


วาระที่ 1 

รับทราบรายงานประจ าปี 2563 
ของคณะกรรมการบริษัท 
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61% 

34% 

5% 

ฐานการผลิตใน 3 ประเทศ  ได้แก่ ไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย 

61 15

ฐานการค้าปลีกใน 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม 
และอังกฤษ (E-Commerce) 

 34  40

ฐานจ าหน่ายใน 2 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา  และอินเดีย 
 5 11
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สัดส่วนยอดขาย  



งบก าไรขาดทุนรวม 
2563 2562 เปล่ียนแปลง % 

รายได้จากการขาย 2,462.30 2,984.76 (17.50%) 
ต้นทุนขาย 1,912.76 2,201.26 (13.11%) 
ก าไรขั้นต้น 549.54 783.50 (29.86%) 
อัตราก าไรขั้นต้น 22.32% 26.25% (3.93%) 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 675.93 940.5 (28.13%) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน (126.39) (157.00) (19.50%) 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 52.66 54.07 (2.61%) 
ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 59.66 (73.46) (181.21%) 
รายการอื่น (ค่าใช้จ่าย) (30.40) 47.34 (164.22%) 
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได ้ 96.28 (16.25) 692.49% 
ส่วนท่ีเป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย 41.59 (12.03) 445.72% 
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (95.10) (241.41) (60.61%) 
ก าไรจากการด าเนินงานหลังปรับรายการพิเศษ 31.21 91.35 (65.83%) 
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หน่วย : ล้านบาท 
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งบกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทฯ 
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2563 2562 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 157.50 50.71 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (61.74) (20.27) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (153.02) 25.81 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (47.00) 94.66 
กระแสเงินสดสุทธิ (104.26) 150.90 

หน่วย : ล้านบาท 



การด า เนินการที่ส าคัญของบริษัทฯ ประจ าปี  2563  
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 Pranda & Kroll GmbH & Co., KG 
ช าระบัญชีเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 



ปัจจัยหรือ เหตุการณ์ที่ จะมีผลต่อฐานะการเงินหรือ  
การด า เนินงานในอนาคต  
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• อัตราแลกเปลี่ยน 
• ราคาวัตถุดิบ 



การด า เนินการด้านการต่อต้ านการทุจริต  
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เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ ได้รับการรับรองต่อ
อายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 
(โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้
การรับรอง) 



วาระที่ 2 

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน 
งบก าไรขาดทุนส าหรับปี 2563 สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
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งบแสดงฐานะการเงินรวม 
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งบแสดงฐานะการเงิน 
2563 2562 เพิ่มขึ้น / (ลดลง) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรัพย ์ 4,041 100% 4,018 100% 23 0.6% 

หนี้สิน 1,917 47% 1,874 47% 43 2.3% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,124 53% 2,144 53% (20) (0.9%) 

หน่วย : ล้านบาท 



งบก าไรขาดทุนรวม 

งบก าไรขาดทุนรวม (ย่อ) 2563 2562 เปลี่ยนแปลง % 
รายได้จากการขาย 2,462.30 2,984.76 (17.50%) 
ต้นทุนขาย 1,912.76 2,201.26 (13.11%) 
ก าไรขั้นต้น 549.54 783.50 (29.86%) 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 675.93 940.5 (28.13%) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน (126.39) (157.00) (19.50%) 

ก าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (95.10) (241.41) (60.61%) 
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หน่วย : ล้านบาท 



วาระที่ 3 

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจาก            
ก าไรสะสมของบริษัทโดยใช้ก าไรสุทธิ
ประจ าปี 2555 
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 ปี 2563 งบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุน คณะกรรมการบริษัท  จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากก าไร
สะสม ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีก าไรสะสมจ านวน 737 ล้านบาท โดยใช้ก าไรสุทธิประจ าปี 2555 ใน
อัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 53.90 ล้านบาท ซึ่งจ่ายจากก าไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจ านวนให้แก่ ผู้ถือหุ้น โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลใน
วันที่ 29 เมษายน 2564 และก าหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

2563 2562 2563 2562 
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
(หน่วย:ล้านบาท) 

(95) (241) (274) (508) 

ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
(บาท/หุ้น) 

(0.1932) (0.5118) (0.5565) (1.0773) 

ผลการด าเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 



วาระที่ 4 

พิจารณาอนุมัติการเสนอชื่อกรรมการ               
ที่ครบก าหนดออกตามวาระกลับเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
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กรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอกลับเข้า
ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่งจ านวน 3 ราย ดังนี้ 

1) นายวีระชัย     ตันติกุล 
2) นางรวิฐา        พงศ์นุชิต 
3) นายปราโมทย์  เตียสุวรรณ ์



วาระที่ 5 

พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ประจ าปี 2564 
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ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564  
เสนออนุมัติจ านวนวงเงินไม่เกิน 10.0 ล้านบาท 



วาระที่ 6 

พิ จ ารณาอนุมั ติ แต่ งตั้ ง ผู้ ส อบบัญชี
ประจ าปี 2564 และก าหนดค่าตอบแทน 
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 
จ านวนเงินไม่เกิน 3.20 ล้านบาท 



วาระที่ 7 

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์
ของบริษัทฯ ข้อ 24 

21 



22 

การเพิ่มวัตถุประสงค์ข้อ 24 เพื่อบริหารจัดการ
ที่ดินว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์แก่กิจการ  
 

  “วัตถุประสงค์ ข้อ 24 ประกอบกิจการปลูกพืช 
ท าไร่ ท าสวนเกษตรผสม ปลูกสวนป่า” 



วาระที่ 8 
พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติม 
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์
ของบริษัทฯ 
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เดิม  
  “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจ านวน 23 ข้อ รายละเอียดตาม
แบบ บมจ. 002 ที่แนบ” 
 

แก้ไขเป็น 
  “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจ านวน 24 ข้อ รายละเอียดตาม
แบบ บมจ. 002 ที่แนบ” 



วาระที่ 9 

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
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         มาตรา 105 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด 
ก า ห น ด ใ ห้ ผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง มี หุ้ น นั บ ร ว ม กั น ไ ด้ 
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด 
จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ใน
หนังสือนัดประชุมอีกก็ได้จึงมีวาระ 9 ไว้ตามกฎหมายที่
ก าหนด 






