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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

ของ 

บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) 

 

เวลาและสถานที่ 

ประชุมเม่ือวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. โดยเป็นการจัดการประชุมผ่านส่ืออิเล็กโทรนิกส์ (e-AGM)       

เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น 

เร่ิมการประชุม 

ณ เวลาเร่ิมการประชุม นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ ประธานกรรมการ ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)  และ

มอบหมายใหน้ายกฤตภาส เงินเก่า เป็นผูด้  าเนินการประชุม โดยไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่ามีผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและ

โดยการมอบฉันทะ เม่ือเร่ิมเปิดประชุมมีผูถ้ือหุน้มาดว้ยตนเอง จ านวน 9 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้16,356,090 หุน้ และโดยการ

มอบฉันทะจ านวน 25 ราย นับจ านวนหุ้นได ้71,953,804 หุ้น รวมจ านวนผูเ้ขา้ประชุมดว้ยตนเองและมอบฉันทะ 34 ราย     

รวมจ านวนหุ้นไดท้ั้งส้ิน 88,309,894 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.2627 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ (หุ้นท่ี

จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ มีจ านวนทั้งส้ิน 101,200,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม แลว้จึงแนะน ากรรมการและ

ผูบ้ริหารซ่ึงเขา้ร่วมการประชุมและตอบขอ้ซักถาม รวมทั้งแนะน าผูเ้กี่ยวขอ้งในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 ทั้งที่

เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและเขา้ประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ดงัน้ี 

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม  

1. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร

 ความเส่ียง 

2. นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง กรรมการ 

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

 และก าหนดค่าตอบแทน 

4. รศ. ดร. สาธิต พะเนียงทอง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

5. นายรพี ม่วงนนท ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

6. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา กรรมการ  กรรมการบริหาร  กรรมการสรรหาและก าหนด

 ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเส่ียง 

7. นายซิกมนัต ์สตรอม กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

 กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการผูจ้ดัการ  

8. นายพรเทพ เลิศวรธรรม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีและการเงิน  
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9. นายดิดิเย ่แป็งเกท ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานการตลาด  

ที่ปรึกษากฎหมายในการด าเนินการประชุม 

นางภชัฎา หม่ืนทอง    บริษทั คมัปะนี เซเครทแทรี จ ากดั 

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน 

นางสาวจนัทร์จิรา เป่ียมสุขสมบูรณ์   ส านกังานกฎหมาย เอเบิล แอนด ์พริมพต์นั จ ากดั 

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม 

นางศิริเพญ็ สุขเจริญยิง่ยง บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

(กรรมการบริษทัฯ จ านวน 7 ท่าน จากจ านวน 8 ท่าน เขา้ร่วมการประชุม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.5) 

ก่อนเร่ิมการประชุมผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จ้งต่อท่ีประชุมว่าเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงมีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ และมีแนวโนม้การแพร่ระบาดเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง บริษทัฯ มีความ

ตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู ้ถือหุ้นรวมถึงผู ้ท่ี มีส่วนร่วมในการประชุมเป็นอย่างยิ่ง 

คณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2564 จึงไดมี้มติอนุมติัเลื่อนการประชุมผูถ้ือหุน้                            

และเปลี่ยนรูปแบบในการจัดประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2564 มาเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ตามพระราช

ก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง และไดช้ี้แจงขั้นตอนการ

ประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนของผูถ้ือหุน้ และการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ดงัน้ี 

1. การประชุมจะพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระตามที่ก  าหนดไวใ้นหนังสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอขอ้มูล
ประกอบวาระ และจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถามก่อนการลงมติ  

2. ในการออกเสียงลงคะแนน ผูถ้ือหุน้รายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละ
วาระว่า เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง เตม็ตามคะแนนเสียงท่ีตนมีไดเ้พียงทางใดทางหน่ึงเท่านั้น ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุ้นของตนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียง ยกเวน้กรณีของคสัโตเดียนผูรั้บมอบฉันทะจากผูล้งทุน
ต่างประเทศ  

3. ในการนบัคะแนนเสียง บริษทัฯ จะใชว้ิธีการหกัคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถ้ือหุน้ซ่ึงเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย  

4. ในการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผูถ้ือหุ้นเลือกวาระที่ตอ้งการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มส าหรับ
การออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 4 ปุ่ ม คือ เห็นดว้ย (สีเขียว) ไม่เห็นดว้ย (สีแดง) งดออกเสียง (สีส้ม) และยกเลิกการ
ลงคะแนนล่าสุด (สีฟ้า) หากผูถ้ือหุ้นไม่ออกเสียงลงคะแนนใดๆ ในระบบลงคะแนนเสียง บริษทัฯ จะถือว่าผูถ้ือหุน้
ลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย โดยบริษทัฯ ให้เวลาในการลงคะแนนเสียงในระบบในแต่ละวาระเป็นเวลาประมาณ 1 นาที 

ล่ามแปลภาษา  

ดร. ชนนัธร กถาเสนีย ์ บริษทั ยนีูค ทรานสเลชัน่ จ  ากดั 
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หลงัจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเม่ือมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ
แลว้ จะประกาศผลการนบัคะแนนใหท้ี่ประชุมทราบในวาระถดัไป 

5. กรณีผูรั้บมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้หลายราย ใหก้ดเลือกที่ “ไอคอนผูใ้ชง้าน ”และกดท่ีปุ่ ม “สลบับญัชี ”
เพื่อเขา้ใชง้านในบญัชีของผูถ้ือหุน้รายอื่นๆ  

6. ส าหรับในวาระที่ 6 เร่ืองการเลือกตั้งกรรมการ บริษทัฯ ขอใหผู้ถ้ือหุน้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใน
ระบบจะมีการลงคะแนนของกรรมการแต่ละท่าน ตามล าดบั 

7. ผูถ้ือหุน้จะตอ้งอยูใ่นวาระการประชุมจนจบวาระ และตอ้งลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดใหล้งมติในวาระนั้นๆ โดยใน
แต่ละวาระ ระบบจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงเป็นเวลาประมาณ 1 นาที ในกรณีที่ผูถ้ือหุ้นออกจากห้องประชุม หรือ      
log-out จากระบบ ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ ผู ้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และ
คะแนนเสียงจะไม่ถูกน ามานับคะแนนในวาระนั้นๆ อย่างไรก็ตามการออกจากการประชุม หรือ log-out ในวาระใด
วาระหน่ึง จะไม่เป็นการตดัสิทธิของผูถ้ือหุน้ หรือผูรั้บมอบฉันทะในการกลบัเขา้ร่วมประชุม และลงคะแนนในวาระ
ต่อไปในระบบ 

8. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมซักถาม ขอไดโ้ปรดสอบถามภายใน
ระเบียบวาระที่ก  าลงัพิจารณาอยู ่

ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการค าถามและค าตอบให้เป็นไปตามล าดบั บริษทัฯ จึงขอสงวนสิทธ์ิในการส่ง
ค าถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยการพิมพ์ผ่านช่องทาง Q&A บนระบบ โดยขอให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมพิมพ์ช่ือและ
นามสกุล สถานะความเป็นผูถ้ือหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะ ตามดว้ยค าถาม หรือความคิดเห็นในช่อง Q&A แลว้กดส่ง
ค าถาม โดยบริษทัฯ จะตอบค าถามในหอ้งประชุมในวาระท่ีเกี่ยวขอ้งกบัค าถามนั้น  

บริษทัฯ จะด าเนินการประชุมอยา่งกระชบั รักษาเวลา และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่ก  าหนดไวอ้ยา่งถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย โดยบริษทัฯ จะเป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือกค าถามตามความเหมาะสม ส าหรับค าถามและขอ้เสนอแนะอื่นๆ ที่
บริษทัฯ ยงัไม่ไดต้อบในที่ประชุมผูถ้ือหุน้ บริษทัฯ จะสรุปประเดน็ค าถามและค าตอบเป็นเอกสารแนบทา้ยรายงานการ
ประชุมผูถ้ือหุน้ซ่ึงจะเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ภายใน 14 วนั นบัแต่การประชุมเสร็จส้ิน 

 หลงัจากนั้น ประธานฯ ด าเนินการประชุมตามล าดบัวาระที่ไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม ดงัน้ี 

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 

ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2563 

ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 22 กรกฎาคม 2563 ตามที่ไดจ้ัดส่งให้แก่ผูถ้ือหุ้นแลว้พร้อมหนังสือเชิญประชุมใน

คร้ังน้ี 
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ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถาม และไม่มีผูใ้ดซักถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นใดเพิ่มเติม ประธานฯ 

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี  2563          

ตามที่เสนอ 

มติ:ที่ประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี  2563             

ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 22 กรกฎาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 88,461,494 0 0 0 

ร้อยละ 100.0000 0.0000 - - 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพ่ิมเติม ท าให้มีผูถื้อหุ้นเป็นจ านวน       

35 ราย คิดเป็น 88,461,494 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 

ผลิตภณัฑป์ุ๋ ยเคมี  

 จากผลกระทบดา้นสภาพอากาศส่งผลให้อตัราการใชปุ้๋ ยในประเทศเวียดนามลดลงร้อยละ 6 โดย

ความตอ้งการใชปุ้๋ ยที่ลดลงส่วนใหญ่อยูบ่ริเวณภาคกลาง ภาคตะวนัออก และภาคใตข้องประเทศ

เวียดนาม อย่างไรก็ตามดว้ยความมุ่งมัน่ในการท าการตลาดและการขาย ท าให้บริษทัฯ สามารถ

รักษาปริมาณขายในประเทศที่ 141,319 ตนั  

 ปริมาณการส่งออกปี 2563 เพิ่มข้ึนร้อยละ 39 เป็น 65,317 ตนั โดยเป็นการเพิ่มข้ึนกว่าร้อยละ 45 

จากลูกคา้รายใหม่ในตลาดแอฟริกา ประเทศชาด  ในขณะที่การส่งออกไปยงัเอเชียตะวนัออกเฉียง

ใตเ้พิ่มข้ึนร้อยละ 35 ทั้งน้ี ความตอ้งการปุ๋ ยเคมีน าเขา้ในประเทศฟิลิปปินส์ยงัคงตวัในระดบัต ่า 
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 อตัราก าไรขั้นตน้เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 22.2 เน่ืองจากราคาวตัถุดิบที่ปรับราคาลงและสัดส่วนการขาย

ผลิตภณัฑท่ี์มีก  าไรสูงเพิ่มมากข้ึน 

ผลิตภณัฑเ์คมีเพื่อการเกษตรอื่น 

 ผลิตภณัฑ์เคมีเพื่อการเกษตรอื่นส่วนใหญ่เป็นการน าเขา้แลว้น ามาบรรจุขวดและจ าหน่ายภายใต้

เคร่ืองหมายการคา้“ Stork” เพื่อเป็นส่วนเสริมของผลิตภณัฑป์ุ๋ ยเคมี 

 รายไดจ้ากผลิตภณัฑเ์คมีเพื่อการเกษตรอื่นในปี 2563 เท่ากบั 157.3 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 24 โดยมี

สาเหตุจากการหา้มใชผ้ลิตภณัฑไ์กลโฟเสต (Glyphosate) ในประเทศเวียดนาม ทั้งน้ี ผลิตภณัฑ์ท่ีมี

ส่วนผสมของสารไกลโฟเสตคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 50 ของยอดขายปี 2562 

 ผลิตภณัฑ์เคมีเพื่อการเกษตรอื่นรวมถึงสินคา้ทดแทนผลิตภณัฑ์ที่มีส่วนผสมของสารไกลโฟเสต          

มียอดขายเพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 18 ในปีที่ผ่านมา 

การบริหารจดัการพื้นที่โรงงาน 

 อตัราการใชบ้ริการพื้นท่ีโรงงานเตม็พื้นท่ีดว้ยพื้นท่ีทั้งหมด 66,420 ตร.ม.  

 โดยพื้นท่ีประมาณ 10,000 ถึง 15,000 ตร.ม. ถูกใชเ้พื่อเกบ็วตัถุดิบและผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ 

 รายไดค่้าบริการจัดการพื้นท่ีโรงงานลดลงร้อยละ 19 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา เป็น 50.3 ลา้นบาท     

จากปริมาณการเคลื่อนไหวของสินคา้ลดลง รวมถึงผูน้  าเขา้สินคา้มีการกกัเก็บสินคา้ที่ลดลงในช่วง    

ไตรมาสสุดทา้ยของปี 

นอกจากน้ี นายพรเทพยงัไดก้ล่าวรายงานกลยทุธ์ของบริษทัฯ ต่อที่ประชุมและอธิบายแนวโนม้ธุรกิจใน

ปี 2564 และภายหลงัจากที่นายพรเทพ รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ เรียบร้อยแลว้ ประธานฯ 

เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถาม  

นายวินยั รุ่งทิวาสุวรรณ 

ผูถ้ือหุน้ 

1. เ น่ืองจากในปี 2563 ปริมาณขายปุ๋ ยในประเทศ

เวียดนามของบริษทัฯ ลดลงร้อยละ 1 ขอสอบถามว่า

สภาวะน ้ า อากาศ และราคาพืชผลทางการเกษตร   

เช่น กาแฟ ข้าว ในประเทศเวียดนามในปี 2564    

เป็นอย่างไร และบริษทัฯ คาดว่าปริมาณขายปุ๋ ยใน

ประเทศเวียดนามในปี  2564 จะ เ ติบโตหรือไม่   

เพราะอะไร 

2. ทราบว่าราคาวัตถุดิบหลายตัวปรับตัวสูง ข้ึนมาก

ตั้ งแต่ปลายปีก่อนจนถึงปัจจุบัน ขอสอบถามว่ามี

ผลกระทบทางบวกหรือลบต่อบริษทัฯ อยา่งไร  และ
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คาดว่ามีผลให ้Gross profit margin ในปี 2564 สูงข้ึน

หรือลดลงจากปีก่อน 

3. ภาวะการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์และค่าระวางเรือ

ท่ีปรับตัวสูงข้ึนมากในปีน้ี  มีผลกระทบต่อการ

ส่งออกสินคา้ปุ๋ ยในไตรมาส 1/64 อย่างมีนัยส าคัญ

หรือไม่และทั้ งปี 2564 บริษัทฯ คาดว่าปริมาณการ

ส่งออกจะพลิกกลบัมาเติบโตไดห้รือไม่ 

  

นายพรเทพ เลิศวรธรรม 

ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการสายงานบัญชี

และการเงิน 

1. เหตุผลที่ท  าใหย้อดขายในประเทศเวียดนามลดลงนั้น 

เน่ืองจากสภาวะอากาศ และราคาพืชผลทางการเกษตร

ที่ส าคัญยงัไม่สู้ดีนัก แต่บริษัทฯ คาดว่าในปี 2564 

สภาวะอากาศน่าจะดีข้ึน และตลาดปุ๋ ยเคมีโดยรวม

น่าจะเติบโตอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 5.5 ส่วนการเติบโต

ของตลาดปุ๋ ยเคมีเชิงผสมอยู่ที่ประมาณร้อยละ 4.6   

ซ่ึงถือว่าเป็นโอกาสที่ยอดขายของบริษทัฯ จะสามารถ

เติบโตข้ึนไดอ้ีก 

2. ราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงข้ึนมาก คือ DAP ซ่ึงเป็น

วัตถุดิบที่ส าคัญในการผลิตสินค้าที่บริษทัฯ ใช้อยู่

เป็นจ านวนประมาณ 1/3 ของวตัถุดิบทั้งหมด สาเหตุ

ที่ราคา DAP เพิ่มข้ึนเน่ืองจากปริมาณการผลิตจาก

ประเทศจีนลดลง แต่ในปัจจุบันสถานการณ์เ ร่ิม

ปรับตวัเขา้สู่ภาวะปกติแลว้ ดงันั้น บริษทัฯ คาดว่า

ราคาวัตถุดิบจะปรับตัวเป็นปกติตั้ งแต่ไตรมาสที่  

3/64 เป็นตน้ไป นอกจากน้ี ในไตรมาส 1/64 บริษทัฯ 

ได้ด  าเนินการปรับราคาสินค้าให้สูงข้ึน เพื่อรักษา

อตัราก  าไรขั้นตน้เอาไว ้

3. ในช่วงท่ีผ่านมานั้น ลูกคา้ในทวีปแอฟริกาไดช้ะลอ

การสั่งซ้ือสินคา้ แต่บริษทัฯ และลูกคา้มีการเจรจาว่า

จะแกปั้ญหาเร่ืองตน้ทุนค่าระวางเรือโดยลูกคา้จะสั่ง

สินคา้ในปริมาณมากข้ึนในลกัษณะของสินคา้เทกอง 

(Bulk) เพื่อจะสามารถลดตน้ทุนค่าระวางเรือได ้ทั้งน้ี 
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บริษทัฯ คาดว่าในไตรมาส 3/64 ค่าระวางเรือน่าจะ

ปรับตวัเขา้สู่ภาวะปกติ 

  

นายนพชยั ตั้งไตรธรรม  

ผูถ้ือหุน้ 

เน่ืองจากราคาน ้ ามันข้ึนมาพอสมควร ไม่ทราบว่า

สถานการณ์ตน้ทุนวตัถุดิบขณะน้ีปรับตวัเพิ่มข้ึนมาก

หรือไม่เม่ือเทียบกบัปีที่แลว้ 

  

นายพรเทพ เลิศวรธรรม 

ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการสายงานบัญชี

และการเงิน 

ตามที่ไดอ้ธิบายไปก่อนหน้าน้ีแลว้ว่าราคาวตัถุดิบมี

การปรับตวัสูงข้ึน เม่ือเทียบกบัปีที่ผ่านมา 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเน่ืองจากวาระท่ี 2 น้ี เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้งมีการออกเสียง

ลงคะแนนจากผูถ้ือหุน้ จึงขอด าเนินการในวาระต่อไป 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2563 ซ่ึงผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ แลว้

ดงัปรากฏรายละเอียดตามเอกสารซ่ึงไดจ้ัดส่งให้แก่ผู ้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแลว้ก่อนการ

ประชุม  

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถามและไม่มีผูใ้ดซักถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นใดเพิ่มเติม 

ประธานฯ ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาและอนุมติังบการเงิน ตามที่เสนอ 

มติ:ที่ประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมติังบการเงินของบริษทัฯ ส าหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 88,461,494 0 0 0 

ร้อยละ 100.0000 0.0000 - - 
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วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

ประธานฯ มอบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชุมแจง้รายละเอียดของวาระที่ 4 

ผูด้  าเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวนัที่ 

26 เมษายน 2564 ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ตั้งแต่

วนัที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธนัวาคม 2563 ในรูปของเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.70 บาท รวมเป็นเงินปันผล

จ่ายทั้งส้ิน จ านวน 70,840,000 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายใหผู้ถ้ือหุน้ที่มีรายช่ือปรากฏอยู่

ในทะเบียนผูถ้ือหุ้น ณ วันก าหนดรายช่ือผู ้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล  เม่ือวนัที่        

15 มีนาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 14 พฤษภาคม 2564 ซ่ึงเป็นก าหนดการเดิมที่ไดแ้จ้ง

ต่อผูถ้ือหุน้ไวแ้ลว้ และการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 

ตามที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี  2564 เพื่อลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัผูถ้ือหุน้

จากการเลื่อนการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 จากก าหนดการเดิม ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัฯ 

จึงไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 เพิ่มเติมอีก  

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถาม และไม่มีผูใ้ดซักถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นใดเพิ่มเติม 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าเน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียง

ลงคะแนนจากผูถ้ือหุน้ จึงขอด าเนินการในวาระต่อไป 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบปีบัญชี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และก าหนดค่า

สอบบัญชี 

ประธานฯ ขอใหผู้ด้  าเนินการประชุม แจง้รายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 5  

ผูด้  าเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีของ

บริษทัฯ  ส าหรับรอบปีบญัชี 2564 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 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 



 

 
- 9 - 

 

โดยให้ผูส้อบบญัชีท่านใดท่านหน่ึงมีอ  านาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ

และงบการเงินรวมและก าหนดเงินค่าสอบบัญชีประจ ารอบปีบัญชี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564       

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

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 2564 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 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 ้

 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 88,461,494 0 0 0 

ร้อยละ 100.0000 0.0000 - - 
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ในปีน้ีกรรมการท่ีมีรายช่ือดงัต่อไปน้ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยมีผลในวนัประชุมสามญั     

ผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 น้ี  

- นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ   กรรมการ   

- พล.ต.ท. ประกาศ ศาตะมาน  กรรมการอิสระ 

- นายซิกมนัต ์สตรอม   กรรมการ 

โดยผูท่ี้ไดรั้บเลือกตั้งทุกคนจะมีผลในการเป็นกรรมการนบัตั้งแต่วนัที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี

2564 และรายละเอียดประวติัโดยสรุปของบุคคลที่ไดรั้บการเสนอช่ือขา้งตน้มีรายละเอียดดงัปรากฏใน

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

ประธานฯ ได้โอกาสให้ผู ้ถือหุ้นซักถาม และไม่มีผู ้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก   

ประธานฯ จึงไดข้อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมติัลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ตามที่

คณะกรรมการเสนอ 

มติ: ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมติัเลือกตั้งบุคคลดงัต่อไปน้ีเขา้ด  ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ

โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 

6.1 นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ ไดรั้บแต่งตั้งให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีก

วาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 88,461,486 8 0 0 

ร้อยละ 99.9999 0.0000 - - 

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

ต่อไปอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 88,461,494 0 0 0 

ร้อยละ 100.0000 0.0000 - - 
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6.3 นายซิกมนัต์ สตรอม ไดรั้บแต่งตั้งให้กลบัเขา้ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษทัฯ ต่อไป

อีกวาระหน่ึงดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ ำนวน (เสียง) 88,461,486 8 0 0 

ร้อยละ 99.9999 0.0000 - - 

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2564 

ประธานฯ ขอใหผู้ด้  าเนินการประชุมอ่านรายละเอียดเกี่ยวกบัการประชุมวาระที่ 7 

ผูด้  าเนินการประชุมรายงานว่าคณะกรรมการบริษทัฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาก าหนดการจ่ายค่าตอบแทนส าหรับ

คณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย เป็นวงเงินไม่เกินจ านวน 5,000,000 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่

กรรมการทั้ งคณะโดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู ้มีอ  านาจจัดสรรเงินค่าตอบแทน

ประจ าปี 2564 ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบ้ียประชุม และเงินรางวลัประจ าปี (โบนัส) โดยไม่มี

สิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม โดยรายละเอียดปรากฏ

ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถาม และไม่มีผูใ้ดซักถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอื่นใด 

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามที่เสนอ 

โดยวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นท่ีมา

ประชุม 

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแลว้ลงมติอนุมัติค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของ

บริษทัฯ ส าหรับปี 2564 เป็นเงินจ านวนไม่เกิน 5,000,000 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ     

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูมี้อ  านาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนประจ าปี 2564 ให้แก่

กรรมการและกรรมการชุดยอ่ยตามความเหมาะสม 

โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 88,461,494 0 0 0 

ร้อยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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วาระที่ 8  พิจารณากิจการอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ไม่มีวาระอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณาอนุมติั  

เม่ือไม่มีประเดน็อื่นที่มีการเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแลว้ประธานฯ จึงไดปิ้ดการประชุมในเวลา 11.18  น. 

 

 

-ลายเซ็น- 

(นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ) 

ประธานกรรมการ 

ประธานในที่ประชุม 

 

 

 

 

 

 

บนัทึกการประชุมโดย 

-ลายเซ็น- 

(นางสาวเปมิกา ช่วงฉ ่า) 

เลขานุการบริษทั 
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เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

ของบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน)  

 

นายวินยั รุ่งทิวาสุวรรณ 

ผูถ้ือหุน้ 

ช่วงที่บริษทัฯ เขา้ตลาดหุน้แรกๆ ในระหว่างปี 2559-2560 บริษทัฯ มีผลการด าเนินงานดีมาก 

แต่หลงัจากนั้นผลก าไรก็ลดลงมาหลายปี ขอสอบถามว่ามีปัจจัยส าคญัอะไรและสภาวะ

ตลาดอยา่งไร ที่จะท าใหบ้ริษทัฯ กลบัไปมีผลงานใกลเ้คียงกบัปี 2559-2560  

  

บริษทัฯ ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมานั้น ผลประกอบการของบริษทัฯ ไดเ้พิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองดงัจะเห็นได้

จากก าไรของปี 2563 เพิ่มข้ึนเป็นเท่าตวัจากปี 2562 และบริษทัฯ มุ่งหวงัว่าผลประกอบการ

ของปี 2564 กจ็ะเพิ่มข้ึนเช่นกนั 
 

ที่ผ่านมาบริษทัฯ พยายามควบคุมต้นทุน โดยการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงลดจ านวน

พนักงานที่บาคองโคลง และใชก้ิจกรรมการทางการตลาดเพื่อกระตุน้ยอดขายในประเทศ

เวียดนาม          
 

บาคองโคยงัไดพ้ฒันาปุ๋ ยสูตรใหม่ๆ ในกลุ่มสินคา้ที่มีอตัราก าไรสูง เช่น SOP ที่ใชส้ าหรับ

ผลไมแ้ละผกัต่างๆ รวมไปถึงปุ๋ ยสูตรเฉพาะของบาคองโค คือ ConCo Vang (golden stork) 

ที่ใชส้ าหรับขา้ว 
 

ทั้ ง น้ี  บาคองโคปรับกลยุทธ์ ในตลาดเวียดนามตอนเหนือเพื่ อกระ ตุ้นยอดขาย                  

โดยตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มยอดขายใหสู้งข้ึนท่ีร้อยละ 20-25 ต่อปี ในอีก 2-3 ปีขา้งหนา้ 
 

นอกจากน้ี การปรับตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองของราคาวตัถุดิบเป็นผลใหคู่้แข่งรายยอ่ยจ านวนหน่ึง

ไม่สามารถแข่งขนัต่อไปได ้ดงันั้น บาคองโคจึงเร่ิมมีส่วนแบ่งการตลาดท่ีเพิ่มข้ึนดว้ยเหตุน้ี 
 

บาคองโคยงัได้พฒันาสินค้าประเภทยาฆ่าแมลงชนิดใหม่ๆเพื่อทดแทนสินคา้ประเภท 

Glyphosate อีกดว้ย 
 

โดยสรุปแลว้บริษทัฯ คาดว่าจะใชเ้วลาอีก 2-3 ปี เพื่อจะกลบัไปมีผลการด าเนินงานที่ ดี

เทียบเท่ากบัในช่วงปี 2560 

 


