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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 

ของ 

บริษัท พเีอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) 

 

เวลาและสถานที ่

ประชุมเม่ือวนัจนัทร์ท่ี 23 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโลตสั ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ เลขท่ี 60           

ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  

เร่ิมการประชุม 

ณ เวลาเร่ิมการประชุม ประธานกรรมการ ทาํหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม (“ประธานฯ”)  และมอบหมายใหน้างสาว

อภิญญา ตั้งปภาวิชญ ์เป็นผูด้าํเนินการประชุม และนางสาวเปมิกา ช่วงฉํ่า เลขานุการบริษทั เป็นผูป้ระกาศผลคะแนนในแต่

ละวาระ 

ผูด้าํเนินการประชุม ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ เม่ือเร่ิมเปิด

ประชุมมีจาํนวนรวมทั้งส้ิน 155 ราย รวมจาํนวนหุ้นไดท้ั้งส้ิน 80,227,783 หุ้น หรือร้อยละ 79.2765 ของจาํนวนหุ้นท่ี

จาํหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ (หุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ มีจาํนวนทั้งส้ิน 101,200,000 หุน้) ครบเป็นองค์

ประชุม แลว้แนะนาํกรรมการและผูบ้ริหารซ่ึงเขา้ร่วมการประชุมและตอบขอ้ซักถาม รวมทั้งแนะนาํผูเ้ก่ียวขอ้งในการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 ดงัน้ี 

กรรมการและผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร  

2. พล.ต.ท. ประกาศ ศาตะมาน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา

 และกาํหนดค่าตอบแทน 

3. รศ. ดร. สาธิต พะเนียงทอง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 และกรรมการตรวจสอบ 

4. นายรพี ม่วงนนท ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

5. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา กรรมการ กรรมการบริหาร  และกรรมการสรรหาและกําหนด

 ค่าตอบแทน 

6. นายซิกมนัต ์สตรอม กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

 และกรรมการผูจ้ดัการ 

7. นายพรเทพ เลิศวรธรรม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีและการเงิน  

(กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 75 ของกรรมการทั้งหมดของบริษทัฯ) 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 
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กรรมการทีล่าประชุม 

1. นางสุวมิล มหากิจศิริ กรรมการ 

2. นายสมพร จิตเป็นธม กรรมการ กรรมการบริหาร  และกรรมการสรรหาและกําหนด

 ค่าตอบแทน 

ทีป่รึกษากฎหมายในการดาํเนินการประชุม 

ผู้สอบบัญชีทีเ่ข้าร่วมประชุม: 

เพ่ือใหก้ารประชุมเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ผูด้าํเนินการประชุมจึงไดช้ี้แจงขั้นตอนการประชุม วธีิการออกเสียง

ลงคะแนนของผูถื้อหุน้ และการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ดงัน้ี 

1. ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลาํดบัท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมโดยจะนาํเสนอขอ้มูลประกอบวาระ

และจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามในวาระท่ีเก่ียวขอ้งนั้น ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่านใดประสงคจ์ะซักถาม

หรือแสดงความเห็นกรุณายกมือข้ึนและเดินไปยงัจุดท่ีไดจ้ดัเตรียมไมโครโฟนไว ้และขอความกรุณาผูถื้อหุ้นแนะนาํ

ตวัก่อนซกัถามหรือแสดงความเห็น 

2. ผูถื้อหุน้รายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละวาระวา่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 

หรืองดออกเสียง เตม็ตามคะแนนเสียงท่ีตนมีไดเ้พียงทางใดทางหน่ึงเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ของตนเพ่ือ

แยกการลงคะแนนเสียง ยกเวน้กรณีของคสัโตเดียนผูรั้บมอบฉนัทะจากผูล้งทุนต่างประเทศ  

3. คะแนนเสียงท่ีตอ้งใชใ้นการลงมติอนุมติัในแต่ละวาระ บริษทัฯ ไดแ้จง้ไวใ้นเอกสารหนงัสือเชิญประชุมแลว้และจะมี

การแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบอีกคร้ังก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป 

4. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเวน้ในวาระท่ี 6 เร่ืองการเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นดว้ย 

หรือประสงคจ์ะงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนให้ชดัเจนวา่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง เม่ือเรียบร้อย

แลว้ โปรดยกมือข้ึนเพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีไปรับบตัรลงคะแนนเพ่ือนาํมานบัคะแนน 

นางภชัฎา หม่ืนทอง บริษทั คมัปะนี เซเครทแทรี จาํกดั 

นางภทัรสุรางค ์เฉลิมนนท ์ สาํนกังานกฎหมาย เอเบิล แอนด ์พริมพต์นั จาํกดั 

นางสาวพรทิพย ์ริมดุสิต บริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั 
  

ล่ามแปลภาษา  

ดร. ชนนัธร กถาเสนีย ์ บริษทั ยนีูค ทรานสเลชัน่ จาํกดั 
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 สําหรับผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีไม่ไดส่้งบตัรลงคะแนนเสียงว่าไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง จะถือว่าท่านเห็น

ดว้ย ส่วนท่านท่ีส่งบตัรลงคะแนนมาอยา่งไร จะนบัคะแนนตามบตัรลงคะแนนนั้น 

5. สาํหรับในวาระท่ี 6 เร่ืองการเลือกตั้งกรรมการเป็นการเลือกตั้งกรรมการรายบุคคลขอใหผู้ถื้อหุ้นทุกท่านทั้งท่ีเห็นดว้ย 

ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน และส่งบตัรลงคะแนนของท่านให้แก่เจา้หน้าท่ีเพ่ือ

นาํไปนบัคะแนน บริษทัฯ จะเกบ็บตัรลงคะแนนทุกบตัร เพ่ือใหเ้ป็นไปตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

6. ในการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระเจา้หนา้ท่ีจะนาํคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงตามท่ีท่านไดล้งคะแนน

เสียงไวใ้นบตัรลงคะแนน และคะแนนเสียงตามบตัรเสีย (ถา้มี) ในแต่ละวาระ หกัออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วม

ประชุมในวาระนั้น คะแนนเสียงนอกเหนือจากคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หรือบตัรเสียดงักล่าว จะ

นบัเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ 

 ทั้งน้ี บตัรลงคะแนนเสียงใดท่ีไม่สามารถแสดงถึงความประสงคข์องผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะไดอ้ยา่งชดัเจนวา่จะ

ลงคะแนนเสียงไปในทางใดจะถือวา่เป็นบตัรเสีย เช่น การทาํเคร่ืองหมายทั้งในช่องเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยหรือทาํ

เคร่ืองหมายไม่ชดัเจน หรือขีดฆ่าเคร่ืองหมายใดโดยไม่ลงลายมือช่ือกาํกบับริเวณท่ีขีดฆ่า เป็นตน้ โดยไม่นบัจาํนวน

เสียงของบตัรเสียรวมเป็นฐานของคะแนนเสียง 

7. ในระหวา่งท่ีรอผลการนบัคะแนนเสียงเพ่ือมิใหเ้ป็นการเสียเวลาจะมีการดาํเนินการประชุมหรือพิจารณาวาระต่อไปเวน้

แต่ประธานจะแจง้เป็นอยา่งอ่ืน 

 

 หลงัจากท่ีผูด้าํเนินการประชุมไดช้ี้แจงผูถื้อหุน้แลว้ ประธานฯ ไดข้อให้มีผูถื้อหุน้ 2 รายมาร่วมเป็นสักขีพยานใน

การนับคะแนนเสียงดว้ย ซ่ึงมีผูถื้อหุ้น 2 รายแสดงตนขอร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ไดแ้ก่ นางสาวชญัญานุช   

งามสะอาด ผูรั้บมอบฉนัทะจากนายชยัยศ เขมษัเฐียร และนางสาวสุชาดา ชยันิคม ผูรั้บมอบฉนัทะจากนางสาวปัทมาลย ์เพญ็สุต 

  

หลงัจากนั้น ประธานดาํเนินการประชุมตามลาํดบัวาระท่ีไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม ดงัน้ี 

 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ซ่ึงประชุมเมือ่วนัที ่24 เมษายน 2560 

ประธานฯ จึงเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 

ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2560 ตามท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถาม และไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นใดเพ่ิมเติม 

ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560

ตามท่ีเสนอ 
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มติ:ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 ซ่ึง

ประชุมเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2560 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดงัน้ี 

โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวน (เสียง) 81,656,738 0 0 0 

ร้อยละ 100.0000 0.0000 - - 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพิ่มเติม ทาํใหมี้ผูถื้อหุน้เป็นจาํนวน 166 

ราย คิดเป็น 81,656,738   

วาระที ่2 พจิารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2560 

ประธานฯ มอบหมายให้นายซิกมนัต ์สตรอม กรรมการผูจ้ดัการ และนายพรเทพ เลิศวรธรรม ผูช่้วย

กรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีและการเงิน เป็นผูร้ายงานเก่ียวกบัภาพรวมผลการดาํเนินงาน บทวิเคราะห์

ของฝ่ายจดัการ และแนวโนม้ธุรกิจของบริษทัฯ ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ  

นายพรเทพ เลิศวรธรรม กล่าวอธิบายภาพรวมการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ในปี 2560 ท่ีผา่นมา  ดงัน้ี 

 อุปสงคข์องปุ๋ยเคมีเชิงผสมในปี 2560 คิดเป็นประมาณ 3.95 ลา้นตนั หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ในขณะ

ท่ีการผลิตในประเทศเวยีดนามเพ่ิมข้ึนเป็น 4 ลา้นตนัในปี 2560  

 ในช่วงไตรมาสท่ี 4 เน่ืองจากฝนท่ีตกอยา่งหนกัและภาวะนํ้ าท่วมทางภาคใตข้องประเทศเวียดนาม 

ทาํใหช้าวนาบางส่วนไดรั้บผลกระทบและยกเลิกการเพาะปลกูในช่วงเวลาดงักล่าว  

 ราคาปุ๋ยเคมีเชิงผสมโดยรวมเพิ่มข้ึนร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 3 ในช่วงคร่ึงหลงัของปี ภายหลงัจากท่ี

รัฐบาลเวยีดนามมีมาตรการป้องกนัทางภาษีชัว่คราวเป็นเวลา 200 วนันบัจากเดือนสิงหาคม 2560  

 บาคองโคสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีสัดส่วนร้อยละ 3 ของตลาดของปุ๋ยเคมีเชิงผสม

โดยรวม และร้อยละ 25 ของปุ๋ยเคมีเชิงผสมระดบัพรีเม่ียม 

 บาคองโคยงัคงเป็นบริษทัเอกชนผูผ้ลิตปุ๋ยรายใหญ่ท่ีสุดของประเทศเวียดนามโดยจาํแนกตามกาํลงั

การผลิตและมีส่วนแบ่งจากกาํลงัการผลิตปุ๋ยเคมีเชิงผสมในประเทศเวยีดนามอยูท่ี่ร้อยละ 9 

 บาคองโคมียอดขายในประเทศเวียดนามในปี 2560 จาํนวน 121,845 ตนัโดยเพ่ิมข้ึนประมาณ     

ร้อยละ 6 จากปี 2559 และสาํหรับยอดการส่งออกนั้นมีปริมาณลดลงโดยมีสาเหตุหลกัมาจากความ

ตอ้งการปุ๋ยในประเทศฟิลิปปินส์ท่ีลดลง  
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 ในปี 2560 บาคองโคไดข้ยายพ้ืนท่ีโรงงานใหเ้ช่าจากเดิมท่ีจาํนวน 50,500 ตร.ม. เป็น 66,420  ตร.ม. 

และมีอตัราการใชป้ระโยชน์ของพื้นท่ีโรงงานอยู่ในระดบัร้อยละ 100 นอกจากน้ี พ้ืนท่ีโรงงาน

บางส่วนยงัไดถ้กูนาํไปใชเ้พ่ือเกบ็วตัถุดิบและสินคา้ของบาคองโคในช่วงฤดูกาลเพาะปลกู   

 ผลประกอบการโดยรวมของบริษทัฯ ในปี 2560 นั้น มีรายไดจ้าํนวน 2,818 ลา้นบาท หรือลดลง

ร้อยละ 11 เน่ืองจากปริมาณการส่งออกลดลง นอกจากน้ียงัมีอตัรากาํไรขั้นตน้ (spread)  เพ่ิมข้ึนจาก

ร้อยละ 28 เป็นร้อยละ 29 ทั้ งน้ี ผลกาํไรจากการดาํเนินงานในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง     

ร้อยละ 12 อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ รายงานผลกาํไรสุทธิท่ีจาํนวน 191.8 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 31 

เป็นผลมาจากการแขง็ค่าของเงินบาทในช่วงปี 2560 ส่งผลให้ผลประกอบการหลงัถูกแปลงค่าเป็น

เงินบาทมีมูลค่านอ้ยลงเม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ และยงัเกิดผลกาํไร/(ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ี

รับรู้ระหวา่งปี  

หลงัจากนั้น นายซิกมนัต ์สตรอม เป็นผูร้ายงานกลยทุธ์และแนวโนม้ธุรกิจของ บริษทัฯ ดงัน้ี 

 บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะรักษาตาํแหน่งในฐานะหน่ึงในผูผ้ลิตปุ๋ยเคมีเชิงผสมชั้นนาํระดบัพรีเม่ียมใน

เวียดนาม โดยมีเป้าหมายท่ีจะเพ่ิมยอดขายผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมีเชิงผสมในประเทศเวียดนามเป็นสอง

เท่าในระยะเวลา 4-5 ปี  

 บริษทัฯ มีเป้าหมายท่ีจะเติบโตอยา่งย ัง่ยนืสาํหรับตลาดการส่งออก เพ่ือส่งเสริมการกระจายตวัทาง

ภมิูศาสตร์ของธุรกิจของผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมีเชิงผสมและเพ่ือการประหยดัต่อขนาดในการผลิต 

 พฒันาผลิตภณัฑเ์พ่ือการเกษตรอ่ืน และปุ๋ยเคมีทางใบ ใหมี้ส่วนแบ่งกาํไรร้อยละ 10  ของกาํไรรวม

จากบาคองโค 

 เสริมความแขง็แกร่งของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของธุรกิจปุ๋ยเคมีเชิงผสม (NPK) โดย

พฒันาและเพ่ิมบริการดา้นคลงัสินคา้และบริการดา้นโลจิสติกส์ท่ีครบวงจรใหแ้ก่ผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบ

ทั้งในและต่างประเทศ 

 ให้บริการการขนถ่ายสินคา้ท่ีตอ้งอาศยัความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น และการจดัการส่ิงอาํนวยความ

สะดวกเพ่ือเพ่ิมการใชป้ระโยชน์และเพ่ิมการหมุนเวียนสินคา้ในคลงัสินคา้อย่างมีคุณภาพ และ

สามารถสร้างผลกาํไรตอบแทนจากธุรกิจพ้ืนท่ีโรงงานให้เช่าได้ร้อยละ 10 จากกาํไรรวมจาก       

บาคองโค 

 ขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจท่าเรือและโลจิสติกส์ (เพ่ือเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจปุ๋ยเคมีเชิงผสม) 

และสร้างผลกาํไรตอบแทนไดร้้อยละ 15 ถึงร้อยละ 20  

 เน่ืองจากประชากรส่วนใหญ่ในประเทศเวียดนามประกอบอาชีพเกษตรกร ดงันั้น อุปสงคข์องปุ๋ย

จึงไดรั้บแรงสนบัสนุนจากภาคการเกษตร และดว้ยเหตุท่ีพ้ืนท่ีเพาะปลูกในประเทศเวียดนามจะไม่

เพ่ิมข้ึนอย่างมีสาระสําคญั ดงันั้น หากเกษตรกรตอ้งการเพ่ิมผลผลิตก็จาํเป็นท่ีจะตอ้งใช้ปุ๋ยท่ีมี
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คุณภาพสูงเพ่ือเพ่ิมพนูประสิทธิภาพของการเพาะปลูก บริษทัฯ จึงยงัมุ่งมัน่ตั้งใจท่ีจะรักษายอดขาย

ทั้งในประเทศเวยีดนามและส่งออก 

ภายหลังจากท่ีนายซิกมันต์ สตรอม และนายพรเทพ เลิศวรธรรม รายงานเก่ียวกับแผนธุรกิจและ          

ผลประกอบการแลว้ ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 

นายสมชาย เจนสถิรพนัธ์ุ 

ผูถื้อหุน้ 

1. ขอเรียนถามเร่ืองส่วนแบ่งทางการตลาดของบาคองโควา่อยู่

ท่ีลาํดับเท่าไหร่ในประเทศเวียดนาม เหตุใดเม่ือดูจากงบ

การเงินแล้วถึงพบว่ากาํไรลดลง และบริษัทฯ มีกลยุทธ์

อยา่งไรท่ีจะเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดดงักล่าว 

2. เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศเวียดนามมีความ

น่าสนใจ จึงอยากทราบว่าจะมีความเป็นไปได้หรือไม่ท่ี

บริษทัฯ จะดาํเนินการเขา้จดทะเบียนทั้งในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยและในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศ

เวยีดนาม (Dual Listing)  

3. ขอเสนอแนะให้ปรับปรุงเร่ืองล่ามแปลภาษา เน่ืองจาก

ในขณะท่ีล่ามแปลนั้น มีเสียงแทรกรบกวนการประชุม 

  

นายพรเทพ เลิศวรธรรม 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชี

และการเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. อธิบายว่าบาคองโคมีกาํลงัการผลิตอยู่ในอนัดับท่ี 3 เม่ือ

เทียบกบักาํลงัการผลิตปุ๋ยเคมีเชิงผสม (NPK) ทั้งหมดของ

ประเทศเวยีดนาม ในขณะท่ีส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีร้อยละ 

25 นั้น เป็นการเทียบกบัตลาดปุ๋ยเคมีเชิงผสม (NPK) ท่ีมี

คุณภาพสูง (premium market) และสาํหรับกาํไรท่ีลดลงนั้น 

ขอช้ีแจงว่า เป็นผลมาจากยอดการส่งออกท่ีส่งไปประเทศ

ฟิลิปปินส์ลดลง และอีกสาเหตุท่ีสาํคญั คือ การแปลงค่าเงิน

ในงบการเงิน เน่ืองจากบาคองโคประกอบธุรกิจในประเทศ

เวยีดนาม และใชเ้งินสกลุเวยีดนามดองและดอลลาร์สหรัฐฯ 

ในการดาํเนินธุรกิจ แต่เม่ือบริษทัฯ จดัทาํงบการเงินจะตอ้ง

แปลงสกลุเงินดงักล่าวกลบัมาเป็นเงินบาท และเน่ืองจากใน

ปี  2560 ท่ีผ่านมาเงินบาทแข็งค่าข้ึน  ดังนั้ น  กําไรของ   

บริษทัฯ ในรูปของเงินบาทจึงลดลง 
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นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 

ประธานกรรมการ 

กล่าวอธิบายเสริมในเร่ืองกาํไรท่ีลดลงว่า ยงัมีสาเหตุท่ี

สําคญั คือ ภาวะฝนท่ีตกลงมาอย่างหนัก ทาํให้เกษตรกร

ต้องเล่ือนการเพาะปลูกออกไป และราคาของวตัถุดิบท่ี

ปรับตวัลดลง ราคาขายสินคา้จึงตอ้งปรับลดลง ดงันั้น กาํไร

ของบริษทัฯ จึงลดลงดว้ยสาเหตุน้ีดว้ย 

  

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 

ประธานกรรมการ 

2. เน่ืองจาก PMTA ถือหุ้นของบาคองโคร้อยละ 100 และ   

บาคองโคเองก็ประกอบธุรกิจในประเทศเวียดนามอยูแ่ลว้ 

จึงไม่ไดมี้แผนการท่ีจะดาํเนินการจดทะเบียน PMTA ใน

ตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศเวียดนาม (Dual Listing) แต่

อยา่งใด  

3. ขอรับคาํเสนอแนะไวพิ้จารณาปรับปรุงต่อไป 

  

นายพิสิทธ์ิ โสฒิพนัธ์ุชยั 

ผูถื้อหุน้ 

1. ขอสอบถาม เร่ืองหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนท่ีปรากฏอยูใ่นงบ

การเงินประจําปี 2560 ของบริษัทฯ ในเร่ืองของการคํ้ า

ประกันจาํนวน 23 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นั้ นเป็นการคํ้ า

ประกนัใหใ้คร และมีความจาํเป็นและเหตุผลอยา่งไร 

2. ยอดการส่งออกท่ีส่งไปประเทศฟิลิปปินส์ท่ีลดลงเป็น

เพราะเหตุใด  เป็นผลมาจากการท่ีลูกค้าซ้ือสินค้าจาก   

บาคองโคน้อยลงแล้วเปล่ียนไปซ้ือสินค้าจากบริษัทอ่ืน

หรือไม่ และบริษทัฯ มีแผนท่ีจะเพ่ิมยอดขายในประเทศ

ฟิลิปปินส์อยา่งไรบา้ง 

3. ขอเสนอแนะวา่เน่ืองจากสภาพคล่องการซ้ือขายหุน้ PMTA 

มีค่อนขา้งน้อย จึงขอเสนอให้บริษทัฯ พิจารณาเร่ืองการ

แตกพาร์จาก 10 บาท เป็น 1 บาท เพ่ือเสริมสภาพคล่องการ

ซ้ือขายหุน้ 

  

นายพรเทพ เลิศวรธรรม 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชี

และการเงิน 

 

 

1. การคํ้ าประกันท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินนั้ นเป็นการคํ้ า

ประกันให้แก่บริษัทย่อย บริษัทฯ มิได้มีการคํ้ าประกัน

ให้แก่บุคคลหรือบริษทัภายนอกแต่อยา่งใด การคํ้าประกนั

น้ีเกิดข้ึนเน่ืองจาก PMTS ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ทาํ

หนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัหาวตัถุดิบในการผลิตปุ๋ยใหแ้ก่บาคองโค 
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นายซิกมนัต ์สตรอม 

กรรมการผูจ้ดัการ 

กล่าวเสริมว่าการคํ้ าประกันในลักษณะน้ีทาํให้บริษัทฯ 

ไดรั้บประโยชน์เร่ืองเครดิตจากคู่คา้มากข้ึน 

  

นายซิกมนัต ์สตรอม 

กรรมการผูจ้ดัการ 

2. อธิบายวา่สาํหรับปริมาณยอดขายท่ีส่งไปประเทศฟิลิปปินส์

ลดลงเน่ืองจากความต้องการของลูกค้าโดยรวมลดลง   

บาคองโคไม่ไดสู้ญเสียส่วนแบ่งการตลาดไปให้คู่แข่งแต่

อย่างใด และในปี 2561 น้ีคาดว่ายอดส่งออกไปประเทศ

ฟิลิปปินส์จะเร่ิมดีข้ึนเร่ือยๆ 

  

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 

ประธานกรรมการ 

3. ขอรับคาํเสนอแนะเร่ืองการแตกพาร์หุน้ PMTA ไวพิ้จารณา

ต่อไป 

  

นายสมเจน สุขศรีพานิชย ์

ผูถื้อหุน้ 

1. ขอให้อธิบายเร่ืองแนวโน้มอุปสงค์และอุปทานปุ๋ยว่าใน

อนาคตจะเป็นอยา่งไร 

2. อยากทราบอตัรากาํลงัการผลิตของบาคองโคและคู่แข่ง 

3. ขอให้อธิบายเ ร่ืองภาวะการแข่งขันในตลาดประเทศ

เวยีดนามดว้ย 

4. ขอทราบผลประกอบการของบาคองโคท่ีอยูใ่นรูปสกุลเงิน

เวยีดนามดองวา่เป็นอยา่งไรเม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ 

  

นายซิกมนัต ์สตรอม 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 

 

 

 

1. บาคองโคเป็นผูผ้ลิตปุ๋ยคุณภาพสูง (premium) ซ่ึง บริษทัฯ 

คาดการณ์ว่าตลาดกลุ่มน้ีจะมีอัตราการเติบโตมากข้ึน

เน่ืองจากพื้นท่ีเกษตรกรรมของเกษตรกรในประเทศ

เวียดนามไม่ไดเ้พ่ิมข้ึน ดงันั้น เกษตรกรจึงมีความจาํเป็นท่ี

จะตอ้งใช้ปุ๋ยท่ีมีคุณภาพสูงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ผลิต นอกจากน้ี อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

เวียดนามก็มีทิศทางท่ีดีข้ึน เป็นผลให้เกษตรกรมีรายได้

เพ่ิมข้ึนจึงมีความสามารถท่ีจะจ่ายเงินเพ่ือซ้ือปุ๋ยคุณภาพสูง

ไดเ้พ่ิมข้ึนดว้ย 

2. สําหรับกาํลงัการผลิตทั้งหมดในประเทศเวียดนามท่ีมีการ

ข้ึนทะเบียนโดยคร่าวๆ แล้วจะมากกว่าร้อยละ 50 ของ   

อุปสงคปุ๋์ยในประเทศเวยีดนามท่ีอยูท่ี่จาํนวน 4 ลา้นตนั 
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นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 

ประธานกรรมการ 

 

 

 

 

3. เน่ืองจากผลิตภณัฑข์องบาคองโคเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ จึง

มีอัตรากาํไรท่ีสูงกว่าปุ๋ยทั่วไป และด้วยเหตุท่ีตราสินค้า   

นกกระสา (Stork) ของบาคองโคเป็นท่ีเช่ือถือของเกษตรกร 

บริษัทฯ  จึงย ังสามารถรักษาอัตรากําไรท่ี ดี เอาไว้ได ้

นอกจากน้ี บาคองโคไม่ไดน้าํปัจจยัเร่ืองกาํลงัการผลิตมา

เป็นจุดแข็งในการแข่งกับคู่แข่ง แต่บาคองโคมุ่งเน้นใช้

ประโยชน์จากตราสินคา้ท่ีแขง็แกร่งเป็นท่ียอมรับของลกูคา้ 

นายซิกมนัต ์สตรอม 

กรรมการผูจ้ดัการ 

กล่าวเพ่ิมเติมวา่ บาคองโคมีสูตรปุ๋ยมากถึง 95 สูตร รวมถึง

มีความสามารถท่ีจะผลิตปุ๋ยสูตรต่างๆให้ตรงตามความ

ตอ้งการของลูกคา้แต่ละรายได ้ดงันั้น น่ีจึงเป็นจุดเด่นของ

บาคองโคในการแข่งขนักบัคู่แข่ง 

  

นายพรเทพ เลิศวรธรรม 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชี

และการเงิน 

4. ผลประกอบการของบาคองโคในปี 2560 ลดลงจากปีก่อน

หนา้ประมาณร้อยละ 10 เน่ืองจากยอดส่งออกไปยงัประเทศ

ฟิลิปปินส์ลดลง 

  

นายวเิชียร 

ผูถื้อหุน้ 

ขอใหอ้ธิบายเร่ืองการประมาณการหน้ีสินและผลประโยชน์

ของพนกังานท่ีปรากฏในงบการเงิน เร่ือง ผลประโยชน์ของ

พนักงานหลังออกจากงาน บริษัทฯ มีการจ่ายบําเหน็จ

บาํนาญใหแ้ก่พนกังานหรือไม่ 

  

นายพรเทพ เลิศวรธรรม 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชี

และการเงิน 

อธิบายว่าเป็นวิ ธีการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานบัญชี  

บริษทัฯ ไม่ไดมี้การจ่ายบาํเหน็จบาํนาญให้แก่พนกังานแต่

อยา่งใด 

ประธานฯ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าเน่ืองจากวาระท่ี 2 น้ี เป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งมีการออกเสียง

ลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ จึงขอดาํเนินการในวาระต่อไป 

 

 

 



 

 
- 17 - 

 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษัทฯ สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2560 ซ่ึงผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ แลว้

ดงัปรากฏรายละเอียดตามเอกสารซ่ึงไดจ้ัดส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแลว้ก่อนการ

ประชุม  

ประธานฯ มอบหมายใหน้ายพรเทพ เลิศวรธรรม อธิบายงบการเงินของบริษทัฯ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดพิ้จารณา  

นายพรเทพ เลิศวรธรรม กล่าวสรุปว่าในปี 2560 นั้น บริษทัฯ มีทรัพยสิ์นรวมจาํนวน 2,007 ลา้นบาท  

ซ่ึงประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจาํนวน 307 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือจาํนวน 730  

ลา้นบาท อาคารและอุปกรณ์จาํนวน 630 ลา้นบาท หน้ีสินรวมจาํนวน 440 ลา้นบาทซ่ึงเป็นเงินกูย้มืระยะ

สั้นเป็นส่วนใหญ่ ส่วนของผูถื้อหุ้นจาํนวน 1,567 ลา้นบาท และสาํหรับงบกาํไรขาดทุนนั้น บริษทัฯ มี

รายไดจ้าํนวน 2,873 ลา้นบาท กาํไรขั้นตน้จาํนวน 531 ลา้นบาท กาํไรจากการดาํเนินงานจาํนวน 240 

ลา้นบาท และกาํไรสุทธิจาํนวน 192 ลา้นบาท หรือคิดเป็นกาํไรต่อหุ้นจาํนวน 1.89 บาท และสรุปว่ามี

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธนัวาคม 2560 จาํนวน 307 ลา้นบาท  

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 

นายสมเจน สุขศรีพานิชย ์

ผูถื้อหุน้ 

ขอให้ช่วยอธิบายและเปรียบเทียบอัตรากําไรสุทธิ   

(net profit margin) ของบาคองโคกบัคู่แข่ง 

  

นายซิกมนัต ์สตรอม 

กรรมการผูจ้ดัการ 

กล่าวยกตวัอยา่งขอ้มูลของบริษทั Binh Dien ซ่ึงเป็น

บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศ

เวยีดนาม มีอตัรากาํไรสุทธิอยูท่ี่ร้อยละ 3.5 - 4 

  

นายศกัรี จิรวชิญ 

ผูรั้บมอบฉนัทะ 

สอบถามเ ร่ืองการกักตุนสินค้าคงคลัง  (inventory) 

เน่ืองจากเม่ือดูจากงบการเงิน ณ ส้ินปี 2560 พบว่ามี

สินค้าคงคลังจํานวนมาก อยากทราบว่าเป็นเพราะ

บริษทัฯ คาดวา่ยอดขายจะเพ่ิมข้ึนใช่หรือไม่ จึงไดมี้การ

กกัตุนสินคา้คงคลงัเอาไวด้งักล่าว  
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นายพรเทพ เลิศวรธรรม 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชี

และการเงิน 

เน่ืองจากในใตรมาส 1 น้ีบริษทัฯ คาดวา่จะสามารถขาย

สินคา้ไดม้ากข้ึน และเน่ืองจากในทุกๆ ตน้ปี บาคองโค

จะสั่งนาํเขา้วตัถุดิบในการผลิตปุ๋ยเขา้มาอยู่แลว้ แต่ใน

รอบการสั่งซ้ือล่าสุด ปรากฏวา่วตัถุดิบดงักล่าวมาถึงเร็ว

ก่อนกาํหนด จึงเป็นผลให้บริษทัฯ ตอ้งลงบนัทึกบญัชี

สินคา้คงคลงัตอนปลายปีเอาไว ้จึงดูวา่มีจาํนวนมาก  

ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติังบการเงิน ตามท่ีเสนอ 

มติ:ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมติังบการเงินของบริษทัฯ สําหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวน (เสียง) 81,679,614 0 0 0 

ร้อยละ 100.0000 0.0000 - - 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพิ่มเติม ทาํใหมี้ผูถื้อหุน้เป็นจาํนวน 188 

ราย คิดเป็น 81,679,614 หุน้ 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรเงนิสํารองตามกฏหมายและการจ่ายเงนิปันผลประจําปี 2560 

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 จึงตั้งสาํรองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีกจาํนวน 5,698,000 บาท  
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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 

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

ก) การจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมายเป็นเงินจาํนวน 5,698,000 บาท 

ข) การจ่ายเงินปันผลสาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ในอตัราหุน้ละ 1.00 บาท รวม

เป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ินจาํนวน 101,200,000 บาท โดยกาํหนดวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record 

Date) สาํหรับสิทธิรับเงินปันผล ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2561 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 18 

พฤษภาคม 2561   

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใด 

ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาวาระท่ี 4 ตามท่ีคณะกรรมการฯ เสนอ 

 มติ:ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมติัตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ   

เสนอ ดงัน้ี 

ก) การจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมายเป็นเงินจาํนวน 5,698,000 บาท 

ข) การจ่ายเงินปันผลสาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ในอตัราหุน้ละ 1.00 บาท รวม

เป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ินจาํนวน 101,200,000 บาท โดยกาํหนดวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record 

Date) สาํหรับสิทธิรับเงินปันผล ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2561 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 18 

พฤษภาคม 2561 
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โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวน (เสียง) 81,679,668 0 0 0 

ร้อยละ 100.0000 0.0000 - - 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพิ่มเติม ทาํใหมี้ผูถื้อหุน้เป็นจาํนวน 189 

ราย คิดเป็น 81,679,668 

วาระที ่5  พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สําหรับรอบปีบัญชี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และกาํหนดค่า

สอบบัญชี 

ประธานฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุม แจง้รายละเอียดของวาระการประชุมวาระท่ี 5  

ผูด้าํเนินการประชุมรายงานต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีของ

บริษทัฯ  สําหรับรอบปีบญัชี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี รวมทั้ง

ได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วเพ่ืออนุมัติให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย         

สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชี โดยมีรายนามของผูส้อบบญัชี ดงัน้ี  

1. นายวรีะชยั รัตนจรัสกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323 

2. นายวชัระ ภทัรพิทกัษ ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6669 

3.  นายบณัฑิต ตั้งภากรณ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8509 

โดยให้ผูส้อบบญัชีท่านใดท่านหน่ึงมีอาํนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ

และงบการเงินรวมและกาํหนดเงินค่าสอบบญัชีประจาํรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  เป็น

จาํนวน 1,881,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ)  

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้นไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ บริษทัย่อย 

ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใดอีก 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีตามท่ี

เสนอ วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติ: ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติอนุมติัแต่งตั้ง นายวีระชยั รัตนจรัสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 

4323 นายวชัระ ภทัรพิทกัษ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6669 นายบณัฑิต ตั้งภากรณ์ ผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตเลขท่ี 8509 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดย
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ให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และ

งบการเงินรวม และอนุมติัค่าสอบบญัชีสําหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เป็นจาํนวน 

1,881,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบญัชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัฯ โดยมีผลการ

ลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

วาระที ่6 พจิารณาและอนุมตักิารเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ประธาน ฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมอ่านรายละเอียดเก่ียวกบัการประชุมวาระท่ี 6  

ผูด้าํเนินการประชุมแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าวาระน้ีเป็นวาระเก่ียวกับการเลือกตั้ งกรรมการแทน

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้ งการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และ

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 19 กาํหนดไวว้่า ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจาก

ตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดย

จาํนวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการผูอ้อกจากตาํแหน่งตามวาระนั้น อาจจะไดรั้บเลือกตั้งเขา้

เป็นกรรมการอีกกไ็ด ้

ในปีน้ีกรรมการท่ีมีรายช่ือดงัต่อไปน้ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ โดยมีผลในวนัประชุมสามญั     

ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 น้ี  

- นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ   

- นายรพี ม่วงนนท ์  

- นายซิกมนัต ์สตรอม 

โดยผูท่ี้ไดรั้บเลือกตั้งทุกคนจะมีผลในการเป็นกรรมการนบัตั้งแต่วนัท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี

2561 และรายละเอียดประวติัโดยสรุปของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือขา้งตน้มีรายละเอียดดงัปรากฏใน

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวน (เสียง) 81,120,450 0 559,218 0 

ร้อยละ 100.0000 0.0000 - - 
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โดยในวาระน้ีกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระไดเ้ดินออกจากห้องประชุมเป็นการชัว่คราว และ

ประธานฯ ไดข้อให้ท่ีประชุมแต่งตั้ง รศ. ดร. สาธิต พะเนียงทอง ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน ดาํเนินการประชุมแทน 

รศ. ดร. สาธิต พะเนียงทอง เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็น

อ่ืนใดอีก จึงไดข้อใหผู้ด้าํเนินการประชุมช้ีแจงการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียง  

ผูด้าํเนินการประชุมไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบวา่วาระน้ีขอใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็น

รายบุคคล ขอให้ผูถื้อหุ้นท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนให้

ชดัเจนวา่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ และส่งบตัรลงคะแนนทั้งใบ

โดยไม่ตอ้งฉีกบตัรให้แก่เจา้หนา้ท่ีเพ่ือนาํไปนบัคะแนน บริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนในวาระน้ีจากผู ้

ถือหุน้พร้อมกนัในคราวเดียว 

มติ: ท่ีประชุมพิจารณาและมีมติอนุมติัเลือกตั้งบุคคลดงัต่อไปน้ีเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ

รายละเอียดผลการลงคะแนนเสียงเป็นดงัน้ี 

6.1 นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ ไดรั้บแต่งตั้งให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีก

วาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวน (เสียง) 81,668,900 8 10,760 0 

ร้อยละ 99.9999 0.0000 - - 

6.2 นายรพี ม่วงนนท ์ ไดรั้บแต่งตั้งใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษทัฯ ต่อไปอีก

วาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวน (เสียง) 81,668,908 0 10,760 0 

ร้อยละ 100.0000 0.0000 - - 
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6.3 นายซิกมนัต ์สตรอม ไดรั้บแต่งตั้งใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯต่อไปอีกวาระ

หน่ึงดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวน (เสียง) 81,668,900 8 10,760 0 

ร้อยละ 99.9999 0.0000 - - 

หมายเหตุ 1/ นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ นายรพี ม่วงนนท ์และนายซิกมนัต ์สตรอม เดินออกจากหอ้งประชุมในระหวา่ง

 การนบัคะแนน และกลบัเขา้หอ้งประชุมผูถื้อหุน้หลงันบัคะแนนเสร็จส้ิน 

วาระที ่7 พจิารณาและอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2561 

ประธานฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมอ่านรายละเอียดเก่ียวกบัการประชุมวาระท่ี 7 

ผูด้าํเนินการประชุมรายงานว่าคณะกรรมการบริษทัฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณากาํหนดการจ่ายค่าตอบแทนสาํหรับ

คณะกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย เป็นวงเงินไม่เกินจาํนวน 5,000,000 บาท (ห้าลา้นบาทถว้น) เพ่ือ

จัดสรรให้แก่กรรมการทั้ งคณะโดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูมี้อาํนาจจัดสรรเงิน

ค่าตอบแทนประจาํปี 2561 ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม โดยรายละเอียด

ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใด 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามท่ีเสนอ 

วาระน้ีจะตอ้งได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา

ประชุม 

มติ: ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติอนุมติัค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของ

บริษทัฯ สาํหรับปี 2561 เป็นเงินจาํนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท (หา้ลา้นบาทถว้น) ตามท่ีคณะกรรมการฯ 

เสนอ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูมี้อาํนาจจดัสรรเงินค่าตอบแทนประจาํปี 2561 

ใหแ้ก่กรรมการและกรรมการชุดยอ่ยตามความเหมาะสม 
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โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวน (เสียง) 81,120,323 0 559,345 0 

ร้อยละ 99.3151 0.0000 0.6848 0.0000 
หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพิ่มเติม ทาํใหมี้ผูถื้อหุ้นเป็นจาํนวน 189 

ราย คิดเป็น 81,679,668 หุน้ 

วาระที ่8  พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขข้อบังคบับริษัทฯ ข้อ 34 

ประธานฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมอ่านรายละเอียดเก่ียวกบัการประชุมวาระท่ี 8 

ผูด้าํเนินการประชุมรายงานว่า คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุม          

ผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 34 ให้สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติับริษทั

มหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยคาํสั่งหัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 

21/2560 เร่ือง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฏหมายเพ่ืออาํนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยมี

รายละเอียด ดงัน้ี 

 

ข้อบังคบับริษัทฯ ข้อ 34 เดมิ ข้อบังคบับริษัทฯ ข้อ 34 ทีข่อแก้ไข 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ให้

เรียกวา่การประชุมวสิามญั 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู ้ถือหุ้นเป็นการ

ประชุมวิสามญัเม่ือใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือ

ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ (1/5) ของ

จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด หรือผูถื้อหุน้ไม่

นอ้ยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่

นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบ (1/10) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่าย

ไ ด้ทั้ ง ห ม ด  จ ะ เ ข้ า ช่ื อ กัน ทํ า หนั ง สื อ ข อ ให้

คณะกรรมการเรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนังสือ

ดงักล่าวดว้ย ในกรณีน้ี ให้คณะกรรมการจดัประชุม

ผู ้ถือหุ้นภายในหน่ึง (1) เดือนนับแต่วันท่ีได้รับ

หนงัสือเช่นวา่นั้นจากผูถื้อหุน้ 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ให้

เรียกวา่การประชุมวสิามญั 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู ้ถือหุ้นเป็นการ

ประชุมวิสามญัเม่ือใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือ

ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่

น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่าย

ได้แล้วทั้ งหมดจะเข้า ช่ือกันทําหนัง สือขอให้

คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุม

วิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลใน

การท่ีจะขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนังสือ

ดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัให้

มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายในส่ีสิบหา้ (45) วนั นบัแต่

วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
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ข้อบังคบับริษัทฯ ข้อ 34 เดมิ ข้อบังคบับริษัทฯ ข้อ 34 ทีข่อแก้ไข 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม

ภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุ้น

ทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุน้คนอ่ืนๆรวมกนัได้

จาํนวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองกไ็ด้

ภายในส่ีสิบห้า  (45) วันนับแต่วันครบกําหนด

ระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือวา่เป็น

การประชุมผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม 

โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจาํเป็นท่ีเกิด

จากการจัดให้การประชุมและอาํนวยความสะดวก

ตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการ

เรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคสามคร้ังใด 

จาํนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์

ประชุมตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 39 ผูถื้อหุ้นตามวรรค

สามตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค้่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน

จากการจดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นแก่บริษทั 

 

(หมายเหตุ ขอ้ความท่ีขีดเส้นใตคื้อขอ้ความท่ีมีการ

แกไ้ขใหม่)   

 

ทั้งน้ี รายละเอียดของขอ้บงัคบัในส่วนท่ีมิไดมี้การเสนอขอแกไ้ขเพ่ิมเติม ใหค้งไวต้ามเดิม 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการมอบอาํนาจให้

บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ หรือ กรรมการผูจ้ดัการมอบหมายเป็นผูมี้อาํนาจในการดาํเนินการแกไ้ข

และเพ่ิมเติมถอ้ยคาํในขอ้บงัคบัฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติมในกรณีท่ีนายทะเบียนมีคาํสั่ง และ/หรือ แนะนาํให้

แกไ้ขถอ้ยคาํบางประการในเอกสารดังกล่าว ทั้ งน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียนบริษทั

มหาชนจาํกดั โดยท่ีไม่กระทบต่อสาระสาํคญัของการแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทัฯ ตามท่ีเสนอขา้งตน้ 
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มติ: ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทัฯ รวมทั้งการมอบอาํนาจดาํเนินการ      

ตามท่ีเสนอ โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จาํนวน (เสียง) 81,131,894 0 548,658 0 

ร้อยละ 99.3282 0.0000 0.6717 0.0000 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพิ่มเติม ทาํใหมี้ผูถื้อหุ้นเป็นจาํนวน 190 

ราย คิดเป็น 81,680,552 หุน้ 

วาระที ่9  พจิารณากจิการอืน่ๆ (ถ้าม)ี 

ไม่มีวาระอ่ืนใดเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมติั 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 

นายสุริยา สรรพอาษา 

ผูถื้อหุน้ 

1. ขอสอบถามเร่ืองขั้นตอนการจ่ายเงินปันผลวา่บริษทัฯ 

สามารถจ่ายในระยะเวลาท่ี เ ร็วกว่า น้ีได้หรือไม่ 

เ น่ืองจากในปัจจุบันหลายๆ  บริษัทท่ีอยู่ในตลาด

หลกัทรัพยฯ์ กส็ามารถจ่ายเงินปันผลไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

2. ขอสอบถามเร่ืองการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ

วา่บริษทัฯ มีนโยบายอยา่งไร 

  

นายพรเทพ เลิศวรธรรม 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชี

และการเงิน 

1. อธิบายว่าสําหรับขั้ นตอนการจ่ายเ งินปันผลนั้ นมี

ระยะเวลาทั้ งการเตรียมงานในส่วนของบริษทัฯ เอง

และการดาํเนินการของบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์

(ประเทศไทย) ท่ี เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของ 

บริษัทฯ ท่ีจะจัดเตรียมเอกสารให้แก่ผูถื้อหุ้น ดังนั้ น   

จึงตอ้งมีระยะเวลาพอสมควรในการดาํเนินการ 

นางภชัฏา หม่ืนทอง 

ท่ีปรึกษากฏหมาย 

กล่าวอธิบายเสริมวา่โดยทัว่ๆ ไปแลว้นอกเหนือไปจาก

กระบวนการดาํเนินการของบริษัทฯ นั้น ทางบริษัท 

ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) กจ็าํเป็นท่ีจะตอ้ง

ใช้เวลาพอสมควรในการจัดเตรียมเอกสาร  และ

ประสานงานกับธนาคารต่างๆ เพ่ือดําเนินการตาม

กระบวนการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งให้ครบถว้นและถูกตอ้ง

สําหรับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นทั้งในรูปแบบ
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การจ่ายเป็นเชค็ และโอนเงินผา่นธนาคาร (e-dividend)  

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 

ประธานกรรมการ 

กล่าวขอบคุณ และบริษทัฯ ขอรับเร่ืองการดาํเนินการ

จ่ายเงินปันผลตามท่ีท่านผูถื้อหุน้เสนอไวพิ้จารณา 

  

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 

ประธานกรรมการ 

2. บริษทัฯ พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการตาม

ผลประกอบการของบริษัทฯ  และสําหรับผลการ

ดาํเนินงานในปี 2560 กมิ็ไดมี้การเสนอจ่ายโบนสัใหแ้ก่

กรรมการแต่อยา่งใด 

  

นายสมเจน สุขศรีพานิชย ์

ผูถื้อหุน้ 

ขอใหบ้ริษทัฯ อธิบายทิศทางและแนวโนม้ของธุรกิจในปี

น้ีรวมถึงกลยทุธ์ต่างๆ ในการดาํเนินกิจการใหท้ราบดว้ย 

  

นายซิกมนัต ์สตรอม 

กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทัฯ คาดว่ายอดขายในประเทศเวียดนามจะเพ่ิมข้ึน

เร่ือยๆ โดยในปัจจุบันบาคองโคได้จัดทาํการตลาด   

เชิงรุกกบักลุ่มลูกคา้ซ่ึงก็มีผลตอบรับท่ีดี คือ ยอดขาย

ภายในประเทศเวียดนามในไตรมาส  4/2560 และ

รวมถึงในไตรมาส 1/2561 กเ็พ่ิมสูงข้ึน 

  

นางสาวดวงทิพย ์ลาวณัษเ์สถียร 
ผูถื้อหุน้ 

อยากขอให้บริษทัฯ อธิบายประเด็นเร่ืองการรับรู้กาํไร/

(ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนวา่เกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร 

  

นายพรเทพ เลิศวรธรรม 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชี

และการเงิน 

อธิบายวา่เน่ืองจากการดาํเนินงานบาคองโคและ PMTS 

อยูใ่นรูปสกุลเงินต่างประเทศ ดงันั้น เม่ือบริษทัฯ แปลง

ค่าเงินกลับมาเป็นเงินบาท จึงเกิดผลกาํไร/(ขาดทุน) 

จากอตัราแลกเปล่ียนซ่ึงมีทั้ งส่วนท่ีบริษทัฯ รับรู้แลว้ 

(Realized gain/loss on exchange) เช่น กรณีท่ีบริษทัฯ 

รับเงินปันผลจากบาคองโค และส่วนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 

(unrealized gain/loss on exchange)  เช่น กรณีท่ี   

บริษทัฯ ใหเ้งินกูแ้ก่ PMTS ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 

ซ่ึง PMTS ยงัมิไดจ่้ายเงินคืนกลบัมาทั้งหมด    
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เม่ือไม่มีประเดน็อ่ืนท่ีมีการเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาแลว้ประธานฯ ในการประชุมจึงไดปิ้ดการประชุมใน

เวลา 15.30  น. 

 

 

-ลายเซ็น- 

(นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ) 

ประธานกรรมการ 

ประธานในท่ีประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

บนัทึกการประชุมโดย 

-ลายเซ็น- 

(นางสาวเปมิกา ช่วงฉํ่า) 

เลขานุการบริษทั 


