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บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผูถอืหุน ประจําป 2562  

 
 
 

วันและเวลา    
 

วันศกุรที่ 26 เมษายน 2562 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 2562 (“ประธานฯ”)   
 

ประธานฯ แถลงตอท่ีประชุมวา มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมจํานวน 301 ทาน นับจํานวนหุนได 676,981,499 หุน        

คิดเปนรอยละ 76.90 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดจํานวน 880,420,930 หุน ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของ

บริษัท ประธานฯ กลาวเปดประชุม  
 

เพื่อความสะดวกสําหรับทานผูถอืหุน  ประธานฯ ไดเชิญ ดร. เศรษฐไสย เศรษฐการุณย (“ดร. เศรษฐไสย”) รองประธานกรรมการ
บริษัท กลาวแนะนํากรรมการของบริษัท Group Chief Financial Officer ท่ีปรึกษากฎหมาย และผูสอบบัญชีของบริษัท ซึ่งไดเขา

รวมประชุม พรอมท้ังนําเสนอวาระตางๆ ตั้งแตวาระที่ 1 จนถึงวาระที่ 7 และทุกๆ วาระการประชุมตอท่ีประชุมเปนภาษาไทย  
 

ดร. เศรษฐไสย ไดแนะนํากรรมการ Group Chief Financial Officer ที่ปรึกษากฎหมาย และผูสอบบัญชีของบริษัท ซึ่งไดเขารวม

ประชุม ดังน้ี 
 

กรรมการ 

1. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสียง และกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน 

2. ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน 

3. นายสุภัค ศิวะรักษ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง  และกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน

4. นายชนินทร อรรจนานันท  กรรมการอิสระ  

5. นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล   กรรมการอิสระ 

6. นายโฮ เรน ฮวา  กรรมการ และ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

7. นายอํานาจ สุขประสงคผล กรรมการ และ กรรมการผูจัดการ (ธุรกิจแปง) 

8. นายประทีป  เลิศวัฒนากิจกุล กรรมการ และ กรรมการผูจัดการ (ธุรกิจอาหาร) 
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9. นายสุรพล สุปรัชญา กรรมการ 

10. นายเอเรียล พี วีรา กรรมการ 

11. นายชานคราร ชานดราน กรรมการ 

 

Group Chief Financial Officer 

นางอรอนงค วิชชุชาญ 
 

ที่ปรึกษากฏหมาย 

นางสาววีระนุช ธรรมาวรานุคุปต  และทีมงาน จากบริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และพารทเนอรส จํากดั ซ่ึงจะทําหนาท่ีท่ีปรึกษา

กฎหมาย รวมท้ังตรวจสอบกระบวนการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียงสําหรับการประชุมคร้ังนี้ 
 

ผูสอบบัญชี 

นางสาวยุจิรา ตวัตน จากบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั ผูสอบบญัชีของบริษัท 
 

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 14 ทาน เขารวมประชุม 13 ทาน คิดเปนสัดสวนของกรรมการที่เขารวมประชุมรอยละ 92.86  
 

กอนที่จะนําเสนอวาระตางๆ ดร. เศรษฐไสย ไดขอใหเลขานุการบริษัทช้ีแจงใหท่ีประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียง

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. สําหรับผูถือหุนท่ีมาประชุมดวยตนเอง   และผูรับมอบฉันทะที่ไดรับมอบหมายใหออกเสียงลงคะแนนในหองประชุม           

เมื่อประธานแจงใหออกเสียงลงคะแนน ขอใหท่ีประชุมลงมติโดยใชบัตรลงคะแนนเสียง ตามวาระที่เกี่ยวของซึ่งไดแจกใหแลว  

ณ ชวงลงทะเบียน เพื่อออกเสียงลงคะแนนสําหรับวาระน้ันๆ โดยทําเคร่ืองหมายถูกในชอง “อนุมัติ” “ไมอนุมัติ” หรือ “งดออก

เสียง” ชองใดชองหน่ึง  ทั้งน้ี เฉพาะกรณีคัสโตเดี่ยนใหระบุจํานวนคะแนนเสียงในแตละชองที่ประสงคจะลงคะแนน  ลงช่ือ

ดานลางของบัตรลงคะแนนเสียง และสงคืนใหกับเจาหนาที่ของบริษัท 

3. ผูรับมอบฉันทะท่ีไดรับมอบฉันทะจากผูถือหุน โดยในหนังสือมอบฉันทะท่ีถือมาน้ัน ผูถือหุนไดออกเสยีงลงคะแนนไวลวงหนา

ในทุกวาระกอนเร่ิมการประชุมแลว ผูรับมอบฉันทะทานนั้น ไมตองออกเสยีงลงคะแนนในระหวางการประชุม เน่ืองจากบริษัท

ไดเก็บและบันทึกการออกเสยีงลงคะแนนตามท่ีระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแตชวงลงทะเบียนแลว  



 
 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562                  หนา 3/29
บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 
 

     

 

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

สําหรับผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะท่ีไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง  ใหลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงท่ีบริษัทไดแจกให 

ณ ชวงลงทะเบียน และยกมือใหเจาหนาท่ีของบริษทัไปเก็บบัตรลงคะแนน 

 

7. ในการนับผลการลงคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสียงที่ “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 

 

ในกรณีปกติซึ่งไดแกวาระที่ 1, 3, 4, 5.1 และ 6 ของหนังสือนัดประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังนี้ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของ     

ผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานกรรมการซึ่งเปนประธานในท่ีประชุมออก

เสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
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หากเปนกรณีการพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการในวาระที่ 5.2 ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียง

ทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน และกรณีการพิจารณาและอนุมัติการแกไขเปลี่ยนแปลง

วัตถุประสงคของบริษัท และการแกไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 3 เพื่อใหสอดคลองกับการแกไข

วัตถุประสงคของบริษัทในวาระท่ี 7 ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงคะแนน 

 
9. สําหรับผูถือหุนท่ีประสงคจะกลับกอน หรือไมอยูในหองประชุมในวาระใด ผูถือหุนทานนั้นสามารถใชสิทธิของตนได โดยสง

บัตรลงคะแนนเสียงลวงหนาใหกับเจาหนาท่ีของบริษัทกอนออกจากหองประชุม 

 

 คะแนนเสียงของจํานวนผูถือหุนในแตละวาระอาจไมเทากัน เน่ืองจากการทยอยเขาหองประชุมของผูถือหุนและผูรับมอบ

ฉันทะ ดังน้ัน จํานวนผูเขารวมประชุมในแตละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไมเทากัน 
 

10. กอนลงมติในแตละวาระ ทานประธานจะเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมซักถามในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับวาระนั้นๆ ตามความ

เหมาะสม 

 

ในกรณีท่ีผูถือหุนมีคําถามหรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีกําลังพิจารณาอยู ขอใหนําไปสอบถาม หรือใหความเห็นใน

วาระอ่ืนๆ ในชวงทายของการประชุม 

 

เพื่อใหสอดคลองกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและเพื่อความโปรงใส    ดร. เศรษฐไสย แจงตอท่ีประชุมวา  บริษัทไดมอบหมายให 

บริษัท  วีระวงค, ชินวัฒน และพารทเนอรส จํากัด  ทําหนาท่ีท่ีปรึกษากฎหมาย และตรวจสอบกระบวนการลงทะเบียนและการนับ

คะแนนเสียงของที่ประชุม และไดเชิญผูถือหุนเขารวมเปนพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในแตละวาระ  แตไมมีผูถือหุนทานใด

แสดงความจํานงเขารวมเปนพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง 

 

ดร. เศรษฐไสย ไดเร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 

 
วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 

 

ดร. เศรษฐไสย ไดเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถือหุน ประจําป 2561  ซ่ึงไดสงสําเนา

ใหทานผูถือหุนทุกทานพรอมหนังสือนัดประชุมแลว   ดร. เศรษฐไสย แจงที่ประชุมวาคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรนําเสนอท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถือหุน ประจําป 2561   

 

ดร. เศรษฐไสย ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แตไมมีผูถือหุนซักถามในวาระนี้ 

 

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม ดร. เศรษฐไสย จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาแลวลงมติในวาระนี้ ดังน้ี 
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มติ ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561  โดยมีรายละเอียดของผลการนับ

คะแนน ดังน้ี  

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสยีง * 

• อนุมัต ิ 677,229,717 100.00%  

• ไมอนุมัต ิ

• บัตรเสีย

- 

- 

0.00%  

0.00%   

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 677,229,717 100.00%  

 

 งดออกเสยีง 1,600  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 677,231,317  

 

หมายเหตุ: * ขอบังคับของบริษัทระบุวา มติของท่ีประชุมผูถือหุนในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของ 

ผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 2 พจิารณาและรับทราบรายงานกจิการของบริษัท สาํหรับปี 2561  

 

ดร. เศรษฐไสย ไดเชิญ นายโฮ เรน ฮวา กรรมการ และ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร รายงานกิจการของบริษัท สําหรับ

ป 2561 ใหที่ประชุมทราบ 

 

นายโฮ เรน ฮวา ไดรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทไทยวา สําหรับป 2561 โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏใน

รายงานประจําป 2561 ท่ีไดจัดสงใหผูถือหุนทุกทานพรอมหนังสือนัดประชุมแลว ซึ่งสามารถสรุปได ดังน้ี 

 
ผลการดําเนินงานของบริษัทไทยวา สาํหรับป 2561 
 
ภาพรวม  
 
• ยอดขายรวมของบริษัทในปนี้เพิ่มข้ึน รอยละ 16 จาก 6,265 ลานบาท เปน 7,248 ลานบาท เปนผลมาจากการ

เติบโตของธุรกิจแปงมันสําปะหลัง รอยละ 19 และธุรกิจอาหาร รอยละ 5 การเพิ่มข้ึนของยอดขายธุรกิจแปงมัน

สําปะหลังเกิดจากการรวมยอดขายท้ังปของบริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด (“TDC”) 
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• อัตรากําไรข้ันตนลดลงรอยละ 5 จากรอยละ 21 เปนรอยละ 16 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของกําไรขั้นตนของ

ธุรกิจแปงมันสําปะหลัง สืบเน่ืองจากสภาวะขาดแคลนหัวมันสาํปะหลังในประเทศไทย และกลุมประเทศ CLMV 

ทําใหราคาหัวมนัสําปะหลังเพิ่มข้ึนรอยละ 54 ในขณะท่ีราคาขายแปงมันสําปะหลังเพิ่มข้ึนรอยละ 38 

 

• คาใชจายในการขายและการบริหารเพิ่มข้ึน เปนผลมาจากการรวมคาใชจายท้ังปของ TDC และคาใชจายของ

บริษัทยอยในประเทศเวียดนามและประเทศกัมพูชา 

 

• รายไดอ่ืนๆ ที่ไมเกี่ยวของกับการดําเนินงานลดลง เน่ืองจากไมมีกําไรพิเศษจากการควบรวมกิจการ TDC 

จํานวน 118 ลานบาท ซ่ึงเกิดข้ึนในป 2560 

 
• กําไรสุทธิ 197 ลานบาท ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปกอน สาเหตุหลักจากกําไรข้ันตนของธุรกิจแปงมันสําปะหลัง

ลดลงและไมมีกําไรพิเศษจากการควบรวมกิจการ TDC จํานวน 118 ลานบาท ซ่ึงเกิดข้ึนในป 2560 

 
• กําไรตอหุนสําหรับป 2561 เปน 0.22 บาทตอหุน ในขณะท่ีป 2560 เปน 0.56 บาทตอหุน 

 
ธุรกิจแปง 

 

• รายไดจากการขายเพ่ิมข้ึนรอยละ 19 จาก 4,886 ลานบาท ในป 2560 เปน 5,832 ลานบาท ในป 2561 สาเหตุ

หลักจากการรวมยอดขายท้ังปของ TDC และราคาขายของแปงมันสําปะหลังท่ีเพิ่มข้ึน 

 

• ปริมาณการสงออกไปประเทศจีนและไตหวันลดลงรอยละ 4 และรอยละ 18 ตามลําดับ ซึ่งเปนผลจากภาวะขาด

แคลนหัวมันสาํปะหลังในประเทศไทย อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงมคีวามสามารถในการรักษาสวนแบงการตลาด

ไวได 

 

• สภาวะขาดแคลนหัวมันสําปะหลังในประเทศเวียดนามและประเทศกัมพูชา มีสาเหตุมาจากการระบาดของเช้ือ

ไวรัสใบดาง คาซาวา โมซาอิก (“CMV”) ซ่ึงคาดวาจะสงผลกระทบไปอีก 1-2 รอบการเพาะปลูก ในขณะที่

สภาวะขาดแคลนหัวมันสําปะหลังในประเทศไทยเปนผลมาจากราคาหัวมันสําปะหลังปรับตัวลงอยางมากใน

ระยะเวลา 2 ปท่ีผานมา สงผลใหเกษตรกรเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอ่ืน เชน ออย 

 

• กําไรข้ันตน รอยละ 13 ซ่ึงลดลงจากปท่ีแลว รอยละ 6 เปนผลมาจากราคาหัวมันสําปะหลังเพิ่มข้ึนจากปท่ีแลว 

ในขณะท่ีราคาขายแปงมันสําปะหลังมีการปรับเพิ่มข้ึนในอัตราท่ีนอยกวาราคาหัวมันสําปะหลัง บริษัทมีแผนที่

จะเพิ่มปริมาณการผลิตของผลิตภัณฑท่ีมีมูลคาสูง ซ่ึงไดแก กลูโคส แปงหยาบ สาคู และแปงมันสําปะหลังท่ีมี

คุณภาพสูงข้ึน เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาสินคาโภคภัณฑในระยะยาว 
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• กําไรสุทธิสําหรับป 2561 ลดลงรอยละ 72 จาก 401 ลานบาท ในป 2560 เปน 112 ลานบาทในป 2561 สาเหตุ

หลักจากกําไรขั้นตนของธุรกิจแปงมันสําปะหลังลดลง และไมมีกําไรพิเศษจากการควบรวมกิจการ TDC จํานวน 

118 ลานบาท ซึ่งเกิดข้ึนในป 2560 

 
ธุรกิจอาหาร 

 

• รายไดจากการขายเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 จาก 1,379 ลานบาทในป 2560 เปน 1,452 ลานบาทในป 2561 การเพิ่มข้ึน

ของรายไดจากการขายมาจากการเติบโตของผลติภัณฑท่ีขายในประเทศและตางประเทศ 

 

• ยอดขายภายในประเทศคิดเปนรอยละ 91 ของรายไดท้ังหมด ซ่ึงเติบโตรอยละ 3 เปนผลมาจากการขายวุนเสน

สดและเสนกวยเตี๋ยว ในขณะที่ปริมาณการสงออกเติบโตรอยละ 23 ในป 2561 เปนผลมาจากการขายเสน

กวยเตีย๋ว 

 

• กําไรสุทธิลดลงรอยละ 7 จาก 92 ลานบาท เปน 85 ลานบาท สวนใหญเปนผลมาจากการเปดดําเนินการของ

บริษัท ไทยวาเวียดนาม จํากดั ซ่ึงเปดดําเนินงานในเดือนเมษายน 2561 ในขณะท่ีกําไรจากธุรกิจภายในประเทศ

เพิ่มข้ึนรอยละ 9 

 

ดร. เศรษฐไสย รายงานความคืบหนาการเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการ

ทุจริตใหกับผูถือหุนทราบ ดังนี้ 

 

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 บริษัทไดนําสงแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการตอตานการคอรัปชั่นของบริษัทซึ่ง

ประธานคณะกรรมการบริษัทลงนามแลว  รวมท้ังเอกสารหลักฐานอางอิงตางๆ เพื่อประกอบการยื่นขอรับรองจาก

คณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต 2561 และตอมาเมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม 

2561 ที่ประชุมของคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต คร้ังท่ี 2/2561 ไดมีมติให

การรับรอง บริษัทไทยวา จํากัด (มหาชน) เปนสมาชิกของแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต 

โดยใบรับรองดังกลาวจะมีอายุ 3 ป นับจากวันที่มีมติใหการรับรอง 

 

ท้ังน้ี บริษัทยังคงมีการติดตามและทบทวนมาตรการตอตานการคอรัปช่ันอยางตอเน่ือง เพื่อใหการนํามาตรการ

ตอตานคอรัปชั่นไปปฏิบัติมีประสิทธิผล 

 

ดร. เศรษฐไสย ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และผูถือหุนไดซักถามโดยมีประเด็นคําถาม/ตอบสรุปไดดังน้ี 
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นายมานิตย เลศิสาครศิริ ผูถือหุน 

ขอคําชี้แจงในเร่ืองธุรกิจของบริษัท ดังน้ี 

• ภาวะขาดแคลนวัตถดุิบ โรคระบาด และราคาวัตถุดิบในปจจุบัน (ป 2562)   

• Market share ของผลติภัณฑ HVA  

• ในสวนของธุรกิจอาหาร บริษัทมีการพิจารณาหา Chanel Partner และมีการผลติสินคาในลกัษณะท่ีเปน OEM 

ใหกับลกูคาหรือไม  

• ตามท่ีปรากฎใน MD@A บริษัทมีการตั้งงบลงทุนไว 2,000 ลานบาท จะมีสวนท่ีเปนการควบรวมกิจการ (M&A) 

เทาไร 

 

นายโฮ เรน ฮวา ชี้แจงวา 

• สําหรับเร่ืองของวัตถดุิบ ในชวงคร่ึงแรกของปน้ีเราพบวามีปริมาณเพ่ิมข้ึนมากถงึประมาณ 20-30% และยังไม

พบการระบาดของไวรัส CMV ในประเทศไทย ยงัพบการระบาดอยูบางในกมัพูชาและ เวียดนามแตยังไมทําให

การผลติลดลงอยางมีนัยสําคัญ 

 

• ในสวน market share ของ HVA products ซึ่งหมายถึงแปงหยาบ สาคู กลูโคส และแปงโมดิฟายด โดยสวน

ของแปงหยาบและสาคูเรามี market share อยูในอันดับตนๆ ของประเทศไทย และสําหรับกลูโคสในเวียดนาม

ซ่ึงใชผลติเปนสารใหความหวานในเคร่ืองดืม่ และขนมหวานเราอยูในอันดับหน่ึงของเวียดนาม สวนของแปง

โมดิฟายด เราเพิ่งเขาทํารายการไดมาซ่ึงหุนของ TDC เพิ่มเตมิในสัปดาหนี้ ทําใหเราอยูใน top 5 ในประเทศ

ไทย เราคาดวาธุรกิจแปงโมดิฟายดจะสามารถเติบโตไดอีกในตลาดใหมๆ เชนจีน ญี่ปุน และอินโดนีเซีย  

 

• สวนของธุรกิจอาหารจะขอแบงเปน 2 สวน สวนแรกเปนของวุนเสนสด และวุนเสนแหง และสวนท่ีสองเปนเร่ือง

ของชองทางการจําหนาย เราเปนผูนําอันดับหน่ึงของวุนเสนสดโดยมีสวนแบงประมาณ 60-70% ของตลาดใน

ประเทศ และวุนเสนแหงเราอยูประมาณอันดับสอง  เรามกีารวางจําหนายสนิคาใหมภายใตกลุมของวุนเสน

แหง ในอดีต 10-15 ปท่ีผานมาเรามีสินคาเพียงวุนเสนแหงไมกี่ชนิด ซึ่งไดแก 80 กรัม 200 กรัม แตปจจุบันเรามี

มากข้ึน รวมท้ังในสวนของธุรกิจเสนกวยเตีย๋วซึ่งเราไดเริ่มตนเมือ่ไมกี่ปท่ีผานมา  

 

• ในเร่ืองของงบลงทุนในปนี้เราไดมีการเขาซ้ือแมสอดเมื่อตอนตนป โดยเปนการซื้อโรงงานในภาคตะวันตกของ

ไทยซ่ึงจะชวยใหผลประกอบการในครึ่งปแรกของเราดีข้ึน และเรามีการเขาซื้อหุนของ TDC เพิ่มเติมซึ่งทําใหเรา

ถือหุน 100% ใน TDC ซึ่งเปนธุรกิจแปงโมดิฟายด เรายังคงจะมีการเขาซ้ือกิจการหรือทรัพยสินเพิ่มข้ึนอีกซึ่ง

เปนไปตามกลยุทธของบริษัท ในสวนการขยายกิจการในกัมพูชา เราจะมีการสรางโรงงานผลิตแปงมัน

สําปะหลังและโรงไฟฟา อยางไรก็ตามผมขอยืนยันวาฝายจัดการภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการ     

เราบริหารเงินลงทุนอยางเครงครัด มีวินัย เราจะพิจารณาใหแตละโครงการมีผลตอบแทนตามเปาหมายในอีก 

3-5 ปขางหนา 
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Mr. James Hugh Alexander Hay ผูรับมอบฉนัทะจากผูถือหุน 
• ในปที่ผานมาท่ีประชุมไดอนุมตักิารออกหุนกู ไมเกิน 1,000 ลานบาท ซึ่งเราไมเห็นดวย แตไดสรุปกันวาจะเปน

การขออนุมัตไิวในหลักการ ไดทราบวาปจจุบันไดมีการออกหุนกูดงักลาวแลว 

 
นายโฮ เรน ฮวา ชี้แจงวา 

• ในสัปดาหน้ีเรามีการออกจําหนายหุนกูจํานวน 1,000 ลานบาท โดยมี rating BBB+ อัตราดอกเบ้ีย 4% เงินที่

ไดรับสวนหน่ึงใชเปนเงินทุนหมุนเวียน และอีกสวนเปนเงินลงทุนในการขยายกิจการ สําหรับการประชุมผูถือหุน

ในปนี้เราไมไดขออนุมัติเพื่อออกหุนกูอีก และจากการท่ีหุนกูของเรามียอดจองซื้อเปนจํานวนมาก เรามั่นใจวา

บริษัทมีภาพลกัษณท่ีดีท้ังในตลาดทุน และตลาดตราสารหนี้ เรามั่นใจวาดวยวินัยทางการเงินของเรา เราจะ

สามารถบริหารหน้ีจํานวนน้ีได 

 

Mr. James Hugh Alexander Hay ผูรับมอบฉนัทะจากผูถือหุน 
• ในอดตีบริษัทเรามีเงินสดจํานวนมาก แตปจจุบันเราจะเร่ิมเปนหน้ี 
 
นายโฮ เรน ฮวา ชี้แจงวา 

• ในทุกวันน้ีบริษัทยังคงมีฐานะการเงินท่ีแข็งแกรง เราใชเงินจํานวนหน่ึงในการซ้ือหุน TDC และจายเงินปนผล 

แตโดยพื้นฐานของบริษัทเรายังคงมีเงินสดเหลือ ซ่ึงเราใชไปเปนเงินทุนหมุนเวียนอีก 300-400 ลานบาท ในทุก

เดือนเราตองใชเงินสดเปนทุนหมนุเวียนเพื่อซ้ือวัตถดุิบ ในสวนของการบริหารหน้ี เรายังคงมีอตัราสวนหน้ีสิน

ตอทุนในอัตราท่ีต่ํา 
 
นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิกุล ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน   
• สอบถามวา ตามที่บริษัทไดออกหุนกู 1,000 ลานบาท ท่ีอัตราดอกเบ้ีย 4% น้ันมีระยะเวลากี่ป และจากการ

ออกหุนกูน้ีจะทําให debt to equity ratios เพิ่มข้ึนเปนเทาไร 

 

นายโฮ เรน ฮวา ชี้แจงวา 

• ผมขอใหคุณอรอนงค ตอบคําถามโดยสรุปในสวนของระยะเวลาและโครงสรางของหุนกู 

 

นางอรอนงค วิชชชุาญ ช้ีแจงวา 

• หุนกูท่ีเราออกจําหนายจํานวน 1,000 ลานบาทมีระยะเวลา 3 ป มีการจายดอกเบ้ียทุกๆ 6 เดือน 
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นายโฮ เรน ฮวา ชี้แจงวา 

• สําหรับความเห็นของผูถือหุนเกีย่วกับการนําเงิน 1,000 ลานบาทไปใชนั้น ขอเรียนวากลยทุธการลงทุนของ

บริษัทท้ังการทํา M&A และการขยายโรงงาน หรือการสรางโรงงานใหม เรามกีารทําเปนชวงๆ ไปในระยะเวลา 2 

หรือ 3 ป ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญโดยเราจะบริหารจัดการผลตอบแทนจากการลงทุน ทีมผูบริหารภายใตการกํากับดูแล

ของคณะกรรมการจะดูแล Debt to Equity Ratio, Debt to EBITDA และ Interest Coverage Ratio และ 

คงไวซึ่งความแข็งแกรงของงบการเงินในระยะยาว โดยจะดําเนินการอยางมีวินัยและระมัดระวัง 

 

Mr. James Hugh Alexander Hay ผูรับมอบฉนัทะจากผูถือหุน 
• การลงทุนประเภทน้ี จะมีอัตราผลตอบแทนประมาณเทาไร 

 

นายโฮ เรน ฮวา ชี้แจงวา 

• สําหรับ Thai Wah Group อัตราผลตอบแทนของ Investment capital (ROIC) อยูท่ีประมาณ 10-11% และ

สําหรับการลงทุนใหมก็จะมีอัตราผลตอบแทนที่สอดคลองกับกลุมบริษัทคือประมาณ 10-11% และจะมี

ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 7-8 ป 

 

นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิกุล ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน   
• ขอเพิ่มเติมวาในเมื่อการกูเงินเพื่อมาลงทุนน้ีทําใหบริษัทไดรับผลตอบแทน 10-11% แลวทําไมไมกูนานกวา     

3 ป 

 

นายโฮ เรน ฮวา ชี้แจงวา 

• จากการเปรียบเทียบกับผูออกหุนกูรายอื่น ท่ีปรึกษาทางการเงินของเราแนะนําวาเมื่อพิจารณาจากจํานวนเงิน

ท่ีเราจะออกหุนกู การกําหนดอายุหุนกูท่ี 3 ปนาสนใจท่ีสุดสําหรับนักลงทุน หากเปนการออกหุนกูในคร้ังหนา

เราอาจขยายเปน 3-5 ป ทั้งน้ีผลตอบรับเปนไปในทางบวกเน่ืองจากเราไดรับ rating ท่ี BBB+ และมีนักลงทุน

สนใจลงทุนในหุนกูเราถึง 3 เทา 

 

นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิกุล ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน   
• ผมเห็นวา Mr. James ควรจะสนับสนุนการออกหุนกูของบริษัท เน่ืองจากจายดอกเบ้ีย 4% แตไดผลตอบแทน       

10-12% และจะขอสอบถามเพิม่เติมวา หุนกูของบริษัทมีการซ้ือขายใน Secondary market หรือไม 

 

นางอรอนงค วิชชชุาญ ช้ีแจงวา 

• หุนกูของบริษัทไดจดทะเบียนใน Thai BMA แลวจึงสามารถซ้ือขายใน Secondary market ได 
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Mr. James Hugh Alexander Hay ผูรับมอบฉนัทะจากผูถือหุน 

• เมื่อครบกําหนด 3 ปบริษัทจะตองกูเงินจํานวน 1,000 ลานบาท เพื่อมาชําระคืนหุนกูอัตราดอกเบ้ียอาจเปน 

12% ดังนั้นในฐานะผูจัดการกองทุนเราจึงมีความกังวล เน่ืองจากอัตราดอกเบ้ียใน emerging market มีการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การกูเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียถกูในวันน้ี อาจกลายเปนแพงมากกไ็ดอยางท่ีเกดิข้ึนใน

อดีต อตัราดอกเบ้ียในประเทศไทยสูงมาก ซึ่งรวมท้ังอัตราดอกเบ้ียใน UK เคยสูงถึงประมาณ 18-20% ในชวง

ตนของป 1980 ซึ่งเปนสิ่งท่ีไมคาดคิด ดังน้ันเมื่อคุณกูเงินในอัตราดอกเบ้ียที่ถกูไมไดหมายความวาอัตรา

ดอกเบ้ียจะถูกเสมอไป 

 

นายมานิตย เลศิสาครศิริ ผูถือหุน 

• สอบถามถึงยอดเงินสด และรายการเทียบเทาเงนิสดท่ีปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 8 มีจํานวน

ประมาณ 600 ลานบาท และยอดเงินลงทุนชั่วคราวตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9 มีจํานวนประมาณ 

600 ลานบาท โดยที่มยีอดเงินกูระยะสั้น (short term loan) ท่ีเพิ่มมาจากปกอนหนาจํานวน 70 ลานบาท 

ทําไมบริษัทจึงไมนําเงินสดที่มีอยูไปลดยอดหนี้เงินกูระยะสั้นดังกลาว 

 

นายโฮ เรน ฮวา ชี้แจงวา 

• สําหรับคําถามแรกเร่ืองเงินประมาณ 1,000 ลานบาทนั้น ยอดเงินจํานวนประมาณ 400-500 ลานบาทจะถูกใช

เปนเงินทุนหมุนเวียนในแตละเดอืน และอีกคร่ึงหนึ่งจะใชเปนเงินลงทุนเพื่อการเติบโต ซ่ึงจะฝากไวในบัญชี 

money market funds สวนรายละเอียดของเงินกูระยะสั้น คุณอรอนงคจะเปนผูอธิบาย 

 

นางอรอนงค วิชชชุาญ ช้ีแจงวา 

• สําหรับเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ตามหมายเหตุขอ 8 ซ่ึงมีจํานวนกวา 600 ลานน้ันเปนรายการเงิน

สดทีฝ่ากอยูในประเทศไทยประมาณ 300 กวาลานท่ีเหลือเปนรายการเงินสดของบริษัทยอยในตางประเทศ 

การจะนํากลับมาตองกระทําในลักษณะการจายเงินปนผล ซ่ึงบางสวนเราจะเก็บไวลงทุนเพิม่เติม และดอกเบ้ีย

ในตางประเทศกม็ีอตัราท่ีสูงกวาดอกเบ้ียภายในประเทศดวย  สําหรับรายการในหมายเหตุขอ 9 เปนเงินลงทุน

ในหุนกู (Corporate bonds) ซ่ึงมีอัตราผลตอบแทนท่ีประมาณ 5% โดยบริษัทตั้งใจวาจะถือไวจนครบกําหนด

ซ่ึงจะทยอยครบกําหนดไถถอนจนถึงป 2021 จํานวน 212 ลานบาท ท้ังนี้เงินท่ีฝากไวใน Money market fund 

มีอยูประมาณ 370 ลานบาทซ่ึงบริษัทเตรียมไวสําหรับท่ีตองใชเปน Working capital และสําหรับคําถามที่สอง 

เรื่องเงินกูระยะสั้นน้ันเปนเงินกูระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทยอยซึ่งไทยวาถือหุนจํานวน 70% 
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นายโฮ เรน ฮวา ชี้แจงวา 

• ผมขอชี้แจงในภาพรวม ซ่ึงจากเดิมเรามีเงินสดประมาณ 1,000 ลานบาท เมื่อรวมกับหุนกูอีก 1,000 ลานบาท

เปน 2,000 ลานบาท บริษัทตองใชเงินทุนหมุนเวียนสําหรับซื้อวัตถดุิบประมาณเดือนละ 500 ลานบาทและได

ใชเงินประมาณ 800 ลานบาท เพื่อการไดมาซึ่งหุนใน TDC และทรัพยสินของแมสอด ดังน้ันสวนท่ีเหลอื

ประมาณ 600-700 ลานบาท จึงเปนเงินลงทุนภายในระยะเวลา 2 ป ซ่ึงเราลงทุนในชวงเวลาท่ีเหมาะสม และ

เราจะเก็บเงินดงักลาวไวในบัญช ีmoney market funds เพื่อใหไดรับผลตอบแทนที่ด ี

 

เมื่อไมมผีูถือหุนทานใดมีขอซักถามอีก และเน่ืองจากวาระนี้เปนวาระเพ่ือรับทราบ จึงไมมีการลงคะแนนเสียงใน

วาระนี้ ดร. เศรษฐไสย จึงขอใหท่ีประชุมรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สําหรับป 2561 

 

ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สําหรับป 2561 

 
วาระที่ 3  พจิารณาและอนุมัตงิบการเงนิของบริษัท สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  ซึ่งผ่านการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี 
 

ดร. เศรษฐไสย  รายงานสรุปสาระสําคัญของงบการเงินของบริษัท สําหรับปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561     ซึ่ง

ผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นแบบไมมีเงื่อนไขตอท่ีประชุม ตามท่ีปรากฏในรายงานประจําปของบริษัทท่ีไดจัดสง

ใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว 

 

ดร. เศรษฐไสย ไดเชิญ นางอรอนงค วิชชุชาญ Group Chief Financial Officer รายงานงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

และงบแสดงฐานะการเงิน สําหรับปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

 

นางอรอนงค วิชชุชาญ แจงใหท่ีประชุมทราบวา งบการเงินของบริษัท สําหรับปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ได

ผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท และไดผานการ

ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว ตามท่ีปรากฏในสวน “งบการเงิน” ของรายงานประจําปท่ีไดจัดสงใหทานผูถือหุนทุก

ทานพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 

2562 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผานการตรวจสอบจาก

ผูสอบบัญชี 

 

ดร. เศรษฐไสย ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และผูถือหุนไดซักถามโดยมีประเด็นคําถาม/ตอบสรุปไดดังน้ี 
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นายมานิตย เลศิสาครศิริ ผูถือหุน 
• ขอคําช้ีแจงในเร่ืองเงินลงทุนระยะยาว ตามหมายเหตุประกอบงบขอ 15 ซึ่งรายงานไว 2 กลุม กลุมแรกคือเงิน

ลงทุนในบริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเต็ล จํากัด (มหาชน) และกลุมที่สองคอืเงินลงทุนในบริษัท ทรอปคอล 

รีสอรท จํากัดซึ่งมีรายการ impairment เต็มมลูคา จึงอยากสอบถามความคืบหนาโดยเฉพาะในกลุมท่ีสอง วา

มีความคืบหนาอยางไร 

 

นายโฮ เรน ฮวา ช้ีแจงวา 

• สําหรับสวนของเงินลงทุนในระยะยาว ฝายจัดการมกีารทบทวนอยูอยางสม่ําเสมอ ภายใตการชี้แนะของ

คณะกรรมการ ท้ังนี้เราจะยังคงดูแลและพิจารณาในสวนของตนทุน และโอกาสในการทํากําไรของเงินลงทุนใน

ท้ังสองกลุม 

 

Mr. James Hugh Alexander Hay ผูรับมอบฉนัทะจากผูถือหุน 
• ในหมายเหตุขอ 16 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน บริษัทมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยเหลาน้ีโดยลงทุนมา

นานแลว บางสวนไดถูกจัดใหมีรายการ impairment ดวย ทําไมเราถึงไมขายสินทรัพยเหลาน้ีออกไปซ่ึงรวมถึง

หุนในบริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) ตามหมายเหตุขอ 15 ดวย 

 
นายโฮ กวงปง ชี้แจงวา 

• ผมไดเคยแจงใหผูถือหุนทราบแลววาเมื่อเรามีการควบบริษัท ระหวาง บมจ. ไทยวา และ บมจ. ไทยวาฟูด  ฝาย

จัดการจะมีการบริหารจัดการใหมีการขายทรัพยสินท่ีไมใชทรัพยสินหลัก (Non Core Assets) ออกไปซึ่งท้ังสอง

บริษัทฯ ถือครอง Non Core Assets รวมทั้งท่ีดินที่ไมไดใชประโยชนในธุรกิจหลักอยูเปนจํานวนมาก ซึ่งเราได

ดําเนินการแลวสําหรับสวนท่ีสามารถทําได สําหรับความเห็นของคุณในเรื่องน้ี เราจะนําไปทบทวนในท่ีประชุม

คณะกรรมการ เพื่อพิจารณาวาเราจะสามารถขาย  Non Core Assets ท้ังหมดไดอยางไร 

 

Mr. James Hugh Alexander Hay ผูรับมอบฉนัทะจากผูถือหุน 
• ดวยภาพลักษณของบริษัทในปจจุบัน ท่ีบุคคลภายนอกมักจะคิดวาเรายังมีปญหากับ Non Core Assets 

จํานวนมาก ผมเห็นวาเราควรแกไขปญหาน้ีใหได 

 

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม ดร. เศรษฐไสย จึงเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมติในวาระน้ี ดังนี้ 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงผานการตรวจสอบ

จากผูสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังน้ี  
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ผลการนับคะแนน คะแนนเสยีง * 

• อนุมัต ิ 678,072,960 100.00%  

• ไมอนุมัต ิ

• บัตรเสีย 

- 

- 

0.00%  

0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 678,072,960 100.00%  

 
 งดออกเสยีง 1,600  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 678,074,560  

 
หมายเหตุ: * ขอบังคับของบริษัทระบุวา มติของท่ีประชุมผูถือหุนในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของ 

ผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 4  พจิารณาและอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล 
 

ดร. เศรษฐไสย รายงานตอที่ประชุมวา จากผลการดําเนินงานในรอบป 2561 ที่ผานมา บริษัทมีกําไรสุทธิท้ังสิ้น 197 

ลานบาท ตามท่ีปรากฏในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของงบการเงินรวม สําหรับปสิ้นสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทแลว       

 

เมื่อพิจารณาจากกําไรสุทธิดังกลาวประกอบกับแผนการขยายงานและขอตกลงในการชําระหน้ีของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 อนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสะสม 

สําหรับงวดปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ดังน้ี 

 

ก) เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา 0.32 บาทตอ่หุ้น สําหรับ 880,420,930 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจา่ย

ทัง้สิน้ 281,734,697.60 บาท 

ข) เงินกําไรสะสมที่เหลือ ให้เป็นเงินกําไรสะสมตอ่ไป 

 

ดร. เศรษฐไสย แจงที่ประชุมวา บริษัทจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนท่ีมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุนของ

บริษัท ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2562  ซึ่งเปนวันที่คณะกรรมการกําหนดใหเปนวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิรับ

เงินปนผล (Record Date) และกําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 24 พฤษภาคม 2562 

 

ท้ังน้ี  เงินปนผลท่ีเสนอใหจายโดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานท้ังป สําหรับปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

ดังกลาวสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทและคิดเปนสัดสวนรอยละ 143.1 ของกําไรสุทธิของ          

งบการเงินรวมจากผลการดําเนินงานท้ังป 2561  
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นอกจากนี้ บริษัทไดจัดสรรกําไรสุทธิประจําปไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายครบเต็มจํานวนรอยละ 10 ของ           

ทุนจดทะเบียนของบริษัทแลวตามขอบังคับของบริษัทขอ 48  จึงไมมีความจําเปนตองจัดสรรกําไรสุทธิไวเปนทุน

สํารองตามกฎหมายอีก  

 

ดร. เศรษฐไสย ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และผูถือหุนไดซักถามโดยมีประเด็นคําถาม/ตอบสรุปไดดังน้ี 

 

นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิกุล ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน   
• ขอเรียนถามวานโยบายการจายเงินปนผล ของบริษัท จายเปนกี่เปอรเซ็นต ของกําไรสุทธิ 

 

นายโฮ เรน ฮวา ช้ีแจงวา 

• บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลท่ีมุงเนนการเพิ่มมูลคาเงินลงทุนของผูถือหุน และสามารถคาดการณเงินปน

ผลท่ีเพิ่มข้ึนในแตละปไดโดยมิไดรับผลกระทบจากความผันผวนของกําไรในแตละป เรายึดหลักความมี

เสถียรภาพ การคาดการณได และสามารถบริหารจัดการเงินปนผลท่ีเพิ่มข้ึนได 

 
นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิกุล ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน   
• ขอสอบถามวาบริษัทไดเปลีย่นขอบังคับใหสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลแลวหรือไม 

 

นายโฮ เรน ฮวา ช้ีแจงวา 

• นโยบายเงินปนผลไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการ และผมเช่ือวานโยบายดงักลาวไมไดถกูระบุในขอบังคบั

บริษัท 
 
นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิกุล ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน   
• ผมไมเคยเห็นบริษัทในตลาดหลกัทรัพยฯ ใชนโยบาย Absolute Dividend Policy โดยถึงแมมกีําไร 22 สตางค 

แตจายปนผล 32 สตางค และมี Payout ratios ถึง 143% ผมขอทราบจํานวนผูถอืหุนรายยอยในบริษัท 

 

นางอรอนงค วิชชชุาญ ช้ีแจงวา 

• บริษัทมีผูถือหุนท้ังหมดประมาณ 3,000 ราย 

 

นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิกุล ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน   
• ผมไมไดคดัคานการจายเงินปนผลของบริษัท แตผมคดิวาการจายปนผลมาก ผูท่ีจะไดรับประโยชนสูงสุดคอื    

ผูถือหุนรายใหญ ซึ่งก็คือกลุมของทานประธาน และผมไมเห็นดวยกับการจายปนผลจากกําไรสะสม 
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นายโฮ กวงปง ชี้แจงวา 

• สําหรับคําถามแรก ผมขอชี้แจงวาไมวาจะเปนผูถอืหุนรายใหญหรือรายยอย ทุกคนจะไดรับเงินปนผลในอตัราท่ี

เทากัน         ผมและครอบครัวถอืหุนในบริษัทนี้มานานกวา 70 ป    ถาทานคิดวาผมเอาเปรียบหรือแสวงหาผล 

ประโยชนจากบริษัทนี้ ทานไมควรลงทุนในบริษัทนี้      ผมยืนยนัวานโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทไดถูก

กําหนดข้ึนเพื่อประโยชนของบริษัท  

 

• และในสวนของคําถามเร่ืองนโยบายการจายเงินปนผลท่ีกําหนด dividend payout   เปนอัตราที่คงท่ีของกําไร

น้ันเปนนโยบายท่ีเปนประโยชนตอนักลงทุนในระยะสั้นมากกวาในระยะยาว ซึ่งคุณอาจจะไดรับเงินปนผลใน

อัตราที่สูงสกั 2 ป หลังจากนั้นบริษัทอาจจะไมสามารถทํากําไรได คุณก็จะไดรับเงินปนผลในอัตราท่ีต่ํา ดวย

ความเคารพผมไดเปนกรรมการในบริษัทใหญท่ีสุดแหงหน่ึงใน UK - Diageo ซ่ึงบริษัทน้ีก็มีนโยบายที่จะ

จายเงินปนผลเพิ่มข้ึนทุกป ปละประมาณ 5-10% ถึงแมวาจะมีการผันผวนของกําไรบาง เพื่อใหนักลงทุนมั่นใจ

วาจะเปนประโยชนในระยะยาว  ถาปหนามวิีกฤตเศรษฐกิจเกิดข้ึนในโลก ผมไมคดิวาคณะกรรมการหรือ         

ผูถือหุนจะยังคงจายเงินปนผลในอัตราที่สูง และจายจากกําไรสะสมอีกดวย ในปน้ีคณะกรรมการและผูถือหุน

รายใหญเชื่อวาการลดลงของกาํไรในปที่ผานมาเปนเหตุการณท่ีไมเปนปกติ และเราจะสามารถกลับมามกีําไรที่

ดีข้ึน ซึ่งเปนสาเหตุท่ีเราไมตองการใหมีความผันผวนในการจายเงินปนผล หากผลประกอบการของบริษัทยังคง

ไมดีตดิตอกัน 3 หรือ 4 ป เราก็ตองจายเงินปนผลลดลง แตเปนเพราะเราคาดวาปน้ีผลประกอบหรือกําไรของ

เราจะดีข้ึน เราจึงยังคงจายเงินปนผลในอตัราเดมิถึงแมวาจะมีอตัรา payout ratios ท่ีสูง ท้ังหมดเปนสาเหตุที่

เราตัดสินใจแบบน้ี ซึ่งไมไดทําใหผูถือหุนรายใหญไดรับประโยชนมากกวาผูถือหุนรายยอย 
 

นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิกุล ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน   
• ผมไมไดมีเจตนาจะดูหมิ่นทาน แตผมหมายถึงวาผูถือหุนรายใหญตามหนา 59 ของรายงานประจําปซ่ึงไมไดมี

แตครอบครัวทาน แตรวมถึงผูถอืหุนใหญรายอ่ืนดวย ผมเห็นวาการจายปนผลท่ี payout ratios มากกวา 140% 

น้ันมากเกินไป และกรุณาคํานึงถงึผูถือหุนรายยอยดวย 

 

นายโฮ กวงปง ชี้แจงวา 

• เราพิจารณาผูถือหุนรายยอยเปนพิเศษ คณะกรรมการไมใชผูถือหุนรายใหญ คณะกรรมการพิจารณาแลววา     

ผูถือหุนสวนใหญคือผูถือหุนที่ลงทุนในบริษัทเรามานานแลว เราเห็นวาในปท่ีกําไรลดลงไปมากเราไมควร

ซํ้าเติมผูถือหุนโดยการลดอัตราการจายเงินปนผลลงไป ดังน้ันถึงแมวาเราจะรูวาการจาย payout ratios ที่

มากกวา 140% เปนการกระทําท่ีไมยั่งยืนแตเราก็พิจารณาแลววาบริษัทจะสามารถกลับมาทํากําไรได

เหมือนกับภาวะปกติ เราตองการจะคงอัตราการจายเงินปนผลไวในอัตราท่ีใกลเคียงกันทุกป และผมขอยืนยัน

วาถาเราตองจายเงินปนผลในอัตราท่ีมากกวากําไรสะสมมากกวาหน่ึงหรือสองป เราจะลดอัตราการจายเงิน  

ปนผลลง 

 
 



 
 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562                  หนา 17/29
บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 
 

     

 

นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิกุล ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน   
• ขอบคุณครับทานประธาน ผมเปนผูถือหุนรายยอย ผมทักทวงเพื่อประโยชนของผูถือหุนรายยอย ผมตั้งขอ

สังเกตุวาการจายเงินปนผลท่ีสูงเกินกวากําไรจะไมเปนผลดีแกบริษัท ซึ่งในเมื่อทานประธานยืนยันวาหากกําไร

ลดต่ําลงมากติดตอกันอยางตอเน่ือง คณะกรรมการก็จะพิจารณาจายเงินปนผลในอัตราที่ลดกลง ผมกย็อมรับ

ได 

 

นายโฮ กวงปง ชี้แจงวา 

• ขอบคุณครับ ผมรูจักและเขาใจในบทบาทของทาน เรายินดีรับฟงความเห็นและคําแนะนําของทานในฐานะที่

เปนผูถือหุนรายยอย เรายอมรับและจะปฎิบัติตามคําแนะนําท่ีดีของทาน ขอขอบคุณสําหรับความเห็นท่ีมี

ประโยชนตอบริษัทและตอผูถือหุนทุกคน 

 

เมื่อไมมผีูถือหุนทานใดมีขอซักถาม ดร. เศรษฐไสย จึงเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมตใินวาระนี้ ดังน้ี 

 

มติ  ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง  

ลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสะสม สําหรับงวดปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ตามที่

คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังน้ี  

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสยีง * 

• อนุมัต ิ 678,090,820 100.00%  

• ไมอนุมัต ิ

• บัตรเสีย 

- 

- 

0.00%  

0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 678,090,820 100.00%  

 
 งดออกเสยีง 1,600  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 678,092,420  

 
หมายเหตุ: * ขอบังคับของบริษัทระบุวา มติของท่ีประชุมผูถือหุนในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของ 

ผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 5 พจิารณาและอนุมัตเิร่ืองเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท 
 
 วาระที่ 5.1               เลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ถงึกาํหนดออกตามวาระ 

 
ดร. เศรษฐไสย แจงใหท่ีประชุมทราบวา ขอบังคับบริษัทขอท่ี 17 กําหนดวา ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ

ถือหุนแตละคนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหน่ึงเสียง และผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมด

เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได และ

ขอบังคับบริษัทขอที่ 18 กําหนดวา ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนอัตรา    

1 ใน 3 และกรรมการท่ีออกจากตําแหนงไปน้ันอาจไดรับเลือกตั้งเขามาเปนกรรมการใหมได โดยในการประชุม
สามัญผูถือหุน ประจําป 2562 น้ี มีกรรมการท่ีถึงกําหนดออกตามวาระจํานวน 5 ทาน ไดแก  

 

1) นายโฮ กวงปิง ประธานกรรมการ               
2) นายสรุพล สปุรัชญา กรรมการ 
3) นายเอเรียล พี วีร่า กรรมการ 
4) นายโฮ กวงจิง กรรมการ 

5) นายวฒิุพล สริุยาภิวฒัน์ กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง 

และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
 

ท้ังน้ี ประวัติโดยยอของกรรมการท่ีถึงกําหนดออกตามวาระทั้ง 5 ทาน ปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย 3.1 และ 3.2 ของ

หนังสือนัดประชุมท่ีไดจัดสงใหกบัผูถือหุนแลว 

 

ดร. เศรษฐไสย แจงท่ีประชุมเพิ่มเติมวา จากประสบการณ  ความรู  และการอุทิศตนของกรรมการซึง่ถึงกําหนดออก

ตามวาระท้ัง 5 ทาน ใหแกบริษัทท่ีผานมา  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น 

ประจําปี 2562 อนุมตัิการเลือกตัง้กรรมการซึง่ถึงกําหนดออกตามวาระในคราวนีท้ัง้ 5 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึง่ ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยไมรวม

กรรมการผูมีสวนไดเสีย 

 

ดร. เศรษฐไสย ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และผูถือหุนไดซักถามโดยมีประเด็นคําถาม/ตอบสรุปไดดังน้ี 

 

Mr. James Hugh Alexander Hay ผูรับมอบฉนัทะจากผูถือหุน   
• ตามหลักการของ cg code ไดระบุวาประธานกรรมการควรเปนกรรมการอิสระ กรรมการอิสระควรมีจํานวน

เกินกึ่งหนึ่งในคณะกรรมการบริษัท และจํานวนคณะกรรมการของบริษัทควรเปน 5-12 คน บริษัทมีแผนจะ

ดําเนินการตามหลัก cg code อยางไร 
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นายโฮ เรน ฮวา ช้ีแจงวา 

• ขอเชิญท่ีปรึกษากฎหมายใหความเห็นเกี่ยวกับสถานะของบริษัทในปจจุบันครับ 

 

นางสาววีระนุช ธรรมาวรานุคุปต ท่ีปรึกษากฎหมาย ช้ีแจงวา 
• ตาม พรบ. มหาชน กําหนดวากรรมการอิสระตองมีจํานวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท และประธาน

กรรมการไมจําเปนตองเปนกรรมการอิสระ อยางไรก็ตามหลักการของ cg code เปนสิ่งท่ีตลาดหลักทรัพยฯ 

และ กลต. (สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพย) รณรงคใหบริษัทจดทะเบียนปฏิบัติ

ตามซึ่งมิใชสิ่งท่ีกฎหมายกําหนด 
 
Mr. James Hugh Alexander Hay ผูรับมอบฉนัทะจากผูถือหุน   
• บริษัทมีแผนจะปฏิบัติตามหลัก cg code อยางไร 

 

นายโฮ กวงปง ชี้แจงวา 

• บริษัทไดมีการทบทวนการปฏิบัติตามหลักการ cg code อยางตอเน่ือง กรรมการอิสระของเรามีความเปนอิสระ

ในการออกเสียงลงคะแนน คณะกรรมการบริษัทของเรามีความหลากหลาย เรามีกรรมการอิสระท่ีเปนสตรี และ

เรามีกรรมการท่ีมิใชผูบริหารจํานวนไมมากนัก ทั้งนี้เนื่องจากเราตองการใหฝายจัดการและบุคคลที่เกี่ยวของ

เขามามีสวนรวมในการออกความคิดเห็น 

 

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม ดร. เศรษฐไสย จึงเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมติในวาระน้ี ดังนี้ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกําหนดออกตามวาระในคราวน้ีท้ัง 5 ทาน ไดแก นายโฮ 

กวงปิง  นายสรุพล สปุรัชญา นายเอเรียล พี วีร่า  นายโฮ กวงจิง และนายวฒิุพล สริุยาภิวฒัน์ กลับเขา

ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนนแยกเปน

รายบุคคล ดังนี้ 
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1) นายโฮ กวงปิง 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสยีง * 

• อนุมัต ิ 674,055,118 99.40%  

• ไมอนุมัต ิ

• บัตรเสีย 

4,035,702 

- 

0.60%  

0.00%  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 678,090,820 100.00%  
 

 งดออกเสยีง 1,600  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 678,092,420  

 
2)    นายสุรพล สุปรัชญา 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสยีง * 

 อนุมัต ิ 674,055,118 99.40%  

 ไมอนุมัต ิ

 บัตรเสีย 

4,035,702 

- 

0.60%  

0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 678,090,820 100.00%  
 

 งดออกเสยีง 1,600  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 678,092,420  

 
3)  นายเอเรียล พ ีวีร่า 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสยีง * 

 อนุมัต ิ 674,055,118 99.40%  

 ไมอนุมัต ิ

 บัตรเสีย 

4,035,702 

- 

0.60%  

0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 678,090,820 100.00%  
 

 งดออกเสยีง 1,600  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 678,092,420  
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4)    นายโฮ กวงจงิ 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสยีง * 

 อนุมัต ิ 673,419,086 99.31%  

 ไมอนุมัต ิ

 บัตรเสีย 

4,671,734 

- 

0.69%  

0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 678,090,820 100.00%  
 

 งดออกเสยีง 1,600  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 678,092,420  

 
5)    นายวุฒพิล สุริยาภวัิฒน์ 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสยีง * 

 อนุมัต ิ 676,611,720 99.78%  

 ไมอนุมัต ิ

 บัตรเสีย 

1,479,100 

- 

0.22%  

0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 678,090,820 100.00%  
 

 งดออกเสยีง 1,600  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 678,092,420  

 
หมายเหตุ: * ขอบังคับของบริษัทระบุวา มติของที่ประชุมผูถือหุนในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของ         

ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 5.2  ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการที่ดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท กรรมการที่ดาํรง

ตําแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และกรรมการที่ดํารงตําแหน่ง
ในคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 

ดร. เศรษฐไสย แจงใหท่ีประชุมทราบวา ตามท่ีท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561  เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2561 

ไดมีมติอนุมัติคาตอบแทนสําหรับกรรมการซ่ึงดํารงตําแหนงในคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งดํารงตําแหนงใน

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการซึ่งดํารงตําแหนงในคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2561 เปนตนไป และใหมีผลเชนน้ีตลอดไปในแตละป จนกวาที่

ประชุมผูถือหุนของบริษัทจะมีมติเปนอยางอื่น รายละเอียดดังน้ี 
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คณะกรรมการบริษัท 

ตําแหนง 
คาตอบแทน/ 

คร้ังการประชุม/ทาน (บาท) 
ประธานกรรมการ 265,000 

กรรมการอิสระ 180,000 

กรรมการท่ีมิไดเปนผูบริหาร 180,000 

กรรมการท่ีเปนผูบริหาร  159,000 

 
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 

ตําแหนง 
คาตอบแทน/ 

คร้ังการประชุม/ทาน (บาท) 
ประธานกรรมการ 90,000 

สมาชกิ 48,000 

 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

ตําแหนง 
คาตอบแทน/

คร้ังการประชุม/ทาน (บาท) 
ประธานกรรมการ 90,000 

สมาชกิ 48,000 

 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดทบทวนคาตอบแทนท่ีไดรับอนุมัติ ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุน 

ประจําป 2561 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความรับผิดชอบของ

กรรมการในแตละตําแหนงและเสนอแนะใหคงคาตอบแทนในอัตราเดิมตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 

2561 โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 เปนตนไป และใหมีผลเปนเชนน้ีตลอดไปในแตละป จนกวาท่ีประชุม

ผูถือหุนของบริษัทจะมีมติเปนอยางอื่น รายละเอียดดังน้ี  
 
คณะกรรมการบริษัท 

ตําแหนง 
คาตอบแทน/ 

คร้ังการประชุม/ทาน (บาท) 
2562   2561 

ประธานกรรมการ 265,000 265,000 

กรรมการอิสระ 180,000 180,000 

กรรมการท่ีมิไดเปนผูบริหาร 180,000 180,000 

กรรมการท่ีเปนผูบริหาร  159,000 159,000 
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คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง  

ตําแหนง 
คาตอบแทน/ 

คร้ังการประชุม/ทาน (บาท) 
2562 2561 

ประธานกรรมการ 90,000 90,000 

สมาชกิ 48,000 48,000 

 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

ตําแหนง 
คาตอบแทน/ 

คร้ังการประชุม/ทาน (บาท) 
2562   2561 

ประธานกรรมการ 90,000 90,000 

สมาชกิ 48,000 48,000 

 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 อนุมัติใหคงคาตอบแทนกรรมการ

สําหรับกรรมการซ่ึงดํารงตําแหนงในคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งดํารงตําแหนงในคณะกรรมการตรวจสอบ

และบริหารความเสี่ยง และกรรมการซึ่งดํารงตําแหนงในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ตามมติที่

ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 เปนตนไป และใหมีผลเปนเชนนี้

ตลอดไปในแตละป จนกวาท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัท จะมีมติเปนอยางอ่ืน รายละเอียดตามการเสนอแนะของ

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 

ดร. เศรษฐไสย ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และผูถือหุนไดซักถามโดยมีประเด็นคําถาม/ตอบสรุปไดดังน้ี 

 

นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน   
• ในวาระนี้ ผมอยากใหแกไขขอความท่ีวา "ใหเปนไปตามมติอยางน้ีตลอดไป จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง" คือ

มันเปนเร่ืองท่ีผูถือหุนในปน้ันจะตัดสินใจวาคาตอบแทนกรรมการควรเพ่ิมข้ึน ลดลง หรือคงเดิมนะครับ 

 

นายโฮ เรน ฮวา ช้ีแจงวา 

• ขอเชิญท่ีปรึกษากฎหมายใหความเห็นครับ 

 

นางสาววีระนุช ธรรมาวรานุคุปต ท่ีปรึกษากฎหมาย ช้ีแจงวา 

• การเขียนขอความน้ีเปนขอความท่ีบริษัทใชมาตลอด ซึ่งไมไดผิดอะไร เพราะในทุกๆ ปตองมีวาระพิจารณา

คาตอบแทนกรรมการ ซ่ึงเปนไปตาม พรบ. มหาชน และขอบังคับของบริษัท การมีไวไมไดผิดอะไร เพราะการ

ปฏิบัติของบริษัทก็สอดคลองถูกตองตามกฏหมายแลวคะ 
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นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน   
• ผมมองวาเปนการช้ีนํา ควรเปนการตดัสินใจของผูถือหุนท่ีมีรายชื่อในวันปดสมดุ XM 
 
นางสาววีระนุช ธรรมาวรานุคุปต ท่ีปรึกษากฎหมาย ช้ีแจงวา 

• มันเปนเร่ืองของการปฏิบัตติามข้ันตอนการเรียกประชุมผูถือหุน ซึ่งตองมคีวามเห็นของคณะกรรมการในสิ่งที่

นํามาใหผูถือหุนพิจารณา หลังจากนั้นก็เปนมติจากผูถือหุน ซึ่งคณะกรรมการไมสามารถลงมติในเร่ือง

คาตอบแทนได สําหรับเร่ืองน้ีขอรับไวพิจารณา 

 

เมื่อไมมผีูถือหุนทานใดมีขอซักถาม ดร. เศรษฐไสย จึงเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมตใินวาระน้ี ดังน้ี 
 
มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนคะแนนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนและ      

ผูรับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติใหคงคาตอบแทนกรรมการสําหรับ

กรรมการซึ่งดํารงตําแหนงในคณะกรรมการบริษัท กรรมการซ่ึงดํารงตําแหนงในคณะกรรมการตรวจสอบ

และบริหารความเส่ียง และกรรมการซึ่งดํารงตําแหนงในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2562 เปนตนไป และให

มีผลเปนเชนน้ีตลอดไปในแตละป จนกวาท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัท จะมีมติเปนอยางอ่ืน โดยมี

รายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ 

และมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้  

ผลการนับคะแนน คะแนนเสยีง * 

• อนุมัต ิ 677,980,920 99.98% 

• ไมอนมุัต ิ 109,900 0.02%  

• งดออกเสยีง 

• บัตรเสีย 

1,600 

- 

0.00% 

0.00%  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 678,092,420 100.00%  

 
หมายเหตุ: * ขอบังคับของบริษัทระบุวา มติของท่ีประชุมผูถือหุนในการกําหนดคาตอบแทนใดๆ ท่ีจะจายใหแก

กรรมการ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 6 พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และการกาํหนดค่าสอบบัญชี สาํหรับปี 2562 
  
ดร. เศรษฐไสย แจงตอที่ประชุมวา จากการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรนําเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 อนุมัติการแตงตั้ง นายโสภณ 

เพิ่มศิริวัลลภ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสวุรรณกลุ   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4521  และ/หรือ  นางสาวรสพร 

เดชอาคม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5659 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธพงษสานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 5872 ของบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับป 2562 โดยกําหนดคาสอบบัญชี

สําหรับป 2562 เปนจํานวนเงินท้ังสิ้นไมเกิน 2,500,000 บาท ซึ่งมากกว่าค่าสอบบญัชีท่ีได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุม    

สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 (จํานวนเงินทัง้สิน้ไม่เกิน 2,400,000 บาท) ร้อยละ 4 ทั้งน้ี คาตอบแทนผูสอบบัญชีมี

เพียงคาสอบบัญชีเทาน้ัน         

 

ทั้งน้ี ประวัติโดยยอของผูสอบบัญชีท้ัง 5 ทาน ไดจัดสงใหผูถือหุนทุกทานแลว ปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 6  ของ

หนังสือนัดประชุม 
 

ดร. เศรษฐไสย ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และผูถือหุนไดซักถามโดยมีประเด็นคําถาม/ตอบสรุปไดดังน้ี 

 

Mr. James Hugh Alexander Hay ผูรับมอบฉนัทะจากผูถือหุน   
• EY เปนผูสอบบัญชีของบริษัทนานเทาไหรแลว 
 
นางอรอนงค วิชชชุาญ ช้ีแจงวา 

• ตั้งแตควบรวมกิจการ ไตรมาสที่ 4 ป 2558 คะ 

 

Mr. James Hugh Alexander Hay ผูรับมอบฉนัทะจากผูถือหุน   
• แลวกอนท่ีจะควบรวมกิจการ 

 

นางอรอนงค วิชชชุาญ ช้ีแจงวา 

• เปนผูสอบบัญชีของ บมจ. ไทยวาฟูด คะ สวน บมจ. ไทยวาสตารช ที่เปนธุรกิจใหญไมใชคะ 

 

Mr. James Hugh Alexander Hay ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 

• เราควบรวมกิจการมา 4-5 ปแลว กอนหนาน้ัน EY ก็เปนผูสอบบัญชีของ บมจ. ไทยวาฟูด ผมคิดวาเราควร

เปลี่ยนบริษัทตรวจสอบบัญชีไมใชเปลี่ยนแตผูสอบบัญชี ประธาน ARC มีการพิจารณาเร่ืองนี้หรือไมครับ 
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นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน ชี้แจงวา 
• อยางที่ทราบวา EY คือ 1 ใน 4 บริษัทผูสอบบัญชี ระดับโลก เรามีการทบทวนเปนคร้ังคราว แตไมใชทุกป 

เนื่องจากเราตองใหอีก 3 บริษัทสงขอมูลมาให เราพิจารณาจาก 2 ประเด็นคือคา fee และมาตรฐานการ

ตรวจสอบของ EY อยูในระดับท่ีเราและบริษัทพอใจ 
 
นางสาววีระนุช ธรรมาวรานุคุปต ท่ีปรึกษากฎหมาย ช้ีแจงวา 

• ตามหลกัการ cg และกฏหมาย ไมไดกําหนดวาตองเปลีย่นบริษัทผูสอบบัญชี แตกําหนดวาตองเปลี่ยนผูสอบ

บัญช ีทุกๆ 7 ป ซ่ึงบริษัทก็ไดปฏบัิติสอดคลองกบัหลักการน้ี 

 

Mr. James Hugh Alexander Hay ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 

• มักจะมคีวามขัดแยงในความคุนเคยกับความเปนอิสระนะครับ ผมวาไมยากเลยท่ีเราจะปฏิบัติตามหลักการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดี 

 

เมื่อไมมผีูถือหุนทานใดมีขอซักถาม  ดร. เศรษฐไสย จึงเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมตใินวาระนี้ ดังน้ี 

 

มติ ที่ประชุมมีมติเปนขางมากดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และการกําหนดคาสอบบัญชี สําหรับป 2562 ตามรายละเอียดที่

เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังน้ี  
 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสยีง * 

• อนุมัต ิ 640,526,704 94.55%  

• ไมอนุมัต ิ

• บัตรเสีย 

36,923,216 

- 

5.45%  

0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 677,449,920 100.00%  
 
 

 งดออกเสยีง 642,500  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 678,092,420  

 
หมายเหตุ: * ขอบังคับของบริษัทระบุวา มติของท่ีประชุมผูถือหุนในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของ         

ผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 7 พจิารณาและอนุมัตกิารแก้ไขเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท 

 

เพื่อเปนการรองรับการประกอบกิจการของบริษัทในอนาคต บริษัทจึงเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุน 

ประจําป 2562 พิจารณาอนุมัติการแกไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค และแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทให

สอดคลองกับการแกไขวัตถุประสงคของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

(1) เพิ่มเติมวัตถุประสงค ขอ 33 “รับทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเกี่ยวของกับ

การวิจัยพื้นฐาน  การวิจัยประยุกต การพัฒนาเชิงทดลองนวัตกรรม
ดานผลิตภัณฑ และนวัตกรรมดานกระบวนการตางๆ” 

(2) แกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 เดิม   ขอ 3.  วัตถุประสงคของบริษัท มีจํานวน 32 ขอ 
เปน   ขอ 3.  วัตถุประสงคของบริษัท มีจํานวน 33 ขอ 

 

ท้ังน้ี ใหบุคคลที่กรรมการผูมีอาํนาจของบริษัทมอบหมายมีอํานาจในการดําเนินการจดทะเบียนแกไขเปลี่ยนแปลง

วัตถุประสงคและหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท และแกไขเพิ่มเตมิรายละเอียดหรือขอความใหเปนไปตามคาํสั่ง

นายทะเบียนตามความจําเปนและเหมาะสม โดยท่ีไมกระทบตอสาระสําคัญของการแกไขเพิ่มเติมวตัถุประสงคของ

บริษัทตามท่ีเสนอ 

 

ดร. เศรษฐไสย ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แตไมมีผูถือหุนซักถามในวาระนี้ 

 

เมื่อไมมผีูถือหุนทานใดมีขอซักถาม  ดร. เศรษฐไสย จึงเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมตใินวาระนี้ ดังน้ี 

 

มติ ท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนคะแนนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ

ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวตัถปุระสงค์ และการแก้ไขหนงัสือบริคณห์

สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขวตัถปุระสงค์ของบริษัท 
 

โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ และมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังน้ี  
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ผลการนับคะแนน คะแนนเสยีง * 

• อนุมัต ิ 678,090,820 100.00% 

• ไมอนมุัต ิ - 0.00%  

• งดออกเสยีง 

• บัตรเสีย 

1,600 

- 

0.00% 

0.00%  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 678,092,420 100.00%  

 
หมายเหตุ: * ขอบังคับของบริษัทระบุวา มติของท่ีประชุมผูถือหุนในการแกไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค และแกไข

หนังสือบริคณหสนธิของบริษัทใหสอดคลองกับการแกไขวัตถุประสงคของบริษัทใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 3     

ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ที่เหมาะสม ถามี 

 

ดร. เศรษฐไสย  ไดสอบถามผูถือหุนวา มีผูถือหุนทานใดประสงคจะเสนอเร่ืองอื่นใดเขาสูท่ีประชุมหรือไม  

 

ดร. เศรษฐไสย ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามในเร่ืองอ่ืนๆ  และผูถือหุนไดซักถามโดยมีประเด็นคําถาม/ตอบสรุป

ไดดังน้ี 

 

นายมานติย เลศิสาครศิริ ผูถือหุน   
• ผมดีใจนะครับท่ีบริษัทมีความมุงมั่นในการปฏิบัตติามหลกัการกํากับดูแลกิจการ แมกระท่ังผูถือหุน 1 หุน ทาน

ก็ปฏิบตัิอยางเทาเทียม ผมกด็ใีจท่ีทานคงนโยบายการจายเงินปนผลแบบเพิ่มมูลคา ซึ่งเปนผลดีตอผูถือหุน  

รายยอย 

 

นายโฮ กวงปง ชี้แจงวา 
• ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการและผูถือหุนรายใหญ เราเชื่อวาผูถือหุนรายยอยมีความสําคัญตอเรา 

คณะกรรมการบริษัทตองการใหหุนมีราคาสูง และผูถือหุนรายใหญก็ตองการใหหุนมีราคาสูง แตเราก็ไมไดซือ้

หุนเพิ่ม ดังน้ันหากผูถือหุนรายยอยพอใจ และซ้ือหุนเพิ่ม มันก็เปนการไดประโยชนท้ัง 2 ฝาย จึงขอใหแนใจวา

เราจะปกปองสิทธ์ิของผูถือหุนรายยอยเสมอ 

 

นายสถาพร ผังนรัินดร ผูถือหุน 

• ผูถือหุนตองไดรับเอกสารที่เกีย่วของกับการประชุมตามที่ระบุไวในขอบังคับของบริษัท ขอ 42 นะครับ แตผม

ไมไดรับเอกสาร 
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ดร. เศรษฐไสย เศรษฐการุณย ชี้แจงวา 
• สามารถสแกน QR code จากหนังสือเชิญประชุมไดครับ 

 

• หากไมมีทานใดเสนอเรื่องอ่ืนใดเขาสูท่ีประชุมอีก ผมขอเรียนแจงใหทานผูถือหุนทราบวา หลังจากการประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป 2562 ในคร้ังน้ีเสร็จสิ้นลง บริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุนฉบับภาษาไทย 

และแจงผานระบบเผยแพรสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยฯ ภายใน 14 วนั  หลังจากน้ันบริษัทจะเผยแพร

รายงานการประชุมท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษบนเว็บไซตของบริษัทตอไป หากผูถือหุนมีขอสังเกตหรือมี

ความเห็นตอรายงานการประชุมผูถือหุนดังกลาว ทานสามารถแจง [เลขานุการบริษัท] ภายใน 2 เดือนนับจาก

วันประชุม และในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัท ตั้งแตป 2563 เปนตนไป จะไมมีวาระพิจารณา

รับรองรายงานการประชุมอีก ซึ่งก็เปนไปตามท่ีหลายๆ บริษัทในตลาดหลกัทรัพยฯ ไดดําเนินการเชนนี้ อีกทั้ง 

กฎหมายก็ไมไดกําหนดใหตองมวีาระรับรองรายงานการประชุมแตอยางใด 

 

หลังจากไมมีผูถอืหุนทานใดมีขอซักถาม และเสนอเร่ืองอื่นใดตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีก ดร. เศรษฐไสย ไดสงที่ประชุมกลับให

ประธานฯ ท่ีประชุม 

ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานท่ีมาประชุม และกลาวปดประชุม   

 

ปดประชุมเวลา 12.40 น. 

 

 
 
 

โฮ กวงปง

(นายโฮ กวงปง)   

ประธานท่ีประชุม 

 
 

 

 

                 

                       มณี ลือประเสริฐ  

(นางสาวมณี ลอืประเสริฐ) 

ผูบันทึกการประชุม 

 

 
 


