาํให้ลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึนจาก 254 ลา้นบาทใน
ปี 2558 เป็น 396 ล้านบาทในปี 2559 และบริษัทฯ มีวิธี
บริหารจดัการอยา่งไรไม่ใหห้น้ีกลายเป็นหน้ีสูญ 

นายพรเทพ เลิศวรธรรม 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชี
และการเงิน 

เ น่ืองจากลักษณะการดําเนินธุรกิจของบาคองโคนั้ น 
กิจกรรมทางการคา้ส่วนใหญ่จะอยูช่่วงปลายปี ประกอบกบั
บริษทัฯ มียอดขายเพ่ิมสูงข้ึน ส่งผลให้ในไตรมาสท่ี 4 ของ
ปี 2559 มีลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า แต่
อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่เคยมีปัญหาในการจัดเก็บหน้ี 
(collection period) และในขณะน้ียอดลูกหน้ีการคา้ก็ไดมี้
ลดลงแลว้ 

นายประวทิย ์วโิรจน์วงษช์ยั 
ผูรั้บมอบฉนัทะ 

บริษทัฯ มีวิธีการอย่างไรท่ีจะควบคุมไม่ให้มีหน้ีสูญ และ
ลูกค้ารายใหญ่ท่ีสามารถส่งผลกระทบต่อยอดขายของ
บริษทัฯ นั้นมียอดขายคิดเป็นร้อยละเท่าไรของรายไดร้วม 
และมีโอกาสท่ีจะเกิดหน้ีสูญจากลูกค้ารายใหญ่เหล่าน้ี
หรือไม่ อยา่งไร 

นายพรเทพ เลิศวรธรรม 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชี
และการเงิน 
 
นายซิกมนัต ์สตรอม 
กรรมการผูจ้ดัการ 

ขณะน้ีบริษทัฯ ไดด้าํเนินการวางแนวทางการบริหารจดัการ
ลูกหน้ีให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยบริษัทฯ ได้จัดทาํ
รายการส่งเสริมการขายเพ่ือจูงใจใหล้กูคา้ชาํระค่าสินคา้เป็น
เงินสด และจะไดล้ดเวลาการจดัเกบ็เงินลง  
สําหรับลูกคา้ประเภทคา้ส่งรายใหญ่นั้น มียอดซ้ือกับ  
บริษทัฯ อยูท่ี่ประมาณ 5,000-7,000 ตนัต่อปี ทั้งน้ีตั้งแต่ตน้
ปี 2559 ท่ีผ่านมาบริษทัฯได้เร่ิมให้ส่วนลดกบัลูกคา้ โดย
หากลูกค้าชําระเงินเร็วข้ึนก็จะได้ส่วนลดมากข้ึน  เช่น   
ถา้ชาํระหน้ีภายใน 15 วนั ก็จะไดรั้บส่วนลดมากกว่าชาํระ
ภายใน 20-25 วนั หรือถา้ชาํระเป็นเงินสดกจ็ะไดรั้บส่วนลด
ทันที ทั้ งน้ีลูกค้ารายใหญ่ท่ีเป็นผูค้ ้าส่งคิดเป็นประมาณ   
ร้อยละ 10  ของรายได้รวม และบริษทัฯ ไดใ้ช้มาตรการ
ควบคุมท่ีเขม้งวดทาํใหใ้นปี 2559 บริษทัฯ ไม่มีหน้ีสูญเลย  
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ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน ตามท่ีเสนอ 
 

มติ:ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากอนุมติัพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและ
งบกาํไรขาดทุนของบริษทัฯ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 
โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จาํนวน (เสียง) 82,337,742 12 717 0 
ร้อยละ 99.9999 0.0000 - - 

 
หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพิ่มเติม ทาํใหมี้ผูถื้อหุน้เป็นจาํนวน 215 
ราย นบัจาํนวนหุน้ไดร้วม 82,338,471 หุน้ 

 
วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรเงนิสํารองตามกฏหมายและการจ่ายเงนิปันผลประจําปี 2559 
 

ประธานฯ มอบหมายใหผู้ด้าํเนินการประชุมแจง้รายละเอียดของวาระท่ี 4 
 
ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดัพ.ศ. 
2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 54 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิ
ประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองเป็นจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน ดงันั้น บริษทัฯ จึงตั้งสาํรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจาํนวน 5,945,000 บาท (หา้ลา้นเกา้แสนส่ี
หม่ืนหา้พนับาท) 

ในส่วนของการจ่ายเงินปันผล นั้น บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของ
กาํไรสุทธิของงบการเงินรวมหลงัหกัภาษีเงินไดแ้ต่ไม่รวมกาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่
เกิดข้ึนจริง ทั้ งน้ี ข้ึนกับแผนการลงทุนและปัจจัยอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องโดยคณะกรรมการบริษัทฯ อาจ
พิจารณาทบทวนหรือแกไ้ขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นคร้ังคราวเพ่ือให้เป็นไปตามแผนการเติบโต
ทางธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคต ความตอ้งการใชเ้งินลงทุน และปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีเห็นสมควร ทั้งน้ี การ
จ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกําไรสะสมท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ทั้ งน้ี                
มีรายละเอียดตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล อตัราเงินปันผลท่ีเสนอจ่ายเทียบกบักาํไรสุทธิ ท่ีไดจ้ดัส่งให้
ผูถื้อหุน้ตามหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 
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คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(ก) การจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายเพ่ิมเติมเป็นเงินจาํนวน 5,945,000 บาท (ห้าลา้นเกา้แสนส่ีหม่ืน
หา้พนับาท) 

(ข) การจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดในอตัรา 1.17 บาทต่อหุน้ บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้ท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้โดยเงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือ
ปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทั ณ วนัท่ี 13 มีนาคม 2560 โดยวนัดงักล่าวคือวนั
กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล และกาํหนดใหว้นัท่ี 14 มีนาคม 2560 
เ ป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู ้ถือหุ้นเ พ่ือการรวบรวมรายช่ือผู ้ถือหุ้น  ตามมาตรา  225   ของ
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละบริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นใน
วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2560 

  ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใด 
 
ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาวาระท่ี 4 ตามท่ีคณะกรรมการฯ เสนอ 
 

 มติ:ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากอนุมติัตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ เสนอ ดงัน้ี 
 

(ก) การจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายเพ่ิมเติมเป็นเงินจาํนวน 5,945,000 บาท (ห้าลา้นเกา้แสนส่ีหม่ืน
หา้พนับาท) 

(ข) การจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดในอตัรา 1.17 บาทต่อหุน้ บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้ท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้โดยเงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือ
ปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียน ผูถื้อหุ้นของบริษทั ณ วนัท่ี 13 มีนาคม 2560 โดยวนัดงักล่าวคือวนั
กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล และกาํหนดใหว้นัท่ี 14 มีนาคม 2560
เ ป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู ้ถือหุ้นเ พ่ือการรวบรวมรายช่ือผู ้ถือหุ้น  ตามมาตรา  225   ของ
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละบริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นใน
วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2560 

โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จาํนวน (เสียง) 82,342,189 12 498 0 
ร้อยละ 99.9999 0.0000 - - 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพิ่มเติม ทาํใหมี้ผูถื้อหุน้เป็นจาํนวน 221 
ราย นบัจาํนวนหุน้ไดร้วม 82,342,699 หุน้ 

 



 

 
- 12 - 

 

วาระที ่5  พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สําหรับรอบปีบัญชี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และกาํหนดค่าสอบ
บัญชี 

 
ประธานฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุม แจง้รายละเอียดของวาระการประชุมวาระท่ี 5  
 
ผูด้าํเนินการประชุมรายงานต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ  สําหรับรอบปีบญัชี 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี รวมทั้ง
ไดใ้ห้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัฯ แลว้เพ่ืออนุมติัให้บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชี โดยมีรายนามของผูส้อบบญัชี ดงัน้ี  

 
1. นางศิริเพญ็ สุขเจริญยิง่ยง  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3636 
2. นายวรีะชยั รัตนจรัสกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323 
3.  นางสาวพรทิพย ์ริมดุสิต  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5565 

 
โดยให้ผูส้อบบญัชีท่านใดท่านหน่ึงมีอาํนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ
และงบการเงินรวมและกาํหนดเงินค่าสอบบญัชีประจาํรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  เป็น
จาํนวน 1,809,135 บาท (โดยไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ) ซ่ึงเป็นอตัราเดียวกนักบัของรอบปีบญัชี 2559  
 
ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้นไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ บริษทัย่อย 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใดอีก 
 
ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีตามท่ี
เสนอ วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
มติ: ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติอนุมติัแต่งตั้ง นางศิริเพญ็ สุขเจริญยิ่งยง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 
3636 นายวีระชยั รัตนจรัสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323 นางสาวพรทิพย ์ริมดุสิต ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตเลขท่ี 5565 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  
โดยให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ 
และงบการเงินรวม และอนุมติัค่าสอบบญัชีสําหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เป็น
จาํนวน 1,809,135 บาท โดยเป็นค่าสอบบญัชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัฯ โดยมีผล
การลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 
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หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพิ่มเติม ทาํใหมี้ผูถื้อหุ้นเป็นจาํนวน 222
ราย นบัจาํนวนหุน้ไดร้วม 82,343,656  หุน้ 

 
วาระที ่6 พจิารณาและอนุมตักิารเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 

ประธาน ฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมอ่านรายละเอียดเก่ียวกบัการประชุมวาระท่ี 6  
 
ผูด้าํเนินการประชุมแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าวาระน้ีเป็นวาระเก่ียวกับการเลือกตั้ งกรรมการแทน
กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
 
ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้ งการแกไ้ขเพ่ิมเติม)และ
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 18 กาํหนดไวว้่า ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจาก
ตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดย
จาํนวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการผูอ้อกจากตาํแหน่งตามวาระนั้น อาจจะไดรั้บเลือกตั้งเขา้
เป็นกรรมการอีกกไ็ด ้
 
ในปีน้ีกรรมการท่ีมีรายช่ือดงัต่อไปน้ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ โดยมีผลในวนัประชุมสามญั     
ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 น้ี  
 
- นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ   
- รศ. ดร. สาธิต พะเนียงทอง  
- นายสมพร จิตเป็นธม 
    
โดยผูท่ี้ไดรั้บเลือกตั้งทุกคนจะมีผลในการเป็นกรรมการนับตั้งแต่วนัท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 
2560 
 
รายละเอียดประวติัโดยสรุปของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือขา้งตน้มีรายละเอียดดงัปรากฏในส่ิงท่ีส่งมา
ดว้ย 4 ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม 
 
(กรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระเดินออกจากหอ้งประชุมในวาระน้ีเป็นการชัว่คราว) 
 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 

 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จาํนวน (เสียง) 82,342,950 12 694 0 
ร้อยละ 99.9999 0.0000 - - 
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ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใดอีก 
 
ประธานฯ ขอใหท่ี้ปรึกษากฏหมายช้ีแจงการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียง  
 
ท่ีปรึกษากฏหมายไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบวา่วาระน้ีขอให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคล ขอให้ผูถื้อหุ้นท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนให้
ชดัเจนวา่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ และส่งบตัรลงคะแนนทั้งใบ
โดยไม่ตอ้งฉีกบตัรให้แก่เจา้หนา้ท่ีเพ่ือนาํไปนบัคะแนน บริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนในวาระน้ีจากผู ้
ถือหุน้พร้อมกนัในคราวเดียว 

มติ: ท่ีประชุมพิจารณาและมีมติอนุมติัเลือกตั้งบุคคลดงัต่อไปน้ีเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ
รายละเอียดผลการลงคะแนนเสียงเป็นดงัน้ี 

 
6.1 นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ ไดรั้บแต่งตั้งให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีก

วาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จาํนวน (เสียง) 82,337,018 6,179 913 0 
ร้อยละ 99.9924 0.0075 - - 

 
6.2 รศ. ดร. สาธิต พะเนียงทอง ไดรั้บแต่งตั้งใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษทัฯ 

ต่อไปอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จาํนวน (เสียง) 82,337,018 6,179 913 0 
ร้อยละ 99.9924 0.0075 - - 

 
6.3 นายสมพร จิตเป็นธม ไดรั้บแต่งตั้งใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯต่อไปอีกวาระ

หน่ึงดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จาํนวน (เสียง) 82,337,018 6,179 913 0 
ร้อยละ 99.9924 0.0075 - - 

หมายเหตุ 1/ นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ รศ. ดร. สาธิต พะเนียงทอง และนายสมพร จิตเป็นธม เดินออกจากหอ้งประชุม
 ในระหวา่งการนบัคะแนน และกลบัเขา้หอ้งประชุมผูถื้อหุน้หลงันบัคะแนนเสร็จส้ิน 

 2/  ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม ทาํให้มีผูถื้อหุ้นเป็น
 จาํนวน 229 ราย นบัจาํนวนหุน้ไดร้วม 82,344,110  หุน้ 
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วาระที ่7 พจิารณาและอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2560 
 
ประธานฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมอ่านรายละเอียดเก่ียวกบัการประชุมวาระท่ี 7 
 
ผูด้าํเนินการประชุมรายงานว่าคณะกรรมการบริษทัฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณากาํหนดการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน
และเบ้ียประชุมสําหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย เป็นวงเงินไม่เกินจาํนวน 5,000,000 บาท 
(ห้าลา้นบาทถว้น) เพ่ือจดัสรรให้แก่กรรมการทั้งคณะโดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูมี้
อาํนาจจดัสรรเงินค่าตอบแทนประจาํปี 2560 ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดยอ่ยตามความเหมาะสม 
โดยรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม 
 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใด 
 
ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามท่ีเสนอ 
วาระน้ีจะตอ้งได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุม 
 
มติ: ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติอนุมติัค่าตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุมสาํหรับคณะกรรมการและ
กรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ สาํหรับปี 2560 เป็นเงินจาํนวนไม่เกิน 5,000,000  บาท (หา้ลา้นบาทถว้น) 
ตามท่ีคณะกรรมการฯ เสนอ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผูมี้อาํนาจจัดสรรเงิน
ค่าตอบแทนประจาํปี 2560 ใหแ้ก่กรรมการและกรรมการชุดยอ่ยตามความเหมาะสม 
 
โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จาํนวน (เสียง) 82,343,200 231 694 0 
ร้อยละ 99.9988 0.0002 0.0008 0 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพิ่มเติม ทาํใหมี้ผูถื้อหุ้นเป็นจาํนวน 231
ราย นบัจาํนวนหุน้ไดร้วม 82,344,125 หุน้ 
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วาระที ่8  พจิารณากจิการอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
 

ไม่มีวาระอ่ืนใดเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมติั 
  
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 
นายสมพงษ ์รติพิชยกลุ 
ผูรั้บมอบฉนัทะ 

เน่ืองจากปัญหาเร่ืองภาวะภยัแลง้มีแนวโน้มท่ีจะปรับตวั   
ดี ข้ึน  ขอสอบถามเร่ืองยอดขายของบริษัทฯ  ว่าในปีน้ี
คาดการณ์ว่าจะเป็นเช่นไร และอยากทราบว่าบริษัทฯ มี
นโยบายในการบริหารจดัการเร่ืองวตัถุดิบอยา่งไร จะมีการ
กกัตุนวตัถุดิบในช่วงท่ีราคาปรับตวัลดลงหรือไม่ 

นายซิกมนัต ์สตรอม 
กรรมการผูจ้ดัการ 

โดยปกติแลว้บริษทัฯ พยายามท่ีจะรักษาปริมาณการเก็บ
วตัถุดิบในปริมาณท่ีตํ่าเน่ืองจากไม่ต้องการประสบกับ
ความเส่ียงในเร่ืองตน้ทุนราคาวตัถุดิบท่ีมีการผนัผวน และ
สําหรับเร่ืองภยัแลง้นั้น บริษทัฯ คาดการณ์ว่าเม่ือภาวะภยั
แลง้คล่ีคลายลงรวมถึงการท่ีราคาของวตัถุดิบไม่ผนัผวน
มากนกั ยอดขายกน่็าจะดีข้ึนเช่นกนั  

นางสาวดวงทิพย ์ลาวณัษเ์สถียร 
ผูถื้อหุน้มา 

เม่ือพิจารณาดูแนวโนม้อุตสาหกรรมของประเทศเวียดนาม
จะเห็นว่ามีอุตสาหกรรมใหม่ๆ  เกิดข้ึน  อยากทราบว่า 
บริษัทฯ  มีความกังวลหรือไม่ว่าภาคเกษตรกรรมจะมี
ความสําคญัลดน้อยลง และจะมีกลยุทธ์ใดไปแข่งขนักับ
คู่แข่งประเภทปุ๋ยอินทรีย ์

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
ประธานกรรมการ 

บริษทัฯ มองว่าภาคการเกษตรยงัคงมีความสําคญัอยู่ไม่ใช่
เพียงแค่ในประเทศเวียดนามเท่านั้น แต่สินคา้เกษตรยงัเป็น
สินคา้ท่ีมีความตอ้งการทัว่โลก และสาํหรับเร่ืองการแข่งขนั
ในธุรกิจปุ๋ยนั้น บริษทัฯ มีการวิจยัและพฒันาเพื่อปรับปรุง
สูตรปุ๋ยอยูต่ลอดเวลา ท่ีผา่นมาบริษทัฯ ก็มีผลประกอบการ
ท่ีดีมาโดยตลอด  ดงันั้น บริษทัฯ จึงค่อนขา้งมัน่ใจในแผน
ธุรกิจของบริษทัฯ  

 
 
 
 
 
 



 

 
- 17 - 

 

เม่ือไม่มีประเดน็อ่ืนท่ีมีการเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาแลว้ประธานฯ ในการประชุมจึงไดปิ้ดการประชุมใน
เวลา 15.00  น. 

 
 

-ลายเซ็น- 
(นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ) 
ประธานกรรมการ 
ประธานในท่ีประชุม 

 
 
 
 
 
 
 

บนัทึกการประชุมโดย 
-ลายเซ็น- 

(นางสาวเปมิกา ช่วงฉํ่า) 
เลขานุการบริษทั 


