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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
บริษัท ไทยเทพรส จ ากัด (มหาชน) 

            วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564        
ณ ห้องประชุม วีแอนด์บี  บริษัท ไทยเทพรส จ ากัด (มหาชน) 

208 หมู่ 6 ถนนท้ายบ้าน ต าบลท้ายบ้าน อ าเภอเมือง จงัหวัดสมุทรปราการ 
____________________________________ 

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 
   นายปริญญา  วิญญรัตน์  ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ  ท าหน้าที่เป็นประธานท่ีประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  ประธานกล่าวแนะน าคณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหาร  ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ที่เข้า
ร่วมประชมุดงันี ้
คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายปริญญา   วิญญรัตน์    ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ 
2. นายพจน์    กองพฒุิ    กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายจิรวิทย์   มาศรังสรรค์   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
4. นายนิวตั    วงศ์พรหมปรีดา  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
5. นายธนวฒัน์   วิญญรัตน์    กรรมการและ CFO 
6. นายบญัชา   วิญญรัตน์    กรรมการ 
7. นายบณัฑิต   วิญญรัตน์    กรรมการ 
8. นางพรนภา   วิญญรัตน์    กรรมการ 
9. นางสาวมาล ี   วิญญรัตน์    กรรมการ 

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวสณีุ   วิญญรัตน์    ผู้จดัการฝ่ายการเงินและเลขานกุารบริษัท 
2. นางยภุาพรรณ  สร้างศรีวงศ์   สมห์ุบญัชี 

 
ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพเีอ็มจ ีภมิูไชยสอบบัญชี จ ากัด ที่เข้าร่วมประชุม 

- นางสาวอรวรรณ โชติวิริยะกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 10566 
 
ผู้ ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท เคพเีอ็มจ ีภมิูไชยสอบบัญชี จ ากัด ที่เข้าร่วมประชุม 
 -  นางสาวณฐา จตสุทิธางกรูณ์  
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ก่อนเร่ิมการประชมุ ประธานท่ีประชมุ  ได้ชีแ้จงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกบัวิธีการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ  
ตลอดจนการนบัคะแนนเสยีงดงันี ้
 ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนัน้  ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสยีง “เห็นด้วย”  “ไม่เห็นด้วย” หรือ 
“งดออกเสยีง” ในแต่ละระเบยีบวาระได้  ในใบลงคะแนนท่ีได้รับ ณ ตอนท่ีลงทะเบยีน 
 หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย  หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด  ขอให้ลงคะแนนในใบลงคะแนน แล้วยกมือเพื่อให้
เจ้าหน้าที่ไปรับคะแนน 
 การนบัคะแนน  จะนบัคะแนนเสยีงเฉพาะผู้ถือหุ้นท่ีลงคะแนนเสยีงไม่เห็นด้วย  และงดออกเสยีงในแต่ละระเบยีบ
วาระเท่านัน้   โดยจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย  และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วม
ประชมุ  และถือว่าคะแนนเสยีงสว่นท่ีเหลอืเป็นคะแนนเสยีงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในระเบยีบวาระนัน้ๆ 
 การนบัคะแนนกระท าโดย นางพิมพา  กรรข า  เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน  บริษัท ไทยเทพรส จ ากดั (มหาชน) และ 
นางสาวณฐา จตสุทิธางกรูณ์  ผู้ช่วยผู้สอบบญัชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั  ร่วมเป็นสกัขีพยานในการนับ
คะแนน 
 ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อที่ 36 ก าหนดว่า   ในการประชมุผู้ถือหุ้น  ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ถือ
หุ้น  (ถ้ามี)   มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน  หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้ นทัง้หมด  และต้องมีผู้ถือหุ้ นนับ
รวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึง่ในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด    จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ   
  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้นีม้ีผู้ เข้าประชุมด้วยตนเอง  15  ราย   และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม
แทน  24  ราย   รวมทัง้สิน้  39  ราย   นับจ านวนหุ้นได้  292,821,241  หุ้น   จากจ านวนหุ้นทัง้หมด 360,000,000 หุ้น   
คิดเป็นร้อยละ    81.34    ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อที่ 36      

หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้กลา่วเปิดการประชมุ  และเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบยีบวาระดงันี  ้
 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี เม่ือวันที่ 23 เมษายน 2563  
 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 23 เมษายน 2563   โดยได้จัดท ารายงานการประชุมภายใน  14 วัน  นับแต่วันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นส่งให้ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด  พร้อมทัง้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ  www.thaitheparos.com   และได้จดัสง่ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 
 
 ประธานฯ สอบถามที่ประชมุว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชมุหรือไม่ 
 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอให้แก้ไขรายงานการประชมุ 
 ประธานฯ จงึขอให้ที่ประชมุลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้
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มตทิี่ประชุม 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563  ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 
23 เมษายน 2563  ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากดงันี ้

   ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 1 : 
   เห็นด้วย    292,439,241     เสยีง   99.87%      

      ไม่เห็นด้วย           -    เสยีง            -          
   งดออกเสยีง         382,000  เสยีง      0.13%       

  บตัรเสยี                -    เสยีง            -          
 รวม          292,821,241     เสยีง  100.00%     

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจ าปี 2563 และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2563 
 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า   คณะกรรมการบริษัทฯ จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2563 ตามรายละเอียดในรายงานประจ าปี   ซึ่งได้จดัสง่ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้วในรูปแบบ QR-
CODE 
 ประธานฯ มอบหมายให้ นายธนวฒัน์   วิญญรัตน์   กรรมการและ CFO รายงานต่อที่ประชมุ 
 นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 นายธนวัฒน์ วิญญรัตน์  รายงานต่อที่ประชุม เร่ืองนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ มี
นโยบายห้ามการติดสินบนไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดๆ ก็ตาม  ไม่มอบและไม่รับสินบนเพื่อประโยชน์ของบริษัท หรือ
พนักงาน ครอบครัว หรือบุคคลที่บริษัทฯ รู้จัก  ทัง้ที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงินแก่หน่วยงานทัง้ของภาครัฐและ
ภาคเอกชน ที่บริษัทฯ ติดต่อด้วย 
 ปี 2563 บริษัทฯ  มีการเปลีย่นแปลงที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจ ดงันี ้
 ออกบรรจุภณัฑ์ขนาดใหม่ 2 ผลิตภณัฑ์ :- 

- ซอสหอยนางรม ตรา “อีซี่” ขนาด 2 กิโลกรัม  
 เน่ืองด้วยสภาพตลาดซอสหอยนางรมเติบโตอย่างต่อเน่ือง   บริษัทฯ จงึได้ออกบรรจภุณัฑ์ ซอสหอยนางรม 
ตรา “อีซี่” ขนาด 2 กิโลกรัม บรรจุแกลลอน  เพื่อรองรับกลุ่มผู้ประกอบร้านอาหารขนาดเล็ก ที่ต้องการความเข้มข้นของ
ซอสหอยนางรมน้อยลง  และราคาย่อมเยาว์มากขึน้ 

- ซอสพริกเผ็ดน้อย ตรา “ภเูขาทอง”  ขนาด 1,000 กรัม 
 บริษัทฯ ได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ซอสพริกเผ็ดน้อย ตรา “ภูเขาทอง” บรรจุถุง ขนาด 1,000 กรัม แบบไม่มี    
ฝาจกุบนถงุ  เน้นสแีละตวัอกัษรบนฉลากเด่นชดั   รองรับกลุม่ผู้ประกอบการร้านอาหารเช่นเดียวกนั    
 โดยผลติภณัฑ์ทัง้ 2 รายการนีไ้ด้ออกสูต่ลาดในช่วงกลางปีที่ผ่านมา 
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- โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
 บริษัทฯ ได้ริเร่ิมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ ชนิดติดตัง้บนหลงัคา (Solar Rooftop)   เพื่อ
ลดการซือ้พลงังานจากภาครัฐ  ปริมาณการติดตัง้ 1 เมกะวัตต์   มลูค่าเงินลงทุน 20 ล้านบาท  ซึง่คาดว่าจะคืนทนุภายใน
ระยะเวลา 5 ปี   

- มูลค่าการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ 
 ในปี 2563  เป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีผลกระทบต่อยอดขายเลก็น้อย   มลูค่าการ
จ าหน่ายในประเทศ   เพิ่มขึน้จาก 2,554.96 ล้านบาท ในปื 2562 เป็น 2,569.38 ล้านบาท ในปี 2563   มูลค่าการ
จ าหน่ายต่างประเทศ  เพิ่มขึน้จาก 341.75 ล้านบาท เป็น 358.55 ล้านบาท  รวมมูลค่าการจ าหน่ายทัง้สิน้ 2,927.93 ล้าน
บาท  ซึง่มีอตัราการเติบโตเพิ่มขึน้จากปี 2562 จ านวน 31.22 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 1.08%  

- ภาพรวมตลาด   
  ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการสง่เสริมการขายลดลงในช่วงไตรมาสแรกถงึไตรมาส 3/2563  สว่นไตรมาส 4/2563 
เร่ิมกลบัสูส่ภาวะที่ดีขึน้  
 ลกูค้าประเภทร้านอาหาร ที่มียอดขายสนิค้าประเภทแพ็คเก็จจิง้ขนาดใหญ่ เช่น แกลลอน และถุง ลดลงกว่า
ปี 2562  ในขณะที่ลกูค้าประเภทครัวเรือน (End User)  เพิ่มขึน้ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด –19  ท าให้มียอดขาย
สนิค้าขนาดเลก็ที่มีปริมาณ unit หรือชิน้งานท่ีเพิ่มขึน้  สง่ผลให้ต้นทนุสนิค้าต ่าลง 
 การสง่ออกสนิค้าไปต่างประเทศ เป็นไปได้ดีในช่วงไตรมาสแรกถึงไตรมาส 3/2563  แต่เร่ิมประสบปัญหาใน
ไตรมาส 4  เน่ืองจากสายการเดินเรือต่างๆ ระงบัการเดินเรือในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด –19  มีจ านวนตู้คอนเทนเนอร์
ลดลง และต้นทนุการสง่ออกสงูขึน้  

- การลงทุนในบริษัทร่วม : บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 ปัจจบุนับริษัทฯ มีการลงทนุในบริษัทร่วม เพียงบริษัทเดียว คือ บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 บริษัทฯ ผลิตซอสดิบ  จ าหน่ายให้กับ บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด  ตัง้แต่ไตรมาสที่ 3/2554 มี
ยอดขายในปี 2563  จ านวน 38.31 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2.13 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.89    เมื่อเทียบกับ 36.18 ล้าน
บาท ในปี 2562 
 บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั  เป็นผู้ผลติสนิค้ากลิน่รสเลยีนแบบธรรมชาติ  โดยการน าซอสปรุงรส
ที่บริษัท ไทยเทพรสฯ ผลิต   น าไปผลิตเป็นผงปรุงรส   มียอดขายในปี 2563 จ านวน  198.09 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 
2562  จ านวน 57.93 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 41.33  
 ก าไรสทุธิ 8.71 ล้านบาท  เพิ่มขึน้จากปี 2562 จ านวน 6.18 ล้านบาท  หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 244.27 
 สว่นแบง่ก าไรขาดทนุ 3.27 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2562 จ านวน 2.24 ล้านบาท 
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 บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั มีการจ่ายเงินปันผลในปี 2563 เป็นปีแรก  จ านวน  2 ล้านบาท 
เงินปันผลจ่าย 0.50 บาทต่อหุ้น 
 โดยภาพรวมฐานะทางการเงินปรับตัวในทิศทางที่ดีขึน้  ปัจจุบัน บริษัท เอ็กซ์เตอร์(ประเทศไทย) จ ากัด       
มีก าไรสะสมเพิ่มขึน้จาก 6.32 ล้านบาท ในปี 2562  เป็น 15.03 ล้านบาท ในปี 2563  และมทีนุจดทะเบยีน 40 ล้านบาท   
 นายธนวฒัน์  วิญญรัตน์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซกัถามเพิ่มเติม 
 เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นเร่ืองเพื่อทราบ จงึไม่ต้องออกเสยีงลงคะแนน  
 ที่ประชมุรับทราบรายงานประจ าปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2563 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปีสิน้สุดวันที่  31 

ธันวาคม 2563 
 ในวาระนีป้ระธานฯ มอบหมายให้นายธนวฒัน์ วิญญรัตน์ กรรมการและ CFO เป็นผู้รายงานต่อที่ประชมุ 

 นายธนวฒัน์ วิญญรัตน์ ขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ
ประจ าปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตรวมทัง้ผ่าน       
การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว    
 ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิจ านวน 543.41 ล้านบาท  
เพิ่มขึน้จากปี 2562 จ านวน 97.89 ล้านบาท  หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 21.97 
รายได้ 
 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเพิ่มขึน้จาก 2,896.71 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 2,927.93 ล้านบาท ในปี 
2563 เพิ่มขึน้ 31.22 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.08 
 รายได้จากขายต่างประเทศเพิ่มขึน้ จาก 341.75 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 358.55  ล้านบาท ในปี 2563
เพิ่มขึน้ 16.80 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.92  สว่นใหญ่เพิ่มขึน้จากแถบเอเชียและอเมริกา 
ต้นทุนขาย   
 ต้นทุนขายลดลงจาก 1,921.82 ล้านบาท ในปี 2562  เป็น 1,859.25 ล้านบาท  ลดลง 62.57 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 3.26   
ต้นทุนในการจดัจ าหน่าย 
 ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายลดลงจาก 296.35 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 270.45 ล้านบาท ในปี 2563 ลดลง 
25.90 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.74    
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจาก 159.99 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 158.37 ล้านบาท ลดลง 1.62 ล้าน
บาท หรือลดลงร้อยละ 1.02 



 

6 
 

 สว่นแบง่ก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม เพิ่มขึน้จาก 1.03 ล้านบาท เป็น 3.27 ล้านบาท   
 ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึน้จาก 552.66 ล้านบาท เป็น 675.95 ล้านบาท  เพิ่มขึน้ 123.29 ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 22.31 
 ก าไรต่อหุ้นเพิ่มขึน้จาก 1.24 บาท ในปี 2562 เป็น 1.51  บาท  ในปี 2563 
สินทรัพย์ 
 สินทรัพย์รวมเพิ่มขึน้จาก 2,777.13 ล้านบาท  เป็น 2,931.01 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 153.88 ล้านบาท หรือ 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.54 
 สนิทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึน้จาก 1,491.69 ล้านบาท เป็น1,727.47 ล้านบาท  เพิ่มขึน้ 235.78 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 15.81     
 สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน ลดลงจาก 1,285.44 ล้านบาท เป็น 1,203.54 ล้านบาท ลดลง 81.90 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 6.37 
หนีสิ้น  
 หนีส้ินทางการค้า เพิ่มขึน้จาก  284.75 ล้านบาท  เป็น 296.52 ล้านบาท   เพิ่มขึน้ 11.77 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.13 
 งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ  โดยภาพรวมมีสถานะทางการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  บริษัทฯ ใช้เงินทุน
ของบริษัทฯ ในการท าธุรกิจ  โดยไม่มีการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือแหลง่เงินทนุอื่น 

- อตัราหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้าต่อวนัในปี 2563 เฉลีย่ประมาณ 39-40 วนั 
- อตัราหมนุเวียนของสนิค้าคงเหลอื (Inventory Turnover) เฉลีย่ประมาณ  16 วนั สงูขึน้เลก็น้อยจากปี 2562 
- อัตราหมุนเวียนของวัตถุดิบและงานระหว่างท าต่อวัน  (Inventory Turnover) Raw material & Work in 

process ในปี 2563 จ านวน 67 วนั  เน่ืองจากวตัถดิุบหลายรายการต้องมีการหมกัดองใช้ระยะเวลานาน  จึง
ท าให้ work in process ค่อนข้างสงู 

- อตัราหนีส้นิต่อสว่นของผู้ถือหุ้น 11 เท่า 
- อตัราสว่นทนุหมนุเวียน 6.98 เท่า 

  สรุปผลการด าเนินงานส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563    บริษัทฯ มีก าไรสุทธิ 543.41 ล้านบาท  
เพิ่มขึน้จากปี 2562 จ านวน 97.89   ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 21.97   โดยรายละเอียดของงบการเงินอยู่ในรายงาน
ประจ าปี 2563  ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ถือหุ้นแล้ว 
   หลังจากนัน้ นายธนวัฒน์  วิญญรัตน์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซักถาม แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดซักถาม
เพิ่มเติม  จงึขอให้ที่ประชมุลงคะแนนเสยีง 
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มตทิี่ประชุม 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปีสิน้สดุ ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว ด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก ดงันี ้

   ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 3 : 
   เห็นด้วย    292,647,222     เสยีง   99.94%      

      ไม่เห็นด้วย           -    เสยีง            -          
   งดออกเสยีง         174,019  เสยีง      0.06%       

  บตัรเสยี                -    เสยีง            -          
 รวม          292,821,241     เสยีง  100.00%     

 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 และการจ่ายเงนิปันผล 
 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 และการ
จ่ายเงินปันผล   โดยบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น       ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิ
ในแต่ละปี   ในปี 2563 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ 543.41 ล้านบาท     คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามัญ
ผู้ถือหุ้น   พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น  โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่
มีสทิธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2564 ดงันี ้
 ให้จ่ายเงินปันผลประจ าปีส าหรับผลการด าเนินงานตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม  ถงึวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 อตัรา
หุ้นละ 1.25 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบห้าสตางค์) จ่ายจากกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20   รวมเงินปัน
ผลจ่ายทัง้สิน้ 450 ล้านบาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน)  ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564  เป็นการ
จ่ายเงินปันผลในอตัราร้อยละ 82.81 ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 
 
รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2561 – 2563 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 2563 (ที่เสนอ) 2562 2561 
 1. ก าไรสทุธิ (ล้านบาท) 543.41 445.52 437.01 
 2. จ านวนหุ้นสามญั (ล้านหุ้น) 360.00 360.00 360.00 
 3. มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ (บาท) 1.00 1.00 1.00 
 4. ก าไรต่อหุ้น (บาท) 1.51 1.24 1.21 
 5. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) 1.25 1.15 0.99 
 6. รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ล้านบาท) 450.00 414.00 356.40 
 7. อตัราสว่นการจ่ายเงินปันผล (%) 82.81 92.92 81.55 
 8. นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 50% ไม่น้อยกว่า 50% ไม่น้อยกว่า 50% 
 9. อตัราการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
     เปรียบเทียบกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล 

เป็นไปตาม 
นโยบาย 

เป็นไปตาม 
นโยบาย 

เป็นไปตาม
นโยบาย 

10. วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 18 พ.ค. 2564 19 พ.ค. 2563 17 พ.ค. 2562 
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 ประธานสอบถามที่ประชมุว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซกัถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
   ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีค าถามเพิ่มเติม ประธานฯ จงึขอให้ที่ประชมุลงคะแนนเสยีงในวาระนี  ้
มตทิี่ประชุม 
 ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุติัให้จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม ถงึวนัที่ 
31 ธันวาคม 2563   อัตราหุ้นละ1.25  บาท   (หนึ่งบาทยี่สิบห้าสตางค์)  จ่ายจากกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
ร้อยละ 20   
 รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 450 ล้านบาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน)  ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 
พฤษภาคม 2564   เป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 82.81 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 
ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ดงันี ้

   ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 4 : 
   เห็นด้วย    292,821,241     เสยีง  100.00%      

      ไม่เห็นด้วย           -    เสยีง            -          
  งดออกเสยีง   -    เสยีง     -    
  บตัรเสยี                -    เสยีง            -          

   รวม   292,821,241    เสยีง  100.00%        
 
วาระที่ 5  พจิารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 
   ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาลงคะแนนเสียงของวาระนี ้ และเพื่อให้
เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ประธานฯ ขอเชิญกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระใน
ครัง้นีจ้ านวน 4 ท่าน คือ   นายปริญญา  วิญญรัตน์   นางสาวมาลี  วิญญรัตน์    นายบณัฑิต  วิญญรัตน์ และ นายนิวัต  
วงศ์พรหมปรีดา   ออกจากห้องประชมุก่อน  จนกว่าการพิจารณาวาระนีจ้ะเรียบร้อย เน่ืองจากเป็นกรรมการผู้มีสว่นได้เสยี
ในวาระนี ้  และมอบหมายให้ นายพจน์   กองพฒุิ  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  ท าหน้าที่เป็นประธาน
การประชมุในวาระนี ้
   ประธานฯ ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบว่า   ตามพระราชบญัญัติมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และตามข้อบงัคบัของ
บริษัทข้อที่ 16 ก าหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้า
จ านวนกรรมการที่จะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3  กรรมการผู้ออกจาก
ต าแหน่งตามข้อนีจ้ะเลือกตัง้ให้เข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้      กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สอง
ภายหลงัการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนให้จับสลากกนัว่าผู้ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่
ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง” 
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 ในการประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระจ านวน 4 
ท่าน ดงันี ้
 1.  นายปริญญา วิญญรัตน์ ต าแหน่ง กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
 2   นางสาวมาล ี วิญญรัตน์ ต าแหน่ง กรรมการ 
 3.  นายบณัฑิต วิญญรัตน์ ต าแหน่ง กรรมการ 
 4.  นายนิวตั วงศ์พรหมปรีดา ต าแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   
 เน่ืองจากกรรมการทัง้ 4 ท่าน มีคณุสมบติัครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 เป็น
ผู้มีความรู้ความสามารถ   มีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนได้ปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา  คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  เพื่อ
พิจารณาแต่งตัง้กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึง่  
   ประธานสอบถามที่ประชมุว่า  มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซกัถามเพิ่มเติมหรือไม่  
 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีค าถามเพิ่มเติม  จงึขอให้ที่ประชมุลงคะแนนเป็นรายบคุคลในวาระนี ้  
 อนึ่ง นายปริญญา   วิญญรัตน์   นางสาวมาลี  วิญญรัตน์  นายบณัฑิต  วิญญรัตน์   เป็นกรรมการผู้มีสว่น
ได้เสยีในบริษัทฯ  ถือหุ้นจ านวน 119,158,580  หุ้น  , 14,004,520 หุ้น และ 26,427,020 หุ้น  ตามล าดับ  รวมจ านวนหุ้น
ทัง้สิน้ 159,590,120 หุ้น จงึไม่ขอออกเสยีงในวาระนี ้   
 
มตทิี่ประชุม 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้การลงคะแนนเป็นรายบุคคล  มีมติให้กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามก าหนด
วาระ 4 ท่าน คือ นายปริญญา วิญญรัตน์  นางสาวมาล ีวิญญรัตน์   นายบณัฑิต  วิญญรัตน์  และนายนิวตั  วงศ์พรหม
ปรีดา  กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่  ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

   ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 5 : 
1. นายปริญญา  วิญญรัตน์  ต าแหน่ง  กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
   เห็นด้วย     173,662,661    เสยีง   59.31%      

      ไม่เห็นด้วย           -    เสยีง            -          
   งดออกเสยีง    119,158,580  เสยีง    40.69%       

  บตัรเสยี                -    เสยีง            -          
 รวม          292,821,241     เสยีง  100.00%     
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2. นางสาวมาลี    วิญญรัตน์   ต าแหน่ง  กรรมการ 
   เห็นด้วย    278,816,721     เสยีง   95.22%      

      ไม่เห็นด้วย           -    เสยีง            -          
   งดออกเสยีง     14,004,520  เสยีง      4.78%       

  บตัรเสยี                -    เสยีง            -          
 รวม          292,821,241     เสยีง  100.00%     

3. นายบัณฑิต  วิญญรัตน์  ต าแหน่ง  กรรมการ 
   เห็นด้วย     266,394,221    เสยีง   90.98%      

      ไม่เห็นด้วย           -    เสยีง            -          
   งดออกเสยีง     26,427,020  เสยีง      9.02%       

  บตัรเสยี                -    เสยีง            -          
 รวม          292,821,241     เสยีง  100.00%     

4. นายนิวัต   วงศ์พรหมปรีดา  ต าแหน่ง  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
   เห็นด้วย    292,821,241     เสยีง  100.00%      

      ไม่เห็นด้วย           -    เสยีง         -          
  งดออกเสยีง   -    เสยีง      -    
  บตัรเสยี                -    เสยีง            -          

    รวม          292,821,241    เสยีง  100.00%     

   ภายหลงัจากที่ประชมุได้ลงมติแต่งตัง้กรรมการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   ประธานฯ จงึได้เชิญกรรมการที่เป็นผู้มี
สว่นได้เสยี  ได้กลบัเข้าห้องประชมุเพื่อร่วมประชมุในวาระที่เหลอืต่อไป 
 
วาระที่ 6 พจิารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2564  
 ประธานฯ แถลงต่อที่ประชมุว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 14 ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
จากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวลั บ าเหน็จ โบนสั ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นตามข้อบงัคับ หรือตามที่ที่
ประชมุผู้ถือหุ้นจะพิจารณา  ซึง่อาจจะก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป 
หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลีย่นแปลงก็ได้   
 ปัจจบุนั  บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน   คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ เสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ  ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท
ประจ าปี 2564  ทัง้หมด 9 ท่าน เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 4,515,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพนับาทถ้วน) เท่ากับปี 
2563  และเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบทัง้หมด 3 ท่าน เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 462,000 บาท (สี่แสน
หกหมื่นสองพนับาทถ้วน) เท่ากบัปี 2563 
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     เน่ืองจากนายปริญญา วิญญรัตน์   นางสาวมาลี  วิญญรัตน์  นายบณัฑิต วิญญรัตน์  นางพรนภา วิญญ
รัตน์ นายธนวัฒน์  วิญญรัตน์ และนายบัญชา  วิญญรัตน์ เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียถือหุ้ นในบริษัทฯ 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  
ตามล าดับ  นับรวมจ านวนหุ้นได้  229,889,690 หุ้น จึงไม่ขอออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้    และมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง 
19 หุ้น  ดังนัน้ ในวาระนีจ้ึงมีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนับรวมจ านวนหุ้นได้ 62,931,532 หุ้น จากจ านวนหุ้นทัง้หมด 
292,821,241 หุ้น                 
 ประธานสอบถามที่ประชมุว่า  มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซกัถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีค าถามเพิ่มเติม  จงึขอให้ที่ประชมุลงคะแนนในวาระนี ้  
มตทิี่ประชุม 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2564  เป็นจ านวน
เงินไม่เกิน 4,515,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เท่ากับปี 2563  และมีมติให้จ่ายค่าตอบแทนแก่
คณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 462,000 บาท (สี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) เท่ากับปี 2563 ด้วย
คะแนนเสยีงดงันี ้

   ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 6 : 
   เห็นด้วย       62,931,532   เสยีง     21.49%      

      ไม่เห็นด้วย           -    เสยีง            -            
      งดออกเสยีง    229,889,709  เสยีง      78.51%  

  บตัรเสยี                -    เสยีง            -          
 รวม            292,821,241    เสยีง   100.00%     
 

วาระที่ 7 พจิารณาแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564  
 ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า  เพื่อให้เป็นไปตามนัยส าคัญของมาตรา 120 และมาตรา 121 แห่ง
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  และตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 40 ซึง่ก าหนดให้ที่ประชุมแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีและก าหนดค่าตอบแทน   คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามข้อพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  คัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นส านักงานสอบบญัชีของ
บริษัทฯ ประจ าปี 2564 และเสนอต่อที่ประชมุแต่งตัง้บคุคลเป็นผู้สอบบญัชีจ านวน 3 ราย ดงันี ้
 1. นางสาวอรวรรณ โชติวิริยะกลุ       ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 10566 
     จ านวนปีที่สอบบญัชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : 2 ปี  
     ปีที่สอบบญัชี : 2562-2563   หรือ 
  2. นางศิริเพ็ญ         สขุเจริญยิ่งยง    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3636  
     จ านวนปีที่สอบบญัชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : 4 ปี  
               ปีที่สอบบญัชี : 2558 – 2561 หรือ 
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  3. นางสาวอรวรรณ   ชณุหกิจไพศาล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 6105     
       จ านวนปีที่สอบบญัชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี- 
 เนื่ องจากมีความ รู้ความเชี่ยวชาญ เกี่ ยวกับมาตรฐานการบัญ ชี  และมาตรฐานการสอบบัญ ชี   
ความสามารถในการปฏิบติังานสอบบญัชีให้มีประสิทธิภาพ      การควบคุมมาตรฐานการสอบบญัชีของส านักงานสอบ
บญัชีและบริการที่ให้กับบริษัทฯ  ซึ่งรวมถึงการให้ค าปรึกษาการชีแ้จงมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่ และการให้ข่าวสาร
ข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นปัจจุบัน  โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัท และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี  2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสน
บาทถ้วน) เท่ากบัปี 2563 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 1. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส เป็นจ านวนเงิน 600,000 บาท 

 2. ค่าสอบบญัชีงบการเงินประจ าปีของบริษัท เป็นจ านวนเงิน                       700,000 บาท 
          รวมค่าสอบบญัชีเป็นเงิน          1,300,000 บาท 

 
ข้อมูลค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562- 2564 

                                                                

 
                       
 

 
 
 
 
 
 
  
 ผู้สอบบญัชีที่เสนอทัง้ 3 ท่านดงักลา่ว ไม่มีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสยีกบับริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่   
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกบับคุคลดงักลา่วแต่อย่างใด 
หมายเหตุ : ตามประกาศคณะกรรมการกลต.ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนของผู้สอบบญัชี  
หากผู้สอบบญัชีรายเดิมปฏิบติัหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบ  และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 5 รอบปี
บญัชีติดต่อกนั บริษัทฯ จะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบญัชีติดต่อกนั 

ค่าสอบบัญชี 2564 (ปีที่น าเสนอ) 2563 2562 
ค่าตรวจสอบบญัชี (บาท) 
- บริษัท 
- บริษัทย่อย 

 
1,300,000.00 

- 

 
1,300,000.00 

- 

 
1,300,000.00 

- 
ค่าบริการอื่นของผู้สอบบญัชี 
- บริษัท 
- บริษัทย่อย 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

รวมค่าตอบแทน (บาท) 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 
เพิ่มขึน้จากปีก่อน (บาท) 0.00 0.00 50,000.00 
เพิ่มขึน้จากปีก่อน (ร้อยละ) 0.00 0.00 4.00 
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 ประธานสอบถามที่ประชมุ   มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซกัถามเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีค าถาม
เพิ่มเติม  จงึขอให้ที่ประชมุลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้  
มตทิี่ประชุม 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์คัดเลอืก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบญัชี จ ากดั เป็นส านักงาน
สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2564  และมีมติแต่งตัง้ นางสาวอรวรรณ  โชติวิริยะกุล ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
10566  หรือ นางศิริเพ็ญ สขุเจริญยิ่งยง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3636 หรือนางสาวอรวรรณ ชณุหกิจไพศาล ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6105  เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2564  และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ สอบบัญชี       
เป็นจ านวนเงินไม่เกิน  1,300,000 บาท (หนึง่ล้านสามแสนบาทถ้วน) เท่ากบัปี 2563  ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ดงันี ้
 ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 7 : 

   เห็นด้วย    292,821,241     เสยีง  100.00%      
      ไม่เห็นด้วย           -    เสยีง            -          
  งดออกเสยีง   -    เสยีง        -    
  บตัรเสยี                -    เสยีง            -          

 รวม          292,821,241     เสยีง  100.00%     
 

 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นถามค าถามล่วงหน้า   ตลอดจนผู้ ถือหุ้นที่ รับชมการประชุมทัง้ภาพและ

เสยีงผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ  https://www.facebook.com/thaitheparos มีผู้ถือหุ้นสอบถามดงันี ้
 

- มูลค่าที่ดนิและอุปกรณ์ลดลงจาก 996 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 918 ล้านบาท ในปี 2563 ซึ่งลดลง
กว่า 78 ล้านบาท เกิดจากสาเหตุใด 
นาย ธนวฒัน์  วิญญรัตน์  อธิบายว่า เกิดจากการค านวณค่าเสือ่มราคาของเคร่ืองจกัร    ตลอดจนในปี 2563 

บริษัทฯ ไม่ได้มีการลงทุนเพิ่มเติมในด้านเคร่ืองจักรอย่างมีนัยส าคัญ   นอกจากการลงทุนติดตัง้โครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตย์ มูลค่า 20 ล้านบาท  และลงทุนด้านเคร่ืองจักรในการผลิตประมาณ 20 ล้านบาทเท่านัน้  จึงท าให้
มลูค่าที่ดินและอปุกรณ์มีมลูค่าลดลง 
  

- บรรจุภณัฑ์ใหม่  มีวางตลาดในประเทศใดบ้าง 
นายธนวัฒน์  วิญญรัตน์  อธิบายในเร่ืองการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศว่า จากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโควิด-19 ในปีที่ผ่านมา  ท าให้ฝ่ายขายต่างประเทศ ไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศหรือติดต่อกับลูกค้า
ต่างประเทศได้ บริษัทฯ จึงเน้นการขายสนิค้าตวัรอง เช่น ซอสพริก และซอสหอยนางรม ผลกัดนัเข้าสูป่ระเทศเพื่อนบ้านให้
สงูขึน้ จากการขายที่ผ่านมา จึงไม่ได้เน้นค้าขายกับประเทศใหม่ ๆ  เน่ืองจากไม่มีโอกาสเดินทางไปเปิดตลาดต่างประเทศ
ใหม่ๆ  ตามท่ีได้กลา่วข้างต้น 

https://www.facebook.com/thaitheparos
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- บริษัทฯ มีการลดความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนหรือไม่ 
นายธนวฒัน์  วิญญรัตน์  อธิบายว่า บริษัทฯ มียอดขายต่างประเทศสกลุเงิน  USD และสกลุอื่นๆ ประมาณ 

7.6 ล้าน USD/ปี   มีรอบการเงิน 30 วัน 45 วัน หรือ 60 วัน   บริษัทฯ ไม่ได้ใช้มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แต่ได้บวกค่า premium exchange  เข้าไปในราคาที่เสนอลูกค้าแล้ว  อย่างไรก็ตาม 
ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นทกุปี  โดยมีค่าเฉลีย่ประมาณ 380,000 บาท/ปี 

 
- ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง ในปี 2561 เท่ากับ 5.28  ล้านบาท  ในปี 2562 

เท่ากับ 1.03  ล้านบาท สาเหตุที่ลดลงเน่ืองจากเหตุใด 
 นายธนวัฒน์  วิญญรัตน์  อธิบายว่า  สาเหตุที่ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง เนื่องจาก

บริษัทได้ขายหุ้นคืนให้กับบริษัท ยามาซ่า คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (ประเทศญ่ีปุ่ น)   เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 ดังนัน้          
จงึไม่ได้รวมผลก าไรของบริษัทร่วมดงักลา่วในปี 2562 

  
- บริษัทฯ จดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์การประกอบกิจการผลิตเคร่ืองส าอาง อุปกรณ์ เคร่ืองมือ

และเคร่ืองใช้เสริมความงาม  สามารถแข่งขนักับยี่ห้ออื่นที่มีอยู่ได้หรือไม่ 
นายธนวฒัน์  วิญญรัตน์ ชีแ้จงว่า ปัจจบุนับริษัทฯ ยงัไม่ได้เร่ิมด าเนินธุรกิจในหมวดนี ้   การจดทะเบียนเพิ่ม

วตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจในอนาคต 
 

- รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากผลิตภณัฑ์ในกลุ่มสินค้าประเภทใด  ในปี 2564 บริษัทฯ มีความคิด
จะออกผลิตภณัฑ์ใหม่หรือไม่ 
นายธนวัฒน์  วิญญรัตน์  ชีแ้จงว่ารายได้หลกัมาจากกลุ่มผลติภัณฑ์ซอสปรุงรส  ซอสพริก และน า้ส้มสายช ู 

สว่นการออกผลติภณัฑ์ใหม่ยงัไม่สามารถตอบได้ในขณะนี ้ เน่ืองจากเป็นความลบัของบริษัทฯ 
 

- อยากทราบว่าผลิตภณัฑ์กัญชา จะมาร่วมในกลุ่มสินค้าอะไรได้บ้าง   
นายธนวฒัน์  วิญญรัตน์  ให้ค าตอบว่า  บริษัทฯ ยงัไม่มีนโยบายในเร่ืองนี ้
 

- บริษัทฯ มีนโยบายสินค้าคงเหลือจดัเก็บอย่างไร 
นายธนวัฒน์  วิญญรัตน์ อธิบายว่า บริษัทฯ มีอัตราหมุนเวียนของสินค้าส าเร็จรูปคงเหลือ (Inventory 

Turnover)  ประมาณ15-16 วัน   อย่างไรก็ตามฝ่ายคลงัสนิค้าส าเร็จรูปและฝ่ายขายได้มีการควบคุมติดตามไม่ให้มีสินค้า
ค้างสต๊อกเกินกว่า 60 วนั 

 




