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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 

บริษัท พเีอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) 
 
เวลาและสถานที:่ 

 
ประชุมเม่ือวนัจนัทร์ท่ี 25 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโลตสั ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ เลขท่ี 60    

ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย 
 
กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม: 
1. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร  
2. นายเชีย วนั ฮทัโจเซฟ กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
3. นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ

 กาํหนดค่าตอบแทน 
4. รองศาสตราจารย ์ดร. สาธิต พะเนียงทอง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/

 กรรมการตรวจสอบ 
5. นายสมพร จิตเป็นธม กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
6. นายซิกมนัต ์สตรอม กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

 และกรรมการผูจ้ดัการ 
 
กรรมการทีไ่ม่ได้เข้าร่วมประชุม 
1. นายอาริลด ์เฮาแกน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

 
ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม: 
1. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส และประธานเจา้หน้าท่ีการเงิน 

 บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน)  
2. นายโฮ นอค เชา ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน บริษทั บาคองโค จาํกดั 
 

ทีป่รึกษากฎหมายในการดาํเนินการประชุม 

 

ผู้สอบบัญชีทีเ่ข้าร่วมประชุม: 

 

นางสาวมนญัญา ฐิตินนัทวรรณ ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษทั นกักฏหมายกรุงเทพ จาํกดั 

นายบณัฑิต ตั้งภากรณ์ ผูส้อบบญัชี บริษทัเคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั 
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กจิการเบือ้งต้น: 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ ประธานกรรมการ เป็นประธาน (ประธานฯ) ในท่ีประชุมและมอบหมายใหน้างสาวณธษา 

เอ้ือเจริญงาน เป็นผูช่้วยประธานฯ และผูด้าํเนินการประชุมตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธานฯ 

 

นางสาวณธษา เอ้ือเจริญงาน (ผูด้าํเนินการประชุม) กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นท่ีมาเขา้ร่วมการประชุม และแนะนาํ

คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร ท่ีปรึกษากฏหมาย ผูส้อบบญัชี และผูแ้ปลภาษา และไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม

ดว้ยตนเองจาํนวน 138 ราย นับจาํนวนหุ้นได ้9,303,222 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจาํนวน 113 ราย นับจาํนวนหุ้นได ้

76,824,112 หุ้น รวมจาํนวนผูเ้ขา้ประชุมดว้ยตนเองและมอบฉันทะ คิดเป็น 251 ราย นบัจาํนวนหุ้นไดร้วม 86,127,334 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 85.1061 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ (หุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ มี

จาํนวนทั้งส้ิน 101,200,000หุน้) ครบเป็นองคป์ระชุม 

 

หลงัจากนั้นประธานฯ กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นเขา้สู่การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 ของบริษทัฯ และ

มอบหมายให้นางสาวมนญัญา ฐิตินนัทวรรณ ท่ีปรึกษากฏหมายจาก บริษทั นกักฏหมายกรุงเทพ จาํกดั เป็นผูช้ี้แจงขั้นตอน

การประชุม วธีิการออกเสียงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียง 

 
นางสาวมนญัญา ฐิตินนัทวรรณช้ีแจงขั้นตอนการประชุม วธีิการออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุน้ และการนบั

คะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 
 

1. ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่างๆตามลาํดบัท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมโดยจะนาํเสนอขอ้มูลประกอบ
วาระและจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามในวาระท่ีเก่ียวขอ้งนั้น ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่านใดประสงคจ์ะ
ซกัถามหรือแสดงความเห็นกรุณายกมือข้ึนและเดินไปยงัจุดท่ีไดจ้ดัเตรียมไมโครโฟนไว ้และขอความกรุณาผูถื้อ
หุน้แนะนาํตวัก่อนซกัถามหรือแสดงความเห็น 

2. ผูถื้อหุน้รายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละวาระวา่เห็นดว้ย ไม่เห็น
ดว้ย หรืองดออกเสียง เตม็ตามคะแนนเสียงท่ีตนมีไดเ้พียงทางใดทางหน่ึงเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้น
ของตนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียง ยกเวน้กรณีของคสัโตเดียนผูรั้บมอบฉนัทะจากผูล้งทุนต่างประเทศ  

3. คะแนนเสียงท่ีตอ้งใชใ้นการลงมติอนุมติัในแต่ละวาระ บริษทัฯไดแ้จง้ไวใ้นเอกสารหนงัสือเชิญประชุมแลว้และ
จะมีการแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบอีกคร้ังก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป 

4. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเวน้ในวาระท่ี 6 เร่ืองการเลือกตั้งกรรมการ และวาระท่ี 7 เร่ืองการ
เลือกตั้งกรรมการเพ่ิม ขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย หรือประสงคจ์ะงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน
ให้ชดัเจนวา่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง เม่ือเรียบร้อยแลว้ โปรดยกมือข้ึนเพ่ือให้เจา้หนา้ท่ีไปรับบตัรลงคะแนน
จากท่านเพ่ือนาํมานบัคะแนน 
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สาํหรับท่านผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีไม่ไดส่้งบตัรลงคะแนนเสียงว่าไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง จะถือว่า
ท่านเห็นดว้ย ส่วนท่านท่ีส่งบตัรลงคะแนนมาอยา่งไร จะนบัคะแนนตามบตัรลงคะแนนนั้น 

5. สาํหรับในวาระท่ี 6 เร่ืองการเลือกกรรมการ และวาระท่ี 7 เร่ืองการเลือกตั้งกรรมการเพ่ิม ขอใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่าน 
ทั้งท่ีเห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนและส่งบตัรลงคะแนนของท่าน
ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีเพ่ือนาํมานบัคะแนน บริษทัฯ จะเกบ็บตัรลงคะแนนทุกบตัรทั้งท่ีเป็นการลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย
ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงทั้งน้ี จะมีการแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียงในเร่ืองน้ีอีกคร้ังก่อนการ
ลงมติในวาระดงักล่าว 

6. ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเจา้หน้าท่ีจะนาํคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงตามท่ีท่านได้
ลงคะแนนเสียงไวใ้นบตัรลงคะแนน และคะแนนเสียงตามบตัรเสีย    ) ถา้มี  (ในแต่ละวาระ หักออกจากจาํนวนเสียง
ทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระนั้นคะแนนเสียงนอกเหนือจากคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หรือ
บตัรเสียดงักล่าว จะนบัเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ 

ทั้งน้ี บตัรลงคะแนนเสียงใดท่ีไม่สามารถแสดงถึงความประสงคข์องผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะไดอ้ยา่งชดัเจน
วา่จะลงคะแนนเสียงไปในทางใดจะถือวา่เป็นบตัรเสีย เช่น การทาํเคร่ืองหมายทั้งในช่องเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย
หรือทาํเคร่ืองหมายไม่ชดัเจน หรือขีดฆ่าเคร่ืองหมายใดโดยไม่ลงลายมือช่ือกาํกบับริเวณท่ีขีดฆ่า หรือการไม่ทาํ
เคร่ืองหมายใดๆ ในบตัรเลย เป็นตน้  โดยไม่นบัจาํนวนเสียงของบตัรเสียรวมเป็นฐานของคะแนนเสียง 

7. ในระหวา่งท่ีรอผลการนบัคะแนนเสียงเพ่ือมิใหเ้ป็นการเสียเวลาจะมีการดาํเนินการประชุมหรือพิจารณาวาระ
ต่อไปเวน้แต่ประธานจะแจง้เป็นอยา่งอ่ืน 

 
 หลงัจากท่ีท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงผูถื้อหุ้นแลว้ ประธานฯ ไดข้อให้มีผูถื้อหุ้น 2 รายมาร่วมเป็นสักขีพยานใน
การนบัคะแนนเสียงดว้ย ซ่ึงมีผูถื้อหุ้น 2 รายแสดงตนขอร่วมเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนน ไดแ้ก่นายฐกฤต เสนาะพิน 
ผูรั้บมอบฉันทะจากนางสาวขนิษฐา กิจคุณาเสถียร และนายสิริวชัร์ สวนสวสัด์ิ ผูรั้บมอบฉันทะจากนางสาวมณีกาญจน์    
วฒิุกลุเลิศ  

 
หลงัจากนั้น ประธานฯ ไดด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 

 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัประจําปีผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 2/2558 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 

2558 
 

ประธานฯเสนอรายงานการประชุมสามญัประจาํผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 
2558 ใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองประธานฯเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นใดเพ่ิมเติม 
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ประธานฯ จึงเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ัง
ท่ี 2/2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2558 
 
ประธานฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมประกาศผลการลงคะแนนเสียง ซ่ึงมีผลคะแนนดงัน้ี  
 
มติ:ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2558 
ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2558 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์
 
โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จาํนวน (เสียง) 86,302,762 0 0 0 
ร้อยละ 100.00 0 - - 

 
หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพิ่มเติม ทาํใหมี้ผูถื้อหุน้เป็นจาํนวน 281 
ราย นบัจาํนวนหุน้ไดร้วม 86,302,762 หุน้  
 

วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบัญชี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 
 

ประธานฯ มอบหมายให้นายซิกมนัต ์สตรอม กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูร้ายงานเก่ียวกบัภาพรวมผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ และแนวโนม้ธุรกิจให้ผูถื้อหุ้นรับทราบ โดยประธานฯ ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบ
วา่นายซิกมนัต ์สตรอม จะรายงานเป็นภาษาองักฤษ และบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ผูแ้ปลภาษาเพ่ืออาํนวยความ
สะดวกแก่ผูถื้อหุน้ 
 
นายซิกมนัตก์ล่าวแนะนาํ PMTA วา่เป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน และมีบริษทั
ย่อยหลกั คือ บริษทั บาคองโค จาํกัด (“บาคองโค”) ซ่ึงประกอบธุรกิจเคมีภณัฑ์เพ่ือการเกษตรใน
ประเทศเวียดนาม ทั้งน้ี บาคองโค ตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรม Phu My I ซ่ึงอยูใ่นเขตพื้นท่ี Ba Ria Vung 
Tau ทางตอนใตข้องประเทศเวียดนาม ซ่ึงตั้งอยูห่่างจากกรุงโฮจิมินส์ประมาณ 70 กิโลเมตรและตั้งอยู่
ใกลก้บัท่าเรือ ThiVai ซ่ึงเป็นท่าเรือนํ้ าลึกเพียงแห่งเดียวทางตอนใตข้องประเทศเวียดนาม อีกทั้งยงัเป็น
ศูนยร์วมการส่งออกและนาํเขา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศเวียดนาม นอกจากน้ี ยงัไดอ้ธิบายเพ่ิมเติมว่า    
บาคองโคเป็นบริษทัเอกชนผูผ้ลิตปุ๋ยรายใหญ่ท่ีสุดของประเทศเวียดนามโดยการจาํแนกตามกาํลงัการ
ผลิต 
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นอกจากน้ี นายซิกมนัต ์ยงัแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ บาคองโค มีกาํลงัการผลิตจาํนวน 450,000 ตนัต่อปี 
และมีส่วนแบ่งการตลาดในประเทศเวียดนามจาํนวนร้อยละ 9 ในตลาดปุ๋ยเคมีเชิงผสม NPK โดยรวม
และร้อยละ 25 ในตลาดปุ๋ยเคมีเชิงผสมระดบัพรีเม่ียม ทั้งน้ี บาคองโค มีกระบวนการผลิต 3 ประเภท 
ไดแ้ก่ การผลิตป๊ัมเม็ด (Granulation) การบีบอดั (Compaction) และการคลุกเคลา้ (Bulk Blending) 
นอกจากนั้น บาคองโค ยงัเป็นผูผ้ลิตเพียงรายเดียวท่ีมีความโดดเด่นในดา้นการผลิตปุ๋ยยเูรียสูตรใหม่ท่ี
สลายตวัชา้ (Urea Superphosphate หรือ USP) และมีการผลิตสารเคลือบผิวปุ๋ยชนิดเมด็ (Bio-stimulant) 
ซ่ึงช่วยให้ปุ๋ยมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน และเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกรมากยิ่งข้ึน ถึง
ประมาณร้อยละ 10 - 15 ดว้ยคุณค่าในดา้นน้ีเอง ทาํใหบ้าคองโคเป็นท่ียอมรับในฐานะของผูผ้ลิตปุ๋ยท่ีมี
คุณภาพสูง ซ่ึงตอ้งอาศยัทั้งความเช่ียวชาญและเทคโนโลยท่ีีมีความซับซ้อน บาคองโคสามารถผลิตปุ๋ย
ได้กว่า 100 ชนิดและยงัมีความยืดหยุ่นในการผลิตปุ๋ยตามความต้องการเฉพาะของลูกค้าได้
นอกเหนือไปจากน้ี บาคองโคยงัมีความสามารถในการพฒันาและออกผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ อย่างรวดเร็ว
อาทิ เทคโนโลยี AVS และปุ๋ย NPK ซ่ึงช่วยเพิ่มผลิตทางการเกษตรใหก้บัเกษตรกรได ้รวมทั้งช่วยลด
ค่าใชจ่้ายของเกษตรกรในเร่ืองปุ๋ยและสารในการป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืชและแมลง และดว้ยความ
ยืดหยุ่นในการผลิตและความสามารถในการส่งออกเป็นผลให้บาคองโคสามารถบริหารจัดการการ
ส่งออกไดเ้ป็นอยา่งดี โดยในปี 2558 บาคองโคส่งออกไปยงั 2 ประเทศหลกั คือ ประเทศฟิลิปปินส์และ
ประเทศแองโกลา 
 
นายซิกมนัตย์งัไดอ้ธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัธุรกิจพ้ืนท่ีโรงงานให้เช่า โดยกล่าวว่า บาคองโคไดข้ยาย
พ้ืนท่ีจากเดิมจาํนวน 31,000 ตร.ม. เป็น 42,300 ตร.ม. ในปี 2558 และไดเ้ปิดพ้ืนท่ีโรงงานใหเ้ช่าเพ่ิมเติม
อีก 8,200 ตร.ม. ในเดือนมีนาคม 2559 และดว้ยอุปสงคท่ี์เพ่ิมข้ึนจากลูกคา้ปัจจุบนั เป็นผลให้อตัราการ
ใชป้ระโยชน์ของพื้นท่ีโรงงานให้เช่า ในปี 2558 อยูใ่นระดบัร้อยละ 100 และนายซิกมนัต์ ยงัไดก้ล่าว
สรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปีบญัชี 2558 วา่บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิจาํนวน 233 ลา้นบาท 
 
หลงัจากนั้น นายซิกมนัต ์ไดแ้สดงวสิัยทศัน์โดยอธิบายถึงกลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษทัฯ ดงัน้ี 
 เป็นผูน้ําตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์เคมีเพ่ือการเกษตรท่ีมีคุณภาพสูงสุด รวมถึงเป็นผูใ้ห้บริการ         

โลจิสติกส์และพื้นท่ีโรงงานใหเ้ช่าท่ีมีความเช่ียวชาญ 
 มุ่งเนน้ท่ีจะเป็นผูผ้ลิตสินคา้เคมีเพ่ือการเกษตรท่ีมีคุณภาพสูง 
 มุ่งมัน่พฒันาผลิตภณัฑใ์หต้อบสนองต่อความตอ้งการของเกษตรกรท่ีตอ้งการผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน 
 เพ่ิมปริมาณการขายปุ๋ย NPK คุณภาพสูงในเวยีดนามอีกเท่าตวัภายในระยะเวลา 3 ถึง 4 ปี 
 เพ่ิมการส่งออกไปยงัตลาดใหม่ๆ ท่ีมีช่วงเวลาของการเพาะปลูกแตกต่างไปจากในภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้เพ่ือเพ่ิมอตัราการใชป้ระโยชน์ของสายการผลิต 
 ตั้งสาํนกังานในตลาดส่งออกท่ีสาํคญั 
 สร้างพ้ืนท่ีโรงงานใหเ้ช่าเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
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ภายหลงัจากท่ีนายซิกมนัต์รายงานเก่ียวกบัแผนธุรกิจและผลประกอบการแลว้ ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ท่ี
ประชุมทราบวา่ เน่ืองจากการรายงานผลการดาํเนินงานในวาระท่ี 2 น้ีมีขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและ
ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นขอ้มูลประกอบและเก่ียวเน่ืองกบัวาระท่ี 3 ดว้ยประธานฯ จึงจะ
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานตลอดจนขอ้มูลตวัเลขท่ีปรากฏ
ในงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาํไรขาดทุนสาํหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ
เม่ือถึงวาระท่ี 3 ประธานฯ จะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและลงมติต่อไปดว้ยเลย 
 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 
นายพิสิทธ์ิ โสฒิพนัธ์ุชยั 
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามเร่ืองผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ โดยถามว่าเม่ือ
พิจารณางบการเงินไตรมาสท่ี 3 ของปี 2558 พบวา่งบเฉพาะ
กิจการมีผลการดาํเนินงานขาดทุน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงบ
การเงินรวม เน่ืองจากงบการเงินรวมมีกาํไรจาํนวนร้อยกว่า
ลา้นบาท หากแต่งบส้ินปี 2558 กลบัพบว่างบเฉพาะกิจการ
กลบัมาเป็นบวก จึงขอเรียนถามว่าผลประกอบการของไตร
มาสท่ี 4 มีการเปล่ียนแปลงอะไรท่ีมีนยัสําคญั จึงทาํให้งบ
เฉพาะกิจการเปล่ียนแปลงไปและกลบัมาเป็นบวกได ้

นายซิกมนัต ์สตรอม 
กรรมการผูจ้ดัการ 

ช้ีแจงว่าผลการดําเนินงานในช่วงไตรมาสท่ี 4 มีผล
ประกอบการท่ีดีเน่ืองจากเป็นฤดูกาลเพาะปลูกในประเทศ
เวยีดนาม 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
ประธานกรรมการ 

กล่าวเสริมวา่เน่ืองจาก PMTA เป็นบริษทัโฮลด้ิงส์ท่ีดาํเนิน
ธุรกิจโดยการถือหุ้นร้อยละ 100 ของบาคองโค จึงรับรู้รายได้
จากเงินปันผลของบาคองโคเป็นหลกั ซ่ึงการรับรู้รายไดเ้งิน
ปันผลนั้น เกิดข้ึนในช่วงไตรมาสท่ี 4 จึงเป็นเหตุใหง้บการเงิน
เฉพาะกิจการกลบัมามีกาํไร 

นายวรีะ ไชยมโนวงศ ์
ผูถื้อหุน้ 

ขอสอบถามดงัน้ี 
1. PMTA เป็นบริษทัโฮลด้ิงส์ และมีบาคองโคเป็น

บริษทัยอ่ยหลกั จึงมีรายไดห้ลกัมาจากบาคองโค จึง
ขอเรียนถามเร่ืองอตัราการใชปุ๋้ยเคมีของเวียดนามวา่
เป็นอยา่งไร 

2. เหตุใดรายได้ของบริษทัฯ เพ่ิมข้ึน แต่กลบัมีกาํไร
ลดลง เป็นผลมาจากตน้ทุนการขายและบริการท่ีเพ่ิม
มากข้ึนใช่หรือไม่ อยากทราบว่าเป็นเพราะอะไร 
และตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึนน้ีถือว่าเป็นปกติหรือไม่และจะ
ดาํเนินไปในอนาคตดว้ยหรือไม่ 

3. อยากทราบภาพรวมของธุรกิจปุ๋ยในเวียดนามว่ามี
การควบคุมราคาหรือไม่ และการท่ีบริษทัฯ มีคู่แข่ง
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เป็นรัฐวิสาหกิจ จะมีผลกระทบต่อการเติบโตของ
บริษทัฯ ในอนาคตหรือไม่ ขอทราบรายละเอียดเร่ือง
ส่วนแบ่งการตลาดของธุรกิจปุ๋ยว่าจากอดีตจนถึง
ปัจจุบันมีการเพ่ิมข้ึนอย่างไรบ้าง ทั้ งน้ี ขอทราบ
ภาพรวมการเติบโตของธุรกิจในอนาคต ทั้งธุรกิจปุ๋ย
และพื้นท่ีโรงงานใหเ้ช่า 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
ประธานกรรมการ 
 

ปุ๋ยเป็นส่วนหน่ึงของภาคเกษตรกรรม เม่ือจาํนวนประชากร
เพ่ิมข้ึน สินค้าทางการเกษตรก็จะมีความต้องการท่ีเพ่ิมข้ึน 
ดงันั้น อุปสงค์ของปุ๋ยก็น่าจะเพ่ิมข้ึนทุกปีตามความตอ้งการ
ของตลาดโลกไม่ใช่เพียงแค่ในประเทศเวยีดนามเท่านั้น 

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่อาวุโส 
และประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน  
บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั 
(มหาชน)  

ตน้ทุนของธุรกิจปุ๋ยเคมีในปี 2558 เพ่ิมข้ึน อนัเป็นผลมาจาก
ปัจจัยหลักสองประการ  ได้แก่  บาคองโคได้ดําเนินการ
เปล่ียนแปลงส่วนผสมของสินค้าให้มีความเป็นพรีเม่ียม
เพ่ิมข้ึน ดังนั้ น จึงมีต้นทุนเพ่ิมข้ึนจากเดิม นอกจากน้ี ยงัมี
ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีผันผวนของสกุลเ งิน
เวยีดนามดองและดอลลาร์สหรัฐฯ ท่ีบาคองโคไม่สามารถผลกั
ภาระตน้ทุนวตัถุดิบท่ีไดจ้ดัซ้ือมาดว้ยเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ไป
ให้ลูกคา้ได ้ซ่ึงบริษทัฯ พิจารณาแลว้คิดว่าน่ีเป็นเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนเฉพาะปีท่ีแลว้ ไม่คิดว่าจะมีผลกระทบเช่นน้ีอีกในปี
ต่อๆไป 

นายซิกมนัต ์สตรอม 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 

สาํหรับเร่ืองส่วนแบ่งทางการตลาดนั้น บาคองโคมุ่งเนน้ไปท่ี
ตลาดปุ๋ยชนิดพรีเม่ียม ซ่ึงส่วนแบ่งการตลาดของบาคองโคก็
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองในขณะท่ีส่วนแบ่งทางการตลาดของ
รัฐวิสาหกิจของเวียดนามลดลง  นอกจากน้ีในประเทศ
เวียดนามไม่มีการควบคุมหรือแทรกแซงจากรัฐบาลเวียดนาม
ถือเป็นตลาดการคา้เสรีอยา่งแทจ้ริง และไม่มีสัญญาณท่ีบ่งช้ีวา่
จะมีการแทรกแซงจากรัฐบาลแต่อยา่งใด 
 
พร้อมกล่าวต่อดว้ยว่า บาคองโคกาํลงัขยายกาํลงัการผลิตปุ๋ย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสูตรท่ีมีศกัยภาพในการทาํกาํไรสูงสุดของ
บริษทัฯ ดงันั้น บริษทัฯ จึงคาดการณ์วา่สามารถขยายส่วนแบ่ง
ทางการตลาดได ้ และมีเป้าหมายท่ีจะเพิ่มยอดขายข้ึนเป็นสอง
เท่าในตลาดทอ้งถ่ินในอีก 3-4 ปีขา้งหนา้น้ี 
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นายสมชาย เจนสถิรพนัธ์ุ 
ผูถื้อหุน้ 

มีคาํถามดงัน้ี 
1. จากรายงานประจาํปี 2558 ของบริษทัฯ พบวา่สินคา้

คงคลงัในปี 2558 มีจาํนวน 724 ลา้นบาท ในขณะท่ี
ในปี 2557 มีจาํนวนเพียง 504 ลา้นบาท คิดเป็น
จาํนวนท่ีเพ่ิมข้ึนสูงถึงร้อยละ 43 เป็นเพราะเหตุใด 
และการสํารองสินคา้คงคลงัในจาํนวนมากเช่นน้ีจะ
มีผลกระทบอย่างไร ขอทราบรายละเอียดนโยบาย
สินคา้คงคลงัของบริษทัฯ ดว้ย 

2. ขอให้อธิบายเร่ืองการดาํเนินธุรกิจของบาคองโค
และบริษทั พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี 
แอลทีดี (PMTS) วา่มีการประกอบธุรกิจอยา่งไร 

นายซิกมนัต ์สตรอม 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 

อธิบายว่า โดยปกติแลว้บาคองโคมีนโยบายซ้ือวตัถุดิบและ
รักษาสินคา้คงคลงัให้นอ้ยท่ีสุด แต่ในปี 2557 นั้น รัฐบาล
เวียดนามไดป้ระกาศยกเลิก VAT ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558
เป็นต้นไป  จึงเป็นผลให้ยอดขายของบาคองโคชะลอตัว
ออกไป และมียอดขายในช่วงตน้ปี 2558 เป็นจาํนวนมาก  

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่อาวุโส 
และประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน  
บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั 
(มหาชน) 

อธิบายว่ารายไดท้ั้งหมดในส่วนของการขายปุ๋ยเคมีและพื้นท่ี
โรงงานใหเ้ช่ามาจากบาคองโคทั้งหมด ในขณะท่ี PMTS เป็น
บริษทัท่ีถูกจดัตั้งข้ึนเพ่ือทาํหน้าท่ีจดัหาวตัถุดิบให้แก่บาคอง
โคในราคาท่ีเหมาะสม ทั้ งน้ี งบการเงินรวมของบริษทัฯ จะ
แสดงรายไดร้วมซ่ึงมาจากทั้ง 2 บริษทัยอ่ย คือ บาคองโค และ 
PMTS 

นางสาวศิริพร ขตัตพงษ ์
ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริม 
ผูล้งทุนไทย 
 

สอบถามเร่ืองพ้ืนท่ีโรงงานให้เช่าของบาคองโคว่ามีคู่แข่ง
หรือไม่ เม่ือเปรียบเทียบราคาการให้บริการระหวา่งบาคองโค
กบัคู่แข่งแลว้เป็นอย่างไร และอยากให้อธิบายว่าในปี 2559 
รายไดจ้ากพ้ืนท่ีโรงงานใหเ้ช่าจะเป็นอยา่งไร บริษทัฯ มีแผนท่ี
จะสร้างพ้ืนท่ีเพ่ิมหรือไม่ 

นายซิกมนัต ์สตรอม 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 

ตอบว่า ในพ้ืนท่ีเดียวกนักบับาคองโคนั้น จาํนวนคู่แข่งมีไม่
มากนกั และลูกคา้เองก็มีความตอ้งการท่ีจะใชบ้ริการท่ีมีความ
เป็นอิสระจากการใช้คลงัสินคา้บริเวณท่าเรือ จึงเลือกมาใช้
บริการของบาคองโค และบาคองโคมีอตัราค่าบริการท่ีสูงกวา่
คู่แข่งกว่าประมาณร้อยละ 5-10 แต่เป็นเพราะบาคองโค
ให้บริการด้วยความเป็นมืออาชีพและเสนอการบริการท่ีมี
คุณภาพสูง 
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นายพิสิทธ์ิ โสฒิพนัธ์ุชยั 
ผูถื้อหุน้ 

เน่ืองจากบาคองโคไดล้งทุนเพ่ิมการผลิตจาํนวน 100,000 ตนั 
อยากให้บริษัทฯ อธิบายเร่ืองกาํลังการผลิตและการจัดหา
ยอดขายเพ่ือรองรับกบัปริมาณกาํลงัการผลิต และทราบมาว่า
การขายปุ๋ยในประเทศเวียดนามนั้ นมี margin สูงกว่าการ
ส่งออก จึงขอทราบรายละเอียดในเร่ืองน้ี และขอถามเร่ือง
สัดส่วนของตลาดส่งออกเม่ือเทียบกับตลาดในประเทศ
เวยีดนาม 

นายซิกมนัต ์สตรอม 
กรรมการผูจ้ดัการ 

บาคองโคมีอตัราการส่งออกอยูท่ี่ร้อยละ 40 ในขณะท่ีร้อยละ 
60 เป็นอตัราการขายในประเทศเวียดนามโดยบาคองโคไม่มี
ตน้ทุนค่าใช้จ่ายในเร่ืองการตลาดสําหรับตลาดส่งออก และ
สาํหรับ margin ในตลาดประเทศเวียดนามนั้นสูงกวา่ตลาด
ส่งออกจริง แต่ตน้ทุนทางการตลาดกสู็งกวา่เช่นกนั 
 
สาํหรับปัจจุบนัอตัรากาํลงัการผลิตท่ีบาคองโคใช ้คือ ร้อยละ 
55 โดยปกติแลว้กาํลงัการผลิตจะอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 70 
เน่ืองจากมีฤดูกาลเพาะปลูกประมาณ 2-3 ช่วงในหน่ึงปี
นอกเหนือจากน้ี บาคองโคยงัมีเป้าหมายท่ีจะส่งออกไปยงั
ตลาดในทวีปแอฟริกา ท่ีมีฤดูกาลเพาะปลูกแตกต่างไปจาก
ประเทศเวียดนาม  จึงคาดว่าอัตราการใช้กําลังการผลิต 
(Utilization rate) จะถกูนาํมาใชไ้ดดี้ข้ึน 

นางสาวภาวณีิ รุ่งสวา่ง 
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามว่าจากขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนของบริษทัฯ ตอนท่ี
เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในคร้ังแรก (IPO) เคย
กล่าวถึงการลงทุนสร้างโรงงานถุงปุ๋ย (PP Bag) อยากเรียน
ถามความคืบหน้าของโครงการ และขอถามเร่ืองการเพิ่ม
ยอดขายปุ๋ยในประเทศเวียดนาม มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการ
ลงทุนเพ่ือเพ่ิมกาํลงัการผลิตหรือไม่ 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
ประธานกรรมการ 

เน่ืองจากบาคองโคไดล้งทุนเพ่ิมกาํลงัการผลิตไปแลว้เป็นท่ี
เรียบร้อย ดงันั้น กาํลงัการผลิตเท่าท่ีมีอยูจึ่งน่าจะเพียงพอ 

นายซิกมนัต ์สตรอม 
กรรมการผูจ้ดัการ 

ยงัไม่สามารถหาผูผ้ลิต (supplier) ท่ีจะทาํให้เกิดความคุม้ทุน
จึงยงัไม่ไดล้งทุนสร้างโรงงานถุงปุ๋ย (PP Bag) 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
ประธานกรรมการ 

เสริมว่าจากการศึกษายงัคงหาผูผ้ลิตท่ีเหมาะสมไม่ได้ และ
บริษทัฯ ให้ความสําคญัเร่ืองของการควบคุมตน้ทุนและรักษา
margin จึงยงัไม่ไดล้งทุนในโครงการน้ี 

 
หลังจากท่ีได้มีการซักถามและตอบข้อซักถามแล้ว ประธานฯสรุปว่าท่ีประชุมรับทราบผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ สาํหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ตามท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม 
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วาระที ่3 พจิารณาและอนุมัติงบการเงิน สําหรับรอบปีบัญชี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมทั้งรายงานของ

ผู้สอบบัญชี 
 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน และงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ สาํหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 พร้อมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชี ซ่ึง
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯแลว้ดัง
ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ก่อนการประชุม 
 
ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน ตามท่ีเสนอ 

 
มติ:ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไร
ขาดทุน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 พร้อมทั้ ง
รายงานของผูส้อบบญัชี 
 
โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จาํนวน (เสียง) 86,375,151 0 0 0 
ร้อยละ 100.00 0 - - 

 
หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพิ่มเติม ทาํใหมี้ผูถื้อหุน้เป็นจาํนวน 356 
ราย นบัจาํนวนหุน้ไดร้วม 86,375,151 หุน้ 

 
วาระที ่4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในรูปของเงินสด สําหรับรอบปีบัญชี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2558 และการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย 
 

ประธานฯ มอบหมายใหผู้ด้าํเนินการประชุมแจง้รายละเอียดของวาระท่ี 4 
 
ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดัพ.ศ. 
2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 54 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิ
ประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองเป็นจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนดงันั้นบริษทัฯ จึงตั้งสํารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีกจาํนวน 5,932,000 บาท (ห้าลา้นเกา้แสน
สามหม่ืนสองพนับาท) 
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ในส่วนของการจ่ายเงินปันผล นั้น บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 25 ของ
กาํไรสุทธิของงบการเงินรวมหลงัหกัภาษีเงินไดแ้ต่ไม่รวมกาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่
เกิดข้ึนจริง ทั้ งน้ี ข้ึนกับแผนการลงทุนและปัจจัยอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องโดยคณะกรรมการบริษัทฯ อาจ
พิจารณาทบทวนหรือแกไ้ขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นคร้ังคราวเพ่ือให้เป็นไปตามแผนการเติบโต
ทางธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคตความตอ้งการใชเ้งินลงทุนและปัจจยัดา้นอ่ืนๆท่ีเห็นสมควรทั้งน้ีการ
จ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกาํไรสะสมท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ทั้ งน้ี มี
รายละเอียดตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล อตัราเงินปันผลท่ีเสนอจ่ายเทียบกบักาํไรสุทธิ ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ ้
ถือหุน้ตามหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(ก) การจดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมเป็นเงินจาํนวน 5,932,000 บาท (ห้าลา้นเกา้แสนสาม
หม่ืนสองพนับาท) 

(ข) การจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดในอตัรา 1.12 บาทต่อหุน้ บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อ
หุน้ท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้โดยเงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือ
ปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียน ผูถื้อหุ้นของบริษทั ณ วนัท่ี 30 มีนาคม 2559 โดยวนัดงักล่าวคือวนั
กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล และกาํหนดใหว้นัท่ี 31 มีนาคม 2559
เ ป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู ้ถือหุ้นเ พ่ือการรวบรวมรายช่ือผู ้ถือหุ้น  ตามมาตรา  225   ของ
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละบริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นใน
วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2559 

  ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใด 
 
ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาวาระท่ี 4 ตามท่ีคณะกรรมการฯ เสนอ 
 

 มติ:ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ เสนอ 
ดงัน้ี 

 
(ก) การจดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมเป็นเงินจาํนวน 5,932,000 บาท (ห้าลา้นเกา้แสนสาม

หม่ืนสองพนับาท) 

(ข) การจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดในอตัรา 1.12 บาทต่อหุ้น บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อ
หุน้ท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้โดยเงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือ
ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน ผูถื้อหุ้นของบริษทั ณ วนัท่ี 30 มีนาคม 2559 โดยวนัดงักล่าวคือวนั
กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล และกาํหนดใหว้นัท่ี 31 มีนาคม 2559
เ ป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู ้ถือหุ้นเ พ่ือการรวบรวมรายช่ือผู ้ถือหุ้น  ตามมาตรา 225   ของ
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พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละบริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นใน
วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2559 

โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จาํนวน (เสียง) 86,378,425 0 0 0 
ร้อยละ 100.00 0 - - 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพิ่มเติม ทาํใหมี้ผูถื้อหุน้เป็นจาํนวน 365 
ราย นบัจาํนวนหุน้ไดร้วม 86,378,425 หุน้ 

 
วาระที ่5  พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสําหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ

กาํหนดค่าสอบบัญชี 
 

ประธานฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุม แจง้รายละเอียดของวาระการประชุมวาระท่ี 5  
 
ผูด้าํเนินการประชุมรายงานต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ  สาํหรับรอบปีบญัชี 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2559) และ
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี รวมทั้งไดใ้ห้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัฯ แลว้เพ่ืออนุมติัให้
บริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชี โดยมีรายนามของผูส้อบบญัชีดงัน้ี  

 
1. นายบณัฑิต ตั้งภากรณ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8509 
2. นายวรีะชยั รัตนจรัสกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323 
3.  นางศิริเพญ็ สุขเจริญยิง่ยง  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3636 
4. นางสาวพรทิพย ์ริมดุสิต  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5565 

 
โดยให้ผูส้อบบญัชีท่านใดท่านหน่ึงมีอาํนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ
และงบการเงินรวมและกาํหนดเงินค่าสอบบญัชีสาํหรับรอบปีบญัชี 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
(1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2559) เป็นจาํนวน 1,809,135 บาท 
 
ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้นไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ บริษทัย่อย 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใดอีก 
 
ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีตามท่ี
เสนอ วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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มติ: ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติอนุมติัแต่งตั้ง นายบณัฑิต ตั้งภากรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8509 
นายวีระชยั รัตนจรัสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323 นางศิริเพญ็ สุขเจริญยิ่งยง ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 3636 นางสาวพรทิพย ์ริมดุสิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5565 เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ สาํหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และงบการเงินรวม และอนุมติัค่าสอบบญัชี
สําหรับรอบปีบญัชี 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559) เป็นจาํนวน 
1,809,135 บาท โดยเป็นค่าสอบบญัชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัฯ โดยมีผลการ
ลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 
 
 
 
หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม ทาํใหมี้ผูถื้อหุน้เป็นจาํนวน 366
ราย นบัจาํนวนหุน้ไดร้วม 86,378,557 หุน้ 

 
วาระที ่6 พจิารณาและอนุมตักิารเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 

ประธาน ฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมอ่านรายละเอียดเก่ียวกบัการประชุมวาระท่ี 6  
 
ผูด้าํเนินการประชุมแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าวาระน้ีเป็นวาระเก่ียวกับการเลือกตั้ งกรรมการแทน
กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
 
ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้ งการแกไ้ขเพ่ิมเติม)และ
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 18 กาํหนดไวว้่า ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจาก
ตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดย
จาํนวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการผูอ้อกจากตาํแหน่งตามวาระนั้น อาจจะไดรั้บเลือกตั้งเขา้
เป็นกรรมการอีกกไ็ด ้
 
ในปีน้ีกรรมการท่ีมีรายช่ือดงัต่อไปน้ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ โดยมีผลในวนัประชุมสามญั     
ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 น้ี  
- นายซิกมนัต ์สตรอม   
- นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ  
- นายอาริลด ์เฮาแกน    
 
ทั้งน้ี นายอาริลด ์เฮาแกน ไม่ประสงคท่ี์จะไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งให้เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ
อีกวาระหน่ึง 

 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จาํนวน (เสียง) 86,378,019 0 538 0 
ร้อยละ 100.00 0 - - 
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คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนของ
บริษทัฯ แลว้ เห็นควรเสนอช่ือ นายซิกมนัต ์สตรอม นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ ต่อท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้นเพ่ือเลือกตั้งให้เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง และเห็นควรเสนอช่ือนายรพี ม่วงนนท ์เขา้
ดาํรงตาํแหน่งแทนนายอาริลด ์เฮาแกน 
 
โดยผูท่ี้ไดรั้บเลือกตั้งทุกคนจะมีผลในการเป็นกรรมการนับตั้งแต่วนัท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 
2559 
 
รายละเอียดประวติัโดยสรุปของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือขา้งตน้มีรายละเอียดดงัปรากฏในส่ิงท่ีส่งมา
ดว้ย 4 ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม 
 
(กรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระเดินออกจากหอ้งประชุมในวาระน้ีเป็นการชัว่คราว) 
 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 

 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใดอีก 
 
ประธานฯ ขอใหท่ี้ปรึกษากฏหมายช้ีแจงการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียง  
 
ท่ีปรึกษากฏหมายไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบวา่วาระน้ีขอให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคล ขอให้ผูถื้อหุ้นท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนให้
ชดัเจนวา่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ และส่งบตัรลงคะแนนทั้งใบ
โดยไม่ตอ้งฉีกบตัรให้แก่เจา้หนา้ท่ีเพ่ือนาํไปนบัคะแนน บริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนในวาระน้ีจากผู ้
ถือหุน้พร้อมกนัในคราวเดียว 

มติ:ท่ีประชุมพิจารณาและมีมติอนุมติัเลือกตั้งบุคคลดงัต่อไปน้ีเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ
รายละเอียดผลการลงคะแนนเสียงเป็นดงัน้ี 

 
6.1 นายซิกมนัต ์สตรอม ไดรั้บแต่งตั้งใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯต่อไปอีกวาระ

หน่ึงดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จาํนวน (เสียง) 86,377,160 0 1,431 0 
ร้อยละ 100.00 0 - - 
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6.2 นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ ไดรั้บแต่งตั้งให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯ
ต่อไปอีกวาระหน่ึงดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จาํนวน (เสียง) 86,377,160 0 1,431 0 
ร้อยละ 100.00 0 - - 

 
6.3 นายรพี ม่วงนนท ์ไดรั้บแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯ แทนนายอาริลด ์เฮาแกน

ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จาํนวน (เสียง) 85,927,160 450,000 1,431 0 
ร้อยละ 99.4790 0.5209 - - 

หมายเหตุ 1/ นายซิกมนัต ์สตรอม และนายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ เดินออกจากหอ้งประชุมในระหวา่งการนบั
 คะแนน และกลบัเขา้หอ้งประชุมผูถื้อหุน้หลงันบัคะแนนเสร็จส้ิน 

 2/  ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม ทาํให้มีผูถื้อหุ้นเป็น
 จาํนวน 367 ราย นบัจาํนวนหุน้ไดร้วม 86,378,591 หุน้ 

 
วาระที ่7  พจิารณาและอนุมตักิารเลอืกตั้งกรรมการเพิม่ 

 
ประธาน ฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมอ่านรายละเอียดเก่ียวกบัการประชุมวาระท่ี 7 
 
ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ปัจจุบนัจาํนวนกรรมการของบริษทัฯ มีทั้งส้ิน 7 ท่าน ซ่ึงแต่
ละท่านมีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในดา้นต่างๆ   อยา่งไรก็ตาม ธุรกิจของบริษทัฯ มีการ
ขยายตวัเพ่ิมมากข้ึน คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจึงไดพิ้จารณาและเสนอนางสุวิมล 
มหากิจศิริ ใหเ้ป็นกรรมการของบริษทัฯ เพ่ิมเติม เพ่ือใหมี้จาํนวนกรรมการเหมาะสมกบัขนาดของธุรกิจ
ท่ีขยายตวั 
 
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน
พิจารณาแลว้เห็นควรเสนอช่ือ นางสุวิมล มหากิจศิริ เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการเพ่ิมเติม 1 ท่าน ซ่ึงจะทาํ
ให้จาํนวนกรรมการของบริษทัฯ เพ่ิมจากเดิมท่ีมีกรรมการ 7 ท่าน เป็น 8 ท่าน ตามท่ีคณะกรรมการสรร
หาและกาํหนดค่าตอบแทนเสนอ  
 
โดยนางสุวิมล มหากิจศิริ จะมีผลในการเป็นกรรมการนับตั้งแต่วนัท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 
2559 
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รายละเอียดประวติัโดยสรุปของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือขา้งตน้มีรายละเอียดดงัปรากฏในส่ิงท่ีส่งมา
ดว้ย 5 ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใดอีก 
 
มติ: ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติอนุมติัแต่งตั้ง นางสุวิมล มหากิจศิริเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ
เพ่ิมเติม 1 ท่าน ซ่ึงจะทาํใหจ้าํนวนกรรมการของบริษทัฯ เพ่ิมจากเดิมท่ีมีกรรมการ 7 ท่าน เป็น 8 ท่าน  

 
โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จาํนวน (เสียง) 86,347,935 30,218 538 0 

ร้อยละ 99.9650 0.0349 - - 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม ทาํใหมี้ผูถื้อหุน้เป็นจาํนวน 368
ราย นบัจาํนวนหุน้ไดร้วม 86,378,691 หุน้ 

 
วาระที ่8 พจิารณาและอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย 

 
ประธานฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมอ่านรายละเอียดเก่ียวกบัการประชุมวาระท่ี 8 
 
ผูด้าํเนินการประชุมรายงานว่าคณะกรรมการบริษทัฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณากาํหนดการจ่ายค่าตอบแทนสาํหรับ
คณะกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย เป็นวงเงินไม่เกินจาํนวน 5,000,000 บาท (ห้าลา้นบาทถว้น) เพ่ือ
จัดสรรให้แก่กรรมการทั้ งคณะโดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูมี้อาํนาจจัดสรรเงิน
ค่าตอบแทนประจาํปี 2559 ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม โดยรายละเอียด
ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม 
 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใด 
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ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามท่ีเสนอ 
วาระน้ีจะตอ้งได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุม 
 
มติ: ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษทัฯ 
สาํหรับปี 2559 เป็นเงินจาํนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าลา้นบาทถว้น) ตามท่ีคณะกรรมการฯ เสนอ 
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูมี้อาํนาจจดัสรรเงินค่าตอบแทนประจาํปี 2559 ให้แก่
กรรมการและกรรมการชุดยอ่ยตามความเหมาะสม 
 
โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จาํนวน (เสียง) 86,377,413 0 1,278 0 

ร้อยละ 99.9985 0 0.0014 0 

 

วาระที ่9  พจิารณากจิการอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
 

ไม่มีวาระอ่ืนใดเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมติั 
  
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
นายวรีะ ไชยมโนวงศ ์
ผูถื้อหุน้ 

PMTA มีธุรกิจหลกัอยูใ่นประเทศเวียดนาม ซ่ึงเป็นประเทศ
หน่ึงท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูง ซ่ึงเป็นเร่ือง
น่ายินดีสําหรับบริษัทฯ ท่ีมีธุรกิจอยู่ในประเทศเวียดนาม 
ทั้งน้ีมีคาํถาม 3 ขอ้ ดงัน้ี 

1. PMTA โดยบาคองโคมีรายไดจ้ากการส่งออกในปีท่ี
ผา่นมาเกือบร้อยละ 40 ซ่ึงประเทศท่ีส่งออกหลกั คือ 
ฟิลิปปินส์ แองโกล่า ลาว กัมพูชา ทั้ งน้ีประเทศใน
อาเซียนก็มีหลายประเทศ เหตุใดจึงเนน้ไปท่ีประเทศ
ฟิลิปปินส์ และบริษทัฯ มีศกัยภาพในการส่งออกไป
ประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียนบา้งหรือไม่ และอยากทราบ
วา่การส่งออกไปยงัประเทศลาวและกมัพชูา โดยยี่หอ้ 
Stork นั้นมีแนวโน้มเป็นอย่างไร และโดยรวมแล้ว
ภาพรวมการส่งออกจะเปล่ียนแปลงจากปัจจุบนัไปใน
ทิศทางใด  

2. บาคองโคจาํหน่ายสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชดว้ย ซ่ึงเป็น
แบบซ้ือมาขายไป โดยมีรายได้ประมาณร้อยละ 4 
กว่าๆ ในปีท่ีผ่านมา จึงอยากทราบว่าแนวโน้มการ
เติบโตของสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช ถา้เทียบกบัปุ๋ยเคมี
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นั้นมีความแตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร ทางบริษทัฯ มี
ความตั้งใจในอนาคตท่ีจะผลิตสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช
เองหรือไม่ 

3. ในด้านธุรกิจพ้ืนท่ีโรงงานให้เช่า หากพิจารณาจาก
ขอ้มูลการดาํเนินงานในปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ใหบ้ริการ
เตม็พ้ืนท่ีร้อยละ 100 ซ่ึงสร้างรายไดป้ระมาณกวา่ 40 
ลา้นบาท ในส่วนของคลงัสินคา้บาคองโค 5B.2 ท่ีแจง้
วา่จะเปิดดาํเนินการในเดือนกุมภาพนัธ์ 2559 นั้น ไม่
ทราบว่าไดเ้ปิดดาํเนินการหรือยงั และทางบริษทัฯ มี
โครงการท่ีจะขยายพ้ืนท่ีโรงงานให้เช่าเพ่ิมเติมอีก
หรือไม่ 

นายซิกมนัต ์สตรอม 
กรรมการผูจ้ดัการ 

1. ในเร่ืองการส่งออก  บริษัทฯ  มีการส่งออกไปยัง
ประเทศกมัพชูาประมาณ 3,000 ตนัต่อปี และส่งออก
ไปท่ีประเทศลาว  พม่า  และอินโดนีเซียอีกด้วย 
สาํหรับประเทศฟิลิปปินส์ นบัเป็นกรณีพิเศษ จากการ
ท่ีบริษทัผูผ้ลิตปุ๋ยรายใหญ่ไดรั้บผลกระทบจากไตฝุ้่ น
เม่ือประมาณ 2 ปีคร่ึงท่ีผ่านมา ส่งผลให้ประเทศ
ฟิลิปปินส์ต้องนํา เข้า ปุ๋ยระดับพรี เ ม่ียมมากข้ึน 
นบัเป็นเหตุการณ์ใหม่ท่ีทาํใหโ้อกาสทางการตลาดใน
ประ เ ทศ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ เ ติ บ โ ต ข้ึ นอ ย่ า ง ม า ก เ ม่ื อ
เปรียบเทียบกบัเม่ือ 3- 4 ปีก่อน บริษทัฯ จึงพยายาม
ใช้ประโยชน์สูงสุดด้วยการส่งออกไปยงัประเทศ
ฟิลิปปินส์ 

2. ในส่วนของสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชซ่ึงมีรายไดป้ระมาณ 
ร้อยละ 5 นั้น ยอดขายหลกัมาจากปุ๋ยทางใบ (foliar) 
ซ่ึงเป็นปุ๋ยท่ีใชฉี้ดพ่นไปบนพืชโดยตรง เช่น มะเขือ
เทศ เพ่ือให้ผลผลิตมีสีแดงข้ึนและรสชาติหวานมาก
ข้ึน  ทั้ ง น้ี ปุ๋ยทางใบไม่ใช่สารกําจัดศัตรู พืชหรือ
สาร เคมี  เ น่ืองจากบริษัทฯ  ต้องการให้ มีความ
หลากหลายของผลิตภณัฑ์ท่ีจะวางขายโดยเฉพาะปุ๋ย
ทางใบ จึงเน้นไปท่ีปุ๋ยทางใบท่ีผลิตจากธรรมชาติ
ไม่ใช่สารเคมี  สําหรับปุ๋ยทางใบจากธรรมชาติ   
บริษทัฯ นาํเขา้วตัถุดิบในการผลิตมาจากธรรมชาติ 
และเป็นผู ้แทนจําหน่ายโดยตรงในอาเซียน  ใน
ปัจจุบนัมีการส่งออกไปขายทั้ งในประเทศไทยและ
ประเทศเพ่ือนบา้นดว้ย สําหรับส่วนแบ่งรายไดจ้าก
ผลิตภัณฑ์น้ี  ปัจจุบันอยู่ ท่ีประมาณร้อยละ  5  แต่   
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บริษัทฯ  มีความตั้ งใจ ท่ีจะเ พ่ิมรายได้ในส่วนน้ี   
เป็นร้อยละ 10  

3. สําหรับพ้ืนท่ีโรงงานให้เช่าบาคองโค 5B.2 ท่ีสร้าง
เสร็จไปแลว้เม่ือตน้เดือนมีนาคมนั้น ในปัจจุบนัมีการ
จองใชพ้ื้นท่ีเตม็ร้อยละร้อยแลว้ และบริษทัฯ กาํลงัอยู่
ในระหว่างการหาท่ีดินเพ่ิมเติมในการขยายพ้ืนท่ี
โรงงานของบาคองโค 5 โดยได้มีการสํารวจความ
ตอ้งการของลูกคา้หลกัถึงจาํนวนพ้ืนท่ีท่ีจะใชเ้พ่ิมเติม 
เพ่ือท่ีจะไดข้ยายพ้ืนท่ีโรงงานให้เช่าไดต้รงกบัความ
ตอ้งการของลกูคา้ 

นางสาวศิริพร ขตัตพงษ ์
ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริม 
ผูล้งทุนไทย 

มีคาํถามและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
1. จากรายงานประจําปี หน้า 33 มีการกล่าวถึงการ

ดาํเนินการของบริษทัฯ ในการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ ซ่ึง
ไดส้อบถามจากเลขานุการบริษทัแลว้ก่อนเขา้ประชุม 
และได้รับคาํตอบว่าบริษัทฯ กําลังอยู่ในระหว่าง
พิจารณาท่ีจะเขา้ร่วมกบัองคก์รน้ี  

2. การปัดเศษตวัเลขคะแนนเสียงการลงมติ ในกรณีท่ีมี
มติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ตัวเลขจะขาดไป   
ร้อยละ 0.001 จึงอยากฝากใหแ้กไ้ขตรงน้ีดว้ย  

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
ประธานกรรมการ 

กล่าวขอบคุณสาํหรับขอ้เสนอแนะ 

นายสุริยา สรรพอาษา 
ผูถื้อหุน้ 
 

เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัทาํบญัชีงบดุลสําหรับรอบปีบญัชี 
2558 และการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ วา่ควรจะมีขั้นตอน
การทาํงานท่ีรวดเร็วมากข้ึนโดยควรจัดทาํขั้นตอนต่างๆ 
ขนานกนัไปเพ่ือใหเ้กิดความรวดเร็ว อาทิ ขั้นตอนการทาํงาน
ภายในหรือขั้นตอนอ่ืนท่ีจะตอ้งมีการติดต่อกบับริษทั ศูนย์
รับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั และตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เป็นตน้โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอให้พิจารณา
จ่ายเงินปันผลให้เร็วข้ึน อาทิ วนัท่ี 5 พฤษภาคม และขอให้
ทางบริษทัฯ พิจารณาจดัการประชุมเร็วข้ึนเป็นภายใน 90 วนั
หลงัจากปิดรอบปีบญัชี 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
ประธานกรรมการ 

กล่าวขอบคุณสําหรับขอ้เสนอแนะ และขอรับไวพิ้จารณา
ปรับปรุงการทาํงานของบริษทัฯ พร้อมกล่าวอธิบายเพ่ิมเติม
วา่ เน่ืองจาก PMTA เป็นบริษทัโฮลด้ิงส์ท่ีมีบริษทัยอ่ยหลกั
อยูใ่นประเทศเวียดนาม และไดด้าํเนินการเขา้จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึง PMTA นบัเป็นบริษทั
รายแรกๆ ท่ีมีการเขา้จดทะเบียนในลกัษณะน้ี จึงอาจตอ้งใช้
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เวลาค่อนขา้งมากในการจัดทาํงบการเงิน อย่างไรก็ตามจะ
พยายามปรับปรุงการทาํงานใหเ้ร็วข้ึนกวา่เดิม 

นายเมธี อนัอดิเรกกลุ 
ผูรั้บมอบฉนัทะของ 
นางสาวเจนใจ ล้ิมพงษ ์

แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นเพ่ือ
สิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) วา่โดนส่วนมาก
บริษทัขนาดใหญ่ท่ีอยูใ่น SET 50 จะกาํหนดวนั Record Date 
เพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผลภายหลงัจากการประชุมสามญัผู ้
ถือหุ้นประจาํปี เน่ืองจากเกรงว่าหากท่ีประชุมไม่อนุมติัการ
จ่ายเงินปันผล จะเกิดความเสียหายกบับริษทัฯ ได ้

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
ประธานกรรมการ 

กล่าวขอบคุณ และรับขอ้เสนอแนะไปพิจารณา 

นายณฐั กิจสวสัด์ิไพศาล 
ผูถื้อหุน้ 

มีขอ้เสนอแนะและมีคาํถามดงัน้ี 
1. อยากให้บ ริษัทฯ  พิ จ ารณา เ ข้า ร่ วมง าน  SET 

Opportunity Day ท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยจดัข้ึนเพราะเป็นบริษทัฯ จดทะเบียนใหม่ อยาก
ให้ผูบ้ริหารมีโอกาสพบปะนักลงทุนเพ่ือให้ขอ้มูล
ของบริษทัฯ เป็นประจาํ  

2. หุ้นของบริษทัฯ ท่ีมีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยนั้ น มีสภาพคล่องค่อนข้างน้อย 
อยากทราบว่าบริษทัฯ มีแนวคิดอย่างไรบา้งในการ
เพ่ิมสภาพคล่องของหุน้ 

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่อาวุโส 
และประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 
บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จาํกดั 
(มหาชน) 

ช้ีแจงวา่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ถือ
หุ้นของ PMTA ในจาํนวนกว่าร้อยละ 65 ส่วนอีกประมาณ
ร้อยละ 35 มีการซ้ือขายอยู่ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ซ่ึงจาํนวนการซ้ือขายหุน้ PMTA นั้นกข้ึ็นอยูก่บัผูถื้อหุน้
รายย่อย จึงเป็นเร่ืองยากท่ีบริษทัฯ จะเข้าไปควบคุม ทั้ งน้ี 
บริษทัฯ ยินดีรับขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุ้น โดยการพิจารณา
ไปร่วมงาน  SET Opportunity Day รวมทั้งจะไดท้าํงาน
ร่วมกับนักวิเคราะห์ต่างๆ เพ่ือเผยแพร่ขอ้มูลของบริษัทฯ 
ใหก้บัผูส้นใจทั้งในและต่างประเทศ 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
ประธานกรรมการ  

ขณะน้ีเป็นเวลาอันสมควรแล้ว และบริษัทฯ ได้ตอบข้อ
ซักถามต่าง ๆ ของผูถื้อหุ้นครบถว้นตามควรแก่เวลา ในนาม
คณะกรรมการบริษทัฯ ขอขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีกรุณาสละเวลา
มาร่วมประชุม และใหข้อ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ  
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 เม่ือไม่มีประเด็นอ่ืนท่ีมีการเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาแลว้ประธานฯ ในการประชุมจึงไดปิ้ดการประชุมใน
เวลา 15.30 น. 

 
 

-ลายเซ็น- 
(นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ) 
ประธานกรรมการ 
ประธานในท่ีประชุม 

 
 
 
 
 
 
 

บนัทึกการประชุมโดย 
 

-ลายเซ็น- 
(นางสาวเปมิกา ช่วงฉํ่า) 
เลขานุการบริษทั 


