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บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผูถอืหุน ประจําป 2561  

 
 
 

วันและเวลา    
 

วันศกุรที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น   
 

สถานที่ประชุม 
 

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

 

นายโฮ กวงปง ประธานกรรมการบริษัท ทําหนาที่ประธานท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 (“ประธานฯ”)   
 

ประธานฯ แถลงตอท่ีประชุมวา มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมจํานวน 281 ทาน นับจํานวนหุนได 647,556,534 หุน        
คิดเปนรอยละ 73.55 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดจํานวน 880,420,930 หุน ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของ
บริษัท ประธานฯ กลาวเปดประชุม  
 

เพื่อความสะดวกสําหรับทานผูถอืหุน  ประธานฯ ไดเชิญ ดร. เศรษฐไสย เศรษฐการุณย (“ดร. เศรษฐไสย”) รองประธานกรรมการ
บริษัท กลาวแนะนํากรรมการของบริษัท กรรมการผูจดัการ (ธุรกิจอาหาร) Chief Financial Officer ท่ีปรึกษากฎหมาย และผูสอบ
บัญชีของบริษัท ซึ่งไดเขารวมประชุม พรอมท้ังนําเสนอวาระตางๆ ตั้งแตวาระท่ี 1 จนถึงวาระท่ี 9 และทุกๆ วาระการประชุมตอที่
ประชุมเปนภาษาไทย  
 

ดร. เศรษฐไสย ไดแนะนํากรรมการ กรรมการผูจัดการ (ธุรกิจอาหาร) Chief Financial Officer ท่ีปรึกษากฎหมาย และผูสอบบัญชี
ของบริษัท ซึ่งไดเขารวมประชุม ดังน้ี 

 

กรรมการ 

1.  นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน 

2. ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน 

3. นายชนินทร อรรจนานันท  กรรมการอิสระ  

4. นายโฮ เรน ฮวา  กรรมการ และ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

5. นายอํานาจ สุขประสงคผล กรรมการ และ กรรมการผูจัดการ (ธุรกิจแปง) 

6. นายสุรพล สุปรัชญา กรรมการ 

7. นายเอเรียล พี วีรา กรรมการ 
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8. นายโฮ กวงจิง กรรมการ 

9. นายชานคราร ชานดราน กรรมการ 

 

กรรมการผูจัดการ (ธุรกิจอาหาร) 

นายประทีป  เลิศวัฒนากิจกุล 
 

Chief Financial Officer 

นางอรอนงค วิชชุชาญ 
 

ที่ปรึกษากฏหมาย 

นางสาววีระนุช ธรรมาวรานุคุปต  และทีมงาน จากบริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และพารทเนอรส จํากดั ซ่ึงจะทําหนาท่ีท่ีปรึกษา
กฎหมาย รวมท้ังตรวจสอบกระบวนการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียงสําหรับการประชุมคร้ังนี้ 

 

ผูสอบบัญชี 

นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากดั ผูสอบบัญชีของบริษัท 
 

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

กอนท่ีจะนําเสนอวาระตางๆ ดร. เศรษฐไสย ไดขอใหเลขานุการบริษัทช้ีแจงใหท่ีประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียง
ลงคะแนนสําหรับการประชุมน้ี  
 

นางสาวมณี ลอืประเสริฐ เลขานุการบริษัท แจงใหท่ีประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง
สําหรับการประชุมนี้ ดังน้ี 

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

2. สําหรับผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง   และผูรับมอบฉันทะท่ีไดรับมอบหมายใหออกเสียงลงคะแนนในหองประชุม           
เมื่อประธานแจงใหออกเสียงลงคะแนน ขอใหที่ประชุมลงมติโดยใชบัตรลงคะแนนเสียง ตามวาระที่เกี่ยวของซ่ึงไดแจกใหแลว  
ณ ชวงลงทะเบียน เพื่อออกเสียงลงคะแนนสําหรับวาระนั้นๆ โดยทําเคร่ืองหมายถูกในชอง “อนุมัติ” “ไมอนุมัติ” หรือ “งดออก
เสียง” ชองใดชองหนึ่ง  ท้ังน้ี เฉพาะกรณีคัสโตเดี่ยนใหระบุจํานวนคะแนนเสียงในแตละชองท่ีประสงคจะลงคะแนน  ลงช่ือ
ดานลางของบัตรลงคะแนนเสียง และสงคืนใหกับเจาหนาที่ของบริษัท 
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3. ผูรับมอบฉันทะท่ีไดรับมอบฉันทะจากผูถือหุน โดยในหนังสือมอบฉันทะท่ีถือมาน้ัน ผูถือหุนไดออกเสยีงลงคะแนนไวลวงหนา
ในทุกวาระกอนเร่ิมการประชุมแลว ผูรับมอบฉันทะทานนั้น ไมตองออกเสยีงลงคะแนนในระหวางการประชุม เน่ืองจากบริษัท
ไดเก็บและบันทึกการออกเสยีงลงคะแนนตามท่ีระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแตชวงลงทะเบียนแลว  

4. ผูถือหุนทีม่าประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะ (ยกเวนกรณีผูลงทุนตางประเทศท่ีแตงตั้งใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปน
ผูรับฝากและดูแลหุน) ไมสามารถแบงการออกเสยีงลงคะแนนในแตละวาระได กลาวคือ ตองออกเสยีงลงคะแนนดวยจํานวน
คะแนนเสียงทั้งหมดวา “อนุมตั”ิ หรือ  “ไมอนมุัต”ิ หรือ “งดออกเสียง” เทาน้ัน  

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

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

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

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

 
ในกรณีท่ีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองการแกไขการออกเสียงลงคะแนน  ใหขีดฆาของเดิมและลงชื่อกํากับทุกคร้ัง 

 
8. ขอบังคับของบริษัท ขอ 32 และ ขอ 37 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด กําหนดวา มติของที่ประชุมผูถือหุนให

ประกอบดวยคะแนนเสียงดังน้ี 
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ในกรณีปกติซ่ึงไดแกวาระท่ี 1, 3, 4, 5.1, 5.3 และ 8 ของหนังสือนัดประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังน้ี ใหถือคะแนนเสียงขางมาก
ของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานกรรมการซึ่งเปนประธานในท่ีประชุม
ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 
 
หากเปนกรณีการพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการในวาระท่ี 5.2 ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน และกรณีการพิจารณาการออกและเสนอขายหุนกูในวาระท่ี 6 
และการแกไขขอบังคับขอ 33 ของบริษัทในวาระท่ี 7 ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของ          
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน 
 

9. สําหรับผูถือหุนท่ีประสงคจะกลับกอน หรือไมอยูในหองประชุมในวาระใด ผูถือหุนทานนั้นสามารถใชสิทธิของตนได โดยสง
บัตรลงคะแนนเสียงลวงหนาใหกับเจาหนาท่ีของบริษัทกอนออกจากหองประชุม 

 
 คะแนนเสียงของจํานวนผูถือหุนในแตละวาระอาจไมเทากัน เน่ืองจากการทยอยเขาหองประชุมของผูถือหุนและผูรับมอบ

ฉันทะ ดังน้ัน จํานวนผูเขารวมประชุมในแตละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไมเทากัน 
 

10. กอนลงมติในแตละวาระ ทานประธานจะเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวของกับวาระน้ันๆ ตามความ
เหมาะสม 

 
ในกรณีท่ีผูถือหุนมีคําถามหรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระที่กําลังพิจารณาอยู ขอใหนําไปสอบถาม หรือใหความเห็นใน
วาระอ่ืนๆ ในชวงทายของการประชุม 

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

 
ดร. เศรษฐไสย ไดเร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 

 
วาระที่ 1 พจิารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 

 
ดร. เศรษฐไสย ไดเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560  ซ่ึงไดสงสําเนา
ใหทานผูถือหุนทุกทานพรอมหนังสือนัดประชุมแลว   ดร. เศรษฐไสย แจงท่ีประชุมวาคณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควรนําเสนอท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560   
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ดร. เศรษฐไสย ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แตไมมีผูถือหุนซักถามในวาระนี้ 
 
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม ดร. เศรษฐไสย จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาแลวลงมติในวาระนี้ ดังน้ี 
 
มติ ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560  โดยมีรายละเอียดของผลการนับ
คะแนน ดังน้ี  

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสยีง * 

 อนุมัต ิ 656,745,580 100.00%  

 ไมอนุมัต ิ
 บัตรเสีย 

- 
- 

0.00%  
0.00%   

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 656,745,580 100.00%  

 

 งดออกเสยีง -  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 656,745,580  

 
หมายเหตุ: * ขอบังคับของบริษัทระบุวา มติของที่ประชุมผูถือหุนในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของ 
ผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 2 พจิารณาและรับทราบรายงานกจิการของบริษัท สาํหรับปี 2560 
 
ดร. เศรษฐไสย ไดเชิญ นายโฮ เรน ฮวา กรรมการ และ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร รายงานกิจการของบริษัท สําหรับ
ป 2560 ใหที่ประชุมทราบ 
 
นายโฮ เรน ฮวา ไดรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทไทยวา สําหรับป 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏใน
รายงานประจําป 2560 ท่ีไดจัดสงใหผูถือหุนทุกทานพรอมหนังสือนัดประชุมแลว ซึ่งสามารถสรุปได ดังน้ี 
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ผลการดําเนินงานของบริษัทไทยวา สาํหรับป 2560 
 
ภาพรวม  
 
• รายไดรวมของบริษัทเพิ่มข้ึนรอยละ 2 จาก 6,163 ลานบาท เปน 6,265 ลานบาท ซ่ึงเปนผลมาจากการเติบโต

ของธุรกิจแปงมันสําปะหลัง เพิ่มข้ึนรอยละ 1 และธุรกิจอาหาร เพิ่มข้ึนรอยละ 4 ปริมาณการขายธุรกิจแปงมัน
สําปะหลังยังคงเติบโตอยางตอเนื่องถึงรอยละ 4 ถึงแมจะไดรับผลกระทบจากราคาแปงมันสําปะหลังและกลูโคส
ท่ีลดลง ในสวนธุรกิจอาหารยังคงสามารถเติบโตทั้งวุนเสนและกวยเตี๋ยว 

 
• กําไรข้ันตนลดลงรอยละ 3 จากรอยละ 25 เปนรอยละ 22 ซ่ึงเปนผลมาจากราคาขายของแปงมันสําปะหลัง

ลดลง ในขณะท่ีราคาหัวมันสําปะหลังเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งในไตรมาส 4 ซึ่งเปนผลมาจากการขาดแคลน
วัตถดุิบ 

 
• คาใชจายในการขายและบริหารท่ีเพิ่มข้ึนเปนผลมาจากการลงทุนอยางตอเนื่องของธุรกิจอาหารในกลยุทธรุกสู

ตลาด คาใชจายท่ีเกิดข้ึนกอนการเปดดําเนินการของ 2 บริษัทยอยในตางประเทศ และคาใชจายในการขนสง
แปงมันสําปะหลัง ซ่ึงเปนสัดสวนเดียวกันกับปริมาณการขายท่ีเพิ่มข้ึน 

 
• รายไดท่ีไมไดมาจากการดําเนินงาน ประกอบดวยกําไรจากการซื้อบริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด 118 ลานบาท 

 
• กําไรสุทธิ 493 ลานบาท ซึ่งลดลงรอยละ 26 เมื่อเทียบกับป 2559 

 
• กําไรตอหุนสําหรับป 2560 เปน 0.56 บาทตอหุน ในขณะท่ีป 2559 เปน 0.76 บาทตอหุน 

 
ธุรกิจแปง 

 
• รายไดจากการขายเพ่ิมข้ึนรอยละ 1 จาก 4,838 ลานบาท ในป 2559 เปน 4,886 ลานบาท ในป 2560 ปริมาณ

การขายรวมเพ่ิมข้ึนรอยละ 7 (ซึ่งไดรวมปริมาณการขายของบริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด ในไตรมาสที่ 4)  
ในขณะท่ีรับรูผลกระทบจากราคาขายท่ีลดลงรอยละ 8 และอัตราแลกเปลี่ยนดอลลารสหรัฐออนคาลงรอยละ 3 

 
• ความตองการในการซ้ือจากจีนและไตหวันยังคงแข็งแกรง จากการท่ีไดพัฒนาตรากหุลาบใหเปนตราสินคา      

ชั้นนําในดานอาหารอยางตอเน่ือง บริษัทมีปริมาณการสงออกเตบิโตรอยละ 10 ในขณะท่ีอุตสาหกรรมแปงมัน
สําปะหลังในประเทศไทยมีปริมาณการสงออกลดลงรอยละ 5 เมื่อเทียบกับป 2559 
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• ปริมาณการขายของกลูโคสในเวียดนามเติบโตรอยละ 1 เปนผลมาจากการแขงขันท่ีมากข้ึนจากผูประกอบการ
รายใหมๆ ในเวียดนาม และการขาดแคลนวัตถุดิบในไตรมาสท่ี 4 
 

• กําไรขั้นตนรอยละ 19 ซึ่งลดลงจากปท่ีแลวรอยละ 5 เปนผลมาจากราคาขายแปงมันสําปะหลังท่ีลดลงจากปที่
แลว ในขณะที่ราคาหัวมันสําปะหลังเพิ่มข้ึนจากปที่แลว บริษัทมีแผนท่ีจะเพิ่มปริมาณการผลิตของผลิตภัณฑท่ีมี
มูลคาสูง ซึ่งไดแก กลูโคส แปงหยาบ สาคู แปงมันสําปะหลังท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน เพื่อลดผลกระทบจากความ
แปรปรวนของราคาสินคาโภคภัณฑ 

 
• กําไรสุทธิสําหรับป 2560 ลดลงรอยละ 25 จาก 534 ลานบาท ในป 2559 เปน 401 ลานบาทในป 2560 ซ่ึงได

รวมกําไรจากการซ้ือบริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด 118 ลานบาท 
 

ธุรกิจอาหาร 
 
• รายไดจากการขายเพ่ิมข้ึนรอยละ 4 จาก 1,325 ลานบาท ในป 2559 เปน 1,379 ลานบาท ในป 2560 การ

เพิ่มข้ึนของรายไดจากการขายมาจากการเติบโตของผลิตภณัฑท่ีขายในประเทศ ทั้งวุนเสนและกวยเตีย๋วเสนสด 
ในขณะท่ีปริมาณการสงออกเพ่ิมข้ึนเล็กนอย 

 
• รายไดจากการขายในประเทศคดิเปนรอยละ 92 ของรายไดท้ังหมด ซึ่งเติบโตรอยละ 4 เปนผลมาจากการเติบโต

รอยละ 18 ของกวยเตีย๋วเสนสด และรอยละ 3 ของวุนเสน ในป 2560 การสงออกเพิ่มข้ึนรอยละ 2 
 
• กําไรสุทธิลดลงรอยละ 35 จาก 135 ลานบาทเปน 92 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของ

คาใชจายในการขายและบริหาร ซึ่งเปนผลมาจากการลงทุนอยางตอเน่ืองของธุรกิจอาหารในกลยุทธทางการ
ขายและการตลาด เพื่อขยายตลาดของธุรกิจกวยเตีย๋วและธุรกิจสงออก รวมท้ังคาใชจายที่เกิดข้ึนกอนการเปด
ดําเนินการของบริษัท ไทยวาเวียดนาม จํากดั ซ่ึงจะเปดดําเนินงานในไตรมาสที่ 2 ของป 2561 

 
ดร. เศรษฐไสย รายงานความคืบหนาการเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการ
ทุจริตใหกับผูถือหุนทราบ ดังน้ี 
 
บริษัทไดประกาศเจตนารมณเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (CAC) 
เมื่อวันท่ี 6 มีนาคม 2560 และตอมาท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดมีมติอนุมัตินโยบายการตอตานการคอรรัปช่ัน
และจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งไดเผยแพรในเว็บไซตของบริษัท ตลอดจนจัดอบรมพนักงานเพื่อสื่อสารใหเขาใจ
และปฏิบัติตามนโยบายโดยท่ัวกัน  ขณะน้ีบริษัทฯ อยูระหวางใหผูสอบบัญชีภายนอกตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลและจะยื่นขอรับรองไปที่คณะกรรมการ CAC ตอไป 
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ดร. เศรษฐไสย ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และผูถือหุนไดซักถามโดยมีประเด็นคําถาม/ตอบสรุปไดดังน้ี 
 
นางสาวปยนุช แซเต็ง ผูรับมอบฉันทะจากผูถอืหุน 
 อัตราสวนทางการเงินในรายงานประจําป หนา 8 ซึ่งรายงานอัตรากําไรจากการดําเนินงานของป 2560   อยูที่

รอยละ 8     ซึ่งลดลงคอนขางมากจากป 2559 ซ่ึงรายงานไวท่ีรอยละ 14 ขอสอบถามวาเปนผลมาจากสวนใด 

และธุรกิจใดเปนหลัก   
 

 หนา 11 ของรายงานประจําป ซึ่งรายงานเกี่ยวกับยอดขายของกิจการในประเทศและกิจการในตางประเทศ  ใน
ตารางไมมตีัวเลขรายงานเกี่ยวกบัธุรกิจอาหารในตางประเทศ ไมทราบวารายงานน้ีไปปรากฏอยูในสวนใดของ
รายงานประจําป 

 
นายโฮ เรน ฮวา ชี้แจงวา 
 การลดลงของกาํไรจากการดําเนินงาน สวนใหญมีผลมาจากธุรกิจแปงมันสําปะหลัง ซึ่งมีตนทุนวัตถดุิบท่ีสูงข้ึน

อยางมากเมื่อเทียบกับราคาขาย ธุรกิจแปงมันสําปะหลังในชวงคร่ึงปหลังของป 2560 ราคาของตนทุนวัตถดุิบ

สูงข้ึนประมาณรอยละ 40-50 ในขณะท่ีราคาขายสูงข้ึนเพียงรอยละ 20-30 อยางไรกต็ามปริมาณการขาย

สงออกแปงมันสาํปะหลังยังคงเพิ่มข้ึน ธุรกิจแปงมันสําปะหลังยงัคงเติบโตอยางตอเนื่อง  
 

 ในสวนของธุรกิจอาหาร ยอดการขายในประเทศประมาณรอยละ 85-90 และยอดการขายสงออกอยูที่ประมาณ
รอยละ 10-15 ภายใน 3 ปขางหนาเรามีเปาหมายจะขยายการขายสงออกจากรอยละ 10-15 เปนรอยละ 20-25  

 
Mr. Vinchel Budihardjo ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 
 สอบถามเร่ืองเกี่ยวกับธรุกิจท่ีไมใชธุรกิจหลัก ซึ่งผูบริหารไดเคยแจงวามีโครงการจะขายที่ดินในสวนที่เปนท่ีดิน

เปลา อางอิงขอมูลในหนา 33 ของรายงานประจําป ขอทราบถึงสถานะของทรัพยสินที่ไมใชทรัพยสินหลกั และ
วิธีการในการขายทรัพยสินเหลาน้ัน  

 
นายโฮ เรน ฮวา ชี้แจงวา 
 เรามีแผนการขายทรัพยสินที่ไมใชทรัพยสินหลกัอยางเปนระบบ ในป 2559 และ 2560 ท่ีผานมาเราไดขายไป

แลวบางสวน โดยปกติแลวเราจะทํางานรวมกับ Real Estate Agent อิสระ เชน บริษัท Knight Frank ในการ
มองหาโอกาสใหเราขายทรัพยสินที่ไมใชทรัพยสินหลักซึ่งไมมสีวนเกี่ยวของกับธุรกิจแปงมันสําปะหลังหรือธุรกิจ
อาหาร และเรายังคงดําเนินการอยางตอเน่ืองในการใชบริการจากบริษัทดังกลาว 
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Mr. Vinchel Budihardjo ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 
 ไดมีการกําหนดระยะเวลาในการขายไวหรือไม เพราะวาเชื่อวามีเงินสดสวนเกนิอีกเปนจํานวนมากซ่ึงไดลงทุน

ไปในหุนกู และทรัพยสินสวนนี้ ซ่ึงควรจะมีผลตอบแทนจากการลงทุน หรือสวนของผูถือหุน ตามที่ทานได         
ช้ีแจงวาไทยวาไดใหความสําคญัในการเพ่ิมอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาว 

 
นายโฮ เรน ฮวา ชี้แจงวา 
 เรามีกลยุทธท่ีชัดเจนในการขายทรัพยสินที่ไมใชทรัพยสินหลกั หากทรัพยสินมีมลูคาลดลงเมือ่เทียบกับมูลคา

ทางบัญชี ตัวอยางเชน พวกทานคงไดทราบวามีการรับซ้ือหุน  LRH  (tender offer)  โดยมติของท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทสรุปวาบริษัทมีตนทุนจากการซื้อหุน LRH สูงกวาราคาเสนอซื้อ ซ่ึงเราจะพิจารณาเปนราย
กรณีไป หากเมือ่ใดท่ีราคาตลาดมมีลูคาสูงกวาตนทุน เราจะพิจารณาขายอยางแนนอน 

 
Mr. Vinchel Budihardjo ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 
 อีกคําถามที่เกี่ยวของกับเร่ืองทรัพยสินท่ีไมใชทรัพยสินหลักคือ เปนการเสียเวลาหรือไมท่ีจะตองมาคอยกํากับ

ดูแลทรัพยสินเหลาน้ัน เราควรจะทุมเทเวลาในการบริหารทรัพยสินหลัก เพื่อเพิ่มยอดขาย หรือขยายธุรกิจ 
 
นายโฮ กวงปง ชี้แจงวา 
 ตามท่ีไดตอบคําถามไปกอนหนาน้ี เปนการชัดเจนวาฝายบริหารและคณะกรรมการมีความเห็นวาเราจะมุงมั่น

ท่ีจะใชเวลาในการบริหารธุรกิจหลักมากกวาการบริหารทรัพยสินที่ไมใชทรัพยสินหลัก เปนไปไดยากท่ีฝาย
บริหารและคณะกรรมการจะใชเวลาท้ังหมดมาดูแลทรัพยสินท่ีไมใชทรัพยสินหลัก ดังน้ัน ผมขอย้ําวาเปน
นโยบายของคณะกรรมการในการขายทรัพยสินที่ไมใชทรัพยสินหลักในชวงเวลาท่ีเหมาะสม และเมื่อมี
มูลคาเพิ่มใหแกบริษัท เปนเร่ืองชัดเจนวาบริษัทไมมีนโยบายท่ีจะขายทรัพยสินท่ีไมใชทรัพยสินหลักที่ราคาใดๆ 
ถึงแมวาจะทําใหบริษัทขาดทุน  

 
นายมานิตย เลศิสาครศิริ ผูถือหุน 
 เมื่อปท่ีแลวไดเขารวมประชุมและเห็นแผนงานของทางบริษัทท่ีจะขยายไปใน CLMV ในตางประเทศ ซึ่งไดเห็น

ผลในรายงานหนาท่ี  11 ยอดรายไดของกิจการในตางประเทศเติบโตมาเปนลําดับ จากรอยละ 18 ในป 2558, 

ในป 2559 เปนรอยละ 21 สวนในป 2560 อยูท่ีรอยละ 20  ก็เฉลี่ยสักประมาณรอยละ 20  ซึ่งธุรกิจเรายังอยูใน

ประเทศเปนสวนใหญ  sale mix ประมาณรอยละ 80  ในประเทศ สําหรับป 2560 เปนรอยละ 75 เปน

พัฒนาการท่ีดีแตขอใหฝายบริหารชวยอธิบายวาอัตราการเติบโตอยางน้ีถาเทียบกับตลาดแลว ศักยภาพของ

เรายังหางจากความที่เราควรจะเปนหรือไม  
 

 คําถามท่ี 2  ปน้ีการเติบโตของรายไดเราเติบโตแครอยละ 1.65 ภายในประเทศ ของเราต่ํากวาปที่แลวเขาใจวา
เนื่องจากราคาขาย ผลกําไรท่ีตกลงคอนขางมาก มาจากตัว SG&A คาใชจายในการบริหารการขายและการ
บริหารสูงข้ึนรอยละ 18 ถือวาเปนสัดสวนของยอดขายจากรอยละ 13 เปนรอยละ 15 เพิ่มข้ึนมารอยละ 2 จาก
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ยอดขาย ขอสอบถามวามีคาใชจายที่ไปลงทุน ไมทราบวาสวนที่ไปลงทุนเปนการลงทุนไปตางประเทศหรือที่
ไหน และขอใหชี้แจงรายละเอียด SG&A ที่เพิ่มข้ึนรอยละ 2 ของยอดขาย ทั้งน้ีการเติบโตของเราเปนการเติบโต
จากกิจการในตางประเทศมากกวากิจการในประเทศไทยซึ่งอัตราการเติบโตของเราอยูในคาเฉลี่ยถึงแมวาจะ
ต่ํากวาปท่ีแลว ซึ่งเปนผลมาจากราคาตนทุน แตการเติบโตของกิจการในตางประเทศอยูท่ีรอยละ 20  เมื่อ
เปรียบเทียบกับศักยภาพในตลาดแลวสามารถยอมรับไดหรือไม 

 
นายโฮ เรน ฮวา ชี้แจงวา 
 ถาเราพิจารณาถึงสถิติขอมูลของกลุมอุตสาหกรรมมันสําปะหลังไทยจากป 2559 ถึง 2560 เราไมมีขอมูลของ

บริษัทคูแขงในเรื่องการเติบโต แตชัดเจนวาไทยวาเรามีอัตราการเติบโตสูงกวาคูแขง มีหลายวิธีในการคํานวณ 
ซ่ึงเราคํานวณเปนรายป โดยอางอิงจากขอมูลของกลุมอุตสาหกรรมของสมาคมแปงมันสําปะหลัง การเติบโต
ในป 2560 ของเราสูงกวากลุมอุตสาหกรรม 

 
 ในสวนของคาใชจายในการขายและบริหาร เราพิจารณาจาก 3 สวน สวนแรกคือคาใชจายผันแปร ตัวอยางเชน 

คาใชจายที่เพิม่ข้ึนเมื่อปริมาณการขายเพิ่มข้ึน สวนท่ีสองคือคาใชจายกอนการเปดดําเนินงาน และสวนท่ีสาม
คือคาใชจายคงที่ เชนเงินเดือนพนักงาน สําหรับคาใชจายในการขายและบริหารของกลุมบริษทัในปที่แลวอยูที่
ประมาณรอยละ 15 ของยอดขาย การเพิ่มข้ึนสวนใหญเปนผลมาจากคาใชจายผันแปรท่ีเพิ่มข้ึนจากปริมาณ
การขายท่ีเพิ่มข้ึน รวมทั้งการเพ่ิมข้ึนของคาใชจายกอนการเปดดําเนินงาน โดยเฉพาะการเปดดําเนินงานของ
บริษัทยอย 3 แหงในตางประเทศ ซ่ึงเรายังไมไดเปดดําเนินงานในป 2560  ในปนี้ฝายบริหารตั้งเปาหมายท่ีจะ
ผลักดันใหบริษทัยอยท้ังสาม เร่ิมเปดดําเนินงาน และพยายามใหคาใชจายในการขายและบริหารลดลงจาก   
รอยละ 15 เปนประมาณรอยละ 13-14 

 
นายประยุทธ พัวภัทรกุล ผูถอืหุน  
 ไดทราบขาวจากบริษัทหลกัทรัพยวา ลูกคาของบริษัทไดมกีารยืดระยะเวลาการสงมอบสินคา ทําใหบริษัท

หลักทรัพยน้ันปรับประมาณการของบริษัทลดลง ขอทราบรายละเอียดขอมลูเกีย่วกับการสรางโรงไฟฟาวา
คืบหนาไปถึงไหน เคยอานจากหนังสือพิมพวามกีารสรางโรงไฟฟาเพื่อลดตนทุนในการผลติ 

 
นายโฮ เรน ฮวา ช้ีแจงวา   
 ในสวนของคําถามท่ีสองเกี่ยวกบัเร่ือง ไบโอแกส ผมขอใหคุณอํานาจช้ีแจงรายละเอียดเร่ืองของ ไทยวา ไบโอ

พาวเวอร ซึ่งกอสรางเสร็จแลวขณะนี้สามารถเปดดําเนินการไดแลว 

 
นายอํานาจ สขุประสงคผล ชี้แจงวา 
 ในสวนของ ไทยวา ไบโอ พาวเวอร เราไดดําเนินการทดสอบเดินเคร่ือง ปลายปที่แลว และขณะนี้กําลัง

ดําเนินการอยูและไดผลติไฟฟาแลว สําหรับปน้ีก็สามารถลดตนทุนคาใชจายในสวนของไฟฟาลงมาได 
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นายประยุทธ พัวภัทรกุล ผูถอืหุน  
 เริ่มจําหนายไฟไดปไหน และถาใชไฟฟาของเราเองจะลดตนทุนไดมากเทาไร 
 
นายอํานาจ สขุประสงคผล ชี้แจงวา 
 สวนน้ีเราไมไดจาํหนายใหกับทางการไฟฟา เราใหบริษัทในเครือผลติและใชเองเพราะฉะน้ันใชจายในสวนนี้

ของบริษัทท่ีโรงไฟฟาตั้งอยูก็จะลดลง 
 

 เราเริ่มดําเนินการเมื่อประมาณตนป ไฟฟาท่ีใชในสวนของในโรงงานเองก็ลดลงมา ถาเปนชวงท่ีเราผลติเตม็ท่ี
จะลดลงไดประมาณเดอืนละ 2 ลานบาท ทั้งน้ีข้ึนอยูกับปริมาณน้ําเสียในการปนไฟดวย 

 
นายประยุทธ พัวภัทรกุล ผูถอืหุน  
 สวนคําถามแรก คือ ผมไดขาวจากบริษัทหลักทรัพยวาลกูคาของบริษัท (ไทยวา) มีการยดืระยะเวลาการสง

มอบสินคาและบริษัทหลักทรัพยน้ันไดปรับประมาณการของบริษัทลดลง  ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเตมิ 
 
ดร. เศรษฐไสย เศรษฐการุณย ชี้แจงวา 
 เราไมมกีารขอเล่ือนการสงมอบสินคา จนทําใหตองปรับประมาณการลดลง 
 
นายประยุทธ พัวภัทรกุล ผูถอืหุน  
 ตามท่ีเห็นขอมลูคือบริษัทหลกัทรัพย ทิสโก ลงขาวเร่ืองลูกคาของบริษัทยืดระยะเวลาการสงมอบสินคา เขาใจ

วาทิสโกคงตองขอขอมูลจากบริษัทถึงจะไปวิเคราะหประมาณการของบริษัทได  
 
นางอรอนงค วิชชชุาญ ช้ีแจงวา 
 ขอช้ีแจงเพิ่มเติมเร่ืองขอมูลจากทางทิสโก ลูกคาไมไดยืดระยะเวลาการสงมอบ เพียงแตวาชวงน้ีเราคาดวา

ราคาแปงมันสําปะหลัง จะสูงข้ึนเราก็เลยรอดูราคา 
 
นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิกุล ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน   
  อยากจะสอบถามวาปน้ีคิดวาสถานการณจะเปนอยางไร ในเมื่อปที่แลวเมื่อเทียบกับปกอนน้ัน ราคาขายไม

คอยดี ราคาตนทุนวัตถุดิบเพิ่มข้ึน ไมทราบวาวันน้ีจะดีข้ึนหรือไม เพื่อเราจะไดดูปนี้ผลประกอบการจะดีข้ึนหรือ
เทาปท่ีแลว  

 
นายโฮ เรน ฮวา ช้ีแจงวา 
  สําหรับปนี้ในคร่ึงปแรก เรายังคงเผชิญกับความทาทายอยางตอเนื่อง เพราะพ้ืนท่ีการเพาะปลูกท้ังหมด และ

การจัดหาวตัถดุบิในคร่ึงปแรกลดลงรอยละ 30 เมื่อเทียบกับป 2560 เชนเดียวกนักับในเวียดนาม ซ่ึงตองเผชิญ
กับการขาดแคลนวัตถดุิบ และในคร่ึงปหลังของป 2560 มีการแพรระบาดของไวรัส      ซึ่งในปจจุบันสามารถ
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ควบคมุไดแลว เราตองเฝาระวังเปนระยะเวลา 6-9 เดือนในการดําเนินธุรกิจในชวงปลายป 2561 ไปจนถึงป 
2562 และในป 2563 เราคาดวาการจัดหาวตัถดุบิจะกลับมาสูภาวะปกติดังเชน 5-10 ปท่ีผานมา 

 
นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิกุล ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน   
 ขอเรียน ดวยความเปนหวงเนื่องจากวา ไมมั่นใจวาเราจะรักษาระดับยอดขาย และกําไรสุทธิ ไดหรือไม ปท่ีแลว

เราลดลงปนี้จะลดลงกวาปท่ีแลว หรืออยูในระดับเดิม ขอเสริมทานประธานเจาหนาท่ีบริหารวาตลาดเวียดนาม
ก็ไมงาย เผอิญผมเพ่ิงไปประชุมผูถือหุนบริษัทขายเครื่องดื่มชาเขียวบริษัทหน่ึงในประเทศเคาขายไมดี เคาเคย
มี market share เปนอันดับ 1 ซ่ึงมียอดขายถึงรอยละ 50 วันน้ี market share ในประเทศเหลือเพียงรอยละ 22 
ดังน้ัน เคาก็เลยไปหาตลาดท่ี CLMV เคาก็รายงานที่ประชุมผูถือหุนวาตั้งเปาหมายตลาดเวียดนามจะขายได 
500 ลานบาท ผลออกมาไดประมาณ 90 กวาลานบาท เปนตลาดท่ี very challenging แตอยากใหผูถือหุนให
กําลังใจทานประธานกรรมการ และฝายบริหาร เพื่อท่ีทานจะไดจายเงินปนผลปหนาใหเหมือนปน้ี หุนของ
บริษัทเรา ณ ราคาปจจุบันเปนหุนท่ีนาลงทุนมากให dividend yield สูงถึง 3% กวา จึงอยากจะใหกําลังใจทาน  
 

เมื่อไมมผีูถือหุนทานใดมีขอซักถามอีก และเน่ืองจากวาระนี้เปนวาระเพ่ือรับทราบ จึงไมมกีารลงคะแนนเสียงใน
วาระนี้ ดร. เศรษฐไสย จึงขอใหท่ีประชุมรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สําหรับป 2560 
 
ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สําหรับป 2560 
 

วาระที่ 3  พจิารณาและอนุมัตงิบการเงนิของบริษัท สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี 

 
ดร. เศรษฐไสย  รายงานสรุปสาระสําคัญของงบการเงินของบริษัท สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560     ซึ่ง
ผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นแบบไมมีเงื่อนไขตอท่ีประชุม ตามท่ีปรากฏในรายงานประจําปของบริษัทท่ีไดจัดสง
ใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว 
 
ดร. เศรษฐไสย ไดเชิญ นางอรอนงค วิชชุชาญ Chief Financial Officer รายงานงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ      
งบแสดงฐานะการเงิน สําหรับปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 
นางอรอนงค วิชชุชาญ แจงใหท่ีประชุมทราบวา งบการเงินของบริษัท สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได
ผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท และไดผานการ
ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว ตามที่ปรากฏในสวน “งบการเงิน” ของรายงานประจําปท่ีไดจัดสงใหทานผูถือหุนทุก
ทานพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 
2561 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผานการตรวจสอบจาก
ผูสอบบัญชี 
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ดร. เศรษฐไสย ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และผูถือหุนไดซักถามโดยมีประเด็นคําถาม/ตอบสรุปไดดังน้ี 
 

นายสมศักดิ์ ลขิิตกาญจนกุล ผูถือหุน 
  ในงบการเงินหนา 116  สินทรัพย ท่ีดิน อุปกรณ บริษัทมีประมาณ 2,500 ลานบาท ซ่ึงคิดเปน 1 ใน 3 ของ

สินทรัพยท้ังหมด ขอเรียนถามวาสินทรัพยกลุมน้ีไดมีการประเมนิราคาแลวก็ตีมลูคาเขาไปอยูในงบการเงินหรือ

ยัง ถายังเมื่อตมีลูคาแลวจะมมีูลคามากกวาที่แสดงน้ีเพียงใด 
 

 ขอท่ี 2 ในหนา 117 เร่ืองหน้ีสิน ภาษีเงินไดรอตดับัญชี ในงบการเงินนี้มีประมาณ 150 ลานบาท ขอเรียนถาม

รายละเอียด 
 

 ขอท่ี 3  บริษัทมียอดขายที่สูงข้ึนในขณะท่ีตนทุนขายก็เพิ่มข้ึนและคาใชจายในการบริหารก็เพิ่มข้ึน จากท่ีชี้แจง
เหมือนกับวาราคาขายตอหนวยลดลงจากปที่แลวในขณะท่ีตนทุนเราเพ่ิมข้ึนจากปท่ีแลว และเรามีรายการ
เกี่ยวกับการควบรวมเลยทําใหยอดสูงข้ึนในปน้ี ทําใหกําไรลดลงไปประมาณ 250 ลานบาท จากตนทุนขายเปน
หลัก ในปน้ีเหตุการณเชนน้ียังคงสภาพอยางน้ีหรือไม 

 
นายโฮ เรน ฮวา ชี้แจงวา 
 คําถามแรก สินทรัพย ท่ีดิน อุปกรณ มีการเพิ่มข้ึนเปนจํานวน 2,500 ลานบาท สินทรัพยท่ีเพิ่มข้ึนสวนใหญเปน

โรงงานและอุปกรณ เปนรอยละ 80-90 ซ่ึงเปนในสวนธุรกิจหลักของไทยวา เมื่อเราซื้อหุน TDC ซ่ึงเปนโรงงาน
แปงมันสําปะหลังดัดแปร  และเมื่อรวมสัดสวนท่ีเพิ่มข้ึน ก็สามารถอธิบายที่มาของสินทรัพยจํานวน 2,500 
ลานบาท และในสวนของคําถามเรื่องราคาขายตอหนวยหรือตนทุนตอหนวยของมันสําปะหลังในปน้ี   เราได
อธิบายถึงความแตกตางของคาใชจายคงท่ีและคาใชจายผันแปร รวมท้ังการเพิ่มข้ึนของคาใชจายผันแปรในป 
2560 จนถึงป 2561 เรายังคงควบคุมตนทุนผันแปรใหใกลเคียงกับในอดีต สวนในคําถามสุดทายท่ีเกี่ยวกับ
ภาษี ขอใหชวยทวนคําถามเพื่อใหคุณอรอนงคชี้แจงครับ 

 
นายสมศักดิ์ ลขิิตกาญจนกุล ผูถือหุน 
 ในหนา 117 หน้ีสิน ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี ตัวท่ีตั้งข้ึนมา คาดวาเกิดจากการมีรายไดเพิ่มข้ึนมา รายไดน้ีคือ

รายไดประเภทไหน และเปนรายการในสวนเกินทุนจากการควบบริษัทประมาณ 764 ลาน ในงบการเงินหนา
118 หรือไม 

 
นางอรอนงค วิชชชุาญ ช้ีแจงวา 
 หน้ีสิน ทางภาษี ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 175  สาเหตุหลักคือสวนเกินมูลคา

ยุติธรรมจากการควบรวมบริษัท 147 ลานบาท ซ่ึงเปนสาเหตุหลักท่ีทําใหเกิดหน้ีสินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี ซึ่ง
เปนรายการในสวนเกินทุนจากการควบบริษัทในงบการเงิน หนา 118  
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นายมานิตย เลศิสาครศิริ ผูถือหุน 
 ในงบการเงินในหนา 119 มีรายการกําไรจากการซื้อธุรกิจ อางถึงหมายเหตุขอที่ 2.2 มีกําไร 118 ลานบาท จาก

กําไรทั้งหมด 541 ลานบาท  ในหมายเหตุขอท่ี 2.2  บริษัท TDC  คือบริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด ท่ีไดเพิม่
สัดสวนของการถือหุนโดยบริษัทไทยวา ไบโอ พาวเวอร จํากัด จากรอยละ 33.34 เปนรอยละ 66.67 ทําใหมีผล
กําไร 118 ลานบาท ขอสอบถามรายละเอียดวารายการนีม้ีผลกระทบกับกําไรในงบกําไรขาดทนุของเราอยางไร 
เพราะยังไมแนใจวาการซื้อธุรกิจเพิ่มสัดสวน ของเราจากรอยละ 33.34  เปนรอยละ 66.67  จะสามารถ take  
profit  ไดทันที 118 ลานบาท  
 

  ในงบแสดงฐานะการเงิน ในหนา 116 รายการเงินลงทุนในบริษัทรวมลดลงจาก 278 ลานบาทเหลือเพียง 33 
ลานบาท อธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 12 รายการน้ีเกี่ยวของกับรายการใด 

 
นายโฮ เรน ฮวา ช้ีแจงวา 
 คําถามแรกเกีย่วกับรายการกําไรทางบัญชีท่ีเกิดข้ึนจากการเขาซ้ือหุนของ TDC ผมขอใหคณุอรอนงคชวย

อธิบายรายการซ้ือหุน TDC และการประเมินมูลคาระหวางมลูคาทางบัญชี และมูลคายุติธรรมซึ่งเปนกําไรที่
มิใชเงินสด  

 
นางอรอนงค วิชชุชาญ ช้ีแจงวา 
 กําไรจากการซื้อหุนบริษัท TDC จํานวน 118 ลานบาท มาจากมูลคาหลังจากท่ีเราใหผูประเมินราคาอิสระ 

(third party valuer) มาตีมูลคาทรัพยสินหลักๆ ก็คือมูลคายุติธรรม (fair value) จะมากกวามูลคาทางบัญชี 
(book value) เปนสวนใหญและมีสวนของ customer loyalty  ประมาณ 25 ลานบาทประกอบกันเปน 118 
ลานบาท สวนคําถามเร่ืองเงินลงทุนในบริษัทรวมท่ีลดลง เกิดจากหลังจากท่ีเราซื้อหุน TDC เพิ่มจาก 33% เปน 
66%  รายการนี้ถูก reclassify  เงินลงทุนในบริษัทรวมมาเปนลงทุนในบริษัทยอยแทน  

 
นายมานิตย เลศิสาครศิริ ผูถือหุน 
  ทรัพยสินท่ีเราซ้ือมาซ่ึงอธิบายวามีราคาสูง valuer ตีราคาไวสูงกวาท่ีเราซ้ือ ทําใหไดมาสวนหน่ึง เขาใจวาถาดู

ในงบการเงินก็ประมาณ 70 กวาลานบาทแลวมี Customer loyalty ตัวน้ีไมแนใจวาเปน goodwill ประมาณ 25 

ลานบาทหรือไม  

 ทรัพยสินตามราคาประเมิน ท่ีเราซ้ือเราจายเงินไปเราไดทรัพยสินท่ีดีข้ึนหรือไม ขอคําอธิบายช้ีแจงเพิ่มเติม
เนื่องจากวาถาดสูัดสวนของกําไรแลวเกือบรอยละ 20 ของตัวกําไรของเราปท่ีผานมา  

 
นางอรอนงค วิชชุชาญ ช้ีแจงวา 
 สําหรับรายการ customer loyalty  25 ลานบาท ไดประเมินโดยผูเชีย่วชาญอิสระ จะประเมินวาลกูคาที่ซ้ือ

สินคากับทางบริษัท TDC มานาน ซ่ึงจะประเมินราคามลูคา loyalty น้ีอยูท่ีประมาณ 25 ลานบาท  
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นายมานิตย เลศิสาครศิริ ผูถือหุน 
 เปน intangible asset หรือไม และบันทึกใน balance sheet ของเรา 
 
นางอรอนงค วิชชุชาญ ช้ีแจงวา 
 เปน intangible asset และ บันทึกอยูใน balance sheet ของเรา โดย มีรายการ amortize  ประมาณ 10 ป 
 
นายโฮ กวงปง ชี้แจงวา 
  TDC เกิดจากการรวมทุนระหวาง 3 บริษัท ตั้งแตเมื่อ 30 ปกอน ระหวาง ไทยวา บริษัท เทท แอนด ไลล         

พีแอลซี ในประเทศอังกฤษ และบริษัท แจแปน คอรน สตารช จํากัด ในประเทศญี่ปุน TDC เปนชองทางเดียว
ของไทยวาในการเขาสูธุรกจิแปงมันสําปะหลังดัดแปร ซึ่งเปนธุรกิจท่ีมีความสําคัญและการเติบโตอยางตอเน่ือง
ของไทยวา เมื่อ บริษัท เทท แอนด ไลล พีแอลซี ขายหุนใหไทยวา ซึ่งเราคิดวาเปนโอกาสท่ีดีในการเปนผูถือหุน
รายใหญของธุรกิจที่มีความสําคัญตอไทยวา การเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทท่ีเราถือหุนรอยละ 33 มาตลอด 
30 ปจนบัดน้ีเราถือรอยละ 66 สวนที่เหลือเปนประเด็นทางบัญชีซ่ึงเปนทรัพยสินท่ีไมมีตัวตนตามหลักการบัญชี 
ในมุมมองของคณะกรรมการบริษัทการไดมาซ่ึงหุน TDC ซึ่งเร่ืองท่ีสําคัญของไทยวา สําหรับธุรกิจมันสําปะหลัง
ดัดแปร 

 
Mr. Vinchel Budihardjo ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 
  จากรายงานประจําป ฉบับภาษาอังกฤษ หนา 120 ในงบแสดงฐานะทางการเงิน เรามีสินทรัพยรวม 7,100 

ลานบาท เงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาวรวมแลวมากกวา 1,000 ลานบาท ซึ่งเปนสาระสําคัญ เรา
จําเปนตองลงทนุในกองทุนเปดภายใตการลงทนุช่ัวคราวหรือไม 

 
นายโฮ เรน ฮวา ชี้แจงวา 
 ขออธิบายอยางสรุปสําหรับคําถามแรก และขอใหคุณอรอนงคชวยอธิบายเกีย่วกับนโยบายการบริหารเงินและ

การลงทุนใน money market funds โดยท่ัวไปคณะกรรมการบริษัทกําหนดแนวทางการบริหารเงินสดสวนเกิน
อยางระมัดระวัง แตก็ตองแนใจวาตองไดรับผลตอบแทนท่ีนาพอใจ เราลงทุนใน กองทุน หรือ bond ซ่ึงมี 
rating A- ข้ึนไป ผมขอใหคุณอรอนงคชวยอธิบายเพิ่มเตมิเปนภาษาไทย 
 

นางอรอนงค วิชชุชาญ ช้ีแจงวา 
 ตามท่ี คุณโฮ เรน ฮวา ไดอธิบายแลววาการลงทุนของเรา จะพิจารณา rating ดวยวากองทุนทีเ่ราเอาเงินไป

ฝากไวจะตองมี rating อยางนอย A- โดยเราแบงเงินของเรา 3 สวน สวนแรกก็คอืสวน cash ท่ีเราคงไว สําหรับ 
daily operation สวนท่ี 2 จะลงทุนไวใน money market funds สวนน้ีจะใหผลตอบแทนประมาณรอยละ 2 
เมื่อเราตองการใชจะสามารถเบิกถอนไดภายในระยะเวลา T+1 เทาน้ัน สวนนี้เราจะฝากเงินในสวนท่ีเราคาดวา
เปนเงินท่ีจะตองการใชภายใน 1-3 เดือน กลุมน้ีผลตอบแทนจะดีกวาฝากเงนิไวในบัญชีเงินฝากออมทรัพย 
สําหรับสวนท่ีเกนิกวายอดเงินท่ีใชภายใน 3-6 เดือน เราจะเขาลงทุน  ซ้ือ bond ถาจะได yield ท่ีดี ซ่ึงตอนนี้ 
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average bond yield ของเราอยูท่ีประมาณรอยละ 3-5 โดยเราจะเลือก credit rating ท่ีคอนขางสูงตั้งแต A- 
ข้ึนไป หากวาเราจําเปนจะตองใชเงินสามารถท่ีจะขาย bond ออกมาใชได 

 
นายโฮ เรน ฮวา ชี้แจงวา 
 เปนคําช้ีแจงในภาพรวม เร่ืองการบริหารเงินสดสวนเกินในงบการเงิน เราพิจารณาใน 2 เร่ืองหลัก เร่ืองแรกเปน

การลงทุนในระยะกลาง และเรากําหนดระยะกลางไวเปน 2-3 ปซ่ึงหมายถึง 18-24 เดือน อาจเปนการลงทุนใน
โครงการใหม และเรากําลังจะดําเนินการเฟส 2 ใน 12-18 เดือนขางหนา ดังเชน ไทยวาเวียดนาม ซึ่งอยูในสวน
ของธุรกิจอาหาร ท่ีเพิ่งเปดดําเนินการเฟส 1 เมื่อไมกี่สัปดาหท่ีผานมา เราคาดวาจะเปดดําเนินการเฟส 2 ใน 
18-24 เดือนขางหนา เพื่อการผลิตไดเต็มกําลังการผลิต สวนอีกโรงงานของเราในอุดรธานี ซ่ึงเพิ่งเร่ิมเปด
ดําเนินการผลิตไฟฟา ท้ังหมดน้ีคือโครงการลงทุนที่มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนอยางชัดเจน ฝายบริหาร
และคณะกรรมการบริษัทมีแนวทางที่ชัดเจนสําหรับการลงทุนในโครงการใหม เรามีแผนการใชเงินอยางชัดเจน
ภายใน 2-3 ปขางหนา เปนจํานวน 500-1,000 ลานบาท แตมันจะคอยๆ เปนคอยๆ ไป เพราะเราตองดูแล
โครงการท้ังหลายใหเปนระบบและเปนไปตามนโยบาย  

 

 น่ันคือจุดแข็งและเปนเปาหมายของไทยวาท่ีดําเนินตามนโยบายสําหรับโครงการตางๆ เพราะเราอยูในธุรกิจ
การผลิต เราจําเปนตองดําเนินการอยางเปนลําดับ ไมลงทุนกอนใหญในเคร้ังเดียว ในสวนของการมีเงินสด
จํานวนมาก เพื่อเปนคาใชจายในการบํารุงรักษา และรายจายฝายทุน ซ่ึงเปนจํานวนมากใกลเคียงกับ  คาเสื่อม
ราคาประมาณ 150-200 ลานบาทตอป และการรักษาระดับอัตราการจายเงินปนผลใหเปนไปตามนโยบาย 

 
Mr. Vinchel Budihardjo ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 
 ผมเขาใจถกูตองหรือไมวาเราลงทุนใน money market funds ประมาณ 2 หรือ 3 ป หลังจากนั้นเราก็พิจารณา

การขยายธุรกิจ หรือเราจะไปลงทุนในโครงการตางๆ ท่ี CEO กลาวมา 
 
นายโฮ กวงปง ชี้แจงวา 
 เปนสวนหนึ่งของนโยบายการบริหารเงินเชิงรุก ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหฝายจัดการไปปฏิบัติ กอน

หนาน้ีประมาณ 2 ป ฝายจัดการเก็บเงินสดสวนเกินทั้งหมดไวในธนาคาร ซึ่งเปนการระมัดระวังจนเกินไป 
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเห็นวาเราสามารถรับความเสี่ยงไดเพิ่มข้ึนและวางแผนความ
ตองการใชเงิน ดังน้ัน  ฝายจัดการจึงนําเงินไปลงทุนในชองทางตางๆ ซึ่งยังคงมีความคลองตัวและมี
ผลตอบแทนมากกวาการฝากเงินในธนาคาร 

 
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม ดร. เศรษฐไสย จึงเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมติในวาระน้ี ดังนี้ 
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มติ  ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซ่ึงผานการตรวจสอบ
จากผูสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังน้ี  

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสยีง * 

 อนุมัต ิ 662,923,546 100.00%  

 ไมอนุมัต ิ
 บัตรเสีย

- 
- 

0.00%  
0.00%

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 662,923,546 100.00%  
 
 งดออกเสยีง 568,300  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 663,491,846  
 
หมายเหตุ: * ขอบังคับของบริษัทระบุวา มติของที่ประชุมผูถือหุนในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของ 
ผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 4  พจิารณาและอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล 

 
ดร. เศรษฐไสย รายงานตอที่ประชุมวา จากผลการดําเนินงานในรอบป 2560 ท่ีผานมา บริษัทมีกําไรสุทธิท้ังสิ้น 493 
ลานบาท ตามท่ีปรากฏในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของงบการเงินรวม สําหรับปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทแลว       
 
เมื่อพิจารณาจากกําไรสุทธิดังกลาวประกอบกับแผนการขยายงานและขอตกลงในการชําระหน้ีของบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 อนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสะสม 
สําหรับงวดปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ดังน้ี 
 
ก) เงินปนผลจายใหแกผูถือหุนในอัตรา 0.32 บาทตอหุน สําหรับ 880,420,930 หุน รวมเปนเงินปนผลจาย

ท้ังสิ้น 281,734,697.60 บาท 
ข) เงินกําไรสะสมที่เหลือ ใหเปนเงินกําไรสะสมตอไป 

 
ดร. เศรษฐไสย แจงท่ีประชุมวา บริษัทจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุนของ
บริษัท ณ วันท่ี 9 พฤษภาคม 2561  ซึ่งเปนวันท่ีคณะกรรมการกําหนดใหเปนวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิรับ
เงินปนผล (Record Date) และกําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2561 
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ท้ังน้ี  เงินปนผลที่เสนอใหจายโดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานทั้งป สําหรับปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
ดังกลาวสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทและคิดเปนสัดสวนรอยละ 57.1 ของกําไรสุทธิของ          
งบการเงินรวมจากผลการดําเนินงานท้ังป 2560  
 
นอกจากน้ี บริษัทไดจัดสรรกําไรสุทธิประจําปไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายครบเต็มจํานวนรอยละ 10 ของ           
ทุนจดทะเบียนของบริษัทแลวตามขอบังคับของบริษัทขอ 48  จึงไมมีความจําเปนตองจัดสรรกําไรสุทธิไวเปนทุน
สํารองตามกฎหมายอีก  
 
ดร. เศรษฐไสย ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซกัถาม แตไมมีผูถือหุนซักถามในวาระนี้ 
 
เมื่อไมมผีูถือหุนทานใดมีขอซักถาม ดร. เศรษฐไสย จึงเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมตใินวาระนี้ ดังน้ี 
 
มติ  ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง  

ลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสะสม สําหรับงวดปสิ้นสุด ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ตามที่
คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังน้ี  

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสยีง * 

 อนุมัต ิ 663,491,846 100.00%  

 ไมอนุมัต ิ
 บัตรเสีย 

- 
- 

0.00%  
0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 663,491,846 100.00%  
 
 งดออกเสยีง -  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 663,491,846  
 
หมายเหตุ: * ขอบังคับของบริษัทระบุวา มติของที่ประชุมผูถือหุนในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของ 
ผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 5 พจิารณาและอนุมัตเิร่ืองเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท 
 
 วาระที่ 5.1               เลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ถงึกาํหนดออกตามวาระ 
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ดร. เศรษฐไสย แจงใหท่ีประชุมทราบวา ขอบังคับบริษัทขอที่ 17 กําหนดวา ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ
ถือหุนแตละคนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง และผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมด
เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได และ
ขอบังคับบริษัทขอท่ี 18 กําหนดวา ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนอัตรา    
1 ใน 3 และกรรมการที่ออกจากตําแหนงไปนั้นอาจไดรับเลือกตั้งเขามาเปนกรรมการใหมได โดยในการประชุม
สามัญผูถือหุน ประจําป 2561 น้ี มีกรรมการท่ีถึงกําหนดออกตามวาระจํานวน 4 ทาน ไดแก  
 
1) นายอํานาจ สุขประสงคผล กรรมการ               
2) นายชานคราร ชานดราน กรรมการ 
3) นายสุภคั ศิวะรักษ กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง และ

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
4) นายชนินทร อรรจนานันท กรรมการอิสระ   

 
ท้ังน้ี ประวัติโดยยอของกรรมการท่ีถึงกําหนดออกตามวาระทั้ง 4 ทาน ปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย 3.1 และ 3.2 ของ
หนังสือนัดประชุมท่ีไดจัดสงใหกบัผูถือหุนแลว 
 
ดร. เศรษฐไสย แจงท่ีประชุมเพิ่มเติมวา จากประสบการณ  ความรู  และการอุทิศตนของกรรมการซึ่งถึงกําหนดออก
ตามวาระทั้ง 4 ทาน ใหแกบริษัทท่ีผานมา  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน 
ประจําป 2561 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกําหนดออกตามวาระในคราวนี้ท้ัง 4 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการบริษัทตอไปอีกวาระหน่ึง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยไมรวม
กรรมการผูมีสวนไดเสีย 
 
ดร. เศรษฐไสย ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แตไมมีผูถือหุนซักถามในวาระนี้ 
 
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม ดร. เศรษฐไสย จึงเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมติในวาระน้ี ดังนี้ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซ่ึงถึงกําหนดออกตามวาระในคราวน้ีท้ัง 4 ทาน ไดแก นายอํานาจ 
สุขประสงคผล  นายชานคราร ชานดราน  นายสุภัค ศิวะรักษ  และนายชนินทร อรรจนานันท กลับเขา
ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตอไปอีกวาระหน่ึง โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนนแยกเปน
รายบุคคล ดังนี้ 
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1) นายอาํนาจ สุขประสงค์ผล 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสยีง * 

 อนุมัต ิ 663,479,062 100.00%  

 ไมอนุมัต ิ
 บัตรเสีย 

- 
- 

0.00%  
0.00%  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 663,479,062 100.00%  
 

 งดออกเสยีง 12,784  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 663,491,846  
 
2)    นายชานคราร์ ชานดราน 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสยีง * 

 อนุมัต ิ 663,024,662 99.82%  

 ไมอนุมัต ิ
 บัตรเสีย 

1,204,400 
- 

0.18%  
0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 664,229,062 100.00%  
 

 งดออกเสยีง 12,784  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 664,241,846  
 
3)  นายสุภคั ศิวะรักษ์ 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสยีง * 

 อนุมัต ิ 661,835,062 99.75%  

 ไมอนุมัต ิ
 บัตรเสีย 

1,644,000 
- 

0.25%  
0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 663,479,062 100.00%  
 

 งดออกเสยีง 12,784  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 663,491,846  
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4)    นายชนินทร์ อรรจนานันท์ 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสยีง * 

 อนุมัต ิ 663,479,062 100.00%  

 ไมอนุมัต ิ
 บัตรเสีย 

- 
- 

0.00%  
0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 663,479,062 100.00%  
 

 งดออกเสยีง 12,784  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 663,491,846  
 
หมายเหตุ: * ขอบังคับของบริษัทระบุวา มติของท่ีประชุมผูถือหุนในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของ         
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 5.2  ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการที่ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท กรรมการที่ดาํรง
ตําแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และกรรมการที่ดํารงตําแหน่ง
ในคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 
ดร. เศรษฐไสย แจงใหที่ประชุมทราบวา ตามท่ีท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560  เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2560  
ไดมีมติอนุมัติคาตอบแทนสําหรับกรรมการซ่ึงดํารงตําแหนงในคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งดํารงตําแหนงใน
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการซึ่งดํารงตําแหนงในคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2560 เปนตนไป และใหมีผลเชนน้ีตลอดไปในแตละป จนกวาที่
ประชุมผูถือหุนของบริษัทจะมีมติเปนอยางอื่น รายละเอียดดังน้ี 

 
คณะกรรมการบริษัท 

ตําแหนง 
คาตอบแทน/ 

คร้ังการประชุม/ทาน (บาท) 
ประธานกรรมการ 265,000 
กรรมการอิสระ 180,000 
กรรมการท่ีมิไดเปนผูบริหาร 180,000 
กรรมการท่ีเปนผูบริหาร  159,000 
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คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 

ตําแหนง 
คาตอบแทน/ 

คร้ังการประชุม/ทาน (บาท) 
ประธานกรรมการ 90,000 
สมาชกิ 48,000 

 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

ตําแหนง 
คาตอบแทน/

คร้ังการประชุม/ทาน (บาท) 
ประธานกรรมการ 90,000
สมาชกิ 48,000 

 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดทบทวนคาตอบแทนท่ีไดรับอนุมัติ ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุน 
ประจําป 2560 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความรับผิดชอบของ
กรรมการในแตละตําแหนงและเสนอแนะใหคงคาตอบแทนในอัตราเดิมตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 
2560 โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2561 เปนตนไป และใหมีผลเปนเชนน้ีตลอดไปในแตละป จนกวาท่ีประชุม
ผูถือหุนของบริษัทจะมีมติเปนอยางอื่น รายละเอียดดังน้ี  
 
คณะกรรมการบริษัท 

ตําแหนง 
คาตอบแทน/ 

คร้ังการประชุม/ทาน (บาท) 
2561   2560 

ประธานกรรมการ 265,000 265,000 
กรรมการอิสระ 180,000 180,000 
กรรมการท่ีมิไดเปนผูบริหาร 180,000 180,000 
กรรมการท่ีเปนผูบริหาร  159,000 159,000 

 
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง  

ตําแหนง 
คาตอบแทน/ 

คร้ังการประชุม/ทาน (บาท) 
2561 2560 

ประธานกรรมการ 90,000 90,000 
สมาชกิ 48,000 48,000 
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คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

ตําแหนง 
คาตอบแทน/ 

คร้ังการประชุม/ทาน (บาท) 
2561   2560 

ประธานกรรมการ 90,000 90,000 
สมาชกิ 48,000 48,000 

 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 อนุมัติใหคงคาตอบแทนกรรมการ
สําหรับกรรมการซ่ึงดํารงตําแหนงในคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งดํารงตําแหนงในคณะกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี่ยง และกรรมการซึ่งดํารงตําแหนงในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ตามมติที่
ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2561 เปนตนไป และใหมีผลเปนเชนนี้
ตลอดไปในแตละป จนกวาท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัท จะมีมติเปนอยางอ่ืน รายละเอียดตามการเสนอแนะของ
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
 
ดร. เศรษฐไสย ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แตไมมผีูถือหุนซักถามในวาระนี้ 
 
เมื่อไมมผีูถือหุนทานใดมีขอซักถาม ดร. เศรษฐไสย จึงเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมตใินวาระน้ี ดังน้ี 

 
มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนคะแนนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนและ      

ผูรับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติใหคงคาตอบแทนกรรมการสําหรับ
กรรมการซึ่งดํารงตําแหนงในคณะกรรมการบริษัท กรรมการซ่ึงดํารงตําแหนงในคณะกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเส่ียง และกรรมการซึ่งดํารงตําแหนงในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2561 เปนตนไป และให
มีผลเปนเชนน้ีตลอดไปในแตละป จนกวาท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัท จะมีมติเปนอยางอื่น โดยมี
รายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ 

และมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้  

ผลการนับคะแนน คะแนนเสยีง * 

 อนุมัต ิ 663,442,682 100.00% 

 ไมอนมุัต ิ - 0.00%  

 งดออกเสยีง 
 บัตรเสีย 

12,784 
- 

0.00% 
0.00%  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 663,455,466 100.00%  
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หมายเหตุ: * ขอบังคับของบริษัทระบุวา มติของที่ประชุมผูถือหุนในการกําหนดคาตอบแทนใดๆ ท่ีจะจายใหแก
กรรมการ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 5.3  แตงตั้งกรรมการใหมจํานวน 2 ทาน และเพิ่มจํานวนกรรมการทั้งคณะ 
 
ดร. เศรษฐไสย แจงใหท่ีประชุมทราบวา ขอบังคับบริษัทขอท่ี 16 กําหนดวา ใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัท 
ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวาหา (5) คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมดตองมีถิ่น
ท่ีอยูในประเทศไทย ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 นี้   มีบุคคลท่ีไดรับการเสนอแตงตั้งเปนกรรมการ
ใหมจํานวน 2 ทาน โดยบุคคลที่ไดรับการเสนอแตงตั้งเปนกรรมการไดแก 
 

1) นางพรรณสิรี อมาตยกุล  กรรมการอิสระ 

2) นายประทีป เลิศวัฒนากิจกุล กรรมการ 
 

ท้ังน้ี กระบวนการพิจารณาสรรหาบุคคลเปนกรรมการบริษัท ไดผานการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน ซ่ึงไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม  ดานคุณวุฒิ 
ประสบการณ ความรู ความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ และทักษะที่จําเปนซึ่งยังขาดอยูในคณะกรรมการ กอนท่ีจะ
เสนอแนะใหคณะกรรมการนําเสนอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ 
 
การแตงตั้งกรรมการใหมท้ัง 2 ทานดังกลาว จะสงผลใหจํานวนกรรมการทั้งคณะเพ่ิมข้ึนจาก 12 ทานเปน 14 ทาน 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจึงเสนอใหคณะกรรมการนําเสนอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง
กรรมการเขาใหม จํานวน 2 ทานและเพิ่มจํานวนกรรมการท้ังคณะจากเดิม 12 ทาน เปน 14 ทาน 
 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 อนุมัติการแตงตั้งนางพรรณสิรี 
อมาตยกุล และ นายประทีป เลิศวัฒนากิจกุล เปนกรรมการใหมทั้ง 2 ทาน รวมท้ังอนุมัติใหเพิ่มจํานวนกรรมการ       
ท้ังคณะจากเดิม 12 ทานเปน 14 ทาน ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดย
คณะกรรมการไดพิจารณาแลววานางพรรณสิรี อมาตยกุล ซึ่งเปนบุคคลท่ีจะเสนอแตงตั้งเปนกรรมการอิสระจะ
สามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระและเปนไปตามหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของ 
 
ประวัติโดยยอของบุคคลท่ีไดรับการเสนอแตงตั้งเปนกรรมการใหมทั้ง 2 ทาน ปรากฏตามส่ิงที่สงมาดวย 3.3 
 
ดร. เศรษฐไสย ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และผูถือหุนไดซักถามโดยมีประเด็นคําถาม/ตอบสรุปไดดังน้ี 
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Mr. Vinchel Budihardjo ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 
 คุณพรรณสิรี มาเขารวมประชุมดวยหรือไม 
 
ดร. เศรษฐไสย เศรษฐการุณย แจงวา 
 คุณพรรณสิรี ไดมาเขารวมการประชุมดวยในวันนี้ 
 
เมื่อไมมผีูถือหุนทานใดมีขอซักถาม  ดร. เศรษฐไสย จึงเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมตใินวาระนี้ ดังน้ี 
 
มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนอนุมัติการแตงตั้งกรรมการใหมจํานวน 2 ทาน ไดแก นางพรรณสิรี อมาตยกุล และ นายประทีป 
เลิศวัฒนากิจกุล และอนุมัติการเพิ่มจํานวนกรรมการท้ังคณะจากเดิม  12 ทาน เปน 14 ทาน ตาม
รายละเอียดท่ีเสนอโดยตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยมี
รายละเอียดของผลการนับคะแนนแยกเปนรายบุคคล ดังน้ี 

 

1) นางพรรณสิรี อมาตยกุล  

ผลการนับคะแนน คะแนนเสยีง * 

 อนุมัต ิ 663,442,682 100.00%  

 ไมอนุมัต ิ
 บัตรเสีย 

- 
- 

0.00% 
0.00%  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 663,442,682 100.00%  
 

 งดออกเสยีง 12,784  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 663,455,466  
 
2) นายประทีป เลิศวัฒนากิจกุล  

ผลการนับคะแนน คะแนนเสยีง * 

 อนุมัต ิ 662,988,282 99.82%  

 ไมอนุมัต ิ
 บัตรเสีย 

1,204,400 
- 

0.18%  
0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 664,192,682 100.00%  
 

 งดออกเสยีง 12,784  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 664,205,466  
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หมายเหตุ: * ขอบังคับของบริษัทระบุวา มติของที่ประชุมผูถือหุนในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของ         
ผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 6 พจิารณาและอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงนิไม่เกนิ 1,000 ล้านบาท 
 

ดร. เศรษฐไสย แจงตอท่ีประชุมวา บริษัทมีความประสงคท่ีจะจัดหาเงินทุนเพื่อใชในการขยายธุรกิจ โดยการออก
และเสนอขายหุนกูในวงเงินไมเกิน 1,000 ลานบาท และ/หรือ ในสกลุเงินอื่นท่ีเทียบเทาภายในวงเงิน อัตราดอกเบ้ีย
ของหุนกูจะข้ึนอยูกับสภาวะตลาด ในขณะท่ีออกและเสนอขายหุนกูหรือตามขอตกลงและเง่ือนไขของหุนกูที่ไดออก
ในคราวนั้น 
 

ประเภทหุ้นกู้ หุนกูประเภท ชนิดระบุช่ือผูถือหรือไมระบุช่ือผูถือ มีประกันหรือไมมีประกัน     มี
หรือไมมีผูแทนผูถือหุน ท้ังน้ีข้ึนอยูกับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะ
ออกและเสนอขายหุนกูในแตละคร้ัง 

วงเงนิ จํานวนไมเกิน 1,000 ลานบาท 
ท้ังน้ี บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุนกูเพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขาย
หุนกูเพื่อทดแทนหุนกูเดมิท่ีมกีารไถถอนไปแลวได ภายในวงเงินดังกลาว โดยหุน
กูที่บริษัทออกจาํหนายแลวในขณะใดขณะหน่ึงจะตองมีจํานวนเงินไมเกินวงเงิน
ดังกลาว 

สกุลเงนิ เสนอขายในสกลุเงินบาท และ/หรือ ในสกุลเงินอ่ืนท่ีเทียบเทาภายในวงเงิน 

อัตราดอกเบีย้ ข้ึนอยูกับสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุนกูหรือตามขอตกลงและ
เงื่อนไขของหุนกูที่ไดออกในคราวนั้น ท้ังน้ี ใหอยูภายใตบังคับของประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต . และ/หรือสํานักงาน  ก.ล.ต . และ/หรือประกาศหรือ
กฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ ท่ีมีผลใชบังคับในขณะท่ีออกและเสนอขายหุนกูใน
แตละคราว 

อายุของหุ้นกู้ ตามท่ีจะกําหนดในแตละคราว โดยข้ึนอยูกับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและ
เสนอขายหุนกูหรือตามขอตกลงและเงื่อนไขของหุนกูท่ีไดออกในคราวนั้น ท้ังน้ี ให
อยูภายใตบังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงาน ก.ล.ต. 
และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ ที่มีผลใชบังคับในขณะท่ีออก
และเสนอขายหุนกูในแตละคราว 

การไถ่ถอนก่อนกาํหนด ผูถือหุนอาจมีหรือไมมีสิทธิขอไถถอนหุนกูคืนกอนกําหนด และ/หรือ บริษัทอาจมี
หรือไมมีสิทธิขอไถถอนหุนกูคืนกอนกําหนด ท้ังน้ีใหเปนไปตามขอตกลงและ
เงื่อนไขของการออกหุนกูแตละคราว 
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วิธีการเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศใหแกประชาชนท่ัวไป และ/หรือ   
ผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผูลงทุนรายใหญ และ/หรือ ผูลงทุนสถาบัน
ในประเทศ และ/หรือ ผูลงทุนสถาบันในตางประเทศ ท้ังจํานวนหรือบางสวนซ่ึง
อาจเปนการเสนอขายในคราวเดยีวหรือหลายคราว และ/หรือเปนโครงการ และ
หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/
หรือ สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของที่มีผลใชบังคับใน
ขณะที่ออกและเสนอขายหุนกูในแตละคราว 

วัตถุประสงค์ สําหรับการขยายธุรกิจ  
 
โดยเสนอใหคณะกรรมการ หรือประธานเจาหนาท่ีบริหาร ซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการมีอํานาจในการ (1) 
กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเกีย่วของกับการออกและเสนอขายหุนกู ในสวนท่ียังไมได
กําหนด ตามความจําเปนและเห็นสมควรที่จะตองกําหนดตามกฏหมายและขอบังคับท่ีเกี่ยวของ เชน ช่ือหุนกู 
ลักษณะการขายหุนกูรูปแบบตางๆ กันหรือเปนคราวๆ จํานวนหุนกูท่ีจะออกและเสนอขายในแตละคราว ประเภท
ของหุนกู การค้ําประกัน หลักประกัน ราคาเสนอขายตอหนวย อายุ ระยะเวลาไถถอน สิทธิไถถอนกอนกําหนด สทิธิ
และหนาท่ีอื่นใดตามประเภทหุนกูท่ีจะออกในแตละคราว อัตราดอกเบ้ีย วิธีการชําระเงินตนและดอกเบ้ีย วิธีการ
และระยะเวลาการเสนอขายและจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย (2) การแตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่
ปรึกษากฎหมาย ผูจัดการการจัดจําหนายหุนกู นายทะเบียนหุนกู ผูแทนผูถือหุนกู และ/หรือ บุคคลอื่นใดในกรณทีี่
จะตองมีการแตงตั้งตามกฎเกณฑท่ีเกี่ยวของหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร และ (3) การติดตอ เจรจา เขาทํา     
ลงนามแกไข สญัญา และ/หรือ เอกสารตางๆ รวมถึงการนําหุนกูดังกลาวไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
ในตลาดตราสารหน้ี ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย ศูนยซ้ือขายหลักทรัพยหรือตลาดรองใดๆ รวมถึงองคกรใดๆ 
ตลอดจนใหมีอํานาจดําเนินการขออนุญาตดําเนินการเปดเผยขอมูล และการดําเนินการอื่นใด กับหนวยงานที่
เกี่ยวของ และมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ท้ังปวงตามที่จําเปนและสมควรอันเกี่ยวเน่ืองกับการออกและเสนอ
ขายหุนกู 

 
ดร. เศรษฐไสย ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และผูถือหุนไดซักถามโดยมีประเด็นคําถาม/ตอบสรุปไดดังน้ี 
 
Mr. Vinchel Budihardjo ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 
 เรามีเงินสดสวนเกินจํานวนมาก และรายจายลงทุนในปน้ีประมาณ 1,000 ลานบาท เงินสดท้ังหมดซึ่งรวมเงิน

สดสวนเกินมีประมาณ 1.7 พันลานบาท ทําไมเราตองออกหุนกูอกี 
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นายโฮ เรน ฮวา ชี้แจงวา 
 กอนอ่ืนตองมีความชัดเจนวาเราขออนุมัติออกหุนกู 1,000 ลานบาท เปนการขอในหลักการ เราขอใหผูถือหุน

อนุมัติใหคณะกรรมการมีอํานาจในการออกหุนกูจํานวนเงินไมเกิน 1 พันลานในสองหรือสามปขางหนา ซ่ึงเรา
จะไมไดออกหุนกูเร็วๆ นี้ เปนการขอในอนุมัติในหลักการ เพื่อเปนทางเลือกของคณะกรรมการใน 1 ปขางหนา  

 

 เรามีเงินสดเปนจํานวนมากซึ่งเปนจุดแข็งของบริษัท และยังคงมีโอกาสในการลงทุนท้ังในและตางประเทศ เรา
มีนโยบายในการรักษาระดับอัตราสวนหน้ีสินตอทุนยังคงเปนสิ่งที่คณะกรรมการจะตองพิจารณา 

 

 ดวยสถานการณ  และโครงการที่แตกตางกัน เราอาจใชเงินลงทุนจากการกูยืมซ่ึงได รับการอนุมัติโดย
คณะกรรมการ นโยบายการลงทุนของเรายังคงชัดเจน รอบคอบ มีวินัย และจะคงรักษาอัตราสวนหน้ีสินตอทุน
ไวในระดับต่ํา ปจจุบันอัตราสวนน้ีอยูในระดับต่ํามาก เราจะคงอัตราสวนนี้ดวยความรอบคอบและมีวินัย 

 
นายมานิตย เลศิสาครศิริ ผูถือหุน 
 ในเร่ืองที่จะขอท่ีประชุมอนุมัติใหคณะกรรมการสามารถออกหุนกู 1,000 ลานบาท ผมมีความกังวลเหมือนกัน

วาเรามีเงินสดซ่ึงฝากอยูในท้ัง saving และในกองทุนเปดตราสารหนี้ประมาณ 400 ลานบาทรวมกันท้ังหมด
เกือบ 700 ลาน ขอใหฝายจัดการไดอธิบายวาโครงการ ท่ีจะใชเงินน้ีมีโครงการอะไรบางท่ีเปนรายการใหญๆ 
CAPEX investment project ควรมีกอนท่ีจะขอใหผูถือหุนอนุมัติ 1,000 ลานบาท เพราะวาเปนการสรางหน้ีสิน 
ถาออกหุนกู 1,000 ลานบาท เขาใจวา debt equity ratios ของเรา ก็ยังต่ําอยู เพราะเรา net cash position 
อยูแลว ดอกเบ้ียของเราใน bond หรือ yield ตางๆ ที่เราไดก็ประมาณรอยละ  3-5   จริงๆ แลวตัวน้ีเปน
ผลกระทบในเชิงการเงิน เร่ืองของ leverage ซึ่งเราไมไดใช leverage ท่ีถูกตอง เพราะเรามี cash position อยู
มาก ทําให ROE ของเรา ผลตอบแทนของผูถือหุนก็ต่ําลง เพราะ cash น้ัน generate low yield จึงอยาก
สอบถามกับคณะกรรมการซ่ึงเขาใจวาคงมีเหตุผลการใชเงินอยู โดยมีโครงการ อะไรบางและโครงการตางๆ จะ
ใชเงินมากเทาใด ภายในเวลา 2-3 ปเปนอยางไร และจะรอไปสักปหรือ 2 ป เมื่อมีโครงการท่ี feasible 
เรียบรอยแลววาเราจะลงทุนคอยมาขอมติของท่ีประชุมผูถือหุนจะดีกวาหรือไม  

 
นายโฮ กวงปง ชี้แจงวา 
 ผมเขาใจคุณ แตอยางไรก็ตามในการปฏิบัต ิ บริษัทจดทะเบียนหลายๆ แหงมีการขออนุมตัิออกหุนกูในการ

ประชุมผูถือหุนทุกป หรือขออนุมัติเพิม่ทุน การขออนุมัติรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ฯลฯ ซึ่งเปนแนวปฏิบัติโดยท่ัวไป
ของบริษัทจดทะเบียนจํานวนมาก ท่ีจะขออนุมัติจากผูถอืหุนไวลวงหนา ถึงแมวาจะไมไดมีเจตนาจะออกหุนกู 
และนี่คือความตัง้ใจของคณะกรรมการท่ีจะขออนุมัติจากผูถือหุนเพื่อการออกหุนกูในคร้ังน้ี เพื่อจะไมตอง
จัดการประชุมวิสามัญผูถือหุนเพื่อขอนุมัติในภายหลัง การขออนุมัติออกหุนกูน้ีเปนการขอลวงหนา ซึ่งเปนแนว
ปฏิบัติโดยท่ัวไปของบริษัทจดทะเบียนและเปนความตั้งใจของคณะกรรมการในวันน้ี 

 
 
 



 
 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561                  หนา 29/35
บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 
 

     

 

Mr. Vinchel Budihardjo ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 
 ทําไมเราไมเพิ่มทุน (right issue) เมื่อเราตองการเงิน 
 
นายโฮ กวงปง ชี้แจงวา 
 น่ันเปนเร่ืองที่เราตองพิจารณา ถาคณะกรรมการตัดสินใจวาควรเพิ่มทุนเราก็จะทํา คณะกรรมการจะพิจารณา

วิธีท่ีเหมาะสม และขออนุมัติจากผูถือหุน ในกรณีน้ีคณะกรรมการเห็นวาเราควรจะขอนุมัติเพื่อออกหุนกู เมื่อ
จําเปน และอาจเปนไปไดวาเมื่อเราตองการใชเงิน คณะกรรมการอาจไมเลือกการออกหุนกูแตกลับมาขออนุมัติ
เพิ่มทุน  ผมเปนประธานในบริษัทจดทะเบียนอื่นดวย มีการขออนุมัติทุกปใน 15 ปที่ผานมา ทุกปเราขออนุมัติ
เพิ่มทุนประมาณรอยละ 25 เราไมเคยใชมันแตเราตองขออนุมัติไวลวงหนา ซ่ึงมันเปนแนวปฏิบัติ ถา
คณะกรรมการของบริษัท วันหน่ึงตองการขออนุมัติลวงหนาเพื่อออกหุนกูซ่ึงตองขออนุมัติจากผูถือหุน และถา
เปนความตองการของคุณ ผมจะเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาวาคณะกรรมการควรขออนุมัติการเพิ่มทุนไว
ลวงหนา แตประเด็นสําคัญในคร้ังน้ีเปนการขออนุมัติไวลวงหนาและเราไมไดตั้งใจท่ีจะขออนุมัติเมื่อเรา
ตองการใชเงิน เราเตรียมการไวเพื่อจะไมตองมีการเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุน 

 
นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิกุล ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน   
 ผมเห็นดวยกับผูถือหุนท้ัง 2 ทาน เกี่ยวกับเร่ืองนี้ เรามีเงินสดประมาณ 1,000 กวาลานบาท ทําไมจะตองขอ 

mandate เพื่อออกหุนกู 1,000 ลานบาท ภายใน 2 ปขางหนาในขณะเดียวกันผมก็เห็นดวยกับทานประธานวา 
ขอ mandate ไวกอน เผื่อมีอะไรฉุกเฉินท่ีเราจําเปนตองใชเงินก็ไมตองเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุน โดยสวนตัว 
ผมก็ไดรับมอบฉันทะจากผูถือหุนมาประชุมบริษัทน้ี หลายคร้ังแลว ผมขอเรียนตอท่ีประชุมผูถือหุนวาผมมั่นใจ
ในตัวทานประธานเพราะอยางท่ีบอกไดเจอทานหลายครั้งแลว   ท้ังในบริษัทนี้และอีกบริษัทซึ่งจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ ผมวาทานประธานคอนขาง conservative แลวเราจะเห็นไดวาในขณะน้ีฐานะการเงินของ
บริษัทเรามี debt equity ratios แค 0.2 เทา ซึ่งต่ํามากๆ อาจพูดไดวาเราไมมีหน้ีเลย ดังน้ันเปนสิ่งท่ีดีท่ีทาน
เตรียมขอไวอีกประการหนึ่งท่ีผูถือหุนบอกวา ทําไมไมออกเปน right issue ถาออกเปน right issue ก็ดีแตวา 
มันจะมี dilution ทําใหกําไรสุทธิตอหุนของเราลดลง ผมคิดวาในการท่ีดําเนินธุรกิจไมวาธุรกิจอะไรก็แลวแต ถา
ทุนนอยท่ีสุดก็ยิ่งดี ถาทุนยิ่งนอยเทาไหร กําไรสุทธิตอหุนก็ยิ่งสูงข้ึน เมื่อกําไรสุทธิสูงข้ึน ณ ราคาหุนในตลาด
ระดับหน่ึง PE ratios มันก็ต่ํา ดังน้ัน ผมคิดวาการออก right issue     ท่ีผูถือหุนเสนอเปนเปนสิ่งที่ดี แต ณ วันนี้
ดวยสถานะการเงินของบริษัท ผมคิดวาออกเปนหุนกูกอนเพียงแตวาทานขอเรา 2 ป ซึ่งไมควรเกิน แตถาครบ 2 
ปไมไดใชก็ไมตองใช ควรมาขออีกในปท่ี 3 และขอต้ังขอสังเกตวา ณ ตอนน้ีเรามีเงินลงทุนอยูท่ีกองทุนซ่ึงเรามี
ดอกเบี้ยประมาณรอยละ 3-5  ที่ไปลงทุนในตราสารหน้ีจะขอฝากวา ถาเมื่อใดก็ตามไปออกหุนกู 1,000 ลาน
บาทและอัตราดอกเบ้ีย สมมุติรอยละ 7  ก็ไมควรออกหุนกู เงินฝากไดดอกเบ้ียนอยกวา เราไมควรขาดทุนตรง
น้ันในเมื่อเรามีเงินอยู ถาเราไดผลตอบแทนจากการซ้ือพันธบัตร หรือ bond อะไรก็แลวแตไมเกินรอยละ 5 แต
ถาไปกูรอยละ 7 ก็เอาเงินจํานวนน้ันมาใชแทนที่จะไปออกเปนหุนกู ผมเช่ือวาทานประธานและคณะกรรมการก็
คงจะคิดถึงประเด็นนี้ และผมเช่ืออยูแลววาทานมีความระมัดระวัง  
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นายโฮ กวงปง ช้ีแจงวา 
 ขอบคุณสําหรับความไววางใจของคุณท่ีมีตอเราและนโยบายที่รอบคอบของเรา ผมขอยืนยันกับผูถือหุน ณ ท่ีนี ้

วาเราไมคาดคดิวามติน้ีจะสรางความกังวลใหกบัพวกทาน มติน้ีเปนเพยีงแคการขออนุมตัิออกหุนกูลวงหนา 
ถาเราตองการใชเงิน ผมขอยืนยันวา ณ ตอนน้ีเรายังไมประสงคจะออกหุนกูในขณะที่เรายังมีเงินสดจํานวน
มาก ในขณะเดียวกันเราก็ยังคงมีการลงทุนเพิ่มเติม เราจะพจิารณาความเปนไปไดตางๆ เชน การกูเงิน การ
ออกหุนกู หรือการเพ่ิมทุน ผมขอยืนยันวาเปนเพียงการขออนุมตัิลวงหนา โดยไมไดมีความตั้งใจท่ีจะออกหุนกู 
ณ ตอนน้ี 

 
Mr. Vinchel Budihardjo ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 
 เปนการขออนุมัติสําหรับหนึ่งปใชหรือไม จะมีการหมดอายุหรือไม 
 
นายโฮ เรน ฮวา ชี้แจงวา 
 เปนการขออนุมัติใน 1 ป และเรามีแผนท่ีจะขอตออายุทุกๆ ป 
 
นางสาววีระนุช ธรรมาวรานุคุปต ท่ีปรึกษากฎหมาย ช้ีแจงวา 
 ขออนุญาตช้ีแจงตอท่ีประชุม ถาเปนตัว mandate ของตัวหุนกู mandate ไมไดมีการหมดอายุ แตวาปกติแลว

เราจะไมไดท้ิงไว 
 
Mr. Vinchel Budihardjo ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 
 และจะมีการหมดอายุหรือไม 

 
นางสาววีระนุช ธรรมาวรานุคุปต ท่ีปรึกษากฎหมาย ชี้แจงวา 
 ถาท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติใหกรรมการมีอํานาจในการออกหุนกู จะไมมกีารหมดอายุ แตในทางปฏิบัติท่ัวไปเมื่อ

บริษัทตองการออกหุนกู บริษัทจะตองยื่น filling กับ กลต ซึ่งหากมกีารอนมุัตไิวนานแลวสมมติวา 3-4 ปจะไม
แนะนําใหใชมตขิองท่ีประชุมผูถอืหุนในคร้ังน้ัน ซ่ึงในวันน้ีหากที่ประชุมผูถือหุนอนุมัตกิารออกหุนกู และบริษัท
จะออกหุนกูในอีก 2 ปขางหนา บริษัทจะสามารถใชมติของผูถือหุนในคร้ังน้ี บริษัทจดทะเบียนจะมีแนวปฏิบัติ
ตางกันบาง บริษัทจดทะเบียนบางแหงจะขออนุมัติทุกป แตสําหรับการอนุมตัิในวันน้ี ในปหนาไมจําเปนตองขอ
อนุมัติอีก บริษัทอาจตัดสินใจท่ีจะออกหุนกูไดในอีก 2 ปขางหนา 

 
Mr. Vinchel Budihardjo ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 
 เปนแบบตลอดไปไมมีกําหนดหรือไม 
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นางสาววีระนุช ธรรมาวรานุคุปต ท่ีปรึกษากฎหมาย ชี้แจงวา 
 ไมมีเกณฑกําหนดไว แตในทางปฏิบัติเมื่อบริษัทตองการออกหุนกู บริษัทตองปฏิบัตติามกฏเกณฑของ ก.ล.ต. 

ซ่ึง ก.ล.ต. จะไมอนุมตัิหากมีการอนุมัตโิดยท่ีประชุมผูถือหุนไวนานมากแลว เชน 10 ปหรือแมกระท่ัง 5 ป 
ก.ล.ต. จะแนะนําใหบริษัทเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนซึ่งมติน้ันตองไมอนุมตัิไวนานมากแลว แตใน
กฎหมายไมมกีารระบุถึงวันหมดอาย ุ

 
Mr. Vinchel Budihardjo ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 
 ผมไมเขาใจวาในเมื่อเราไมมคีวามตั้งใจท่ีจะใช ทําไมเราไมขออนุมัตใินภายหลัง เราสามารถบริหารจัดการ

สินทรัพยท่ีมไีปกอน เชน ขายที่ดิน เราก็จะไดรับเงิน และหุนใน LRH ท่ีเราถือหุนไขวอยูรอยละ 2 และ LRH    
ถือหุนของเรารอยละ 10 เราสามารถขายสินทรัพยเหลาน้ีและไดรับเงินสดเพิม่ข้ึน เมื่อมีโครงการลงทุนขนาด
ใหญ เราจึงจะเรียกประชุมวิสามญัผูถือหุน โครงการท่ีมผีลตอบแทนที่ดีเปนท่ีนาสนใจสําหรับการลงทุน นั่นคือ
ความเห็นของผม ผมจะไมอนุมตัิในวาระน้ี 

 
นายโฮ กวงปง ชี้แจงวา 
 ผมเขาใจความกงัวลของคุณ อยางไรกต็ามวาระน้ีตองมีการออกเสียงลงคะแนน ผมไมมีอํานาจท่ีจะเพิกถอน

วาระน้ี ซึ่งไดรับการอนุมตัิจากคณะกรรมการ ผมขอยืนยันวาผมและคณะกรรมการบริษัทไมมคีวามตั้งใจจะ
ออกหุนกูในขณะน้ี และผมตองดําเนินการประชุมตอไป ผมขอยืนยันวาเราจะบันทึกความเห็นของผูถือหุนไว 
ถาเราไมออกหุนกูในปน้ัน เราจะขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเปน mandate ไปทุกป หากไมมีคําถามหรือ
ความเห็นอ่ืนใดอกี ผมขอดําเนินการประชุมในวาระถัดไป หรือขอใหมีการออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 

 
เมื่อไมมผีูถือหุนทานใดมีขอซักถาม ดร. เศรษฐไสย จึงเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมตใินวาระน้ี ดังน้ี 

 
มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนคะแนนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนและ      

ผูรับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูวงเงินไมเกิน 
1,000 ลานบาท โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ 

และมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้  
 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสยีง * 

 อนุมัต ิ 627,426,449 94.57% 

 ไมอนมุัต ิ 35,915,449 5.41%  

 งดออกเสยีง 
 บัตรเสีย 

113,995 
- 

0.02% 
0.00%  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 663,455,893 100.00%  
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หมายเหตุ: * ขอบังคับของบริษัทระบุวา มติของที่ประชุมผูถือหุนในการออกหุนกูของบริษัทใหถือคะแนนเสียง       
ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 7 พจิารณาและอนุมัตกิารแก้ไขข้อบังคับข้อ 33 ของบริษัท 
 

ดร. เศรษฐไสย แจงตอท่ีประชุมวา เนื่องดวยคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี 21/2560 เร่ืองการแกไข
เพิ่มเตมิกฏหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซ่ึงไดมกีารแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เร่ืองการใหสิทธิผูถือหุนเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท บริษัทจึงเห็น
ควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถอืหุน ประจําป 2561 พิจารณาอนุมัตกิารแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทขอ 33 
เพื่อใหสอดคลองกับมาตรา 100 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ท่ีไดมีการแกไขดังกลาว 

 
 เดิม     ขอ 33. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปภายในสี่ 

(4) เดือนนับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท 
 

การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลาวแลวใหเรียกวาการประชุมวิสามัญผูถือหุน 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อใดก็ไดสุดแตจะ
เห็นสมควร     หรือผูถือหุนซ่ึงมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในหา (1/5) ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดท้ังหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวายี่สิบหา (25) คน ซ่ึงมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา
หน่ึงในสิบ (1/10) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดจะเขาช่ือกันทําหนังสือขอใหกรรมการ
เรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการท่ีขอให
เรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนน้ี คณะกรรมการตองจัดใหมีการ
ประชุมผูถือหุนภายในหนึ่ง (1) เดอืนนับแตไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

 
 แกไขเปน ขอ 33. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปภายในสี่ 

(4) เดือนนับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท 
การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลาวแลวใหเรียกวา การประชุมวิสามัญผูถือหุน 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อใดก็ไดสุดแตจะ
เห็นสมควร     หรือเมื่อผูถือหุนคนหน่ึงหรือหลายคนซึ่งถือหุนนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละสิบ 
(10) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด    ไดเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหกรรมการเรียกประชุม
วิสามัญผูถือหุนเมื่อใดก็ได แตตองระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนใน
หนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในสี่สิบหา 
(45) วันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

 



 
 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561                  หนา 33/35
บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 
 

     

 

ในกรณี ท่ีคณะกรรมการไมจัดใหมีการประชุมภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ผูถือหุน
ท้ังหลายซ่ึงเขาช่ือกันหรือ  ผูถือหุนคนอื่นๆ รวมกันไดจํานวนหุนตามท่ีบังคับไวน้ันจะเรียก
ประชุมเองก็ไดภายในสี่สิบหาวันนับแตวันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเชนน้ี ให
ถือวาเปนการประชุมผูถือหุนท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตองรับผิดชอบคาใชจายอัน
จําเปนที่เกิดข้ึนจากการจัดใหมีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร  

 
ในกรณีท่ีปรากฎวาการประชุมผูถือหุนท่ีเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนตามวรรคสามคร้ังใด
จํานวนผูถือหุนซึง่มารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามท่ีกําหนดไวในขอ 35 ผูถือหุนตาม
วรรคสามตองรวมกันรับผิดชอบชดใชคาใชจายที่เกิดจากการจดัใหมกีารประชุมในครั้งน้ันใหแก
บริษัท 

 
ดร. เศรษฐไสย ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แตไมมีผูถือหุนซักถามในวาระนี้ 
  
เมื่อไมมผีูถือหุนทานใดมีขอซักถาม  ดร. เศรษฐไสย จึงเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมตใินวาระนี้ ดังน้ี 
 
มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนคะแนนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนและ      

ผูรับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแกไขขอบังคับขอ 33 ของบริษัท  
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ 

และมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้  
 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสยีง * 

 อนุมัต ิ 662,533,909 100.00% 

 ไมอนมุัต ิ - 0.00%  

 งดออกเสยีง 
 บัตรเสีย 

12,784 
- 

0.00% 
0.00%  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 662,546,693 100.00%  
 
หมายเหตุ: * ขอบังคับของบริษัทระบุวา มติของท่ีประชุมผูถือหุนในการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทใหถือ
คะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 8 พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และการกาํหนดค่าสอบบัญชี สาํหรับปี 2561 
  
ดร. เศรษฐไสย แจงตอท่ีประชุมวา จากการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรนําเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 อนุมัติการแตงตั้ง นายโสภณ 
เพิ่มศิริวัลลภ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขท่ี 3516 และ/หรือ นางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4521  และ/หรือ  นางสาวรสพร 
เดชอาคม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5659 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธพงษสานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขท่ี 5872 ของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับป 2561 โดยกําหนดคาสอบบัญชี
สําหรับป 2561 เปนจํานวนเงินทั้งสิ้นไมเกิน 2,400,000 บาท ซ่ึงมากกวาคาสอบบัญชีท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุม    
สามัญผูถือหุน ประจําป 2560 (จํานวนเงินทั้งสิ้นไมเกิน 2,200,000 บาท) รอยละ 9 ท้ังน้ี คาตอบแทนผูสอบบัญชีมี
เพียงคาสอบบัญชีเทาน้ัน         
 
ทั้งน้ี ประวัติโดยยอของผูสอบบัญชีท้ัง 5 ทาน ไดจัดสงใหผูถือหุนทุกทานแลว ปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 6  ของ
หนังสือนัดประชุม 
ดร. เศรษฐไสย ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แตไมมีผูถือหุนซักถามในวาระนี้ 
  
เมื่อไมมผีูถือหุนทานใดมีขอซักถาม  ดร. เศรษฐไสย จึงเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมตใินวาระนี้ ดังน้ี 
 
มติ ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และการกําหนดคาสอบบัญชี สําหรับป 2561 ตามรายละเอียดที่
เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังน้ี  

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสยีง * 

 อนุมัต ิ 662,533,909 100.00%  

 ไมอนุมัต ิ
 บัตรเสีย

- 
- 

0.00%  
0.00%

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 662,533,909 100.00%  
 
 

 งดออกเสยีง 12,784  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 662,546,693  
 
หมายเหตุ: * ขอบังคับของบริษัทระบุวา มติของที่ประชุมผูถือหุนในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของ         
ผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 



 
 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561                  หนา 35/35
บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 
 

     

 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ที่เหมาะสม ถามี 
 
ดร. เศรษฐไสย  ไดสอบถามผูถือหุนวา มีผูถือหุนทานใดประสงคจะเสนอเร่ืองอ่ืนใดเขาสูท่ีประชุมหรือไม แตไมมี 
ผูถือหุนทานใดเสนอเร่ืองอ่ืนใดเขาสูที่ประชุมอีก  
 
ดร. เศรษฐไสย ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามในเร่ืองอื่นๆ แตไมมีผูถือหุนซักถามในวาระนี้  
 

หลังจากไมมีผูถอืหุนทานใดมีขอซักถาม และเสนอเร่ืองอื่นใดตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีก ดร. เศรษฐไสย ไดสงที่ประชุมกลับให
ประธานฯ ท่ีประชุม 

ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานท่ีมาประชุม และกลาวปดประชุม   

 

 
ปดประชุมเวลา 12.20 น. 

 
 
 

 
 

โฮ กวงปง
(นายโฮ กวงปง)   
ประธานท่ีประชุม 

 
 

 
 

                 
                             มณี ลือประเสริฐ  

(นางสาวมณี ลอืประเสริฐ) 
ผูบันทึกการประชุม 

 
 
 
 


