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รายงานการประชุมผูถือหุนรวม 

ระหวาง 

ผูถือหุนของบริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน) และผูถือหุนของบริษัท ไทยวาสตารช จํากัด (มหาชน) 

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

วันและเวลา  วันพุธที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น.   

สถานที่ประชุม  หองบันยันบอลรูม ชั้น 10 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพมหานคร  

เลขท่ี 21/100 อาคารไทยวา 2 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 

เริ่มการประชุม 

การประชุมผูถือหุนรวมระหวางผูถือหุนของบริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน) และ ผูถือหุนของบริษัท ไทยวา
สตารช จํากัด (มหาชน) (“ที่ประชุมผูถือหุนรวมฯ” หรือ “ประชุมผูถือหุนรวมฯ”) ในวันนี้ มีผูถือหุนไดเสนอให นายโฮ 
กวงปง ผูถือหุนของ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน) (“TWFP”) และผูถือหุนของ บริษัท ไทยวาสตารช จํากัด 
(มหาชน) (“TWS”) เปนประธานในที่ประชุมผูถือหุนรวมฯ  ซึ่งเปนไปตามมาตรา 149 (3) แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ”) ที่กําหนดไววา ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือก 
ผูถือหุนคนหน่ึงเปนประธานในที่ประชุม  ทั้งนี้โดยไมมีผูใดคัดคาน  ดังนั้น นายโฮ กวงปง ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม         
ผูถือหุนรวมฯ (“ประธานฯ”)  

ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวา มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะของ TWFP และ TWS เขารวมประชุมรวมจํานวน 305 ราย 
นับจํานวนหุนได 109,323,470 หุน หรือคิดเปนรอยละ 62.98 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัทที่จะควบกัน ครบเปน
องคประชุม ซึ่งเปนไปตามมาตรา 149 (2) แหง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ที่กําหนดไววาตองมีผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไม
นอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของ TWFP และ TWS มาประชุม จึงจะเปนองคประชุม โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

บริษัท จํานวนผูถือหุนที่เขารวม
ประชุม 

จํานวนหุนทั้งหมดที่ถือโดยผูถือหุน
ที่เขารวมประชุม 

คิดเปนรอยละของ
จํานวนหุนทั้งหมด

ในบริษัท 
TWFP 159 56,304,125 59.23 
TWS 146 53,019,345 67.51 

  

ประธานฯ กลาวเปดการประชุมเพื่อพิจารณาเร่ืองตางๆ ที่เก่ียวกับการควบบริษัทและกิจการของบริษัทใหมที่เกิดจากการ
ควบบริษัทโดยผลของกฎหมาย (“บริษัทใหม”) ตอที่ประชุมผูถือหุนรวมฯ ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน 
รวมฯ  



รายงานการประชุมผูถือหุนรวม หนา 2/23  
ระหวางผูถือหุนของบริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน) และผูถือหุนของบริษัท ไทยวาสตารช จํากดั (มหาชน) 
 

 

 

เพื่อความสะดวกสําหรับทานผูถือหุน  ประธานฯ ไดเชิญ นายสุรพล สุปรัชญา (“นายสุรพลฯ”) กรรมการ TWFP แนะนํา
กรรมการของ TWFP และ กรรมการของ TWS ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งไดเขารวมประชุม พรอมนําเสนอ
วาระตางๆ ต้ังแตวาระท่ี 1 จนถึงวาระท่ี 11 และทุกๆ วาระการประชุมตอที่ประชุมผูถือหุนรวมฯ เปนภาษาไทย 

นายสุรพลฯ ไดแนะนํากรรมการ ที่ปรึกษาทางการเงิน และท่ีปรึกษากฎหมาย ซึ่งไดเขารวมประชุม ดังนี้ 

กรรมการของ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน)  

1. คุณอุดม วิชยาภัย   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และ

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

2. คุณวุฒิพล สุริยาภิวัฒน   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และกรรมการ

สรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

3. ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และกรรมการ

สรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

4. ดร. เศรษฐไสย เศรษฐการุณย  กรรมการ และกรรมการผูจัดการ 

5. คุณโฮ กวงจิง  กรรมการ 

6. คุณเอเรียล พี วีรา  กรรมการ 

7. คุณโฮ เรน ฮวา  กรรมการ 

กรรมการของ บริษัท ไทยวาสตารช จํากัด (มหาชน)   

1. คุณสมชาย โตวิวัฒน  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน 

2. คุณธีรวุฒิ เจริญสุข กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน 

3. คุณโฮ เรน ฮวา  กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร 

4. คุณอํานาจ สุขประสงคผล  กรรมการ และกรรมการผูจัดการรวม 

5. คุณเอเรียล พี วีรา  กรรมการ 

6. คุณศิริวรรณ สกุลคีรีวัฒน  กรรมการ 

7. คุณธาวัน เพ็ชรลอเหลียน  กรรมการ 

8. คุณมณี ลือประเสริฐ  กรรมการ 

ที่ปรึกษาทางการเงิน 

นายเล็ก สิขรวิทย และทีมงาน จากบริษัท เอเชีย พลัส จํากัด ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท 

 



รายงานการประชุมผูถือหุนรวม หนา 3/23  
ระหวางผูถือหุนของบริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน) และผูถือหุนของบริษัท ไทยวาสตารช จํากดั (มหาชน) 
 

 

 

ที่ปรึกษากฎหมาย 

นายภักดี ภักด์ินารา และทีมงาน จากบริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และเพียงพนอ จํากัด ซึ่งจะทําหนาที่ที่ปรึกษากฎหมาย 
รวมทั้งตรวจสอบกระบวนการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียงสําหรับการประชุมคร้ังนี้ 

กอนที่จะนําเสนอวาระตางๆ นายสุรพลฯ ไดขอใหผูดําเนินการประชุมชี้แจงใหที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียง
ลงคะแนนสําหรับการประชุมผูถือหุนรวมฯ ในครั้งนี้ 

นางสาวมณี ลือประเสริฐ ผูดําเนินการประชุมไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนสําหรับการ
ประชุมผูถือหุนรวมฯ ดังนี้ 

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน ใหผูถือหุนแตละคนมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ 
หรือ หนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

2. สําหรับผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง   และผูรับมอบฉันทะที่ไดรับมอบหมายใหออกเสียงลงคะแนนในหอง
ประชุม เม่ือประธานแจงใหออกเสียงลงคะแนน ใหที่ประชุมลงมติโดยใชบัตรลงคะแนนเสียง ตามวาระท่ี
เก่ียวของซ่ึงไดแจกใหแลว  ณ ชวงลงทะเบียน เพื่อออกเสียงลงคะแนนสําหรับวาระน้ันๆ โดยทําเคร่ืองหมายถูก
ในชอง “อนุมัติ” “ไมอนุมัติ” หรือ “งดออกเสียง” ชองใดชองหนึ่ง ทั้งนี้ เฉพาะกรณีคัสโตเดียนใหระบุจํานวน
คะแนนเสียงในแตละชองที่ประสงคจะลงคะแนน  ลงช่ือดานลางของบัตรลงคะแนนเสียง และสงคืนใหกับ
เจาหนาที่ของ TWFP และ TWS  

3. ผู รับมอบฉันทะท่ีไดรับมอบฉันทะจากผูถือหุน โดยในหนังสือมอบฉันทะท่ีถือมานั้น ผูถือหุนไดออกเสียง
ลงคะแนนไวลวงหนาในทุกวาระกอนเร่ิมการประชุมแลว ผูรับมอบฉันทะทานนั้น ไมตองออกเสียงลงคะแนนใน
ระหวางการประชุม เนื่องจาก TWFP และ TWS ไดเก็บและบันทึกการออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุในหนังสือ
มอบฉันทะต้ังแตชวงลงทะเบียนแลว  

4. ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะ (ยกเวนกรณีผูลงทุนตางประเทศท่ีแตงต้ังใหคัสโตเดียนใน
ประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) ไมสามารถแบงการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระได กลาวคือ ตอง
ออกเสียงลงคะแนนดวยจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมดวา “อนุมัติ” หรือ  “ไมอนุมัติ” หรือ “งดออกเสียง” เทานั้น  

5. คัสโตเดียนที่ไดรับแตงต้ังโดยผูลงทุนในตางประเทศ สามารถออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด หรือแบงการออกเสียง
ลงคะแนนในแตละวาระได กลาวคือ สามารถแบงจํานวนคะแนนเสียงที่ “อนุมัติ” จํานวนคะแนนเสียงที่ 
”ไมอนุมัติ” และจํานวนคะแนนเสียงที่ “งดออกเสียง” ได  

6. ในการลงคะแนนเสียงสําหรับทุกวาระ หากไมมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะทานใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง 
บริษัทจะถือวาผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเห็นชอบหรือเห็นดวยตามจํานวนเสียงของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ
ตอมติที่นําเสนอ  สําหรับผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะท่ีไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ใหลงคะแนนเสียงในบัตร
ลงคะแนนเสียงที่บริษัทไดแจกให ณ ชวงลงทะเบียน และยกมือใหเจาหนาที่ของ TWFP และ TWS ไปเก็บบัตร
ลงคะแนน 



รายงานการประชุมผูถือหุนรวม หนา 4/23  
ระหวางผูถือหุนของบริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน) และผูถือหุนของบริษัท ไทยวาสตารช จํากดั (มหาชน) 
 

 

 

7. ในการนับผลการลงคะแนน TWFP และ TWS จะนําคะแนนเสียงที่ “ไมเห็นดวย” และ “งดออกเสียง” หักออกจาก
คะแนนเสียงทั้งหมดของผูเขารวมประชุมในแตละวาระ และคะแนนเสียงสวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่
เห็นดวย    สําหรับผูที่ออกเสียงลงคะแนน “เห็นดวย” ในวาระตางๆ ที่นําเสนอขอใหเก็บบัตรลงคะแนนเสียงไว
กอน และสงคืนแกเจาหนาที่ของบริษัทภายหลังเสร็จส้ินการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมคร้ังนี้ 
เปนการลงคะแนนแบบเปดเผย มิใชการลงคะแนนเสียงแบบลับ  แตจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของ
ผูเขารวมประชุมทั้งหมดเพื่อใหเกิดความโปรงใส 

การลงคะแนนเสียงในลักษณะดังตัวอยางตอไปนี้  จะถือวาการลงคะแนนเสียงดังกลาวเปนโมฆะ อาทิเชน 

1) บัตรลงคะแนนเสียงท่ีมิไดมีการลงลายมือชื่อโดยผูถือหุน หรือ ผูรับมอบฉันทะในฐานะผูออกเสียง
ลงคะแนน 

2) บัตรลงคะแนนเสียงที่มีการทําเคร่ืองหมายเกินกวาหนึ่งชอง  

3) บัตรลงคะแนนเสียงที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน  

4) บัตรลงคะแนนเสียงที่มีการขีดฆาและไมมีลายมือช่ือกํากับ  

ในกรณีที่ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองการแกไขการออกเสียงลงคะแนน  ใหขีดฆาของเดิมและลงชื่อกํากับ  
ทุกคร้ัง 

8. มาตรา 149 (4) แหง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ กําหนดไววาการวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมผูถือหุนรวมฯ  ใหถือเสียง
ขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

9. สําหรับผูถือหุนที่ประสงคจะกลับกอน หรือไมอยูในหองประชุมในวาระใด ผูถือหุนทานนั้นสามารถใชสิทธิของตน
ได โดยสงบัตรลงคะแนนเสียงลวงหนาใหกับเจาหนาที่ของ TWFP และ TWS กอนออกจากหองประชุม 

คะแนนเสียงของจํานวนผูถือหุนในแตละวาระอาจไมเทากัน เนื่องจากการทยอยเขาหองประชุมของผูถือหุนและ
ผูรับมอบฉันทะ ดังนั้น จํานวนผูเขารวมประชุมในแตละวาระจึงอาจมีการเปล่ียนแปลงและอาจไมเทากัน 

10. กอนลงมติในแตละวาระ ทานประธานจะเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมซักถามในประเด็นที่เก่ียวของกับวาระ
นั้นๆ ตามความเหมาะสม 

ในกรณีที่ผูถือหุนมีคําถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กําลังพิจารณาอยู ขอใหนําไปสอบถาม หรือให
ความเห็นในวาระอ่ืนๆ ในชวงทายของการประชุม 

เพื่อใหสอดคลองกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปรงใส นายสุรพลฯ แจงตอที่ประชุมวา TWFP และ TWS ได
มอบหมายให บริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และเพียงพนอ จํากัด ทําหนาที่ที่ปรึกษากฎหมาย และตรวจสอบกระบวนการ
ลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียงของที่ประชุม และไดเชิญผูถือหุนเขารวมเปนพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงใน  
แตละวาระ แตไมมีผูถือหุนทานใดแสดงความจํานงเขารวมเปนพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง 
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นายสุรพลฯ ไดเร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 

วาระที่ 1  พิจารณารับทราบรายงานการดําเนินการที่สําคัญของการควบบริษัท 

 นายสุรพลฯ  แถลงตอที่ประชุมผูถือหุนรวมฯ วา ตามที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ของ TWFP 
และ TWS เม่ือวันจันทรที่ 27 เมษายน 2558 ไดมีมติอนุมัติการควบบริษัท ระหวาง TWFP และ TWS และเร่ืองที่เก่ียวของ
กับการดําเนินการควบบริษัท รายละเอียดปรากฏตาม สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ของ TWFP 
และ TWS ซึ่งไดจัดสงใหกับผูถือหุนแลวตามส่ิงที่สงมาดวย 1 ของหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนรวมฯ   คณะกรรมการ TWFP 
และคณะกรรมการ TWS เห็นควรรายงานการดําเนินการท่ีสําคัญของการควบบริษัทระหวาง TWFP และ TWS ให ที่
ประชุมผูถือหุนรวมฯ รับทราบ โดยสรุปไดดังนี้ 

1. การดําเนินการที่สําคัญที่ไดดําเนินการไปแลว 

1.1 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ของ TWFP and TWS เม่ือวันที่ 27  เมษายน 2558 ไดมีมติ
อนุมัติใหควบบริษัท 

1.2 TWFP และ TWS ไดดําเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุนสามัญที่ยังไมไดออกและเรียกชําระแลว
กับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

1.3 Li-Ho Holdings (Private) Limited ไดรับซื้อหุนจากผูถือหุนของ TWFP และ TWS ที่คัดคานการควบ
บริษัทแลวตามกฎหมาย 

1.4 TWFP และ TWS ไดจัดต้ังคณะทํางานรวมในการศึกษาและดําเนินการเร่ืองตางๆ เก่ียวของกับระบบ
ภายในของบริษัทใหม 

1.5 TWFP และ TWS ไมมีสัญญาอื่นใดที่อาจมีเหตุผิดสัญญาอันเนื่องมาจากการควบบริษัท หรือมีขอ
กําหนดให TWFP หรือ TWS ตองขอความเห็นชอบในการควบบริษัท มีแต บริษัท ไทยนํามันสําปะหลัง 
จํากัด (“ไทยนํา”) ซึ่งเปนบริษัทยอยของ TWS เพียงบริษัทเดียวท่ีจะตองไดรับความยินยอมจากเจาหนี้
ของตนกอนที่จะมีการควบบริษัท เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงอํานาจควบคุม (Change of Control) 
ทั้งนี้ ไทยนําไดรับหนังสือใหความยินยอมจากเจาหนี้ของตนแลว เม่ือเดือนกรกฎาคม 2558 

1.6 ไมมีเจาหน้ีตามกฎหมายรายใดคัดคานการควบบริษัท หลังจากที่ TWFP และ TWS ไดมีหนังสือแจงมติ
การควบบริษัทไปยังเจาหนี้ และโฆษณามตินั้นทางหนังสือพิมพ ตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัดกําหนด 

1.7 TWS ไดจําหนายหุนที่ตนถือใน TWFP แลวทั้งหมดจํานวน 4,772,000 หุน ผานตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) 
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1.8 TWFP และ TWS ไดดําเนินการแจงหนวยงานราชการ องคกร เจาหนาที่รัฐ หรือเจาพนักงานในสวนที่
จําเปน หรือเก่ียวของการควบบริษัท ระหวาง TWFP และ TWS ในสวนที่เก่ียวกับการย่ืนคํารองขอ การ
แกไขเปล่ียนแปลง และ/หรือ การโอนสิทธิพิเศษ ใบอนุญาต หนังสือรับรอง การไดรับความยินยอม การ
อนุมัติ และใบรับรองสิทธิพิเศษในการลงทุนแลว ทั้งนี้ หนวยงานราชการ หรือเจาพนักงานดังกลาวได
รับทราบและประสานงานกับ TWFP และ TWS ในสวนท่ีเก่ียวของกับการจัดทําคําขอ หนังสือขอ
อนุญาต รวมทั้งเอกสารที่เก่ียวของตางๆ 

2. การดําเนินการที่สําคัญขั้นตอไป 

2.1 ภายใตขอบเขตท่ีสามารถดําเนินการได บริษัทใหมจะตองดําเนินการให และ/หรือ จัดใหมีการโอน
ใบอนุญาต หนังสือรับรอง การไดรับความยินยอมที่จําเปนและเก่ียวของกับการดําเนินกิจการของบริษัท
ใหม จาก TWFP และ TWS มายังบริษัทใหมหลังจากท่ีไดมีการจดทะเบียนการควบบริษัท  อยางไรก็ดี 
หากใบอนุญาตใดๆ ที่จําเปนตอการดําเนินกิจการของบริษัทใหมยังไมสามารถที่จะดําเนินการโอนไปยัง
บริษัทใหมไดทันทีภายหลังจากที่มีการจดทะเบียนการควบบริษัทเนื่องจากการปฏิบัติการภายในของ  
แตละหนวยงานราชการที่เก่ียวของ ทั้งนี้ ภายใตขอบเขตที่สามารถดําเนินการได บริษัทใหมจะ
ดําเนินการใหและ/หรือ จัดใหมีการโอนใบอนุญาตดังกลาวมายังบริษัทใหมโดยเร็วเทาที่จะสามารถ
เปนไปได 

นอกจากนี้ ภายใตขอบเขตที่สามารถดําเนินการได บริษัทใหมจะดําเนินการให และ/หรือ จัดใหมีการ
โอนพนักงาน หรือลูกจางของ TWFP และ TWS ซึ่งรวมถึงสัญญากับลูกคาตางๆ มายังบริษัทใหม ในการ
นี้ หลังจาก ที่มีการควบบริษัทเสร็จส้ิน บริษัทใหมจะดําเนินการแจงเปนลายลักษณอักษรใหผูจําหนาย 
ลูกคา หรือคูสัญญาทราบเก่ียวกับการดําเนินการควบบริษัทที่เสร็จส้ินนั้น 

2.2 คณะกรรมการของ TWFP และ TWS ตองสงมอบกิจการ ทรัพยสิน บัญชี เอกสาร และหลักฐานตางๆ 
ของ TWFP และ TWS ใหแกคณะกรรมการของบริษัทใหม ภายใน 7 วัน   นับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุน
รวมฯ มีมติอนุมัติรายละเอียดตางๆ ของบริษัทใหม 

2.3 การจดทะเบียนควบบริษัทคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 และเม่ือนายทะเบียน
บริษัทมหาชนจํากัดรับการจดทะเบียนควบบริษัทแลว TWFP และ TWS จะหมดสภาพการเปนนิติบุคคล 
และบริษัทใหมจะไดไปทั้งทรัพยสิน หนี้ สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของ TWFP และ TWS ทั้งหมด 

2.4 หลังจากที่มีการจดทะเบียนควบบริษัท บริษัทใหมจะดําเนินการย่ืนแบบคําขอใหรับหลักทรัพยของ
บริษัทใหมเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อที่จะใหหลักทรัพยของบริษัทใหม
สามารถซ้ือขายผานตลาดหลักทรัพยฯ ได โดยคาดวาวันที่ตลาดหลักทรัพยฯ จะรับหลักทรัพยของ   
บริษัทใหมเปนหลักทรัพยจดทะเบียนได คือวันที่ 5 ตุลาคม 2558 

ทั้งนี้  รายละเอียดการดําเนินการที่สําคัญของการควบบริษัท ระหวาง TWFP และ TWS ปรากฎตาม                        

ส่ิงที่สงมาดวย 2  ของหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนรวมฯ 
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นายสุรพลฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และผูถือหุนไดซักถามโดยมีประเด็นคําถาม/ตอบสรุปไดดังนี้ 

 หุนของบริษัทใหมจะถูกจัดอยูในหมวดธุรกิจการเกษตรเชนเดียวกันกับหุนของ TWS เนื่องจาก TWS มี

ขนาดธุรกิจใหญกวา TWFP 

เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามอีก ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและรับทราบรายงานการดําเนินการท่ี
สําคัญของการควบบริษัท 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนของบริษัทใหม 

นายสุรพลฯ  แถลงตอที่ประชุมผูถือหุนรวมฯ วา มาตรา 148 (1) แหง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ไดกําหนดใหที่
ประชุมผูถือหุนรวมฯ พิจารณาการจัดสรรหุนสามัญของบริษัทใหมใหแกผูถือหุนของ TWFP และผูถือหุนของ TWS  

การจัดสรรหุนสามัญของบริษัทใหมใหแกผูถือหุนของ TWFP และผูถือหุนของ TWS จะเปนไปตามอัตราสวน
ตามมติการควบบริษัทที่ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ของ TWFPและ TWS แลวเม่ือวันที่   
27 เมษายน 2558 ดังนี้ 

1 หุนเดิมใน TWFP ตอ 4.26104781 หุนในบริษัทใหม 

1 หุนเดิมใน TWS ตอ 6.05280574 หุนในบริษัทใหม 

ในการคํานวณการจัดสรรหุนตามอัตราสวนขางตนอาจเกิดเศษหุนของจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายจะ
ไดรับ ทําใหบริษัทตองจัดใหมีผูเกล่ียหุน (Balancer) เพื่อเกล่ียจํานวนหุนของบริษัทใหมใหเปนหุนเต็มจํานวนที่ไมมีเศษหุน 
และเพื่อใหจํานวนรวมของหุนสามัญของบริษัทใหมเทากับจํานวนหุนสามัญของบริษัทใหมที่คํานวณจากทุนชําระแลว
ทั้งหมดของ TWFP และ TWS 

Li-Ho Holdings (Private) Limited ไดแสดงเจตจํานงท่ีจะเปนผูเกล่ียหุนสําหรับเศษหุนของ TWS และ 
TWFP แตปรากฏวา Li-Ho Holdings (Private) Limited  ไมสามารถเปนผูเกล่ียหุนใหกับ TWFP ได เนื่องจากติดปญหา
ขัดของทางเทคนิคบางประการ อยางไรก็ดี คณะกรรมการของ TWFP ไดรับหนังสือแสดงเจตจํานงจาก Chang Fung 
Company Limited ซึ่งเปนผูถือหุนของ TWFP แสดงความประสงคที่จะเปนผูเกล่ียหุนของ TWFP แทน Li-Ho Holdings 
(Private) Limited เพื่อใหการควบบริษัทสามารถเปนไปไดตามกฎหมาย คณะกรรมการของ TWFP จึงเห็นสมควรให 
Chang Fung Company Limited เปนผู เก ล่ียหุนของ  TWFP ตอไป  สวน  Li-Ho Holdings (Private) Limited ซึ่ ง เปน            
ผูถือหุนของ TWS จะยังคงเปนผูเกล่ียหุนของ TWS เชนเดิม (ซึ่งตอไปจะเรียกรวม Chang Fung Company Limited และ 
Li-Ho Holdings (Private) Limited วา “ผูเกล่ียหุน”) ทั้งนี้ ใหขอกําหนดและวิธีการเก่ียวกับวิธีการชดเชยเศษหุน และ    
การเกล่ียหุนเปนไปตามที่ไดมีการแจงขอมูลใหผูถือหุนและนักลงทุนทราบผานระบบของตลาดหลักทรัพยฯ เม่ือวันที่ 1 
กันยายน 2558 และหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนรวมที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนนั้นทุกประการ ทั้งนี้ การเปล่ียนตัวผูเกล่ียหุน
ดังกลาวจึงมิไดมีผลกระทบตอ TWFP หรือผูถือหุนของ TWFP แตประการใด 

  



รายงานการประชุมผูถือหุนรวม หนา 8/23  
ระหวางผูถือหุนของบริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน) และผูถือหุนของบริษัท ไทยวาสตารช จํากดั (มหาชน) 
 

 

 

การชดเชยเศษหุนแกผูถือหุน 

ในการจัดสรรหุนของบริษัทใหมใหกับผูถือหุนของ TWFP และผูถือหุนของ TWS หากมีเศษหุนที่เกิดขึ้นจาก
การคํานวณตามอัตราสวนการจัดสรรหุนดังกลาวขางตน มากกวาหรือเทากับ 0.5 หุน จะมีการปดเศษหุนนั้นขึ้นเปนหนึ่ง
หุนเต็ม ในกรณีที่เศษหุนนั้นนอยกวา 0.5 หุน จะมีการปดเศษหุนนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ในการชดเชยเศษหุนที่ถูกปดทิ้ง บริษัทใหมจะ
จัดสรรหุนเพิ่มเติมใหกับผูถือหุนที่ถูกปดเศษหุนทิ้งรายละ 1 หุน และบริษัทใหมจะจัดสรรหุนใหกับผูเกล่ียหุนเปนจํานวน
นอยลงเทากับจํานวนหุนที่บริษัทใหมจัดสรรเพิ่มเติมใหกับผูถือหุนที่ถูกปดเศษหุนทิ้งดังกลาว เพื่อใหจํานวนหุนของบริษัท
ใหมเปนหุนเต็มจํานวนท่ีไมมีเศษหุน  

ในการจายเงินชดเชยใหกับผูเกล่ียหุนแตละรายเพื่อชดเชยจํานวนหุนที่ผูเกล่ียหุนไดรับนอยลงไปเน่ืองจาก
การนําหุนดังกลาวไปจัดสรรใหแกผูถือหุนที่ถูกปดเศษหุน มีรายละเอียดดังนี้ 

(ก) Li-Ho Holdings (Private) Limited ผูเกล่ียหุนของ TWS จะไดรับเงินชดเชยจากบริษัทใหมเปน
มูลคาเทากับจํานวนหุนที่จัดสรรเพิ่มใหกับผูถือหุนของ TWS ที่ถูกปดเศษหุนทิ้งคูณดวยราคาหุน
ของ TWS ในราคา 35 บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาซ้ือขายสุดทายในตลาดหลักทรัพยฯ กอนวันที่ตลาด
หลักทรัพยฯ ขึ้นเคร่ืองหมายหยุดพักการโอนหุน (SP) ของ TWS คือวันที่ 22 กันยายน 2558 
(“ราคาหุนของ TWS”) โดยบริษัทใหมจะทําการจายเงินชดเชยดังกลาวใหแก  Li-Ho Holdings 
(Private) Limited ภายใน 14 วันทําการ นับจากวันจดทะเบียนการควบบริษัท  
 

(ข) Chang Fung Company Limited ผูเกล่ียหุนของ TWFP จะไดรับเงินชดเชยจากบริษัทใหมเปน
มูลคาเทากับจํานวนหุนที่จัดสรรเพิ่มใหกับผูถือหุนของ TWFP ที่ถูกปดเศษหุนทิ้งคูณดวยราคาหุน
ของ TWFP ในราคา 24.70 บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาซ้ือขายสุดทายในตลาดหลักทรัพยฯ กอนวันที่
ตลาดหลักทรัพยฯ ขึ้นเคร่ืองหมายหยุดพักการโอนหุน (SP) ของ TWFP คือวันที่ 22 กันยายน 
2558 (“ราคาหุนของ TWFP”) โดยบริษัทใหมจะทําการจายเงินชดเชยดังกลาวใหแก Chang 
Fung Company Limited ภายใน 14 วันทําการ นับจากวันจดทะเบียนการควบบริษัท 

การเกล่ียหุนของบริษัทใหม 

ในกรณีที่จํานวนหุนสามัญของบริษัทใหมที่ไดจากการคํานวณตามอัตราการจัดสรรหุนสามัญมีจํานวนรวม
ทั้งส้ินมากกวาจํานวนหุนสามัญของบริษัทใหมที่คํานวณจากทุนชําระแลวทั้งหมดของ TWFP และของ TWS รวมกัน 
(จํานวน 880,420,930 หุน) บริษัทใหมจะจัดสรรหุนสามัญของบริษัทใหมใหกับผูเกล่ียหุนทั้งสองราย เปนจํานวนนอยลง
เพื่อใหจํานวนรวมของหุนสามัญของบริษัทใหมเทากับจํานวนหุนสามัญของบริษัทใหมที่คํานวณจากทุนชําระแลวทั้งหมด
ของ TWFP และ TWS รวมกัน โดยจํานวนหุนที่ผูเกล่ียหุนแตละรายจะไดรับการจัดสรรนอยลง ใหเปนไปตามที่ผูเกล่ียหุน
ทั้งสองรายจะไดตกลงกัน บริษัทใหมจะจายเงินชดเชยใหแกผูเกล่ียหุนในสวนของหุนบริษัทใหมที่ไดรับการจัดสรรนอยลงนี้
เปนจํานวนเทากับหุนที่ไดรับการจัดสรรนอยลงคูณดวยราคาหุนของ TWS หรือราคาหุนของ TWFP แลวแตกรณี ภายใน 
14 วันทําการนับจากวันจดทะเบียนการควบบริษัท   

  



รายงานการประชุมผูถือหุนรวม หนา 9/23  
ระหวางผูถือหุนของบริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน) และผูถือหุนของบริษัท ไทยวาสตารช จํากดั (มหาชน) 
 

 

 

ในกรณีที่จํานวนหุนสามัญของบริษัทใหมที่ไดจากการคํานวณตามอัตราขางตน มีจํานวนรวมทั้งส้ิน       
นอยกวาจํานวนหุนสามัญของบริษัทใหมที่คํานวณจากทุนชําระแลวทั้งหมดของ TWFP และ TWS รวมกัน (จํานวน 
880,420,930 หุน) บริษัทใหมจะจัดสรรหุนสามัญของบริษัทใหมใหกับผูเกล่ียหุนทั้งสองรายเปนจํานวนมากขึ้น เพื่อให
จํานวนรวมของหุนสามัญของบริษัทใหมเทากับจํานวนหุนสามัญของบริษัทใหมที่คํานวณจากทุนชําระแลวทั้งหมดของ 
TWFP และ TWS รวมกัน โดยจํานวนหุนท่ีผูเกล่ียหุนแตละรายจะไดรับการจัดสรรเพิ่มขึ้น ใหเปนไปตามที่ผูเกล่ียหุนทั้ง  
สองรายจะไดตกลงกัน โดยผูเกล่ียหุนจะชําระคาหุนสามัญของบริษัทใหมที่ไดรับจัดสรรเพ่ิมนั้นเปนจํานวนเทากับหุนที่
ไดรับการจัดสรรเพิ่มขึ้นคูณดวยราคาหุนของ TWS หรือราคาหุนของ TWFP แลวแตกรณีหุน ภายใน 14 วันทําการนับจาก
วันจดทะเบียนการควบบริษัท  

ในกรณีนี้ ผูเกล่ียหุนอาจจะไดรับการจัดสรรหุนสามัญของบริษัทใหมในจํานวนที่มากขึ้น หรือนอยลงเพื่อให
จํานวนรวมของหุนสามัญของบริษัทใหมเทากับจํานวนหุนสามัญของบริษัทใหมที่คํานวณจากทุนชําระแลวทั้งหมดของ 
TWFP และ TWS รวมกันจํานวน 880,420,930 หุน และผูเกล่ียหุนจะชําระคาหุนสวนที่เพิ่ม หรือไดรับคาชดเชยคาหุนสวน
ที่ลดลง แลวแตกรณี 

TWFP และ TWS ไดกําหนดใหวันที่ 25 กันยายน 2558 เปนวันกําหนดรายช่ือผูถือหุน (Record Date) ที่มี
สิทธิไดรับการจัดสรรหุนของบริษัทใหม และไดติดตอประสานงานกับตลาดหลักทรัพยฯ ในการดําเนินการขึ้นเคร่ืองหมาย 
SP เพื่อหยุดพักการซ้ือขายหุนของ TWFP และ TWS ผานตลาดหลักทรัพยฯ เปนระยะเวลา 8 วันทําการ โดยเร่ิมต้ังแตวันที่ 
23 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2558 เพื่อกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนของบริษัทใหม 

นายสุรพลฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และผูถือหุนไดซักถามโดยมีประเด็นคําถาม/ตอบสรุปไดดังนี้ 

 ในการจัดสรรหุนของบริษัทใหมใหกับผูถือหุนของ TWFP และผูถือหุนของ TWS หากมีเศษหุนที่เกิดขึ้น
จากการคํานวณตามอัตราสวนการจัดสรรหุน ซึ่งมากกวาหรือเทากับ 0.5 หุน จะปดเศษหุนนั้นขึ้นเปน
หนึ่งหุนเต็ม  ในกรณีที่เศษหุนนั้นนอยกวา 0.5 หุน จะปดเศษหุนนั้นทิ้ง ในการชดเชยเศษหุนที่ถูกปดทิ้ง 
บริษัทใหมจะจัดสรรหุนเพิ่มเติมใหกับผูถือหุนที่ถูกปดเศษหุนทิ้งรายละ 1 หุน และบริษัทใหมจะจัดสรร
หุนใหกับผูเกล่ียหุนซ่ึงเปนผูถือหุนของ TWS และ/หรือ TWFP และไดรับการจัดสรรหุนเชนกันเปน
จํานวนนอยลงเทากับจํานวนหุนที่บริษัทใหมจัดสรรเพิ่มเติมใหกับผูถือหุนที่ถูกปดเศษหุนทิ้งดังกลาว 
เพื่อใหจํานวนหุนของบริษัทใหมเปนหุนเต็มจํานวนท่ีไมมีเศษหุน 

ทั้งนี้  อัตราสวนการจัดสรรหุนเปนอัตราสวนตามมติการควบบริษัท ที่ไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุม  
สามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ของ TWS และ TWFP ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 27 เมษายน 2558   

เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามอีก ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมติในวาระน้ี ดังนี้ 

มติ ที่ประชุมผูถือหุนรวมฯ มีมติดวยดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนของ TWFP และ ผูถือหุนของ TWS  
ซึ่งมาประชุมอนุมัติการจัดสรรหุนของบริษัทใหม โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ และมีรายละเอียดของผล
การนับคะแนนดังนี้  

  



รายงานการประชุมผูถือหุนรวม หนา 10/23  
ระหวางผูถือหุนของบริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน) และผูถือหุนของบริษัท ไทยวาสตารช จํากดั (มหาชน) 
 

 

 

 รวม  TWFP TWS 
ผลการนับ
คะแนน 

คะแนนเสียง * %  คะแนนเสียง * % คะแนนเสียง * %

 อนุมัติ 103,106,659 99.94 49,759,682 100.00 53,346,977 99.89
 ไมอนุมัติ 57,500 0.06 0 0.00 57,500 0.11
 งดออกเสียง 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวมคะแนนเสียง* 103,164,159 100.00 49,759,682 100.00 53,404,477 100.00

* ของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม 

หมายเหตุ  มติในวาระน้ีไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนของ TWFP และผูถือหุนของ TWS ซึ่งมา
ประชุม 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติช่ือของบริษัทใหม 

นายสุรพลฯ  แถลงตอที่ประชุมผูถือหุนรวมฯ วามาตรา 148 (2) แหง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ไดกําหนดใหที่
ประชุมผูถือหุนรวมฯ พิจารณาช่ือของบริษัทใหม  

ชื่อของบริษัทใหมที่เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรวมฯ พิจารณามีรายละเอียดดังนี้ 

 ช่ือภาษาไทย  : บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 

 ช่ือภาษาอังกฤษ : Thai Wah Public Company Limited 

 ช่ือยอหลักทรัพย : “TWPC” 

 

 

นายสุรพลฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แตไมมีผูถือหุนซักถาม 

เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมติในวาระน้ี ดังนี้ 

มติ ที่ประชุมผูถือหุนรวมฯ มีมติดวยดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนของ TWFP และ ผูถือหุนของ TWS      
ซึ่งมาประชุมอนุมัติชื่อของบริษัทใหม โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ และมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน
ดังนี้  

ตราประทับ              : 

 

 



รายงานการประชุมผูถือหุนรวม หนา 11/23  
ระหวางผูถือหุนของบริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน) และผูถือหุนของบริษัท ไทยวาสตารช จํากดั (มหาชน) 
 

 

 

 รวม  TWFP TWS 
ผลการนับ
คะแนน 

คะแนนเสียง * %  คะแนนเสียง * % คะแนนเสียง * %

 อนุมัติ 103,176,459 100.00 49,765,782 100.00 53,410,677 100.00 
 ไมอนุมัติ 0 0.00  0 0.00 0 0.00
 งดออกเสียง 0 0.00  0 0.00 0 0.00
รวมคะแนนเสียง* 103,176,459 100.00  49,765,782 100.00 53,410,677 100.00 

* ของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม 

หมายเหตุ  มติในวาระน้ีไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนของ TWFP และผูถือหุนของ TWS ซึ่งมา
ประชุม 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติวัตถุประสงคของบริษัทใหม 

นายสุรพลฯ แถลงตอที่ประชุมผูถือหุนรวมฯ วามาตรา 148 (3) แหง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ไดกําหนดใหที่
ประชุมผูถือหุนรวมฯ พิจารณาวัตถุประสงคของบริษัทใหม 

รางวัตถุประสงคของบริษัทใหม ที่เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรวมฯ พิจารณามีจํานวนท้ังหมด 32 ขอ โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่สงมาดวย 3 ตามที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนรวมฯ  

นายสุรพลฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แตไมมีผูถือหุนซักถาม 

เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมติในวาระน้ี ดังนี้ 

มติ ที่ประชุมผูถือหุนรวมฯ มีมติดวยดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนของ TWFP และ ผูถือหุนของ TWS     
ซึ่งมาประชุมอนุมัติวัตถุประสงคของบริษัทใหม โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ และมีรายละเอียดของผลการ
นับคะแนนดังนี้  

 รวม  TWFP TWS 
ผลการนับ
คะแนน 

คะแนนเสียง * %  คะแนนเสียง * % คะแนนเสียง * %

 อนุมัติ 103,176,459 100.00 49,765,782 100.00 53,410,677 100.00
 ไมอนุมัติ 0 0.00  0 0.00 0 0.00
 งดออกเสียง 0 0.00  0 0.00 0 0.00
รวมคะแนนเสียง* 103,176,459 100.00  49,765,782 100.00 53,410,677 100.00

* ของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม 

หมายเหตุ  มติในวาระน้ีไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนของ TWFP และผูถือหุนของ TWS  ซึ่งมา
ประชุม 



รายงานการประชุมผูถือหุนรวม หนา 12/23  
ระหวางผูถือหุนของบริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน) และผูถือหุนของบริษัท ไทยวาสตารช จํากดั (มหาชน) 
 

 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติทุนจดทะเบียน จํานวนหุน มูลคาหุน และทุนชําระแลวของบริษัทใหม 

นายสุรพลฯ  แถลงตอที่ประชุมผูถือหุนรวมฯ วามาตรา 148 (4) แหง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ไดกําหนดไววา
ทุนของบริษัทที่เกิดจากการควบกันจะตองมีทุนไมนอยกวาทุนชําระแลวของบริษัทที่จะควบกันทั้งหมดรวมกัน 

ทุนจดทะเบียน จํานวนหุน มูลคาหุน และทุนชําระแลวของบริษัทใหมที่เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรวมฯ 
พิจารณามีรายละเอียดดังนี้  

บริษัทใหมจะมีทุนจดทะเบียนเทากับ  880,420,930 บาท  แบงออกเปนหุนสามัญจํานวนท้ังส้ิน 
880,420,930 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ซึ่งเทากับทุนชําระแลวทั้งหมดของ TWFP และของ TWS รวมกัน และ
จํานวนหุนสามัญของบริษัทใหม จะเทากับทุนชําระแลวของทั้งสองบริษัทรวมกันหารดวยมูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

 บริษัทใหม  TWFP TWS 

ทุนจดทะเบียน (บาท) 880,420,930  95,060,550 785,360,380 
ทุนชําระแลว  (บาท) 880,420,930  95,060,550 785,360,380 
แบงออกเปนหุนสามัญ (หุน) 880,420,930  95,060,550 78,536,038 
มูลคาหุนที่ตราไว (บาทตอหุน) 1  1 10 

 

นายสุรพลฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แตไมมีผูถือหุนซักถาม 

เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมติในวาระน้ี ดังนี้ 

มติ ที่ประชุมผูถือหุนรวมฯ มีมติดวยดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนของ TWFP และ ผูถือหุนของ TWS      
ซึ่งมาประชุมอนุมัติทุนจดทะเบียน จํานวนหุน มูลคาหุน และทุนชําระแลวของบริษัทใหม โดยมีรายละเอียด
ตามที่เสนอ และมีรายละเอียดของผลการนับคะแนนดังนี้ 

 รวม  TWFP TWS 
ผลการนับ
คะแนน 

คะแนนเสียง * %  คะแนนเสียง * % คะแนนเสียง * %

 อนุมัติ 103,176,770 100.00 49,765,792 100.00 53,410,978 100.00
 ไมอนุมัติ 0 0.00  0 0.00 0 0.00
 งดออกเสียง 0 0.00  0 0.00 0 0.00
รวมคะแนนเสียง* 103,176,770 100.00  49,765,792 100.00 53,410,978 100.00

* ของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม 

หมายเหตุ  มติในวาระน้ีไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนของ TWFP และผูถือหุนของ TWS ซึ่งมา
ประชุม 

 



รายงานการประชุมผูถือหุนรวม หนา 13/23  
ระหวางผูถือหุนของบริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน) และผูถือหุนของบริษัท ไทยวาสตารช จํากดั (มหาชน) 
 

 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทใหม 

นายสุรพลฯ แถลงตอที่ประชุมผูถือหุนรวมฯ วามาตรา 148 (5) แหง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ไดกําหนดใหที่
ประชุมผูถือหุนรวมฯ พิจารณาหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทใหม 

รางหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทใหมที่เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรวมฯ พิจารณามีรายละเอียดดังนี้  

“ขอ 1. ชื่อของบริษัท “บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)” และมีชื่อภาษาอังกฤษวา “Thai Wah Public 
Company Limited” 

ขอ 2. บริษัทมีความประสงคที่จะเสนอขายหุนตอประชาชน 

ขอ 3. วัตถุประสงคของบริษัท มีจํานวน 32 ขอ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ 

ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน  880,420,930 บาท  (แปดรอยแปดสิบลานส่ีแสนสองหม่ืนเกา
รอยสามสิบบาท )  

แบงออกเปน         880,420,930 หุน    (แปดรอยแปดสิบลานส่ีแสนสองหม่ืนเกา
รอยสามสิบหุน ) 

 มูลคาหุนละ                                   1 บาท   (หนึ่งบาท) 

 โดยแยกออกเปน  

หุนสามัญ              880,420,930 หุน     (แปดรอยแปดสิบลานส่ีแสนสองหม่ืนเกา
รอยสามสิบหุน ) 

 หุนบุริมสิทธิ                               -           หุน    ( -  ) 

ขอ 5. ที่ต้ังสํานักงานใหญ จะต้ังอยู ณ จังหวัด  กรุงเทพมหานคร”  

นายสุรพลฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และผูถือหุนไดซักถามโดยมีประเด็นคําถาม/ตอบสรุปไดดังนี้ 

 โดยหลักการ ราคาหุนสามารถคํานวณจากมูลคาตลาดหารดวยจํานวนหุนของบริษัทนั้นๆ ดังนั้น        
หากนําหลักการน้ันมาใชในการคํานวณราคาหุนของบริษัทใหมก็สามารถที่จะคํานวณโดยการนํามูลคา
ตลาดของหุน TWS และ มูลคาตลาดของหุน TWFP    (โดยใชราคาซ้ือขายสุดทายในตลาดหลักทรัพยฯ  
กอนวันที่ตลาดหลักทรัพยฯ ขึ้นเคร่ืองหมายหยุดพักการโอนหุน (SP) ของ TWS  หรือ TWFP แลวแต
กรณี) มารวมกันแลวหารดวยจํานวนหุนของบริษัทใหมก็นาจะเปนราคาพ้ืนฐานของหุนของบริษัทใหม 
แตการควบบริษัทในคร้ังนี้ มีความคาดหวังเร่ืองของผลประโยชนรวมกันที่จะเกิดขึ้นจากการควบบริษัท 
(Synergy Benefits) เชน การกระจายความเส่ียงทางธุรกิจ การใชเทคโนโลยีและการวิจัยและพัฒนา
รวมกัน การขยายกําลังการผลิต และการมีฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานท่ีแข็งแกรง ซึ่ง
ผลประโยชนจากการควบบริษัทดังกลาวก็จะสะทอนเขาไปในราคาซ้ือขายหุนของบริษัทใหม 



รายงานการประชุมผูถือหุนรวม หนา 14/23  
ระหวางผูถือหุนของบริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน) และผูถือหุนของบริษัท ไทยวาสตารช จํากดั (มหาชน) 
 

 

 

เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามอีก ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมติในวาระน้ี ดังนี้ 
 

มติ ที่ประชุมผูถือหุนรวมฯ มีมติดวยดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนของ TWFP และ ผูถือหุนของ TWS      
ซึ่งมาประชุมอนุมัติหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทใหม โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ และมีรายละเอียดของ
ผลการนับคะแนนดังนี้ 

 รวม  TWFP TWS 
ผลการนับ
คะแนน 

คะแนนเสียง * %  คะแนนเสียง * % คะแนนเสียง * %

 อนุมัติ 103,182,770 100.00 49,769,792 100.00 53,412,978 100.00
 ไมอนุมัติ 0 0.00  0 0.00 0 0.00
 งดออกเสียง 0 0.00  0 0.00 0 0.00
รวมคะแนนเสียง* 103,182,770 100.00  49,769,792 100.00 53,412,978 100.00

* ของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม 

หมายเหตุ   มติในวาระน้ีไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนของ TWFP และผูถือหุนของ TWS ซึ่งมา
ประชุม 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติขอบังคับของบริษัทใหม 

นายสุรพลฯ  แถลงตอที่ประชุมผูถือหุนรวมฯ วามาตรา 148 (6) แหง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ไดกําหนดใหที่
ประชุมผูถือหุนรวมฯ พิจารณาขอบังคับของบริษัทใหม 

รางขอบังคับของบริษัทใหมที่เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรวมฯ พิจารณามีจํานวนท้ังหมด 50 ขอ โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่สงมาดวย 5 ตามที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนรวมฯ  

นายสุรพลฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และผูถือหุนไดซักถามโดยมีประเด็นคําถาม/ตอบสรุปไดดังนี้ 

 ขอบังคับขอ 48 ของบริษัทใหมกําหนดวา บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารอง
ไมนอยกวารอยละหา (5) ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุน
สํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน  

ปจจุบันทุนสํารองตามกฎหมายของบริษัทใหมมีครบเต็มจํานวนรอยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
แลว ดังที่ปรากฎในงบเสมือนของบริษัทใหม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558  ดังนั้น บริษัทใหมจึงไมมี
ความจําเปนตองต้ังทุนสํารองใดๆ อีก  

 



รายงานการประชุมผูถือหุนรวม หนา 15/23  
ระหวางผูถือหุนของบริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน) และผูถือหุนของบริษัท ไทยวาสตารช จํากดั (มหาชน) 
 

 

 

 นโยบายเงินปนผล ไมจําเปนตองกําหนดไวในขอบังคับของบริษัทแตเปนหนาที่ของคณะกรรมการ
บริษัทใหมที่จะกําหนดนโยบายเงินปนผลที่เหมาะสม  ณ ขณะนี้ยังไมมีการแตงต้ังคณะกรรมการบริษัท
ใหม แตจะมีการแตงต้ังในที่ประชุมผูถือหุนรวมฯ ในวันนี้  

การประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหมไดกําหนดใหจัดขึ้นในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 หลังจากที่นาย
ทะเบียนบริษัทมหาชนรับจดทะเบียนการควบบริษัทเปนที่เรียบรอยแลว  นโยบายเงินปนผล   จะเปน
วาระหนึ่งในการพิจารณาและอนุมัติในที่ประชุมและจะเปดเผยนโยบายดังกลาวตามกฎระเบียบของ
ตลาดหลักทรัพยฯ หลังจากคณะกรรมการบริษัทใหมมีมติอนุมัติ 

เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามอีก ที่ประชุมผูถือหุนพจิารณาแลวลงมติในวาระน้ี ดังนี้ 

มติ ที่ประชุมผูถือหุนรวมฯ มีมติดวยดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนของ TWFP และ ผูถือหุนของ TWS  
ซึ่งมาประชุมอนุมัติขอบังคับของบริษัทใหม โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ และมีรายละเอียดของผลการนับ
คะแนนดังนี้  

 รวม  TWFP TWS 
ผลการนับ
คะแนน 

คะแนนเสียง * %  คะแนนเสียง * % คะแนนเสียง * %

 อนุมัติ 103,127,770 99.89 49,824,992 100.00 53,302,778 99.79
 ไมอนุมัติ 110,200 0.11  0 0.00 110,200 0.21
 งดออกเสียง 0 0.00  0 0.00 0 0.00
รวมคะแนนเสียง* 103,237,970 100.00  49,824,992 100.00 53,412,978 100.00

* ของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม 

หมายเหตุ  มติในวาระน้ีไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนของ TWFP และผูถือหุนของ TWS  ซึ่งมา
ประชุม 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติจํานวนกรรมการ การเลือกตั้งกรรมการ กําหนดอํานาจกรรมการ และกําหนด
คาตอบแทนกรรมการของบริษัทใหม 

นายสุรพลฯ  แถลงตอที่ประชุมผูถือหุนรวมฯ วามาตรา 148 (7) แหง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ไดกําหนดใหที่
ประชุมผูถือหุนรวมฯ พิจารณาการเลือกต้ังกรรมการของบริษัทใหม 

จํานวนกรรมการ การเลือกต้ังกรรมการ การกําหนดอํานาจกรรมการ และการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ของบริษัทใหม ที่เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรวมฯ พิจารณา มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

  



รายงานการประชุมผูถือหุนรวม หนา 16/23  
ระหวางผูถือหุนของบริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน) และผูถือหุนของบริษัท ไทยวาสตารช จํากดั (มหาชน) 
 

 

 

 จํานวนกรรมการ: 12 ทาน 

 คณะกรรมการบริษัท: 

รายชื่อ ตําแหนง 

1. นายโฮ กวงปง กรรมการ 

2. นายสุรพล สุปรัชญา กรรมการ 

3. นายเอเรียล พี วีรา กรรมการ 

4. นายโฮ กวงจิง กรรมการ 

5. นายโฮ เรน ฮวา กรรมการ 

6. ดร. เศรษฐไสย เศรษฐการุณย กรรมการ  

7. นายอํานาจ สุขประสงคผล กรรมการ  

8.   นางสาวศิริวรรณ สกุลคีรีวัฒน กรรมการ 

9. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน กรรมการอิสระ 

10. ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ กรรมการอิสระ 

11. นายอุดม วิชยาภัย กรรมการอิสระ 

12. นายชนินทร อรรจนานันท กรรมการอิสระ 

 

ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทใหมดังกลาวขางตนมีคุณสมบัติครบถวนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ  และประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เก่ียวของ อีกทั้งเปนผูมีความรู ประสบการณการทํางานท่ีดี และมีภาวะผูนํา วิสัยทัศน
กวางไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีตอองคกร สามารถอุทิศเวลาใหไดอยางเพียงพออันเปน
ประโยชนตอการดําเนินกิจการของบริษัทใหม รายละเอียดเก่ียวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางาน ของ
กรรมการทั้ง 12 ทาน ปรากฏตามส่ิงที่สงมาดวย 6 ตามที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนรวมฯ  

 ขอบเขตอํานาจของกรรมการ 

“นายโฮ เรน ฮวา นายเศรษฐไสย เศรษฐการุณย นายอํานาจ สุขประสงคผล และนางสาวศิริวรรณ  
สกุลคีรีวัฒน กรรมการสองในส่ีคนนี้ลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท” 

  



รายงานการประชุมผูถือหุนรวม หนา 17/23  
ระหวางผูถือหุนของบริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน) และผูถือหุนของบริษัท ไทยวาสตารช จํากดั (มหาชน) 
 

 

 

 คาตอบแทนกรรมการ 

คาตอบแทนกรรมการของบริษัทใหม โดยมีผลนับจากวันที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนรับจดทะเบียน
ควบบริษัท จนกวาที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทใหมมีมติอนุมัติเปนอยางอื่น  มีรายละเอียดดังนี้ 

คณะกรรมการ 

ตําแหนง 
คาตอบแทน/ 

ครั้งการประชุม/ทาน (บาท) 

ประธานกรรมการ 250,000 

กรรมการอิสระ 170,000 

กรรมการที่มิไดเปนผูบริหาร 170,000 

กรรมการบริหาร 150,000 

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 

ตําแหนง 
คาตอบแทน/ 

ครั้งการประชุม/ทาน (บาท) 

ประธานกรรมการ 85,000 

สมาชิก 45,000 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

ตําแหนง 
คาตอบแทน/ 

ครั้งการประชุม/ทาน (บาท) 

ประธานกรรมการ 85,000 

สมาชิก 45,000 

 

นายสุรพลฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และผูถือหุนไดซักถามโดยมีประเด็นคําถาม/ตอบสรุปไดดังนี้ 

 คุณชนินทร อรรจนานันท ซึ่งไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระของบริษัทใหมไดเขารวม

ประชุมผูถือหุน  รวมฯ ดวยในวันนี้ 

  



รายงานการประชุมผูถือหุนรวม หนา 18/23  
ระหวางผูถือหุนของบริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน) และผูถือหุนของบริษัท ไทยวาสตารช จํากดั (มหาชน) 
 

 

 

เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามอีก ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมติในวาระน้ี ดังนี้ 

มติ ที่ประชุมผูถือหุนรวมฯ มีมติดวยดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนของ TWFP และ ผูถือหุนของ TWS 
ซึ่งมาประชุมอนุมัติจํานวนกรรมการ การเลือกต้ังกรรมการ กําหนดอํานาจกรรมการ และกําหนดคาตอบแทน
กรรมการของบริษัทใหม โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ และมีรายละเอียดของผลการนับคะแนนดังนี้  

 รวม  TWFP TWS 
ผลการนับ
คะแนน 

คะแนนเสียง * %  คะแนนเสียง * % คะแนนเสียง * %

 อนุมัติ 103,102,070 99.87 49,819,992 99.99 53,282,078 99.75
 ไมอนุมัติ 112,200 0.11  2,000 0.00 110,200 0.21
 งดออกเสียง 23,700 0.02  3,000 0.01 20,700 0.04
รวมคะแนนเสียง* 103,237,970 100.00  49,824,992 100.00 53,412,978 100.00

* ของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม 

หมายเหตุ  มติในวาระน้ีไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนของ TWFP และผูถือหุนของ TWS   ซึ่งมา
ประชุม 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทใหม และกําหนดคาตอบแทน 

นายสุรพลฯ  แถลงตอที่ประชุมผูถือหุนรวมฯ วามาตรา 148 (8) แหง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ไดกําหนดใหที่
ประชุมผูถือหุนรวมฯ พิจารณาเลือกต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทใหม 

ผูสอบบัญชีของบริษัทใหมที่เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนรวมฯ พิจารณาเพื่อตรวจสอบงบการเงินของบริษัท
ใหมต้ังแตวันที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนรับจดทะเบียนควบบริษัท ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยกําหนดคาตอบแทน
ของผูสอบบัญชี เปนจํานวนเงินรวมไมเกิน 1,100,000 บาท มีดังนี้ 

นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3516 และ/หรือนางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ  
นางสาวรสพร เดชอาคม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5659 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธพงษสานนท ผูสอบบัญชี 
รับอนุญาตเลขที่ 5872 ของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด  

ในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหา
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสํานักงานทําหนาที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทใหมแทน
ผูสอบบัญชีดังกลาวได ซึ่งจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน 

  



รายงานการประชุมผูถือหุนรวม หนา 19/23  
ระหวางผูถือหุนของบริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน) และผูถือหุนของบริษัท ไทยวาสตารช จํากดั (มหาชน) 
 

 

 

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนบริษัทสอบบัญชีสากลรายใหญที่มีประสบการณ และมีมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานเปนที่ยอมรับ อีกทั้งมีความรูและความเขาใจในธุรกิจของบริษัทใหมอีกดวย  นอกจากนั้น ผูสอบบัญชีทั้ง 5 ทาน 
ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัทใหม/บริษัทยอยของบริษัทใหม/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เก่ียวของกับ
บุคคลดังกลาวแตอยางใด 

นายสุรพลฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และผูถือหุนไดซักถามโดยมีประเด็นคําถาม/ตอบสรุปไดดังนี้ 

 บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ตรวจสอบบัญชีของ TWS เปนปแรกแตตรวจสอบบัญชีของ TWFP 
มาแลวประมาณ 15 ป โดยไดเปล่ียนตัวผูสอบบัญชีของ TWFP  ทุกๆ 5 ป ทั้งนี้ เพื่อเปนไปตามหลักการ
กํากับกิจการที่ดี 

 คาสอบบัญชีที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนรวมฯ จํานวน 1,100,000 บาท เปนคาสอบบัญชีของ
บริษัทใหมต้ังแตวันที่ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนรับจดทะเบียนการควบบริษัท (วันที่ 1 ตุลาคม 2558) 
ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งเปนคาสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากคาสอบบัญชีที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุม
สามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ของ TWS และ TWFP 

อนึ่ง คาสอบบัญชีที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ของ TWS และ TWFP เปน
คาสอบบัญชีสําหรับการสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1, 2 และ 3 และการตรวจสอบงบการเงิน ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 แตเนื่องจากการควบบริษัทซ่ึงจะทําให TWS และ TWFP ส้ินสภาพการเปน    
นิติบุคคล ณ วันที่การจดทะเบียนควบบริษัทแลวเสร็จ (วันที่ 1 ตุลาคม 2558) ดังนั้น แทนที่ผูสอบบัญชี
จะสอบทานงบการเงินไตรมาส 3 และตรวจสอบงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2558 ตามปกติ ก็จะเปน
การสอบทานงบการเงินไตรมาส 3 (เพื่อนําสงตลาดหลักทรัพยฯ ภายใน 45 วันหลังจากวันส้ินรอบระยะเวลา
บัญชี) และตรวจสอบงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 (เพื่อนําสงกรมสรรพากรภายใน 120 วัน
หลังจากวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี) ทําใหงานของผูสอบบัญชียังคงเทาดิม คือ สอบทาน 3 คร้ัง และ
ตรวจสอบ 1 คร้ัง จึงยังคงคาสอบบัญชีของ TWS และ TWFP เทาเดิม 

 คณะกรรมการ TWS และ TWFP ไดพิจารณาถึงเร่ืองสําคัญอื่นๆ ที่จะกอใหเกิดประโยชนรวมกันจาก
การควบบริษัท จึงมิไดรอที่จะควบบริษัท ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2558 เพียงเพื่อประหยัดคาสอบบัญชี 
 

 นโยบายการบัญชีหลักของ TWS และ TWFP ไมแตกตางกัน เนื่องจาก TWS และ TWFP  ตางก็ประกอบ
ธุรกิจเปนผูผลิตและมีสถานะเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ เชนเดียวกัน 

เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามอีก ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมติในวาระน้ี ดังนี้ 

มติ ที่ประชุมผูถือหุนรวมฯ มีมติดวยดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนของ TWFP และ ผูถือหุนของ TWS      
ซึ่งมาประชุมอนุมัติการเลือกต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทใหม และกําหนดคาตอบแทน โดยมีรายละเอียดตามท่ี
เสนอ และมีรายละเอียดของผลการนับคะแนนดังนี้  

  



รายงานการประชุมผูถือหุนรวม หนา 20/23  
ระหวางผูถือหุนของบริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน) และผูถือหุนของบริษัท ไทยวาสตารช จํากดั (มหาชน) 
 

 

 

 รวม  TWFP TWS 
ผลการนับ
คะแนน 

คะแนนเสียง * %  คะแนนเสียง * % คะแนนเสียง * %

 อนุมัติ 102,078,710 98.88 48,932,324 98.21 53,146,386 99.50
 ไมอนุมัติ 1,000,100 0.97 881,700 1.77 118,400 0.22
 งดออกเสียง 159,301 0.15 11,101 0.02 148,200 0.28
รวมคะแนนเสียง* 103,238,111 100.00 49,825,125 100.00 53,412,986 100.00

* ของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม 

หมายเหตุ  มติในวาระน้ีไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนของ TWFP และผูถือหุนของ TWS  ซึ่งมา
ประชุม 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติที่ตั้งสํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของบริษัทใหม 

นายสุรพลฯ  แถลงตอที่ประชุมผูถือหุนรวมฯ วา เพื่อดําเนินธุรกิจของบริษัทใหม ที่ต้ังสํานักงานใหญและ
สํานักงานสาขาของบริษัทใหม รวมจํานวน 12 สาขา ที่เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรวมฯ พิจารณามีรายละเอียดดังนี้ 

1. ที่ต้ังสํานักงานใหญของบริษัทใหม: เลขท่ี 21/59, 21/63-64 อาคารไทยวา 1 ชั้นที่ 20-21 ถนนสาทรใต 
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

2. ที่ต้ังสํานักงานสาขาของบริษัทใหม จํานวน 12 สาขา มีดังนี้ 

สํานักงานสาขา 1 เลขท่ี  21/10,  21/12 เอ  และ  21/17 เอ   อาคารไทยวา  1  ชั้นที่  6-7
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

สํานักงานสาขา 2 เลขท่ี 76 หมูที่ 3 ถนนสุขุมวิท (สายเกา) ตําบลทาขาม  อําเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

สํานักงานสาขา 3 เลขท่ี 87 หมูที่ 3 ถนนสุขุมวิท (สายเกา) ตําบลทาขาม อําเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

สํานักงานสาขา 4 เลขท่ี 2 หมูที่ 2 ถนนสุขุมวิท (สายเกา) ตําบลทาขาม  อําเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

สํานักงานสาขา 5 เลขท่ี 301 หมูที่ 8 ถนนพิมาย-หวยแถลง ตําบลในเมือง อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา 

สํานักงานสาขา 6 เลขท่ี 136 หมูที่ 12 ตําบลนาตาล อําเภอทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ 

สํานักงานสาขา 7 เลขท่ี 2 หมูที่ 1 ถนนบางเลน-ดอนตูม ตําบลบางเลน อําเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม 



รายงานการประชุมผูถือหุนรวม หนา 21/23  
ระหวางผูถือหุนของบริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน) และผูถือหุนของบริษัท ไทยวาสตารช จํากดั (มหาชน) 
 

 

 

สํานักงานสาขา 8 เลขท่ี 173 หมูที่ 1 ตําบลโคกสะอาด อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

สํานักงานสาขา 9 เลขท่ี 363 หมูที่ 1 อาคารทวีพรรณ ชั้นที่ 1 หองเลขท่ี 100บี ถนนเชียงใหม-
ลําปาง ตําบลทาศาลา อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

สํานักงานสาขา 10 เลขท่ี 245 หมูที่ 3 ถนนเล่ียงเมือง ตําบลรอบเมือง อําเภอเมืองรอยเอ็ด 
จังหวัดรอยเอ็ด 

สํานักงานสาขา 11 เลขท่ี 999/96 ชั้นที่ 2 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก 

สํานักงานสาขา 12 เลขท่ี  2 /18 ชั้นที่  1  หองเลขท่ี  101 ซอย  7  (ถนนบางแสนสาย  2)  
ตําบลแสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

 

นายสุรพลฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และผูถือหุนไดซักถามโดยมีประเด็นคําถาม/ตอบสรุปไดดังนี้ 

 ที่ต้ังสํานักงานใหญของบริษัทใหมเปนที่ต้ังสํานักงานใหญของ TWS เดิม และท่ีต้ังสาขาท่ี 1 ของบริษัท
ใหมเปนที่ต้ังสํานักงานใหญของ TWFP เดิม 
 

ทั้งนี้ การจดทะเบียนที่ต้ังสํานักงานใหญและสาขาท่ี 1 ของบริษัทใหมในอาคารเดียวกัน เพื่อความ
สะดวกในการจัดทํารายงานทางการเงินที่แยกกันของ ธุรกิจแปง (สํานักงานใหญ) และธุรกิจอาหาร 
(สาขาท่ี 1) 

เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามอีก ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมติในวาระน้ี ดังนี้ 

มติ ที่ประชุมผูถือหุนรวมฯ มีมติดวยดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนของ TWFP และ ผูถือหุนของ TWS     
ซึ่งมาประชุมอนุมัติที่ต้ังสํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของบริษัทใหม โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ และ
มีรายละเอียดของผลการนับคะแนนดังนี้ 

 รวม  TWFP TWS 
ผลการนับ
คะแนน 

คะแนนเสียง * %  คะแนนเสียง * % คะแนนเสียง * %

 อนุมัติ 103,232,611 99.99 49,824,625 100.00 53,407,986 99.99
 ไมอนุมัติ 5,000 0.00 0 0.00 5,000 0.01
 งดออกเสียง 500 0.00 500 0.00 0 0.00
รวมคะแนนเสียง* 103,238,111 100.00 49,825,125 100.00 53,412,986 100.00

* ของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม 

หมายเหตุ  มติในวาระน้ีไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนของ TWFP และผูถือหุนของ TWS          
ซึ่งมาประชุม 



รายงานการประชุมผูถือหุนรวม หนา 22/23  
ระหวางผูถือหุนของบริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน) และผูถือหุนของบริษัท ไทยวาสตารช จํากดั (มหาชน) 
 

 

 

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ ที่จําเปนเกี่ยวกับการควบบริษัท (ถามี) 

นายสุรพลฯ ไดสอบถามผูถือหุนวา มีผูถือหุนทานใดประสงคจะเสนอเรื่องอื่นใดเก่ียวกับการควบบริษัทเขาสู
ที่ประชุมอีก  

นายสุรพลฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามในเร่ืองอื่นๆ และผูถือหุนไดซักถามโดยมีประเด็นคําถาม/ตอบ
สรุปไดดังนี้  

 

 ตลาดหลักทรัพยฯ มิไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการ รวมทั้ง มิไดกําหนดกรอบการจายคาตอบแทน
กรรมการหากบริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทุน แตไดมีการทําวิจัยคาตอบแทนกรรมการเปนระยะๆ 
โดยแบงตามขนาดของธุรกิจและรูปแบบของคาตอบแทนกรรมการ 

 

คณะกรรมการ TWS และ TWFP ไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการของบริษัทใหม โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมเม่ือเทียบกับคาตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกันของบริษัทในตลาดหลักทรัพยฯ  

 

ในกรณีที่บริษัทขาดทุน บริษัทจะยังคงจายคาตอบแทนกรรมการใหแกกรรมการบริษัท 
 

 คณะกรรมการ TWS และ TWFP ไดมอบแนวทางการลดตนทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานใหฝายจัดการปฏิบัติ  ซึ่งสงผลให TWS และ TWFP มีผลประกอบการทางการเงินที่ดี 
คณะกรรมการของบริษัทใหมจะดําเนินการไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อใหบริษัทใหมมีผลประกอบการ
ทางการเงินที่ดีเชนกัน  

 

ผลประกอบการทางการเงินของบริษัทใหมจะปรากฎในงบการเงินของบริษัทใหมที่จะเสนอตอที่ประชุม

สามัญผูถือหุน ประจําป 2559 อนุมัติ  ซึ่งผูถือหุนสามารถซักถามการลดตนทุนและประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงานไดในที่ประชุมผูถือหุนดังกลาว 
 

 งบการเงินเสมือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ไดแสดงรายการคาความนิยม (goodwill) 147 ลานบาท 

ทั้งนี้ ผูสอบบัญชียังไมสามารถรายงานคาความนิยมที่แทจริง (goodwill) ณ ปจจุบันหลังการควบบริษัท

ได เนื่องจากผูสอบบัญชียังมิไดเร่ิมทําการตรวจสอบงบการเงินหลังการควบบริษัท 
 

 บริษัทใหมมิไดจัดทํางบการเงินเสมือนของไตรมาสที่ 3 แตจะจัดทําและนําสงงบการเงินไตรมาสที่ 3 

ของ TWS และ TWFP ตอตลาดหลักทรัพยฯ ภายใน 45 วันหลังจากวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีของ       

ไตรมาสที่ 3  

  



รายงานการประชุมผูถือหุนรวม หนา 23/23  
ระหวางผูถือหุนของบริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน) และผูถือหุนของบริษัท ไทยวาสตารช จํากดั (มหาชน) 
 

 

 

 บริษัท ไทยวาเรียลต้ี จํากัด ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100 ลานบาทเปน 450 ลานบาท โดยจะนําเงิน

เพิ่มทุนไปลงทุนสรางโรงไฟฟาจาก biogas ซึ่งจะผลิตไฟฟาไดประมาณ 1.4 เมกกะวัตตในระยะเร่ิมแรก 

และจะขายไฟฟาที่ผลิตไดใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค เนื่องจากสามารถขายไดในราคาที่ดีกวาที่การ

ไฟฟาสวนภูมิภาคเรียกเก็บ แตหากไมสามารถขายใหแก การไฟฟาสวนภูมิภาคได บริษัท ไทยวาเรียลต้ี 

จํากัด ก็สามารถนําไฟฟาที่ผลิตไดมาใชกับบริษัทในเครือได 
 

 ครอบครัวโฮ และบริษัทที่เก่ียวของซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญของ TWS และ TWFP โดยถือหุนประมาณ    

รอยละ 35 ในแตละบริษัทมิไดขายและไมประสงคที่จะขายหุนใดๆ ใน TWS และ TWFP ดังนั้น ภายหลัง

จากการควบบริษัท ครอบครัวโฮ และบริษัทที่เก่ียวของจะถือหุนประมาณรอยละ 35 ในบริษัทใหม 
 

 บริษัทใหม จะยังคงเนนการดําเนินธุรกิจที่ TWS และ TWFP ดําเนินมาแลวเปนอยางดี ซึ่งไดแก         

การผลิต ผลิตภัณฑมันสําปะหลังและผลิตภัณฑวุนเสนและกวยเต๋ียว เพื่อจัดจําหนายท้ังในและ

ตางประเทศ  โดยมีแผนที่จะเพิ่มกําลังการผลิตในประเทศไทย และขยายการดําเนินธุรกิจในภูมิภาค 

รวมทั้งมีความสนใจที่จะลงทุนในประเทศกัมพูชาและลงทุนเพิ่มในประเทศเวียดนามในเร็วๆ นี้ ทั้งนี้ 

เพื่อใหบรรลุถึงวิสัยทัศนของการเปนผูนําของภูมิภาคในผลิตภัณฑแปง และอาหารจากแปงตามที่ได

กําหนดไว 
 

 นโยบายเงินปนผลของบริษัทใหมจะเปนนโยบายท่ีผูถือหุนสามารถคาดการณถึงการจายเงินปนผล      

ที่เพิ่มขึ้นในแตละปไดโดยมิไดรับผลกระทบจากความผันผวนของกําไร 

หลังจากไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม และเสนอเร่ืองอื่นใดตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีก นายสุรพลฯ ได   
สงที่ประชุมกลับใหประธานฯ ที่ประชุม 

ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่มาประชุม และกลาวปดประชุม 

 ปดประชุมเวลา 12.17  น. 

 
 

โฮ กวงปง  
(นายโฮ กวงปง) 
ประธานที่ประชุม 

 
     


