รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
บริษัท ไทยเทพรส จากัด (มหาชน)
วันศุกร์ ท่ ี 23 เมษายน 2564
ณ ห้ องประชุม วีแอนด์ บี บริษัท ไทยเทพรส จากัด (มหาชน)
208 หมู่ 6 ถนนท้ ายบ้ าน ตาบลท้ ายบ้ าน อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
____________________________________
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
นายปริ ญญา วิญญรั ตน์ ประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผู้จดั การ ทาหน้ าที่เป็ นประธานที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ประธานกล่าวแนะนาคณะกรรมการบริ ษัทฯ คณะผู้บริ หาร ผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทฯ ที่เข้ า
ร่ วมประชุมดังนี ้
คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายปริ ญญา
วิญญรัตน์
ประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผู้จดั การ
2. นายพจน์
กองพุฒิ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายจิรวิทย์
มาศรังสรรค์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายนิวตั
วงศ์พรหมปรี ดา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายธนวัฒน์
วิญญรัตน์
กรรมการและ CFO
6. นายบัญชา
วิญญรัตน์
กรรมการ
7. นายบัณฑิต
วิญญรัตน์
กรรมการ
8. นางพรนภา
วิญญรัตน์
กรรมการ
9. นางสาวมาลี
วิญญรัตน์
กรรมการ
ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวสุณี
วิญญรัตน์
ผู้จดั การฝ่ ายการเงินและเลขานุการบริ ษัท
2. นางยุภาพรรณ
สร้ างศรี วงศ์
สมุห์บญ
ั ชี
ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จากัด ที่เข้ าร่ วมประชุม
- นางสาวอรวรรณ โชติวิริยะกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10566
ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จากัด ที่เข้ าร่ วมประชุม
- นางสาวณฐา
จตุสทิ ธางกูรณ์
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ก่อนเริ่ มการประชุม ประธานที่ประชุม ได้ ชี ้แจงให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
ตลอดจนการนับคะแนนเสียงดังนี ้
สาหรับการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนั ้น ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง “เห็นด้ วย” “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ
“งดออกเสียง” ในแต่ละระเบียบวาระได้ ในใบลงคะแนนที่ได้ รับ ณ ตอนที่ลงทะเบียน
หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ ลงคะแนนในใบลงคะแนน แล้ วยกมือเพื่อให้
เจ้ าหน้ าที่ไปรับคะแนน
การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียงในแต่ละระเบียบ
วาระเท่านัน้ โดยจะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจานวนเสียงทัง้ หมดที่เข้ าร่ วม
ประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็ นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้ วยตามที่เสนอในระเบียบวาระนั ้นๆ
การนับคะแนนกระทาโดย นางพิมพา กรรขา เจ้ าหน้ าที่แผนกการเงิน บริ ษัท ไทยเทพรส จากัด (มหาชน) และ
นางสาวณฐา จตุสทิ ธางกูรณ์ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ร่ วมเป็ นสักขีพยานในการนับ
คะแนน
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อที่ 36 กาหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือ
หุ้น (ถ้ ามี) มาประชุม ไม่น้อ ยกว่า 25 คน หรื อ ไม่น้อ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือ หุ้นทัง้ หมด และต้ อ งมีผ้ ถู ือหุ้นนับ
รวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทั ้งหมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นครั ง้ นี ้มีผ้ เู ข้ าประชุม ด้ วยตนเอง 15 ราย และมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุม
แทน 24 ราย รวมทั ้งสิ ้น 39 ราย นับจานวนหุ้นได้ 292,821,241 หุ้น จากจานวนหุ้นทั ้งหมด 360,000,000 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 81.34 ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อที่ 36
หลังจากนั ้นประธานฯ ได้ กล่าวเปิ ดการประชุม และเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
ประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 23 เมษายน 2563 โดยได้ จัดทารายงานการประชุม ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญ ผู้ถือ หุ้น ส่งให้ ตลาด
หลักทรั พย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิ ชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด พร้ อมทั ้งเผยแพร่ ในเว็บไซต์ของ
บริ ษัทฯ www.thaitheparos.com และได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดขอแก้ ไขรายงานการประชุมหรื อไม่
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดขอให้ แก้ ไขรายงานการประชุม
ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี ้
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มติท่ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
23 เมษายน 2563 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากดังนี ้
ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 1 :
 เห็นด้ วย
292,439,241 เสียง
99.87%
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
 งดออกเสียง
382,000 เสียง
0.13%
บัตรเสีย
เสียง
รวม
292,821,241 เสียง 100.00%
วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจาปี 2563 และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจาปี 2563
ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษั ทฯ จัดทารายงานสรุ ปผลการดาเนินงานของบริ ษั ทฯ
ประจาปี 2563 ตามรายละเอียดในรายงานประจาปี ซึ่งได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ วในรู ปแบบ QRCODE
ประธานฯ มอบหมายให้ นายธนวัฒน์ วิญญรัตน์ กรรมการและ CFO รายงานต่อที่ประชุม
นโยบายการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
นายธนวัฒ น์ วิญ ญรั ตน์ รายงานต่อ ที่ประชุม เรื่ อ งนโยบายการต่อ ต้ านการทุจริ ตคอร์ รั ปชั่น บริ ษั ทฯ มี
นโยบายห้ ามการติดสินบนไม่ว่าจะเป็ นในรู ปแบบใดๆ ก็ตาม ไม่ ม อบและไม่รั บสินบนเพื่ อ ประโยชน์ ของบริ ษั ท หรื อ
พนัก งาน ครอบครั ว หรื อ บุ ค คลที่ บ ริ ษั ท ฯ รู้ จัก ทัง้ ที่ เป็ นตัว เงิ น และไม่ เป็ นตัวเงิน แก่ ห น่ ว ยงานทั ง้ ของภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน ที่บริ ษัทฯ ติดต่อด้ วย
ปี 2563 บริ ษัทฯ มีการเปลีย่ นแปลงที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจ ดังนี ้
ออกบรรจุภณ
ั ฑ์ ขนาดใหม่ 2 ผลิตภัณฑ์ :- ซอสหอยนางรม ตรา “อีซ่ ี” ขนาด 2 กิโลกรัม
เนื่องด้ วยสภาพตลาดซอสหอยนางรมเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริ ษัทฯ จึงได้ ออกบรรจุภณ
ั ฑ์ ซอสหอยนางรม
ตรา “อีซี่” ขนาด 2 กิโลกรั ม บรรจุแกลลอน เพื่อรองรั บกลุ่มผู้ประกอบร้ านอาหารขนาดเล็ก ที่ต้องการความเข้ มข้ นของ
ซอสหอยนางรมน้ อยลง และราคาย่อมเยาว์มากขึ ้น
- ซอสพริกเผ็ดน้ อย ตรา “ภูเขาทอง” ขนาด 1,000 กรัม
บริ ษั ทฯ ได้ อ อกแบบบรรจุภัณ ฑ์ ซอสพริ กเผ็ดน้ อย ตรา “ภูเขาทอง” บรรจุถุง ขนาด 1,000 กรั ม แบบไม่มี
ฝาจุกบนถุง เน้ นสีและตัวอักษรบนฉลากเด่นชัด รองรับกลุม่ ผู้ประกอบการร้ านอาหารเช่นเดียวกัน
โดยผลิตภัณฑ์ทั ้ง 2 รายการนี ้ได้ ออกสูต่ ลาดในช่วงกลางปี ที่ผ่านมา
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- โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บริ ษัทฯ ได้ ริเริ่ มโครงการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดติดตั ้งบนหลังคา (Solar Rooftop) เพื่อ
ลดการซื ้อพลังงานจากภาครัฐ ปริ มาณการติดตั ้ง 1 เมกะวัตต์ มูลค่าเงินลงทุน 20 ล้ านบาท ซึง่ คาดว่าจะคืนทุนภายใน
ระยะเวลา 5 ปี
- มูลค่ าการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์
ในปี 2563 เป็ นช่วงสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโควิด-19 มีผลกระทบต่อยอดขายเล็กน้ อย มูลค่าการ
จ าหน่ า ยในประเทศ เพิ่ ม ขึน้ จาก 2,554.96 ล้ า นบาท ในปื 2562 เป็ น 2,569.38 ล้ า นบาท ในปี 2563 มู ล ค่ าการ
จาหน่ายต่างประเทศ เพิ่มขึ ้นจาก 341.75 ล้ านบาท เป็ น 358.55 ล้ านบาท รวมมูลค่าการจาหน่ายทั ้งสิ ้น 2,927.93 ล้ าน
บาท ซึง่ มีอตั ราการเติบโตเพิ่มขึ ้นจากปี 2562 จานวน 31.22 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น 1.08%
- ภาพรวมตลาด
ค่าใช้ จ่ายในกิจกรรมการส่งเสริ มการขายลดลงในช่วงไตรมาสแรกถึงไตรมาส 3/2563 ส่วนไตรมาส 4/2563
เริ่ มกลับสูส่ ภาวะที่ดีขึ ้น
ลูกค้ าประเภทร้ านอาหาร ที่มียอดขายสินค้ าประเภทแพ็คเก็จจิ ้งขนาดใหญ่ เช่น แกลลอน และถุง ลดลงกว่า
ปี 2562 ในขณะที่ ลกู ค้ าประเภทครั วเรื อน (End User) เพิ่ม ขึ ้นในช่วงการแพร่ ร ะบาดของโควิด –19 ทาให้ มียอดขาย
สินค้ าขนาดเล็กที่มีปริ มาณ unit หรื อชิ ้นงานที่เพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ ต้นทุนสินค้ าต่าลง
การส่งออกสินค้ าไปต่างประเทศ เป็ นไปได้ ดีในช่วงไตรมาสแรกถึงไตรมาส 3/2563 แต่เริ่ มประสบปั ญหาใน
ไตรมาส 4 เนื่องจากสายการเดินเรื อต่างๆ ระงับการเดินเรื อในช่วงการแพร่ ระบาดของโควิด –19 มีจานวนตู้คอนเทนเนอร์
ลดลง และต้ นทุนการส่งออกสูงขึ ้น
- การลงทุนในบริษัทร่ วม : บริษัท เอ็กซ์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีการลงทุนในบริ ษัทร่ วม เพียงบริ ษัทเดียว คือ บริ ษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษัทฯ ผลิตซอสดิบ จาหน่ายให้ กับ บริ ษั ท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด ตั ้งแต่ไตรมาสที่ 3/2554 มี
ยอดขายในปี 2563 จานวน 38.31 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 2.13 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.89 เมื่อเทียบกับ 36.18 ล้ าน
บาท ในปี 2562
บริ ษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นผู้ผลิตสินค้ ากลิน่ รสเลียนแบบธรรมชาติ โดยการนาซอสปรุงรส
ที่บริ ษั ท ไทยเทพรสฯ ผลิต นาไปผลิตเป็ นผงปรุ งรส มียอดขายในปี 2563 จานวน 198.09 ล้ านบาท เพิ่ม ขึน้ จากปี
2562 จานวน 57.93 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 41.33
กาไรสุทธิ 8.71 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2562 จานวน 6.18 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 244.27
ส่วนแบ่งกาไรขาดทุน 3.27 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2562 จานวน 2.24 ล้ านบาท
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บริ ษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด มีการจ่ายเงินปั นผลในปี 2563 เป็ นปี แรก จานวน 2 ล้ านบาท
เงินปั นผลจ่าย 0.50 บาทต่อหุ้น
โดยภาพรวมฐานะทางการเงินปรั บตัวในทิศทางที่ดีขึน้ ปั จจุบัน บริ ษั ท เอ็กซ์ เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
มีกาไรสะสมเพิ่มขึ ้นจาก 6.32 ล้ านบาท ในปี 2562 เป็ น 15.03 ล้ านบาท ในปี 2563 และมีทนุ จดทะเบียน 40 ล้ านบาท
นายธนวัฒน์ วิญญรัตน์ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม
เนื่องจากวาระนี ้เป็ นเรื่ องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมรับทราบรายงานประจาปี และรายงานของคณะกรรมการบริ ษัทประจาปี 2563
วาระที่ 3

พิ จ ารณาอนุ มั ติ งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ ประจ าปี สิ น้ สุ ด วั น ที่ 31
ธันวาคม 2563
ในวาระนี ้ประธานฯ มอบหมายให้ นายธนวัฒน์ วิญญรัตน์ กรรมการและ CFO เป็ นผู้รายงานต่อที่ประชุม
นายธนวัฒน์ วิญญรั ตน์ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ประจ าปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรั บ รองโดยผู้สอบบัญ ชีรับ อนุญ าตรวมทัง้ ผ่ าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
ผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิจานวน 543.41 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นจากปี 2562 จานวน 97.89 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 21.97
รายได้
บริ ษั ทฯ มีรายได้ จากการขายเพิ่ม ขึน้ จาก 2,896.71 ล้ านบาท ในปี 2562 เป็ น 2,927.93 ล้ านบาท ในปี
2563 เพิ่มขึ ้น 31.22 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.08
รายได้ จากขายต่างประเทศเพิ่มขึน้ จาก 341.75 ล้ านบาท ในปี 2562 เป็ น 358.55 ล้ านบาท ในปี 2563
เพิ่มขึ ้น 16.80 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.92 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ ้นจากแถบเอเชียและอเมริ กา
ต้ นทุนขาย
ต้ นทุนขายลดลงจาก 1,921.82 ล้ านบาท ในปี 2562 เป็ น 1,859.25 ล้ านบาท ลดลง 62.57 ล้ านบาท หรื อ
ลดลงร้ อยละ 3.26
ต้ นทุนในการจัดจาหน่ าย
ต้ นทุนในการจัดจาหน่ายลดลงจาก 296.35 ล้ านบาท ในปี 2562 เป็ น 270.45 ล้ านบาท ในปี 2563 ลดลง
25.90 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 8.74
ค่าใช้ จ่ายในการบริ ห ารลดลงจาก 159.99 ล้ านบาท ในปี 2562 เป็ น 158.37 ล้ านบาท ลดลง 1.62 ล้ าน
บาท หรื อลดลงร้ อยละ 1.02
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ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม เพิ่มขึ ้นจาก 1.03 ล้ านบาท เป็ น 3.27 ล้ านบาท
กาไรก่อนค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ เพิ่ม ขึ ้นจาก 552.66 ล้ านบาท เป็ น 675.95 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 123.29 ล้ าน
บาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 22.31
กาไรต่อหุ้นเพิ่มขึ ้นจาก 1.24 บาท ในปี 2562 เป็ น 1.51 บาท ในปี 2563
สินทรัพย์
สินทรั พ ย์ ร วมเพิ่ ม ขึน้ จาก 2,777.13 ล้ านบาท เป็ น 2,931.01 ล้ านบาท เพิ่ ม ขึน้ 153.88 ล้ านบาท หรื อ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.54
สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ ้นจาก 1,491.69 ล้ านบาท เป็ น1,727.47 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 235.78 ล้ านบาท หรื อ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 15.81
สินทรั พย์ไม่หมุนเวียน ลดลงจาก 1,285.44 ล้ านบาท เป็ น 1,203.54 ล้ านบาท ลดลง 81.90 ล้ านบาท หรื อ
ลดลงร้ อยละ 6.37
หนีส้ ิน
หนีส้ ินทางการค้ า เพิ่ม ขึน้ จาก 284.75 ล้ านบาท เป็ น 296.52 ล้ านบาท เพิ่ม ขึ ้น 11.77 ล้ านบาท หรื อ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.13
งบแสดงฐานะทางการเงินของบริ ษัทฯ โดยภาพรวมมีสถานะทางการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี บริ ษัทฯ ใช้ เงินทุน
ของบริ ษัทฯ ในการทาธุรกิจ โดยไม่มีการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรื อแหล่งเงินทุนอื่น
- อัตราหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ าต่อวันในปี 2563 เฉลีย่ ประมาณ 39-40 วัน
- อัตราหมุนเวียนของสินค้ าคงเหลือ (Inventory Turnover) เฉลีย่ ประมาณ 16 วัน สูงขึ ้นเล็กน้ อยจากปี 2562
- อัต ราหมุ น เวีย นของวัต ถุดิ บ และงานระหว่า งท าต่ อ วัน (Inventory Turnover) Raw material & Work in
process ในปี 2563 จานวน 67 วัน เนื่องจากวัตถุดิบหลายรายการต้ องมีการหมักดองใช้ ระยะเวลานาน จึง
ทาให้ work in process ค่อนข้ างสูง
- อัตราหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 11 เท่า
- อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 6.98 เท่า
สรุ ปผลการดาเนิ นงานสาหรั บปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษั ทฯ มี กาไรสุทธิ 543.41 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นจากปี 2562 จานวน 97.89 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 21.97 โดยรายละเอียดของงบการเงินอยู่ในรายงาน
ประจาปี 2563 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นแล้ ว
หลังจากนัน้ นายธนวัฒ น์ วิญ ญรั ต น์ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือ หุ้น ซัก ถาม แต่ ไ ม่มี ผ้ ูถื อ หุ้น ท่านใดซัก ถาม
เพิ่มเติม จึงขอให้ ที่ประชุมลงคะแนนเสียง
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มติท่ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติ รับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จประจาปี สิ ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก ดังนี ้
ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 3 :
 เห็นด้ วย
292,647,222 เสียง
99.94%
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
 งดออกเสียง
174,019 เสียง
0.06%
บัตรเสีย
เสียง
รวม
292,821,241 เสียง 100.00%
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานประจาปี 2563 และการจ่ ายเงินปั นผล
ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานประจาปี 2563 และการ
จ่ายเงินปั นผล โดยบริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิ
ในแต่ละปี ในปี 2563 บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิ 543.41 ล้ านบาท คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2563 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่
มีสทิ ธิรับเงินปั นผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ดังนี ้
ให้ จ่ายเงินปั นผลประจาปี สาหรับผลการดาเนินงานตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 อัตรา
หุ้นละ 1.25 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบห้ าสตางค์ ) จ่ายจากกิจการที่ต้องเสียภาษี เงินได้ นิติบุคคลอัตราร้ อยละ 20 รวมเงินปั น
ผลจ่ายทั ้งสิ ้น 450 ล้ านบาท (สี่ร้อยห้ าสิบล้ านบาทถ้ วน) กาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เป็ นการ
จ่ายเงินปั นผลในอัตราร้ อยละ 82.81 ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผลประจาปี 2561 – 2563
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
2563 (ที่เสนอ)
2562
2561
1. กาไรสุทธิ (ล้ านบาท)
543.41
445.52
437.01
2. จานวนหุ้นสามัญ (ล้ านหุ้น)
360.00
360.00
360.00
3. มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ (บาท)
1.00
1.00
1.00
4. กาไรต่อหุ้น (บาท)
1.51
1.24
1.21
5. เงินปั นผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
1.25
1.15
0.99
6. รวมเงินปั นผลจ่ายทั ้งสิ ้น (ล้ านบาท)
450.00
414.00
356.40
7. อัตราส่วนการจ่ายเงินปั นผล (%)
82.81
92.92
81.55
8. นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ไม่น้อยกว่า 50% ไม่น้อยกว่า 50% ไม่น้อยกว่า 50%
9. อัตราการจ่ายเงินปั นผลประจาปี
เป็ นไปตาม
เป็ นไปตาม
เป็ นไปตาม
เปรี ยบเทียบกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
นโยบาย
นโยบาย
นโยบาย
10. วันที่จ่ายเงินปั นผล
18 พ.ค. 2564
19 พ.ค. 2563
17 พ.ค. 2562
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ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการซักถามเพิ่มเติมหรื อไม่
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคาถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี ้
มติท่ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2563 อัตราหุ้นละ1.25 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบห้ าสตางค์ ) จ่ายจากกิจการที่ต้องเสียภาษี เงินได้ นิติบุคคล
ร้ อยละ 20
รวมเงิน ปั น ผลจ่ายทัง้ สิน้ 450 ล้ านบาท (สี่ร้อยห้ าสิบ ล้ านบาทถ้ วน) กาหนดจ่ายเงิน ปั นผลในวันที่ 18
พฤษภาคม 2564 เป็ นการจ่ายเงินปั นผลในอัตราร้ อยละ 82.81 ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ
ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ดงั นี ้
ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 4 :
 เห็นด้ วย
292,821,241 เสียง 100.00%
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง
บัตรเสีย
เสียง
รวม
292,821,241 เสียง 100.00%
วาระที่ 5

พิจารณาแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระ
ประธานฯ แจ้ งต่อ ที่ประชุมว่า เพื่อความโปร่ งใสในการพิจารณาลงคะแนนเสียงของวาระนี ้ และเพื่อให้
เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ ขอเชิญกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามกาหนดวาระใน
ครั ง้ นี ้จานวน 4 ท่าน คือ นายปริ ญญา วิญญรัตน์ นางสาวมาลี วิญ ญรัตน์ นายบัณฑิต วิญญรัตน์ และ นายนิวัต
วงศ์พรหมปรี ดา ออกจากห้ องประชุมก่อน จนกว่าการพิจารณาวาระนี ้จะเรี ยบร้ อย เนื่องจากเป็ นกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสีย
ในวาระนี ้ และมอบหมายให้ นายพจน์ กองพุฒิ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ทาหน้ าที่เป็ นประธาน
การประชุมในวาระนี ้
ประธานฯ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติมหาชนจากัด พ.ศ.2535 และตามข้ อบังคับของ
บริ ษั ทข้ อที่ 16 กาหนดว่า “ในการประชุม สามัญ ประจาปี ทุกครั ง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้ า
จานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจาก
ตาแหน่งตามข้ อ นีจ้ ะเลือ กตัง้ ให้ เข้ ารั บ ตาแหน่งอี กก็ไ ด้ กรรมการที่ จะต้ อ งออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่ สอง
ภายหลังการจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนให้ จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่
ในตาแหน่งนานที่สดุ นั ้นเป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง”
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ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามกาหนดวาระจานวน 4
ท่าน ดังนี ้
1. นายปริ ญญา
วิญญรัตน์
ตาแหน่ง กรรมการและประธานกรรมการบริ หาร
2 นางสาวมาลี
วิญญรัตน์
ตาแหน่ง กรรมการ
3. นายบัณฑิต
วิญญรัตน์
ตาแหน่ง กรรมการ
4. นายนิวตั
วงศ์พรหมปรี ดา ตาแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
เนื่องจากกรรมการทั ้ง 4 ท่าน มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 เป็ น
ผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของบริ ษั ทฯ ตลอดจนได้ ปฏิบัติงานใน
ตาแหน่งหน้ าที่กรรมการได้ เป็ นอย่างดีตลอดมา คณะกรรมการจึงเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 เพื่อ
พิจารณาแต่งตั ้งกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระกลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึง่
ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการซักถามเพิ่มเติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคาถามเพิ่มเติม จึงขอให้ ที่ประชุมลงคะแนนเป็ นรายบุคคลในวาระนี ้
อนึ่ง นายปริ ญญา วิญญรั ตน์ นางสาวมาลี วิญญรั ตน์ นายบัณฑิต วิญญรัตน์ เป็ นกรรมการผู้มีสว่ น
ได้ เสียในบริ ษัทฯ ถือหุ้นจานวน 119,158,580 หุ้น , 14,004,520 หุ้น และ 26,427,020 หุ้น ตามลาดับ รวมจานวนหุ้น
ทั ้งสิ ้น 159,590,120 หุ้น จึงไม่ขอออกเสียงในวาระนี ้
มติท่ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วให้ การลงคะแนนเป็ นรายบุคคล มีมติให้ กรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามกาหนด
วาระ 4 ท่าน คือ นายปริ ญญา วิญญรั ตน์ นางสาวมาลี วิญ ญรั ตน์ นายบัณฑิต วิญ ญรัตน์ และนายนิวตั วงศ์พรหม
ปรี ดา กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 5 :
1. นายปริญญา วิญญรัตน์
ตาแหน่ ง กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
 เห็นด้ วย
173,662,661 เสียง
59.31%
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
 งดออกเสียง 119,158,580 เสียง
40.69%
บัตรเสีย
เสียง
รวม
292,821,241 เสียง 100.00%
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2. นางสาวมาลี วิญญรัตน์
ตาแหน่ ง กรรมการ
 เห็นด้ วย
278,816,721 เสียง
95.22%
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
 งดออกเสียง 14,004,520 เสียง
4.78%
บัตรเสีย
เสียง
รวม
292,821,241 เสียง 100.00%
3. นายบัณฑิต วิญญรัตน์
ตาแหน่ ง กรรมการ
 เห็นด้ วย
266,394,221 เสียง
90.98%
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
 งดออกเสียง 26,427,020 เสียง
9.02%
บัตรเสีย
เสียง
รวม
292,821,241 เสียง 100.00%
4. นายนิวัต
วงศ์ พรหมปรีดา ตาแหน่ ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 เห็นด้ วย
292,821,241 เสียง 100.00%
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง
บัตรเสีย
เสียง
รวม
292,821,241 เสียง 100.00%
ภายหลังจากที่ประชุมได้ ลงมติแต่งตั ้งกรรมการเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ประธานฯ จึงได้ เชิญกรรมการที่เป็ นผู้มี
ส่วนได้ เสีย ได้ กลับเข้ าห้ องประชุมเพื่อร่ วมประชุมในวาระที่เหลือต่อไป
วาระที่ 6

พิจารณาค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจาปี 2564
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 14 กาหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทน
จากบริ ษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล บาเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้ อบังคับ หรื อตามที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึง่ อาจจะกาหนดเป็ นจานวนแน่นอน หรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้ เป็ นคราวๆ ไป
หรื อจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลงก็ได้
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้เสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทเสนอให้ จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริ ษั ท
ประจาปี 2564 ทั ้งหมด 9 ท่าน เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 4,515,000 บาท (สี่ล้านห้ าแสนหนึ่งหมื่นห้ าพันบาทถ้ วน) เท่ากับปี
2563 และเสนอให้ จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบทั ้งหมด 3 ท่าน เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 462,000 บาท (สี่แสน
หกหมื่นสองพันบาทถ้ วน) เท่ากับปี 2563
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เนื่องจากนายปริ ญญา วิญ ญรั ตน์ นางสาวมาลี วิญญรั ตน์ นายบัณฑิต วิญ ญรั ตน์ นางพรนภา วิญ ญ
รั ต น์ นายธนวัฒ น์ วิ ญ ญรั ต น์ และนายบัญ ชา วิญ ญรั ต น์ เป็ นกรรมการที่ มี ส่ว นได้ เสีย ถื อ หุ้ นในบริ ษั ท ฯ จ านวน
119,158,580 หุ้ น , 14,004,520 หุ้ น , 26,427,020 หุ้ น , 16,958,570 หุ้ น , 25,709,000 หุ้ น แ ล ะ 27,632,000 หุ้ น
ตามลาดับ นับรวมจานวนหุ้นได้ 229,889,690 หุ้น จึงไม่ขอออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ และมีผ้ ถู ือหุ้นงดออกเสียง
19 หุ้น ดังนั ้น ในวาระนี ้จึงมีผ้ มู ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนับรวมจานวนหุ้นได้ 62,931,532 หุ้น จากจานวนหุ้นทั ้งหมด
292,821,241 หุ้น
ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการซักถามเพิ่มเติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคาถามเพิ่มเติม จึงขอให้ ที่ประชุมลงคะแนนในวาระนี ้
มติท่ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติ อนุมัติให้ จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทฯ ประจาปี 2564 เป็ นจานวน
เงินไม่เกิน 4,515,000 บาท (สี่ล้านห้ าแสนหนึ่งหมื่นห้ าพัน บาทถ้ วน) เท่ากับปี 2563 และมีม ติให้ จ่ายค่าตอบแทนแก่
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 462,000 บาท (สี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้ วน) เท่ากับปี 2563 ด้ วย
คะแนนเสียงดังนี ้
ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 6 :
 เห็นด้ วย
62,931,532 เสียง
21.49%
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
 งดออกเสียง 229,889,709 เสียง
78.51%
บัตรเสีย
เสียง
รวม
292,821,241 เสียง 100.00%
วาระที่ 7

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้ตรวจสอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2564
ประธานฯ แถลงต่ อ ที่ ป ระชุม ว่ า เพื่ อ ให้ เป็ นไปตามนั ย ส าคัญ ของมาตรา 120 และมาตรา 121 แห่ ง
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 40 ซึง่ กาหนดให้ ที่ประชุมแต่งตั ้งผู้สอบ
บัญชีและกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ ษัทฯ เห็นชอบตามข้ อพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
ให้ เสนอต่อ ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือ หุ้น คัดเลือ ก บริ ษั ท เคพีเอ็ม จี ภูมิไชย สอบบัญ ชี จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญ ชีของ
บริ ษัทฯ ประจาปี 2564 และเสนอต่อที่ประชุมแต่งตั ้งบุคคลเป็ นผู้สอบบัญชีจานวน 3 ราย ดังนี ้
1. นางสาวอรวรรณ โชติวิริยะกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10566
จานวนปี ที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา : 2 ปี
ปี ที่สอบบัญชี : 2562-2563 หรื อ
2. นางศิริเพ็ญ
สุขเจริ ญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636
จานวนปี ที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา : 4 ปี
ปี ที่สอบบัญชี : 2558 – 2561 หรื อ
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3. นางสาวอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6105
จานวนปี ที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา : -ไม่มีเนื่ อ งจากมี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญ เกี่ ย วกั บ มาตรฐานการบั ญ ชี และมาตรฐานการสอบบั ญ ชี
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานสอบบัญ ชีให้ มีประสิทธิภาพ การควบคุมมาตรฐานการสอบบัญชีของสานักงานสอบ
บัญชีและบริ การที่ให้ กับบริ ษั ทฯ ซึ่งรวมถึงการให้ คาปรึ กษาการชี ้แจงมาตรฐานการบัญ ชีฉบับใหม่ และการให้ ข่าวสาร
ข้ อ มูลอื่นๆ ที่เป็ นปั จจุบัน โดยให้ ผ้ สู อบบัญ ชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจในการตรวจสอบบัญ ชี และแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริ ษั ท และกาหนดค่าสอบบัญ ชีประจาปี 2564 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,300,000 บาท (หนึ่งล้ านสามแสน
บาทถ้ วน) เท่ากับปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส เป็ นจานวนเงิน
600,000 บาท
2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจาปี ของบริ ษัท เป็ นจานวนเงิน
700,000 บาท
รวมค่าสอบบัญชีเป็ นเงิน
1,300,000 บาท
ข้ อมูลค่ าสอบบัญชีประจาปี 2562- 2564
ค่ าสอบบัญชี
ค่าตรวจสอบบัญชี (บาท)
- บริ ษัท
- บริ ษัทย่อย
ค่าบริ การอื่นของผู้สอบบัญชี
- บริ ษัท
- บริ ษัทย่อย
รวมค่าตอบแทน (บาท)
เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน (บาท)
เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน (ร้ อยละ)

2564 (ปี ที่นาเสนอ)

2563

2562

1,300,000.00
-

1,300,000.00
-

1,300,000.00
-

1,300,000.00
0.00
0.00

1,300,000.00
0.00
0.00

1,300,000.00
50,000.00
4.00

ผู้สอบบัญชีที่เสนอทั ้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
หมายเหตุ : ตามประกาศคณะกรรมการกลต.กาหนดให้ บริ ษั ทจดทะเบียนต้ อ งจัดให้ มีการหมุนเวียนของผู้สอบบัญ ชี
หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบตั ิหน้ าที่สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทรวมแล้ ว 5 รอบปี
บัญชีติดต่อกัน บริ ษัทฯ จะแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ เมื่อพ้ นระยะเวลาอย่างน้ อย 2 รอบปี บญ
ั ชีติดต่อกัน

12

ประธานสอบถามที่ประชุม มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการซักถามเพิ่มเติมหรื อไม่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคาถาม
เพิ่มเติม จึงขอให้ ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี ้
มติท่ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติ เป็ นเอกฉันท์ คัดเลือก บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จากัด เป็ นสานักงาน
สอบบัญ ชีของบริ ษั ทฯ ประจาปี 2564 และมีม ติแต่งตัง้ นางสาวอรวรรณ โชติวิริ ยะกุล ผู้สอบบัญ ชีรับอนุญ าตเลขที่
10566 หรื อ นางศิริเพ็ญ สุขเจริ ญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 หรื อนางสาวอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบ
บัญ ชี รับ อนุญ าตเลขที่ 6105 เป็ นผู้สอบบัญ ชี ของบริ ษั ท ฯ ประจ าปี 2564 และกาหนดค่ าตอบแทนแก่ ผ้ ูส อบบัญ ชี
เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,300,000 บาท (หนึง่ ล้ านสามแสนบาทถ้ วน) เท่ากับปี 2563 ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ดงั นี ้
ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 7 :
 เห็นด้ วย
292,821,241 เสียง 100.00%
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง
บัตรเสีย
เสียง
รวม
292,821,241 เสียง 100.00%
บริ ษั ทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือ หุ้น ถามคาถามล่วงหน้ า ตลอดจนผู้ถือ หุ้นที่ รับชมการประชุมทัง้ ภาพและ
เสียงผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ https://www.facebook.com/thaitheparos มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามดังนี ้
- มูลค่ าที่ดนิ และอุปกรณ์ ลดลงจาก 996 ล้ านบาท ในปี 2562 เป็ น 918 ล้ านบาท ในปี 2563 ซึ่งลดลง
กว่ า 78 ล้ านบาท เกิดจากสาเหตุใด
นายธนวัฒน์ วิญญรัตน์ อธิบายว่า เกิดจากการคานวณค่าเสือ่ มราคาของเครื่ องจักร ตลอดจนในปี 2563
บริ ษัทฯ ไม่ได้ มีการลงทุนเพิ่ม เติมในด้ านเครื่ องจักรอย่างมีนัยสาคัญ นอกจากการลงทุนติดตั ้งโครงการผลิตไฟฟ้ าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ มูลค่า 20 ล้ านบาท และลงทุนด้ านเครื่ องจักรในการผลิตประมาณ 20 ล้ านบาทเท่านัน้ จึงทาให้
มูลค่าที่ดินและอุปกรณ์มีมลู ค่าลดลง
- บรรจุภณ
ั ฑ์ ใหม่ มีวางตลาดในประเทศใดบ้ าง
นายธนวัฒน์ วิญ ญรั ตน์ อธิบายในเรื่ องการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศว่า จากสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโควิด-19 ในปี ที่ผ่านมา ทาให้ ฝ่ายขายต่างประเทศ ไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศหรื อติดต่อกับลูกค้ า
ต่างประเทศได้ บริ ษัทฯ จึงเน้ นการขายสินค้ าตัวรอง เช่น ซอสพริ ก และซอสหอยนางรม ผลักดันเข้ าสูป่ ระเทศเพื่อนบ้ านให้
สูงขึ ้น จากการขายที่ผ่านมา จึงไม่ได้ เน้ นค้ าขายกับประเทศใหม่ ๆ เนื่องจากไม่มีโอกาสเดินทางไปเปิ ดตลาดต่างประเทศ
ใหม่ๆ ตามที่ได้ กล่าวข้ างต้ น
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- บริษัทฯ มีการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่
นายธนวัฒน์ วิญญรัตน์ อธิบายว่า บริ ษัทฯ มียอดขายต่างประเทศสกุลเงิน USD และสกุลอื่นๆ ประมาณ
7.6 ล้ าน USD/ปี มี รอบการเงิน 30 วัน 45 วัน หรื อ 60 วัน บริ ษั ทฯ ไม่ ได้ ใช้ ม าตรการป้องกัน ความเสี่ย งจากอัตรา
แลกเปลี่ย นเงินตราต่างประเทศ แต่ไ ด้ บวกค่ า premium exchange เข้ าไปในราคาที่เสนอลูกค้ าแล้ ว อย่ างไรก็ต าม
ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมาบริ ษัทฯ มีกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นทุกปี โดยมีค่าเฉลีย่ ประมาณ 380,000 บาท/ปี
- ส่ วนแบ่ งก าไรจากเงินลงทุน ในบริ ษัท ร่ วมลดลง ในปี 2561 เท่ ากับ 5.28 ล้ านบาท ในปี 2562
เท่ ากับ 1.03 ล้ านบาท สาเหตุท่ลี ดลงเนื่องจากเหตุใด
นายธนวัฒ น์ วิญ ญรั ตน์ อธิ บายว่า สาเหตุที่ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษั ทร่ วมลดลง เนื่อ งจาก
บริ ษั ทได้ ขายหุ้น คืน ให้ กับ บริ ษั ท ยามาซ่า คอร์ ปอเรชั่น จากัด (ประเทศญี่ ปุ่ น) เมื่ อ เดื อ นพฤศจิก ายน 2561 ดังนัน้
จึงไม่ได้ รวมผลกาไรของบริ ษัทร่ วมดังกล่าวในปี 2562
- บริ ษัทฯ จดทะเบียนเพิ่มวัตถุป ระสงค์ การประกอบกิจการผลิตเครื่ องสาอาง อุ ป กรณ์ เครื่ องมือ
และเครื่องใช้ เสริมความงาม สามารถแข่ งขันกับยี่ห้ออื่นที่มีอยู่ได้ หรือไม่
นายธนวัฒน์ วิญญรัตน์ ชี ้แจงว่า ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ยังไม่ได้ เริ่ มดาเนินธุรกิจในหมวดนี ้ การจดทะเบียนเพิ่ม
วัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ เพื่อรองรับการดาเนินธุรกิจในอนาคต
- รายได้ หลักของบริษัทฯ มาจากผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มสินค้ าประเภทใด ในปี 2564 บริ ษัทฯ มีความคิด
จะออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ หรือไม่
นายธนวัฒน์ วิญญรัตน์ ชี ้แจงว่ารายได้ หลักมาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งรส ซอสพริ ก และน ้าส้ มสายชู
ส่วนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ยงั ไม่สามารถตอบได้ ในขณะนี ้ เนื่องจากเป็ นความลับของบริ ษัทฯ
- อยากทราบว่ าผลิตภัณฑ์ กัญชา จะมาร่ วมในกลุ่มสินค้ าอะไรได้ บ้าง
นายธนวัฒน์ วิญญรัตน์ ให้ คาตอบว่า บริ ษัทฯ ยังไม่มีนโยบายในเรื่ องนี ้
- บริษัทฯ มีนโยบายสินค้ าคงเหลือจัดเก็บอย่ างไร
นายธนวัฒ น์ วิญ ญรั ตน์ อธิ บายว่า บริ ษั ท ฯ มี อัตราหมุนเวียนของสิน ค้ า สาเร็ จ รู ป คงเหลือ (Inventory
Turnover) ประมาณ15-16 วัน อย่างไรก็ตามฝ่ ายคลังสินค้ าสาเร็ จรูปและฝ่ ายขายได้ มีการควบคุมติดตามไม่ให้ มีสินค้ า
ค้ างสต๊ อกเกินกว่า 60 วัน
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