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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจําปี 2560 

บริษัท พเีอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ*งส์ จํากัด (มหาชน) 

 

เวลาและสถานที0: 
 
ประชุมเมื�อวนัจนัทร์ที� 24 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโลตสั ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิติ.  เลขที� 60    

ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
 
กรรมการและผู้บริหารที0เข้าร่วมประชุม: 

 
1. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร  
2. นางสุวิมล มหากิจศิริ กรรมการ 
3. นายเชีย วนั ฮทัโจเซฟ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกําหนด

 ค่าตอบแทน 
4. พล.ต.ท. ประกาศ ศาตะมาน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา

 และกาํหนดค่าตอบแทน 
5. รศ. ดร. สาธิต พะเนียงทอง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

 และกรรมการตรวจสอบ 
6. นายสมพร จิตเป็นธม กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการสรรหาและกําหนด

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

 และกรรมการผูจ้ดัการ 
9. นายพรเทพ เลิศวรธรรม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีและการเงิน  
 

ที0ปรึกษากฎหมายในการดําเนินการประชุม 

 

ผู้สอบบัญชีที0เข้าร่วมประชุม: 

 

 

นางสาวมนญัญา ฐิตินนัทวรรณ ที�ปรึกษากฎหมาย บริษทั นกักฏหมายกรุงเทพ จาํกดั 

นายบญัชา เดชอุดม ที�ปรึกษากฎหมาย บริษทั นกักฏหมายกรุงเทพ จาํกดั 

นายบณัฑิต ตัGงภากรณ์ ผูส้อบบญัชี บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

สิ0งที0ส่งมาด้วย 1 
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กจิการเบื*องต้น: 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที�ประชุม (“ประธานฯ”) และมอบหมายใหน้างสาว

อภิญญา ตัGงปภาวชิญ ์เป็นผูช่้วยประธานฯ และผูด้าํเนินการประชุมตามที�ไดรั้บมอบหมายจากประธานฯ 

 

นางสาวอภิญญา ตัGงปภาวิชญ ์(ผูด้าํเนินการประชุม) กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นที�มาเขา้ร่วมการประชุม และแนะนาํ

คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร ที�ปรึกษากฏหมาย ผูส้อบบญัชี และผูแ้ปลภาษา และไดแ้จง้ต่อที�ประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ที�มาประชุม

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

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

คิดเป็นร้อยละ 73.4074  ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัGงหมดของบริษทัฯ (หุ้นที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัGงหมดของบริษทัฯ มี

จาํนวนทัGงสิGน 101,200,000 หุน้) ครบเป็นองคป์ระชุม 

 

หลงัจากนัGนประธานฯ กล่าวต้อนรับผูถื้อหุ้นเขา้สู่การประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2560 ของบริษทัฯ และ

มอบหมายใหน้างสาวมนญัญา ฐิตินนัทวรรณ ที�ปรึกษากฏหมายจาก บริษทั นกักฏหมายกรุงเทพ จาํกดั เป็นผูชี้GแจงขัGนตอน

การประชุม วธีิการออกเสียงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียง 

 
นางสาวมนญัญา ฐิตินนัทวรรณ ชีGแจงขัGนตอนการประชุม วธีิการออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุน้ และการนบั

คะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระการประชุมดงันีG  
 

1. ในการประชุมจะพจิารณาวาระต่างๆ ตามลาํดบัที�กาํหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมโดยจะนาํเสนอขอ้มูลประกอบ
วาระและจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นซกัถามในวาระที�เกี�ยวขอ้งนัGน ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่านใดประสงค์จะ
ซกัถามหรือแสดงความเห็นกรุณายกมือขึGนและเดินไปยงัจุดที�ไดจ้ดัเตรียมไมโครโฟนไว ้และขอความกรุณาผูถื้อ
หุน้แนะนาํตวัก่อนซกัถามหรือแสดงความเห็น 

2. ผูถื้อหุน้รายหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ�งหุน้ต่อหนึ�งเสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่าเห็นดว้ย ไม่เห็น
ดว้ย หรืองดออกเสียง เต็มตามคะแนนเสียงที�ตนมีไดเ้พียงทางใดทางหนึ�งเท่านัGน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้น
ของตนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียง ยกเวน้กรณีของคสัโตเดียนผูรั้บมอบฉนัทะจากผูล้งทุนต่างประเทศ  

3. คะแนนเสียงที�ตอ้งใชใ้นการลงมติอนุมติัในแต่ละวาระ บริษทัฯไดแ้จง้ไวใ้นเอกสารหนงัสือเชิญประชุมแลว้และ
จะมีการแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบอีกครัG งก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป 

4. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเวน้ในวาระที� 6 เรื�องการเลือกตัGงกรรมการ ขอให้ผูถื้อหุน้ที�ไม่เห็น
ดว้ย หรือประสงคจ์ะงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนให้ชดัเจนว่าไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง เมื�อ
เรียบร้อยแลว้ โปรดยกมือขึGนเพื�อใหเ้จา้หนา้ที�ไปรับบตัรลงคะแนนจากท่านเพื�อนาํมานบัคะแนน 

สาํหรับท่านผูถ้ือหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะที�ไม่ไดส่้งบตัรลงคะแนนเสียงว่าไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง จะถือว่า
ท่านเห็นดว้ย ส่วนท่านที�ส่งบตัรลงคะแนนมาอยา่งไร จะนบัคะแนนตามบตัรลงคะแนนนัGน 
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5. สาํหรับในวาระที� 6 เรื�องการเลือกกรรมการ ขอใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่าน ทัGงที�เห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง
ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนและส่งบตัรลงคะแนนของท่านใหแ้ก่เจา้หน้าที�เพื�อนาํมานบัคะแนน บริษทัฯ จะ
เก็บบตัรลงคะแนนทุกบตัรทัGงที�เป็นการลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ทัGงนีG  จะมีการแจง้
ใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียงในเรื�องนีG อีกครัG งก่อนการลงมติในวาระดงักล่าว 

6. ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเจ้าหน้าที�จะนาํคะแนนเสียงที�ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงตามที�ท่านได้
ลงคะแนนเสียงไวใ้นบตัรลงคะแนน และคะแนนเสียงตามบตัรเสีย (ถา้มี) ในแต่ละวาระ หกัออกจากจาํนวนเสียง
ทัGงหมดที�เขา้ร่วมประชุมในวาระนัGนคะแนนเสียงนอกเหนือจากคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หรือ
บตัรเสียดงักล่าว จะนบัเป็นคะแนนเสียงที�เห็นดว้ยในวาระนัGนๆ 

ทัGงนีG  บตัรลงคะแนนเสียงใดที�ไม่สามารถแสดงถึงความประสงคข์องผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะไดอ้ย่างชดัเจน
ว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใดจะถือว่าเป็นบตัรเสีย เช่น การทาํเครื�องหมายทัGงในช่องเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย
หรือทาํเครื�องหมายไม่ชดัเจน หรือขีดฆ่าเครื�องหมายใดโดยไม่ลงลายมือชื�อกาํกบับริเวณที�ขีดฆ่า หรือการไม่ทาํ
เครื�องหมายใดๆ ในบตัรเลย เป็นตน้  โดยไม่นบัจาํนวนเสียงของบตัรเสียรวมเป็นฐานของคะแนนเสียง 

7. ในระหวา่งที�รอผลการนบัคะแนนเสียงเพื�อมิใหเ้ป็นการเสียเวลาจะมีการดาํเนินการประชุมหรือพิจารณาวาระ
ต่อไปเวน้แต่ประธานจะแจง้เป็นอยา่งอื�น 

 
 หลงัจากที�ที�ปรึกษากฎหมายไดชี้G แจงผูถื้อหุ้นแลว้ ประธานฯ ไดข้อใหมี้ผูถื้อหุ้น 2 รายมาร่วมเป็นสักขีพยานใน
การนบัคะแนนเสียงดว้ย ซึ� งมีผูถื้อหุ้น 2 รายแสดงตนขอร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน ไดแ้ก่ นางสาวสิริพร รมยลี์ 
ผูรั้บมอบฉนัทะจากนายณฐัพล บุญฤทธิ.  และนางสาวนวชพร ปริสุทธิกุล ผูรั้บมอบฉนัทะจากนายสมชยั วสุพงศโ์สธร 

 
หลงัจากนัGน ประธานฯ ไดด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงันีG  

 
วาระที0 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ซึ0งประชุมเมื0อวันที0 25 เมษายน 2559 

 
ประธานฯ เสนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 ซึ� งประชุมเมื�อวนัที� 25 เมษายน 2559 
ใหที้�ประชุมพจิารณารับรอง 
 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นใดเพิ�มเติม 
 
ประธานฯ จึงเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 
ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 25 เมษายน 2559 
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ประธานฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมประกาศผลการลงคะแนนเสียง ซึ�งมีผลคะแนนดงันีG   
 
มติ:ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 ซึ� ง
ประชุมเมื�อวนัที� 25 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นที�มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 
โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดงันีG  
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จาํนวน (เสียง) 74,312,628 12 498 0 
ร้อยละ 99.9999 0.0000 - - 

 
หมายเหตุ ในวาระนีG มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ�มเติม ทาํให้มีผูถื้อหุ้นเป็นจาํนวน 189 
ราย นบัจาํนวนหุน้ไดร้วม 74,313,138 หุน้  

 
วาระที0 2 พจิารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2559 

 
ประธานฯ มอบหมายใหน้ายซิกมนัต์ สตรอม กรรมการผูจ้ดัการ และนายพรเทพ เลิศวรธรรม ผูช่้วย
กรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีและการเงิน เป็นผูร้ายงานเกี�ยวกบัภาพรวมผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
และแนวโนม้ธุรกิจใหผู้ถื้อหุน้ทราบ  
 
นายพรเทพ เลิศวรธรรม อธิบายให้ผูถื้อหุ้นทราบถึงโครงสร้างองค์กรของ PMTA ว่าเป็นบริษทัที�
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบริษทัอื�น และมีบริษทัยอ่ย จาํนวน 2 บริษทั คือ บริษทั บาคองโค จาํกดั 
(“บาคองโค”) และบริษทั พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี (“PMTS”) โดยบาคองโค 
ประกอบธุรกิจการผลิตและจาํหน่ายเคมีภณัฑเ์พื�อการเกษตร และเป็นบริษทัเอกชนผูผ้ลิตปุ๋ยรายใหญ่
ที�สุดของประเทศเวียดนามโดยการจาํแนกตามกาํลงัการผลิต รวมถึงยงัประกอบธุรกิจพืGนที�โรงงานให้
เช่าในประเทศเวียดนามดว้ย ส่วน PMTS ทาํหนา้ที�เป็นผูจ้ดัหาวตัถุดิบในการผลิตปุ๋ยให้แก่บาคองโค  
 
นายพรเทพ เลิศวรธรรม กล่าวสรุปภาพรวมการดาํเนินธุรกิจในปี 2559 ที�ผ่านมาว่าบริษทัฯ ยงัคงมีผล
ประกอบการที�ดี โดยบาคองโคยงัคงรักษาส่วนแบ่งการตลาดเอาไวไ้ด้ ถึงแม้ว่าในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตซึ้�งมีประเทศเวยีดนามรวมอยูด่ว้ยนัGนต่างก็ประสบกบัปัญหาภยัแลง้และธุรกิจปุ๋ ยมีการ
แข่งขนัที�เพิ�มสูงขึGน ทัGงนีG  บาคองโคมียอดขายเคมีภัณฑ์เพื�อการเกษตรเพิ�มขึGนจากปี 2558 ที�จาํนวน 
198,541 ตนั เป็นจาํนวน 209,329 ตนัในปี 2559 โดยจาํแนกเป็นยอดขายในประเทศเวียดนาม จาํนวน 
117,822 ตนั และส่งออกจาํนวน 91,507 ตนั โดยส่วนใหญ่เป็นการส่งออกไปยงัภูมิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใตที้�จาํนวน 64,513 ตนั โดยเพิ�มขึGนประมาณร้อยละ 53 จากปี 2558    
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นายพรเทพ เลิศวรธรรม ยงัได้อธิบายรายละเอียดเกี�ยวกับธุรกิจพืGนที�โรงงานให้เช่า โดยกล่าวว่า           
บาคองโคได้ขยายพืGนที�จากเดิมจาํนวน 42,300 ตร.ม. เป็น 50,500 ตร.ม. โดยไดเ้ปิดให้บริการไปแลว้
ตัGงแต่ช่วงกลางปี 2559 และมีอตัราการใช้ประโยชน์ของพืGนที�โรงงานให้เช่าของบริษทัฯ อยู่ในระดบั
ร้อยละ 100 มาโดยตลอด และเนื�องจากมีปริมาณอุปสงค์ของการเช่าพืGนที�โรงงานอยู่เป็นจาํนวนมาก    
บาคองโคจึงไดล้งทุนเพื�อขยายพืGนที�โรงงานใหเ้ช่าเพิ�มขึGนอีกจาํนวน 20,000 ตร.ม. โดยคาดว่าจะเริ�มเปิด
ใหบ้ริการไดภ้ายในปี 2560 นีG  
 
นายพรเทพ เลิศวรธรรม กล่าวสรุปผลการดาํเนินงานในปี 2559 ที�ผา่นมาว่าบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขาย
จาํนวน 3,177.7 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 2 จากปี 2558 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากภาวะราคาปุ๋ยที�ปรับตวั
ลดลง ตามภาวะราคาตลาดของอุตสาหกรรม ทัGงในส่วนของสินคา้สาํเร็จรูปและวตัถุดิบ ส่วนอตัรากาํไร
ขัGนตน้ของบริษทัฯ เพิ�มขึGนจาก 786.2 ลา้นบาทในปี 2558 เป็น 897.2 ลา้นบาทในปี 2559 หรือเพิ�มขึGน
ร้อยละ 14 นอกจากนีGยงัไดอ้ธิบายวา่ ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารของบริษทัฯ เพิ�มขึGนร้อยละ 21 จาก
ปีก่อนเนื�องจากค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินคา้สําหรับตลาดต่างประเทศและค่าใช้จ่ายทางการตลาดเพิ�ม
สูงขึGน และสาํหรับ EBITDA ในปี 2559  นัGนอยูที่�จาํนวน 396.4 ลา้นบาท โดยเพิ�มขึGนร้อยละ 14 และ
กาํไรสุทธิเพิ�มขึGน เป็น 277 ลา้นบาท ในปี 2559 หรือ เพิ�มขึGนร้อยละ 19 เมื�อเทียบกบัปีก่อน 
 
หลงัจากนัGน นายซิกมนัต ์สตรอมไดแ้สดงวิสยัทศัน์โดยอธิบายถึงกลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษทัฯ ดงันีG  

• รักษาคุณภาพและพฒันาผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมีและผลิตภณัฑเ์คมีเพื�อการเกษตรอื�นอยา่งต่อเนื�องโดยไม่
ส่งผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม 

• เพิ�มปริมาณการขายปุ๋ยในประเทศเวียดนาม  

• รักษาและพฒันาเครือข่ายการส่งออกและจดัตัGงสาํนกังานในตลาดส่งออกที�สาํคญัเพื�อความสามารถ
ในการทาํกาํไร  

• ขยายพืGนที�โรงงานให้เช่าและเพิ�มประสิทธิภาพการบริการดา้นโลจิสติกส์อย่างมืออาชีพ เพื�อให้
อตัราการใชป้ระโยชน์ของพืGนที�โรงงานใหเ้ช่าอยูใ่นระดบัสูงสุด  

• ลงทุนในธุรกิจท่าเรือและโลจิสติกส์ที�ช่วยส่งเสริมช่องทางการจดัจาํหน่ายในธุรกิจปุ๋ยเคมี  
 

ภายหลังจากที�นายซิกมันต์ สตรอม และนายพรเทพ เลิศวรธรรม รายงานเกี�ยวกับแผนธุรกิจและ          
ผลประกอบการแลว้ ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ที�ประชุมทราบว่า เนื�องจากการรายงานผลการดาํเนินงานใน
วาระที� 2 นีG มีขอ้มูลเกี�ยวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ซึ� งเป็นขอ้มูลประกอบและ
เกี�ยวเนื�องกบัวาระที� 3 ดว้ยประธานฯ จึงจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นซกัถามเกี�ยวกบัฐานะการเงินและผล
การดาํเนินงานตลอดจนขอ้มูลตวัเลขที�ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาํไรขาดทุนสาํหรับ
รอบปีบญัชี สิGนสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2559 และเมื�อถึงวาระที� 3 ประธานฯ จะขอให้ที�ประชุมพิจารณา
และลงมติต่อไปดว้ยเลย 
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ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 
นายประวิทย ์วิโรจนว์งษช์ยั 
ผูรั้บมอบฉนัทะ 

1. ถึงแมว้่าบริษทัฯ มียอดขายลดลงแต่มีปริมาณขายเพิ�มขึG น 
และมีกาํไรดีขึGน แสดงว่าอตัรากาํไร (margin) ดีขึGน จึงขอ
สอบถามว่าบริษทัฯ มีแนวทางอยา่งไรเพื�อที�จะรักษา อตัรา
กาํไร (margin) ที�ดีเช่นนีG เอาไว ้

2. วิธีการตัG งราคาสินค้าเป็นแบบการตัG งราคาบวกต้นทุน    
(cost plus pricing) ใช่หรือไม่ 

3. ต้นทุนการขายตัวใดที�ลดลงจนเป็นผลให้อัตรากําไร 
(margin) ดีขึGนมากเช่นนีG   

4. บริษทัฯ มีเงินสดมากถึง 473 ลา้นบาท ซึ�งคิดเป็นร้อยละ 25 
ของสินทรัพยท์ัGงหมด ขอถามว่าบริษทัฯ มีแนวทางในการ
นาํเงินสดดงักล่าวไปลงทุนอยา่งไร 

5. สอบถามตน้ทุนของการสร้างพืGนที�โรงงานให้เช่าในส่วน
เพิ�มเติม 20,000 ตารางเมตร 

6. บริษทัฯ จะสามารถรับรู้รายไดจ้ากพืGนที�โรงงานให้เช่าได้
เมื�อใด 

7. บริษทัฯ มีแนวทางในการประชาสมัพนัธ์ธุรกิจอย่างไรบา้ง 
เนื�องจากเมื�อพิจารณาดูแลว้ผลประกอบการค่อนขา้งดี แต่
ราคาหุ้นของ PMTA ไม่ค่อยมีการเคลื�อนไหว ขอถามว่า
บริษทัฯ วางแผนเพื�อพบปะนกัลงทุนในงาน Opportunity 
Day บา้งหรือไม่ 

นายพรเทพ เลิศวรธรรม 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชี
และการเงิน 

1. อธิบายว่าโดยทั�วไปแลว้ราคาวตัถุดิบและสินคา้สําเร็จรูป
มกัจะมีราคาที�ไปในทิศทางเดียวกนั คือ กรณีที�ราคาของ
วัตถุดิบลดลง ราคาของสินค้าสําเร็จรูปก็จะลดลง ใน
ขณะเดียวกนัถา้ราคาของวตัถุดิบเพิ�มสูงขึGน ราคาของสินคา้
สาํเร็จรูปก็จะปรับตวัสูงตามไปดว้ย บริษทัฯ ก็จะพยายาม
รักษาระดบัอตัรากาํไร (margin) ที�ดีเช่นนีG เอาไวใ้หไ้ด ้

2. การตัGงราคาสินคา้ของบริษทัฯ ไม่ไดพิ้จารณาเรื�องตน้ทุน
แต่เพียงอยา่งเดียว บริษทัฯ จาํเป็นตอ้งพิจารณาปัจจยัอื�นๆ 
ควบคู่ไปดว้ย เช่น ราคาสินคา้ในตลาด และดูว่าคู่แข่งราย
อื�นๆ มีการตัGงราคาอย่างไร แล้วบริษทัฯ จึงจะนาํปัจจยั
ต่างๆ มาพิจารณาประกอบกันเพื�อตดัสินใจกาํหนดราคา
สินคา้ 
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3. ตน้ทุนการขายที�ลดลง คือ ตน้ทุนวตัถุดิบของปุ๋ย  
4. เงินสดที�บริษทัฯ มีอยู่นัGน ส่วนหนึ� งก็เพื�อนํามาจ่ายเงิน    

ปันผล อีกส่วนหนึ� งนาํมาลงทุนขยายพืGนที�โรงงานให้เช่า
เพิ�มเติม และส่วนสุดทา้ยเก็บไวเ้พื�อการหมุนเวยีนในธุรกิจ 

นายซิกมนัต ์สตรอม 
กรรมการผูจ้ดัการ 

5. ต้นทุนของการสร้างพืGนที�โรงงานให้เช่าอยู่ที�ประมาณ    
3.2 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐฯ 

6. บริษทัฯ คาดว่าพืGนที�โรงงานให้เช่าจะสร้างแล้วเสร็จใน
เดือนกันยายน และสามารถเปิดให้บริการได้ในเดือน
ตุลาคมปีนีG  

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
ประธานกรรมการ 

7. บริษทัฯ มีการวางแผนพบปะพดูคุยกบันกัลงทุนอยูแ่ลว้ 

นายสิริศกัดิ.  วงศพ์ิชญวิศาล 
ผูถื้อหุ้น 

1. สอบถามว่าเนื�องจากบริษทัฯ ประกอบธุรกิจในประเทศ
เวียดนาม จึงอยากทราบว่างบการเงินที�แสดงนัGนมีการ
แสดงอยูใ่นสกุลเงินใด 

2. อตัราแลกเปลี�ยนมีผลกบังบการเงินของบริษทัฯหรือไม่ 
นายพรเทพ เลิศวรธรรม 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชี
และการเงิน 

1. งบการเงินของบาคองโคจดัทาํในสกุลเงินเวยีดนามดอง แต่
ได้แปลงค่ามาเป็นเงินบาทเพื�อแสดงในงบการเงินของ
บริษทัฯ 

2. บริษทัฯ ใชอ้ตัราแลกเปลี�ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย
เพื�อแปลงค่าเงินและรายงานในงบการเงิน 

นางสาวดวงทิพย ์ลาวณัษเ์สถียร 
ผูถื้อหุ้น 

บริษัทฯ ได้ลงทุนในเรื� องการวิจัยและพัฒนาสูตรปุ๋ย
หรือไม่  

นายซิกมนัต ์สตรอม 
กรรมการผูจ้ดัการ 

บาคองโค มีการลงทุนเพื�อพฒันาสูตรปุ๋ยอยู่ตลอดเวลา
เพื�อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได ้
ยกตวัอย่างเช่นในปีที�แลว้ที�เวียดนามประสบกบัภาวะแห้ง
แล้ง บริษัทฯ ก็ได้ลงทุนพฒันาสูตรปุ๋ยให้เหมาะสมกับ
พืGนที�ในแต่ละจังหวดั นอกจากนีG บริษัทฯ ยงัได้ทาํงาน
ร่วมกบัศาสตราจารยใ์นมหาวิทยาลยัซึ� งมีความเชี�ยวชาญ
ในการวิจยัและพฒันาปุ๋ยเป็นอย่างมาก เพื�อพฒันาปุ๋ยสูตร
ต่าง ๆ รวมทัG ง ร่วมมือกับคู่ค้า  (supplier)  ในการผลิต
สารเติมเตม็ใหม่ ๆ ที�ช่วยใหป้ริมาณผลผลิตสูงขึGน 

นายประวิทย ์วิโรจนว์งษช์ยั 
ผูรั้บมอบฉนัทะ 

เหตุใดจึงเพิ�มกาํลงัการผลิตจาก 350,000 ตนั เป็น 450,000 
ตนั ในปี 2558 ทัGงๆ ที�ในอตัราการผลิตเดิม บริษทัฯ ก็ยงัใช้
งานไดไ้ม่เตม็ที� 
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นายซิกมนัต ์สตรอม 
กรรมการผูจ้ดัการ 

กําลังการผลิตปุ๋ยทางใบ ขึG นอยู่กับปริมาณการใช้ของ
เกษตรกร ส่วนกาํลงัการผลิตปุ๋ยเคมีจะขึGนอยูก่บัฤดูกาลการ
เพาะปลกู ทัGงนีG  ปุ๋ยมีการผลิตเป็นช่วงเวลาขึGนอยูก่บัฤดูกาล
ดว้ย ดงันัGนจึงตอ้งมีกาํลงัการผลิตที�เพียงพอไวเ้พื�อรองรับ
ช่วงที�มีความต้องการสูง  นอกจากนีG เพื�อเป็นการสร้าง
สมดุลในการผลิต บริษทัฯ จึงพยายามมองหาตลาดในการ
ส่งออกที�มีช่วงเวลาในการใช้ปุ๋ยแตกต่างไปจากประเทศ
เวยีดนามและภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เช่น ประเทศ
ในแถบแอฟริกา 

นายประวิทย ์วิโรจนว์งษช์ยั 
ผูรั้บมอบฉนัทะ 

เนื�องจาก PMTA มีบริษัทย่อย จ ํานวน 2 บริษัท คือ          
บาคองโค และ PMTS ขอสอบถามว่าบริษัทย่อยทัG ง 2 
บริษทั นัGน เมื�อจ่ายเงินปันผลให้กับ PMTA ตอ้งเสียภาษี
หรือไม่ 

นายพรเทพ เลิศวรธรรม 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชี
และการเงิน 

สําหรับกรณีที�บาคองโคจ่ายเ งินปันผลมาให้ PMTA 
เขา้เกณฑ์เรื�องระยะเวลาการถือหุ้น จึงไดรั้บการยกเวน้ไม่
ตอ้งเสียภาษี ซึ� งบริษทัฯ ไดรั้บสิทธิพิเศษนีGตลอดไปไม่มี
กําหนดระยะเวลา แต่สําหรับ PMTS ซึ� งทาํหน้าที� เป็น
นายหน้าในการจดัหาวตัถุดิบให้แก่บาคองโคนัGน ไม่ไดมี้
กาํไรมากมาย PMTS จึงไม่ไดจ่้ายเงินปันผลใหแ้ก่ PMTA 

 
หลงัจากที�ได้มีการซักถามและตอบข้อซักถามแลว้ ประธานฯ สรุปว่าที�ประชุมรับทราบผลการ
ดาํเนินงานประจาํปี 2559 ตามที�บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

 

วาระที0 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ สําหรับปีสิ*นสุดวันที0 31 ธันวาคม 

2559 

 
ประธานฯ เสนอใหที้�ประชุมพิจารณาและอนุมติัพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุน
ของบริษทัฯ สาํหรับปีสิGนสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2559 ซึ� งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ 
และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ แลว้ดงัปรากฏรายละเอียดตามเอกสารซึ�งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ก่อนการประชุม  
 
ประธานฯ มอบหมายใหน้ายพรเทพ เลิศวรธรรม อธิบายงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนของ
บริษทัฯ สาํหรับปีสิGนสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 เพื�อให้ผูถื้อหุ้นไดพ้ิจารณา ซึ�งนายพรเทพ เลิศวรธรรม 
กล่าวสรุปว่าในปี 2559 นัGน บริษทัฯ มี สินทรัพยท์ัGงหมดจาํนวน 2,012 ลา้นบาท เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดจาํนวน 473 ลา้นบาท ลกูหนีG การคา้จาํนวน 396 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือจาํนวน 465 ลา้น
บาท อาคารและอุปกรณ์จาํนวน 622 ลา้นบาท หนีG สินรวมจาํนวน 323 ลา้นบาท ส่วนของผูถื้อหุ้นจาํนวน 
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1,689 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 16.7 บาทต่อหุ้น รายไดร้วมจาํนวน 3,233 ลา้นบาท กาํไรขัGนตน้จาํนวน 625 
ลา้นบาท กาํไรจากการดาํเนินงานจาํนวน 334 ลา้นบาท กาํไรสุทธิจาํนวน 277 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
กาํไรต่อหุ้น 2.74 บาท เงินสดรับสุทธิจากการดาํเนินงานจาํนวน 436 ลา้นบาท เงินสดสุทธิใช้ในการ
ลงทุนจาํนวน 54 ลา้นบาท เงินสดสุทธิใชใ้นกิจกรรมทางการเงินจาํนวน 207 ลา้นบาท เงินรับสุทธิรวม
จาํนวน 175 ลา้นบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธนัวาคม 2559 จาํนวน 473 ลา้นบาท  
 
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ซกัถาม 
 
นายประวิทย ์วิโรจนว์งษช์ยั 
ผูรั้บมอบฉนัทะ 

สาเหตุใดที�ทาํให้ลูกหนีG การคา้เพิ�มขึGนจาก 254 ลา้นบาทใน
ปี 2558 เป็น 396 ล้านบาทในปี 2559 และบริษัทฯ มีวิธี
บริหารจดัการอยา่งไรไม่ให้หนีGกลายเป็นหนีG สูญ 

นายพรเทพ เลิศวรธรรม 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชี
และการเงิน 

เนื� องจากลักษณะการดําเนินธุรกิจของบาคองโคนัG น 
กิจกรรมทางการคา้ส่วนใหญ่จะอยูช่่วงปลายปี ประกอบกบั
บริษทัฯ มียอดขายเพิ�มสูงขึGน ส่งผลให้ในไตรมาสที� 4 ของ
ปี 2559 มีลูกหนีG การคา้เพิ�มขึGนเมื�อเทียบกับปีก่อนหน้า แต่
อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่เคยมีปัญหาในการจัดเก็บหนีG  
(collection period) และในขณะนีGยอดลูกหนีGการคา้ก็ไดมี้
ลดลงแลว้ 

นายประวิทย ์วิโรจนว์งษช์ยั 
ผูรั้บมอบฉนัทะ 

บริษทัฯ มีวิธีการอย่างไรที�จะควบคุมไม่ให้มีหนีG สูญ และ
ลูกค้ารายใหญ่ที�สามารถส่งผลกระทบต่อยอดขายของ
บริษทัฯ นัGนมียอดขายคิดเป็นร้อยละเท่าไรของรายไดร้วม 
และมีโอกาสที�จะเกิดหนีG สูญจากลูกค้ารายใหญ่เหล่านีG
หรือไม่ อยา่งไร 

นายพรเทพ เลิศวรธรรม 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชี
และการเงิน 
 
นายซิกมนัต ์สตรอม 
กรรมการผูจ้ดัการ 

ขณะนีGบริษทัฯ ไดด้าํเนินการวางแนวทางการบริหารจดัการ
ลูกหนีG ให้มีประสิทธิภาพมากขึG น โดยบริษทัฯ ได้จัดทาํ
รายการส่งเสริมการขายเพื�อจงูใจใหล้กูคา้ชาํระค่าสินคา้เป็น
เงินสด และจะไดล้ดเวลาการจดัเก็บเงินลง  
สําหรับลูกค้าประเภทค้าส่งรายใหญ่นัGน มียอดซืG อกับ  
บริษทัฯ อยูที่�ประมาณ 5,000-7,000 ตนัต่อปี ทัGงนีG ตัGงแต่ตน้
ปี 2559 ที�ผ่านมาบริษทัฯได้เริ�มให้ส่วนลดกับลูกค้า โดย
หากลูกค้าชําระเงินเร็วขึG นก็จะได้ส่วนลดมากขึG น เช่น       
ถา้ชาํระหนีG ภายใน 15 วนั ก็จะไดรั้บส่วนลดมากกว่าชาํระ
ภายใน 20-25 วนั หรือถา้ชาํระเป็นเงินสดก็จะไดรั้บส่วนลด
ทนัที ทัG งนีG ลูกค้ารายใหญ่ที�เป็นผู ้ค้าส่งคิดเป็นประมาณ   
ร้อยละ 10  ของรายได้รวม และบริษทัฯ ได้ใช้มาตรการ
ควบคุมที�เขม้งวดทาํใหใ้นปี 2559 บริษทัฯ ไม่มีหนีG สูญเลย  
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ประธานฯ ขอใหที้�ประชุมพิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน ตามที�เสนอ 
 

มติ:ที�ประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากอนุมติัพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและ
งบกาํไรขาดทุนของบริษทัฯ สาํหรับปีสิGนสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 
 
โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดงันีG  

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

 
หมายเหตุ ในวาระนีG มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ�มเติม ทาํให้มีผูถื้อหุ้นเป็นจาํนวน 215 
ราย นบัจาํนวนหุน้ไดร้วม 82,338,471 หุน้ 

 
วาระที0 4 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสํารองตามกฏหมายและการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2559 

 
ประธานฯ มอบหมายใหผู้ด้าํเนินการประชุมแจง้รายละเอียดของวาระที� 4 
 
ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ต่อที�ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดัพ.ศ. 
2535 (รวมทัGงที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) และข้อบงัคบับริษทัฯ ขอ้ 54 บริษทัฯ ต้องจดัสรรกําไรสุทธิ
ประจาํปีส่วนหนึ� งไวเ้ป็นทุนสํารองเป็นจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองนีG จะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน ดงันัGน บริษทัฯ จึงตัGงสาํรองตามกฎหมายเพิ�มเติมอีกจาํนวน 5,945,000 บาท (ห้าลา้นเกา้แสนสี�
หมื�นหา้พนับาท) 

ในส่วนของการจ่ายเงินปันผล นัGน บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 25 ของ
กาํไรสุทธิของงบการเงินรวมหลงัหกัภาษีเงินไดแ้ต่ไม่รวมกาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่
เกิดขึG นจริง ทัGงนีG  ขึG นกับแผนการลงทุนและปัจจัยอื�นๆที�เกี�ยวข้องโดยคณะกรรมการบริษัทฯ อาจ
พิจารณาทบทวนหรือแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครัG งคราวเพื�อให้เป็นไปตามแผนการเติบโต
ทางธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคต ความตอ้งการใชเ้งินลงทุน และปัจจยัดา้นอื�นๆ ที�เห็นสมควร ทัGงนีG  การ
จ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกําไรสะสมที�ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ทัGงนีG                 
มีรายละเอียดตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล อตัราเงินปันผลที�เสนอจ่ายเทียบกบักาํไรสุทธิ ที�ไดจ้ดัส่งให้
ผูถื้อหุ้นตามหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 
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คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอที�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัเรื�องดงัต่อไปนีG  

(ก) การจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายเพิ�มเติมเป็นเงินจาํนวน 5,945,000 บาท (ห้าลา้นเกา้แสนสี�หมื�น
หา้พนับาท) 

(ข) การจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดในอตัรา 1.17 บาทต่อหุ้น บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อ
หุน้ที�มีรายชื�อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ือหุน้โดยเงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นที�มีรายชื�อ
ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทั ณ วนัที� 13 มีนาคม 2560 โดยวนัดงักล่าวคือวนั
กาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้น (Record Date) ที�มีสิทธิรับเงินปันผล และกาํหนดให้วนัที� 14 มีนาคม 2560 
เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื�อการรวบรวมรายชื�อผู ้ถือหุ้น ตามมาตรา  225   ของ
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละบริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นใน
วนัที� 19 พฤษภาคม 2560 

  ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นอื�นใด 
 
ประธานฯ ขอใหที้�ประชุมพิจารณาวาระที� 4 ตามที�คณะกรรมการฯ เสนอ 
 

 มติ:ที�ประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากอนุมติัตามที�คณะกรรมการบริษทัฯ เสนอ ดงันีG  
 

(ก) การจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายเพิ�มเติมเป็นเงินจาํนวน 5,945,000 บาท (ห้าลา้นเกา้แสนสี�หมื�น
หา้พนับาท) 

(ข) การจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดในอตัรา 1.17 บาทต่อหุ้น บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อ
หุน้ที�มีรายชื�อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ือหุน้โดยเงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นที�มีรายชื�อ
ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน ผูถื้อหุ้นของบริษทั ณ วนัที� 13 มีนาคม 2560 โดยวนัดงักล่าวคือวนั
กาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้น (Record Date) ที�มีสิทธิรับเงินปันผล และกาํหนดให้วนัที� 14 มีนาคม 2560
เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื�อการรวบรวมรายชื�อผู ้ถือหุ้น  ตามมาตรา  225   ของ
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละบริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นใน
วนัที� 19 พฤษภาคม 2560 

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

หมายเหตุ ในวาระนีG มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ�มเติม ทาํให้มีผูถื้อหุ้นเป็นจาํนวน 221 
ราย นบัจาํนวนหุน้ไดร้วม 82,342,699 หุน้ 
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วาระที0 5  พจิารณาอนุมัติการแต่งตั*งผู้สอบบัญชี สําหรับรอบปีบัญชี สิ*นสุดวันที0 31 ธันวาคม 2560 และกําหนดค่าสอบ

บัญชี 

 
ประธานฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุม แจง้รายละเอียดของวาระการประชุมวาระที� 5  
 
ผูด้าํเนินการประชุมรายงานต่อที�ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ  สาํหรับรอบปีบญัชี 2560 สิGนสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี รวมทัGง
ไดใ้ห้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัฯ แลว้เพื�ออนุมติัให้บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชี โดยมีรายนามของผูส้อบบญัชี ดงันีG   

 
1. นางศิริเพญ็ สุขเจริญยิ�งยง  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 3636 
2. นายวีระชยั รัตนจรัสกุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4323 
3.  นางสาวพรทิพย ์ริมดุสิต  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 5565 

 
โดยให้ผูส้อบบญัชีท่านใดท่านหนึ� งมีอาํนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ
และงบการเงินรวมและกาํหนดเงินค่าสอบบญัชีประจาํรอบปีบญัชี สิGนสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560  เป็น
จาํนวน 1,809,135 บาท (โดยไม่รวมค่าใชจ่้ายอื�นๆ) ซึ� งเป็นอตัราเดียวกนักบัของรอบปีบญัชี 2559  
 
ทัGงนีG  ผูส้อบบญัชีตามรายชื�อที�เสนอมานัGนไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนได้เสียกบับริษทัฯ บริษทัย่อย 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซกัถาม 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอื�นใดอีก 
 
ประธานฯ ขอให้ที�ประชุมพิจารณาและอนุมติัการแต่งตัGงผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีตามที�
เสนอ วาระนีG จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
มติ: ที�ประชุมพิจารณาแลว้ลงมติอนุมติัแต่งตัGง นางศิริเพญ็ สุขเจริญยิ�งยง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 
3636 นายวีระชยั รัตนจรัสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4323 นางสาวพรทิพย ์ริมดุสิต ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตเลขที� 5565 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํรอบปีบญัชี สิGนสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560  
โดยให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ�งเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ 
และงบการเงินรวม และอนุมติัค่าสอบบญัชีสําหรับรอบปีบญัชี สิGนสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560 เป็น
จาํนวน 1,809,135 บาท โดยเป็นค่าสอบบญัชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัฯ โดยมีผล
การลงคะแนนเสียง ดงันีG  
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หมายเหตุ ในวาระนีG มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ�มเติม ทาํให้มีผูถื้อหุ้นเป็นจาํนวน 222
ราย นบัจาํนวนหุน้ไดร้วม 82,343,656  หุน้ 

 
วาระที0 6 พิจารณาและอนุมัติการเลอืกตั*งกรรมการแทนกรรมการที0ออกตามวาระ 

 
ประธาน ฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมอ่านรายละเอียดเกี�ยวกบัการประชุมวาระที� 6  
 
ผูด้ ําเนินการประชุมแจ้งให้ที�ประชุมทราบว่าวาระนีG เป็นวาระเกี�ยวกับการเลือกตัG งกรรมการแทน
กรรมการที�จะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
 
ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัGงการแก้ไขเพิ�มเติม)และ
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 18 กาํหนดไวว้่า ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครัG ง ให้กรรมการออกจาก
ตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการที�จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดย
จาํนวนที�ใกลที้�สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการผูอ้อกจากตาํแหน่งตามวาระนัGน อาจจะไดร้ับเลือกตัGงเขา้
เป็นกรรมการอีกก็ได ้
 
ในปีนีG กรรมการที�มีรายชื�อดงัต่อไปนีG จะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ โดยมีผลในวนัประชุมสามญั     
ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 นีG   
 
- นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ   
- รศ. ดร. สาธิต พะเนียงทอง  
- นายสมพร จิตเป็นธม 
    
โดยผูท้ี�ไดรั้บเลือกตัGงทุกคนจะมีผลในการเป็นกรรมการนับตัGงแต่วนัที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 
2560 
 
รายละเอียดประวติัโดยสรุปของบุคคลที�ไดร้ับการเสนอชื�อขา้งตน้มีรายละเอียดดงัปรากฏในสิ�งที�ส่งมา
ดว้ย 4 ซึ�งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม 
 
(กรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระเดินออกจากหอ้งประชุมในวาระนีG เป็นการชั�วคราว) 
 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซกัถาม 

 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จาํนวน (เสียง) 82,342,950 12 694 0 
ร้อยละ 99.9999 0.0000 - - 
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ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอื�นใดอีก 
 
ประธานฯ ขอใหที้�ปรึกษากฏหมายชีGแจงการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียง  
 
ที�ปรึกษากฏหมายไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบว่าวาระนีG ขอให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตัGงกรรมการเป็น
รายบุคคล ขอให้ผูถื้อหุ้นที�เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนให้
ชดัเจนว่าเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อ และส่งบตัรลงคะแนนทัGงใบ
โดยไม่ตอ้งฉีกบตัรให้แก่เจา้หน้าที�เพื�อนาํไปนบัคะแนน บริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนในวาระนีG จากผู ้
ถือหุน้พร้อมกนัในคราวเดียว 

มติ: ที�ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมติัเลือกตัGงบุคคลดงัต่อไปนีG เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ
รายละเอียดผลการลงคะแนนเสียงเป็นดงันีG  

 
6.1 นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ ไดร้ับแต่งตัGงให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีก

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

 
6.2 รศ. ดร. สาธิต พะเนียงทอง ไดร้ับแต่งตัGงให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษทัฯ 

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

 
6.3 นายสมพร จิตเป็นธม ไดร้ับแต่งตัGงใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯต่อไปอีกวาระ

หนึ�งดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนีG  
 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 เดินออกจากห้องประชุม
 ในระหวา่งการนบัคะแนน และกลบัเขา้หอ้งประชุมผูถื้อหุน้หลงันบัคะแนนเสร็จสิGน 

 2/  ในวาระนีG มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ�มเติม ทาํให้มีผูถื้อหุ้นเป็น
 จาํนวน 229 ราย นบัจาํนวนหุน้ไดร้วม 82,344,110  หุน้ 
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วาระที0 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2560 
 
ประธานฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมอ่านรายละเอียดเกี�ยวกบัการประชุมวาระที� 7 
 
ผูด้าํเนินการประชุมรายงานว่าคณะกรรมการบริษทัฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอใหที้�ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณากาํหนดการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน
และเบีGยประชุมสําหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย เป็นวงเงินไม่เกินจาํนวน 5,000,000 บาท 
(ห้าลา้นบาทถว้น) เพื�อจดัสรรใหแ้ก่กรรมการทัGงคณะโดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูมี้
อาํนาจจดัสรรเงินค่าตอบแทนประจาํปี 2560 ใหแ้ก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม 
โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 5 ซึ� งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม 
 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซกัถาม  
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอื�นใด 
 
ประธานฯ ขอให้ที�ประชุมพิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามที�เสนอ 
วาระนีG จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทัGงหมดของผูถื้อหุ้นที�มา
ประชุม 
 
มติ: ที�ประชุมพิจารณาแลว้ลงมติอนุมติัค่าตอบแทนรายเดือนและเบีGยประชุมสาํหรับคณะกรรมการและ
กรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ สาํหรับปี 2560 เป็นเงินจาํนวนไม่เกิน 5,000,000  บาท (ห้าลา้นบาทถว้น) 
ตามที�คณะกรรมการฯ เสนอ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผูมี้อาํนาจจัดสรรเงิน
ค่าตอบแทนประจาํปี 2560 ใหแ้ก่กรรมการและกรรมการชุดยอ่ยตามความเหมาะสม 
 
โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดงันีG  

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

หมายเหตุ ในวาระนีG มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ�มเติม ทาํให้มีผูถื้อหุ้นเป็นจาํนวน 231
ราย นบัจาํนวนหุน้ไดร้วม 82,344,125 หุน้ 
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วาระที0 8  พจิารณากจิการอื0นๆ (ถ้ามี) 
 

ไม่มีวาระอื�นใดเสนอเพื�อพิจารณาอนุมติั 
  
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 
นายสมพงษ ์รติพิชยกุล 
ผูรั้บมอบฉนัทะ 

เนื�องจากปัญหาเรื� องภาวะภัยแลง้มีแนวโน้มที�จะปรับตัว    
ดีขึG น ขอสอบถามเรื� องยอดขายของบริษัทฯ ว่าในปีนีG
คาดการณ์ว่าจะเป็นเช่นไร และอยากทราบว่าบริษัทฯ มี
นโยบายในการบริหารจดัการเรื�องวตัถุดิบอย่างไร จะมีการ
กกัตุนวตัถุดิบในช่วงที�ราคาปรับตวัลดลงหรือไม่ 

นายซิกมนัต ์สตรอม 
กรรมการผูจ้ดัการ 

โดยปกติแลว้บริษทัฯ พยายามที�จะรักษาปริมาณการเก็บ
วตัถุดิบในปริมาณที�ต ํ� าเนื�องจากไม่ต้องการประสบกับ
ความเสี�ยงในเรื�องตน้ทุนราคาวตัถุดิบที�มีการผนัผวน และ
สําหรับเรื�องภยัแลง้นัGน บริษทัฯ คาดการณ์ว่าเมื�อภาวะภยั
แล้งคลี�คลายลงรวมถึงการที�ราคาของวตัถุดิบไม่ผนัผวน
มากนกั ยอดขายก็น่าจะดีขึGนเช่นกนั  

นางสาวดวงทิพย ์ลาวณัษเ์สถียร 
ผูถื้อหุ้น 

เมื�อพิจารณาดูแนวโน้มอุตสาหกรรมของประเทศเวียดนาม
จะเห็นว่ามีอุตสาหกรรมใหม่ๆ เกิดขึG น อยากทราบว่า 
บริษัทฯ มีความกังวลหรือไม่ว่าภาคเกษตรกรรมจะมี
ความสําคญัลดน้อยลง และจะมีกลยุทธ์ใดไปแข่งขันกับ
คู่แข่งประเภทปุ๋ยอินทรีย ์

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
ประธานกรรมการ 

บริษทัฯ มองว่าภาคการเกษตรยงัคงมีความสําคญัอยูไ่ม่ใช่
เพียงแค่ในประเทศเวียดนามเท่านัGน แต่สินคา้เกษตรยงัเป็น
สินคา้ที�มีความตอ้งการทั�วโลก และสาํหรับเรื�องการแข่งขนั
ในธุรกิจปุ๋ยนัGน บริษทัฯ มีการวิจยัและพฒันาเพื�อปรับปรุง
สูตรปุ๋ยอยู่ตลอดเวลา ที�ผ่านมาบริษทัฯ ก็มีผลประกอบการ
ที�ดีมาโดยตลอด  ดงันัGน บริษทัฯ จึงค่อนขา้งมั�นใจในแผน
ธุรกิจของบริษทัฯ  
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เมื�อไม่มีประเดน็อื�นที�มีการเสนอต่อที�ประชุมเพื�อพจิารณาแลว้ประธานฯ ในการประชุมจึงไดปิ้ดการประชุมใน
เวลา 15.00  น. 

 
 

-ลายเซ็น- 

(นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ) 
ประธานกรรมการ 
ประธานในที�ประชุม 

 
 
 
 
 
 
 

บนัทึกการประชุมโดย 
-ลายเซ็น- 

(นางสาวเปมิกา ช่วงฉํ�า) 
เลขานุการบริษทั 


