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บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผูถอืหุน ประจําป 2559  

 
 
 

วันและเวลา    
 

วันอังคารท่ี 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น   
 

สถานที่ประชุม 
 

หองบันยันบอลรูม ชั้น 10 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ  
เลขที่ 21/100  อาคารไทยวา 2 ถนนสาทรใต  แขวงทุงมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  ประเทศไทย 

 

นายโฮ กวงปง ประธานกรรมการบริษัท ทําหนาท่ีประธานที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 (“ประธานฯ”)   
 

ประธานฯ แถลงตอท่ีประชุมวา มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมจํานวน 212 ทาน นับจํานวนหุนได 493,039,390 หุน        
คิดเปนรอยละ 56.00 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดจํานวน 880,420,930 หุน ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท 
ประธานฯ กลาวเปดประชุม  
 

เพื่อความสะดวกสําหรับทานผูถอืหุน  ประธานฯ ไดเชิญ นายวฒิุพล สุริยาภิวฒัน (“นายวุฒิพล”) กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน กลาวแนะนํากรรมการของบริษัท ผูอํานวยการฝายบัญช ี
ท่ีปรึกษากฎหมาย และผูสอบบัญชีของบริษัท ซ่ึงไดเขารวมประชุม พรอมท้ังนําเสนอวาระตางๆ ตั้งแตวาระท่ี 1 จนถึงวาระท่ี 7 และ
ทุกๆ วาระการประชุมตอท่ีประชุมเปนภาษาไทย  
 

นายวุฒิพล ไดแนะนํากรรมการ ผูอํานวยการฝายบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย และผูสอบบัญชีของบริษัท ซ่ึงไดเขารวมประชุม ดังน้ี 
 

กรรมการ 

1. ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน 

2. นายอุดม วิชยาภัย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง  
และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

3. นายชนินทร อรรจนานันท  กรรมการอิสระ  

4. นายโฮ เรน ฮวา  กรรมการ และ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

5. ดร. เศรษฐไสย เศรษฐการุณย  กรรมการ และกรรมการผูจัดการ (ธุรกิจอาหาร) 

6. นายอํานาจ สุขประสงคผล กรรมการ และ กรรมการผูจัดการ (ธุรกิจแปง) 

7. นายสุรพล สุปรัชญา กรรมการ 

8. นายเอเรียล พี วีรา กรรมการ 

9. นายโฮ กวงจิง กรรมการ 
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10. นางสาวศิริวรรณ สกุลคีรีวัฒน กรรมการ 

 
ผูอํานวยการ ฝายบัญชี 

นางอรอนงค วิชชุชาญ 
 
ที่ปรึกษากฏหมาย 

นายภกัดี ภกัดิน์ารา และทีมงาน จากบริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และเพียงพนอ จํากัด ซึง่จะทําหนาที่ท่ีปรึกษากฎหมาย รวมทั้ง
ตรวจสอบกระบวนการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียงสําหรับการประชุมคร้ังน้ี 
 
ผูสอบบัญชี 

นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากดั ตัวแทน นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีของบริษัท 
 
กอนท่ีจะนําเสนอวาระตางๆ นายวุฒิพล ไดขอใหเลขานุการบริษัทช้ีแจงใหท่ีประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนสําหรับ
การประชุมน้ี  
 
นางสาวมณี ลือประเสริฐ เลขานุการบริษัท แจงใหท่ีประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง
สําหรับการประชุมน้ี ดังน้ี 

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน มาตรา 102 ประกอบมาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากดั 
พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมกีารแกไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด”) กําหนดไววา ผูถือหุนแตละคนมีคะแนน
เสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ หรือ หน่ึงหุนตอหน่ึงเสียง 

2. สําหรับผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง   และผูรับมอบฉันทะท่ีไดรับมอบหมายใหออกเสียงลงคะแนนในหองประชุม           
เมื่อประธานแจงใหออกเสียงลงคะแนน ขอใหที่ประชุมลงมติโดยใชบัตรลงคะแนนเสียง ตามวาระที่เกี่ยวของซ่ึงไดแจกใหแลว  
ณ ชวงลงทะเบียน เพื่อออกเสียงลงคะแนนสําหรับวาระนั้นๆ โดยทําเคร่ืองหมายถูกในชอง “อนุมัติ” “ไมอนุมัติ” หรือ “งดออก
เสียง” ชองใดชองหนึ่ง  ท้ังน้ี เฉพาะกรณีคัสโตเดี่ยนใหระบุจํานวนคะแนนเสียงในแตละชองท่ีประสงคจะลงคะแนน  ลงช่ือ
ดานลางของบัตรลงคะแนนเสียง และสงคืนใหกับเจาหนาที่ของบริษัท 

3. ผูรับมอบฉันทะท่ีไดรับมอบฉันทะจากผูถือหุน โดยในหนังสือมอบฉันทะท่ีถือมาน้ัน ผูถือหุนไดออกเสยีงลงคะแนนไวลวงหนา
ในทุกวาระกอนเร่ิมการประชุมแลว ผูรับมอบฉันทะทานนั้น ไมตองออกเสยีงลงคะแนนในระหวางการประชุม เน่ืองจากบริษัท
ไดเก็บและบันทึกการออกเสยีงลงคะแนนตามท่ีระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแตชวงลงทะเบียนแลว  
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4. ผูถือหุนทีม่าประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะ (ยกเวนกรณีผูลงทุนตางประเทศท่ีแตงตั้งใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปน
ผูรับฝากและดูแลหุน) ไมสามารถแบงการออกเสยีงลงคะแนนในแตละวาระได กลาวคือ ตองออกเสยีงลงคะแนนดวยจํานวน
คะแนนเสียงทั้งหมดวา “อนุมตั”ิ หรือ  “ไมอนมุัต”ิ หรือ “งดออกเสียง” เทาน้ัน  

5. คัสโตเดียนท่ีไดรับแตงตั้งโดยผูลงทุนในตางประเทศ สามารถออกเสยีงลงคะแนนท้ังหมด หรือแบงการออกเสียงลงคะแนนใน
แตละวาระได กลาวคือ สามารถแบงจํานวนคะแนนเสียงท่ี “อนุมัต”ิ จํานวนคะแนนเสียงที่ ”ไมอนุมตั”ิ และจํานวนคะแนน
เสียงท่ี “งดออกเสียง” ได  

6. ในการลงคะแนนเสียงสําหรับทุกวาระ หากไมมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะทานใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง บริษัทจะ       
ถือวาผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเห็นชอบหรือเห็นดวยตามจํานวนเสียงของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะตอมติที่นําเสนอ
สําหรับผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ใหลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงท่ีบริษัทไดแจกให 
ณ ชวงลงทะเบียน และยกมือใหเจาหนาท่ีของบริษัทไปเก็บบัตรลงคะแนน 
 

7. ในการนับผลการลงคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสียงท่ี “ไมเห็นดวย” และ “งดออกเสียง” หักออกจากคะแนนเสียงท้ังหมดของ
ผูเขารวมประชุมในแตละวาระ และคะแนนเสียงสวนท่ีเหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงท่ีเห็นดวย    สําหรับผูท่ีออกเสียง
ลงคะแนน “เห็นดวย” ในวาระตางๆ ท่ีนําเสนอ ขอใหเก็บบัตรลงคะแนนเสียงไวกอน และสงคืนแกเจาหนาท่ีของบริษัท
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ท้ังน้ี การลงคะแนนเสียงในการประชุมคร้ังน้ี เปนการลงคะแนนแบบเปดเผย มิใชการลงคะแนน
เสียงแบบลับ  แตจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผูเขารวมประชุมท้ังหมดเพื่อใหเกิดความโปรงใส 
 
การลงคะแนนเสียงในลักษณะดังตัวอยางตอไปนี้  บริษัทจะถือวาการลงคะแนนเสียงดังกลาวเปนโมฆะ อาทิเชน 

1) บัตรลงคะแนนเสียงทีม่ิไดมีการลงลายมอืช่ือโดยผูถือหุน หรือ ผูรับมอบฉันทะในฐานะผูออกเสียงลงคะแนน 
2) บัตรลงคะแนนเสียงท่ีมีการทําเคร่ืองหมายเกินกวาหน่ึงชอง  
3) บัตรลงคะแนนเสียงท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน  
4) บัตรลงคะแนนเสียงท่ีมีการขีดฆาและไมมีลายมือช่ือกํากับ  

 
ในกรณีท่ีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองการแกไขการออกเสียงลงคะแนน  ใหขีดฆาของเดิมและลงชื่อกํากับทุกคร้ัง 

 
8. ขอบังคับของบริษัท ขอ 32 และ ขอ 37 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด กําหนดวา มติของที่ประชุมผูถือหุนให

ประกอบดวยคะแนนเสียงดังน้ี 
 

ในกรณีปกติซ่ึงไดแกวาระที่ 1, 3, 4, 5.1 และ 6 ของหนังสือนัดประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังน้ี ใหถือคะแนนเสียงขางมากของ      
ผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานกรรมการซึ่งเปนประธานในท่ีประชุมออก
เสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
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หากเปนกรณีการพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการในวาระท่ี 5.2 ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน 
 

9. สําหรับผูถือหุนท่ีประสงคจะกลับกอน หรือไมอยูในหองประชุมในวาระใด ผูถือหุนทานนั้นสามารถใชสิทธิของตนได โดยสง
บัตรลงคะแนนเสียงลวงหนาใหกับเจาหนาท่ีของบริษัทกอนออกจากหองประชุม 

 
 คะแนนเสียงของจํานวนผูถือหุนในแตละวาระอาจไมเทากัน เน่ืองจากการทยอยเขาหองประชุมของผูถือหุนและผูรับมอบ

ฉันทะ ดังน้ัน จํานวนผูเขารวมประชุมในแตละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไมเทากัน 
 
10. กอนลงมติในแตละวาระ ทานประธานจะเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวของกับวาระน้ันๆ ตามความ

เหมาะสม 
 

ในกรณีท่ีผูถือหุนมีคําถามหรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระที่กําลังพิจารณาอยู ขอใหนําไปสอบถาม หรือใหความเห็นใน
วาระอ่ืนๆ ในชวงทายของการประชุม 

 
เพื่อใหสอดคลองกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและเพื่อความโปรงใส    นายวุฒิพล แจงตอที่ประชุมวา  บริษัทไดมอบหมายให บริษัท    
วีระวงค, ชินวัฒน และเพียงพนอ จํากัด  ทําหนาที่ท่ีปรึกษากฎหมาย และตรวจสอบกระบวนการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง
ของท่ีประชุม และไดเชิญผูถือหุนเขารวมเปนพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในแตละวาระ  แตไมมีผูถือหุนทานใดแสดงความจํานง
เขารวมเปนพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง 
 
นายวุฒิพล ไดเร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 
 
วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมผูถือหุนรวมระหวางผูถือหุนของบริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากดั 

(มหาชน) และผูถือหุนของบริษัท ไทยวาสตารช จํากัด (มหาชน) 
 

นายวุฒิพล ไดเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถือหุนรวมระหวางผูถือหุนของบริษัท ไทยวาฟูด
โปรดักส จํากัด (มหาชน) และผูถือหุนของบริษัท ไทยวาสตารช จํากัด (มหาชน) ซึ่งไดสงสําเนาใหทานผูถือหุนทุก
ทานพรอมหนังสือนัดประชุมแลว   นายวุฒิพล แจงท่ีประชุมวาคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถือหุนรวมระหวางผูถือหุนของบริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน) และ
ผูถือหุนของบริษัท ไทยวาสตารช จํากัด (มหาชน)  
 
นายวุฒิพล ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แตไมมีผูถือหุนซักถามในวาระนี้ 
 
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม นายวุฒิพล จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาแลวลงมติในวาระนี้ ดังน้ี 
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มติ ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมผูถือหุนรวม ระหวางผูถือหุนของบริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด 
(มหาชน) และผูถือหุนของบริษัท ไทยวาสตารช จํากัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน 
ดังน้ี  

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนุมัต ิ 499,521,192 100.00%  

 ไมอนมุัต ิ - 0.00%

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน               499,521,192 100.00%  

 
 งดออกเสยีง 10,000  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 499,531,192  

 
หมายเหตุ: * ขอบังคับของบริษัทระบุวา มติของที่ประชุมผูถือหุนในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของ 
ผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 2 พจิารณาและรับทราบรายงานกจิการของบริษัท สําหรับป 2558 
 
นายวุฒิพล ไดเชิญ นายโฮ เรน ฮวา (“นายเรน ฮวา”) กรรมการ และ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร รายงานกิจการของ
บริษัท สําหรับป 2558 ใหท่ีประชุมทราบ 
 
นายเรน ฮวา ไดรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทไทยวา สําหรับป 2558 โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏใน
รายงานประจําป 2558 ท่ีไดจัดสงใหผูถือหุนทุกทานพรอมหนังสือนัดประชุมแลว ซึ่งสามารถสรุปได ดังน้ี 
 
ผลการดําเนินงานของบริษัทไทยวา สาํหรับป 2558 
 
ภาพรวม  
 
• รายไดจากการขายรวมของกลุมบริษัทเพิ่มข้ึนรอยละ 4 จาก 5,300 ลานบาท เปน 5,525 ลานบาท โดยสวน

ใหญเปนการเพิ่มข้ึนจากการเติบโตของรายไดจากการขายของธุรกิจแปงในประเทศเวียดนาม โดยเพิ่มข้ึนรอยละ 
18 การเติบโตของรายไดจากการขายของธุรกิจแปงในประเทศไทยเพิ่มข้ึนรอยละ 2 และการเติบโตของรายได
จากการขายของธุรกิจอาหารในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนรอยละ 1 รายไดจากการขายของธุรกิจอาหารในประเทศไทย
เพิ่มข้ึนจากการเติบโตของรายไดจากการขายผลิตภัณฑเสนกวยเตี๋ยว ซ่ึงเพิ่มข้ึนรอยละ 72 และหักกลบกับการ
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ลดลงเพียงเล็กนอยของรายไดจากการขายผลิตภัณฑวุนเสนที่ลดลงรอยละ 2  ท้ังน้ี ความตองการของ
ผลิตภัณฑแปงมันสําปะหลังในประเทศจีน ไตหวัน และตลาดหลักอื่นๆ ยังคงมีอยูอยางตอเน่ืองจากการเติบโต
ของการบริโภคของผูบริโภคระดับกลาง 

 
• กําไรข้ันตนเพิ่มข้ึนรอยละ 8 จาก 1,091 ลานบาท เปน 1,184 ลานบาท โดยมสีาเหตุหลกัจากการบริหารตนทุน

อยางมีประสิทธิภาพของธุรกิจแปง และการออนคาของคาเงินบาทซ่ึงสงผลดตีอราคาขาย รวมท้ัง การบริหาร
ตนทุนวัตถดุิบท่ีมีประสิทธิภาพของธุรกิจอาหาร  สงผลใหกลุมบริษัทมีอัตรากําไรข้ันตนท่ีรอยละ 21 และกําไร
กอนดอกเบ้ีย ภาษี  คาเสื่อมราคา และคาตัดจาํหนาย (EBITDA) เพิ่มสูงข้ึนกวาปท่ีผานมารอยละ 3 

 
• ในป 2558 คาใชจายในการขายและบริหารท่ีเพิ่มข้ึนของธุรกิจแปง สวนใหญมาจากตนทุนคาระวางเรือท่ีเพิ่มข้ึน 

จากการขายแบบ CIF ท่ีมากข้ึน คาใชจายในการขายและบริหารที่เพิ่มข้ึนของธุรกิจอาหารสวนใหญมาจากการ
เพิ่มข้ึนของคาใชจายที่เกีย่วของกับหนวยรถขายเงินสด บริษัทยังคงใหความสาํคัญกับกลยุทธเขาถึงตลาดมาก
ข้ึนท้ังในระดับประเทศและในระดับภมูิภาค และยังคงมุงเนนการขยายการสงออกอาหารไปยังประเทศเวียดนาม
และตลาดหลกัอ่ืนๆ  

 
• รายการตัดจําหนายท่ีเกี่ยวของกับการควบบริษัทซึ่งสงผลกระทบตอผลประกอบการท้ังปของป 2558 จํานวน 65 

ลานบาท ซึ่งสวนใหญประกอบดวยการตัดจําหนายจากมูลคาความสัมพันธกับลูกคา และการตัดจําหนายจาก
การรับรูมูลคายุติธรรมของสินทรัพย สงผลใหกําไรตอหุนของป 2558 ลดลงรอยละ 7 เมื่อเทียบกับป 2557 โดยมี
สาเหตุหลักจากรายการท่ีเกิดข้ึนเพียงคร้ังเดียวที่เกี่ยวเนื่องกับการควบบริษัทและรายการตัดจําหนายท่ีถือเปน
รายการที่มิใชเงินสด 

 
ธุรกิจแปง 

 
• รายไดจากการขายของธุรกิจแปงในป 2558 เพิ่มข้ึนรอยละ 5 จาก 4,074 ลานบาทในป 2557 เปน 4,290 ลาน

บาท โดยมสีาเหตุหลกัจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดจากการขายผลิตภัณฑกูลโคสท่ีประเทศเวียดนาม ซึ่งเพิ่มข้ึน
ตามความตองการที่สูงข้ึนของลูกคาในอุตสาหกรรมครีมเทียม รวมทั้ง ปจจัยบวกจากการออนคาของคาเงินบาท 

 
• รายไดจากการขายของธุรกิจแปงในประเทศไทยเพิ่มข้ึนรอยละ 2 และกําไรขั้นตนเพิ่มข้ึนรอยละ 10 โดยมีสาเหตุ

หลักจากการบริหารการผลติท่ีมปีระสิทธิภาพและตนทุนวัตถดุิบที่ต่ําลง  รายไดจากการขายของธุรกิจแปงใน
ประเทศเวียดนามเพ่ิมข้ึนรอยละ 18 จากการเพ่ิมข้ึนของปริมาณขาย สงผลใหกําไรขั้นตนเพิ่มข้ึนรอยละ 14 ตาม
ปริมาณการขายที่เพิ่มสูงข้ึน 

 
• กําไรสุทธิในป 2558 เพิ่มข้ึนรอยละ 9 จาก 244 ลานบาทในป 2557 เปน 266 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักจาก

อัตรากําไรขั้นตนท่ีเพิ่มสูงข้ึนจากตนทุนวัตถุดิบท่ีต่ําลง 
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• ภาพรวมของตลาด แมวาราคาแปงมันสําปะหลังลดลงเหลือ 350 เหรียญสหรัฐตอตัน แตราคาหัวมันสําปะหลังก็
ลดลงเชนกันเหลือ 1.9 - 2.0 บาทตอกิโลกรัม บริษัทยังคงมองภาพในดานบวกดวยความระมัดระวัง สําหรับป 
2559 และยังเห็นวาความตองการจากประเทศจีนในไตรมาสท่ี 1 ยังคงสม่ําเสมอ 

 
ธุรกิจอาหาร 
 
• รายไดรวมของธุรกิจอาหารในป 2558 สวนใหญเปนรายไดจากการขายเพ่ิมข้ึนรอยละ 1 จาก 1,286 ลานบาท 

ในป 2557 เปน 1,295 ลานบาท รายไดท่ีเพิ่มข้ึนน้ีสวนใหญมาจากการเพิม่ข้ึนของรายไดจากการขายผลิตภัณฑ
เสนกวยเตีย๋ว 

 
• รายไดจากการขายในประเทศของผลิตภัณฑวุนเสน ซึ่งคดิเปนรอยละ 88 ของรายไดรวมลดลงรอยละ 2 ซึ่งเปน

ผลจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอยจากการใชจายของผูบริโภคที่ชะลอตัวและหน้ีครัวเรือนท่ีสูง 
 
• รายไดจากการขายของผลิตภัณฑเสนกวยเตี๋ยวเพิ่มข้ึนรอยละ 72 จาก 42 ลานบาทในป 2557 เปน 72 ลานบาท

ในป 2558 จากการเติบโตของรายไดจากการขายท้ังในประเทศและตางประเทศ 
 
• กําไรข้ันตนเพิ่มข้ึนรอยละ 4 จาก 413 ลานบาทในป 2557 เปน 428 ลานบาทในป 2558 อัตรากําไรข้ันตน

เพิ่มข้ึนจากรอยละ 32 เปนรอยละ 33 ซ่ึงเปนผลจากตนทุนวัตถุดิบท่ีลดลง 
 
• กําไรสุทธิลดลงรอยละ 14 จาก 236 ลานบาท เปน 203 ลานบาทในปน้ี 
 
• ผลการดําเนินงานโดยรวมท่ีลดลงเปนผลจากคาใชจายขายและบริหารท่ีสูงข้ึน และจากการลงทุนเพิ่มอยาง

ตอเนื่องในการขยายชองทางจดัจําหนายของหนวยรถขายเงินสด 
 
 สวนแบงกําไรจากบริษัทรวมลดลงรอยละ 19 ซ่ึงเปนผลจาก 

(1) ปริมาณขายที่ลดลงเน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอย และ 
(2) อัตราการทํากําไรท่ีลดลงจากสภาวะการแขงขันที่สูงข้ึน 

 
 บริษัทยังคงเปนผูนําในตลาดวุนเสนในประเทศ โดยมีสวนแบงทางการตลาดประมาณรอยละ 42 ทั้งน้ี บริษัท

ยังคงคาดหวังดวยความระมัดระวังกับการฟนตัวทางเศรษฐกิจในป 2559 
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นายวุฒิพล ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และผูถือหุนไดซักถามโดยมีประเด็นคําถาม/ตอบสรุปไดดังน้ี 
 
 บริษัทมีนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ซึ่งเปนสวนหน่ึงของจรรยาบรรณการดําเนินธุรกิจและนโยบาย

ตอตานการฉอฉลของบริษัทที่พนักงานทุกคนตองปฏิบัตติามทีจ่ะไมเกี่ยวของกบัการทุจริตคอรรัปช่ัน การให
หรือรับสินบน หรือการกระทําการใดๆ อันจะนําความเสื่อมเสยีมายังบริษัท และหากพบผูกระทําผิดก็สามารถ
รายงานใหแกคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่งทราบไดโดยตรง ตาม
นโยบายการแจงเบาะแส ซ่ึงอนุมตัิโดยคณะกรรมการบริษัท 
 
บริษัทจะนําเร่ืองการเขาเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นเขา 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา 

 
 ในระยะเวลา 2 ปท่ีผานมาบริษัทไดลงทุนขยายชองทางการจดัจําหนายของหนวยรถขายเงินสดโดยมีจํานวน

รวมท้ังสิ้น 9 สาขาซึ่งตั้งอยูในจังหวัดหลกัท่ีมคีวามเจริญท่ัวประเทศ บริษัทมีแผนท่ีจะคงจํานวน 9 สาขาในปนี้  
ชองทางการจัดจําหนายน้ีถือเปนชองทางท่ีสําคญัท่ีทําใหบริษัทสามารถเขาถึงผูบริโภค รวมถึง รานขาย
กวยเตีย๋วนับพันราย และตลาดท่ัวประเทศ และยังเปนการขยายเครือขายการจดัจําหนายท่ีสําคญัของบริษัท 
 
ผลิตภัณฑเสนกวยเตี๋ยวเปนผลิตภัณฑลาสุดท่ีกําลังเติบโตของกลุมบริษัท และบริษัทจะยังคงผลักดัน
ผลิตภัณฑน้ีผานชองทางการจัดจําหนายของบริษัท 
 

 รายไดจากการขายผลิตภัณฑวุนเสนมสีัดสวนรอยละ 88 ของรายไดรวมของธุรกิจอาหาร ในขณะที่รายไดจาก
การขายผลติภณัฑเสนกวยเตี๋ยวมีสดัสวนเพียงรอยละ 5 เนื่องจากบริษัทเพิ่งเร่ิมธุรกิจเสนกวยเตี๋ยวเมื่อ 3 - 4 
ปท่ีผานมา อยางไรกต็าม ธุรกิจเสนกวยเตีย๋วเปนธุรกิจท่ีมอัีตราการเติบโตที่สูงมากโดยดไูดจากรายไดที่
เพิ่มข้ึนถึงรอยละ 72 เมื่อเทียบกบัปท่ีผานมา บริษัทขายเสนกวยเตี๋ยวในประเทศรอยละ 75 และสงออกรอยละ 
25 ของปริมาณขายเสนกวยเตี๋ยว โดยมมีลูคาขายในประเทศประมาณรอยละ 55 และสงออกรอยละ 45 
เนื่องจากเสนกวยเตีย๋วท่ีสงออกเปนเสนกวยเตีย๋วแหงซึ่งมีมูลคาสูงกวาเสนกวยเตี๋ยวสด 
 
บริษัทสงออกเสนกวยเตีย๋วไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และประเทศอ่ืนๆ แตยังมิไดมโีครงการที่จะ
สงออกเสนกวยเตี๋ยวไปประเทศจีน เน่ืองจากประเทศจีนมีขาวซึ่งสามารถผลิตเปนเสนกวยเตีย๋วไดเชนเดยีวกับ
ประเทศไทย ในสวนของวุนเสนบริษัทสงออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และประเทศอื่นๆ 
 
ปจจุบันผูบริโภคของประเทศทางแถบตะวันตกนิยมบริโภคอาหาร ซ่ึงรวมถึงเสนกวยเตี๋ยว และวุนเสน             
ท่ีปราศจากกลูเตน (gluten free) ทําใหบริษัทไดใชประโยชนจากกระแสความนิยมดังกลาวในการสงออก
ผลิตภัณฑของบริษัทไปยังตลาดอเมริกา และยุโรป 
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 คาตดัจําหนายที่เกี่ยวของกับการควบบริษัทในป 2558 จํานวน 65 ลานบาท สูงกวาคาตดัจําหนายที่ประมาณ

การโดยท่ีปรึกษาทางการเงินท่ี 50 ลานบาทตอป เน่ืองจากการประเมินมูลคาของสินคาคงเหลอืท่ีประเมินโดย

มูลคายุติธรรม ณ วันควบบริษัท 

 
คาตดัจําหนายที่เกี่ยวของกับการควบบริษัทจะมีจํานวนปละประมาณ 20 - 25 ลานบาท ตั้งแตป 2016 และ    
ปตอๆ ไป 
 

 โรงงานกวยเตีย๋วโรงใหมของบริษัทไดเปดดําเนนิการแลว และคาดวาจะสามารถเพ่ิมรายไดจากการขายเสน
กวยเตีย๋วข้ึนอีกจากรอยละ 5 เปนรอยละ 7 ของรายไดรวมของธุรกิจอาหาร 
 

เมื่อไมมผีูถือหุนทานใดมีขอซักถามอีก และเน่ืองจากวาระนี้เปนวาระเพ่ือรับทราบ จึงไมมีการลงคะแนนเสียงใน
วาระนี้ นายวุฒิพล จึงขอใหที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สําหรับป 2558 
 
ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สําหรับป 2558 

วาระที่ 3  พิจารณาและอนุมัติงบการเงนิของบริษัท สําหรับงวดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันท่ี 31 ธันวาคม  
2558  ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี พรอมรายงานผูสอบบัญช ี

 
นายวุฒิพล ไดเชิญ ดร. เศรษฐไสย เศรษฐการุณย (ดร. เศรษฐไสย) กรรมการ และกรรมการผูจัดการ (ธุรกิจ
อาหาร) รายงานงบการเงินของบริษัท สําหรับปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 (งวดตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 
ถึง วันท่ี 31 ธันวาคม  2558) ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี พรอมรายงานผูสอบบัญชี ใหที่ประชุมทราบ 
 
ดร. เศรษฐไสย  รายงานสรุปสาระสําคัญของงบการเงินของบริษัท สําหรับปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558     
(งวดตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม  2558) ซึ่งผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นแบบไมมีเงื่อนไขตอ
ท่ีประชุม ตามที่ปรากฏในหนา 104 - 148 ในรายงานประจําปของบริษัทท่ีไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือ
เชิญประชุมแลว 
 
นายวุฒิพล แจงใหท่ีประชุมทราบวา งบการเงินของบริษัท สําหรับปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 (งวดตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม  2558)  ไดผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท และไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว ตามท่ีปรากฏในสวน              
“งบการเงิน” ของรายงานประจําปท่ีไดจัดสงใหทานผูถือหุนทุกทานพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว คณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควรนําเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 (งวดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันท่ี 31 ธันวาคม  2558) ซ่ึงผานการ
ตรวจสอบจากผูสอบบัญชี 
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นายวุฒิพล ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แตไมมีผูถือหุนซักถามในวาระนี้ 
 

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม นายวุฒิพล จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมติในวาระน้ี ดังนี้ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับปสิ้นสุด ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 (งวดตั้งแตวันที่            
1 ตุลาคม 2558 ถึง วันท่ี 31 ธันวาคม  2558) ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี โดยมีรายละเอียด
ของผลการนับคะแนน ดังน้ี  

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนุมัต ิ 504,643,746 100.00%  

 ไมอนมุัต ิ - 0.00%  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน               504,643,746 100.00%  

 
 งดออกเสยีง -  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 504,643,746  

 
หมายเหตุ: * ขอบังคับของบริษัทระบุวา มติของที่ประชุมผูถือหุนในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของ 
ผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 4  พจิารณาและอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล 
 

นายวุฒิพล ไดเชิญ นายอํานาจ สุขประสงคผล (“นายอํานาจ”) กรรมการ และกรรมการผูจัดการ (ธุรกิจแปง) 
รายงานการจายเงินปนผลใหท่ีประชุมทราบ 
 
นายอํานาจ รายงานตอที่ประชุมวา จากผลการดําเนินงานตั้งแตวันควบบริษัทเมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 บริษัทมี
กําไรสุทธิทั้งสิ้น 81 ลานบาท ตามที่ปรากฏในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของงบการเงินรวม สําหรับงวดตั้งแตวันที่              
1 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทแลว แตการพิจารณา
การจายเงินปนผลจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานท้ังป 2558 ซึ่งบริษัทมีกําไรสุทธิรวมท้ังสิ้น 403 ลานบาท       
 
เมื่อพิจารณาจากกําไรสุทธิดังกลาวประกอบกับแผนการขยายงานและขอตกลงในการชําระหน้ีของบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 อนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสะสม 
สําหรับงวดปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ดังน้ี 
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ก) เงินปนผลจายใหแกผูถือหุนในอัตรา 0.27 บาทตอหุน สําหรับ 880,420,930 หุน รวมเปนเงินปนผลจาย
ท้ังสิ้น 237,713,651.10 บาท 
 

ข) เงินกําไรสะสมที่เหลือ ใหเปนเงินกําไรสะสมตอไป 
 

นายอํานาจ แจงท่ีประชุมวา บริษัทจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุนของ
บริษัท ณ วันท่ี  10 พฤษภาคม 2559  ซึ่งเปนวันท่ีคณะกรรมการกําหนดใหเปนวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน ท่ีมีสิทธิรับ
เงินปนผล (Record Date)   และกําหนดใหวันท่ี 11 พฤษภาคม 2559  เปนวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อให
รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225  ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการ
แกไขเพ่ิมเติม) และกําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี  25 พฤษภาคม 2559 

 
ท้ังน้ี  เงินปนผลที่เสนอใหจายโดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานทั้งป สําหรับปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
ดังกลาวสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทและคิดเปนสัดสวนรอยละ 59 ของกําไรสุทธิของ          
งบการเงินรวมจากผลการดําเนินงานท้ังป 2558  
 
นอกจากน้ี บริษัทไดจัดสรรกําไรสุทธิประจําปไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายครบเต็มจํานวนรอยละ 10 ของ           
ทุนจดทะเบียนของบริษัทแลวตามขอบังคับของบริษัทขอ 48  จึงไมมีความจําเปนตองจัดสรรกําไรสุทธิไวเปนทุน
สํารองตามกฎหมายอีก  
 
นายวุฒิพล ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แตไมมีผูถือหุนซักถามในวาระนี้ 
 
เมื่อไมมผีูถือหุนทานใดมีขอซักถาม นายวุฒิพล จึงเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมติในวาระนี้ ดังน้ี 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง  

ลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสะสม สําหรับงวดปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และการ
จายเงินปนผลในอัตรา 0.27 บาทตอหุน ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยมีรายละเอียดของผลการ      
นับคะแนน ดังน้ี  
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ผลการนับคะแนน คะแนนเสยีง * 

 อนุมัต ิ 504,982,329 100.00%  

 ไมอนุมัต ิ - 0.00%  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน              504,982,329 100.00%  

 
 งดออกเสยีง -  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 504,982,329  

 
หมายเหตุ: * ขอบังคับของบริษัทระบุวา มติของที่ประชุมผูถือหุนในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของ 
ผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 5 พจิารณาและอนุมัตเิร่ืองเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท 
 
 วาระที่ 5.1               เลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ถงึกาํหนดออกตามวาระ 

 
นายวุฒิพล แจงใหท่ีประชุมทราบวา ขอบังคับบริษัทขอที่ 17 กําหนดวา ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ
ไมใหใชคะแนนเสียงแบบสะสมและผูถือหุนแตละคนมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึงหุนตอหน่ึงเสียง และขอบังคับบริษัท
ขอท่ี 18 กําหนดวา ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนอัตรา 1 ใน 3 และ
กรรมการที่ออกจากตําแหนงไปน้ันอาจไดรับเลือกตั้งเขามาเปนกรรมการใหมได โดยในการประชุมสามัญผูถือหุน 
ประจําป 2559 น้ี มีกรรมการที่ถึงกําหนดออกตามวาระจํานวน 4 ทาน ไดแก  
 
1) นายโฮ กวงปง ประธานกรรมการ               
2) นายสุรพล สุปรัชญา กรรมการ 
3) นายเอเรียล พี วีรา กรรมการ  
4) นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง 

และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  
 
ท้ังน้ี ประวัติโดยยอของกรรมการที่ถึงกําหนดออกตามวาระทั้ง 4 ทาน ปรากฏตามส่ิงทีส่งมาดวย 3 ของหนังสอื   
นัดประชุมท่ีไดจดัสงใหกับผูถือหุนแลว 
 
นายวุฒิพล แจงท่ีประชุมเพิ่มเติมวา จากประสบการณ  ความรู  และการอุทิศตนของกรรมการซึ่งถึงกําหนดออก
ตามวาระทั้ง 4 ทาน ใหแกบริษัทท่ีผานมา  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน 
ประจําป 2559 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกําหนดออกตามวาระในคราวนี้ท้ัง 4 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนง
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กรรมการบริษัทตอไปอีกวาระหน่ึง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยไมรวม
กรรมการผูมีสวนไดเสีย 
 
นายวุฒิพล ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แตไมมีผูถือหุนซักถามในวาระนี้ 
 
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม นายวุฒิพล จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมติในวาระน้ี ดังนี้ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกําหนดออกตามวาระในคราวน้ีท้ัง 4 ทาน ไดแก นายโฮ 
กวงปง  นายสุรพล สุปรัชญา  นายเอเรียล พี วีรา  และนายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน กลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการบริษัทตอไปอีกวาระหน่ึง โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนนแยกเปนรายบคุคล ดังนี้ 

 
1) นายโฮ กวงปิง 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสยีง * 

 อนุมัต ิ 505,795,943 100.00%  

 ไมอนุมัต ิ - 0.00%  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 505,795,943 100.00%  
 

 งดออกเสยีง 22,784  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 505,818,727  

 
2)    นายสุรพล สุปรัชญา 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสยีง * 

 อนุมัต ิ 505,795,943 100.00%  

 ไมอนุมัต ิ - 0.00%  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 505,795,943 100.00%  
 

 งดออกเสยีง 22,784  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 505,818,727  
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3)  นายเอเรียล พ ีวีร่า 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสยีง * 

 อนุมัต ิ 505,795,943 100.00%  

 ไมอนุมัต ิ - 0.00%  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 505,795,943 100.00%  
 

 งดออกเสยีง 22,784  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 505,818,727  
 
4)    นายวุฒพิล สุริยาภวิัฒน์ 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสยีง * 

 อนุมัต ิ 505,795,943 100.00%  

 ไมอนุมัต ิ - 0.00%  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 505,795,943 100.00%  
 

 งดออกเสยีง 22,784  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 505,818,727  
 
หมายเหตุ: * ขอบังคับของบริษัทระบุวา มติของท่ีประชุมผูถือหุนในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของ         
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 5.2  ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการที่ดํารงตาํแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท กรรมการที่ดาํรง
ตําแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และกรรมการที่ดํารงตําแหน่ง
ในคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 
นายวุฒิพล แจงใหท่ีประชุมทราบวา ตามที่ท่ีประชุมผูถือหุนรวมระหวางผูถือหุนของบริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด 
(มหาชน) และผูถือหุนของบริษัท ไทยวาสตารช จํากัด (มหาชน) เมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2558 (“ที่ประชุมผูถือหุน
รวม”) ไดมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการแยกเปนรายประเภทและตําแหนงกรรมการ โดยใหมีผลตั้งแตวันที่          
1 ตุลาคม 2558 เปนตนไป และใหมีผลเปนเชนน้ีตลอดไปในแตละป จนกวาท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทจะมีมติเปน
อยางอื่น โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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คณะกรรมการบริษัท 

ตําแหนง 
คาตอบแทน/ 

คร้ังการประชุม/ทาน (บาท) 
ประธานกรรมการ 250,000 
กรรมการอิสระ 170,000 
กรรมการท่ีมิไดเปนผูบริหาร 170,000 
กรรมการท่ีเปนผูบริหาร  150,000 

 
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 

ตําแหนง 
คาตอบแทน/ 

คร้ังการประชุม/ทาน (บาท) 
ประธานกรรมการ 85,000 
สมาชกิ 45,000 

 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

ตําแหนง 
คาตอบแทน/

คร้ังการประชุม/ทาน (บาท) 
ประธานกรรมการ 85,000 
สมาชกิ 45,000 

 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดทบทวนคาตอบแทนท่ีไดรับอนุมัติตามมติท่ีประชุมผูถือหุนรวม โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมเมื่อเทียบกับในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความรับผิดชอบของกรรมการในแตละ
ตําแหนง และไดเสนอแนะใหคงคาตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมท่ีไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนรวม โดยให
มีผลตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 เปนตนไป และใหมีผลเปนเชนน้ีตลอดไปในแตละป จนกวาท่ีประชุมผูถือหุนของ
บริษัทจะมีมติเปนอยางอ่ืน โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
 
คณะกรรมการบริษัท 

ตําแหนง 
คาตอบแทน/ 

คร้ังการประชุม/ทาน (บาท) 
เสนอตอที่ประชุม  2558* 

ประธานกรรมการ 250,000 250,000 
กรรมการอิสระ 170,000 170,000 
กรรมการท่ีมิไดเปนผูบริหาร 170,000 170,000 
กรรมการท่ีเปนผูบริหาร  150,000 150,000 
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คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง  

ตําแหนง 
คาตอบแทน/ 

คร้ังการประชุม/ทาน (บาท) 
เสนอตอที่ประชุม 2558* 

ประธานกรรมการ 85,000 85,000 
สมาชกิ 45,000 45,000 

 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

ตําแหนง 
คาตอบแทน/ 

คร้ังการประชุม/ทาน (บาท) 
เสนอตอที่ประชุม  2558* 

ประธานกรรมการ 85,000 85,000 
สมาชกิ 45,000 45,000 

                  *  คาตอบแทนที่ไดรับการอนุมัติตามมติท่ีประชุมผูถือหุนรวม 

 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 อนุมัติใหคงคาตอบแทนกรรมการ
สําหรับกรรมการซ่ึงดํารงตําแหนงในคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งดํารงตําแหนงในคณะกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี่ยง และกรรมการซ่ึงดํารงตําแหนงในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ในอัตราเดิม
ท่ีไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถอืหุนรวม โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 เปนตนไป และใหมีผลเปนเชนนี้
ตลอดไปในแตละป จนกวาท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทจะมีมติเปนอยางอ่ืน รายละเอียดตามการเสนอแนะของ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
 
นายวุฒิพล ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แตไมมีผูถือหุนซักถามในวาระนี้ 
 
เมื่อไมมผีูถือหุนทานใดมีขอซักถาม นายวุฒิพล จึงเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมติในวาระน้ี ดังน้ี 

 
มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนคะแนนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนและ      

ผูรับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติใหคงคาตอบแทนสําหรับกรรมการซึ่ง
ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการบริษัท กรรมการซ่ึงดํารงตําแหนงในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร      
ความเสี่ยง และกรรมการซึ่งดํารงตําแหนงในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ในอัตราเดิมที่
ไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนรวม โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559 เปนตนไป และใหมี     
ผลเปนเชนน้ีตลอดไปในแตละปจนกวาท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทจะมีมติเปนอยางอ่ืน โดยมีรายละเอียด
ตามท่ีเสนอทุกประการ 

 



 
 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559                  หนา 17/22
บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 
 

     

 

และมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้  
 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสยีง * 

 อนุมัต ิ 505,730,213 99.99% 

 ไมอนมุัต ิ 32 0.00%  

 งดออกเสยีง 38,909 0.01%  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 505,769,154 100.00%  
 
หมายเหตุ: * ขอบังคับของบริษัทระบุวา มติของที่ประชุมผูถือหุนในการกําหนดคาตอบแทนใดๆ ท่ีจะจายใหแก
กรรมการ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแตงตัง้ผูสอบบัญชี และการกําหนดคาสอบบัญชี สําหรับป 2559 
  
นายวุฒิพล  แจงตอท่ีประชุมวา จากการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรนําเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 อนุมัติการแตงตั้ง นายโสภณ 
เพิ่มศิริวัลลภ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขท่ี 3516 และ/หรือ นางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4521  และ/หรือ  นางสาวรสพร 
เดชอาคม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5659 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธพงษสานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขท่ี 5872 ของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับป 2559 โดยกําหนดคาสอบบัญชี
สําหรับป 2559 เปนจํานวนเงินทั้งสิ้นไมเกิน 2,000,000 บาท ซ่ึงมากกวาคาสอบบัญชีท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุม    
ผูถือหุนรวมในป 2558 (คาสอบบัญชีเพื่อตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 (วันควบ
บริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จํานวนเงินท้ังสิ้นไมเกิน 1,100,000 บาท) เนื่องจากเพ่ิมการสอบทานงบการเงิน
ระหวางกาล (3 ไตรมาส) ในป 2559 ซึ่งไมปรากฎในป 2558         
 
ทั้งน้ี ประวัติโดยยอของผูสอบบัญชีท้ัง 5 ทาน ไดจัดสงใหผูถือหุนทุกทานแลว ปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 6  ของ
หนังสือนัดประชุม 
 
นายวุฒิพล ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แตไมมีผูถือหุนซักถามในวาระนี้ 
  
เมื่อไมมผีูถือหุนทานใดมีขอซักถาม  นายวุฒิพล จึงเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมติในวาระนี้ ดังน้ี 
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มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และการกําหนดคาสอบบัญชี สําหรับป 2559 ตามรายละเอียดที่
เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังน้ี  

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสยีง * 

 อนุมัต ิ 505,777,026 100.00%  

 ไมอนุมัต ิ 18,133 0.00%  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 505,795,159 100.00%  
 
 งดออกเสยีง 23,995  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 505,819,154  
 
หมายเหตุ: * ขอบังคับของบริษัทระบุวา มติของที่ประชุมผูถือหุนในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของ         
ผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 7  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ที่เหมาะสม ถามี 
 
นายวุฒิพล  ไดสอบถามผูถือหุนวา มีผูถือหุนทานใดประสงคจะเสนอเร่ืองอ่ืนใดเขาสูที่ประชุมหรือไม แตไมมี 
ผูถือหุนทานใดเสนอเร่ืองอ่ืนใดเขาสูที่ประชุมอีก  
 
นายวุฒิพล ไดเปดโอกาสใหผูถอืหุนซักถามในเรื่องอ่ืนๆ และผูถือหุนไดซกัถามโดยมีประเด็นคําถาม/ตอบสรุปได
ดังนี้  

 
 บริษัทมีวิสัยทัศนท่ีจะเปนผูนําของภูมิภาคในผลิตภัณฑแปงและอาหารจากแปง ในสวนของผลิตภัณฑแปง   

ซ่ึงถือเปนผลิตภัณฑหลักของบริษัท บริษัทกําลังศึกษาการดัดแปรแปงและการประยุกตการใชประโยชนใน
รูปแบบตางๆ ในอีก 2 - 3 ปขางหนา ซึ่งรวมถึงแปงดัดแปร , ผลพลอยไดจากแปง, สารใหความหวานตางๆ , 
กากมันสําปะหลัง และ กูลโคสไซรัป ในสวนของผลิตภัณฑอาหารซึ่งใชเคร่ืองหมายการคา “มังกรคู” ,       
“กิเลนคู” , “หงษ” และจัดจําหนายอยูท่ัวประเทศ รวมทั้งบางประเทศในกลุมอาเซียน บริษัทจะยังคงพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหารของบริษัทตอไป ซ่ึงจะเปนการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารจากแปง ยกตัวอยางเชน ผลิตภัณฑ
วุนเสน ตามดวย ผลิตภัณฑเสนกวยเตี๋ยว ซ่ึงบริษัทสามารถท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑเสนกวยเตี๋ยวไดอีกใน
รูปแบบตางๆ เชน เสนกวยเตี๋ยวอินทรีย เสนกวยเตี๋ยวปราศจากกลูเตน เปนตน 
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 ผลิตภัณฑแปงมันสําปะหลังภายใตเคร่ืองหมายการคาตรา “กุหลาบ” (“Rose” Brand) เปนผลิตภัณฑที่มี
ช่ือเสียงทางดานคุณภาพสูง ทําใหสามารถสงออกไปประเทศจีน ซึ่งมีการผลิตผลิตภัณฑแปงมันสําปะหลัง
นอยมาก  ในทางกลับกันประเทศจีนเปนผูผลิตผลิตภัณฑวุนเสนรายใหญท่ีสุดของโลก และวุนเสนซึ่งผลิต
ภายใตเคร่ืองหมายการคาตรา “หลงโขว” (“Longkou” Brand) ครองตลาดในประเทศจีนอยูแลว ดังนั้น
ผลิตภัณฑวุนเสนและเสนกวยเตี๋ยวของบริษัทจะสงออกไปตลาดยุโรป อเมริกา ญี่ปุน เวียดนาม และอื่นๆ 
แทนท่ีจะไปประเทศจีน 
 
ผลิตภัณฑ วุนเสนของบริษัทภายใตเคร่ืองหมายการคาตรา “มังกรคู” (‘Double Dragon” Brand) เปน
ผลิตภัณฑที่มีช่ือเสียงทางดานคุณภาพสูงระดับพรีเมี่ยมมายาวนาน บริษัทเพิ่งเริ่มสงออกผลิตภัณฑวุนเสน
ภายใตเคร่ืองหมายการคาดังกลาวไปประเทศเวียดนามโดยสามารถทํายอดขายเพิ่มสูงข้ึนถึงประมาณ 3 เทา 
ท้ังๆ ท่ีเพิ่งเร่ิมสงออกไปประเทศเวียดนามไมถึง 1 ป ท้ังน้ี บริษัทมีเปาหมายท่ีจะทําใหผลิตภัณฑวุนเสนของ
บริษัทภายใตเคร่ืองหมายการคาตรา “มังกรคู” เปนผลิตภัณฑซ่ึงเปนท่ียอมรับและไววางใจดานคุณภาพ  
อันดับหน่ึงในประเทศเวยีดนาม  
 

 วุนเสนทําจากแปงถั่วและมีคุณคาทางโภชนาการเชนเดียวกันกับผลิตภัณฑท่ีทําจากแปงโดยทั่วไป  แตวุนเสน
จะมีลักษณะเปน Resistant starch ซ่ึงจัดเปนอาหารท่ีมีประโยชนตอสุขภาพ (Functional food) เน่ืองจาก  
ไมสามารถยอยไดหมดในกระเพาะอาหาร จึงสามารถผานเขาไปถึงลําไสใหญ และเปนอาหารของจุลินทรียใน
ลําไสใหญท่ีผลิตสารอาหารบางอยางท่ีเปนประโยชนตอรางกาย (Prebiotic) ท้ังน้ี วุนเสนจะมี Resistant 
starch ในสัดสวนที่สูงกวาเสนกวยเตี๋ยวหรือขาวท่ัวไป 
 

 ปจจุบันรายไดจากการขายท้ังหมดของบริษัทประกอบดวยรายไดจากการขายของธุรกิจแปงรอยละ 70 และ
รายไดจากการขายของธุรกิจอาหารรอยละ 30 ในขณะที่สัดสวนกําไรสุทธิของแตละธุรกิจใกลเคียงกันที่รอยละ 
50 โดยเปนการประมาณอยางคราวๆ  
 
สัดสวนรายไดจากการขายและกําไรของธุรกิจแปงและธุรกิจอาหารท่ีปรากฎในงบการเงินไตรมาสท่ี 4 ของป 
2558 แตกตางจากสัดสวนดังกลาวขางตน เน่ืองจากเปนสัดสวนเฉพาะไตรมาสที่ 4 ของป ซ่ึงเร่ิมจากวันควบ
บริษัทในวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ในขณะที่สัดสวนดังกลาวขางตนเปนสัดสวนรายไดจากการขายและกําไรตลอด
ท้ังป 2558   
 

 บริษัทไดเพิ่มกําลังการผลิตแปงมันสําปะหลังจากเดิมที่ 1,000 ตันตอวันเปน 1,300 ตันตอวันในปนี้ 
 
ธุรกิจแปงของบริษัทในประเทศเวียดนาม นอกจากผลิตและจําหนายแปงมันสําปะหลังแลว บริษัทยังผลิตและ
จําหนายกลูโคสไซรัป โดยเปนผูผลิตอันดับหนึ่งของประเทศเวียดนาม บริษัทมีแผนท่ีจะเพิ่มกําลังการผลิต
กลูโคสไซรัปจากเดิม 100 ตันตอวันเปน 150 ตันตอวันภายในส้ินปนี้หรือตนปหนา 
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 บริษัทกําลังศึกษาการลงทุนในประเทศเพื่อนบาน เชน พมา ลาว และกัมพูชา วามีขอดีและขอเสียอยางไรกอน
การตัดสินใจท่ีจะลงทุนทําธุรกิจในประเทศดังกลาว 
 

 แปงท่ีใชในอุตสาหกรรมในโลกหลักๆ สามารถแบงไดเปน 3 ประเภท ไดแก แปงขาวโพด จากประเทศ
สหรัฐอเมริกา แปงมันฝร่ังจากประเทศในยุโรป และแปงมันสําปะหลังจากประเทศในเอเชีย  
 
ประเทศจีนผลิตแปงมันสําปะหลังนอยมาก ในขณะท่ีประเทศญ่ีปุนและเกาหลีมิไดผลิตแปงมันสําปะหลัง 
ดังน้ันประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตจึงเปนแหลงผลิตแปงมันสําปะหลังเพียงแหลงเดียวของประเทศ      
ในเอเชียท้ังหมด 
 
ตลอดระยะเวลา 30 ปท่ีผานมา ผลิตภัณฑจากมันสําปะหลังสวนใหญคือแปงมันสําปะหลังดิบ ปจจุบันไดมี
การดัดแปรแปงมันสําปะหลังเปนแปงมันสําปะหลังดัดแปร สําหรับใชในอุตสาหกรรมกระดาษ สิ่งทอ และ
อาหาร ดังน้ันธุรกิจมันสําปะหลังจึงเปนธุรกิจท่ีมีความสําคัญและมีอนาคตสดใสสําหรับประเทศไทย เวียดนาม 
กัมพูชา และประเทศอื่นๆ ในอินโดจีน 
 

 ปญหาที่สืบเน่ืองจากการควบบริษัท คือ คาใชจายของรายการท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการควบบริษัทซึ่งประกอบดวย
รายการท่ีเปนเงินสดและรายการที่มิใชเงินสดซ่ึงถือเปนคาใชจายทางบัญชี ซึ่งทบทวนโดยผูตรวจสอบบัญชี
และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท 
 

 บริษัทมีนโยบายท่ีจะขายที่ดินท่ีมิใชสินทรัพยหลักของบริษัท ซึ่งมีมูลคาทางบัญชีมากกวา 200 ลานบาท      
เมื่อ  2 - 3 เดือนท่ีผานมา บริษัทไดแตงตั้ง บริษัท คอลลิเออรส อินเตอรเนช่ันแนล (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปน
บริษัทตัวแทนขายอสังหาริมทรัพยช้ันนํา เพื่อใหคําแนะนําฝายจัดการในการขายที่ดินท่ีมิใชสินทรัพยหลัก
ดังกลาว 

 
 บริษัทคาดวาบริษัทจะไดรับผลกระทบจากภัยแลงไมมากนัก เน่ืองจากโรงงานของบริษัทยังคงมีนํ้าใชสําหรับ

การผลิต นอกจากนั้นบริเวณพื้นที่ท่ีตั้งโรงงานของบริษัทยังคงมีฝนตกทําใหชาวไรยังคงปลูกหัวมันสําปะหลังได 
 

 ปจจุบันบริษัทไดดําเนินการผลิตกาซชีวภาพจากน้ําเสียของโรงงานเพ่ือนําไปใชเปนเชื้อเพลิงทดแทนการใช
นํ้ามันเตาในกระบวนการผลิตแปงมันสําปะหลัง และหากมีสวนเกินก็จะนําไปใชในการผลิตไฟฟา นอกจากนี้
บริษัทยังมีแผนท่ีจะผลิตกาซชีวภาพจากกากมันสําปะหลังเพื่อใชในการผลิตไฟฟา และทํากาซชีวภาพอัด 
(Compressed  Biogas) สําหรับยานพาหนะ 

 
 รายไดจากการขายเสนกวยเตี๋ยวเพ่ิมข้ึนรอยละ 72 จาก 42 ลานบาทเปน 72 ลานบาทในปท่ีผานมา  บริษัท

คาดวารายไดจากการขายเสนกวยเตี๋ยวจะเพิ่มข้ึนประมาณรอยละ 60 เปน 115 ลานบาทในปน้ี 
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 โรงงานกวยเตี๋ยวใหมที่เพิ่งสรางเสร็จสามารถติดตั้งเคร่ืองจักรได 6 สายการผลิต ในเบ้ืองตนบริษัทจะติดตั้ง
เพียง 3 สายการผลิตในปน้ี โดยมีกําลังการผลิตรวมประมาณ 4,000 ตันตอป บริษัทคาดวาโรงงานกวยเตี๋ยว
ใหมของบริษัทจะถึงจุดคุมทุนในอีก 1 - 2 ปขางหนา 
 

 ธุรกิจของบริษัทเปนธุรกิจที่มีความเติบโตอยางสม่ําเสมอโดยไมไดรับผลกระทบจากวิกฤตทางการเมืองและ
เศรษฐกิจทั่วโลกหรือในประเทศไทย 
 

 บริษัทซื้อหัวมันสําปะหลังสดจากชาวไรเพื่อใชในการผลิตแปงมันสําปะหลังของบริษัท บริษัทไมทราบวาชาวไร
เหลาน้ันไดบุกรุกพื้นท่ีปาสงวนเพี่อปลูกหัวมันสําปะหลังหรือไม แตโรงงานของบริษัทไมวาจะเปนโรงงานที่ผลิต
แปงมันสําปะหลังหรือโรงงานที่ผลิตวุนเสนมิไดบุกรุกพื้นท่ีปาสงวนแตอยางใด 
 

 บริษัทจะหาวันท่ีเหมาะสมท่ีจะเขารวมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน (Opportunity day) ที่จัดข้ึน     
ทุกไตรมาสโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

 ราคาขาวโพดปรับตัวลดลงอยางมากในชวง 6 เดือนท่ีผานมา สวนใหญเปนผลจากปริมาณผลผลิตขาวโพด     
ท่ีมีมากเกินความตองการและการระบายสตอกขาวโพดจํานวนมากของประเทศจีนในราคาต่ําออกสูตลาด 
 
แปงมันสําปะหลังและแปงขาวโพดสามารถทดแทนกันไดในบางอุตสาหกรรม แตมีคุณสมบัติตางกัน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อนํามาใชประโยชนทางดานอาหาร เน่ืองจากความเหนียวและคุณลักษณะของเน้ือแปงที่
แตกตางกัน  
 

 การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนมิไดสงผลกระทบตอธุรกิจแปงของบริษัท ซึ่งผลิตและสงออกไปประเทศจีนเพื่อใช
ในอุตสาหกรรมอาหารมากนัก 
 

 แปงมันสําปะหลังดัดแปร (Modified starch) คือแปงมันสําปะหลังดิบ (Native starch) ที่ไดรับการปรับปรุง
และเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติผานกระบวนการดัดแปรทางเคมีเพื่อเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของแปงใหเหมาะสม 
ตามความตองการใชงานของลูกคาแตละรายเพื่อใชในอุตสาหกรรมตางๆ เชนอุตสาหกรรมอาหาร กระดาษ   
สิ่งทอ และกาว ซึ่งเปนการเพ่ิมมูลคาใหกับแปงมันสําปะหลังดิบ 

 
 บริษัทมีกลยุทธท่ีจะสรางมูลคาเพิ่มใหกับแปงมนัสําปะหลังดิบของบริษัทในอนาคต  
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หลังจากไมมีผูถอืหุนทานใดมีขอซักถาม และเสนอเร่ืองอื่นใดตอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาอีก นายวฒิุพล ไดสงท่ีประชุมกลับใหประธานฯ 
ท่ีประชุม 

ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานท่ีมาประชุม และกลาวปดประชุม   

 

 
ปดประชุมเวลา 12.05 น. 

 
 

 
 

โฮ กวงปง   
(นายโฮ กวงปง)   
ประธานท่ีประชุม 

 
 

 
 

                                           
                 มณี ลือประเสริฐ   

(นางสาวมณี ลอืประเสริฐ) 
ผูบันทึกการประชุม 

 
 


