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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

ของ 

บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) 

 

เวลาและสถานที่ 

ประชุมเม่ือวนัที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องมิตรทาวน์ฮอลล์ 1 ชั้น 5 ศูนยก์ารคา้สามย่านมิตรทาวน์ 

เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ 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 136 ราย รวมจ านวนหุน้ไดท้ั้งส้ิน 80,783,176 หุน้ หรือร้อยละ 79.8253 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่าย

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

แลว้แนะน ากรรมการและผูบ้ริหารซ่ึงเขา้ร่วมการประชุมและตอบขอ้ซักถาม รวมทั้งแนะน าผูเ้กี่ยวขอ้งในการประชุมสามญั   

ผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2563 ดงัน้ี 

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร

 ความเส่ียง 

2. นางสุวิมล มหากิจศิริ กรรมการ 

3. นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง กรรมการ 

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

 และก าหนดค่าตอบแทน 

5. รศ. ดร. สาธิต พะเนียงทอง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

6. นายรพี ม่วงนนท ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

7. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา กรรมการ  กรรมการบริหาร  กรรมการสรรหาและก าหนด

 ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเส่ียง 
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8. นายซิกมนัต ์สตรอม กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

 กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการผูจ้ดัการ 

 (เขา้ร่วมการประชุมผ่านส่ือเลก็โทรนิกส์จากต่างประเทศ) 

9. นายพรเทพ เลิศวรธรรม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีและการเงิน  

10. นายดิดิเย ่แป็งเกท ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานการตลาด  

 (เขา้ร่วมการประชุมผ่านส่ือเลก็โทรนิกส์จากต่างประเทศ) 

เน่ืองจากส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยไดมี้การประกาศห้ามอากาศยานท าการบินเขา้สู่ประเทศไทยเป็นการ
ชั่วคราวเป็นผลให้กรรมการและผู ้บริหารชาวต่างชาติ  2 ท่าน ไม่สามารถเดินทางมาร่วมประชุมในประเทศไทยได้               
ทั้งน้ี กรรมการที่เขา้ร่วมการประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษทัฯ  

ที่ปรึกษากฎหมายในการด าเนินการประชุม 

นางภชัฎา หม่ืนทอง    บริษทั คมัปะนี เซเครทแทรี จ ากดั 

นางภทัรสุรางค ์เฉลิมนนท ์    ส านกังานกฎหมาย เอเบิล แอนด ์พริมพต์นั จ ากดั 

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน 

นางสาวจนัทร์จิรา เป่ียมสุขสมบูรณ์   ส านกังานกฎหมาย เอเบิล แอนด ์พริมพต์นั จ ากดั 

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม 

นายบณัฑิต ตั้งภากรณ์  บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

นายวชัระ ภทัรพิทกัษ ์ บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

ก่อนเร่ิมการประชุมผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จ้งต่อท่ีประชุมว่าด้วยความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของ          

ผูถ้ือหุ้นและผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน  บริษทัฯ จึงไดก้  าหนดมาตรการในการป้องกนัความเส่ียงในการติดเช้ือโรคไวรัส      

โคโรนา 2019 โดยขอใหผู้ถ้ือหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะที่ตอ้งการถามค าถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณาเขียนค าถามลงใน

แบบฟอร์มที่บริษทัฯ ไดจ้ัดเตรียมไวแ้ละขอให้น าส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เน่ืองจากเพื่อสุขอนามยัของส่วนรวม 

บริษทัฯ จะไม่จัดไมโครโฟนส าหรับการซักถามให้แก่ผูถ้ือหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ และบริษทัฯ จะตอบค าถามในห้อง

ประชุมเฉพาะเร่ืองท่ีเกี่ยวกบัวาระท่ีมีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น โดยบริษทัฯ จะด าเนินการประชุมอยา่งกระชบั รักษาเวลา 

และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมท่ีก  าหนดไวอ้ยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย ทั้งน้ี ส าหรับค าถามและขอ้เสนอแนะอื่นๆ  

ที่บริษทัฯ ยงัไม่ไดต้อบในที่ประชุมผูถ้ือหุ้น  บริษทัฯ จะสรุปประเด็นค าถามและค าตอบเป็นเอกสารแนบทา้ยรายงานการ

ประชุมผูถ้ือหุน้ต่อไป 

ล่ามแปลภาษา  

ดร. ชนนัธร กถาเสนีย ์ บริษทั ยนีูค ทรานสเลชัน่ จ  ากดั 
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ล าดบัต่อไป เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผูด้  าเนินการประชุมจึงไดช้ี้แจงขั้นตอนการประชุม 

วิธีการออกเสียงลงคะแนนของผูถ้ือหุน้ และการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ดงัน้ี 

1. ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่างๆ ตามล าดบัท่ีก  าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมโดยจะน าเสนอขอ้มูลประกอบวาระ

และจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถามในวาระท่ีเกี่ยวขอ้งนั้น  

2. ผูถ้ือหุน้รายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่าเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 

หรืองดออกเสียง เตม็ตามคะแนนเสียงท่ีตนมีไดเ้พียงทางใดทางหน่ึงเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ของตนเพื่อ

แยกการลงคะแนนเสียง ยกเวน้กรณีของคสัโตเดียนผูรั้บมอบฉันทะจากผูล้งทุนต่างประเทศ  

3. คะแนนเสียงท่ีตอ้งใชใ้นการลงมติอนุมติัในแต่ละวาระ บริษทัฯ ไดแ้จง้ไวใ้นเอกสารหนงัสือเชิญประชุมแลว้และจะมี

การแจง้ใหผู้ถ้ือหุน้ทราบอีกคร้ังก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป 

4. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเวน้ในวาระที่ 6 เร่ืองการเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผูถ้ือหุ้นท่ีไม่เห็นดว้ย 

หรือประสงคจ์ะงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนให้ชดัเจนว่าไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง เม่ือเรียบร้อย

แลว้ โปรดยกมือข้ึนเพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีไปรับบตัรลงคะแนนเพื่อน ามานบัคะแนน 

 ส าหรับผูถ้ือหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะที่ไม่ไดส่้งบตัรลงคะแนนเสียงว่าไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง จะถือว่าผูถ้ือหุน้หรือ

ผู ้รับมอบฉันทะเห็นด้วย ส่วนผู ้ถือหุ้นหรือผู ้รับมอบฉันทะที่ส่งบัตรลงคะแนนมาอย่างไรจะนับคะแนนตามบตัร

ลงคะแนนนั้น 

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 
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 หลงัจากนั้น ประธานด าเนินการประชุมตามล าดบัวาระที่ไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม ดงัน้ี 

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 22 เมษายน 2562 

ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2562 

ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 22 เมษายน 2562 ตามท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้แลว้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถาม และไม่มีผูใ้ดซักถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นใดเพิ่มเติม ประธานฯ 

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี  2562          

ตามที่เสนอ 

มติ:ที่ประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี  2562             

ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 22 เมษายน 2562 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผูถ้ือหุ้นที่มาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 80,784,183 0 0 0 

ร้อยละ 100.0000 0.0000 - - 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพ่ิมเติม ท าให้มีผูถื้อหุ้นเป็นจ านวน     

140 ราย คิดเป็น 80,784,183 หุน้    

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 

ประธานฯ มอบหมายให้นายพรเทพ เลิศวรธรรม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ัดการสายงานบญัชีและการเงิน      

เป็นผูร้ายงานเกี่ยวกบัภาพรวมผลการด าเนินงาน  บทวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ และแนวโน้มธุรกิจของ

บริษทัฯ ใหผู้ถ้ือหุน้ทราบ  

นายพรเทพ อธิบายภาพรวมการด าเนินธุรกิจและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ โดยอธิบายภาพรวมของ

ธุรกิจแยกตามประเภทของผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ คือ ผลิตภณัฑป์ุ๋ ยเคมี ผลิตภณัฑเ์คมีเพื่อการเกษตรอื่น 

และการบริหารจดัการพื้นท่ีโรงงาน ดงัน้ี 
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ผลิตภณัฑป์ุ๋ ยเคมี  

อุปสงค์ในประเทศส าหรับปุ๋ ยเคมีคุณภาพสูงในช่วงคร่ึงปีแรกไดรั้บแรงกดดนัจากราคาพืชผลที่ตกต ่า

เป็นผลให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมีเชิงผสมและเลือกใช้ปุ๋ยเชิงเด่ียวเพิ่มข้ึนเพื่อเป็นการลดตน้ทุน 

นอกจากน้ี การส่งออกไปยงัประเทศแถบแอฟริกาขยายตวัเพิ่มมากข้ึน ในขณะที่การส่งออกในภูมิภาค

เอเชียตะวนัออกเฉียงใตล้ดลงโดยเฉพาะในประเทศฟิลิปปินส์เน่ืองจากการแข่งขนัจากสินคา้ราคาถูก

จากประเทศจีน และภาวะตน้ทุนวตัถุดิบท่ีสูงในช่วงคร่ึงปีแรกส่งผลใหอ้ตัราก  าไรขั้นตน้ลดลง 

 

ผลิตภณัฑเ์คมีเพื่อการเกษตรอื่น 

ผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการเกษตรอื่นส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าแล้วน ามาบรรจุขวดและจ าหน่ายภายใต้

เคร่ืองหมายการคา้“ Stork” เพื่อเป็นส่วนเสริมของผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมี โดยรายไดจ้ากผลิตภณัฑ์เคมีเพื่อ

การเกษตรอื่นเพิ่มข้ึนร้อยละ 14 ในปี 2562 เป็นจ านวน 207.6 ลา้นบาท และในปี 2563 ประเทศเวียดนาม

ประกาศหา้มจ าหน่ายสารไกลโฟเซต (Glyphosate) บริษทัฯ จึงด าเนินกิจกรรมดา้นการตลาดเพื่อส่งเสริม

การขายผลิตภณัฑใ์หม่เพื่อทดแทนผลิตภณัฑท์ี่มีส่วนผสมของสารหา้มใชด้งักล่าว 

 

การบริหารจดัการพื้นท่ีโรงงาน 

อตัราการใชบ้ริการพื้นท่ีโรงงานเต็มพื้นท่ีดว้ยพื้นท่ีทั้งหมด 66,420 ตร.ม. โดยพื้นท่ีประมาณ 10,000 ถึง 

15,000 ตร.ม. ถูกน าไปใชเ้พื่อเกบ็วตัถุดิบและผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ และรายไดค่้าบริการจดัการพื้นท่ี

โรงงานในปี 2562 เท่ากบั 62.2 ลา้นบาท ลดลงเลก็นอ้ยร้อยละ 2 เม่ือเทียบกบัปีที่ผ่านมา 

ส าหรับภาพรวมผลประกอบการปี 2562 นั้น มีปริมาณการขายปุ๋ยเพิ่มข้ึนร้อยละ 3 จาก 183,855 ตนัใน  

ปี 2561 เป็น 189,829 ตนั ในปี 2562 จากการเพิ่มข้ึนของปริมาณการขายปุ๋ยเชิงเด่ียว รายไดร้วมปี 2562 

เพิ่มข้ึนร้อยละ 4 เม่ือเทียบกบัปีที่ผ่านมาเป็น 2,820.5 ลา้นบาท ก าไรขั้นตน้คิดเป็น 555.4 ลา้นบาท ลดลง

ร้อยละ 9 เน่ืองจากตน้ทุนวตัถุดิบท่ีสูงข้ึนในช่วงคร่ึงปีแรก แต่ดว้ยตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ

ที่ลดลง บริษทัฯ จึงรายงานผลก าไรสุทธิเพิ่มข้ึนร้อยละ 17 เป็น 44.1 ลา้นบาทในปี 2562  

นายพรเทพยงัไดก้ล่าวรายงานกลยุทธ์ของบริษทัฯ ต่อที่ประชุมและอธิบายแนวโน้มธุรกิจในปี 2563 

โดยคาดการณ์ว่า ความตอ้งการใชปุ้๋ ยเคมีเชิงผสม NPK คุณภาพสูงในประเทศเวียดนาม ข้ึนอยูก่บัสภาพ

ภู มิอากาศและราคาของผลิตผลทางการ เกษตร  ปัญหาภัยแล้ง  และน ้ าทะเลหนุนสูงในช่วง                    

ไตรมาส 1/2563 ถึงช่วงต้นไตรมาส 2/2563 ส่งผลกระทบต่อปริมาณการขายในประเทศเวียดนาม 

ส าหรับการแพร่ระบาดของ Covid-19 นั้นส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานโดยเป็นผลให้การขนส่ง

เป็นไปดว้ยความยากล าบากมากข้ึน แต่อย่างไรก็ตามเม่ือรัฐบาลเวียดนามผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง 

(lockdown) ประกอบกบัสภาพภูมิอากาศท่ีดีข้ึน บริษทัฯ คาดว่าตลาดปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK จะสามารถ

ฟ้ืนตวัไดใ้นช่วงคร่ึงหลงัของปี 2563 
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ภายหลงัจากทีน่ายพรเทพ รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ เรียบร้อยแลว้ ประธานฯ เปิดโอกาสให้

ผูถ้ือหุน้ซักถาม และไม่มีผูใ้ดซักถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นอื่นใด 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเน่ืองจากวาระท่ี 2 น้ี เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้งมีการออกเสียง

ลงคะแนนจากผูถ้ือหุน้ จึงขอด าเนินการในวาระต่อไป 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2562 ซ่ึงผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ แลว้

ดงัปรากฏรายละเอียดตามเอกสารซ่ึงไดจ้ัดส่งให้แก่ผู ้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแลว้ก่อนการ

ประชุม  

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถาม 

นายสากล สุขวาณิชวิชยั 

อาสาพิทกัษสิ์ทธ์ิ  

สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

1. บริษัทฯ มีมาตรการอย่างไรที่จะแก้ปัญหาเร่ือง Gross 

profit ที่ปรับตวัลดลงจากปีที่ผ่านมา 

2. บริษัทฯ มีมาตรการที่จะจัดการปัญหาเ ร่ืองอัตรา

แลกเปลี่ยนที่ขาดทุนจากการส่งออก และเร่ืองยอดการ

ส่งออกที่ลดลงเป็นจ านวนมากอยา่งไร  

3. โรงงานที่ประเทศเวียดนามมีมาตรการป้องกนั Covid-19 

ในระลอกที่ 2 อยา่งไร 

  

นายพรเทพ เลิศวรธรรม 

ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการสายงานบัญชี

และการเงิน 

1. เน่ืองจากในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2562 ราคาตน้ทุนของ

ปุ๋ยเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงที่ผ่านมาเม่ือราคาวัตถุดิบ

ปรับตวัสูงข้ึน บริษทัฯ ก็จะทยอยปรับราคาขายสินค้า

เพื่อให้สะทอ้นตน้ทุนท่ีเพิ่มสูงข้ึน รวมถึงไดด้  าเนินการ

บริหารจัดการเร่ืองการซ้ือขายวตัถุดิบเพื่อให้สามารถ

รักษาอตัราการท าก  าไรเอาไว ้

2. อัตราแลกเปลี่ยนที่ขาดทุนเกิดจากการที่บริษัทฯ ให้

บริษทัยอ่ยกูย้มืในรูปเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ และเม่ือมี

การปิดงบส้ินปีจึงเกิดการขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนที่

ยงัไม่เกิดข้ึนจริง (unrealized exchange loss) และส าหรับ

ยอดการส่งออกที่ลดลงเน่ืองจากมีปัญหาการแข่งขนัจาก
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สินคา้จีนในตลาดฟิลิปปินส์ บริษทัฯ จึงไดพ้ยายามหา

ตลาดส่งออกในประเทศอื่นมาทดแทน 

3. รัฐบาลเวียดนามมีมาตรการการป้องกันและดูแลเร่ือง

ก า รแพ ร่ ร ะบาดของโ รค  Covid-19 ที่ มี ศัก ยภาพ          

โดยสามารถควบคุมการแพร่กระจายเช้ือโรคได้เป็น

อย่างดี ทั้งน้ี ส าหรับโรงงานในประเทศเวียดนามนั้นมี

มาตรการการป้องกันอย่างเข้มงวด เช่น การตรวจวัด

อุณหภูมิพนักงานทุกวนั มีนโยบายให้พนักงานตอ้งใส่

หน้ากากอนามยัตลอดเวลาที่อยู่ในที่ท  างาน การจัดโต๊ะ

รับประทานในโรงอาหารโดยก าหนดให้แต่ละโต๊ะตั้ ง

ห่างกันในระยะ 2 เมตร รวมถึงจัดวางฉากกั้นท่ีโ ต๊ะ

อาหารอีกดว้ย นอกจากน้ียงัห้ามไม่ให้พนักงานเดินทาง

ไปยงัประเทศกลุ่มเส่ียง แต่หากพนักงานเดินทางไปยงั

ประเทศดังกล่าวเม่ือกลับมาแล้วก็จะต้องด าเนินการ     

กกัตวัตามระยะเวลาที่ก  าหนด และหากประเทศเวียดนาม

มีการปิดประเทศหรือปิดเมือง (lock down) บาคองโคก็

จะด าเนินการสั่งห้ามไม่ให้ผู ้อื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง   

เขา้ไปที่เขตโรงงาน และพนักงานในแผนกต่างๆ เช่น 

แผนกขาย การตลาด และธุรการ จะต้องปฏิบัติตาม

นโยบายการท างานที่บา้น (Work from home) ทนัที  

  

นายซิกมนัต ์สตรอม 

กรรมการผูจ้ดัการ 

นอกจากน้ี  บาคองโคได้ด  า เ นินการผลิตสินค้า ใน

ระยะเวลา 1 เดือนล่วงหน้าเอาไวแ้ลว้ และจัดเก็บสินคา้

ดังกล่ าวไว้ในบริ เวณอื่นๆ ที่ ไ ม่ใ ช่ในโรงงานผลิต          

เช่น ในบริเวณเขตท่าเรือ ดังนั้ นหากมีมาตรการปิด

ประเทศหรือปิดเมือง (lock down) บาคองโคจะสามารถ

จดัส่งสินคา้แก่ลูกคา้ไดโ้ดยไม่มีปัญหา 

  

นายฐิติพงศ ์โสภณอุดมพร 

ผูถ้ือหุน้ 

เหตุใดก าไรสุทธิประจ าปี  2561 2562 จึงลดลงมากเม่ือ

เทียบกับปี 2560 บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะแก้ไขให้ดีข้ึน

อย่างไรเพื่อจะไดก้ลบัมามีความสามารถในการท าก  าไร

เหมือนปี 2560  
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นายพรเทพ เลิศวรธรรม 

ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการสายงานบัญชี

และการเงิน 

เน่ืองจากที่ผ่านมานั้ นราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงข้ึนอย่าง

รวดเร็ว จึงท าใหก้  าไรสุทธิของบริษทัฯ ลดลง แต่หลงัจาก

กลางปี 2562 เป็นต้นมา การปรับตัวของราคาวัตถุ ดิบ

เป็นไปในแนวทางท่ีดีข้ึน และบริษัทฯ ก็ได้ด  าเนินการ

ดูแลเร่ืองการบริหารจดัการการจดัซ้ือวตัถุดิบ โดยบริษทัฯ 

คอยติดตามราคาของวตัถุดิบอยูต่ลอดเพื่อใหส้ามารถวาง

แผนการจดัซ้ือวตัถุดิบในราคาท่ีเหมาะสม นอกจากน้ียงัมี

การทยอยปรับราคาขายสินคา้เพื่อให้สะทอ้นถึงตน้ทุนที่

ปรับตวัสูงข้ึน เป็นผลให้อตัราก าไรของบริษทัฯ ปรับตวั

ไปในทิศทางท่ีดีข้ึน 

  

นายพิสิทธ์ิ โสตถิพนัธ์ุชยั 

ผูถ้ือหุน้ 

เ ขตการค้า เส รี  (Free Trade Area: FTA)  เ วี ยดนามมี

ผลกระทบกบับริษทัฯ หรือไม่ และบริษทัฯ มีการส่งออก

ไปยงัประเทศในกลุ่มสหภาพยโุรป (EU) หรือไม่ 

  

นายพรเทพ เลิศวรธรรม 

ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการสายงานบัญชี

และการเงิน 

ขณะน้ียงัไม่มีการส่งออกไปยงัประเทศในกลุ่มสหภาพ

ยุโรป (EU) และเขตการคา้เสรี (Free Trade Area: FTA)  ก็

ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ แต่อยา่งใด 

  

นายซิกมนัต ์สตรอม 

กรรมการผูจ้ดัการ 

บาคองโคน าเข้าสินค้าคุณภาพสูงบางประเภท เช่น       

AVS ซ่ึงเป็นสารกระตุน้ทางชีวภาพ (Biostimulant) โดย

น าเขา้มาจากประเทศฝร่ังเศสซ่ึงก็ไม่มีภาษีการน าเขา้แต่

อยา่งใด 

  

นายฐิติพงศ ์โสภณอุดมพร 

ผูถ้ือหุน้ 

จากรายงานประจ าปีหนา้ 60 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนั

การเงินเหตุใดจึงมีจ านวนสูงมาก 

   

นายพรเทพ เลิศวรธรรม 

ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการสายงานบัญชี

และการเงิน 

เงินกูย้มืระยะสั้นดงักล่าวใชส้ าหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียน

ในการด า เ นินงาน (Working capital)  เพื่อการจัด ซ้ือ

วตัถุดิบของโรงงานปุ๋ ย 
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นางบุษกร งามพสุธาดล 

ผูถ้ือหุน้ 

อตัราก าไรสุทธิ (Net profit margin) ท่ีลดลงเร่ือยๆตั้งแต่ 

ปี  2560 2561 และ  2562  เ ม่ือ ดูแล้ว เ ป็นสัดส่วนที่ไ ม่

น่าสนใจในการด าเนินธุรกิจ บริษทัฯ มีนโยบายอยา่งไรที่

จะผลกัดนัใหต้วัเลขสูงกว่าน้ี  

  

นายพรเทพ เลิศวรธรรม 

ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการสายงานบัญชี

และการเงิน 

ขออธิบายว่าเน่ืองจากธุรกิจปุ๋ ยมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ

ผลประกอบการอยูห่ลายประการ โดยปัจจยัหลกัๆที่ส่งผล

อยา่งมาก คือ ภาวะดินฟ้าอากาศซ่ึงส่งผลต่อประสิทธิภาพ

ของการเพาะปลูก นอกจากน้ี ราคาของสินคา้เกษตรต่างๆ 

กมี็ผลต่อก าลงัซ้ือและอุปสงค์ของเกษตรกรในประเทศ

เวียดนาม ซ่ึงในช่วงท่ีผ่านมานั้น บริษทัฯ ไดด้  าเนินการ

ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์โดยมุ่งเน้นการขายสินค้าที่มีก  าไร

ขั้นตน้ (margin) สูงส าหรับการขายในประเทศเวียดนาม 

รวมถึงยงัไดพ้ยายามที่จะขยายการส่งออกไปยงัพื้นท่ีใน

ภูมิภาคต่างๆ ให้มากข้ึนเพื่อเป็นการกระจายความเส่ียง

จากอุปสงคท์ี่ลดลงของเกษตรกร 

  

นายทศันะ ชุติกานนท ์

ผูถ้ือหุน้ 

ตลาดในทวีปแอฟริกามีแนวโนม้เป็นอย่างไร และเพราะ

เหตุใดจึงเลือกส่งออกไปยงัทวีปแอฟริกาเป็นหลกั และ

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะส่งออกไปยงัประเทศอื่นๆ  อีก

หรือไม่ 

  

นายซิกมนัต ์สตรอม 

กรรมการผูจ้ดัการ 

ตลาดในทวีปแอฟริกาเป็นตลาด NPK ขนาดใหญ่ที่ มี

ปริมาณการซ้ือขายอยู่ที่ประมาณ 1.2-1.5 ล้านตันต่อปี 

และมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตสูงข้ึนเร่ือยๆ โดยบาคองโคมี

ความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าในทวีปแอฟริกา เช่น  Solevo 

และ ETG ซ่ึงเป็นผูค้า้รายใหญ่ที่มีความสามารถในการ

กระจายสินค้าเป็นของตนเอง ดังนั้ นบาคองโคจึงได้

มุ่ง เน้นที่จะส่งออกไปยังประเทศในทวีปแอฟริกา 

นอกจ า ก น้ี  ป ร ะ เ ทศ ในทวีปแอฟริ กาตะวันออก           

(East Africa) เป็นประเทศที่ใชเ้งินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ        

เป็นหลัก ต่างจากประเทศในทวีปแอฟริกาตะวันตก   
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(West Africa) ที่ใชเ้งินสกุลยูโร (Euro)  ดงันั้น บาคองโค

จึงมีความสามารถในการแข่งขนัในจุดน้ี เน่ืองจากราคา

วัตถุดิบของบาคองโคเองก็อยู่ในรูปเงินสกุลดอลลาร์

สหรัฐฯ เช่นกนั  

นอกจากน้ี บาคองโคยังมีความได้เปรียบในเชิงของ

จ านวนการผลิตท่ีสามารถผลิตสินคา้ในปริมาณที่นอ้ยกว่า

ผู ้ผลิตเจ้าอื่นๆ คือ ประมาณ 500 เมตริกตัน ซ่ึงต่างจาก

คู่แข่งรายใหญ่จากประเทศในทวีปยโุรปท่ีไม่สามารถผลิต

ในปริมาณนอ้ยเพื่อขายได ้โดยปกติคู่แข่งเหล่าน้ีมีจ านวน

ขั้นต ่าในการผลิตอยู่ท่ี 8,000 – 10,000 เมตริกตนั รวมถึง   

บาคองโคมีความสามารถที่จะพฒันาและปรับปรุงสินคา้

เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการโดยเฉพาะของลูกคา้ได ้

ส าหรับการแข่งขันในทวีปแอฟริกานั้ นค่อนข้า งสูง 

เ น่ืองจากมีคู่แข่งจากหลายประเทศ โดยเฉพาะจาก

ประเทศรัสเซีย แต่บาคองโคมีจุดแข็งและขอ้ไดเ้ปรียบคือ

ความสามารถในการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าเพื่อ

ตอบสนองต่อความตอ้งการโดยเฉพาะของลูกคา้และมี

ตน้ทุนค่าขนส่งที่ถูกกว่าคู่แข่งจากทวีปยโุรป 

ประธานฯ ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาและอนุมติังบการเงิน ตามที่เสนอ 

มติ:ที่ประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมติังบการเงินของบริษทัฯ ส าหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 81,402,608 0 0 0 

ร้อยละ 100.0000 0.0000 - - 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพ่ิมเติม ท าให้มีผูถื้อหุ้นเป็นจ านวน     

169 ราย คิดเป็น 81,402,608 หุน้ 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 เพิ่มเติม และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

ประธานฯ มอบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชุมแจง้รายละเอียดของวาระที่ 4 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อที่ประชุมว่า ตามที่พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ .ศ . 2535 มาตรา 115 

ก  าหนดใหบ้ริษทัจ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเท่านั้น ประกอบกบับริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใน

อตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวมหลงัหักภาษีเงินได ้แต่ไม่รวมก าไรหรือ

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัแผนการลงทุน และปัจจยัท่ีเกี่ยวขอ้งอื่นๆ 

โดยคณะกรรมการบริษทัฯ อาจจะพิจารณาทบทวน และแกไ้ขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นคร้ังคราว 

เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความตอ้งการใชเ้งินลงทุน และ

ปัจจยัดา้นอื่นๆ ที่เห็นสมควร 

จากงบการเงินรวมของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีก  าไรสุทธิ

ทั้ งส้ินจ านวน 44.1 ล้านบาท และจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับรอบปีบัญชี  ส้ินสุดวันท่ี              

31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีก  าไรสุทธิทั้งส้ินจ านวน 54.2 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ มีหน้าที่ตอ้งจัดสรร

ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี               

หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุน

จดทะเบียน ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดจ้ดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายเป็นเงินจ านวน 2,710,000 บาท 

คณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 16 เมษายน 2563 ไดอ้นุมติัการจ่ายเงิน    

ปันผลระหว่างกาล ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท (ซ่ึงเป็นอตัราเดียวกนักบัอตัราที่จะเสนอขออนุมติัจากที่

ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2563 ที่ไดก้  าหนดไวเ้ดิมเม่ือวนัที่ 28 เมษายน 2563) รวมเป็นเงินปันผล

จ่ายทั้งส้ินจ านวน 50,600,000 บาท ส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2562 

และจากก าไรสะสม แทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 เพื่อลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัผูถ้ือหุ้น

จากการเลื่อนการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2563 ออกไป ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาล

ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้แลว้เม่ือวนัที่ 12 พฤษภาคม 2563 

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ดังกล่าว ซ่ึงบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู ้ถือหุ้นแล้วเม่ือวนัที่ 12 พฤษภาคม 2563    

ดงันั้น คณะกรรมการจึงเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมติังดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 

เพิ่มเติม เน่ืองจากคณะกรรมการได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผล   

ประจ าปี 2562 ไปในจ านวนเดียวกนันั้นแลว้ 
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ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถาม และไม่มีผูใ้ดซักถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นใดเพิ่มเติม 

ประธานฯ ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาวาระที่ 4 ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ 

 มติ:ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษทัฯ   

เสนอ โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 81,402,622 0 0 0 

ร้อยละ 100.0000 0.0000 - - 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพ่ิมเติม ท าให้มีผูถื้อหุ้นเป็นจ านวน     

170 ราย คิดเป็น 81,402,622  หุน้ 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบปีบัญชี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และก าหนดค่า

สอบบัญชี 

ประธานฯ ขอใหผู้ด้  าเนินการประชุม แจง้รายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 5  

ผูด้  าเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีของ

บริษทัฯ  ส าหรับรอบปีบญัชี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี รวมทั้งได้

ใหค้วามเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัฯ แลว้เพื่ออนุมติัให้บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี 

จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี โดยมีรายนามของผูส้อบบญัชี ดงัน้ี  

1. นางศิริเพญ็ สุขเจริญยิง่ยง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 และ/หรือ 

2. นายวีระชยั รัตนจรัสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 และ/หรือ 

3. นายวชัระ ภทัรพิทกัษ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 6669 

โดยให้ผูส้อบบญัชีท่านใดท่านหน่ึงมีอ  านาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ

และงบการเงินรวมและก าหนดเงินค่าสอบบัญชีประจ ารอบปีบัญชี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563       

เป็นจ านวน 1,881,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใชจ่้ายอื่นๆ) ซ่ึงเป็นอตัราเดียวกนักบัของปีที่แลว้ 
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ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้นไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ บริษทัย่อย 

ผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถาม และไม่มีผูใ้ดซักถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอื่นใดอีก 

ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีตามท่ีเสนอ  

มติ: ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติอนุมติัแต่งตั้ง นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 

3636 และ/หรือ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  4323 และ/หรือ นายวัชระ            

ภทัรพิทกัษ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 6669 จากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั โดยให้

ผูส้อบบญัชีท่านใดท่านหน่ึงมีอ  านาจตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะของบริษทัฯ และก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับรอบปีบญัชี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เป็น

จ านวน 1,881,000 บาท โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 

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 2563 น้ี  

 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 81,402,622 0 0 0 

ร้อยละ 100.0000 0.0000 - - 
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- รองศาสตราจารย ์ดร.สาธิต พะเนียงทอง กรรมการอิสระ   

- นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง   กรรมการ 

- นายรพี ม่วงนนท ์   กรรมการอิสระ 

โดยผูท่ี้ไดรั้บเลือกตั้งทุกคนจะมีผลในการเป็นกรรมการนบัตั้งแต่วนัที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี

2563 และรายละเอียดประวติัโดยสรุปของบุคคลที่ไดรั้บการเสนอช่ือขา้งตน้มีรายละเอียดดงัปรากฏใน

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

โดยในวาระน้ีกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระไดเ้ดินออกจากห้องประชุมเป็นการชัว่คราว และได้

เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุ้นซักถาม และไม่มีผูถ้ือหุ้นซักถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงได้

ขอใหผู้ด้  าเนินการประชุมช้ีแจงการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียง  

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 รองศาสตราจารย ์ดร.สาธิต พะเนียงทอง ไดรั้บแต่งตั้งให้กลบัเขา้ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ

ของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 81,402,614 8 0 0 

ร้อยละ 99.9999 0.0000 - - 

6.2 นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง ไดรั้บแต่งตั้งใหก้ลบัเขา้ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีก

วาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 81,402,614 8 0 0 

ร้อยละ 99.9999 0.0000 - - 
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6.3 นายรพี ม่วงนนท์ ไดรั้บแต่งตั้งให้กลบัเขา้ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษทัฯ ต่อไปอีก

วาระหน่ึงดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 81,402,622 0 0 0 

ร้อยละ 100.0000 0.0000 - - 

หมายเหตุ 1/ รองศาสตราจารย ์ ดร.สาธิต พะเนียงทอง นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง และนายรพี ม่วงนนท ์เดินออกจาก

 หอ้งประชุมในระหว่างการนบัคะแนน และกลบัเขา้หอ้งประชุมผูถื้อหุน้หลงันบัคะแนนเสร็จส้ิน   

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2563 

ประธานฯ ขอใหผู้ด้  าเนินการประชุมอ่านรายละเอียดเกี่ยวกบัการประชุมวาระที่ 7 

ผูด้  าเนินการประชุมรายงานว่าคณะกรรมการบริษทัฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาก าหนดการจ่ายค่าตอบแทนส าหรับ

คณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย เป็นวงเงินไม่เกินจ านวน 5,000,000บาท (ห้าลา้นบาทถว้น) เพื่อ

จัดสรรให้แก่กรรมการทั้ งคณะโดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผู ้มีอ  านาจจัดสรรเงิน

ค่าตอบแทนประจ าปี 2563 ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบ้ียประชุม และเงินรางวลัประจ าปี (โบนสั) 

โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ใหแ้ก่กรรมการและกรรมการชุดยอ่ยตามความเหมาะสม โดยรายละเอียด

ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถาม และไม่มีผูใ้ดซักถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอื่นใด 

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามที่เสนอ 

โดยวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นท่ีมา

ประชุม 

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแลว้ลงมติอนุมัติค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของ

บริษทัฯ ส าหรับปี 2563 เป็นเงินจ านวนไม่เกิน 5,000,000 บาท (หา้ลา้นบาทถว้น) ตามที่คณะกรรมการ

บริษทัฯ เสนอ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูมี้อ  านาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนประจ าปี 

2563 ใหแ้ก่กรรมการและกรรมการชุดยอ่ยตามความเหมาะสม 

โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 81,402,622 0 0 0 

ร้อยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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วาระที่ 8  พิจารณากิจการอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ไม่มีวาระอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณาอนุมติั  

เม่ือไม่มีประเดน็อื่นที่มีการเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแลว้ประธานฯ จึงไดปิ้ดการประชุมในเวลา 14.30  น. 

 

 

-ลายเซ็น- 

(นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ) 

ประธานกรรมการ 

ประธานในที่ประชุม 

 

 

 

 

 

 

บนัทึกการประชุมโดย 

-ลายเซ็น- 

(นางสาวเปมิกา ช่วงฉ ่า) 

เลขานุการบริษทั 
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เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

ของบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) 

 

วาระที่ 8  พิจารณากิจการอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

นายวินยั รุ่งทิวาสุวรรณ 

ผูถ้ือหุน้ 

1. ปี 2563 สถานการณ์การเพาะปลูกและปริมาณผลผลิตของประเทศเวียดนามเป็นอย่างไร 

ภาวะภยัแลง้และน ้าทะเลหนุนจะส่งผลกระทบต่อปริมาณการขายในประเทศเวียดนามมาก

นอ้ยเพียงใด 

2. ในปี 2563 น้ี ปริมาณการส่งออกจะเพิ่มข้ึนมาเพียงพอท่ีจะชดเชยหรือไม่ 

  

บริษทัฯ 1. ภาวะภัยแล้งและน ้ าทะเลหนุนเป็นเร่ืองเกี่ยวเน่ืองกันโดยเฉพาะในพื้นท่ีลุ่มแม่น ้ าโขง       

ซ่ึงเป็นพื้นท่ีการเกษตรท่ีเน้นการปลูกผลไมเ้ป็นหลกั โดยสินคา้ของบาคองโคนั้นมีสูตร

เฉพาะที่สามารถช่วยลดความเค็มของดินจากปัญหาน ้ าทะเลหนุนได ้โดยบาคองโคมีปุ๋ ย

สูตรพิเศษที่ มีสาร USP ที่ ช่วยลดผลกระทบจากดินเค็มด้วยธาตุแคลเซียมที่ได้จาก            

แม่ปุ๋ ยซัลเฟตท่ีมาทดแทนแม่ปุ๋ ยคลอไรด์ โดยบาคองโคอยู่ระหว่างการพฒันาและส่งเสริม

การขายปุ๋ ยสูตรน้ีกบัเกษตรกรในพื้นท่ีการเกษตรดงักล่าว นอกจากน้ี ส าหรับในบริเวณเขต

ที่สูงเน่ืองจากปัญหาภยัแลง้ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาท าให้เกษตรกรที่ปลูกพริกไทยและกาแฟ

ประสบกบัปัญหาอย่างมาก เน่ืองจากผลิตผลทางการเกษตรไม่ดี ตน้ไมย้ืนตน้ตาย และที่

ส าคญัคือราคาผลิตผลทางการเกษตรชนิดดังกล่าวตกต ่า ดงันั้น เกษตรกรจึงเร่ิมเปลี่ยน

ความสนใจ และหันมาปลูกพืชผลชนิดใหม่ที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงกว่าเดิม เช่น ทุเรียน 

อะโวคาโด และแมคคาเดเมีย ซ่ึงลว้นแลว้แต่เป็นพืชที่ตอ้งการการดูแลเป็นพิเศษ ซ่ึงบาคองโค

เห็นว่าน่ีเป็นโอกาสทางธุรกิจที่จะได้พฒันาผลิตภัณฑ์สูตรใหม่ๆ ออกสู่ท้องตลาดเพื่อ

ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร และยงัสามารถเพิ่มอัตราการท าก  าไรของ    

บริษทัฯ ไดอ้ีกดว้ย 

2. ส าหรับปริมาณการส่งออกในปีน้ีมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มสูงข้ึน แต่ก  าไรขั้นตน้ (margin) ของ

สินคา้ส่งออกนั้นต ่ากว่าสินคา้ท่ีขายในประเทศเวียดนาม ดงันั้นยอดการส่งออกท่ีเพิ่มข้ึนจึง

ยงัไม่เพียงพอต่อการชดเชยยอดขายสินคา้ในประเทศเวียดนามได ้อย่างไรก็ดีบาคองโคมี

กลยุทธ์ที่จะใชก้ารส่งออกมาช่วยลดความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจ  เน่ืองจากประเทศใน

ภูมิภาคที่ต่างกนัก็จะมีฤดูกาลการเพาะปลูกที่แตกต่างกนัออกไป ดงันั้นการส่งออกจึงช่วย

ใหบ้าคองโคมีอตัราการใชก้  าลงัการผลิต (capacity utilization rate) ของโรงงานไดอ้ยา่งเตม็

ประสิทธิภาพ นอกจากน้ี บาคองโคยงัคงพยายามอยา่งยิ่งยวดที่จะด าเนินกิจกรรมการตลาด

เพื่อส่งเสริมยอดขายสินคา้ในประเทศเวียดนามโดยเฉพาะในสินคา้ที่มีก  าไรขั้นตน้สูง          

 


