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วันและเวลา    
 

วนัจนัทรท์ ี27 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น   

 

สถานทปีระชุม 
 

อาคารไทยวา 1 ชนั 21 เลขที 21/63-64  ถนนสาทรใต ้ แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร 

 กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 
 

เลขานกุารบรษิัท ไดแ้จง้ใหท้ีประชมุทราบว่า นายโฮ กวงปิง ประธานกรรมการบรษิัทไม่สามารถเขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ของ

บรษิัท ณ สถานทจีดัประชมุได ้ ทงันตีามมาตรา 104 ของพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจาํกัดกาํหนดว่า  "ประธานกรรมการเป็น

ประธานของทีประชมุผูถ้ือหุน้ ในกรณีทีประธานกรรมการ ไม่อยู่ในทีประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ทีได ้  ถา้มีรองประธาน

กรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน  ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ทีได ้ใหผู้ถ้ือหุน้ซงึมา

ประชมุเลือกผูถื้อหุน้คนหนึงเป็นประธานในทีประชมุ"  

 

ดังนนั ดร. เศรษฐ์ไสย เศรษฐการุณย ์รองประธานกรรมการบริษัท จึงทาํหน้าทีประธานทีประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2563      

(“ประธานฯ”)   

 

ประธานฯ แถลงต่อทีประชมุว่า มีผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุจาํนวน 100 ท่าน นับจาํนวนหุน้ได ้523,186,454 หุน้        

คิดเป็นรอ้ยละ 59.42 ของจาํนวนหุน้ทีจาํหนา่ยไดแ้ลว้ทงัหมดจาํนวน 880,420,930 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของ

บรษิัท ประธานฯ กล่าวเปิดประชมุ  

 

เนืองจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 นายโฮ กวงปิง ประธานกรรมการบรษิัท นายโฮ เรน ฮวา ประธาน

เจา้หนา้ทีบรหิาร และนายเอเรยีล พี วีรา่ ซงึตอนนีอยู่ทีประเทศสิงคโปร ์รวมทงั นายสรุพล สปุรชัญา นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล 

และนายชานคราร ์ ชานดราน ซงึอยู่ในประเทศไทยไม่สะดวกเขา้รว่มการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ณ สถานทีจดัประชุมได ้ อย่างไรก็

ตาม กรรมการดงักล่าวขา้งตน้จะเขา้รว่มการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ผ่านระบบ zoom 

 

ดร. เศรษฐ์ไสย ไดแ้นะนาํกรรมการ Group Chief Financial Officer ทปีรกึษากฎหมาย และผูส้อบบญัชีของบรษิัท ซึงไดเ้ขา้รว่ม

ประชมุ ดงัน ี
 

กรรมการ 

1. นายวฒุิพล สรุยิาภิวฒัน ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสียง และกาํกับดูแลกิจการ 

และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

2. ดร. ชิงชยั หาญเจนลกัษณ ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสียง และกํากับดูแลกิจการ และ

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
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3. นายสภุคั ศิวะรกัษ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสียง  และกํากับดูแลกิจการ และ

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

4. นายชนินทร ์อรรจนานนัท ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสียง  และกํากับดูแลกิจการ และ

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

5. นายอาํนาจ สขุประสงคผ์ล กรรมการ และ กรรมการผูจ้ดัการ (ธุรกิจแป้ง) 

6. นายประทีป  เลิศวฒันากิจกลุ กรรมการ และ กรรมการผูจ้ดัการ (ธุรกิจอาหาร) 

7. นายโฮ กวงจิง กรรมการ 

 

Group Chief Financial Officer 

นางอรอนงค ์วิชชชุาญ 

 

ทปีรึกษากฏหมาย 

นางสาววีระนชุ ธรรมาวรานคุปุต ์  และทีมงาน จากบรษิัท วีระวงค,์ ชินวฒัน ์ และพารท์เนอรส์ จาํกดั ซงึจะทาํหนา้ททีปีรกึษา

กฎหมาย รวมทงัตรวจสอบกระบวนการลงทะเบียนและการนบัคะแนนเสียงสาํหรบัการประชมุครงันี 

 

ผู้สอบบัญชี 

นายโสภณ เพมิศิรวิลัลภ จากบรษิัท สาํนกังาน อวีาย จาํกดั ผูส้อบบญัชีของบรษิัท 

 

บรษิัทมีกรรมการทงัหมด 14 ทา่น เขา้รว่มประชมุ ณ สถานทีจดัประชมุ  8 ท่าน และเขา้รว่มประชมุผ่านระบบ zoom 6 ท่าน คิดเป็น

สดัส่วนของกรรมการทีเขา้รว่มประชมุรอ้ยละ 100  

 

ก่อนทีจะนาํเสนอวาระต่างๆ ดร. เศรษฐ์ไสย ไดข้อให้เลขานุการบริษัทชีแจ้งให้ทีประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียง

ลงคะแนนสาํหรบัการประชมุนี  

 

นางสาวมณี ลือประเสรฐิ เลขานกุารบรษิัท แจง้ใหท้ีประชมุทราบถึงวิธีปฏิบตัใินการออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียง

สาํหรบัการประชมุนี ดงันี 

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ือหุน้ มาตรา 102 ประกอบมาตรา 33 แหง่พระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจาํกดั 

พ.ศ. 2535 (รวมทงัทมีีการแกไ้ขเพมิเติม) (“พระราชบัญญัติบรษิทัมหาชนจาํกดั”) กาํหนดไวว้า่ ผูถื้อหุน้แต่ละคนมคีะแนน

เสียงเทา่กบัจาํนวนหุน้ทีตนถือ หรือ หนึงหุน้ต่อหนึงเสียง 
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2. สาํหรับผู้ถือหุ้นทีมาประชุมดว้ยตนเอง  และผู้รับมอบฉันทะทีไดร้บัมอบหมายให้ออกเสียงลงคะแนนในห้องประชุม เมือ

ประธานแจง้ใหอ้อกเสียงลงคะแนน ขอใหท้ปีระชมุลงมติโดยใชบ้ตัรลงคะแนนเสียง ตามวาระทีเกียวขอ้งซงึไดแ้จกใหแ้ลว้  ณ 

ช่วงลงทะเบียน เพือออกเสียงลงคะแนนสาํหรบัวาระนนัๆ โดยทาํเครืองหมายถูกในช่อง “อนุมตัิ” “ไม่อนุมตัิ” หรือ “งดออก

เสียง” ช่องใดช่องหนึง  ทงันี เฉพาะกรณีคสัโตเดียนใหร้ะบุจาํนวนคะแนนเสียงในแต่ละช่องทีประสงคจ์ะลงคะแนน  ลงชือ

ดา้นล่างของบตัรลงคะแนนเสียง และส่งคืนใหก้บัเจา้หนา้ทีของบรษิัท 

3. ผูร้บัมอบฉันทะทีไดร้บัมอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้ โดยในหนงัสือมอบฉันทะทีถือมานนั ผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียงลงคะแนนไวล่้วงหนา้

ในทกุวาระก่อนเรมิการประชมุแลว้ ผูร้บัมอบฉนัทะท่านนนั ไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนนในระหว่างการประชมุ เนืองจากบรษิัท

ไดเ้ก็บและบนัทึกการออกเสียงลงคะแนนตามทีระบใุนหนงัสือมอบฉันทะตงัแต่ชว่งลงทะเบยีนแลว้  

4. ผูถื้อหุน้ทีมาประชมุดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉันทะ (ยกเวน้กรณีผูล้งทุนต่างประเทศทีแตง่ตงัใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็น

ผูร้บัฝากและดแูลหุน้) ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได ้ กล่าวคือ ตอ้งออกเสียงลงคะแนนดว้ยจาํนวน

คะแนนเสียงทงัหมดวา่ “อนมุตั”ิ หรือ  “ไม่อนมุตัิ” หรือ “งดออกเสียง” เท่านนั  

5. คสัโตเดียนทีไดร้บัแตง่ตงัโดยผูล้งทนุในตา่งประเทศ สามารถออกเสียงลงคะแนนทงัหมด หรือแบ่งการออกเสียงลงคะแนนใน

แต่ละวาระได ้กล่าวคือ สามารถแบ่งจาํนวนคะแนนเสียงที “อนมุตัิ” จาํนวนคะแนนเสียงที ”ไม่อนมุตัิ” และจาํนวนคะแนนเสียง

ท ี“งดออกเสียง” ได ้ 

6. ในการลงคะแนนเสียงสาํหรบัทุกวาระ หากไม่มีผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง บริษัทจะ       

ถือว่าผูถ้ือหุน้และผูร้ับมอบฉันทะเห็นชอบหรือเห็นดว้ยตามจาํนวนเสียงของผูถื้อหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต่อมติทีนาํเสนอ

สาํหรบัผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทไีม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ใหล้งคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียงทีบรษิัทไดแ้จกให ้

ณ ช่วงลงทะเบียน และยกมือใหเ้จา้หนา้ทีของบรษิัทไปเก็บบตัรลงคะแนน 

 

7. ในการนบัผลการลงคะแนน บรษิัทจะนาํคะแนนเสียงที “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” หกัออกจากคะแนนเสียงทงัหมดของ

ผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ และคะแนนเสียงส่วนทีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงทีเห็นดว้ย    สาํหรับผู้ทีออกเสียง

ลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระต่างๆ ทีนาํเสนอ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนเสียงไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าทีของบริษัท

ภายหลังเสร็จสินการประชมุ ทงันี การลงคะแนนเสียงในการประชมุครงันี เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย มิใช่การลงคะแนน

เสียงแบบลบั  แต่จะมีการเก็บบตัรลงคะแนนเสียงของผูเ้ขา้รว่มประชมุทงัหมดเพือใหเ้กิดความโปรง่ใส 
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การลงคะแนนเสียงในลกัษณะดงัตวัอย่างต่อไปนี  บรษิัทจะถือว่าการลงคะแนนเสียงดงักล่าวเป็นโมฆะ อาทิเช่น 

1) บตัรลงคะแนนเสียงทีมิไดม้ีการลงลายมือชือโดยผูถื้อหุน้ หรือ ผูร้บัมอบฉันทะในฐานะผูอ้อกเสียงลงคะแนน 

2) บตัรลงคะแนนเสียงทีมีการทาํเครืองหมายเกินกว่าหนึงช่อง  

3) บตัรลงคะแนนเสียงทีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั  

4) บตัรลงคะแนนเสียงทีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชือกาํกับ  

 

ในกรณีทีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะตอ้งการแกไ้ขการออกเสียงลงคะแนน  ใหข้ีดฆ่าของเดิมและลงชือกาํกับทกุครงั 

 

8. ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 และ ข้อ 37 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด กําหนดว่า มติของทีประชุมผู้ถือหุ้นให้

ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงันี 

 

ในกรณีปกติซึงไดแ้ก่วาระที 1, 3, 4, 5.1, 5.3 และ 6 ของหนงัสือนดัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ครงันี ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมาก

ของผูถ้ือหุน้ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานกรรมการซึงเป็นประธานในทีประชุม

ออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็นเสียงชขีาด 

 

หากเป็นกรณีการพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการในวาระที 5.2 ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียง

ทงัหมดของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

 

9. สาํหรบัผูถ้ือหุน้ทีประสงคจ์ะกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในหอ้งประชุมในวาระใด ผูถื้อหุน้ท่านนันสามารถใชส้ิทธิของตนได ้โดยส่ง

บตัรลงคะแนนเสียงล่วงหนา้ใหก้บัเจา้หนา้ทีของบรษิัทก่อนออกจากหอ้งประชมุ 

 

 คะแนนเสียงของจาํนวนผูถื้อหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนืองจากการทยอยเข้าหอ้งประชุมของผู้ถือหุน้และผูร้บัมอบ

ฉันทะ ดงันนั จาํนวนผูเ้ขา้รว่มประชมุในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลียนแปลงและอาจไม่เท่ากนั 

 

10. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุซกัถามในประเด็นทีเกียวขอ้งกบัวาระนนัๆ ตามความ

เหมาะสม 

 

ในกรณีทีผูถื้อหุน้มีคาํถามหรือความเห็นทีนอกเหนือจากวาระทีกาํลงัพิจารณาอยู่ ขอใหน้าํไปสอบถาม หรือใหค้วามเห็นใน

วาระอนืๆ ในช่วงทา้ยของการประชมุ 

 

เพือใหส้อดคลอ้งกับการกาํกบัดูแลกิจการทีดีและเพือความโปร่งใส    ดร. เศรษฐ์ไสย แจง้ต่อทีประชุมว่า  บริษัทไดม้อบหมายให ้

บรษิัท  วีระวงค,์ ชินวฒัน ์และพารท์เนอรส์ จาํกดั  ทาํหนา้ททีปีรกึษากฎหมาย และตรวจสอบกระบวนการลงทะเบียนและการนบั
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คะแนนเสียงของทีประชมุ และไดเ้ชิญผูถ้ือหุน้เขา้รว่มเป็นพยานในการตรวจนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด

แสดงความจาํนงเขา้รว่มเป็นพยานในการตรวจนบัคะแนนเสียง 

 

ดร. เศรษฐ์ไสย ไดเ้รมิการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี 

 

วาระท ี1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2562 

 

ดร. เศรษฐ์ไสย ไดเ้สนอทีประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562  ซึงไดส่้งสาํเนา

ให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพรอ้มหนังสือนัดประชุมแล้ว   ดร. เศรษฐ์ไสย แจ้งทีประชุมว่าคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรนาํเสนอทีประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562  

 

ดร. เศรษฐ์ไสย ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามในวาระนี 

 

เมอืไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม ดร. เศรษฐ์ไสย จึงขอใหท้ีประชมุพจิารณาแลว้ลงมติในวาระนี ดงันี 

 

มติ ทีประชุมมีมติเป็นเอกฉันทด์ว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนรบัรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2562  โดยมีรายละเอียดของผลการนับ

คะแนน ดงันี  

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนมุตั ิ 529,588,749 100.00%  

 ไม่อนุมตั ิ

 บตัรเสีย 

- 

- 

0.00%  

0.00%    

รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 529,588,749 100.00%  

 

 งดออกเสียง 200  

รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 529,588,949  

 

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของทีประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของ 

ผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท ี2 พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษทั สาํหรับปี 2562 

 

ดร. เศรษฐ์ไสย ไดเ้ชิญ นางอรอนงค ์วิชชชุาญ Group Chief Financial Officer รายงานกิจการของบรษิัท สาํหรบัปี 

2562 ใหท้ีประชมุทราบ 

 

นางอรอนงค ์ไดร้ายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทไทยวา สาํหรบัปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามทีปรากฏใน

รายงานประจาํปี 2562 ทไีดจ้ดัส่งใหผู้ถ้ือหุน้ทกุท่านพรอ้มหนงัสือนดัประชุมแลว้ ซงึสามารถสรุปได ้ดงันี 

 

ผลการดาํเนินงานของบรษิทัไทยวา สาํหรับปี 2562 

 

ภาพรวม  

 

• ยอดขายรวมของบริษัทเพิมขึนรอ้ยละ 1 จาก 7,226 ลา้นบาท เป็น 7,323 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการเติบโต

ของธุรกิจแป้งมนัสาํปะหลงัรอ้ยละ 1 และธุรกิจอาหารรอ้ยละ 2 

 

• อตัรากาํไรขนัตน้อยู่ในระดบัเดียวกบัปีทีแลว้ 

 

• ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเพิมขึนเนืองจากค่าใชจ่้ายในการขนส่งของธุรกิจแป้งมนัสาํปะหลงั เป็นผลมา

จากปริมาณการขายทีเพิมขึน  ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  การตัดจําหน่ายสินทรัพย์ถาวรและหนีสูญ  และ

ค่าใชจ้่ายทางการตลาดเพือรองรบัการขยายธุรกิจ 

 

• ผลกระทบจากการบนัทึกสาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 50 ลา้นบาท (รายการทไีม่ใช่เงินสด) ซงึเป็น

รายการทเีกิดขึนเพียงครงัเดียว เนืองมาจากกฏหมายแรงงานใหม่ 

 

• ค่าใชจ่้ายทางการเงินเพิมขึนจากการออกหุน้กูแ้ละเงินกูย้ืมจากธนาคาร เพือสนบัสนุนการควบรวมกิจการและ

การขยายตวัของธุรกิจผลิตภณัฑที์มีมลูค่าสงู (HVA) 

 

• กาํไรต่อหุน้สาํหรบัปี 2562 เป็น 0.08 บาทต่อหุน้ ในขณะทีปี 2561 เป็น 0.22 บาทต่อหุน้ 

 

ธุรกิจแป้ง 

 

• รายไดจ้ากการขายเพมิขึนรอ้ยละ 1 จาก 5,832 ลา้นบาท ในปี 2561 เป็น 5,928 ลา้นบาท ในปี 2562 การเติบโต

ดงักล่าวมาจากปรมิาณทีเพมิขึน รอ้ยละ 11 ในขณะทีราคาขายลดลงประมาณ รอ้ยละ 10 
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• ปรมิาณการส่งออกของอตุสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงัของไทยลดลงรอ้ยละ 2 ในขณะทีปรมิาณการส่งออกของ

บรษิัทเติบโตในอตัรารอ้ยละ 18 

 

• สถานการณข์องหวัมันสาํปะหลังในประเทศไทยในปี 2562 ดีขึนจากปีก่อน เชือไวรสัใบด่างคาซาวา โมซาอิก 

(CMV) แพร่ระบาดในอัตรารอ้ยละ 1 ของพืนทีเพาะปลกูในประเทศไทย อย่างไรก็ตามตังแต่ช่วงครงึหลงัของปี 

2562 ภัยแลง้ไดส่้งผลกระทบต่อผลผลิตและความล่าช้าในการเก็บเกียว ซึงคาดว่าจะส่งผลกระทบตลอดปี 

2563 

 

• กาํไรขันตน้อยู่ในระดับเดียวกับปีทีแลว้ ราคาหัวมันสาํปะหลังลดลงรอ้ยละ 19 อย่างไรก็ตาม ราคาทีลดลง

เกือบจะชดเชยกบัการลดลงของราคาขายและผลกระทบของค่าเงินบาท บรษิัทวางแผนทีเพมิสดัส่วนผลิตภัณฑ์

ทมีีมลูค่าเพมิ (HVA) เพอืเพิมอตัรากาํไรขนัตน้ในระยะยาว 

 

• ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารทีเพมิขึนสาเหตหุลกัมาจากตน้ทนุการขนส่งทีเพมิขึนจากการเติบโตของปรมิาณ

ขาย ค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากรเพิมขึนเป็นผลมาจากการเพิมขึนของทีมงานเพือรองรบัการขยายตวัของธุรกิจและ

ค่าเผือหนสีงสยัจะสญู 

 

• ผลกระทบจากการบนัทึกสาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 20 ลา้นบาท (รายการทไีม่ใช่เงินสด) ซงึเป็น

รายการทเีกิดขึนเพียงครงัเดียว เนืองมาจากกฏหมายแรงงานใหม่ 

 

• ดอกเบียจากการออกหุน้กูแ้ละเงินกูย้ืมจากธนาคาร เพือการควบรวมกิจการ และการขยายกาํลังการผลิต 40 

ลา้นบาท 

 

• กาํไรสทุธิส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุน้บรษิัทฯ สาํหรบัธุรกิจแป้ง ลดลงรอ้ยละ 98 จาก 112 ลา้นบาทในปี 2561 เป็น 2 

ลา้นบาทในปี 2562 

 

ธุรกิจอาหาร 

 

• รายไดจ้ากการขายเพมิขึนรอ้ยละ 2 จาก 1,430 ลา้นบาทในปี 2561 เป็น 1,453 ลา้นบาทในปี 2562 การเพมิขึน

ของรายไดจ้ากการขายมาจากผลิตภณัฑเ์สน้ก๋วยเตียวทีขายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ 

 

• กาํไรขนัตน้เพมิขึนรอ้ยละ 4 จากราคาวตัถดุิบทีลดลง และการปรบัปรุงการผลิตใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน 
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• ผลกระทบจากการบนัทึกสาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 30 ลา้นบาท ซงึเป็นรายการทีเกิดขึนเพยีง

ครงัเดยีว เนืองมาจากกฏหมายแรงงานใหม ่

 

• กาํไรสทุธิลดลงรอ้ยละ 22 จาก 85 ลา้นบาท เป็น 66 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากค่าใชจ้า่ยในการ

ดาํเนินงานของบรษิัท ไทยวาเวยีดนาม จาํกดั ซงึอยูใ่นชว่งการลงทนุขยายส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศ

เวียดนาม 

 

ดร. เศรษฐ์ไสย รายงานความคืบหน้าการเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ

ทจุรติใหก้ับผูถื้อหุน้ทราบ ดงันี 

 

เมอืวนัท ี21 สิงหาคม 2561 ทปีระชมุของคณะกรรมการแนวรว่มปฏบิตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทจุรติ ครัง

ที 2/2561 ไดมี้มติใหก้ารรบัรอง บริษัท ไทยวา จาํกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

ในการต่อตา้นทจุรติ โดยใบรบัรองดงักล่าวจะมีอาย ุ3 ปี นบัจากวนัทีมีมติใหก้ารรบัรอง 

 

บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีการฝึกอบรม และการสือสารอย่างต่อเนืองใหแ้ก่บคุลากรของบรษิัทฯ โดยในปี 2562 ไดม้ีการจดั

หลักสูตรการต่อตา้นทุจริตคอรร์ัปชัน (Anti-Corruption) ผ่านระบบ E-learning โดยมีวัตถุประสงคเ์พือเพิมพูน

ความรู ้ความเขา้ใจอย่างแทจ้รงิ เกียวกบันโยบาย และหลกัปฏิบตัิในการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั 

 

ทงันี บริษัทยังคงมีการติดตามและทบทวนมาตรการต่อตา้นการคอรปัชันอย่างต่อเนือง เพือให้การนาํมาตรการ

ต่อตา้นคอรปัชนัไปปฏบิตัิมีประสิทธิผล 

 

ดร. เศรษฐ์ไสย ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และผูถื้อหุน้ไดซ้กัถามโดยมีประเด็นคาํถาม/ตอบสรุปไดด้งันี 

 

นางสาวสภารัตน ์บุญกระพือ  ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้ 

 จากรายงานประจาํปี 2562 หนา้ 10 สดัส่วนของธุรกิจแป้งมนัสาํปะหลงั รายได ้44% กาํไรขนัตน้ 36%  

ธุรกิจ HVA  รายได ้36% กาํไรขนัตน้ 26%  เมอืคิดเป็น gross profit margin ทาํไม HVA ถงึมี margin        

ตาํกว่าแปง้มนัสาํปะหลงั 

 

นางอรอนงค ์วิชชชุาญ ชีแจงว่า  

 สาํหรับประเด็นนีจะมีการแกไ้ขรายละเอียดในรายงานประจาํปี โดยสัดส่วนรายไดข้องแป้งมันสาํปะหลัง  

จะตอ้งเป็น 44% HVA 36% และธุรกิจอาหาร 20% ซึงถา้จะเป็นส่วนของกาํไรขนัตน้ แป้งมนัสาํปะหลงั 36% 

HVA 26% ธุรกิจอาหาร 38% ขออนญุาตแกไ้ข โดยการ upload ขึนใน website และขออภยัมา ณ ทีน ี
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บริษัท ไทยวา จาํกัด (มหาชน) 
 

     

 

นางสาววรารัตน ์เตมียะจรัสวงศ ์ ผู้ถือหุ้น 

 ราคาแป้งมนัสาํปะหลงั จากราคาปัจจบุนั จะปรบัลงอกีหรือไม่ ถา้ลงแลว้จะมีผลดีกับบรษิัทหรอืไม่ 

 

นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล ชแีจงเพิมเติมว่า 

 ในส่วนของราคาแป้งมนัสาํปะหลงัในอนาคต คาดวา่จะเป็นราคาคงที หรืออาจจะเพิมขึนเล็กนอ้ย เนืองจาก

โดยปกติแลว้ใน ไตรมาสที 2 เป็นช่วงที low season ราคามนัสาํปะหลงัจะเปลียนแปลงบา้ง โดยราคาอาจปรบั

เพมิไดเ้ล็กนอ้ย ส่วนผลกระทบคาดวา่ถา้ราคาเพมิขึนกจ็ะส่งผลดีสาํหรบับรษิัท 

 

นายสถาพร ผังนิรันดร ์ ผู้ถือหุ้น 

 เกิดอะไรขึนกบัหุน้กูท้อีตัราดอกเบีย 4% แต่ bottom line แค่ 1% 

 

นางอรอนงค ์วิชชชุาญ ชีแจงว่า  

 สาํหรบัหุน้กู ้4% บรษิัทออกชว่งเดือนเมษายน ซงึเป็น market rate สาํหรบั rating ท ีBBB+ ท ี TRIS Rating 

ประเมินใหบ้รษิัท สาํหรบัผลประกอบการในปีทีผ่านมา มี onetime expense รวมทงัการผนัผวนของราคาและ

อตัราแลกเปลียน หุน้กูน้มีีอาย ุ3 ปี บรษิัทคาดว่าจะสามารถ reserve เงินสดใหเ้พียงพอเมือถึงเวลาไถ่ถอนหุน้

กูต้วัน ี

 

นายสถาพร ผังนิรันดร ์ ผู้ถือหุ้น 

 อตัรากาํไรสทุธิต่อรายไดร้วม ปี 2563 จะขาดทนุหรือไม่ จะแกไ้ขอย่างไร 

 

นายโฮ เรน ฮวา ชีแจงว่า 

 สวสัดีครบั ขอชีแจงว่า 2 ปีทีผ่านมา กาํไรไดล้ดลงโดยเฉพาะอย่างยิง กาํไรขนัตน้ เนืองจากความผนัผวนของ

ธุรกิจแป้งมนัสาํปะหลงั อย่างทีทุกท่านทราบ ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบหลายแห่ง บริษัท

ยงัคาดว่ากาํไรขนัตน้ของธุรกิจแป้งมนัสาํปะหลงัและธุรกิจอาหารจะไม่ผันผวนมากนกั ในปี 2562 ค่าใชจ่้าย      

ในการขายและการบริหารเพิมขึน เนืองจากมีการไดม้าซึงทรัพยสิ์น 2 รายการ คือบริษัท สาํปะหลังพัฒนา 

จาํกัด และโรงงานทีแม่สอด ในปีนีบริษัทจะพยายามควบคุมค่าใชจ้่ายในการขายและการบริหาร รวมทงั fix 

cost ใหต้าํทีสดุ 

 

นายสถาพร ผังนิรันดร ์ ผู้ถือหุ้น 

 หุน้กูท้อีนมุตัิ จาํเป็นตอ้งใชท้งัจาํนวน หรือใชต้ามความจาํเป็น 

 

นายโฮ เรน ฮวา ชีแจงว่า 

 ขอชีแจงวา่ บรษิัทจะรกัษาระดบัเงินสดคงเหลือและเงินทนุหมนุเวียน อีกทังไมม่แีผนการลงทนุเพิมเตมิ 

โดยเฉพาะในปีนีทสีถานการณก์ารระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บรษิัทจะใหค้วามสาํคญัในการ
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บริษัท ไทยวา จาํกัด (มหาชน) 
 

     

 

รกัษาเงินสดคงเหลือ และจะบรหิารจดัการเงินทุนหมนุเวียนใหม้ีประสิทธิภาพ โดยในปีนีจะไม่มีการลงทนุ

ขนาดใหญ่เพมิเติม 

 

นายสถาพร ผังนิรันดร ์ ผู้ถือหุ้น 

 ความเสียง COVID-19 จากผลประกอบการปี 2563  

 

นายโฮ เรน ฮวา ชีแจงว่า 

 ขอชีแจงว่า อย่างทีทกุท่านทราบ สถานการณก์ารระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นวิกฤติไปทวั

โลก สาํหรบัไทยวา เราใหค้วามสาํคัญในการดูแลพนักงานเป็นอันดบัแรก เพือให้มนัใจว่าพนักงานทุกคนมี

สขุอนามยัทีดี มีการเฝ้าระวงัสขุอนามยัของพนกังานในทกุโรงงาน 

 

 ขอเชิญคุณประทีป กรรมการผูจ้ดัการ ธุรกิจอาหาร และคณุอาํนาจ กรรมการผูจ้ดัการ ธุรกิจแป้งมนัสาํปะหลงั 

ชแีจงสถานการณโ์ดยรวมใหผู้ถ้ือหุน้ไดท้ราบ 

 

นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล ชแีจงเพิมเติมว่า 

 ในส่วนของแปง้มนัสาํปะหลงั ในช่วงทเีกิดวิกฤตใินช่วงตน้ปีหรือ 2-3 เดือนทีผ่านมา บรษิัทคาดวา่น่าจะมี

ผลกระทบค่อนขา้งเยอะ แต่สดุทา้ยแลว้นา่จะไม่กระทบมากอยา่งทีเราคาดไว ้ ส่วนหนึงอาจเป็นเพราะบรษิัท

ส่งออกไปทีจีนคิดเป็นประมาณรอ้ยละ 50 ได ้ซงึตลาดของจีนก็สามารถพลิกฟืนจาก COVID-19 ขึนมาได ้จะ

ลดลงบา้งแต่ไม่มากนกั ไม่มีนยัสาํคญัมาก 

 

 ส่วนของตลาด non-China ก็มีผลกระทบบา้ง แต่ก็ไมม่าก เรายงัส่งออกไดต้ามปกติ บรษิัทคาดว่าในชว่งหลงั 

COVID-19 หรือแมก้ระทงัไตรมาสที 2 นี การส่งออกของบรษิัทกน็่าจะเรมิกลบัมาอยูใ่นระดบัปกติ ถึงแมจ้ะยงั

ไม่ถึง100% แต่ก็น่าจะใกลเ้คยีง 

 

 สรุปว่าโดยภาพรวมแลว้ความตอ้งการแปง้มนัสาํปะหลงั อาจจะลดลงบา้งแต่ไม่มากนกั 

 

นายประทปี  เลิศวัฒนากิจกุล ชีแจงเพิมเติมว่า 

 สาํหรบัส่วนของธุรกจิอาหารซงึเป็นสิงทจีาํเป็น ฉะนนัภาพโดยรวมแลว้ยอดขายของบรษิัทในชว่ง 3 เดือนทีผ่าน

มายงัค่อนขา้งคงท ี มีการเปลียนแปลงเพยีงเล็กนอ้ย โดยเปลยีนสินคา้เสน้สดมาเป็นเสน้แหง้บา้งเพราะวา่

ผูบ้รโิภคเอง ในชว่งทีเกิด COVID-19 ขึนก็มีการกกัตนุสินคา้เสน้แหง้มากขึน ตวัเสน้สดเองซงึส่วนใหญ่เราขาย

ใหก้บั food operator มีปรมิาณลดลงบา้ง แต่ในภาพรวมแลว้ 3 เดือนทีผ่านมาถือวา่ค่อนขา้งคงท ี

 

 ในส่วนของ export ในปีนมีีการเติบโตทีดีขึน คาดวา่จนถงึสินปี บรษิัทจะสามารถบรรลตุามเป้าหมายทีไดต้งัไว ้
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บริษัท ไทยวา จาํกัด (มหาชน) 
 

     

 

 

นายสุรเชษฐ ์วนิิยกูล  อาสาพทิกัษสิ์ทธิ จากสมาคมส่งเสรมิผู้ลงทุนไทย 

 ในงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ รายงานประจาํปี หนา้ 126 ค่าใชจ้่ายทางการเงินทีเพมิจาก 7,381,361 บาท เป็น 

47,566,655 บาท เป็นค่าใชจ้่ายในเรืองอะไร และทาํไมจึงเพิมขึนค่อนขา้งสงู จนทาํใหก้าํไรลดลงมาก 

 

นางอรอนงค ์วิชชชุาญ ชีแจงว่า  

 ดอกเบียทีเกิดขึน บรษิัทไดอ้อกหุน้กูเ้มือเดือนเมษายนของปีทีผ่านมา อนันีเพอืมาใชใ้นการซือกิจการ และเพือ

ขยาย production line สาํหรบัธุรกิจทีมีมลูค่าสงู  

 

นายสุรเชษฐ ์วนิิยกูล  อาสาพทิกัษสิ์ทธิ จากสมาคมส่งเสรมิผู้ลงทุนไทย 

 ในหนา้ 126 รายไดจ้ากการบรกิาร 12 ลา้นกว่าบาทซงึในปี 2561 ไม่มี แต่มใีนปี 2562 คือรายไดอ้ะไร และมี

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 11 ลา้นกว่าบาท จึงเหลือกาํไรนอ้ยมาก ถามว่าถา้ยงัทาํต่อในปีต่อๆ ไป จะคุม้หรือไม่ 

 

นางอรอนงค ์วิชชชุาญ ชีแจงว่า  

 ตวันเีกิดจากตวั reclassified มาตรฐานการบญัชีใหม่ ตวันีเป็นรายไดจ้ากทีเราคิดค่าสินคา้ทีรวมค่าขนส่ง  ค่า 

insurance เราต้องแยกออกมา ซึงเป็นไปตามมาตรฐานใหม่ ได้ Effective เมือปีทีแล้ว เพราะฉะนันถ้า

เปรียบเทียบกบัปี 2561 จะไม่ไดเ้ห็นรายการนี 

 

นายกติติ งามมหรัตน ์ผู้ถือหุน้ 

 อยากทราบวา่ภยัแลง้ในประเทศไทย มีผลกระทบต่อบรษิัทมากนอ้ยแค่ไหน ในแงก่ารจดัหาวตัถดุบิหวัมนัสด

และราคา 

 

นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล ชแีจงว่า 

 ในส่วนผลกระทบเรืองภัยแลง้ ช่วงนีก็เริมจะดีขึน เนืองจากฝนเริมตกมา เรามีการคาดการณว์่าภัยแลง้จะมี

ส่วนผลกระทบต่อปรมิาณมนัสาํปะหลงั อาจทาํใหป้รมิาณลดลง แต่ช่วงนีดีขึนกว่าทคีาดการณไ์ว ้ในส่วนของ

เรอืงราคาวตัถดุิบไม่สงูมากนกั ดงันนัส่วนของภยัแลง้จึงคาดว่าในปีนีอาจมีผลไม่มากเหมือนกบัปีทีแลว้ 

 

นายกติติ งามมหรัตน ์ผู้ถือหุน้ 

 อตัราแลกเปลียนมีผลต่อกาํไรต่อบรษิัทค่อนขา้งมาก จงึอยากทราบกลยทุธก์ารบรหิารอตัราแลกเปลียนของ

บรษิัท 

 

นางอรอนงค ์วิชชชุาญ ชีแจงว่า  

 บริษัทไดซื้อ forward เพือจะปิดความเสียงนีอย่างน้อยก็คือรอ้ยละ 60 ตาม policy ทีผ่านมา บริษัทไดซ้ือ

มากกว่าที policy กาํหนดไวปี้ทีแลว้ total gain / (lost) FX ก็คือเรา gain มาอยู่ประมาณ 5 ลา้นกว่าบาท 
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บริษัท ไทยวา จาํกัด (มหาชน) 
 

     

 

เมอืไม่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถามอีก และเนอืงจากวาระนีเป็นวาระเพือรบัทราบ จงึไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระ

น ีดร. เศรษฐ์ไสย จึงขอใหท้ปีระชมุรบัทราบรายงานกิจการของบรษิัท สาํหรบัปี 2562 

 

ทปีระชมุรบัทราบรายงานกิจการของบรษิัท สาํหรบัปี 2562 

 

วาระท ี3  พิจารณาและอนุมตัิงบการเงนิของบริษทั สาํหรับปีสินสุด ณ วันท ี31 ธันวาคม 2562  ซึงผ่านการตรวจสอบ

จากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี 

 

ดร. เศรษฐ์ไสย  รายงานสรุปสาระสาํคญัของงบการเงินของบริษัท สาํหรบัปีสินสดุ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 ซึง

ผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นแบบไม่มีเงือนไขต่อทีประชุม ตามทีปรากฏในรายงานประจาํปีของบริษัททีไดจ้ดัส่ง

ใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

 

ดร. เศรษฐ์ไสย ไดเ้ชิญ นางอรอนงค ์วิชชุชาญ Group Chief Financial Officer รายงานงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

และงบแสดงฐานะการเงิน สาํหรบัปีสินสดุ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 

 

นางอรอนงค ์แจง้ใหท้ีประชมุทราบว่า งบการเงินของบริษัท สาํหรบัปีสินสดุ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 ไดผ่้านการ

สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสียง และกาํกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัท และได้

ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ ตามทีปรากฏในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจาํปีทีไดจ้ดัส่งให้ท่าน     

ผูถื้อหุน้ทุกท่านพรอ้มหนงัสือเชิญประชุมแลว้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนาํเสนอต่อทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจําปี 2563 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สาํหรับปีสินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ซึงผ่านการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี 

 

ดร. เศรษฐ์ไสย ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และผูถื้อหุน้ไดซ้กัถามโดยมีประเด็นคาํถาม/ตอบสรุปไดด้งันี 

 

นางสาวปิยนุช แซ่เต็ง  ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้ 

 การเพมิขึนของทดีิน อาคาร และอปุกรณ ์จาํนวนมาก จาก 2,827 ลา้นบาท เป็น 3,640 ลา้นบาท มาจากอะไร

ตอ้งตดัค่าเสือมกีปี 

 

นางอรอนงค ์วิชชชุาญ ชีแจงว่า  

 ส่วนใหญ่จากการซือกิจการของบริษัทแม่สอดสตารช์ จงัหวดัตาก 550 ลา้นบาท เราตดัค่าเสือมตาม policy 

ถ้าเป็นเครืองจักร หรือเป็น building ก็จะมีสัดส่วนในการตัดค่าเสือมตามทีเปิดใน note to financial 

statement  
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นางสาวบุษกร งามพสุธาดล  ผู้ถือหุ้น 

 บรษิัทมียอดขาย 7,323 ลา้นบาท มีผลกาํไรเพยีง 68 ลา้นบาท ซงึคิดเป็นเพียง 1% (Net Profit Margin) ขยบั

จาก 8% (2560), 3% (2561), 1% (2562) ในขณะทียอดขายไม่ไดเ้พมิมากจาก 7,248 ลา้นบาท (2561), 7,323 

ลา้นบาท (2562) บรษิัทมีแผนงานอย่างไรทีจะเพมิ Net Profit Margin จาก 1% กลบัไปทีระดบั 8% เหมือนเดิม

บรษิัทจะปรบัตวัอย่างไรในธุรกจินีกบัสถานการณ ์corona virus ทเีกิดขึน 

 

นางอรอนงค ์วิชชชุาญ ชีแจงว่า  

 ขอเรียนว่าปีทีแลว้บริษัทมี non-cash item ซึงส่วนใหญ่เกิดจากตวักฎหมายใหม่ทีบวกกลบัแลว้บริษัทมีเรือง 

write off asset แลว้ก็มีตงั provision สาํหรบัตัวลูกหนีเขา้มารวม ทงัหมดประมาณ 70 กว่าลา้นบาท คือถา้

บวกกลบัอย่างไง ก็สูปี้ก่อนหนา้นีไม่ไดแ้ต่ก็ถือว่าขึนมาระดบัทีดีขึน สาํหรบัแผนทีจะใหก้ลบัมา 8% เหมือนเดิม 

ตอนนีบริษัทก็ ใหค้วามสาํคญัในการขยายธุรกิจสาํหรบัผลิตภณัฑท์ีมีมลูค่าสงูทีจะทาํใหม้ีตวั gross margin 

ทีมากขึนและลดความผันผวนทางดา้นราคาวัตถุดิบไดด้ีขึน สาํหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสั         

โคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัท ได้มี เฝ้าติดตามและปรับเปลียนกลยุทธ์เพือเตรียมพร้อมรับการ

เปลียนแปลงของลกูคา้และผูบ้รโิภคหลงัเหตกุารณโ์ควิด-19 

 

นายเกียรติ สุมงคลธนกลุ  ผู้ถือหุน้ 

 จากหนา้ 126 งบกาํไรขาดทนุ คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้ของงบเฉพาะกิจการทาํไมจึงลดลงมาก สาเหตมุาจาก

อะไร และในงบรวม กลบัเพมิเป็น 31 ลา้นบาท แสดงวา่บรษิัทย่อยเสียภาษีสงูมาก เป็นเพราะอะไร 

 

นางอรอนงค ์วิชชชุาญ ชีแจงว่า  

 บรษิัทลกูของเราทีอยู่ต่างประเทศมีกาํไรในปีทีผ่านมาเลยทาํใหส้ดัส่วนของ tax เพมิขึน 

 

นายสถาพร โคธีรานุรักษ ์ผู้ถือหุน้ 

 จากหมายเหตปุระกอบงบขอ้ 40 หนา้ 205 เหตุการณภ์ายหลงัฯ การลงทุนใน บรษิัท เอเชยีผลิตภณัฑ ์            

มนัสาํปะหลงั จาํกดั (ATP) จาก 30% เป็น 99.50%  1) ขอรายละเอียดเพิมเติม ถึงประโยชนที์ไดร้บั 2) มีผลต่อ

การจดัทาํงบการเงินปี 2563 อยา่งไรบา้ง  3) มีการเปลียนแปลงโครงสรา้งกรรมการของ ATP อย่างไร 

 

นางอรอนงค ์วิชชชุาญ ชีแจงว่า  

 สาํหรบัการเขา้ซือกิจการ บริษัท เอเชียผลิตภัณฑม์นัสาํปะหลัง จาํกัด (ATP) เนืองจากว่าเรามีธุรกิจแป้งมนั

สาํปะหลงั และกลูโคสอยู่ประเทศเวียดนาม ซึงถือว่าเป็นธุรกิจทีเกียวขอ้งและสามารถช่วยกันเสริม เพือการ

ขยายทางการตลาดในประเทศเวียดนาม การเขา้ซือเราไดม้ีการตีราคา Fair และจะรายงานผลประกอบการใน

ไตรมาสที 1 สาํหรบั transaction ทีเกิดขึนในการซือธุรกิจตวันี และจะมีการเปลียน directors จากชุดเดิมมา

เป็นชดุใหม่ซงึเป็นผูบ้รหิารของบรษิัทไทยวา 
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นายสถาพร โคธีรานุรักษ ์ผู้ถือหุน้ 

 จากหมายเหตปุระกอบงบขอ้ที 19 สินทรพัยไ์ม่มตีวัตน 1) เครอืงหมายการคา้มลูค่า 264,303,000 บาทคือ

อะไร และมีนโยบายในการตดัจาํหน่ายหรอืไม่ อยา่งไร 2) ความสมัพนัธก์บัลกูคา้คืออะไร มีนโยบายทางบญัชี 

และการตดัจาํหนา่ยอย่างไร 

 

นางอรอนงค ์วิชชชุาญ ชีแจงว่า  

 เครืองหมายการคา้เราไม่มีการ amortize จะเป็นการทดสอบการดอ้ยค่าทกุๆ ปี ซึงจะไดร้บัการตรวจสอบจาก

ผูส้อบบญัชี  

 

 ความสัมพันธ์จากลูกคา้ เกิดจากการทีเราควบรวมกิจการหรือเราไปซือกิจการ ก็คือเราไดลู้กคา้เพิมมาดว้ย 

และมีการตัดจาํหน่ายมาอยู่ทีช่องทางการขาย ถา้เป็นช่องทางหลักๆ ซึงเป็นธุรกิจ wholesale ตัดจาํหน่าย

ประมาณ 10 ปีค่ะ 

 

นายสถาพร ผังนิรันดร ์ผู้ถือหุน้ 

 วสัดสุนิเปลืองโรงงาน คืออะไร ทาํไมเพิมขึนเยอะ  จะลด inventory ลงดว้ยการเพิมรอบหมนุไดห้รือไม่ จะ

ประหยดัการจดัเก็บดแูล และการใชเ้งินทนุ 

 

นางอรอนงค ์วิชชชุาญ ชีแจงว่า  

 เรามีโรงงานเพิมมา ถา้เทียบกบัปีทีแลว้ เราซือโรงแป้งเพิมมา 1 โรง เพราะฉะนนัค่าวสัดสิุนเปลืองก็ตอ้งเพมิขึน 

เช่นพวกสารเคมี ในการลา้ง line สารเคมี ส่วนทไีมไ่ดเ้กียวกบัการผลิตโดยตรง หรือถงุ ก็เป็นตน้ทนุผลิตภัณฑ ์

แลว้ก็พวกอะไหล่เล็กๆ นอ้ยๆ ทีเขา้ในวสัดสิุนเปลืองสาํหรบั inventory ช่วงสินปีถา้เทียบกบัปีทีแลว้คือเราจะมี

ตวัสินคา้คงเหลือเยอะขึน ซึงเราก็มีแผนทีจะผลิตเนืองจากว่าธุรกิจแป้งเป็นธุรกิจทีเป็น season เราก็มีแผนที

จะผลิตในช่วง Quarter 4 และ Quarter 1 เพอืทจีะมีของเพอืจาํหน่ายในช่วง low season ดว้ย 

 

นายเกียรติ สุมงคลธนกลุ  ผู้ถือหุน้ 

 จากทีแจง้ว่าบรษัิทย่อยมีกาํไร แต่ดจูากงบการเงินรวมกาํไรเพิมเพียง 3 ลา้นบาทแต่ภาษียงัเสียใกลเ้คียงปีก่อน 

เพราะอะไร 

 

นางอรอนงค ์วิชชชุาญ ชีแจงว่า  

 ถา้งบ consolidated ทาง food business ซึงยงัคงมีกาํไรดีอยู่มา offset กับบางส่วนของ starch ถา้บวกกลบั

ทางภาษีแลว้ลดลงก็เลยทาํใหบ้รษิัทยงัคงเสียภาษีในอตัราทใีกลเ้คียงกบัปีก่อน 

 

นางสาวบุษกร งามพสุธาดล  ผู้ถือหุ้น 

 รายงานประจาํปี หนา้ 160  ลกูหนีการคา้ กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั มากกว่า 12 เดือนเพิมจาก 49,000 บาท 

ในปี 2561 เป็น 2,520,000 บาทในปี 2562  
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นางอรอนงค ์วิชชชุาญ ชีแจงว่า  

 ลกูหนีการคา้ กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั มากกว่า 12 เดือน เพิมจาก 49,000 บาท เป็น 2,520,000 บาท ซึงเป็น

ลกูคา้รายหนงึของทาง food business ทตีอนนีบรษิัทก็ดาํเนินการตามกฎหมายไดฟ้้องศาลเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

เมอืไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม ดร. เศรษฐ์ไสย จึงเสนอใหท้ปีระชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแลว้ลงมติในวาระนี ดงันี 

 

มติ  ทีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนอนุมตัิงบการเงินของบริษัท สาํหรบัปีสินสดุ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ซึงผ่านการตรวจสอบ

จากผูส้อบบญัชี โดยมีรายละเอียดของผลการนบัคะแนน ดงันี  

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนมุตั ิ 528,882,086 99.99%  

 ไม่อนุมตั ิ

 บตัรเสีย 

200 

- 

0.00%  

0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 528,882,286 100.00%  

 

 งดออกเสียง 711,868  

รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 529,594,154  

 

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของทีประชุมผู้ถือหุน้ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของ 

ผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท ี4  พิจารณาและอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผล 

 

ดร. เศรษฐ์ไสย รายงานต่อทีประชุมว่า จากผลการดาํเนินงานในรอบปี 2562 ทีผ่านมา บริษัทมีกาํไรสทุธิทงัสิน 68 

ลา้นบาท ตามทีปรากฏในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของงบการเงินรวม สาํหรบัปีสินสดุ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 

ซงึผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบรษิัทแลว้       

 

เมือพิจารณาจากกําไรสุทธิดังกล่าวประกอบกับแผนการขยายงานและข้อตกลงในการชําระหนีของบริษัท 

คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรนาํเสนอต่อทปีระชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 อนมุตัิการจดัสรรเงินกาํไรสะสม 

สาํหรบังวดปีสินสดุ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 ดงันี 
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ก) เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรา 0.134 บาทต่อหุน้ สาํหรบั 880,420,930 หุน้ รวมเป็นเงินปันผลจ่าย

ทงัสิน 117,976,404.62 บาท 

ข) เงินกาํไรสะสมทีเหลือ ใหเ้ป็นเงินกาํไรสะสมต่อไป 

 

ดร. เศรษฐ์ไสย แจง้ทีประชมุว่า บรษิัทจะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทีมีรายชือปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของ

บริษัท ณ วนัที 8 พฤษภาคม 2563  ซึงเป็นวนัทีคณะกรรมการกาํหนดใหเ้ป็นวนักาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิรับ

เงินปันผล (Record Date) และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที 25 พฤษภาคม 2563 

 

ทงันี  เงินปันผลทีเสนอใหจ้่ายโดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงานทังปี สาํหรบัปีสินสดุ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 

ดังกล่าวสอดคลอ้งกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 173.4 ของกาํไรสุทธิของ          

งบการเงินรวมจากผลการดาํเนินงานทงัปี 2562 

 

นอกจากนี บริษัทได้จัดสรรกําไรสุทธิประจําปีไว้เป็นทุนสาํรองตามกฎหมายครบเต็มจํานวนรอ้ยละ 10 ของ           

ทุนจดทะเบียนของบริษัทแลว้ตามขอ้บังคบัของบริษัทขอ้ 48  จึงไม่มีความจาํเป็นตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิไว้เป็นทุน

สาํรองตามกฎหมายอีก  

 

ดร. เศรษฐ์ไสย ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และผูถื้อหุน้ไดซ้กัถามโดยมีประเด็นคาํถาม/ตอบสรุปไดด้งันี 

 

นายสถาพร ผังนิรันดร ์ผู้ถือหุน้ 

 ผูถื้อหุน้ทาํอะไรผิด จึงถกูลงโทษลดเงินปันผล ผูบ้รหิารมีแผนอย่างไรกบัผลประกอบการ 

 

นายโฮ เรน ฮวา ชีแจงว่า 

 ผมขอชีแจงว่าการจ่ายเงนิปันผลจะตอ้งมคีวามสอดคลอ้งกบักลยทุธแ์ละผลประกอบการของบรษิัท แน่นอนว่า

อตัราการจ่ายเงินปันผลของปีนีตาํกว่าปีทีผ่านมา อย่างไรก็ตาม คิดเป็นเกือบรอ้ยละ 100 เมือเทียบกับกาํไร

สทุธิทีปรบัปรุงแลว้ในปีทีผ่านมา ประมาณ 68 ลา้นบาท และหากพิจารณารวมรายการทีไม่ใช่เงินสด จะเป็น

ประมาณ 110 ลา้นบาท ดงันนั บรษิัทจึงจ่ายเงินปันผลประมาณ 110 ลา้นบาท ซงึใกลเ้คียงกบักาํไรสทุธิของปี

ทผ่ีานมา 

 

 ธุรกิจของบริษัทมีความผนัผวน เช่นเดียวกบัธุรกิจอืนๆ มีปัจจยัหลายอย่างทีส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ในปีทีผ่าน

มา กาํไรสทุธิของบรษิัทลดลง อย่างไรก็ตาม บรษิัทไดจ่้ายเงินปันผล ประมาณ 110 ลา้นบาท ในปีหนา้ บรษิัท

คาดว่าจะยงัคงจ่ายเงินปันผลไดใ้นระดบันีหรือดีกว่านีได ้
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นายเกียรติ สุมงคลธนกลุ  ผู้ถือหุน้ 

 เนืองจากยงัมกีาํไรสะสม เฉพาะกิจการประมาณ 2.3 พนัลา้นบาท รวมทงัยงัไมม่แีผนลงทนุอนืๆ อกี จะ

สามารถจ่ายปันผลเพิมขึนไดห้รือไม่ 

 

นายโฮ เรน ฮวา ชีแจงว่า 

 ในปีต่อๆ ไป บริษัทจะพยายามจ่ายเงินปันผลใหม้ากขึน จากผลประกอบการของปีทีผ่านมา คณะกรรมการ

และผู้บริหารเห็นว่า การจ่ายเงินปันผล ประมาณ 110 ล้านบาท เป็นจํานวนทีเหมาะสมแล้ว และใน

สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลายๆ บริษัทจาํเป็นตอ้งรักษาระดับเงินสด

คงเหลือ บริษัทมีความมนัคง ไม่ไดมี้เงินกูใ้นปริมาณทีมาก ยังมีเงินสดคงเหลือจาํนวนมาก และเมือยอ้นไป

คาํถามก่อนหนา้นี หนา้ทีอันดับแรกของฝ่ายจัดการในปีนีคือ ตอ้งดูแลใหบ้ริษัทมีความมนัคงและขา้มผ่าน

วิกฤติ COVID-19 ได ้

 

นายศุภกร ชินพงศไ์พบูลย ์ผู้ถือหุน้ 

 ปีทีแลว้ผูบ้รหิารบอกว่า เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จะค่อนขา้งคงที ที 0.32 บาทเพอืใหผู้ถ้ือหุน้สามารถ

ประมาณการไดว้า่จะไดร้บัปันผลกีเปอรเ์ซ็นตเ์มือเทียบกบัราคาหุน้ 

 

นายโฮ เรน ฮวา ชีแจงว่า 

 ในเรืองของการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลทีสมาํเสมอ และในขณะเดียวกนั บริษัทมี

การเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผลและอตัราการจ่ายเงินปันผล ดงันัน เมือพิจารณากาํไรสทุธิ

ของปีทีแลว้ ซงึไดล้ดลงเหลือประมาณ 100 ลา้นบาท และเปรียบเทียบอตัราเงินปันผลกับบริษัทอืนในตลาด

หลกัทรพัยฯ์ การจ่ายเงินปันผลของบรษิัทอยู่ในอตัราทเีหมาะสม 

 

นายสถาพร ผังนิรันดร ์ผู้ถือหุน้ 

 ขอเสนอใหพิ้จารณาลดทนุจดทะเบียน หรือจดัสรรจา่ยเงินปันผลพิเศษดว้ยทนุ 880,420,930 บาท กาํไรสะสม

ยงัไม่จดัสรร 3,126 ลา้นบาท เนืองจากบรษิัทมีการนาํเงินไปใชอ้ยา่งไมม่ปีระสิทธิภาพในเงินลงทุนชวัคราว 

384 ลา้นบาท และ D/E ตาํเกิน ไม่แสดงความสามารถของฝ่ายจดัการ ซึงการลดทนุ ผูถ้ือหุน้จะไมม่ภีาระภาษี 

 

 ส่วนของผูถ้ือหุน้รวม 5,295 ลา้นบาท กาํไรสทุธิ 68 ลา้นบาท หากลดทนุ จะส่งผลดีกบักาํไรมากขึน 

 

นายโฮ เรน ฮวา ชีแจงว่า 

 ผมขอชีแจงในประเด็น D/E ratio และหลงัจากนนั ขอเชิญ คุณอรอนงค ์ชีแจงขอ้แตกต่างระหว่างกาํไรสะสม 

และ เงินสด รวมทงั รายการเทียบเท่าเงินสด อนัดบัแรก สาํหรบัประเด็น D/E ratio บริษัทมีการควบคุมอย่าง

เคร่งครดั หลายๆ บริษัทในประเทศและทวัโลก มีเงินกูจ้าํนวนมาก หลงัจากเกิดวิกฤติ COVID-19 ต่างประสบ

ปัญหามีค่าใชจ่้ายดอกเบียเงินกูจ้าํนวนมาก บรษิัทไม่ตอ้งการทีจะประสบปัญหาเช่นนนั 
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นางอรอนงค ์วิชชชุาญ ชีแจงเพิมเติมว่า  

 สาํหรบั cash equivalents เงินสดทีอยู่ในธนาคารส่วน current investment คือ money market กับ corporate 

bond ทีบริษัทเรียกว่าเงินส่วนทียังไม่ตอ้งใช้ภายในเรียกว่า 3 เดือน บริษัทก็จะไปลงทุนไว้ สามารถทีจะ 

generate ไดด้ีกว่าฝากไวท้ ีbank แต่เนอืงจากบรษิัทเป็นธุรกิจทีตอ้งซอืวตัถดุิบดว้ยเงินสด เพราะว่ารบัซือจาก

เกษตรกรโดยส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่าบางช่วงอาจจะมีเงินทีอยู่ในธนาคารอยู่มาก ตวั retained earnings คือถา้

ผนัไปแลว้ไม่ใช่เท่ากบั cash คือผนัไปเป็นตวั assets อย่างอนื ส่วนใหญ่ก็จะเป็น property plant equipment 

ในการลงทนุเพือทสีามารถจะ generate ตวั income กลบัมาใน RE  

 

เมอืไม่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถาม ดร. เศรษฐ์ไสย จึงเสนอใหท้ปีระชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแลว้ลงมติในวาระนี ดงัน ี

 

มติ  ทีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึงมาประชุมและออกเสียง  

ลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสะสม สําหรับงวดปีสินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ตามที

คณะกรรมการบรษิัทเสนอ โดยมีรายละเอยีดของผลการนบัคะแนน ดงันี  

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนมุตั ิ 529,571,612 99.99%  

 ไม่อนุมตั ิ

 บตัรเสีย 

200 

- 

0.00%  

0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 529,571,812 100.00%  

 

 งดออกเสียง 22,342  

รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 529,594,154  

 

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของทีประชุมผู้ถือหุน้ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของ 

ผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท ี5 พิจารณาและอนุมัติเรืองเกียวกับกรรมการของบริษัท 

 

 วาระท ี5.1               เลือกตงักรรมการใหม่แทนกรรมการทีถึงกาํหนดออกตามวาระ 

 

ดร. เศรษฐ์ไสย แจง้ใหท้ีประชมุทราบว่า ขอ้บงัคบับรษิัทขอ้ที 17 กาํหนดว่า ในการลงคะแนนเสียงเลือกตงักรรมการ

ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึงหุน้ต่อหนึงเสียง และผูถ้ือหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงทีมีอยู่ทังหมด

เลือกตังบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้และ
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ขอ้บงัคบับริษัทขอ้ที 18 กาํหนดว่า ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งเป็นอตัรา    

1 ใน 3 และกรรมการทีออกจากตาํแหน่งไปนันอาจไดร้บัเลือกตงัเขา้มาเป็นกรรมการใหม่ได ้โดยในการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 น ีมีกรรมการทีถึงกาํหนดออกตามวาระจาํนวน 5 ท่าน ไดแ้ก่  

 

1) ดร. เศรษฐ์ไสย เศรษฐการุณย ์ กรรมการ               

2) นายโฮ เรน ฮวา กรรมการ 

3) นายอาํนาจ สขุประสงคผ์ล กรรมการ 

4) ดร. ชิงชยั หาญเจนลกัษณ ์ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกบัดแูลกจิการ  
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

5) นายสภุคั ศิวะรกัษ์ กรรมการอิสระ   
กรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกบัดแูลกจิการ  
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 

ทงัน ีประวตัิโดยย่อของกรรมการทีถึงกาํหนดออกตามวาระทงั 5 ท่าน ปรากฏตามสิงทส่ีงมาดว้ย 3.1 และ 3.2 ของ

หนงัสือนดัประชุมทไีดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ 

 

ดร. เศรษฐ์ไสย แจง้ทีประชมุเพมิเติมว่า จากประสบการณ ์ ความรู ้ และการอทุิศตนของกรรมการซงึถึงกาํหนดออก

ตามวาระทัง 5 ท่าน ให้แก่บริษัททีผ่านมา  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนาํเสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจาํปี 2563 อนุมตัิการเลือกตงักรรมการซงึถึงกาํหนดออกตามวาระในคราวนีทงั 5 ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการบรษิัทต่อไปอีกวาระหนึง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวม

กรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

 

ดร. เศรษฐ์ไสย ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามในวาระนี 

 

เมอืไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม ดร. เศรษฐ์ไสย จึงเสนอใหท้ปีระชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแลว้ลงมติในวาระนี ดงันี 

 

มติ ทีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนอนุมัติการเลือกตังกรรมการซึงถึงกําหนดออกตามวาระในคราวนีทัง 5 ท่าน ได้แก่                     

ดร. เศรษฐ์ไสย เศรษฐการุณย ์ นายโฮ เรน ฮวา นายอาํนาจ สขุประสงคผ์ล  ดร. ชิงชยั หาญเจนลกัษณ ์

และนายสภุคั ศิวะรกัษ์ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิัทตอ่ไปอีกวาระหนึง โดยมีรายละเอียดของผล

การนบัคะแนนแยกเป็นรายบุคคล ดงันี 
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1) ดร. เศรษฐไ์สย เศรษฐการุณย ์

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนมุตั ิ 520,702,034 98.32%  

 ไม่อนุมตั ิ

 บตัรเสีย 

8,870,902 

- 

1.68%  

0.00%  

รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 529,572,936 100.00%  
 

 งดออกเสียง 21,306  

รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 529,594,242  

 

2)    นายโฮ เรน ฮวา 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนมุตั ิ 520,916,134 98.37%  

 ไม่อนุมตั ิ

 บตัรเสีย 

8,656,802 

- 

1.63%  

0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 529,572,936 100.00%  
 

 งดออกเสียง 21,306  

รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 529,594,242  

 

3)  นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนมุตั ิ 520,702,034 98.32%  

 ไม่อนุมตั ิ

 บตัรเสีย 

8,870,902 

- 

1.68%  

0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 529,572,936 100.00%  
 

 งดออกเสียง 21,306  

รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 529,594,242  
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4)    ดร. ชงิชัย หาญเจนลกัษณ์ 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนมุตั ิ 523,258,636 98.81%  

 ไม่อนุมตั ิ

 บตัรเสีย 

6,314,300 

- 

1.19%  

0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 529,572,936 100.00%  
 

 งดออกเสียง 21,306  

รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 529,594,242  

 

5)    นายสุภคั ศิวะรักษ ์

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนมุตั ิ 523,472,936 98.85%  

 ไม่อนุมตั ิ

 บตัรเสีย 

6,100,000 

- 

1.15%  

0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 529,572,936 100.00%  
 

 งดออกเสียง 21,306  

รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 529,594,242  

 

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของทีประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของ         

ผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท ี5.2  ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการทดีาํรงตาํแหนง่ในคณะกรรมการของบริษัท กรรมการทดีาํรง

ตําแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสียง และกํากับดูแลกิจการ และ

กรรมการทดีาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 

ดร. เศรษฐ์ไสย แจง้ใหท้ีประชมุทราบว่า ตามทีทปีระชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562  เมือวนัท ี26 เมษายน 2562 

ไดม้ีมติอนุมตัิค่าตอบแทนสาํหรบักรรมการซึงดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึงดาํรงตาํแหน่งใน

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสียง และกาํกับดแูลกิจการ และกรรมการซึงดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการ

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน โดยใหม้ีผลตังแต่วนัที 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป และใหม้ีผลเช่นนีตลอดไปใน   

แต่ละปี จนกว่าทีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทจะมีมติเป็นอย่างอืน รายละเอยีดดงันี 
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คณะกรรมการบริษัท 

ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทน/ 

ครังการประชุม/ท่าน (บาท) 

ประธานกรรมการ 265,000 

กรรมการอิสระ 180,000 

กรรมการทีมิไดเ้ป็นผูบ้รหิาร 180,000 

กรรมการทเีป็นผูบ้รหิาร  159,000 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกับดูแลกิจการ  

ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทน/ 

ครังการประชุม/ท่าน (บาท) 

ประธานกรรมการ 90,000 

สมาชิก 48,000 

 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทน/ 

ครังการประชุม/ท่าน (บาท) 

ประธานกรรมการ 90,000 

สมาชิก 48,000 

 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดท้บทวนค่าตอบแทนทีไดร้บัอนุมตัิ ตามมติทีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจาํปี 2562 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเมือเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความรับผิดชอบของ

กรรมการในแต่ละตาํแหน่งและเสนอแนะใหค้งค่าตอบแทนในอัตราเดิมตามมติทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 

2562 โดยใหมี้ผลตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป และใหม้ีผลเป็นเช่นนีตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าทีประชมุ

ผูถื้อหุน้ของบรษิัทจะมีมติเป็นอย่างอืน รายละเอยีดดงันี  

 

คณะกรรมการบริษัท 

ตาํแหน่ง 

ค่าตอบแทน/ 

ครังการประชุม/ท่าน (บาท) 

2563   2562 

ประธานกรรมการ 265,000 265,000 

กรรมการอิสระ 180,000 180,000 

กรรมการทีมิไดเ้ป็นผูบ้รหิาร 180,000 180,000 

กรรมการทเีป็นผูบ้รหิาร  159,000 159,000 
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คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกับดูแลกิจการ  

ตาํแหน่ง 

ค่าตอบแทน/ 

ครังการประชุม/ท่าน (บาท) 

2563 2562 

ประธานกรรมการ 90,000 90,000 

สมาชิก 48,000 48,000 

 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

ตาํแหน่ง 

ค่าตอบแทน/ 

ครังการประชุม/ท่าน (บาท) 

2563   2562 

ประธานกรรมการ 90,000 90,000 

สมาชิก 48,000 48,000 

หมายเหต ุบริษัทไม่มีการจ่ายสิทธิประโยชนอ์ืนๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนดงักล่าวขา้งตน้ใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย 

 

คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรนาํเสนอทีประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2563 อนุมตัิใหค้งค่าตอบแทนกรรมการ

สาํหรบักรรมการซึงดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึงดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริหารความเสียง และกาํกับดูแลกิจการ และกรรมการซึงดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน ตามมติทีประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2562 โดยใหมี้ผลตงัแต่วันที 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 

และใหมี้ผลเป็นเช่นนีตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าทีประชมุผูถ้ือหุน้ของบริษัท จะมีมติเป็นอย่างอืน รายละเอียดตาม

การเสนอแนะของกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 

ดร. เศรษฐ์ไสย ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามในวาระนี 

 

เมอืไม่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถาม ดร. เศรษฐ์ไสย จึงเสนอใหท้ปีระชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแลว้ลงมติในวาระนี ดงัน ี

 

มติ ทีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนคะแนนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นและ      

ผู้ร ับมอบฉันทะซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้คงค่าตอบแทนกรรมการสาํหรบั

กรรมการซงึดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการบรษิัท กรรมการซึงดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริหารความเสียง และกํากับดูแลกิจการ และกรรมการซึงดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน ตามมติทีประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2562 โดยใหมี้ผลตงัแต่วันที 1 มกราคม 

2563 เป็นตน้ไป และใหม้ีผลเป็นเช่นนีตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าทีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท จะมีมติเป็น

อย่างอนื โดยมีรายละเอียดตามทีเสนอทกุประการ 

และมีรายละเอียดของผลการนบัคะแนน ดงันี  
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ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนมุตั ิ 529,572,736 99.99% 

 ไม่อนุมตั ิ 200 0.00%  

 งดออกเสียง 

 บตัรเสีย 

21,306 

- 

0.01% 

0.00%  

รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 529,594,242 100.00%  

 

หมายเหตุ: * ขอ้บังคับของบริษัทระบุว่า มติของทีประชุมผู้ถือหุน้ในการกาํหนดค่าตอบแทนใดๆ ทีจะจ่ายใหแ้ก่

กรรมการ ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ ซึงมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

 

วาระท ี5.3  แต่งตังกรรมการใหม่จาํนวน 1 ท่าน และเพิมจาํนวนกรรมการของบริษัท 

 

ดร. เศรษฐ์ไสย แจ้งใหท้ีประชุมทราบว่า ขอ้บังคับบริษัทขอ้ที 16 กาํหนดว่า ใหบ้ริษัทมีคณะกรรมการของบริษัท 

ประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกว่าหา้ (5) คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึงหนึงของจาํนวนกรรมการทงัหมดตอ้งมถีนิ

ทีอยู่ในประเทศไทย ในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2563 นี   มีบุคคลทีไดร้บัการเสนอแต่งตงัเป็นกรรมการ

ใหม่จาํนวน 1 ท่าน โดยบคุคลทีไดร้บัการเสนอแต่งตงัเป็นกรรมการไดแ้ก่ 
 

1) นางโฮ เรน ยงุ  กรรมการทีมิไดเ้ป็นผูบ้รหิาร 

 

ทงันี กระบวนการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ไดผ้่านการกลนักรองจากคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน ซึงไดร้่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในดา้นต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม  ดา้นคุณวุฒิ 

ประสบการณ ์ความรู ้ความเชียวชาญจากหลายวิชาชีพ และทกัษะทีจาํเป็นซงึยงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการ ก่อนทีจะ

เสนอแนะใหค้ณะกรรมการนาํเสนอใหผู้ถ้ือหุน้พิจารณาอนุมตัิ 

 

การแต่งตงักรรมการใหม่จาํนวน 1 ท่านดงักล่าว จะส่งผลใหจ้าํนวนกรรมการทงัคณะเพิมขึนจาก 14 ท่านเป็น 15 

ท่าน คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจึงเสนอให้คณะกรรมการนาํเสนอใหผู้ถ้ือหุน้พิจารณาอนุมตัิ

แต่งตงักรรมการเขา้ใหม่ จาํนวน 1 ท่านและเพิมจาํนวนกรรมการทงัคณะจากเดิม 14 ท่าน เป็น 15 ท่าน 

 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนาํเสนอทีประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2563 อนุมัติการแต่งตงันางโฮ เรน ยุง 

เป็นกรรมการใหม่จาํนวน 1 ท่าน รวมทงัอนุมตัิใหเ้พิมจาํนวนกรรมการทงัคณะจากเดิม 14 ท่านเป็น 15 ท่าน ตาม

การเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
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ประวตัิโดยย่อของบุคคลทีไดร้บัการเสนอแต่งตงัเป็นกรรมการใหม่จาํนวน 1 ท่าน ปรากฏตามสิงทส่ีงมาดว้ย 3.3 

 

ดร. เศรษฐ์ไสย ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และผูถื้อหุน้ไดซ้กัถามโดยมีประเด็นคาํถาม/ตอบสรุปไดด้งันี 

 

นายเกียรติ สุมงคลธนกลุ  ผู้ถือหุน้ 

 จากการเพิมจาํนวนกรรมการดงักล่าว คาดว่าค่าใชจ่้ายจะเพิมประมาณเท่าไร 

 

ดร. เศรษฐไ์สย เศรษฐการุณย ์ชแีจงว่า 

 ผลตอบแทนกรรมการทีมิไดเ้ป็นผูบ้รหิารทีประชมุไดม้ีมติอนมุตัิไปแลว้ การประชมุต่อครงัค่าตอบแทนกรรมการ

ทมีิใช่ผูบ้รหิารประมาณครงัละ 180,000 บาท ฉะนนั 4 ครงัก็ประมาณ 7 แสนกว่าบาท 

 

เมอืไม่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถาม  ดร. เศรษฐ์ไสย จึงเสนอใหท้ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแลว้ลงมติในวาระนี ดงัน ี

 

มติ ทีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนอนุมติัการแต่งตงักรรมการใหม่จาํนวน 1 ท่าน ไดแ้ก่ นางโฮ เรน ยุง และอนุมตัิการเพิมจาํนวน

กรรมการทังคณะจากเดิม 14 ท่าน เป็น 15 ท่าน ตามรายละเอียดทีเสนอโดยตามการเสนอแนะของ

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดของผลการนบัคะแนนแยกเป็นรายบุคคล 

ดงันี 
 

1) นางโฮ เรน ยุง  

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนมุตั ิ 489,572,350 92.45%  

 ไม่อนุมตั ิ

 บตัรเสีย 

39,999,550 

- 

7.55% 

0.00%  

รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 529,571,900 100.00%  
 

 งดออกเสียง 22,342  

รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 529,594,242  

 

หมายเหตุ: * ขอ้บงัคบัของบรษิทัระบุว่า มตขิองทีประชมุผูถื้อหุน้ในกรณีปกติ ใหถ้ือคะแนนเสียงขา้งมากของ         

ผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท ี6 พิจารณาและอนุมตัิการแต่งตงัผู้สอบบัญชี และการกาํหนดค่าสอบบัญชี สาํหรับปี 2563 

  

ดร. เศรษฐ์ไสย แจ้งต่อทีประชุมว่า จากการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสียง และกาํกับ

ดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรนาํเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 อนุมัติการ

แต่งตัง นายโสภณ เพิมศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3182 และ/หรือ นางสาวรุง้นภา เลิศสุวรรณกุล   

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3516 และ/หรือ นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4521  

และ/หรือ  นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที 5659 และ/หรือ นางสาวสมุนา พนัธพ์งษ์สานนท ์

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที 5872 ของบรษิัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทสาํหรบัปี 2563 โดย

กาํหนดค่าสอบบัญชีสาํหรบัปี 2563 เป็นจาํนวนเงินทังสินไม่เกิน 2,500,000 บาท ซึงเท่ากับค่าสอบบัญชีทีไดร้บั

อนมุตัิจากทีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 ทงัน ีค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีมีเพียงค่าสอบบญัชีเท่านนั         

 

ทงันี ประวัติโดยย่อของผูส้อบบญัชีทัง 5 ท่าน ไดจ้ัดส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านแลว้ ปรากฏตามสิงทีส่งมาดว้ย 6  ของ

หนงัสือนดัประชุม 

 

ดร. เศรษฐ์ไสย ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามในวาระนี 

 

เมอืไม่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถาม  ดร. เศรษฐ์ไสย จึงเสนอใหท้ปีระชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแลว้ลงมติในวาระนี ดงัน ี

 

มติ ทีประชุมมีมติเป็นขา้งมากดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ ซึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนอนุมตัิการแต่งตงัผูส้อบบัญชี และการกาํหนดค่าสอบบญัชี สาํหรบัปี 2563 ตามรายละเอียดที

เสนอโดยคณะกรรมการบรษิัท โดยมีรายละเอียดของผลการนบัคะแนน ดงันี  
 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนมุตั ิ 499,210,820 94.27%  

 ไม่อนุมตั ิ

 บตัรเสีย 

30,362,116 

- 

5.73%  

0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 529,572,936 100.00%  
 

 

 งดออกเสียง 21,306  

รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 529,594,242  

 

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของทีประชุมผู้ถือหุน้ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของ         

ผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท ี7 พิจารณาเรืองอนืๆ ทเีหมาะสม ถ้ามี 

 

ดร. เศรษฐ์ไสย  ไดส้อบถามผูถ้ือหุน้ว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะเสนอเรืองอนืใดเขา้สู่ทีประชมุหรือไม่  

 

ดร. เศรษฐ์ไสย ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามในเรืองอนืๆ แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามในวาระนี  

 

 หากไม่มีทา่นใดเสนอเรืองอนืใดเขา้สู่ทปีระชมุอกี ผมขอเรียนแจง้ใหท้่านผูถื้อหุน้ทราบว่า หลงัจากการประชมุ

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ในครงันเีสรจ็สินลง บรษิัทจะจดัทาํรายงานการประชมุผูถ้ือหุน้ฉบบัภาษาไทย 

และแจง้ผ่านระบบเผยแพรส่ารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายใน 14 วนั หลงัจากนนับรษิัทจะเผยแพร่

รายงานการประชมุทงัภาษาไทย และภาษาองักฤษบนเว็บไซตข์องบรษิัทต่อไป หากผูถื้อหุน้มีขอ้สงัเกตหรือมี

ความเห็นต่อรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ดงักล่าว ท่านสามารถแจง้ เลขานกุารบรษิัท ภายใน 2 เดือนนบัจากวนั

ประชมุ และในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบรษิัท ตงัแต่ปี 2564 เป็นตน้ไป จะไม่มวีาระพจิารณา

รบัรองรายงานการประชุมอกี ซงึก็เป็นไปตามทีหลายๆ บรษิัทในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดด้าํเนินการเช่นนี อีกทงั 

กฎหมายก็ไม่ไดก้าํหนดใหต้อ้งมวีาระรบัรองรายงานการประชุมแต่อย่างใด 

 

หลงัจากไมม่ผีูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม และเสนอเรืองอนืใดต่อทีประชมุเพอืพจิารณาอีก ประธานฯ กล่าวขอบคณุผูถื้อหุน้ทกุท่าน

ทมีาประชมุ และกล่าวปิดประชมุ   

 

ปิดประชมุเวลา 12.20 น. 

 

 
 

 

 

(ดร. เศรษฐ์ไสย เศรษฐการุณย)์                    

ประธานทีประชมุ 

 
 

 

 

                 

(นางสาวมณี ลือประเสรฐิ) 

ผูบ้นัทึกการประชมุ 
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หลงัจากการประชมุเสรจ็สินลง ผูถื้อหุน้ไดม้ีขอ้ซกัถามโดยมคีาํถาม/คาํตอบสรุปไดด้งันี 

 

นางสาวปิยนุช แซ่เต็ง  ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้ 

 ขอใหช้ว่ยอธิบายผลการดาํเนินงานของปี 2562 ของบรษิัท TDC ซงึบรษิัทเพงิไปซอืมาเป็นอย่างไรบา้ง รวมทงั

บรษิัทในเวียดนาม เป็นอย่างไรบา้ง และแนวโนม้ปี 2563 เป็นอยา่งไร 

 

คาํตอบ   

 บริษัท TDC ปริมาณการขายเมือเทียบกับปีก่อนเพิมรอ้ยละ 1 ในขณะทีกาํไรเพิม 12 ลา้นบาท  บริษัทใน

เวียดนาม ธุรกิจแป้ง ยอดขายและกาํไรสุทธิเพิมขึนรอ้ยละ 2 ธุรกิจอาหาร ยอดขายเพิมขึนเท่าตัว ในขณะที

กาํไรสุทธิยังเป็นผลขาดทุนอยู่ เนืองจากอยู่ในช่วงการลงทุนสรา้งแบรนดแ์ละขยายการตลาดในประเทศ

เวียดนาม แนวโนม้ในปี 2563 ยงัมีสญัญาณการเติบโตอย่างต่อเนือง จากการกระจายสินคา้ไดม้ากขึน 

 

นายสถาพร ผังนิรันดร ์ ผู้ถือหุ้น 

 อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน แสดงแนวโนม้ทีลดลงต่อเนือง จะสามารถกลบัเป็นเลข 2 หลกัไดห้รือไม่ อย่างไร 

ระยะเวลา ขายสินคา้ นานขึน ส่งผลอย่างไรต่อบรษิัท 

 

คาํตอบ   

 บรษิัท มีทีมวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ทีเป็นผลิตภณัฑ ์ High value added เพอืจะลดความผนัผวนจาก

ธุรกิจ commodity อีกทงับรษิัท ยงัไดใ้หค้วามสาํคญักบัการปรบัปรุงและเพมิประสิทธิภาพในการผลิต เพือลด

ตน้ทุน  ทงันจีะส่งผลใหอ้ตัราการทาํกาํไรดีขึน  ระยะเวลาในการขายสินคา้นานขึน เนอืงจากบรษัิทมีกาํลงัการ

ผลิตเพิม การเพิม utilization rate เพอืลดตน้ทนุต่อหน่วยการผลิต การจดัซือวตัถดิุบในช่วงฤดกูาลเก็บเกียว 

ทงัน ีสินคา้ทเีพมิขึน ไดถู้กจาํหนา่ยไปโดยส่วนใหญ่ในไตรมาสถดัไป 

 

คุณสถาพร โคธีรานุรักษ ์ ผู้ถือหุน้ 

 จากหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ 15 เงินลงทุนในบรษิัทย่อย หนา้ 167 ราคาซือเงินลงทนุ 220,000,000 

บาท หกัส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจ 286,886,000 บาท ส่วนเกินทนุจากการเปลียนแปลง 66,886,000 บาท         

ขอถามว่า ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจฯ คืออะไร ทาํไมตอ้งถกูปรบัปรุง 

 

คาํตอบ  

 ก่อนซอืเงินลงทนุเพมิส่วนนี  ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจนีไดบ้นัทึกไวใ้นส่วนไดเ้สียทีไม่ไดม้ีอาํนาจควบคมุของ

บรษิัทย่อย เมือมีการซอืหุน้เพิมจนครบ 100% รายการนจีึงตอ้งถกูปรบัปรุงออกตามหลกัการบญัช ี
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นายอภชิาติ วอ่งคงคาทอง  ผู้ถือหุ้น 

 จากปีทีผ่านมา TWPC มีผลงานไม่ดี สาเหตหุลกัมาจากการทาํ M&A 2 บรษิัททีทาํใหร้าคาหุน้ของเราลดลงไป

มาก ใช่หรอืไม่ อย่างไร ถา้ใช่ ปีถัดไปบรษิัทจะดาํเนินการตามแผนงานและจะทาํใหก้าํไรของบรษิัทดีขึน ใช่

หรือไม่ 

 

คาํตอบ  

 การทีผลงานไม่ด ี มาจากสาเหตหุลกัจากการผนัผวนทางดา้นราคา และการลงทนุดา้นวจิยัพฒันา การเตรียม

บุคลากรใหส้ามารถเติบโตไดอ้ยา่งยงัยืนในระยะยาว  M&A 2 บรษิัท ไม่ไดเ้ป็นสาเหตใุหผ้ลประกอบการลดลง 

บรษิัทไดว้างแผนจะปรบัปรุงกาํไรใหด้ีขึนในอนาคต 

 

คุณสถาพร ผังนิรันดร ์ ผู้ถือหุน้ 

 ควรมีการชีแจง ผลการดาํเนินงานในต่างประเทศ 

 

คาํตอบ  

 บริษัทเปิดเผยผลการดาํเนินงานในต่างประเทศบางส่วนไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินและในเอกสาร 

investor relation report ซงึโพสตบ์นเว็บไซตบ์รษิัท 

 

คุณสถาพร ผังนิรันดร ์ ผู้ถือหุน้ 

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยร์วมซงึนอ้ยลง เมอืเทียบกบัอตัราดอกเบียเงินฝากซงึยงัมากกว่ารอ้ยละ 1 ควร

ปรบั ROA ใชสิ้นทรพัยท์กุประเภทใหก้่อใหเ้กิดรายได ้อยา่งมีประสิทธิภาพ   M&A ควรมีการวางแผน และไม่

ควรม ีunforeseen factors 

 

คาํตอบ  

 M&A ทงั 2 ทไีม่ไดเ้ป็นสาเหตใุหผ้ลประกอบการลดลง บรษิัทมแีผนงานใหก้ารปรบัปรุงอตัราการทาํกาํไรให้

มากขึน 

 

นายกติติ งามมหรัตน ์ ผู้ถือหุน้ 

 อยากทราบผลกระทบ COVID-19 ทงัในแง่บวกและลบ และการสง่ออกไปจีน การขายในประเทศ ทังธุรกิจแป้ง 

และธุรกิจอาหาร 

 

คาํตอบ  

 การส่งออกไปประเทศจีนไดร้บัผลกระทบในไตรมาส 1 อยา่งไรกต็าม หลงัจากสถานการณค์ลีคลายในประเทศ

จีน ยอดขายจากประเทศจีนไดท้ยอยเรมิกลบัมาดีขึนเรือยๆ สาํหรบัยอดขายในประเทศ บรษิทัยงัไม่ไดร้บั

ผลกระทบชดัเจน เนืองจากกลุ่มลกูคา้ไดก้ระจายตวัหลายช่องทางการขาย 
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นายกติติ งามมหรัตน ์ ผู้ถือหุน้ 

 อยากทราบผลการดาํเนินงานของธุรกิจวุ้นเสน้ในเวียดนาม และธุรกิจก๋วยเตียวในประเทศไทยว่ามีการ

เจรญิเติบโตอย่างไร 

 

คาํตอบ  

 ยอดขายไดเ้ติบโตเท่าตวั ในขณะทียงัตอ้งใชเ้งินลงทุนในการขยายการตลาด จงึทาํใหผ้ลประกอบการยงั

ขาดทนุ 

 

นางสาวบุษกร งามพสุธาดล  ผู้ถือหุ้น 

 ทาํไมระยะเวลาการขายสินคา้เฉลีย (วนั) เพิมขึนจาก 28 วนั (2560) เป็น 35 วนั (2561) และ 45 วนั (2562) 

 

คาํตอบ  

 บรษิัทเพมิกาํลงัการผลิตในช่วงฤดกูาลผลิต บรษิัทมีโรงงานเพมิขึน และ ไดเ้ก็บสินคา้บางส่วนไวใ้หล้กูคา้ที

ไดร้บัคาํสงัซือระยะยาวล่วงหนา้เพมิขึน 

 

นายเกียรติ สุมงคลธนกลุ  ผู้ถือหุน้ 

 จากงบกาํไรขาดทนุ หนา้ 126 ยอดขายเฉพาะกิจการปี 2562 เพมิขึนประมาณ 93 ลา้นบาท (จากปี 2561) 

ตน้ทุนขายเฉพาะกจิการ ปี 2562 เพมิขึนประมาณ 142 ลา้นบาท (จากปี 2561) เพราะอะไรตน้ทนุจึงเพมิสงู

กว่ายอดขายทีเพมิขึน (ขาดทนุ) ค่าใชจ้า่ยทีเพมิขึนทสีาํคญัคืออะไร 

 

คาํตอบ  

 โดยหลกัๆ แลว้ ราคาวตัถดุิบทีลดลงนอ้ยกว่า ผลกระทบจากราคาขายและอตัราแลกเปลียนทีผนัผวน บรษิัทมี

ค่าใชจ่้ายทีไมใ่ชเ่งินสด 27 ลา้นบาทบนัทึกเป็นส่วนหนงึในตน้ทุนขาย ทเีกิดจากการกฎหมายแรงงานใหม่ (เงิน

ชดเชย 400 วนั) 

 

นายเกียรติ สุมงคลธนกลุ  ผู้ถือหุน้ 

 ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร ในงบรวมเพิมขึนประมาณ 100 ลา้นบาทเป็นค่าใชจ่้ายอะไร 

 

คาํตอบ  

 โดยหลกัๆ ค่าใชจ้า่ยพนกังานรวมถึงค่าใชจ้า่ยทีไม่ไดเ้ป็นเงินสดจากผลกระทบจากกฎหมายแรงงานใหม่ (เงิน

ชดเชย 400 วนั) รวม 70 ลา้นบาท ค่าใชจ้า่ยในการตดัจาํหน่ายสินทรพัย ์15 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายสาํรองหนีสญู 

8 ลา้นบาท และค่าใชจ้่ายทางการตลาดทีเพมิขึน 
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นายเกียรติ สุมงคลธนกลุ  ผู้ถือหุน้ 

 โดยปกติเวลาทีผูถื้อหุน้มาประชมุ บรษิัทจะนาํ product ใหม่ๆ ของบรษิัทมาใหผู้ถื้อหุน้ไดช้ิม เนืองจากปีนีมี

ปัญหาเรือง Corona Virus จงึขอเสนอใหบ้รษิัทส่ง product ใหม่ๆ ใหก้บัผูถื้อหุน้ไดท้ดลอง (เฉพาะผูถื้อหุน้ที

เขา้ประชมุประมาณ 20 กว่าคน) โดยใหผู้ถื้อหุน้ทิงรายชือและทีอยู่ไว ้และบรษิัทจดัสง่ใหต้ามทีอยู ่

 

คาํตอบ  

 เนืองจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บรษิัทจงึของดเวน้การบรกิารอาหาร

และเครืองดืม รวมทงัการแจกของชาํรว่ย ซงึเป็นไปตามแนวปฏิบตัิในการเขา้ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 

2563 กรณีการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวนัท ี16 เมษายน 2563 ทบีรษิัท

ไดเ้ผยแพรผ่่านเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไปก่อนหนา้นี    

 

นายเกียรติ สุมงคลธนกลุ  ผู้ถือหุน้ 

 บรษิัทสามารถ Forecast ประมาณการของรายได ้ จากการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ของบรษิัทในปีทีผ่านมาได้

หรือไม่ว่าจะเพิมขึนประมาณกีพนัลา้นบาท และการลงทนุนนัจะส่งผลให ้ net profit margin เพมิในสดัส่วน  

รอ้ยละเท่าไร 

 

คาํตอบ  

 การออกผลิตภณัฑใ์หม่ บรษิัทจะจดัทาํประมาณการไว ้ ทงัในแงย่อดขายกาํไรงบลงทนุ และค่าใชจ่้ายส่งเสรมิ

การขาย   สาํหรบัการประมาณการรายได ้ หากเป็นผลิตภณัฑเ์กียวกบัอาหาร ผลิตภณัฑใ์หม่ๆ จะถือเป็น

สดัส่วนประมาณรอ้ยละ 2-3 ของยอดขายรวม  และอตัรากาํไรขนัตน้ส่วนใหญ่จะไปในทิศทางเดียวกันหรือ

ดีกว่าสินคา้หลกั 

 

นางสาวสภารัตน ์บุญกระพือ  ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้ 

 Investor relation ควรรบัโทรศพัทเ์พอืตอบคาํถามของผูถื้อหุน้ เวลาโทรฯ มาไม่มีคนรบัสาย 

 

คาํตอบ  

 ผูถื้อหุน้สามารถสง่คาํถามไดท้าง website หรอื email: ir@thaiwah.com 

 

นางสาวปิยนุช แซ่เต็ง  ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้ 

 แนวโนม้ราคาขาย และวตัถดุิบปี 2563 เป็นอยา่งไร บรษิัทมกีารวางแผนบรหิารจดัการอยา่งไร 

 

คาํตอบ  

 สาํหรบัธุรกิจแป้ง ราคาขายและวตัถุดิบมีแนวโนม้ลดลงจากปีก่อน  บรษิัทไดว้างแผนในการขยายการตลาดไป

ยงัประเทศใหม่ๆ  มากขึน เพือกระจายฐานลกูคา้ ลดความผนัผวนทางดา้นราคา ทางดา้นวตัถดุิบ บรษิัทไดท้าํ

แผนงานการจดัหาวตัถดุิบใหส้อดคลอ้งกบัแผนการผลิตและการขาย 
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นางสาวปิยนุช แซ่เต็ง  ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้ 

 ในส่วนของธุรกิจอาหาร (วุน้เสน้ ก๋วยเตียว แปง้ถวัเขียว) บรษิัทมีกลยทุธใ์นการเพมิกาํไรในธุรกจินีอย่างไร มี

เป้าหมายอยา่งไร 

 

คาํตอบ  

 บรษิัทปรบัปรุงและพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ และเพมิประสิทธิภาพในการผลิตอย่างต่อเนือง 

 

นางสาวปิยนุช แซ่เต็ง  ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้ 

 ตลาดวุน้เสน้ และก๋วยเตยีวในเวียดนามเป็นอยา่งไร 

 

คาํตอบ  

 บรษิัทประเมินว่าตลาดวุน้เสน้ในเวียดนามมีปรมิาณประมาณ 1/3 ของตลาดวุน้เสน้ไทย หลกัๆ เป็นวุน้เสน้แหง้ 

ในขณะทีบรษิัทไดน้าํผลิตภณัฑว์ุน้เสน้สดไปทาํการตลาดทีเวียดนามเป็นเจา้แรก บรษิัทยงัไม่ไดจ้ดัจาํหน่าย

ก๋วยเตียวในประเทศเวียดนาม 

 

นางสาวปิยนุช แซ่เต็ง  ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้ 

 มีแผนขยายไปยงั CLMV หรือไม่ 

 

คาํตอบ  

 ธุรกิจอาหาร นอกจากประเทศเวียดนาม ปัจจบุนัผลิตภณัฑข์องบรษิัทมจีดัจาํหน่ายในประเทศ CLMV ทกุ

ประเทศ ผ่านการจดัจาํหนา่ยโดย distributor ทนีาํสินคา้ทีผลิตจากประเทศไทยไปขาย 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 


