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บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผูถอืหุน ประจําป 2560  

 
 
 

วันและเวลา    
 

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น   
 

สถานที่ประชุม 
 

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

 

นายโฮ กวงปง ประธานกรรมการบริษัท ทําหนาที่ประธานท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 (“ประธานฯ”)   
 

ประธานฯ แถลงตอท่ีประชุมวา มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมจํานวน 238 ทาน นับจํานวนหุนได 556,095,685 หุน        
คิดเปนรอยละ 63.16 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดจํานวน 880,420,930 หุน ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของ
บริษัท ประธานฯ กลาวเปดประชุม  
 

เพื่อความสะดวกสําหรับทานผูถอืหุน  ประธานฯ ไดเชิญ ดร. เศรษฐไสย เศรษฐการุณย (“ดร. เศรษฐไสย”) รองประธานกรรมการ
บริษัท กลาวแนะนํากรรมการของบริษัท กรรมการผูจัดการ (ธุรกิจอาหาร) ผูอํานวยการฝายการเงินและบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย 
และผูสอบบัญชีของบริษัท ซึ่งไดเขารวมประชุม พรอมท้ังนําเสนอวาระตางๆ ตั้งแตวาระท่ี 1 จนถึงวาระที่ 7 และทุกๆ วาระการ
ประชุมตอท่ีประชุมเปนภาษาไทย  
 

ดร. เศรษฐไสย ไดแนะนํากรรมการ กรรมการผูจัดการ (ธุรกิจอาหาร) ผูอํานวยการฝายการเงินและบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย และ
ผูสอบบัญชีของบริษัท ซึ่งไดเขารวมประชุม ดังนี้ 

 

กรรมการ 

1. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน 

2. ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน 

3. นายสุภัค ศิวะรักษ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง  
และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

4. นายชนินทร อรรจนานันท  กรรมการอิสระ  

5. นายโฮ เรน ฮวา  กรรมการ และ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

6. นายอํานาจ สุขประสงคผล กรรมการ และ กรรมการผูจัดการ (ธุรกิจแปง) 

7. นายเอเรียล พี วีรา กรรมการ 
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8. นายโฮ กวงจิง กรรมการ 

9. นายชานคราร ชานดราน กรรมการ 

 

กรรมการผูจัดการ (ธุรกิจอาหาร) 

นายประทีป  เลิศวัฒนากิจกุล 
 

ผูอํานวยการ ฝายการเงินและบัญชี 

นางอรอนงค วิชชุชาญ 
 

ที่ปรึกษากฏหมาย 

นายบรรพต กติติกิ่งเลิศ และทีมงาน จากบริษทั วีระวงค, ชินวัฒน และพารทเนอรส จํากัด ซึ่งจะทําหนาที่ท่ีปรึกษากฎหมาย 
รวมท้ังตรวจสอบกระบวนการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียงสําหรับการประชุมคร้ังน้ี 

 

ผูสอบบัญชี 

นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากดั ผูสอบบัญชีของบริษัท 
 

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 12 ทาน เขารวมประชุม 11 ทาน ติดภารกิจไมสามารถเขารวมประชุมได 1 ทาน คิดเปนสัดสวนของ
กรรมการท่ีเขารวมประชุมรอยละ 91.67  
 

กอนท่ีจะนําเสนอวาระตางๆ ดร. เศรษฐไสย ไดขอใหเลขานุการบริษัทชี้แจงใหท่ีประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียง
ลงคะแนนสําหรับการประชุมน้ี  
 

นางสาวมณี ลอืประเสริฐ เลขานุการบริษัท แจงใหท่ีประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง
สําหรับการประชุมนี้ 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 
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3. ผูรับมอบฉันทะท่ีไดรับมอบฉันทะจากผูถือหุน โดยในหนังสือมอบฉันทะท่ีถือมาน้ัน ผูถือหุนไดออกเสยีงลงคะแนนไวลวงหนา
ในทุกวาระกอนเร่ิมการประชุมแลว ผูรับมอบฉันทะทานนั้น ไมตองออกเสยีงลงคะแนนในระหวางการประชุม เน่ืองจากบริษัท
ไดเก็บและบันทึกการออกเสยีงลงคะแนนตามท่ีระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแตชวงลงทะเบียนแลว  

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 
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ในกรณีปกติซ่ึงไดแกวาระที่ 1, 3, 4, 5.1 และ 6 ของหนังสือนัดประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังน้ี ใหถือคะแนนเสียงขางมากของ      
ผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานกรรมการซึ่งเปนประธานในท่ีประชุมออก
เสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 
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 

 
เพื่อใหสอดคลองกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและเพ่ือความโปรงใส    ดร. เศรษฐไสย แจงตอท่ีประชุมวา  บริษัทไดมอบหมายให 
บริษัท  วีระวงค, ชินวัฒน และพารทเนอรส จํากัด  ทําหนาท่ีท่ีปรึกษากฎหมาย และตรวจสอบกระบวนการลงทะเบียนและการนับ
คะแนนเสียงของท่ีประชุม และไดเชิญผูถือหุนเขารวมเปนพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในแตละวาระ  แตไมมีผูถือหุนทานใด
แสดงความจํานงเขารวมเปนพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง 

 
ดร. เศรษฐไสย ไดเร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 

 
วาระที่ 1 พจิารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 

 
ดร. เศรษฐไสย ไดเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559  ซ่ึงไดสงสําเนา
ใหทานผูถือหุนทุกทานพรอมหนังสือนัดประชุมแลว   ดร. เศรษฐไสย แจงท่ีประชุมวาคณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควรนําเสนอท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559   
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ดร. เศรษฐไสย ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แตไมมีผูถือหุนซักถามในวาระนี้ 
 
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม ดร. เศรษฐไสย จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาแลวลงมติในวาระนี้ ดังน้ี 
 
มติ ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559  โดยมีรายละเอียดของผลการนับ
คะแนน ดังน้ี  

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสยีง * 

 อนุมัต ิ 580,473,917 100.00%  

 ไมอนุมัต ิ - 0.00%  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 580,473,917 100.00%  
 
 งดออกเสยีง -  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 580,473,917  

 
หมายเหตุ: * ขอบังคับของบริษัทระบุวา มติของที่ประชุมผูถือหุนในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของ 
ผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 2 พจิารณาและรับทราบรายงานกจิการของบริษัท สาํหรับปี 2559 
 
ดร. เศรษฐไสย ไดเชิญ นายโฮ เรน ฮวา (“นายเรน ฮวา”) กรรมการ และ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร รายงานกิจการ
ของบริษัท สําหรับป 2559 ใหท่ีประชุมทราบ 
 
นายเรน ฮวา ไดรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทไทยวา สําหรับป 2559 โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏใน
รายงานประจําป 2559 ท่ีไดจัดสงใหผูถือหุนทุกทานพรอมหนังสือนัดประชุมแลว ซึ่งสามารถสรุปได ดังน้ี 
 
ผลการดําเนินงานของบริษัทไทยวา สาํหรับป 2559 
 
ภาพรวม  
 
• รายไดจากการขายรวมของกลุมบริษัทเพิ่มข้ึนรอยละ 12 จาก 5,525 ลานบาทเปน 6,163 ลานบาท โดยสวน

ใหญเปนการเพิ่มข้ึนจากการเติบโตของรายไดจากการขายของธุรกิจแปงในประเทศไทย โดยเพิ่มข้ึนรอยละ 10 
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และการเติบโตของรายไดจากการขายของธุรกิจแปงในประเทศเวียดนาม โดยเพิ่มข้ึนรอยละ 21 รวมท้ังการ
เติบโตของรายไดจากการขายของธุรกิจอาหารในประเทศไทยเพิ่มข้ึนรอยละ 2 ธุรกิจแปงในประเทศไทยไดรับ
ผลดีจากความตองการทีมีอยางตอเนื่องในประเทศจีน และราคาหัวมันซึ่งเปนวัตถุดิบหลักของแปงมันสําปะหลัง
ถูกลง รวมท้ังการขยายกําลังการผลิตท่ีทําใหมีสินคาเพิ่มข้ึน การเติบโตในประเทศเวียดนามมาจากการเติบโต
ของปริมาณการขายของกลูโคสเปนหลักซ่ึงเปนท่ีตองการเพิ่มข้ึนจากการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารและ
เคร่ืองดื่ม ธุรกิจอาหารในประเทศไทยไดรับผลดีจากการเติบโตของรายไดจากการขายผลิตภัณฑกวยเตี๋ยว โดย
เพิ่มข้ึนรอยละ 37 ในขณะที่รายไดจากการขายผลิตภัณฑวุนเสนเพิ่มข้ึนเล็กนอย 

 
• กําไรข้ันตนเพิ่มข้ึนรอยละ 32 จาก 1,184 ลานบาทเปน 1,568 ลานบาท โดยมสีาเหตุหลกัจากผลกระทบที่ราคา

หัวมันสําปะหลังลดต่ําลงมากกวาราคาขายแปงมันสําปะหลังทีล่ดลงในทิศทางเดียวกัน อัตรากําไรข้ันตนในป 
2559 เพิ่มข้ึนเปนรอยละ 25 โดยเพิ่มข้ึนรอยละ 4 ซ่ึงเปนอัตราท่ีสูงกวาในอดตี อยางไรก็ตามบริษัทฯ คาดวาใน
ป 2560 นี้ ราคาหัวมันสําปะหลังจะเพ่ิมข้ึน ซึ่งจะสงผลใหอัตรากาํไรขั้นตนอยูที่ประมาณรอยละ 20 ตนๆ 

 
• ในป 2559 คาใชจายในการขายและบริหารเพ่ิมข้ึน สวนใหญมาจากการลงทุนอยางตอเน่ืองในกลยุทธในการทํา

การตลาดและการกระจายสินคาใหเขาถึงผูบริโภค   ประกอบกับการขยายตลาดในธุรกิจสงออก สวนการเพ่ิมข้ึน
ของคาใชจายในการขายและบริหารของธุรกิจแปงเปนไปในทิศทางเดียวกับการเติบโตของยอดขายซ่ึงสวนใหญ
เพิ่มข้ึนจากตนทุนคาขนสง 

 
• รายไดอ่ืนที่ไมเกี่ยวของกับการดําเนินงานปกติ สวนใหญมาจากการขายที่ดินวางเปลา 2 แปลง (แมจันทรแลนด

และไทยองครักษ) ซึ่งสงผลใหมีกําไรกอนหักภาษี 58 ลานบาท 

 
• กําไรสุทธิ 669 ลานบาท  เพิ่มข้ึน รอยละ 54 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2558 สงผลใหกําไรตอหุนสําหรับป 2559 

เทากับ 0.76 บาทตอหุน ในขณะท่ีป 2558 กําไรตอหุนเทากับ 0.49 บาทตอหุน 
 

ธุรกิจแปง 
 
• รายไดจากการขายของธุรกิจแปงในป 2559 เพิ่มข้ึนรอยละ 13 จาก 4,290 ลานบาทในป 2558 เปน 4,838 ลาน

บาท โดยมีสาเหตุหลกัจากการเพิ่มข้ึนของปริมาณขายสงออกแปงมันสําปะหลังจากประเทศไทย และรายไดจาก
การขายผลติภณัฑกลูโคสในประเทศเวียดนาม 

 
• ความตองการสินคาจากประเทศจีน และไตหวันยังคงแข็งแกรง ปริมาณการสงออกจากประเทศไทยเติบโตข้ึน

รอยละ 22 ซึ่งสูงกวาตัวเลขสงออกของอุตสาหกรรมรอยละ 10 
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• ผลิตภัณฑกลูโคสในประเทศเวียดนามเติบโตข้ึนรอยละ 38 มีสาเหตุหลักจากความตองการที่เพิ่มข้ึนจาก
อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่มในประเทศเวียดนาม 
 

• กําไรข้ันตนรอยละ 24 สูงกวาปท่ีผานมา รอยละ 6 มีสาเหตุหลักจากราคาหัวมันสําปะหลังที่ลดลงมากกวาการ
ลดลงของราคาขายแปงมันสําปะหลัง ประกอบกับ บริษัทไดมีการขยายการผลิตโดยมุงพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิต
ของผลิตภัณฑท่ีมีมูลคาสูงข้ึน ซึ่งไดแกกลูโคส แปงหยาบและสาคู 

 
• กําไรสุทธิสําหรับป 2559 เพิ่มข้ึนรอยละ 99 จาก 266 ลานบาทในป 2558 เปน 529 ลานบาท 

 
• ราคาแปงมันสําปะหลังเฉลี่ยป 2559 ลดลงเหลือ 345 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน และราคาหัวมันสําปะหลังลดลง

เหลือ 1.7-1.8 บาทตอกิโลกรัม 
 

ธุรกิจอาหาร 
 
• รายไดจากการขายเพ่ิมข้ึนรอยละ 2 จาก 1,295 ลานบาทในป 2558 เปน 1,325 ลานบาทในป 2559 การเพิ่มข้ึน

ของรายไดจากการขายมีสาเหตมุาจากการเติบโตของธุรกิจกวยเตี๋ยว โดยเฉพาะตลาดสงออกซ่ึงเติบโตถึง     
รอยละ 33 

 
• รายไดจากการขายผลิตภัณฑวุนเสนในประเทศคิดเปนรอยละ 89 ของรายไดจากการขายทัง้หมด เติบโต

เล็กนอย ทั้งน้ีรายไดจากการขายในประเทศลดลงรอยละ 1 ในขณะที่รายไดจากการขายสงออกเติบโตรอยละ 25 
 
• รายไดจากการขายผลิตภัณฑกวยเตีย๋วเพิ่มข้ึนรอยละ 37 จาก 72 ลานบาทในป 2558 เปน 98 ลานบาทในป 

2559 การเติบโตดังกลาวมีผลมาจากการเพิ่มข้ึนของรายไดจากการขายสงออกรอยละ 45 และการขายใน
ประเทศท่ีเพิ่มข้ึนรอยละ 30 

 
• กําไรสุทธิลดลงรอยละ 20 จาก 203 ลานบาท เปน 162 ลานบาทโดยมสีาเหตุจากกําไรขั้นตนลดลงเล็กนอย 

และรายไดจากการดําเนินงานท่ีลดลงของบริษัทรวม รวมท้ังคาใชจายในการขายและบริหารท่ีเพิ่มข้ึนจากการ
ลงทุนอยางตอเน่ืองในกลยุทธการเขาถึงตลาด เพื่อขยายชองทางการตลาดสําหรับธุรกิจผลิตภัณฑกวยเตีย๋ว
และการขยายธุรกิจสงออก บริษัทคาดวากลยุทธน้ีจะสงผลใหผลประกอบการดีข้ึนในป 2560 

 
ดร. เศรษฐไสย ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และผูถือหุนไดซักถามโดยมีประเด็นคําถาม/ตอบสรุปไดดังน้ี 
 
 
 



 
 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560                  หนา 8/25
บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 
 

      

 

นายมานิตย เลิศสาครศิริ ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 
 
 กลาวชื่นชมผลประกอบการของบริษัท และไดสอบถามถึงปจจัยความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ วามีผลกระทบกับธุรกิจของบริษัทอยางไร 

 
 นโยบายเร่ืองขาวโพดของจีนมีผลกระทบตอราคามันสําปะหลังหรือไม  

 
นายอํานาจ สขุประสงคผล ช้ีแจงวา 

 
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศจะมีผลกระทบกับผลผลิตมันสาํปะหลังซึ่งเปนวัตถดุิบหลกั โดยหากมีภาวะ

แลงมากๆ จะทําใหผลผลติตอไรต่ําลง และเปอรเซ็นตของเช้ือแปงต่ําลงดวย ในทางกลับกันหากมีภาวะน้ําทวม 

ผลผลติมันสําปะหลังของเกษตรกรก็จะเสียหาย ซึ่งสงผลกระทบตอปริมาณวัตถดุิบของบริษัท 

 
 ท่ีผานมาจีนใหการสนับสนุนเกษตรกรในประเทศในการปลกูขาวโพด ทําใหมีผลผลิตขาวโพดจํานวนมาก 

สงผลใหราคาขาวโพดถูกลง การนําเขามันเสนของจีนเพื่อผลิตแอลกอฮอล และเอทานอล จึงลดลงโดยในปที่
ผานมาลดลงประมาณ 1 ลานตัน เนื่องจากสามารถใชขาวโพดซ่ึงราคาถูกกวาทดแทนได ในสวนของแปงมัน
สําปะหลังไดรับผลกระทบในเรื่องของราคาบาง ซึ่งลูกคามักจะนําไปเปรียบเทียบกับราคาแปงขาวโพด อยางไร
ก็ตามในบางอุตสาหกรรมไมสามารถใชแปงขาวโพดทดแทนแปงมันสําปะหลังได ท้ังนี้ ในปท่ีผานมาความ
ตองการแปงมันสําปะหลังในจีนยังคงมีเปนจํานวนมาก และมีปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปกอนหนา 

 
นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร ผูถือหุน 
 
 ราคาหัวมันสําปะหลัง มีการเปลีย่นแปลงอยางไร และการเปลี่ยนแปลงจะข้ึนกับปจจัยอะไรบาง 

 
 ตามท่ีบริษัท มีนโยบายจะเพ่ิมการผลติ High Value Added Products (HVA) ยอดขายของ HVA จะมีสัดสวน

อยางไร และ gross margin จะมากกวาสินคาเดิมคดิเปนกี่เปอรเซ็นต 

 
 ในชวงเวลาปกตท่ีิราคาหัวมันสําปะหลังไมไดลดลงมากเหมอืนเชนปท่ีผานมา อัตรากําไรของบริษัทควรเปนกี่

เปอรเซ็นต และแนวโนมอัตรากาํไรในปหนาจะเปนอยางไร 
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นายโฮ เรน ฮวา ช้ีแจงวา 
 
 ในอดตีที่ผานมากําไรของธุรกิจแปงจะอยูระหวางรอยละ 15-20 ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงข้ึนกับหลายปจจัย ไดแก 

ปริมาณและราคาของหัวมันสําปะหลัง ผูบริหารเห็นวาบริษัทควรตองมดีําเนินการ 2 เร่ืองเพื่อรักษาระดับอัตรา

กําไร 

 ควบคมุตนทุนการผลติ ในทุกโรงงาน 

 พัฒนา business model ที่จะทํางานรวมกับเกษตรกร เพื่อการจัดหาวัตถุดิบ ซึ่งบริษัทไดเริ่มพัฒนาแลว

ในบางโรงงานของเราซ่ึงทําใหเราสามารถเพิ่มผลผลิต และเปอรเซ็นตแปงในหัวมันสําปะหลัง 

 
 สําหรับสัดสวนใน portfolio ของผลติภัณฑซ่ึงปรากฎในรายงานประจําป เราใหความสําคัญใน 3 กลุม ไดแก 

แปงมันสําปะหลัง HVA และ ผลิตภัณฑอาหาร 

 
 ในสวนของกําไร แปงมันสําปะหลังมกีําไรข้ันตนประมาณรอยละ 20-30 HVA ซ่ึงไดแก กลโูคส แปงหยาบ และ

สาคู มีกําไรข้ันตนระหวางรอยละ 20-25 และผลิตภัณฑอาหาร มีกําไรข้ันตนประมาณรอยละ 30  

 
 ในปท่ีผานมาแปงมันสําปะหลังมีสัดสวนกําไรข้ันตนคิดเปนรอยละ 50 ของกําไรขั้นตนท้ังหมดของบริษัท 

ในขณะท่ีอีกรอยละ 50 เปนกําไรขั้นตนของ HVA และผลิตภัณฑอาหาร 
 

นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร ผูถือหุน 
 
 สอบถามเพิม่เตมิเร่ืองการสงเสริมเกษตรกรในการปลูกมันสําปะหลัง จะสงผลใหราคาหัวมันสําปะหลังต่ํากวา

ราคาตลาดหรือไม และสงผลใหตนทุนลดลงหรือไม 

 
 การนําเทคโนโลยีนวัตกรรมตางๆ มาใชในธุรกิจ สงผลใหบริษัทมคีวามไดเปรียบคูแขงขันหรือไม 

 
นายอํานาจ สขุประสงคผล ชี้แจงวา 
 
 สําหรับเร่ืองราคาหัวมันสําปะหลงัอาจเปรียบเทียบไดไมชัดเจน เน่ืองจากแตละทองท่ี ราคาหัวมันสดก็จะ

แตกตางกัน แตโครงการของบริษัทท่ีรวมมือกบัเกษตรกรเราเนนการเติบโตแบบยั่งยืน ซึ่งท่ีผานมาเราประสบ
ปญหาเร่ืองหัวมันสําปะหลังสด มีไมสม่าํเสมอ เราตองบริหารจัดการใหมหัีวมันสดปอนเขาโรงงานมากข้ึน
เพื่อใหบริษัทผลติเปนแปงไดมากข้ึนและ ผลิตไดตอเน่ืองซ่ึงจะทําใหตนทุนการผลิตลดลงได รวมทั้งในสวนของ
เกษตรกรเอง เมือ่เราสนับสนุนสงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยมีากข้ึน ผลผลติตอไรก็จะมากข้ึน ตนทุนก็จะลดลง
ดวย ทําใหไดกําไรมากข้ึนเปนการจูงใจใหมีการปลูกมันสําปะหลังมากข้ึน 
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นายโฮ กวงปง ชี้แจงวา 
 
 อธิบายเพ่ิมเตมิวา ธุรกิจแปงไมสามารถผลิตไดตลอดท้ังป ซ่ึงตางกับการผลติวุนเสน การผลิตแปงจะทําไดใน

ชวงเวลาอันจํากดัตามปรมิาณหัวมันสําปะหลัง โรงงานผลติแปงมันสวนใหญจะตองหยุดการผลติประมาณ 3 
เดือน ดวยการพัฒนาโดยใชเทคโนโลยใีหมๆ มาชวยสนับสนนุเกษตรกร เพื่อใหมีปริมาณผลผลิตท่ีสม่ําเสมอ 
และมีปริมาณเพิ่มข้ึนดวย เราจะสามารถขยายระยะเวลาในการผลติออกไปอีก ซึ่งจะสามารถวัดผลไดใน
อนาคตเปนการเพิ่มผลผลิตของโรงงานของเราโดยการผลติไดเพิม่ข้ึน 

 
นายวีระ ไชยมโนวงศ ผูถือหุน 
 
 มีแนวโนมที่ราคาขายแปงจะลดต่ํากวาราคาวตัถุดิบ (หัวมันสําปะหลัง) หรือไม 

 
 หากเกษตรกรเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นท่ีไมใชมนัสําปะหลัง เราจะสามารถหาวตัถดุิบจากแหลงอ่ืนไดหรือไม 

 
 ขอใหคุณ โฮ ชี้แจงความคืบหนาของการสรางโรงงานท่ีเวียดนาม กัมพูชา และโครงการ bio energy 

 
นายโฮ เรน ฮวา ชี้แจงวา 
 
 ขอช้ีแจงถึงการขยายธุรกิจในตางประเทศเปนลําดับแรก ในปนี้เราจะเปด 2 โรงงาน ท่ีแรกคือโรงงานมันเสน

ขนาดเล็กท่ีกัมพชูา ซ่ึงในระยะถัดไป 3-5 ป จะขยายเปนโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง เปนการใชความ
ไดเปรียบจากหัวมันสด ซ่ึงเปนวัตถดุิบหลกัทีม่ีอยูมากในกมัพูชา 
 

 สําหรับธุรกิจอาหารในเวียดนามซึ่งปจจุบันนําเขาจากประเทศไทย เราจะเปดโรงงานผลติวุนเสนในชวงปลายป
น้ีเพื่อตอบสนองการบริโภคของตลาดภายในประเทศเวียดนาม 
 

 ในชวงเดือนมถินุายน และกรกฎาคม การขยายกําลังการผลติกลูโคสท่ี Tayninh จะเสร็จสมบูรณโดยขยายจาก
วันละ 100 ตันในปท่ีแลวเปนประมาณ 140-150 ตันตอวันในปน้ี 

 
 สําหรับคําถามเร่ืองการบริหารจัดการ demand และ supply รวมทั้งปจจัยท่ีควบคุมได และควบคุมไมได ขอ

เรียนชี้แจงวากรณีท่ีเราขายสินคาไปประเทศจีน เราขายภายใตตราสินคาหรือแบรนด เราไมไดขายแบบ OEM 
หรือไมไดรับจางผลิตภายใตแบรนดอ่ืน ตามท่ีลกูคากําหนด เรามีตรากุหลาบ หรือ Rose Brand ซ่ึงเราขาย
ใหแกลูกคาในแบบ Business to Business (B to B) เราไมไดขายใหแกผูบริโภคโดยตรง หรือ ท่ีเรียกวา 
Business to Customer (B to C) เราสามารถทํากําไรไดถึงรอยละ 10-20  Rose Brand ของเราเปนการขาย
ใหแกกลุมลกูคาหลักในจีน ในปท่ีผานมาเราเปด sale office ของเราในจีน ในเร่ืองของการจัดการเราเช่ือวาเรา
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ควบคมุไดระดับหน่ึง เชน กลุมลกูคาหลกั ความเชื่อมั่นในแบรนด และความสมัพนัธอันดีกับกลุมลูกคาหลกั ใน
ดาน supply วัตถดุิบหลกัถึงแมเราไมไดปลกูมนัสําปะหลังเอง เนื่องจากการเพาะปลูกเปน รูปแบบท่ีตางกับ
ธุรกิจของเรา รวมท้ังประเด็นตนทุนพื้นที่เพาะปลูก ดังน้ันกลยุทธของเราจึงเปนการสงเสริมใหเกษตรกรเปนผู
ปลูกตามท่ีทานประธาน และคุณอํานาจไดช้ีแจงแลววาเปนการเพ่ิมปริมาณการผลิตโดยขยายชวงเวลาที่ผลติ 
และทําใหมีวัตถดุิบปอนเขาสูโรงงานอยางสม่ําเสมอท้ังป รวมท้ังเพิ่มเปอรเซ็นตเชื้อแปง ในอดีตหลายโรงงาน
ในไทยรับซื้อหัวมันจากพอคาคนกลางซึ่งหัวมันเหลาน้ันมกัจะไมสด และเปอรเซ็นตเช้ือแปงลดลง เราพยายาม
พัฒนาสงเสริมใหเกษตรกรนําหัวมันมาขายเองโดยไมตองผานพอคาคนกลาง ซึ่งเปนผลดีท้ังเกษตรกรและ
บริษัท ซึ่งสามารถรับซ้ือไดโดยตรงจากเกษตรกรไมตองรอถึง  2 วัน เกษตรกรสามารถขายหัวมนัสดใหโรงงาน
ภายใน 1 วัน ซ่ึงเปนการพัฒนาความสัมพันธอันดีระหวางเกษตรกรกับบริษัทในระยะยาวดวย 
 

นายชรพล จันทร ผูถือหุน 
 
 สอบถามวาบริษทัมีการนํา business model ท่ีรวมมือกับเกษตรกร ไปดําเนินการในประเทศเวียดนาม หรือ

กัมพูชา หรือไม 

 
 ขอมูลกําลังซื้อ ความตองการผลิตภัณฑของบริษัท และปริมาณหัวมัน ของประเทศลาว และเมียนมา รวมทัง้

แผนการลงทุนในสองประเทศน้ี 
 

นายโฮ เรน ฮวา ชี้แจงวา 
 
 เราพิจารณาตลาดในลาว และเมียนมาเปนสองดาน ดานแรกเปนการบริโภคในประเทศเราศึกษาถึงกําลังซื้อใน

ประเทศ และอีกดานเปนการศึกษาถึงศักยภาพท่ีจะเปนฐานการผลิตเพื่อสงออก ในวันน้ีสินคาของไทยวา       

มีขายอยูใน modern trade หรือรานคาปลีกสมัยใหมในเมียนมา การบริโภคหรือกําลังซื้อในเมียนมาจะเปนตัว

บงช้ีสําหรับการลงทุนของเรา ซ่ึงอาจเปน 5-10 ปขางหนา แตในปจจุบัน เราไดเร่ิมสงออกไปเมียนมาผานทาง

ชายแดนแลวบางสวน และบางสวนผานชองทางอื่นๆ เรายังคงติดตามการเติบโตอยางใกลชิดสําหรับ 5-10 ป

ขางหนา 

 
ตลาดท่ีลาวก็เปนระยะยาวเหมือนกัน โดยสวนใหญเปนฐานการผลิตเพื่อสงออก เพราะไดเปรียบเร่ืองราคา
ตนทุนวัตถุดิบ อยางไรก็ตามในระยะแรกสําหรับ 3-5 ป เรายังคงมีเปาหมายหลักท่ีกัมพูชา และเวียดนาม
บางสวนเพราะการคมนาคมและตนทุนคาขนสง เรากําลังศึกษาถึงเสนทางการขนสงสินคาจากลาวมา       
แหลมฉบัง หรือจากลาวไปโฮจิมินห ซ่ึงอาจจะแพงข้ึนเล็กนอยแตในระยะยาวเราจะตองศึกษาถึงโอกาสเหลาน้ี 
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สําหรับเร่ืองความสมัพันธกับเกษตรกร เราตองทําใหมากท่ีสดุท่ีจะมากได เพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน เราจะใช
เทคโนโลยี ในการสรางโอกาสและความสะดวก ใหท้ังไทยวาในฐานะผูผลิตและเกษตรกรดวย เพื่อประโยชน
ของทุกฝาย เรายังมคีวามมุงมั่นท่ีจะพัฒนาสิ่งเหลาน้ีในตลาดหลกัทุกแหง 
 

นายวัตสันต พงศวราภา ผูถือหุน 
 
 ตามท่ีเขาใจสินคาหลักของบริษัทคือแปงมัน และวุนเสน อยากทราบขนาดของตลาด และคุณภาพคือที่ใด และ

แหลงของวัตถุดบิสําคัญในโลก มีที่ใดบาง 
 

นายโฮ เรน ฮวา ชี้แจงวา 
 
 ธุรกิจแปงสงออกประมาณรอยละ 80 โดยใชวัตถดุิบในประเทศรอยละ 100 เราใชหัวมันสําปะหลังในไทย        

ในหลายจังหวดัไดแก กาฬสินธุ ขอนแกน อุดรธานี เราสงออกประมาณรอยละ 80 ไปในตลาดตางประเทศ 
 
ธุรกิจอาหาร เราผลติวุนเสน ซ่ึงทํามาจากแปงหลายชนดิ รวมทั้งแปงมันสําปะหลัง แปงมันฝร่ัง แปงถั่วเขียว    
ซ่ึงบางสวนเปนการซ้ือจากในประเทศ บางสวนนําเขาจากตางประเทศ ในอดีตเราขายในประเทศเปนหลักถึง
รอยละ 80-90  ในขณะเดียวกันเรายังคงเติบโตไปในตลาดใหมไดแก การสงออกวุนเสน และกวยเตีย๋ว          
ไปเวียดนาม 
 

นายโฮ กวงปง ชี้แจงวา 
 
 ขอเพิ่มเติมสําหรับคําถามท่ีผูถือหุนทานอื่นอาจจะสนใจดวย เกี่ยวกับกลยุทธในอนาคตของหัวมันสําปะหลัง 

และวุนเสนท่ัวโลก สิ่งแรกที่ควรทราบคือมีธุรกิจแปงแค 3 ประเภทใหญๆ ในโลกน้ีโดยไมรวมขาวหรือขาวสาลี 

หรือแปงอื่นท่ีผูคนสามารถกินได แปงที่ใชในอุตสาหกรรมหมายถึงแปงท่ีใชเปนวัตถดุิบเพื่อผลติสนิคาอ่ืนๆ โดย

หลักแลวมี 3 ชนิดคือแปงขาวโพดในอเมริกาเหนือ แปงมันฝร่ังในยุโรป และแปงมันสําปะหลังในภูมิภาค       

เขตรอน ซึ่งไดแกบราซิล อินโดนีเซีย แตไทยเปนแหลงสงออกแปงมันสําปะหลังท่ีใหญท่ีสุด แปงมันสําปะหลัง

จึงมีศกัยภาพมากในระยะยาวเพราะมีคูแขงแคแปงขาวโพดและ แปงมันฝร่ังเทาน้ัน อุตสาหกรรมกระดาษ และ

สิ่งทอซ่ึงใชแปง modified ก็เปนตัวอยางสําหรับอุตสาหกรรมท่ีใชแปงมันสําปะหลังดดัแปร  

 
 สําหรับวุนเสน ซึ่งนิยมบริโภคกนัมากในแถบเอเชีย ในยุโรปและอเมริกาบริโภคนอยมาก ยกเวน ผูคนแถบ

อาเซียนท่ีไปอาศัยอยูในแถบน้ัน แตท่ีสําคัญท่ีควรทราบคือวุนเสนเปนอาหารท่ีไมมกีลูเตน ซ่ึงอาหาร     
ประเภทน้ีกําลังเปนท่ีนิยมของกลุมคนที่รักสุขภาพ ในหลายๆ ท่ีแถบยุโรปเราจะพบวาผูคนมักจะกลาวถึง
กวยเตีย๋วท่ีไมมกีลูเตนซ่ึงท่ีจริงแลวกค็ือวุนเสนนัน่เอง ดังน้ันวุนเสนไมไดเปนท่ีนิยมเฉพาะในแถบอาเซียนแตยัง
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เปนอาหารประเภทกวยเตีย๋วหรืออาหารท่ีไมมีกลูเตน ซ่ึงเราคาดวาจะสามารถเติบโตสูกลุมคนท่ีรักสุขภาพแถบ
ตะวันตกดวย ดงัน้ันวุนเสนจะเปนสินคาท่ีมีอนาคตสดใส เรากําลังหาทางท่ีจะทําใหวุนเสนเปนท่ีรูจักมากข้ึนใน
รูปแบบของกวยเตี๋ยวหรืออาหารท่ีไมมีกลูเตนสําหรับตลาดในแถบตะวันตก 

 
นายมานิตย เลศิสาครศิริ ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 
 
 ในโครงสรางของบริษัท มีบริษัทท่ีถือครองท่ีดินอยูถึง 26 บริษัท อยากทราบวาบริษัทมีแผนจะใหเกษตรกรมา

ทํา contract farming ในท่ีดินของบริษัทหรือไม และจะมีแผนอยางไรในอนาคตเพ่ือจะใหเปนประโยชนตอ      
ผูถือหุน 
 

นายโฮ เรน ฮวา ชี้แจงวา 
 
 บริษัทยอยเหลาน้ันสวนใหญตั้งมามากกวา 20-30 ปแลว เราแบงทรัพยสินเปน 2 ประเภทใหญๆ ไดแก

ทรัพยสินหลกั และทรัพยสินท่ีไมไดใชในการดําเนินงาน  

 
ทรัพยสินหลักเราใชในการผลิตแปง กวยเตี๋ยวและวุนเสน ซึ่งมีอยูหลายแหงในประเทศไทย สําหรับทรัพยสินที่
ไมใชทรัพยสินหลัก ซึ่งเราไมไดมีแผนจะใชเปนท่ีตั้งโรงงาน เราจะดําเนินการขายซึ่งเร่ิมขายแลวในปผานมา
และดําเนินการตามแนวทางของคณะกรรมการ ในการท่ีจะบริหารจัดการกับทรัพยสินท่ีไมไดใชในการ
ดําเนินงานในธุรกิจหลักของไทยวา 
 

เมื่อไมมผีูถือหุนทานใดมีขอซักถามอีก และเน่ืองจากวาระนี้เปนวาระเพื่อรับทราบ จึงไมมีการลงคะแนนเสียงใน
วาระนี้ ดร. เศรษฐไสย จึงขอใหท่ีประชุมรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สําหรับป 2559 
 
ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สําหรับป 2559 

วาระที่ 3  พิจารณาและอนุมัติงบการเงนิของบริษัท สําหรับปสิน้สดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2559  ซึ่งผานการ
ตรวจสอบจากผูสอบบัญชี พรอมรายงานผูสอบบัญช ี

 
ดร. เศรษฐไสย  รายงานสรุปสาระสําคัญของงบการเงินของบริษัท สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559     ซึ่ง
ผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นแบบไมมีเงื่อนไขตอท่ีประชุม ตามท่ีปรากฏในรายงานประจําปของบริษัทท่ีไดจัดสง
ใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว 
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ดร. เศรษฐไสย แจงใหท่ีประชุมทราบวา งบการเงินของบริษัท สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ไดผาน
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท และไดผานการ
ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว ตามที่ปรากฏในสวน “งบการเงิน” ของรายงานประจําปท่ีไดจัดสงใหทานผูถือหุนทุก
ทานพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 
2560 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผานการตรวจสอบจาก
ผูสอบบัญชี 
 
ดร. เศรษฐไสย ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และผูถือหุนไดซักถามโดยมีประเด็นคําถาม/ตอบสรุปไดดังน้ี 

 
นายสภุศักดิ์ จลุละศร ผูถือหุน 
 
 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานตามที่ปรากฎในหนา 165 ของรายงานประจําป มีการจําแนกรายไดจาก

ลูกคาภายนอกจากประเทศจีน ซ่ึงระบุวามียอดขาย 55 ลานบาทในป 2559 สวนในป 2558 ไมมีรายการนี้     
ขอสอบถามวารายการน้ีคือสวนของไทยวาไชนา หรือไม 

 
นางอรอนงค วิชชชุาญ ช้ีแจงวา 
 
 รายการนี้เปนสวนของ Thai Wah International Shanghai ซึ่งเปดดําเนินการเมื่อเดือนสิงหาคม ปท่ีผานมาจึง

ไมมีขอมูลเปรียบเทียบ 
 
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม ดร. เศรษฐไสย จึงเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมติในวาระน้ี ดังนี้ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซ่ึงผานการตรวจสอบ
จากผูสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังน้ี  

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสยีง * 

 อนุมัต ิ 592,109,209 100.00%  

 ไมอนุมัติ - 0.00%

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 592,109,209 100.00%  
 
 งดออกเสยีง 2,890,700  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 594,999,909  
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หมายเหตุ: * ขอบังคับของบริษัทระบุวา มติของที่ประชุมผูถือหุนในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของ 
ผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 4  พจิารณาและอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล 

 
ดร. เศรษฐไสย รายงานตอที่ประชุมวา จากผลการดําเนินงานในรอบป 2559 ท่ีผานมา บริษัทมีกําไรสุทธิท้ังสิ้น 669 
ลานบาท ตามท่ีปรากฏในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของงบการเงินรวม สําหรับปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทแลว       
 
เมื่อพิจารณาจากกําไรสุทธิดังกลาวประกอบกับแผนการขยายงานและขอตกลงในการชําระหน้ีของบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 อนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสะสม 
สําหรับงวดปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ดังน้ี 
 
ก) เงินปนผลจายใหแกผูถือหุนในอัตรา 0.30 บาทตอหุน สําหรับ 880,420,930 หุน รวมเปนเงินปนผลจาย

ท้ังสิ้น 264,126,279.00   บาท 
 
ท้ังนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิท คร้ังท่ี  3/2559 เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2559 ไดมมีติอนมุตัิใหจายเงินปน
ผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนในอัตรา 0.09 บาทตอหุน รวมเปนเงิน 79,237,883.70 บาท ซึ่งบริษัทได
จายเงินปนผลระหวางกาลดังกลาวใหแกผูถือหุนแลว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ดังน้ัน คงเหลือเงินปนผล
จายใหแกผูถือหุนสําหรับงวดปสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ในอัตรา 0.21 บาทตอหุน รวมเปนเงิน 
184,888,395.30 บาท 
 

ข) เงินกําไรสะสมที่เหลือ ใหเปนเงินกําไรสะสมตอไป 
 

ดร. เศรษฐไสย แจงท่ีประชุมวา บริษัทจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุนของ
บริษัท ณ วันท่ี 2 พฤษภาคม 2560  ซ่ึงเปนวันท่ีคณะกรรมการกําหนดใหเปนวันกําหนดรายช่ือผูถือหุน ท่ีมีสิทธิรับ
เงินปนผล (Record Date)   และกําหนดใหวันที่ 3 พฤษภาคม 2560  เปนวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อให
รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225  ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการ
แกไขเพ่ิมเติม) และกําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี  19 พฤษภาคม 2560 

 
ท้ังน้ี  เงินปนผลที่เสนอใหจายโดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานทั้งป สําหรับปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
ดังกลาวสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทและคิดเปนสัดสวนรอยละ 39.5 ของกําไรสุทธิของ          
งบการเงินรวมจากผลการดําเนินงานท้ังป 2559  
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นอกจากน้ี บริษัทไดจัดสรรกําไรสุทธิประจําปไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายครบเต็มจํานวนรอยละ 10 ของ           
ทุนจดทะเบียนของบริษัทแลวตามขอบังคับของบริษัทขอ 48  จึงไมมีความจําเปนตองจัดสรรกําไรสุทธิไวเปนทุน
สํารองตามกฎหมายอีก  
 
ดร. เศรษฐไสย ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และผูถือหุนไดซักถามโดยมีประเด็นคําถาม/ตอบสรุปไดดังน้ี 
 
นายประกาศเกียรติ พิสิฐพันพร ผูถือหุน 
 
 สอบถามวาในปนี้จะมีการจายปนผลอกีครั้งหรือไม นอกเหนือจากที่จายในคราวนี้ 0.21 สตางคตอหุน 

 
นายโฮ เรน ฮวา ชี้แจงวา 
 
 กอนอ่ืนตองขออธิบายเร่ืองนโยบายเงินปนผลของบริษัท ซ่ึงเราจะจายเงินปนผลมากข้ึนทุกป ซึ่งเราไดเปรียบ

เทียบอัตราการจายเงินปนผล เราเปนบริษัทท่ีมีกระแสเงินสดที่แข็งแกรงภายใน 3-5 ปขางหนาเราจะยังคง

สามารถจายเงินปนผลมากข้ึนไดทุกป นักลงทุนจะสามารถคาดการณถึงอัตราการจายเงินปนผลไดลวงหนา 

 
สําหรับการจายเงินปนผลระหวางกาลหรือไมน้ัน เราไมสามารถตอบไดเน่ืองจากคณะกรรมการจะเปน            
ผูตัดสินใจจากขอมูลท่ีนําเสนอโดยฝายจัดการ เพื่อใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี 

 
เมื่อไมมผีูถือหุนทานใดมีขอซักถาม ดร. เศรษฐไสย จึงเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมตใินวาระนี้ ดังน้ี 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง  

ลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสะสม สําหรับงวดปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และการ
จายเงินปนผลในอัตรา 0.21 บาทตอหุน ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยมีรายละเอียดของผลการ      
นับคะแนน ดังน้ี  

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสยีง * 

 อนุมัต ิ 594,996,836 100.00%  

 ไมอนุมัต ิ - 0.00%  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 594,996,836 100.00%  
 
 งดออกเสยีง -  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 594,996,836  
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หมายเหตุ: * ขอบังคับของบริษัทระบุวา มติของที่ประชุมผูถือหุนในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของ 
ผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 5 พจิารณาและอนุมัตเิร่ืองเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท 
 
 วาระที่ 5.1               เลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ถงึกาํหนดออกตามวาระ 

 
ดร. เศรษฐไสย แจงใหท่ีประชุมทราบวา ขอบังคับบริษัทขอที่ 17 กําหนดวา ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ
ถือหุนแตละคนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง และผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมด
เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได และ
ขอบังคับบริษัทขอท่ี 18 กําหนดวา ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนอัตรา    
1 ใน 3 และกรรมการที่ออกจากตําแหนงไปนั้นอาจไดรับเลือกตั้งเขามาเปนกรรมการใหมได โดยในการประชุม
สามัญผูถือหุน ประจําป 2560 น้ี มีกรรมการท่ีถึงกําหนดออกตามวาระจํานวน 4 ทาน ไดแก  
 
1) นายโฮ กวงจิง กรรมการ               
2) นายโฮ เรน ฮวา กรรมการ 
3) ดร. เศรษฐไสย เศรษฐการุณย กรรมการ  
4) ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง และ

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  
 
ท้ังน้ี ประวัติโดยยอของกรรมการที่ถึงกําหนดออกตามวาระทั้ง 4 ทาน ปรากฏตามส่ิงทีส่งมาดวย 3 ของหนังสอื   
นัดประชุมท่ีไดจดัสงใหกับผูถือหุนแลว 
 
ดร. เศรษฐไสย แจงท่ีประชุมเพิ่มเติมวา จากประสบการณ  ความรู  และการอุทิศตนของกรรมการซึ่งถึงกําหนดออก
ตามวาระทั้ง 4 ทาน ใหแกบริษัทท่ีผานมา  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน 
ประจําป 2560 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกําหนดออกตามวาระในคราวนี้ท้ัง 4 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการบริษัทตอไปอีกวาระหน่ึง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยไมรวม
กรรมการผูมีสวนไดเสีย 
 
ดร. เศรษฐไสย ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และผูถือหุนไดซักถามโดยมีประเด็นคําถาม/ตอบสรุปไดดังน้ี 
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นางสาววนิดา วงศสวรรคพร ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมอาสาพิทักษสิทธ์ิผูถอืหุน 
 
 การแตงตั้งกรรมการอิสระ ผูที่ถูกเสนอช่ือใหเปนกรรมการอิสระในคร้ังน้ี มีจุดเดนในเร่ืองใด และมีกรรมการ

อิสระที่อยูในวาระเกิน 9 ปติดตอกันหรือไม 
 
นายโฮ กวงปง ชี้แจงวา 
 

 เปนการนําเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ซึ่งตัดสินใจจากการพิจารณาถึงจุดแข็ง 
จุดออน และการอุทิศตนของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นในการตัดสินใจของคณะกรรมการ  สรรหา
และกําหนดคาตอบแทน ผลการดําเนินงานท่ีดีของบริษัทไดแสดงใหเห็นชัดเจนอยูแลว สําหรับ  ดร. ชิงชัย ผูซึ่ง
ไดรับการเสนอช่ือใหกลับเขาเปนกรรมการใหมอีกวาระหน่ึงน้ันเปนผูท่ีไดรวมงานกับเรา ทํางานใหกับบริษัท
ไทยวา ตั้งแตเรายังเปนบริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน) และภายหลังการควบกิจการเปนบริษัท    
ไทยวา จํากัด (มหาชน) แลวจึงถือวา ดร. ชิงชัย เปนกรรมการในบริษัทนี้ 2 ป และในโอกาสนี้ผมขอแนะนํา
กรรมการอิสระทานใหมของบริษัท ซึ่งผานการคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน      
ซ่ึงคัดเลือกจากผูสมัครจํานวนมาก ทําใหเห็นวานอกจากกรรมการที่ทํางานกับเรายาวนานแบบ ดร. ชิงชัย เราก็
ยังมีกรรมการทานใหมที่เราแนะนําใหทานรูจัก ซึ่งจะเปนประโยชนอยางมากตอคณะกรรมการในบริษัทน้ี 
 

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม ดร. เศรษฐไสย จึงเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมติในวาระน้ี ดังนี้ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกําหนดออกตามวาระในคราวน้ีท้ัง 4 ทาน ไดแก นายโฮ       
กวงจิง  นายโฮ เรน ฮวา  ดร. เศรษฐไสย เศรษฐการุณย  และดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ กลับเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการบริษัทตอไปอีกวาระหน่ึง โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนนแยกเปนรายบุคคล 

ดังน้ี 
 

1) นายโฮ กวงจงิ 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสยีง * 

 อนุมัต ิ 596,278,465 99.50%  

 ไมอนุมัต ิ 3,015,902 0.50%  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 599,294,367 100.00%  
 

 งดออกเสยีง 9,685  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 599,304,052  
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2)    นายโฮ เรน ฮวา 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสยีง * 

 อนุมัต ิ 597,164,065 99.64%  

 ไมอนุมัต ิ 2,130,302 0.36%  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 599,294,367 100.00%  
 

 งดออกเสยีง 9,685  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 599,304,052  
 
3)  ดร. เศรษฐ์ไสย เศรษฐการุณย์ 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสยีง * 

 อนุมัต ิ 594,351,565 99.50%  

 ไมอนุมัต ิ 3,015,902 0.50%  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 597,367,467 100.00%  
 

 งดออกเสยีง 9,685  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 597,377,152  
 
4)    ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสยีง * 

 อนุมัต ิ 596,179,367 99.80%  

 ไมอนุมัต ิ 1,188,100 0.20%  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 597,367,467 100.00%  
 

 งดออกเสยีง 9,685  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 597,377,152  
 
หมายเหตุ: * ขอบังคับของบริษัทระบุวา มติของท่ีประชุมผูถือหุนในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของ         
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 5.2  ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการที่ดํารงตาํแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท กรรมการที่ดาํรง
ตําแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และกรรมการที่ดํารงตําแหน่ง
ในคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 
ดร. เศรษฐไสย แจงใหท่ีประชุมทราบวา ตามท่ีท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559  
ไดมีมติอนุมัติใหคงคาตอบแทนกรรมการแยกเปนรายประเภทและตําแหนงกรรมการ โดยใหมีผลตั้งแตวันที่             
1 มกราคม 2559 เปนตนไป และใหมีผลเปนเชนน้ีตลอดไปในแตละป จนกวาที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทจะมีมติเปน
อยางอื่น โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 
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 
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คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดทบทวนคาตอบแทนที่ไดรับอนุมัติตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2559  โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเมื่อเทียบกับในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความรับผิดชอบของ
กรรมการในแตละตําแหนง และไดเสนอแนะใหเพิ่มคาตอบแทนตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 
ดังกลาวขางตนอีกรอยละ 6 ในแตละตําแหนงของกรรมการและปดเศษคาตอบแทนดังกลาวใหใกลกับจํานวน 
1,000 บาทมากท่ีสุด โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2560 เปนตนไป และใหมีผลเปนเชนน้ีตลอดไปในแตละป 
จนกวาท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทจะมีมติเปนอยางอื่น โดยมรีายละเอียดดังน้ี  
 
คณะกรรมการบริษัท 

ตําแหนง 
คาตอบแทน/ 

คร้ังการประชุม/ทาน (บาท) 
เสนอตอที่ประชุม 2559*

ประธานกรรมการ 265,000 250,000 
กรรมการอิสระ 180,000 170,000
กรรมการท่ีมิไดเปนผูบริหาร 180,000 170,000
กรรมการท่ีเปนผูบริหาร  159,000 150,000 

 
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง  

ตําแหนง 
คาตอบแทน/

คร้ังการประชุม/ทาน (บาท) 
เสนอตอที่ประชุม 2559* 

ประธานกรรมการ 90,000 85,000 
สมาชกิ 48,000 45,000 

 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

ตําแหนง 
คาตอบแทน/

คร้ังการประชุม/ทาน (บาท) 
เสนอตอที่ประชุม  2559* 

ประธานกรรมการ 90,000 85,000 
สมาชกิ 48,000 45,000 

                  *  คาตอบแทนที่ไดรับการอนุมัติตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจาํป 2559  

 
 
 
 



 
 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560                  หนา 22/25
บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 
 

      

 

ท้ังน้ี หากท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 ไมอนุมัติคาตอบแทนกรรมการตามท่ีเสนอ คาตอบแทนกรรมการ
ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 จะยังคงมีผลอยูตอไป 
 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 อนุมัติใหเพิ่มคาตอบแทนกรรมการ
สําหรับกรรมการซ่ึงดํารงตําแหนงในคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งดํารงตําแหนงในคณะกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี่ยง และกรรมการซึ่งดํารงตําแหนงในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ตามมติที่
ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 ดังกลาวขางตนอีกรอยละ 6 ในแตละตําแหนงของกรรมการและปดเศษ
คาตอบแทนดังกลาวใหใกลกับจํานวน 1,000 บาทมากท่ีสุด โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2560 เปนตนไป 
และใหมีผลเปนเชนน้ีตลอดไปในแตละป จนกวาท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทจะมีมติเปนอยางอื่น รายละเอียดตาม
การเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
 
ดร. เศรษฐไสย ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แตไมมีผูถือหุนซักถามในวาระนี้ 
 
เมื่อไมมผีูถือหุนทานใดมีขอซักถาม ดร. เศรษฐไสย จึงเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมตใินวาระน้ี ดังน้ี 

 
มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนคะแนนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนและ      

ผูรับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติใหเพิ่มคาตอบแทนสําหรับกรรมการซึ่ง
ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการบริษัท กรรมการซ่ึงดํารงตําแหนงในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร      
ความเสี่ยง และกรรมการซึ่งดํารงตําแหนงในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ตามมติที่
ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป  2559 อีกรอยละ 6 ในแตละตําแหนงของกรรมการและปดเศษ
คาตอบแทนดังกลาวใหใกลกับจํานวน 1,000 บาทมากท่ีสุด โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2560 เปน
ตนไป และใหมีผลเปนเชนนี้ตลอดไปในแตละปจนกวาท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทจะมีมติเปนอยางอื่น 
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ 

 
และมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้  

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสยีง * 

 อนุมัต ิ 593,062,113 100.00% 

 ไมอนมุัต ิ - 0.00%  

 งดออกเสยีง 10,896 0.00%  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 593,073,009 100.00%  
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หมายเหตุ: * ขอบังคับของบริษัทระบุวา มติของที่ประชุมผูถือหุนในการกําหนดคาตอบแทนใดๆ ท่ีจะจายใหแก
กรรมการ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 6 พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และการกาํหนดค่าสอบบัญชี สาํหรับปี 2560 
  
ดร. เศรษฐไสย แจงตอท่ีประชุมวา จากการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรนําเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 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 2560 โดยกําหนดคาสอบบัญชี
สําหรับป 2560 เปนจํานวนเงินทั้งสิ้นไมเกิน 2,200,000 บาท ซ่ึงมากกวาคาสอบบัญชีท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุม    
สามัญผูถือหุน ประจําป 2559 (จํานวนเงินทั้งสิ้นไมเกิน 2,000,000 บาท) รอยละ 10 ท้ังน้ี คาตอบแทนผูสอบบัญชีมี
เพียงคาสอบบัญชีเทาน้ัน         
 
ทั้งน้ี ประวัติโดยยอของผูสอบบัญชีท้ัง 5 ทาน ไดจัดสงใหผูถือหุนทุกทานแลว ปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 6  ของ
หนังสือนัดประชุม 
 
ดร. เศรษฐไสย ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แตไมมีผูถือหุนซักถามในวาระนี้ 
  
เมื่อไมมผีูถือหุนทานใดมีขอซักถาม  ดร. เศรษฐไสย จึงเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมตใินวาระนี้ ดังน้ี 
 
มติ ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และการกําหนดคาสอบบัญชี สําหรับป 2560 ตามรายละเอียดที่
เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังน้ี  

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสยีง * 

 อนุมัต ิ 593,062,113 100.00%  

 ไมอนุมัต ิ - 0.00%  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 593,062,113 100.00%  
 

 งดออกเสยีง 10,896  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 593,073,009  
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หมายเหตุ: * ขอบังคับของบริษัทระบุวา มติของที่ประชุมผูถือหุนในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของ         
ผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 7 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ที่เหมาะสม ถามี 
 
ดร. เศรษฐไสย  ไดสอบถามผูถือหุนวา มีผูถือหุนทานใดประสงคจะเสนอเร่ืองอ่ืนใดเขาสูท่ีประชุมหรือไม แตไมมี 
ผูถือหุนทานใดเสนอเร่ืองอ่ืนใดเขาสูที่ประชุมอีก  
 
ดร. เศรษฐไสย ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามในเรื่องอ่ืนๆ และผูถือหุนไดซกัถามโดยมีประเด็นคําถาม/ตอบสรุปได
ดังนี้  
 
นายณกรณ วิภูษณวรรณ ผูถือหุน 
 
 เดิมท่ีผมมกัจะซ้ือวุนเสนยี่หอทาเรือ ซึ่งคุณภาพดีกวาของบริษทั และราคาก็สงูกวา เมื่อเปรียบเทียบกับตรา

มังกรคูของบริษัท จึงขอสอบถามวาเปนไปไดมัย้ท่ีเราจะผลิตวุนเสนท่ีมคีุณภาพดีกวามังกรคู ใหเปนลักษณะ 
Super Premium อาจมี สวนแบงทางการตลาดเพิ่มข้ึนสําหรับผูบริโภคท่ีตองการบริโภคสินคาท่ีมีคุณภาพสูง 
 

ดร. เศรษฐไสย เศรษฐการุณย ช้ีแจงวา 
 
 ในฐานะที่เปนอดีตกรรมการผูจดัการ ธุรกิจอาหาร ขอเรียนชี้แจงวา ตามท่ีผูถือหุนแจงวาวุนเสนทาเรือมี

คุณภาพดกีวา เขาใจวาเปนความชอบสวนบุคคล สําหรับสวนของบริษัทน้ัน เราไดติดตามประเมินคุณภาพของ
คูแขงในทุกไตรมาส เรายังยืนยันวาวุนเสนตรามังกรคูของเราไมไดดอยไปกวาของคูแขงในขณะท่ีราคาสูงกวา
เราถึง 3-4 เทา อยางไรกต็ามสาํหรับเร่ืองวิธีการพัฒนาผลิตภณัฑใหมีคุณภาพดีกวาตรามังกรคูน้ัน ขอรับเปน
โจทยใหทางฝาย R&D รับไปพิจารณา 

 
หลังจากไมมีผูถอืหุนทานใดมีขอซักถาม และเสนอเร่ืองอื่นใดตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีก ดร. เศรษฐไสย ไดสงที่ประชุมกลับให
ประธานฯ ท่ีประชุม 
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ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานท่ีมาประชุม และกลาวปดประชุม   

 
ปดประชุมเวลา 12.17 น. 

 
 
 

โฮ กวงปง   
(นายโฮ กวงปง)   
ประธานท่ีประชุม 

 
 

 
 

                 
              มณี ลือประเสริฐ   
(นางสาวมณี ลอืประเสริฐ) 

ผูบันทึกการประชุม 

 
 
 
 


