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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

ของ 

บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) 

 

เวลาและสถานที่ 

ประชุมเม่ือวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องอโนมา 1 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพ          

ถนนราชด าริ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330  

เร่ิมการประชุม 

ณ เวลาเร่ิมการประชุม ประธานกรรมการ ท าหนา้ที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)  และมอบหมายใหน้ายกฤตภาส 

เงินเก่า เป็นผูด้  าเนินการประชุม และนางสาวเปมิกา ช่วงฉ ่า เลขานุการบริษทั เป็นผูป้ระกาศผลคะแนนในแต่ละวาระ  

ผูด้  าเนินการประชุม ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่ามีผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เม่ือเร่ิมเปิด

ประชุมมีจ านวนรวมทั้งส้ิน 215 ราย รวมจ านวนหุน้ไดท้ั้งส้ิน 78,550,154 หุน้ หรือร้อยละ 77.6187 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่าย

ไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ (หุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ มีจ านวนทั้งส้ิน 101,200,000 หุ้น)  ครบเป็นองคป์ระชุม 

แลว้แนะน ากรรมการและผูบ้ริหารซ่ึงเขา้ร่วมการประชุมและตอบขอ้ซักถาม รวมทั้งแนะน าผูเ้กี่ยวขอ้งในการประชุมสามญั   

ผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2562 ดงัน้ี 

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร

 ความเส่ียง 

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

 และก าหนดค่าตอบแทน 

3. รศ. ดร. สาธิต พะเนียงทอง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

4. นายรพี ม่วงนนท ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

5. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา กรรมการ  กรรมการบริหาร  กรรมการสรรหาและก าหนด

 ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเส่ียง 

6. นายซิกมนัต ์สตรอม กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

 กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการผูจ้ดัการ 

7. นายพรเทพ เลิศวรธรรม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีและการเงิน  

(กรรมการที่เขา้ร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 75 ของกรรมการทั้งหมดของบริษทัฯ) 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 
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กรรมการที่ลาประชุม 

1. นางสุวิมล มหากิจศิริ กรรมการ 

2. นายสมพร จิตเป็นธม กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและก าหนด

 ค่าตอบแทน 

ที่ปรึกษากฎหมายในการด าเนินการประชุม 

นางภชัฎา หม่ืนทอง    บริษทั คมัปะนี เซเครทแทรี จ ากดั 

นางภทัรสุรางค ์เฉลิมนนท ์    ส านกังานกฎหมาย เอเบิล แอนด ์พริมพ์ตนั จ ากดั 

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม 

นายวชัระ ภทัรพิทกัษ ์ บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ผูด้  าเนินการประชุมจึงไดช้ี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียง

ลงคะแนนของผูถ้ือหุน้ และการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ดงัน้ี 

1. ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่างๆ ตามล าดบัท่ีก  าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมโดยจะน าเสนอขอ้มูลประกอบวาระ

และจะเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นซักถามในวาระท่ีเกี่ยวขอ้งนั้น ผูถ้ือหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถาม

หรือแสดงความเห็นกรุณายกมือข้ึนและเดินไปยงัจุดท่ีไดจ้ดัเตรียมไมโครโฟนไว ้และขอความกรุณาผูถ้ือหุน้แนะน าตวั

ก่อนซักถามหรือแสดงความเห็น 

2. ผูถ้ือหุน้รายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่าเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 

หรืองดออกเสียง เตม็ตามคะแนนเสียงท่ีตนมีไดเ้พียงทางใดทางหน่ึงเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ของตนเพื่อ

แยกการลงคะแนนเสียง ยกเวน้กรณีของคสัโตเดียนผูรั้บมอบฉันทะจากผูล้งทุนต่างประเทศ  

3. คะแนนเสียงท่ีตอ้งใชใ้นการลงมติอนุมติัในแต่ละวาระ บริษทัฯ ไดแ้จง้ไวใ้นเอกสารหนงัสือเชิญประชุมแลว้และจะมี

การแจง้ใหผู้ถ้ือหุน้ทราบอีกคร้ังก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป 

4. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเวน้ในวาระที่ 6 เร่ืองการเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผูถ้ือหุ้นท่ีไม่เห็นดว้ย 

หรือประสงคจ์ะงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนให้ชดัเจนว่าไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง เม่ือเรียบร้อยแลว้ 

โปรดยกมือข้ึนเพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีไปรับบตัรลงคะแนนเพื่อน ามานบัคะแนน 

 ส าหรับผูถ้ือหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะที่ไม่ไดส่้งบตัรลงคะแนนเสียงว่าไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง จะถือว่าผูถ้ือหุน้หรือ

ผู ้รับมอบฉันทะเห็นด้วย ส่วนผู ้ถือหุ้นหรือผู ้รับมอบฉันทะที่ส่งบัตรลงคะแนนมาอย่างไรจะนับคะแนนตามบตัร

ลงคะแนนนั้น 

ล่ามแปลภาษา  

ดร. ชนนัธร กถาเสนีย ์ บริษทั ยนีูค ทรานสเลชัน่ จ  ากดั 
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5. ส าหรับในวาระท่ี 6 เร่ืองการเลือกตั้งกรรมการเป็นการเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล ขอใหผู้ถ้ือหุน้ทุกท่านทั้งท่ีเห็นดว้ย 

ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน และส่งบตัรลงคะแนนให้แก่เจา้หนา้ที่เพื่อน าไปนบั

คะแนน บริษทัฯ จะเกบ็บตัรลงคะแนนทุกบตัร เพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการที่ดี 

6. ในการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระเจา้หนา้ที่จะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงตามที่ผูถ้ือหุน้หรือผูรั้บ

มอบฉันทะไดล้งคะแนนเสียงไวใ้นบตัรลงคะแนน และคะแนนเสียงตามบตัรเสีย (ถา้มี) ในแต่ละวาระหักออกจาก

จ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระนั้น คะแนนเสียงนอกเหนือจากคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 

หรือบตัรเสียดงักล่าวจะนบัเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ 

 ทั้งน้ี บตัรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผูถ้ือหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะไดอ้ยา่งชดัเจนว่าจะ

ลงคะแนนเสียงไปในทางใดจะถือว่าเป็นบัตรเสีย เช่น การท าเคร่ืองหมายทั้ งในช่องเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยหรือ       

ท  าเคร่ืองหมายไม่ชดัเจน หรือขีดฆ่าเคร่ืองหมายใดโดยไม่ลงลายมือช่ือก  ากบับริเวณที่ขีดฆ่า เป็นตน้ โดยไม่นบัจ านวน

เสียงของบตัรเสียรวมเป็นฐานของคะแนนเสียง 

7. ในระหว่างที่รอผลการนบัคะแนนเสียงเพื่อมิใหเ้ป็นการเสียเวลาจะมีการด าเนินการประชุมหรือพิจารณาวาระต่อไป 

เวน้แต่ประธานฯ จะแจง้เป็นอยา่งอื่น 

 

 หลงัจากที่ผูด้  าเนินการประชุมไดช้ี้แจงผูถ้ือหุน้แลว้ ประธานฯ ไดข้อใหมี้ผูถ้ือหุน้ 2 รายมาร่วมเป็นสักขีพยานใน

การนับคะแนนเสียงดว้ย ซ่ึงมีผูถ้ือหุ้น 2 รายแสดงตนขอร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ไดแ้ก่ นางสาวกนกวรรณ  

อิสรัชตพล ผูรั้บมอบฉันทะของ นายสิริวชัร์ สวนสวสัด์ิ และนางสาวธราธร ภู่ศรีทอง ผูรั้บมอบฉันทะของ นางอรนิภา      

ตงัคะประเสริฐ 

  

หลงัจากนั้น ประธานด าเนินการประชุมตามล าดบัวาระที่ไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม ดงัน้ี 

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 23 เมษายน 2561 

ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2561 

ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 23 เมษายน 2561 ตามท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้แลว้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นซักถาม และไม่มีผู ้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติม 

ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาและอนุมติัรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2561

ตามที่เสนอ 



 

 
- 12 - 

 

มติ:ที่ประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซ่ึง

ประชุมเม่ือวนัที่ 23 เมษายน 2561 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดงัน้ี 

โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 78,567,432 0 0 0 

ร้อยละ 100.0000 0.0000 - - 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพ่ิมเติม ท าใหมี้ผูถื้อหุน้เป็นจ านวน 227 

ราย คิดเป็น 78,567,432 หุน้    

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 

ประธานฯ มอบหมายให้นายซิกมนัต์ สตรอม กรรมการผูจ้ัดการ  และนายพรเทพ เลิศวรธรรม ผูช่้วย

กรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีและการเงิน เป็นผูร้ายงานเกี่ยวกบัภาพรวมผลการด าเนินงาน บทวิเคราะห์

ของฝ่ายจดัการ และแนวโนม้ธุรกิจของบริษทัฯ ใหผู้ถ้ือหุน้ทราบ  

นายพรเทพ เลิศวรธรรม อธิบายภาพรวมการด าเนินธุรกิจและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการโดยไดช้ี้แจงวา่

ส าหรับผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมีนั้น ราคาวตัถุดิบในการผลิตปุ๋ยเคมีเพิ่มข้ึนและคงราคาสูงตลอดปี 2561 ในขณะ

ที่เกษตรกรในประเทศเวียดนามไดรั้บผลกระทบจากราคาสินคา้เกษตรที่ปรับราคาลดลง เป็นผลให้

ความสามารถในการซ้ือปุ๋ยเคมีคุณภาพสูงของเกษตรกรลดลง ดงันั้น ผูผ้ลิตปุ๋ ยเคมีในประเทศเวียดนาม

จึงไม่สามารถปรับราคาสินคา้เพิ่มได ้ส่งผลใหอ้ตัราก  าไรของผูผ้ลิตลดลง รวมถึงเกษตรกรส่วนใหญ่หัน

ไปเลือกใชปุ๋้ยเคมีเชิงเด่ียวเพิ่มข้ึนเพื่อลดตน้ทุนในการเพาะปลูก ทั้งน้ี ส าหรับปริมาณการส่งออกของ 

บาคองโคเพิ่มข้ึนจากยอดขายไปยงัประเทศฟิลิปปินส์ เมียนมาร์และแอฟริกา 

ส าหรับผลิตภณัฑเ์คมีเพื่อการเกษตรอื่นส่วนใหญ่เป็นการน าเขา้แลว้น ามาบรรจุขวดและจ าหน่ายภายใต้

เคร่ืองหมายการคา้ “Stork” เพื่อเป็นส่วนเสริมของผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมี โดยรายไดจ้ากผลิตภณัฑ์เคมีเพื่อ

การเกษตรอื่นเพิ่มข้ึนร้อยละ 12 ในปี 2561 และส าหรับธุรกิจการบริหารจดัการพื้นท่ีโรงงานนั้น มีอตัรา

การใชบ้ริการเตม็พื้นท่ีดว้ยจ านวนพื้นท่ีทั้งหมด 66,420 ตร.ม. โดยพื้นท่ีประมาณ 10,000 - 15,000 ตร.ม. 

ถูกน าไปใชเ้พื่อเก็บวตัถุดิบและผลิตภัณฑ์ของบาคองโค และมีรายไดค่้าบริการจัดการพื้นท่ีโรงงาน

เพิ่มข้ึนร้อยละ 16 เม่ือเทียบกบัปีที่ผ่านมา 
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หลงัจากนั้น นายซิกมนัต์ สตรอม เป็นผูร้ายงานกลยุทธ์และแนวโน้มธุรกิจ โดยรายงานต่อที่ประชุมว่า

บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะรักษาต าแหน่งในฐานะหน่ึงในผูผ้ลิตปุ๋ยเคมีเชิงผสมชั้นน าระดบัพรีเม่ียมในประเทศ

เวียดนาม และมีเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างย ัง่ยืนส าหรับตลาดการส่งออก นอกจากน้ีจะมุ่งเน้นพฒันา

ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรอื่นและปุ๋ ยเคมีทางใบให้มีส่วนแบ่งก  าไรเพิ่มข้ึน และจะเสริมสร้างความ

แข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของธุรกิจปุ๋ ยเคมีเชิงผสม (NPK) โดยการพฒันาและเพิ่ม

บริการด้านคลงัสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ท่ีครบวงจรให้แก่ผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบทั้ งในประเทศ

เวียดนามและต่างประเทศ 

ส าหรับแนวโน้มธุรกิจในปี 2562 นั้ น คาดการณ์ว่าอุปสงค์ของปุ๋ยเคมีเชิงผสมจะเติบโตประมาณ        

ร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 3 โดยความตอ้งการปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK คุณภาพสูงในประเทศเวียดนามยงัคงไดรั้บ

ผลกระทบจากราคาสินคา้เกษตรที่ปรับราคาลดลง และตน้ทุนวตัถุดิบปุ๋ ยเคมีจะยงัคงอยูใ่นระดบัสูงหรือ

ลดลงเลก็นอ้ย 

ภายหลงัจากทีน่ายซิกมนัต ์สตรอม และนายพรเทพ เลิศวรธรรม รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 

ประจ าปี 2561 เรียบร้อยแลว้ ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถาม 

นางสาวเปมิกา ช่วงฉ ่า 

เลขานุการบริษทั 

เรียนแจง้ต่อที่ประชุมว่า นายฤทธิชยั หยบิเจริญพร ซ่ึงเป็น 
ผู ้ถือหุ้นของบริษทัฯ ได้ฝากค าถามเกี่ยวกับเร่ืองผลการ
ด าเนินงานมาเพื่อสอบถามในที่ประชุม คือ ขอให้บริษทัฯ 
อธิบายว่าในประเทศเวียดนามมีมาตรการทางภาษีเกี่ยวกบั
การน าเข้าปุ๋ ยหรือไม่ และมาตรการทางภาษีดังกล่าวมี
ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัฯ อย่างไร และ
อยากทราบว่าอตัราก  าไรขั้นตน้ และยอดขายในปี 2562 จะ
กลบัไปดีเท่าในปี 2560 หรือไม่  

  

นายซิกมนัต ์สตรอม 

กรรมการผูจ้ดัการ 

ในปัจจุบนัประเทศเวียดนามมีมาตรการทางภาษีส าหรับ

วตัถุดิบในการผลิตปุ๋ ยเคมี คือ DAP โดยเร่ิมมีผลบงัคบัใช้

มาตั้งแต่ช่วงตน้ปี 2561 และคาดว่าจะมีผลไปจนถึงเดือน

มีนาคม 2563 โดยมาตรการทางภาษีดงักล่าวส่งผลกระทบ

ต่อตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึนและอัตราก าไรท่ีลดลง  ส าหรับเร่ือง

อตัราก  าไรขั้นตน้ และยอดขายในปี 2562 จะกลบัไปดีเท่า

ในปี 2560 หรือไม่นั้น ขอเรียนว่าบริษทัฯ กต็ั้งเป้าหมายไว้

เช่นนั้น แต่ก็ตอ้งรอดูผลประกอบการในฤดูกาลเพาะปลูก

แรกน้ีเสียก่อน จึงจะสามารถคาดการณ์ได ้
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นายสมชาย เจนสถิรพนัธ์ุ 

ผูถ้ือหุน้ 

ขอให้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าเกษตรอื่นว่าคือ

อะไรและมีการด าเนินการอย่างไร และขอสอบถามว่า

ผลิตภณัฑป์ุ๋ ยทางใบคืออะไร 

  

นายซิกมนัต ์สตรอม 

กรรมการผูจ้ดัการ 

โดยปกติบาคองโคจะมีการพฒันาสินคา้โดยการปรับปรุง

สูตรในทุกๆปีเพื่อให้สามารถตอบสนองกบัความตอ้งการ

ของลูกคา้ และส าหรับผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยทางใบนั้นเป็นสินคา้ที่

ผลิตจากธรรมชาติโดยน าเขา้มาจากประเทศฝร่ังเศส วิธีใช้

คือ เกษตรกรจะใชฉี้ดพ่นไปท่ีใบของพืชผลทางการเกษตร 

เช่น ใชพ้่นบนใบของตน้มะเขือเทศจะท าใหผ้ลมะเขือเทศมี

สีแดงสวยและมีรสหวานมากยิง่ข้ึน ทั้งน้ี โดยทัว่ไปพืชจะ

ดูดซึมปุ๋ ยผ่านทางรากแต่ส าหรับปุ๋ ยทางใบนั้นพืชจะดูดซึม

สารอาหารทางใบ 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเน่ืองจากวาระท่ี 2 น้ี เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้งมีการออกเสียง

ลงคะแนนจากผูถ้ือหุน้ จึงขอด าเนินการในวาระต่อไป 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2561 ซ่ึงผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ แลว้

ดงัปรากฏรายละเอียดตามเอกสารซ่ึงไดจ้ัดส่งให้แก่ผู ้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแลว้ก่อนการ

ประชุม  

ประธานฯ มอบหมายให้นายพรเทพ เลิศวรธรรม เป็นผูอ้ธิบายงบการเงินของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุด

วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้ไดพ้ิจารณา  

นายพรเทพ เลิศวรธรรม กล่าวสรุปว่าในปี 2561 นั้น บริษทัฯ มีทรัพยสิ์นรวมจ านวน 2,121 ลา้นบาท   

ซ่ึงประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 203 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือจ านวน 1,040  

ลา้นบาท อาคารและอุปกรณ์จ านวน 591 ลา้นบาท หน้ีสินรวมจ านวน 610 ลา้นบาทซ่ึงเป็นเงินกูย้มืระยะ

สั้ นเป็นส่วนใหญ่ ส่วนของผูถ้ือหุ้นจ านวน 1,511 ลา้นบาท และส าหรับงบก าไรขาดทุนนั้น บริษทัฯ มี

รายได้จ  านวน 2,779 ล้านบาท ก  าไรขั้นต้นจ านวน 345 ล้านบาท ก  าไรจากการด าเนินงานจ านวน          

59 ลา้นบาท และก าไรสุทธิจ านวน 38 ลา้นบาท หรือคิดเป็นก าไรต่อหุน้จ านวน 0.37 บาท  
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ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถาม 

นายสุริยา สรรพอาษา 

ผูถ้ือหุน้ 

ขอให้อธิบายเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ว่า

เพราะเหตุใดรายไดล้ดลงแต่รายจ่ายจึงไม่ลดลงเลย และ

ท าไมสินค้าคงเหลือที่ปรากฏในงบการเ งิน ตั้ ง แ ต่              

ปี 2559-2561 จึงเพิ่มข้ึนสูงข้ึนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 

2561 ที่สินคา้คงเหลือเพิ่มข้ึนมาก รวมทั้งขอให้อธิบาย

เ ร่ืองการกู ้เ งินระยะสั้ นว่ากู ้มาเพื่ออะไร ท าไมจึงดูมี

จ านวนมาก และขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกบัการจ่ายเงิน

ปันผลที่ปรากฏอยูใ่นงบกระแสเงินสดดว้ย  

  

นายพรเทพ เลิศวรธรรม 

ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการสายงาน

บญัชีและการเงิน 

รายไดท้ี่ลดลงนั้นมีสาเหตุหลกัมาจากปริมาณการขายของ

ปุ๋ยเคมีท่ีลดลง และต้นทุนท่ีสูงข้ึนเน่ืองจากราคาของ

วตัถุดิบเพิ่มสูงข้ึน นอกจากน้ีค่าใชจ่้ายอื่นๆส่วนใหญ่เป็น

ค่าใชจ่้ายคงที่ หากปริมาณการขายมีจ านวนมากกจ็ะท าให้

ตน้ทุนต่อหน่วยลดลง ในทางกลบักนัเม่ือปริมาณการขาย

มีจ านวนลดน้อยลงจะท าให้ต้นทุน ต่อหน่วยเพิ่มข้ึน 

ดงันั้นจึงดูเหมือนว่าก  าไรสุทธิจะลดลงในอตัราที่มากกว่า

ปริมาณการขายท่ีลดลงและก าไรขั้นตน้ท่ีลดลง  

สินคา้คงเหลือท่ีเพิ่มข้ึนเป็นเพราะบาคองโคซ้ือวตัถุดิบเพิ่ม

มากข้ึน เน่ืองจากคาดว่าราคาวัตถุดิบจะปรับตัวสูงข้ึน 

ดงันั้นจึงไดด้  าเนินการจดัซ้ือวตัถุดิบไวเ้พื่อส ารองส าหรับ

การผลิตสินคา้ในช่วงต่อไป  

ทั้งน้ี ส าหรับเร่ืองเงินกูร้ะยะสั้ นนั้นไดน้ ามาใชเ้พื่อจดัซ้ือ

วตัถุดิบและเม่ือครบก าหนดกจ็ะมีการช าระคืนแก่ธนาคาร 

โดยรายละเอียดของจ านวนเงินกูร้ะยะสั้ นท่ีปรากฏอยูใ่น 

งบกระแสเงินสดเป็นยอดสะสมของทั้งปี โดยเม่ือบริษทัฯ 

ช าระคืนเงินกูแ้ก่ธนาคาร รายละเอียดของรายการดงักล่าว

จะถูกบนัทึกในรายการเงินสดจ่ายเพื่อคืนเงินกูร้ะยะสั้ น   

ซ่ึงยอดเงินกูค้งเหลือนั้นเป็นผลต่างของยอดสะสมของทั้ง  

2 รายการ  
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นอกจากน้ีส าหรับรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผลที่

ปรากฏอยู่ในงบกระแสเงินสดเป็นวิธีการจดักลุ่มรายการ

ของงบการเงิน  

  

นายสมชาย เจนสถิรพนัธ์ุ 

ผูถ้ือหุน้ 

ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกบังบก าไรเบ็ดเสร็จ และเร่ือง

ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงาน

ต่างประเทศที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2561 ของ

บริษทัฯ ว่าคืออะไร และขอสอบถามว่าบริษทัฯ จ่ายเงิน  

ปันผลจากก าไรในส่วนไหน อยา่งไร  

  

นายพรเทพ เลิศวรธรรม 

ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการสายงาน

บญัชีและการเงิน 

รายการผลต่างจากอตัราแลกเปลี่ยนในงบการเงินดงักล่าว

เกิดจากการที่งบการเงินของบริษทัย่อยของบริษทัฯ คือ    

บาคองโค จัดท างบการเงินในสกุลเวียดนามดอง ซ่ึงเม่ือ

บริษทัฯ จัดท างบการเงินรวมจะเกิดการแปลงค่าเงินจาก

สกุลเงินเวียดนามดองเป็นสกุลเงินบาท ดงันั้น เม่ืออตัรา

แลกเปลี่ยนที่ใช้ในการแปลงค่า เงินในงบการเงินของ         

ปีก่อนหน้าและปีปัจจุบันมีอัตราที่ แตกต่างกันก็จะมี

ผลต่างเกิดข้ึน และผลต่างนั้นจะถูกบนัทึกในงบการเงิน

และส าหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายการ

จ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิของงบการเงินรวมแต่การ

จ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะไม่เกินจากก าไรสะสมของงบ

การเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

ประธานฯ ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาและอนุมติังบการเงิน ตามที่เสนอ 

มติ:ที่ประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมติังบการเงินของบริษทัฯ ส าหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
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โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 78,571,234 0 0 1 

ร้อยละ 100.0000 0.0000 - - 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพ่ิมเติม ท าใหมี้ผูถื้อหุน้เป็นจ านวน 241 

ราย คิดเป็น 78,571,235 หุน้ 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินส ารองตามกฏหมายและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 

ประธานฯ มอบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชุมแจง้รายละเอียดของวาระที่ 4 

ผูด้  าเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดัพ.ศ. 
2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 54 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี
ส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักดว้ยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
ดงันั้น บริษทัฯ จึงตั้งส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจ านวน 2,515,000 บาท  

ในส่วนของการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 25 ของ

ก าไรสุทธิของงบการเงินรวมหลงัหกัภาษีเงินไดแ้ต่ไม่รวมก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่

เกิดข้ึนจริง โดยข้ึนกบัแผนการลงทุนและปัจจยัอื่นๆที่เกี่ยวขอ้งโดยคณะกรรมการบริษทัฯ อาจพิจารณา

ทบทวนหรือแกไ้ขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นคร้ังคราวเพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจ

ของบริษทัฯ ในอนาคต ความตอ้งการใชเ้งินลงทุน และปัจจัยดา้นอื่นๆ ที่เห็นสมควร โดยการจ่ายเงิน  

ปันผลดงักล่าวจะไม่เกินก าไรสะสมที่ปรากฏอยูใ่นงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ ทั้งน้ี มีรายละเอียดตาม

นโยบายการจ่ายเงินปันผล อตัราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกบัก าไรสุทธิ ที่ไดจ้ัดส่งให้ผูถ้ือหุ้นตาม

หนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

ก) การจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายเป็นเงินจ านวน 2,515,000 บาท 

ข) การจ่ายเงินปันผลส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท    

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้ งส้ินจ านวน 50,600,000 บาท โดยก าหนดวันก าหนดรายช่ือผูถ้ือหุ้น 

(Record Date) ส าหรับสิทธิรับเงินปันผล ณ วนัที่ 14 มีนาคม 2562 และก าหนดจ่ายเงินปันผลใน

วนัที่ 9 พฤษภาคม 2562  
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ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถาม 

นายสุริยา สรรพอาษา 

ผูถ้ือหุน้ 

ขอบคุณบริษทัฯ ท่ีไดพ้ิจารณาจ่ายเงินปันผลเร็วข้ึนกว่า

ของปีก่อน และขอฝากให้บริษัทฯ พิจารณาจัดประชุม     

ผู ้ถือหุ้นให้เร็วข้ึนจากปลายเดือนเมษายนเป็นตน้เดือน

เมษายน  

  

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 

ประธานกรรมการ 

ขอบคุณและขอรับค าเสนอแนะไวพ้ิจารณาต่อไป 

ประธานฯ ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาวาระที่ 4 ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ 

 มติ:ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษทัฯ   

เสนอ ดงัน้ี 

ก) การจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายเป็นเงินจ านวน 2,515,000 บาท 

ข) การจ่ายเงินปันผลส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท 

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ินจ านวน 50,600,000 บาท โดยก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถ้ือหุ้น 

(Record Date) ส าหรับสิทธิรับเงินปันผล ณ วนัที่ 14 มีนาคม 2562 และก าหนดจ่ายเงินปันผลใน

วนัที่ 9 พฤษภาคม 2562 

โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 78,572,075 0 0 0 

ร้อยละ 100.0000 0.0000 - - 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพ่ิมเติม ท าใหมี้ผูถื้อหุน้เป็นจ านวน 245 

ราย คิดเป็น 78,572,075 หุน้ 
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วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบปีบัญชี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และก าหนดค่า

สอบบัญชี 

ประธานฯ ขอใหผู้ด้  าเนินการประชุม แจง้รายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 5  

ผูด้  าเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีของ

บริษทัฯ  ส าหรับรอบปีบญัชี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี รวมทั้งได้

ใหค้วามเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัฯ แลว้เพื่ออนุมติัให้บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี 

จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี โดยมีรายนามของผูส้อบบญัชี ดงัน้ี  

1. นายวีระชยั รัตนจรัสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 
2. นายศกัดา เกาทนัฑท์อง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 
3. นายวชัระ ภทัรพิทกัษ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 6669 
4. นายบณัฑิต ตั้งภากรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 

โดยให้ผูส้อบบญัชีท่านใดท่านหน่ึงมีอ  านาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ

และงบการเงินรวมและก าหนดเงินค่าสอบบญัชีประจ ารอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็น

จ านวน 1,881,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใชจ่้ายอื่นๆ) ซ่ึงเป็นอตัราเดียวกนักบัของปีที่แลว้ 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้นไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ บริษทัย่อย 

ผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถาม และไม่มีผูถ้ือหุน้ซักถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอื่นใดอีก 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบัญชีตามท่ี

เสนอ วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติ: ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติอนุมติัแต่งตั้ง นายวีระชยั รัตนจรัสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 

4323 นายศกัดา เกาทณัฑ์ทอง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 นายวชัระ ภทัรพิทกัษ์ ผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตเลขที่ 6669 นายบัณฑิต ตั้ งภากรณ์ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 เป็นผู ้สอบบัญชีของ  

บริษทัฯ ประจ ารอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และงบการเงินรวม และอนุมติัค่าสอบบญัชี

ส าหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 เป็นจ านวน 1,881,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบญัชีของ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัฯ โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 
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วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ประธานฯ ขอใหผู้ด้  าเนินการประชุมอ่านรายละเอียดเกี่ยวกบัการประชุมวาระที่ 6  

ผู ้ด  าเนินการประชุมแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าวาระน้ีเป็นวาระเกี่ยวกับการเลือกตั้ งกรรมการแทน

กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งการแกไ้ขเพิ่มเติม) และ

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 19 ก  าหนดไวว้่า ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจาก

ต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย

จ านวนที่ใกลท้ี่สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งตามวาระนั้น อาจจะไดรั้บเลือกตั้งเขา้เป็น

กรรมการอีกกไ็ด ้

ในปีน้ีกรรมการท่ีมีรายช่ือดงัต่อไปน้ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยมีผลในวนัประชุมสามญั     
ผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2562 น้ี  

- นางสุวิมล มหากิจศิริ  กรรมการ   

- พล.ต.ท. ประกาศ ศาตะมาน กรรมการอิสระ 

- นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา กรรมการ 

โดยผูท่ี้ไดรั้บเลือกตั้งทุกคนจะมีผลในการเป็นกรรมการนบัตั้งแต่วนัที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี

2562 และรายละเอียดประวติัโดยสรุปของบุคคลที่ไดรั้บการเสนอช่ือขา้งตน้มีรายละเอียดดงัปรากฏใน

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

โดยในวาระน้ีกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระไดเ้ดินออกจากห้องประชุมเป็นการชัว่คราว และได้

เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุ้นซักถาม และไม่มีผูถ้ือหุ้นซักถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงได้

ขอใหผู้ด้  าเนินการประชุมช้ีแจงการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียง  

 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 78,572,075 0 0 0 

ร้อยละ 100.0000 0.0000 - - 
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ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้ใหผู้ถ้ือหุน้ทราบว่าวาระน้ีขอใหผู้ถ้ือหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็น

รายบุคคล ขอให้ผูถ้ือหุ้นที่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนให้

ชดัเจนว่าเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง บุคคลที่ไดรั้บการเสนอช่ือและส่งบตัรลงคะแนนทั้ งใบ

โดยไม่ตอ้งฉีกบตัรให้แก่เจ้าหน้าท่ีเพื่อน าไปนับคะแนน บริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนในวาระน้ีจาก    

ผูถ้ือหุน้พร้อมกนัในคราวเดียว 

มติ: ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมติัเลือกตั้งบุคคลดงัต่อไปน้ีเขา้ด  ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ

โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 

6.1 นางสุวิมล มหากิจศิริ ไดรั้บแต่งตั้งใหก้ลบัเขา้ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระ

หน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 78,571,035 0 1,041 0 

ร้อยละ 100.0000 0.0000 - - 

6.2 พล.ต.ท. ประกาศ ศาตะมาน ไดรั้บแต่งตั้งใหก้ลบัเขา้ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ 

ต่อไปอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 78,570,403 1,400 273 0 

ร้อยละ 99.9982 0.0017 - - 

6.3 นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ไดรั้บแต่งตั้งใหก้ลบัเขา้ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯต่อไป

อีกวาระหน่ึงดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 78,571,795 8 273 0 

ร้อยละ 99.9999 0.0000 - - 

หมายเหตุ 1/ พล.ต.ท. ประกาศ ศาตะมาน และนายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา เดินออกจากหอ้งประชุมในระหว่าง การ 

  นบัคะแนน และกลบัเขา้หอ้งประชุมผูถื้อหุน้หลงันบัคะแนนเสร็จส้ิน 

 2/  ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพ่ิมเติม ท าให้มีผูถื้อหุ้นเป็น

 จ านวน 246 ราย คิดเป็น 78,572,076 หุน้ 
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วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2562 

ประธานฯ ขอใหผู้ด้  าเนินการประชุมอ่านรายละเอียดเกี่ยวกบัการประชุมวาระที่ 7 

ผูด้  าเนินการประชุมรายงานว่าคณะกรรมการบริษทัฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาก าหนดการจ่ายค่าตอบแทนส าหรับ
คณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย เป็นวงเงินไม่เกินจ านวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถว้น)        
เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการทั้งคณะโดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูมี้อ  านาจจดัสรรเงิน
ค่าตอบแทนประจ าปี 2562 ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบ้ียประชุม และเงินรางวลัประจ าปี (โบนสั) 
โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ใหแ้ก่กรรมการและกรรมการชุดยอ่ยตามความเหมาะสม โดยรายละเอียด
ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถาม และไม่มีผูถ้ือหุน้ซักถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอื่นใด 

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามที่เสนอ 

โดยวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นท่ีมา

ประชุม 

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแลว้ลงมติอนุมัติค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของ

บริษทัฯ ส าหรับปี 2562 เป็นเงินจ านวนไม่เกิน 5,000,000 บาท (หา้ลา้นบาทถว้น) ตามที่คณะกรรมการ

บริษทัฯ เสนอ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูมี้อ  านาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนประจ าปี 

2562 ใหแ้ก่กรรมการและกรรมการชุดยอ่ยตามความเหมาะสม 

โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 78,571,864 0 274 0 

ร้อยละ 99.9996 0.0000 0.0003 0.0000 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เข้าร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพ่ิมเติม ท าใหมี้ผูถื้อหุน้เป็นจ านวน 248 

ราย คิดเป็น 78,572,138 หุน้ 
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วาระที่ 8  พิจารณากิจการอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ไม่มีวาระอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณาอนุมติั 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถาม และไม่มีผูถ้ือหุน้ซักถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอื่นใด 

เม่ือไม่มีประเดน็อื่นที่มีการเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแลว้ประธานฯ ในการประชุมจึงไดปิ้ดการประชุมใน

เวลา 14.50  น. 

 

 

-ลายเซ็น- 

(นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ) 

ประธานกรรมการ 

ประธานในที่ประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

บนัทึกการประชุมโดย 

-ลายเซ็น- 

(นางสาวเปมิกา ช่วงฉ ่า) 

เลขานุการบริษทั 


