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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

ของ 

บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) 

 

เวลาและสถานที่ 

ประชุมเม่ือวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. โดยเป็นการจัดการประชุมผ่านส่ืออิเล็กโทรนิกส์ (e-AGM)           

เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น 

เร่ิมการประชุม 

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

มอบหมายให้นางสาวศรัญญา ประเทิงจิตต์ เป็นผูด้  าเนินการประชุม โดยไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่ามีผูถ้ือหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ย

ตนเองและโดยการมอบฉันทะ เม่ือเร่ิมเปิดประชุมมีผูถ้ือหุ้นมาดว้ยตนเอง จ านวน 7 ราย นับจ านวนหุ้นได ้15,922,375 หุน้ 

และโดยการมอบฉันทะจ านวน 40 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้72,416,154 หุน้ รวมจ านวนผูเ้ขา้ประชุมดว้ยตนเองและมอบฉันทะ 

47 ราย รวมจ านวนหุ้นไดท้ั้งส้ิน 88,338,529 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.291 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ     

(หุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ มีจ านวนทั้งส้ิน 101,200,000 หุน้) ครบเป็นองคป์ระชุมแลว้จึงแนะน ากรรมการและ

ผูบ้ริหารซ่ึงเขา้ร่วมการประชุมและตอบขอ้ซักถาม รวมทั้งแนะน าผูเ้กี่ยวขอ้งในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 ทั้งที่

เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและเขา้ประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ดงัน้ี 

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม  

1. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร

 ความเส่ียง 

2. นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 และกรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นายสมชาย อภิญญานุกุล 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. นายซิกมนัต ์สตรอม กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

 กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการผูจ้ดัการ  



 

 
- 2 - 

 

8. นายดิดิเย ่แป็งเกท ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานการตลาด 

9. นายพรเทพ เลิศวรธรรม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีและการเงิน  

ที่ปรึกษากฎหมายในการด าเนินการประชุม 

นายเอกกมล เอมระดี    ส านกังานกฎหมาย เอเบิล แอนด ์พริมพต์นั 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 บริษทัฯ มีความตระหนกัและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภยัของท่านผูถ้ือหุ้น รวมถึงผูท้ี่มีส่วน

ร่วมในการประชุมเป็นอย่างยิ่ง คณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดจ้ัดการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2565 ในรูปแบบการ

ประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและ       

กฏระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง และไดช้ี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนของผูถ้ือหุ้น และการนับคะแนน

เสียงในแต่ละวาระการประชุม ดงัน้ี 

1. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมตอ้งยนืยนัตวัตนเพื่อขอรับช่ือผูใ้ชง้านและรหสัผ่าน (username และ password) 
ตามวิธีการที่บริษทัฯ ก  าหนด โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมยนิยอมปฏิบติัตามขอ้ก าหนดการเขา้ร่วมประชุมสามสมญัผูถ้ือหุ้น
ประจ าปี 2565 ดว้ยรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์และลงทะเบียนโดยกดปุ่ ม “ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม” 
ซ่ึงในขั้นตอนน้ีจะถือว่าผูถ้ือหุน้ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเรียบร้อยแลว้และจ านวนหุ้นของผูถ้ือหุ้นจะถูกนบัเป็นองค์
ประชุม และการประชุมจะพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระตามที่ก  าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอ
ขอ้มูลประกอบวาระ และจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถามก่อนการลงมติ 

2. ในการออกเสียงลงคะแนน ผูถ้ือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ส าหรับ ผูถ้ือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียง
ลงคะแนน จะต้องลงคะแนนเสียงในระบบ Inventech Connect โดยผู ้ถือหุ้นที่ เข้า ร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์
โทรศพัท์เคลื่อนที่ หรือแท็บเล็ต สามารถเขา้สู่ระบบลงคะแนนไดต้ามลิงค์ที่แจ้งในช่องทาง Chat ส่วนผูถ้ือหุ้นที่เขา้
ร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สามารถกดปุ่ ม Continue ดา้นขวา ในฟังก์ชัน่ Multimedia Viewer จากนั้นน า 
Email และ Password ที่ไดรั้บจาก Email อนุมติัของท่าน เพื่อ Sign-in หรือยนืยนัตวัตนผ่านการขอรหสั OTP ในการเขา้
สู่ระบบการลงคะแนน และกดปุ่ม ลงทะเบียน จากนั้นเลือกวาระท่ีท่านตอ้งการลงคะแนนเสียง ระบบจะแสดงปุ่ม
ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ เห็นดว้ย (สีเขียว)/ ไม่เห็นดว้ย (สีแดง)/ งดออกเสียง (สีส้ม)/ ยกเลิก

ล่ามแปลภาษา  

ดร. ชนนัธร กถาเสนีย ์ บริษทั ยนีูค ทรานสเลชัน่ จ  ากดั 
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ออกเสียงลงคะแนนล่าสุด (สีฟ้า) หากเลือก “ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด” หรือไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษทัฯ จะ
ถือว่าท่านเห็นดว้ยกบัวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได ้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดกา ร
ลงคะแนน โดยบริษทัฯ ให้เวลาในการลงคะแนนเสียงในระบบ ในแต่ละวาระเป็นเวลาประมาณ 1 นาทีในการนับ
คะแนนเสียง บริษทัฯ จะใชว้ิธีการหกัคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ 

3. กรณีผูรั้บมอบฉันทะรับมอบฉันทะจากผูถ้ือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่ “ไอคอนผูใ้ชง้าน” และกดที่ปุ่ ม “สลบับญัชี” 
เพื่อเขา้ใชง้านในบญัชีของผูถ้ือหุ้นรายอื่นๆ ผูถ้ือหุน้จะตอ้งอยูใ่นวาระการประชุมจนจบวาระ และจะตอ้งลงมติในแต่
ละวาระก่อนจะปิดใหล้งมติในวาระนั้นๆ กรณีที่ผูถ้ือหุน้ออกจากหอ้งประชุม หรือ log-out จากระบบ ก่อนที่จะปิดการ
ลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผูถ้ือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดงักล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูก
น ามานบัคะแนนในวาระนั้นๆ อยา่งไรกต็าม การออกจากการประชุม หรือ log out ในวาระใดวาระหน่ึงจะไม่เป็นการ
ตดัสิทธิของผูถ้ือหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะในการกลบัเขา้ร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบก่อนลง
มติในแต่ละวาระ  

ผูถ้ือหุ้นสามารถสอบถามผ่านขอ้ความ โดยการเลือกเมนูการถามค าถาม จากนั้นเลือกวาระท่ีตอ้งการถามค าถาม และ
พิมพข์อ้ซักถาม หรือ ความคิดเห็นของท่าน แลว้กดส่งค าถาม  

บริษทัฯ จะด าเนินการประชุมอยา่งกระชบั รักษาเวลา และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่ก  าหนดไวอ้ยา่งถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย โดยบริษทัฯ จะเป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือกค าถามตามความเหมาะสม และบริษทัฯ จะตอบค าถามในห้อง
ประชุมเฉพาะเร่ืองท่ีเกี่ยวกบัวาระท่ีมีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น ส าหรับค าถามและขอ้เสนอแนะอื่นๆ ที่บริษทัฯ ยงั
ไม่ไดต้อบในที่ประชุมผูถ้ือหุ้น บริษทัฯ จะสรุปประเด็นค าถามและค าตอบเป็นเอกสารแนบทา้ยรายงานการประชุม     
ผูถ้ือหุน้ซ่ึงจะเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ภายใน 14 วนั นบัแต่การประชุมเสร็จส้ิน 

4. ส าหรับในวาระที่ 6 เร่ืองการเลือกตั้ งกรรมการ บริษัทฯ ขอให้ผู ้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ งกรรมการเป็นรายบุคคล          
โดยในระบบจะมีการลงคะแนนของกรรมการแต่ละท่าน ตามล าดบั 

หลงัจากนั้น ประธานฯ ด าเนินการประชุมตามล าดบัวาระที่ไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม ดงัน้ี 

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 

ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 

ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 10 พฤษภาคม 2564 ตามที่ไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้นแลว้พร้อมหนังสือเชิญประชุมใน

คร้ังน้ี 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถาม และไม่มีผูใ้ดซักถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นใดเพิ่มเติม ประธานฯ 

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี  2564          

ตามที่เสนอ 
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มติ:ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น 2564 ซ่ึงประชุมเม่ือ

วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 88,338,473 3 153 0 

ร้อยละ 99.9999 0.0000 - - 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผู ้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ท าให้มีผู ้ถือหุ้นเป็นจ านวน 48 ราย คิดเป็น 

80,338,629 หุน้    

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 

ประธานฯ มอบหมายให้นายพรเทพ เลิศวรธรรม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ัดการสายงานบญัชีและการเงิน      

เป็นผูร้ายงานเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2564 ใหผู้ถ้ือหุน้ทราบ ดงัน้ี 

ผลิตภณัฑป์ุ๋ ยเคมี  

• ปริมาณการขายปุ๋ ยเคมีในปี 2564 เท่ากับ 224,174 ตัน เติบโตร้อยละ  8 จากปี 2563 ที่จ  านวน 

206,636 ตนั 

• จากกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เขม้ขน้ ภาวะตน้ทุนวตัถุดิบท่ีสูงข้ึนในปี 2564 ส่งผลให้การน าเขา้

ปุ๋ ยเคมีจากต่างประเทศลดลง และการทยอยปิดตวัของผูผ้ลิตรายยอ่ย อีกทั้งความตอ้งการใชปุ๋้ยเคมี

ในประเทศเวียดนามท่ีเพิ่มมากข้ึน ส่งผลใหป้ริมาณการขายปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK ในประเทศเพิ่มข้ึน   

ร้อยละ 23 เป็นจ านวน 107,798 ตัน และปริมาณการขายปุ๋ยเคมีเชิงเด่ียวเพิ่มข้ึนร้อยละ 42             

เป็น จ านวน 76,245 ตนั 

• ในปี 2564 ปริมาณการส่งออกลดลง ร้อยละ 38 จาก 65,317 ตนั เป็น 40,131 ตนั เน่ืองจากอตัราค่า

ระวางเรือท่ีเพิ่มข้ึนอย่างมากส่งผลให้การส่งออกไปยงัตลาดแอฟริกาซ่ึงเป็นตลาดส่งออกหลัก

ลดลงจาก 50,639 ตนัเป็น 11,959 ตนั ในปี 2564 อย่างไรก็ตาม ตลาดส่งออกไปยงัภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใตป้รับตวัดีข้ึน โดยเพิ่มข้ึนจาก 13,678 ตนัในปี 2563 เป็น 28,172 ตนัในปี 2564 

• อตัราก าไรขั้นตน้เพิ่มข้ึนร้อยละ 6 เป็น 655 ลา้นบาท ในปี 2564 จาก 619 ลา้นบาทในปี 2563 
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ผลิตภณัฑเ์คมีเพื่อการเกษตรอื่น 

• ผลิตภณัฑ์เคมีเพื่อการเกษตรอื่นส่วนใหญ่เป็นการน าเขา้แลว้น ามาบรรจุขวดและจ าหน่ายภายใต้

เคร่ืองหมายการคา้ “ Stork” เพื่อเป็นส่วนเสริมของผลิตภณัฑป์ุ๋ ยเคมี 

• รายไดจ้ากผลิตภณัฑ์เคมีเพื่อการเกษตรอื่นเพิ่มข้ึนร้อยละ 33 จาก 157 ลา้นบาท ในปี 2563 เป็น  

209 ลา้นบาท 

การบริหารจดัการพื้นท่ีโรงงาน 

• อตัราการใชบ้ริการพื้นท่ีโรงงานเตม็พื้นท่ีดว้ยพื้นท่ีทั้งหมด 66,420 ตร.ม.  

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

• รายไดค่้าบริการจดัการพื้นท่ีโรงงานเพิ่มข้ึนร้อยละ 28 เม่ือเทียบกบัปีที่ผ่านมา เป็น 64.2 ลา้นบาท     

เน่ืองจากความตอ้งการใชพ้ื้นในการเกบ็สินคา้คงเหลือของผูน้  าเขา้สินคา้ท่ีเพิ่มข้ึน 

นอกจากน้ี นายพรเทพยงัไดก้ล่าวรายงานกลยทุธ์ของบริษทัฯ ต่อท่ีประชุมและอธิบายแนวโนม้ธุรกิจใน

ปี 2565 และภายหลงัจากทีน่ายพรเทพรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ เรียบร้อยแลว้ ประธานฯ 

เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถาม  

นายกมลเทพ ลาภอ านวยผล 

ผูรั้บมอบฉันทะ 

1. สงครามรัสเซีย-ยูเครน ท าให้ราคาปุ๋ยเคมีสูงข้ึน      

ไม่ทราบว่าบริษทัฯ จะไดรั้บประโยชน์หรือไม่ และ 

สินคา้คงคลงั (Stock) จะไดรั้บประโยชน์หรือไม่   

2. ต้นทุนปุ๋ยท่ีเพิ่มข้ึนบริษัทฯ จะสามารถปรับราคา

สะท้อนต้นทุนได้หรือไม่ และประเทศเวียดนามมี

การควบคุมราคาปุ๋ ยหรือไม่ 

  

นายพรเทพ เลิศวรธรรม 

ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการสายงานบัญชี

และการเงิน 

1. บริษัทฯ ไม่ได้มีนโยบายเก็งก  าไรราคา ดังนั้ นการ

สต๊อกสินคา้เป็นไปเพื่อการด าเนินงานดา้นการผลิตท่ี

เหมาะสม ส าหรับสินค้าคงคลังที่ มีอยู่ก็ได้ รับ

ผลประโยชน์ 

2. บริษทัฯ ทยอยปรับราคาขายตามทิศทางราคาปุ๋ ยที่

เพิ่มข้ึนเพื่อให้รักษาอัตราก าไรเอาไว้ได้ และทาง

ประเทศเวียดนามไม่มีนโยบายควบคุมราคาปุ๋ ย 
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ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเน่ืองจากวาระท่ี 2 น้ี เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้งมีการออกเสียง

ลงคะแนนจากผูถ้ือหุน้ จึงขอด าเนินการในวาระต่อไป 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2564 ซ่ึงผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ แลว้

ดงัปรากฏรายละเอียดตามเอกสารซ่ึงไดจ้ัดส่งให้แก่ผู ้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแลว้ก่อนการ

ประชุม  

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถามและไม่มีผูใ้ดซักถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นใดเพิ่มเติม 

ประธานฯ ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาและอนุมติังบการเงิน ตามที่เสนอ 

มติ:ที่ประชุมพิจารณาแลว้ลงมติอนุมัติงบการเงินของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564   

โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 88,338,473 3 153 0 

ร้อยละ 99.9999 0.0000 - - 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินส ารองตามกฏหมายและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 

ประธานฯ มอบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชุมแจง้รายละเอียดของวาระที่ 4 

ผูด้  าเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวมหลงัหักภาษีเงินได ้แต่ไม่รวมก าไรหรือขาดทุนจากอตัรา

แลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กบัแผนการลงทุน และปัจจัยท่ีเกี่ยวขอ้งอื่นๆ ทั้งน้ี จากงบ

การเงินรวมของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ มีก  าไรสุทธิทั้งส้ิน

จ านวน 133.3 ลา้นบาท และจากงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับรอบปีบญัชี  ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2564 บริษทัฯ มีก  าไรสุทธิทั้งส้ินจ านวน 59.3 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วน

หน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารอง เป็นจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุน

สะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

 

 



 

 
- 7 - 

 

คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแลว้มีความเห็นดงัน้ี 

ก) ที่ประชุมผูถ้ือหุน้สมควรอนุมติัการจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายเป็นเงินจ านวน 3,000,000 บาท 

ข) ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นสมควรอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2564 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้ งส้ินจ านวน 50,600,000 บาท โดย
ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถ้ือหุน้ (Record Date) ส าหรับสิทธิรับเงินปันผล ณ วนัที่ 15 มีนาคม 
2565 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 13 พฤษภาคม 2565 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถาม  

นายวินยั รุ่งทิวาสุวรรณ 

ผูรั้บมอบฉันทะ 

 

เหตุใดอตัราการจ่ายปันผล payout ratio ลดลงกว่าปีก่อนๆ 

อย่างมาก ไม่ทราบว่าบริษัทฯ มีแผนการใช้เงินลงทุน

จ านวนมากในปี 2565 หรือไม่อยา่งไร 

  

นายพรเทพ เลิศวรธรรม 

ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการสายงานบัญชี

และการเงิน 

บริษัทฯ จ า เ ป็นต้องส ารองเ งินไว้ เพื่อ เ ป็นเ งินทุน

หมุนเวียนของกิจการในการด าเนินธุรกิจ เน่ืองจากราคา

ปุ๋ยปรับตวัสูงข้ึนมาก และเพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจ

ต่อเน่ือง 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 

ประธานกรรมการ 

การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายของบริษทัฯ และ

อย่างที่บริษทัฯ กล่าวรายงานไปแลว้ว่าสงครามรัสเซีย-

ยเูครนท าใหต้น้ทุนเพิ่มข้ึน ดงันั้น บริษทัฯ จ าเป็นตอ้งใช้

เงินทุนหมุนเวียนท่ีเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย 

ประธานฯ ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรเงินส ารองตามกฏหมายและการจ่ายเงินปันผล

ประจ าปี 2564 ตามที่เสนอ 

มติ:ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินส ารองตามกฏหมายและการจ่ายเงินปันผล

ประจ าปี 2564 โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 88,338,473 156 0 0 

ร้อยละ 99.9998 0.0001 - - 
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วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบปีบัญชี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และก าหนดค่า

สอบบัญชี 

ประธานฯ ขอใหผู้ด้  าเนินการประชุม แจง้รายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 5  

ผูด้  าเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 

2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึงก  าหนดให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบ

บญัชีทุกปีนั้น คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้เห็น

ควรเสนอให้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีส าหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และก าหนดค่าสอบ

บญัชี โดยเสนอใหแ้ต่งตั้ง  

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 2565       

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

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้นไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ บริษทัย่อย 

ผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถาม และไม่มีผูใ้ดซักถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอื่นใดอีก 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบัญชีตามท่ี

เสนอ  

มติ: ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติอนุมติัแต่งตั้ง นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 

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 2565 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565    

เป็นจ านวน 1,881,000 บาท 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 านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ ให้ออกโดย

จ านวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งตามวาระนั้น อาจจะไดรั้บเลือกตั้งเขา้เป็น

กรรมการอีกกไ็ด ้

ในปีน้ีกรรมการท่ีมีรายช่ือดงัต่อไปน้ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยมีผลในวนัประชุมสามญั     

ผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 น้ี  

- นางสุวิมล มหากิจศิริ   กรรมการ   

- รศ.ดร. สาธิต พะเนียงทอง   กรรมการอิสระ 

- นายสมชาย อภิญญานุกุล   กรรมการ 

โดยผูท่ี้ไดรั้บเลือกตั้งทุกคนจะมีผลในการเป็นกรรมการนบัตั้งแต่วนัที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี

2565 และรายละเอียดประวติัโดยสรุปของบุคคลที่ไดรั้บการเสนอช่ือขา้งตน้มีรายละเอียดดงัปรากฏใน

หนงัสือเชิญประชุมซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้แลว้ 

ประธานฯ ได้โอกาสให้ผู ้ถือหุ้นซักถาม และไม่มีผู ้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก   

ประธานฯ จึงไดข้อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมติัลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ตามท่ี

คณะกรรมการเสนอ 

มติ: ท่ีประชุมพิจารณาและมีมติอนุมติัเลือกตั้งบุคคลดงัต่อไปน้ีเขา้ด  ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ

โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 88,338,473 156 0 0 

ร้อยละ 99.9998 0.0001 - - 
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6.1 นางสุวิมล มหากิจศิริ ไดรั้บแต่งตั้งให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีก

วาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 88,338,465 164 0 0 

ร้อยละ 99.9998 0.0001 - - 

6.2 รศ.ดร. สาธิต พะเนียงทอง ไดรั้บแต่งตั้งให้กลบัเขา้ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษทัฯ 

ต่อไปอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 88,338,365 264 0 0 

ร้อยละ 99.9997 0.0002 - - 

6.3 นายสมชาย อภิญญานุกุล ไดรั้บแต่งตั้งใหก้ลบัเขา้ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีก

วาระหน่ึงดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 88,338,473 156 0 0 

ร้อยละ 99.9998 0.0001 - - 

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2565 

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 2565 ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบ้ียประชุม และเงินรางวลัประจ าปี (โบนัส) โดยไม่มี

สิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม รายละเอียดปรากฏใน

หนงัสือเชิญประชุมซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้แลว้ 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถาม และไม่มีผูใ้ดซักถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอื่นใด 

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามที่เสนอ 

โดยวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นท่ีมา

ประชุม 
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มติ: ที่ประชุมพิจารณาแลว้ลงมติอนุมัติค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของ

บริษทัฯ ส าหรับปี 2565 เป็นเงินจ านวนไม่เกิน 5,000,000 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ     

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูมี้อ  านาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนประจ าปี 2565 ให้แก่

กรรมการและกรรมการชุดยอ่ยตามความเหมาะสม 

โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 88,338,473 156 0 0 

ร้อยละ 99.9998 0.0001 0.0000 0.0000 

วาระที่ 8  พิจารณากิจการอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ไม่มีวาระอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณาอนุมติั  

เม่ือไม่มีประเดน็อื่นที่มีการเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแลว้ประธานฯ จึงไดปิ้ดการประชุมในเวลา 14.35 น. 

 

 

-ลายมือช่ือ- 

(นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ) 

ประธานกรรมการ 

ประธานในที่ประชุม 

 

 

 
บนัทึกการประชุมโดย 

-ลายมือช่ือ- 

(นางสาวเปมิกา ช่วงฉ ่า) 

เลขานุการบริษทั 


