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บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 

 
 

 

วันและเวลา    
 

วันจันทรที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น   
 

สถานที่ประชุม 
 

อาคารไทยวา 1 ชั้น 21 เลขท่ี 21/63-64  ถนนสาทรใต  แขวงทุงมหาเมฆ  เขตสาทร 
 กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 

 

เลขานุการบริษัท ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา นายโฮ กวงปง ประธานกรรมการบริษัทไมสามารถเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน
ของบริษัท ณ สถานที่จัดประชุมได ทั้งนี้ตามมาตรา 104 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดกําหนดวา "ประธานกรรมการ
เปนประธานของท่ีประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการ ไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามี               
รองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 
ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหน่ึงเปนประธานในที่ประชุม"  
 
ดังนั้น ดร. เศรษฐไสย เศรษฐการุณย รองประธานกรรมการบริษัท จึงทําหนาที่ประธานที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563      
(“ประธานฯ”)   
 
ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวา มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมจํานวน 100 ทาน นับจํานวนหุนได 523,186,454 
หุน คิดเปนรอยละ 59.42 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดจํานวน 880,420,930 หุน ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับ
ของบริษัท ประธานฯ กลาวเปดประชุม  
 
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 นายโฮ กวงปง ประธานกรรมการบริษัท นายโฮ เรน ฮวา ประธาน
เจาหนาที่บริหาร และนายเอเรียล พี วีรา ซึ่งตอนน้ีอยูที่ประเทศสิงคโปร รวมทั้ง นายสุรพล สุปรัชญา นางสาวพรรณสิรี     
อมาตยกุล และนายชานคราร ชานดราน ซึ่งอยูในประเทศไทย ไมสะดวกเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุน ณ สถานที่              
จัดประชุมได อยางไรก็ตาม กรรมการดังกลาวขางตนจะเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุนผานระบบ zoom 
 
ดร. เศรษฐไสย ไดแนะนํากรรมการ Group Chief Financial Officer ที่ปรึกษากฎหมาย และผูสอบบัญชีของบริษัท ซึ่งไดเขา
รวมประชุม ดังนี้ 

 

กรรมการ 

1. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ 
และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

2. ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

3. นายสุภัค ศิวะรักษ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง  และกํากับดูแลกิจการ และ
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
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4. นายชนินทร อรรจนานันท  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง  และกํากับดูแลกิจการ และ
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

5. นายอํานาจ สุขประสงคผล กรรมการ และ กรรมการผูจัดการ (ธุรกิจแปง) 

6. นายประทีป  เลิศวัฒนากิจกุล กรรมการ และ กรรมการผูจัดการ (ธุรกิจอาหาร) 

7. นายโฮ กวงจิง กรรมการ 
 

Group Chief Financial Officer 

นางอรอนงค วิชชุชาญ 
 
ที่ปรึกษากฏหมาย 

นางสาววีระนุช ธรรมาวรานุคุปต  และทีมงาน จากบริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และพารทเนอรส จํากัด ซึ่งจะทําหนาที่ที่ปรึกษา
กฎหมาย รวมทั้งตรวจสอบกระบวนการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียงสําหรับการประชุมคร้ังนี้ 

 
ผูสอบบัญชี 

นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ผูสอบบัญชีของบริษัท 
 
บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 14 ทาน เขารวมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม 8 ทาน และเขารวมประชุมผานระบบ zoom 6 ทาน     
คิดเปนสัดสวนของกรรมการที่เขารวมประชุมรอยละ 100  
 
กอนที่จะนําเสนอวาระตางๆ ดร. เศรษฐไสย ไดขอใหเลขานุการบริษัทช้ีแจงใหที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียง
ลงคะแนนสําหรับการประชุมนี้  
 
นางสาวมณี ลือประเสริฐ เลขานุการบริษัท แจงใหที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน
เสียงสําหรับการประชุมนี้ ดังนี้ 

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน มาตรา 102 ประกอบมาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด”) กําหนดไววา ผูถือหุนแตละ
คนมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ หรือ หนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

2. สําหรับผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง  และผูรับมอบฉันทะท่ีไดรับมอบหมายใหออกเสียงลงคะแนนในหองประชุม เม่ือ
ประธานแจงใหออกเสียงลงคะแนน ขอใหที่ประชุมลงมติโดยใชบัตรลงคะแนนเสียง ตามวาระท่ีเก่ียวของซึ่งไดแจกใหแลว  
ณ ชวงลงทะเบียน เพื่อออกเสียงลงคะแนนสําหรับวาระนั้นๆ โดยทําเคร่ืองหมายถูกในชอง “อนุมัติ” “ไมอนุมัติ” หรือ “งด
ออกเสียง” ชองใดชองหนึ่ง ทั้งนี้ เฉพาะกรณีคัสโตเด่ียนใหระบุจํานวนคะแนนเสียงในแตละชองที่ประสงคจะลงคะแนน  
ลงชื่อดานลางของบัตรลงคะแนนเสียง และสงคืนใหกับเจาหนาที่ของบริษัท 
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3. ผูรับมอบฉันทะที่ไดรับมอบฉันทะจากผูถือหุน โดยในหนังสือมอบฉันทะที่ถือมานั้น ผูถือหุนไดออกเสียงลงคะแนนไว
ลวงหนาในทุกวาระกอนเร่ิมการประชุมแลว ผูรับมอบฉันทะทานนั้น ไมตองออกเสียงลงคะแนนในระหวางการประชุม 
เนื่องจากบริษัทไดเก็บและบันทึกการออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะต้ังแตชวงลงทะเบียนแลว  

4. ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะ (ยกเวนกรณีผูลงทุนตางประเทศท่ีแตงต้ังใหคัสโตเดียนในประเทศไทย
เปนผูรับฝากและดูแลหุน) ไมสามารถแบงการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระได กลาวคือ ตองออกเสียงลงคะแนนดวย
จํานวนคะแนนเสียงทั้งหมดวา “อนุมัติ” หรือ  “ไมอนุมัติ” หรือ “งดออกเสียง” เทานั้น  

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

6. ในการลงคะแนนเสียงสําหรับทุกวาระ หากไมมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะทานใดไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง บริษัทจะ       
ถือวาผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเห็นชอบหรือเห็นดวยตามจํานวนเสียงของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะตอมติที่นําเสนอ
สําหรับผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะท่ีไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ใหลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทได
แจกให ณ ชวงลงทะเบียน และยกมือใหเจาหนาที่ของบริษัทไปเก็บบัตรลงคะแนน 
 

7. ในการนับผลการลงคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสียงที่ “ไมเห็นดวย” และ “งดออกเสียง” หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด
ของผูเขารวมประชุมในแตละวาระ และคะแนนเสียงสวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวย สําหรับผูที่ออกเสียง
ลงคะแนน “เห็นดวย” ในวาระตางๆ ที่นําเสนอ ขอใหเก็บบัตรลงคะแนนเสียงไวกอน และสงคืนแกเจาหนาที่ของบริษัท
ภายหลังเสร็จส้ินการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมคร้ังนี้ เปนการลงคะแนนแบบเปดเผย มิใชการ
ลงคะแนนเสียงแบบลับ แตจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผูเขารวมประชุมทั้งหมดเพื่อใหเกิดความโปรงใส 

 
การลงคะแนนเสียงในลักษณะดังตัวอยางตอไปนี้  บริษัทจะถือวาการลงคะแนนเสียงดังกลาวเปนโมฆะ อาทิเชน 

1) บัตรลงคะแนนเสียงที่มิไดมีการลงลายมือช่ือโดยผูถือหุน หรือ ผูรับมอบฉันทะในฐานะผูออกเสียงลงคะแนน 
2) บัตรลงคะแนนเสียงที่มีการทําเคร่ืองหมายเกินกวาหน่ึงชอง  
3) บัตรลงคะแนนเสียงที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน  
4) บัตรลงคะแนนเสียงที่มีการขีดฆาและไมมีลายมือช่ือกํากับ  

 
ในกรณีที่ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองการแกไขการออกเสียงลงคะแนน ใหขีดฆาของเดิมและลงช่ือกํากับทุกคร้ัง 

 
8. ขอบังคับของบริษัท ขอ 32 และ ขอ 37 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด กําหนดวา มติของที่ประชุมผูถือหุนให

ประกอบดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
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ในกรณีปกติซึ่งไดแกวาระท่ี 1, 3, 4, 5.1, 5.3 และ 6 ของหนังสือนัดประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังนี้ ใหถือคะแนนเสียงขาง
มากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานกรรมการซ่ึงเปนประธานใน      
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 
 
หากเปนกรณีการพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการในวาระท่ี 5.2 ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

9. สําหรับผูถือหุนที่ประสงคจะกลับกอน หรือไมอยูในหองประชุมในวาระใด ผูถือหุนทานนั้นสามารถใชสิทธิของตนได โดย
สงบัตรลงคะแนนเสียงลวงหนาใหกับเจาหนาที่ของบริษัทกอนออกจากหองประชุม 

 
 คะแนนเสียงของจํานวนผูถือหุนในแตละวาระอาจไมเทากัน เนื่องจากการทยอยเขาหองประชุมของผูถือหุนและ           

ผูรับมอบฉันทะ ดังนั้น จํานวนผูเขารวมประชุมในแตละวาระจึงอาจมีการเปล่ียนแปลงและอาจไมเทากัน 
 

10. กอนลงมติในแตละวาระ ทานประธานจะเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมซักถามในประเด็นที่เก่ียวของกับวาระน้ันๆ ตาม
ความเหมาะสม 

 
ในกรณีที่ผูถือหุนมีคําถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระท่ีกําลังพิจารณาอยู ขอใหนําไปสอบถาม หรือใหความเห็น
ในวาระอื่นๆ ในชวงทายของการประชุม 

 
เพื่อใหสอดคลองกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปรงใส ดร. เศรษฐไสย แจงตอที่ประชุมวา บริษัทไดมอบหมายให 
บริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และพารทเนอรส จํากัด ทําหนาที่ที่ปรึกษากฎหมาย และตรวจสอบกระบวนการลงทะเบียนและการ
นับคะแนนเสียงของที่ประชุม และไดเชิญผูถือหุนเขารวมเปนพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในแตละวาระ แตไมมีผูถือหุน
ทานใดแสดงความจํานงเขารวมเปนพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง 
 
ดร. เศรษฐไสย ไดเร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 

 
วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 

 
ดร. เศรษฐไสย ไดเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 ซึ่งไดสง
สําเนาใหทานผูถือหุนทุกทานพรอมหนังสือนัดประชุมแลว ดร. เศรษฐไสย แจงที่ประชุมวาคณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควรนําเสนอท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562  
 
ดร. เศรษฐไสย ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แตไมมีผูถือหุนซักถามในวาระน้ี 
 
เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม ดร. เศรษฐไสย จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติในวาระน้ี ดังนี้ 
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มติ ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562  โดยมีรายละเอียดของผล
การนับคะแนน ดังนี้  

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนุมัติ 529,588,749 100.00%  

 ไมอนุมัติ 
 บัตรเสีย 

-
-

0.00%  
0.00%   

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 529,588,749 100.00%  

 

 งดออกเสียง 200  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 529,588,949  

 
หมายเหตุ: * ขอบังคับของบริษัทระบุวา มติของที่ประชุมผูถือหุนในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของ 
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สําหรับป 2562 

 
ดร. เศรษฐไสย ไดเชิญ นางอรอนงค วิชชุชาญ Group Chief Financial Officer รายงานกิจการของบริษัท 
สําหรับป 2562 ใหที่ประชุมทราบ 
 
นางอรอนงค ไดรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทไทยวา สําหรับป 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏใน
รายงานประจําป 2562 ที่ไดจัดสงใหผูถือหุนทุกทานพรอมหนังสือนัดประชุมแลว ซึ่งสามารถสรุปได ดังนี้ 
 
ผลการดําเนินงานของบริษัทไทยวา สําหรับป 2562 
 
ภาพรวม  
 
• ยอดขายรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นรอยละ 1 จาก 7,226 ลานบาท เปน 7,323 ลานบาท เปนผลมาจากการ

เติบโตของธุรกิจแปงมันสําปะหลังรอยละ 1 และธุรกิจอาหารรอยละ 2 
 
• อัตรากําไรขั้นตนอยูในระดับเดียวกับปที่แลว 
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• คาใชจายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นเนื่องจากคาใชจายในการขนสงของธุรกิจแปงมันสําปะหลัง เปนผล
มาจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น คาใชจายดานบุคลากร การตัดจําหนายสินทรัพยถาวรและหน้ีสูญ และ
คาใชจายทางการตลาดเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ 

 
• ผลกระทบจากการบันทึกสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 50 ลานบาท (รายการที่ไมใชเงินสด) 

ซึ่งเปนรายการที่เกิดขึ้นเพียงคร้ังเดียว เนื่องมาจากกฏหมายแรงงานใหม 
 

• คาใชจายทางการเงินเพิ่มขึ้นจากการออกหุนกูและเงินกูยืมจากธนาคาร เพื่อสนับสนุนการควบรวมกิจการ
และการขยายตัวของธุรกิจผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูง (HVA) 

 
• กําไรตอหุนสําหรับป 2562 เปน 0.08 บาทตอหุน ในขณะท่ีป 2561 เปน 0.22 บาทตอหุน 

 
ธุรกิจแปง 

 
• รายไดจากการขายเพิ่มขึ้นรอยละ 1 จาก 5,832 ลานบาท ในป 2561 เปน 5,928 ลานบาท ในป 2562 การ

เติบโตดังกลาวมาจากปริมาณที่เพิ่มขึ้น รอยละ 11 ในขณะท่ีราคาขายลดลงประมาณ รอยละ 10 
 
• ปริมาณการสงออกของอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังของไทยลดลงรอยละ 2 ในขณะท่ีปริมาณการสงออก

ของบริษัทเติบโตในอัตรารอยละ 18 
 
• สถานการณของหัวมันสําปะหลังในประเทศไทยในป 2562 ดีขึ้นจากปกอน เช้ือไวรัสใบดางคาซาวา           

โมซาอิก (CMV) แพรระบาดในอัตรารอยละ 1 ของพื้นที่เพาะปลูกในประเทศไทย อยางไรก็ตาม ต้ังแตชวง
คร่ึงหลังของป 2562 ภัยแลงไดสงผลกระทบตอผลผลิตและความลาชาในการเก็บเก่ียว ซึ่งคาดวาจะสงผล
กระทบตลอดป 2563 
 

• กําไรขั้นตนอยูในระดับเดียวกับปที่แลว ราคาหัวมันสําปะหลังลดลงรอยละ 19 อยางไรก็ตาม ราคาที่ลดลง
เกือบจะชดเชยกับการลดลงของราคาขายและผลกระทบของคาเงินบาท บริษัทวางแผนท่ีเพิ่มสัดสวน
ผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่ม (HVA) เพื่อเพิ่มอัตรากําไรขั้นตนในระยะยาว 

 
• คาใชจายในการขายและบริหารท่ีเพิ่มขึ้นสาเหตุหลักมาจากตนทุนการขนสงที่เพิ่มขึ้นจากการเติบโตของ

ปริมาณขาย คาใชจายดานบุคลากรเพิ่มขึ้นเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของทีมงานเพ่ือรองรับการขยายตัว
ของธุรกิจและคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
 

• ผลกระทบจากการบันทึกสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 20 ลานบาท (รายการที่ไมใชเงินสด) 
ซึ่งเปนรายการที่เกิดขึ้นเพียงคร้ังเดียว เนื่องมาจากกฏหมายแรงงานใหม 
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• ดอกเบี้ยจากการออกหุนกูและเงินกูยืมจากธนาคาร เพื่อการควบรวมกิจการ และการขยายกําลังการผลิต 
40 ลานบาท 

 
• กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทฯ สําหรับธุรกิจแปง ลดลงรอยละ 98 จาก 112 ลานบาทในป 2561 

เปน 2 ลานบาทในป 2562 
 

ธุรกิจอาหาร 
 
• รายไดจากการขายเพิ่มขึ้นรอยละ 2 จาก 1,430 ลานบาทในป 2561 เปน 1,453 ลานบาทในป 2562 การ

เพิ่มขึ้นของรายไดจากการขายมาจากผลิตภัณฑเสนกวยเต๋ียวที่ขายในประเทศเปนสวนใหญ 
 
• กําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นรอยละ 4 จากราคาวัตถุดิบที่ลดลง และการปรับปรุงการผลิตใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
• ผลกระทบจากการบันทึกสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 30 ลานบาท ซึ่งเปนรายการที่เกิดขึ้น

เพียงคร้ังเดียว เนื่องมาจากกฏหมายแรงงานใหม 
 

• กําไรสุทธิลดลงรอยละ 22 จาก 85 ลานบาท เปน 66 ลานบาท สวนใหญเปนผลมาจากคาใชจายในการ
ดําเนินงานของบริษัท ไทยวาเวียดนาม จํากัด ซึ่งอยูในชวงการลงทุนขยายสวนแบงทางการตลาดในประเทศ
เวียดนาม 

 
ดร. เศรษฐไสย รายงานความคืบหนาการเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการ
ทุจริตใหกับผูถือหุนทราบ ดังนี้ 

 
เม่ือวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมของคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต 
คร้ังที่ 2/2561 ไดมีมติใหการรับรอง บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) เปนสมาชิกของแนวรวมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต โดยใบรับรองดังกลาวจะมีอายุ 3 ป นับจากวันที่มีมติใหการรับรอง 

 
บริษัทฯ ไดจัดใหมีการฝกอบรม และการส่ือสารอยางตอเนื่องใหแกบุคลากรของบริษัทฯ โดยในป 2562 ไดมี
การจัดหลักสูตรการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น (Anti-Corruption) ผานระบบ E-learning โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
เพิ่มพูนความรู ความเขาใจอยางแทจริง เก่ียวกับนโยบาย และหลักปฏิบัติในการตอตานทุจริตคอรรัปช่ัน 
 
ทั้งนี้ บริษัทยังคงมีการติดตามและทบทวนมาตรการตอตานการคอรัปช่ันอยางตอเนื่อง เพื่อใหการนํามาตรการ
ตอตานคอรัปชั่นไปปฏิบัติมีประสิทธิผล 
 
ดร. เศรษฐไสย ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และผูถือหุนไดซักถามโดยมีประเด็นคําถาม/ตอบสรุปไดดังนี้ 
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นางสาวสภารัตน บุญกระพือ  ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 
 จากรายงานประจําป 2562 หนา 10 สัดสวนของธุรกิจแปงมันสําปะหลัง รายได 44% กําไรขั้นตน 36%  

ธุรกิจ HVA  รายได 36% กําไรขั้นตน 26%  เม่ือคิดเปน gross profit margin ทําไม HVA ถึงมี margin        
ตํ่ากวาแปงมันสําปะหลัง 

 
นางอรอนงค วชิชุชาญ ช้ีแจงวา  
 สําหรับประเด็นนี้จะมีการแกไขรายละเอียดในรายงานประจําป โดยสัดสวนรายไดของแปงมันสําปะหลัง  

จะตองเปน 44% HVA 36% และธุรกิจอาหาร 20% ซึ่งถาจะเปนสวนของกําไรขั้นตน แปงมันสําปะหลัง 
36% HVA 26% ธุรกิจอาหาร 38% ขออนุญาตแกไข โดยการ upload ขึ้นใน website และขออภัยมา ณ 
ที่นี้ 

 
นางสาววรารัตน เตมียะจรัสวงศ  ผูถือหุน 
 ราคาแปงมันสําปะหลัง จากราคาปจจุบัน จะปรับลงอีกหรือไม ถาลงแลวจะมีผลดีกับบริษัทหรือไม 

 
นายอํานาจ สุขประสงคผล ช้ีแจงเพ่ิมเติมวา 
 ในสวนของราคาแปงมันสําปะหลังในอนาคต คาดวาจะเปนราคาคงที่ หรืออาจจะเพิ่มขึ้นเล็กนอย 

เนื่องจากโดยปกติแลวใน ไตรมาสที่ 2 เปนชวงที่ low season ราคามันสําปะหลังจะเปล่ียนแปลงบาง โดย

ราคาอาจปรับเพิ่มไดเล็กนอย สวนผลกระทบคาดวาถาราคาเพิ่มขึ้นก็จะสงผลดีสําหรับบริษัท 

 
นายสถาพร ผังนิรันดร  ผูถือหุน 
 เกิดอะไรขึ้นกับหุนกูที่อัตราดอกเบี้ย 4% แต bottom line แค 1% 

 
นางอรอนงค วชิชุชาญ ช้ีแจงวา  
 สําหรับหุนกู 4% บริษัทออกชวงเดือนเมษายน ซึ่งเปน market rate สําหรับ rating ที่ BBB+ ที่ TRIS Rating 

ประเมินใหบริษัท สําหรับผลประกอบการในปที่ผานมา มี onetime expense รวมทั้งการผันผวนของราคา
และอัตราแลกเปล่ียน หุนกูนี้มีอายุ 3 ป บริษัทคาดวาจะสามารถ reserve เงินสดใหเพียงพอเม่ือถึงเวลา    
ไถถอนหุนกูตัวนี้ 

 
นายสถาพร ผังนิรันดร  ผูถือหุน 
 อัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวม ป 2563 จะขาดทุนหรือไม จะแกไขอยางไร 

 
นายโฮ เรน ฮวา ช้ีแจงวา 
 สวัสดีครับ ขอช้ีแจงวา 2 ปที่ผานมา กําไรไดลดลงโดยเฉพาะอยางย่ิง กําไรขั้นตน เนื่องจากความผันผวน

ของธุรกิจแปงมันสําปะหลัง อยางที่ทุกทานทราบ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลกระทบหลาย
แหง บริษัทยังคาดวากําไรขั้นตนของธุรกิจแปงมันสําปะหลังและธุรกิจอาหารจะไมผันผวนมากนัก ในป 
2562 คาใชจายในการขายและการบริหารเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการไดมาซ่ึงทรัพยสิน 2 รายการ คือบริษัท 
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สําปะหลังพัฒนา จํากัด และโรงงานท่ีแมสอด ในปนี้บริษัทจะพยายามควบคุมคาใชจายในการขายและ
การบริหาร รวมทั้ง fix cost ใหตํ่าที่สุด 

 
นายสถาพร ผังนิรันดร  ผูถือหุน 
 หุนกูที่อนุมัติ จําเปนตองใชทั้งจํานวน หรือใชตามความจําเปน 

 
นายโฮ เรน ฮวา ช้ีแจงวา 
 ขอช้ีแจงวา บริษัทจะรักษาระดับเงินสดคงเหลือและเงินทุนหมุนเวียน อีกทั้งไมมีแผนการลงทุนเพิ่มเติม 

โดยเฉพาะในปนี้ที่สถานการณการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจะใหความสําคัญใน
การรักษาเงินสดคงเหลือ และจะบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนใหมีประสิทธิภาพ โดยในปนี้จะไมมีการ
ลงทุนขนาดใหญเพิ่มเติม 

 
นายสถาพร ผังนิรันดร  ผูถือหุน 
 ความเส่ียง COVID-19 จากผลประกอบการป 2563  
 
นายโฮ เรน ฮวา ช้ีแจงวา 
 ขอช้ีแจงวา อยางที่ทุกทานทราบ สถานการณการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปนวิกฤติ

ไปทั่วโลก สําหรับไทยวา เราใหความสําคัญในการดูแลพนักงานเปนอันดับแรก เพื่อใหม่ันใจวาพนักงาน
ทุกคนมีสุขอนามัยที่ดี มีการเฝาระวังสุขอนามัยของพนักงานในทุกโรงงาน 
 

 ขอเชิญคุณประทีป กรรมการผูจัดการ ธุรกิจอาหาร และคุณอํานาจ กรรมการผูจัดการ ธุรกิจแปงมัน
สําปะหลัง ชี้แจงสถานการณโดยรวมใหผูถือหุนไดทราบ 

 
นายอํานาจ สุขประสงคผล ช้ีแจงเพ่ิมเติมวา 
 ในสวนของแปงมันสําปะหลัง ในชวงที่เกิดวิกฤติในชวงตนปหรือ 2-3 เดือนที่ผานมา บริษัทคาดวานาจะมี

ผลกระทบคอนขางเยอะ แตสุดทายแลวนาจะไมกระทบมากอยางที่เราคาดไว สวนหนึ่งอาจเปนเพราะ
บริษัทสงออกไปที่จีนคิดเปนประมาณรอยละ 50 ได ซึ่งตลาดของจีนก็สามารถพลิกฟนจาก COVID-19 
ขึ้นมาได จะลดลงบางแตไมมากนัก ไมมีนัยสําคัญมาก 

 
 สวนของตลาด non-China ก็มีผลกระทบบาง แตก็ไมมาก เรายังสงออกไดตามปกติ บริษัทคาดวาในชวง

หลัง COVID-19 หรือแมกระท่ังไตรมาสที่ 2 นี้ การสงออกของบริษัทก็นาจะเร่ิมกลับมาอยูในระดับปกติ 
ถึงแมจะยังไมถึง100% แตก็นาจะใกลเคียง 

 
 สรุปวาโดยภาพรวมแลวความตองการแปงมันสําปะหลัง อาจจะลดลงบางแตไมมากนัก 
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นายประทีป  เลิศวัฒนากิจกุล ช้ีแจงเพ่ิมเติมวา 
 สําหรับสวนของธุรกิจอาหารซ่ึงเปนส่ิงที่จําเปน ฉะนั้นภาพโดยรวมแลวยอดขายของบริษัทในชวง 3 เดือนที่

ผานมายังคอนขางคงท่ี มีการเปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอย โดยเปล่ียนสินคาเสนสดมาเปนเสนแหงบาง
เพราะวาผูบริโภคเอง ในชวงที่เกิด COVID-19 ขึ้นก็มีการกักตุนสินคาเสนแหงมากขึ้น ตัวเสนสดเองซึ่งสวน
ใหญเราขายใหกับ food operator มีปริมาณลดลงบาง แตในภาพรวมแลว 3 เดือนที่ผานมาถือวาคอนขาง
คงที่ 

 
 ในสวนของ export ในปนี้มีการเติบโตที่ดีขึ้น คาดวาจนถึงส้ินป บริษัทจะสามารถบรรลุตามเปาหมายที่ได

ต้ังไว 
 

นายสุรเชษฐ วินิยกูล  อาสาพิทักษสิทธ์ิ จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 
 ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รายงานประจําป หนา 126 คาใชจายทางการเงินที่เพิ่มจาก 7,381,361 บาท 

เปน 47,566,655 บาท เปนคาใชจายในเร่ืองอะไร และทําไมจึงเพิ่มขึ้นคอนขางสูง จนทําใหกําไรลดลงมาก 
 
นางอรอนงค วชิชุชาญ ช้ีแจงวา  
 ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น บริษัทไดออกหุนกูเม่ือเดือนเมษายนของปที่ผานมา อันนี้เพื่อมาใชในการซื้อกิจการ และ

เพื่อขยาย production line สําหรับธุรกิจที่มีมูลคาสูง  
 

นายสุรเชษฐ วินิยกูล  อาสาพิทักษสิทธ์ิ จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 
 ในหนา 126 รายไดจากการบริการ 12 ลานกวาบาทซ่ึงในป 2561 ไมมี แตมีในป 2562 คือรายไดอะไร และ

มีตนทุนการใหบริการ 11 ลานกวาบาท จึงเหลือกําไรนอยมาก ถามวาถายังทําตอในปตอๆ ไป จะคุม
หรือไม 
 

นางอรอนงค วชิชุชาญ ช้ีแจงวา  
 ตัวนี้เกิดจากตัว reclassified มาตรฐานการบัญชีใหม ตัวนี้เปนรายไดจากท่ีเราคิดคาสินคาที่รวมคาขนสง  

คา insurance เราตองแยกออกมา ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานใหม ได Effective เม่ือปที่แลว เพราะฉะน้ันถา
เปรียบเทียบกับป 2561 จะไมไดเห็นรายการนี้ 

 
นายกิตติ งามมหรัตน ผูถือหุน 
 อยากทราบวาภัยแลงในประเทศไทย มีผลกระทบตอบริษัทมากนอยแคไหน ในแงการจัดหาวัตถุดิบหัวมัน

สดและราคา 
 

นายอํานาจ สุขประสงคผล ช้ีแจงวา 
 ในสวนผลกระทบเร่ืองภัยแลง ชวงนี้ก็เร่ิมจะดีขึ้น เนื่องจากฝนเร่ิมตกมา เรามีการคาดการณวาภัยแลงจะ

มีสวนผลกระทบตอปริมาณมันสําปะหลัง อาจทําใหปริมาณลดลง แตชวงนี้ดีขึ้นกวาที่คาดการณไว ใน
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สวนของเร่ืองราคาวัตถุดิบไมสูงมากนัก ดังนั้นสวนของภัยแลงจึงคาดวาในปนี้อาจมีผลไมมากเหมือนกับ
ปที่แลว 

 
นายกิตติ งามมหรัตน ผูถือหุน 
 อัตราแลกเปล่ียนมีผลตอกําไรตอบริษัทคอนขางมาก จึงอยากทราบกลยุทธการบริหารอัตราแลกเปล่ียน

ของบริษัท 
 

นางอรอนงค วชิชุชาญ ช้ีแจงวา  
 บริษัทไดซื้อ forward เพื่อจะปดความเส่ียงนี้อยางนอยก็คือรอยละ 60 ตาม policy ที่ผานมา บริษัทไดซื้อ

มากกวาที่ policy กําหนดไวปที่แลว total gain / (lost) FX ก็คือเรา gain มาอยูประมาณ 5 ลานกวาบาท 
 

เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามอีก และเน่ืองจากวาระน้ีเปนวาระเพื่อรับทราบ จึงไมมีการลงคะแนนเสียงใน
วาระน้ี ดร. เศรษฐไสย จึงขอใหที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สําหรับป 2562 
 
ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สําหรับป 2562 
 

วาระที่ 3  พิจารณาและอนุมัติงบการเงนิของบริษัท สําหรับปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  ซึ่งผานการ
ตรวจสอบจากผูสอบบัญชี พรอมรายงานผูสอบบัญชี 

 
ดร. เศรษฐไสย รายงานสรุปสาระสําคัญของงบการเงินของบริษัท สําหรับปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ซึ่งผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นแบบไมมีเงื่อนไขตอที่ประชุม ตามที่ปรากฏในรายงานประจําปของบริษัทที่ได
จัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว 
 
ดร. เศรษฐไสย ไดเชิญ นางอรอนงค วิชชุชาญ Group Chief Financial Officer รายงานงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ และงบแสดงฐานะการเงิน สําหรับปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
นางอรอนงค แจงใหที่ประชุมทราบวา งบการเงินของบริษัท สําหรับปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไดผาน
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัท 
และไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว ตามที่ปรากฏในสวน “งบการเงิน” ของรายงานประจําปที่ได
จัดสงใหทาน ผูถือหุนทุกทานพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอตอ           
ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับปส้ินสุด ณ วันที่               
31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี 
 
ดร. เศรษฐไสย ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และผูถือหุนไดซักถามโดยมีประเด็นคําถาม/ตอบสรุปไดดังนี้ 

 
  



 
 

รายงานการประชุมสามญัผูถือหุน ประจาํป 2563          หนา 12/31
บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 
 

     

 

นางสาวปยนุช แซเต็ง  ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 
 การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ จํานวนมาก จาก 2,827 ลานบาท เปน 3,640 ลานบาท มาจาก

อะไรตองตัดคาเส่ือมก่ีป 
 
นางอรอนงค วชิชุชาญ ช้ีแจงวา  
 สวนใหญจากการซ้ือกิจการของบริษัทแมสอดสตารช จังหวัดตาก 550 ลานบาท เราตัดคาเส่ือมตาม 

policy ถาเปนเคร่ืองจักร หรือเปน building ก็จะมีสัดสวนในการตัดคาเส่ือมตามที่เปดใน note to 
financial statement  

 
นางสาวบุษกร งามพสุธาดล  ผูถือหุน 
 บริษัทมียอดขาย 7,323 ลานบาท มีผลกําไรเพียง 68 ลานบาท ซึ่งคิดเปนเพียง 1% (Net Profit Margin) 

ขยับจาก 8% (2560), 3% (2561), 1% (2562) ในขณะท่ียอดขายไมไดเพิ่มมากจาก 7,248 ลานบาท 
(2561), 7,323 ลานบาท (2562) บริษัทมีแผนงานอยางไรที่จะเพิ่ม Net Profit Margin จาก 1% กลับไปที่
ระดับ 8% เหมือนเดิมบริษัทจะปรับตัวอยางไรในธุรกิจนี้กับสถานการณ corona virus ที่เกิดขึ้น 

 
นางอรอนงค วชิชุชาญ ช้ีแจงวา  
 ขอเรียนวาปที่แลวบริษัทมี non-cash item ซึ่งสวนใหญเกิดจากตัวกฎหมายใหมที่บวกกลับแลวบริษัทมี

เร่ือง write off asset แลวก็มีต้ัง provision สําหรับตัวลูกหนี้เขามารวม ทั้งหมดประมาณ 70 กวาลานบาท 
คือถาบวกกลับอยางไง ก็สูปกอนหนานี้ไมไดแตก็ถือวาขึ้นมาระดับที่ดีขึ้น สําหรับแผนท่ีจะใหกลับมา 8% 
เหมือนเดิม ตอนนี้บริษัทก็ใหความสําคัญในการขยายธุรกิจสําหรับผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูงที่จะทําใหมีตัว 
gross margin ที่มากขึ้นและลดความผันผวนทางดานราคาวัตถุดิบไดดีขึ้น สําหรับสถานการณการแพร
ระบาดของไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) บริษัทได มีเฝาติดตามและปรับเปล่ียนกลยุทธ เพื่อ
เตรียมพรอมรับการเปล่ียนแปลงของลูกคาและผูบริโภคหลังเหตุการณโควิด-19 

 
นายเกียรติ สุมงคลธนกุล  ผูถือหุน 
 จากหนา 126 งบกําไรขาดทุน คาใชจายภาษีเงินไดของงบเฉพาะกิจการทําไมจึงลดลงมาก สาเหตุมาจาก

อะไร และในงบรวม กลับเพิ่มเปน 31 ลานบาท แสดงวาบริษัทยอยเสียภาษีสูงมาก เปนเพราะอะไร 
 

นางอรอนงค วชิชุชาญ ช้ีแจงวา  
 บริษัทลูกของเราท่ีอยูตางประเทศมีกําไรในปที่ผานมาเลยทําใหสัดสวนของ tax เพิ่มขึ้น 

 
นายสถาพร โคธีรานุรักษ ผูถือหุน 
 จากหมายเหตุประกอบงบขอ 40 หนา 205 เหตุการณภายหลังฯ การลงทุนใน บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ             

มันสําปะหลัง จํากัด (ATP) จาก 30% เปน 99.50% 1) ขอรายละเอียดเพิ่มเติม ถึงประโยชนที่ไดรับ 2) มี
ผลตอการจัดทํางบการเงินป 2563 อยางไรบาง 3) มีการเปล่ียนแปลงโครงสรางกรรมการของ ATP อยางไร 
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นางอรอนงค วชิชุชาญ ช้ีแจงวา  
 สําหรับการเขาซ้ือกิจการ บริษัท เอเชียผลิตภัณฑมันสําปะหลัง จํากัด (ATP) เนื่องจากวาเรามีธุรกิจแปง

มันสําปะหลัง และกลูโคสอยูประเทศเวียดนาม ซึ่งถือวาเปนธุรกิจที่เก่ียวของและสามารถชวยกันเสริม 
เพื่อการขยายทางการตลาดในประเทศเวียดนาม การเขาซ้ือเราไดมีการตีราคา Fair และจะรายงานผล
ประกอบการในไตรมาสที่ 1 สําหรับ transaction ที่เกิดขึ้นในการซ้ือธุรกิจตัวนี้ และจะมีการเปล่ียน 
directors จากชุดเดิมมาเปนชุดใหมซึ่งเปนผูบริหารของบริษัทไทยวา 

 
นายสถาพร โคธีรานุรักษ ผูถือหุน 
 จากหมายเหตุประกอบงบขอที่ 19 สินทรัพยไมมีตัวตน 1) เคร่ืองหมายการคามูลคา 264,303,000 บาทคือ

อะไร และมีนโยบายในการตัดจําหนายหรือไม อยางไร 2) ความสัมพันธกับลูกคาคืออะไร มีนโยบายทาง
บัญชี และการตัดจําหนายอยางไร 

 
นางอรอนงค วชิชุชาญ ช้ีแจงวา  
 เคร่ืองหมายการคาเราไมมีการ amortize จะเปนการทดสอบการดอยคาทุกๆ ป ซึ่งจะไดรับการตรวจสอบ

จากผูสอบบัญชี  
 

 ความสัมพันธจากลูกคา เกิดจากการที่เราควบรวมกิจการหรือเราไปซ้ือกิจการ ก็คือเราไดลูกคาเพิ่มมา
ดวย และมีการตัดจําหนายมาอยูที่ชองทางการขาย ถาเปนชองทางหลักๆ ซึ่งเปนธุรกิจ wholesale ตัด
จําหนายประมาณ 10 ปคะ 

 
นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน 
 วัสดุส้ินเปลืองโรงงาน คืออะไร ทําไมเพิ่มขึ้นเยอะ จะลด inventory ลงดวยการเพิ่มรอบหมุนไดหรือไม จะ

ประหยัดการจัดเก็บดูแล และการใชเงินทุน 
 

นางอรอนงค วชิชุชาญ ช้ีแจงวา  
 เรามีโรงงานเพิ่มมา ถาเทียบกับปที่แลว เราซ้ือโรงแปงเพิ่มมา 1 โรง เพราะฉะน้ันคาวัสดุส้ินเปลืองก็ตอง

เพิ่มขึ้น เชนพวกสารเคมี ในการลาง line สารเคมี สวนท่ีไมไดเก่ียวกับการผลิตโดยตรง หรือถุง ก็เปน
ตนทุนผลิตภัณฑ แลวก็พวกอะไหลเล็กๆ นอยๆ ที่เขาในวัสดุส้ินเปลืองสําหรับ inventory ชวงส้ินปถา
เทียบกับปที่แลวคือเราจะมีตัวสินคาคงเหลือเยอะขึ้น ซึ่งเราก็มีแผนที่จะผลิตเนื่องจากวาธุรกิจแปงเปน
ธุรกิจที่เปน season เราก็มีแผนที่จะผลิตในชวง Quarter 4 และ Quarter 1 เพื่อที่จะมีของเพื่อจําหนาย
ในชวง low season ดวย 

 
นายเกียรติ สุมงคลธนกุล  ผูถือหุน 
 จากที่แจงวาบริษัทยอยมีกําไร แตดูจากงบการเงินรวมกําไรเพิ่มเพียง 3 ลานบาทแตภาษียังเสียใกลเคียงป

กอน เพราะอะไร 
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นางอรอนงค วชิชุชาญ ช้ีแจงวา  
 ถางบ consolidated ทาง food business ซึ่งยังคงมีกําไรดีอยูมา offset กับบางสวนของ starch ถาบวก

กลับทางภาษีแลวลดลงก็เลยทําใหบริษัทยังคงเสียภาษีในอัตราท่ีใกลเคียงกับปกอน 
 

นางสาวบุษกร งามพสุธาดล  ผูถือหุน 
 รายงานประจําป หนา 160  ลูกหนี้การคา กิจการที่ไมเก่ียวของกัน มากกวา 12 เดือนเพิ่มจาก 49,000 บาท 

ในป 2561 เปน 2,520,000 บาทในป 2562  
 

นางอรอนงค วชิชุชาญ ช้ีแจงวา  
 ลูกหนี้การคา กิจการที่ไมเก่ียวของกัน มากกวา 12 เดือน เพิ่มจาก 49,000 บาท เปน 2,520,000 บาท ซึ่ง

เปนลูกคารายหน่ึงของทาง food business ที่ตอนนี้บริษัทก็ดําเนินการตามกฎหมายไดฟองศาลเรียบรอย
แลว 

 
เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม ดร. เศรษฐไสย จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมติในวาระน้ี 
ดังนี้ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผานการ
ตรวจสอบจากผูสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้  

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนุมัติ 528,882,086 99.99%  

 ไมอนุมัติ 
 บัตรเสีย 

200
-

0.00%  
0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 528,882,286 100.00%  
 
 งดออกเสียง 711,868  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 529,594,154  
 
หมายเหตุ: * ขอบังคับของบริษัทระบุวา มติของที่ประชุมผูถือหุนในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของ 
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 4  พิจารณาและอนุมัติการจายเงนิปนผล 
 

ดร. เศรษฐไสย รายงานตอที่ประชุมวา จากผลการดําเนินงานในรอบป 2562 ที่ผานมา บริษัทมีกําไรสุทธิทั้งส้ิน 
68 ลานบาท ตามที่ปรากฏในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของงบการเงินรวม สําหรับปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทแลว       
 
เม่ือพิจารณาจากกําไรสุทธิดังกลาวประกอบกับแผนการขยายงานและขอตกลงในการชําระหน้ีของบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 อนุมัติการจัดสรรเงินกําไร
สะสม สําหรับงวดปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้ 
 
ก) เงินปนผลจายใหแกผูถือหุนในอัตรา 0.134 บาทตอหุน สําหรับ 880,420,930 หุน รวมเปนเงินปนผล

จายทั้งส้ิน 117,976,404.62 บาท 

ข) เงินกําไรสะสมที่เหลือ ใหเปนเงินกําไรสะสมตอไป 
 

ดร. เศรษฐไสย แจงที่ประชุมวา บริษัทจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนที่มีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน
ของบริษัท ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563  ซึ่งเปนวันที่คณะกรรมการกําหนดใหเปนวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มี
สิทธิรับเงินปนผล (Record Date) และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 
 
ทั้งนี้  เงินปนผลที่เสนอใหจายโดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานท้ังป สําหรับปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 ดังกลาวสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทและคิดเปนสัดสวนรอยละ 173.4 ของกําไร
สุทธิของงบการเงินรวมจากผลการดําเนินงานท้ังป 2562 
 
นอกจากน้ี บริษัทไดจัดสรรกําไรสุทธิประจําปไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายครบเต็มจํานวนรอยละ 10 ของ           
ทุนจดทะเบียนของบริษัทแลวตามขอบังคับของบริษัทขอ 48  จึงไมมีความจําเปนตองจัดสรรกําไรสุทธิไวเปนทุน
สํารองตามกฎหมายอีก  
 
ดร. เศรษฐไสย ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และผูถือหุนไดซักถามโดยมีประเด็นคําถาม/ตอบสรุปไดดังนี้ 
 
นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน 
 ผูถือหุนทําอะไรผิด จึงถูกลงโทษลดเงินปนผล ผูบริหารมีแผนอยางไรกับผลประกอบการ 

 
นายโฮ เรน ฮวา ช้ีแจงวา 
 ผมขอช้ีแจงวาการจายเงินปนผลจะตองมีความสอดคลองกับกลยุทธและผลประกอบการของบริษัท 

แนนอนวาอัตราการจายเงินปนผลของปนี้ตํ่ากวาปที่ผานมา อยางไรก็ตาม คิดเปนเกือบรอยละ 100 เม่ือ
เทียบกับกําไรสุทธิที่ปรับปรุงแลวในปที่ผานมา ประมาณ 68 ลานบาท และหากพิจารณารวมรายการท่ี
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ไมใชเงินสด จะเปนประมาณ 110 ลานบาท ดังนั้น บริษัทจึงจายเงินปนผลประมาณ 110 ลานบาท ซึ่ง
ใกลเคียงกับกําไรสุทธิของปที่ผานมา 

 
 ธุรกิจของบริษัทมีความผันผวน เชนเดียวกับธุรกิจอื่นๆ มีปจจัยหลายอยางที่สงผลกระทบตอธุรกิจ ในปที่

ผานมา กําไรสุทธิของบริษัทลดลง อยางไรก็ตาม บริษัทไดจายเงินปนผล ประมาณ 110 ลานบาท ในป
หนา บริษัทคาดวาจะยังคงจายเงินปนผลไดในระดับนี้หรือดีกวานี้ได 

 
นายเกียรติ สุมงคลธนกุล  ผูถือหุน 
 เนื่องจากยังมีกําไรสะสม เฉพาะกิจการประมาณ 2.3 พันลานบาท รวมท้ังยังไมมีแผนลงทุนอื่นๆ อีก จะ

สามารถจายปนผลเพิ่มขึ้นไดหรือไม 
 
นายโฮ เรน ฮวา ช้ีแจงวา 
 ในปตอๆ  ไป  บริษัทจะพยายามจายเงินปนผลใหมากขึ้น  จากผลประกอบการของปที่ผานมา 

คณะกรรมการและผูบริหารเห็นวา การจายเงินปนผล ประมาณ 110 ลานบาท เปนจํานวนท่ีเหมาะสม
แลว และในสถานการณการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลายๆ บริษัทจําเปนตองรักษา
ระดับเงินสดคงเหลือ บริษัทมีความม่ันคง ไมไดมีเงินกูในปริมาณที่มาก ยังมีเงินสดคงเหลือจํานวนมาก 
และเม่ือยอนไปคําถามกอนหนานี้ หนาที่อันดับแรกของฝายจัดการในปนี้คือ ตองดูแลใหบริษัทมีความ
ม่ันคงและขามผานวิกฤติ COVID-19 ได 
 

นายศุภกร ชินพงศไพบูลย ผูถือหุน 
 ปที่แลวผูบริหารบอกวา เงินปนผลจายใหแกผูถือหุนจะคอนขางคงท่ี ที่ 0.32 บาทเพื่อใหผูถือหุนสามารถ

ประมาณการไดวาจะไดรับปนผลกี่เปอรเซ็นตเม่ือเทียบกับราคาหุน 
 
นายโฮ เรน ฮวา ช้ีแจงวา 
 ในเร่ืองของการจายเงินปนผล บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลที่สมํ่าเสมอ และในขณะเดียวกัน 

บริษัทมีการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนจากเงินปนผลและอัตราการจายเงินปนผล ดังนั้น เม่ือพิจารณา
กําไรสุทธิของปที่แลว ซึ่งไดลดลงเหลือประมาณ 100 ลานบาท และเปรียบเทียบอัตราเงินปนผลกับบริษัท
อื่นในตลาดหลักทรัพยฯ การจายเงินปนผลของบริษัทอยูในอัตราท่ีเหมาะสม 

 
นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน 
 ขอเสนอใหพิจารณาลดทุนจดทะเบียน หรือจัดสรรจายเงินปนผลพิเศษดวยทุน 880,420,930 บาท กําไร

สะสมยังไมจัดสรร 3,126 ลานบาท เนื่องจากบริษัทมีการนําเงินไปใชอยางไมมีประสิทธิภาพในเงินลงทุน
ชั่วคราว 384 ลานบาท และ D/E ตํ่าเกิน ไมแสดงความสามารถของฝายจัดการ ซึ่งการลดทุน ผูถือหุนจะ
ไมมีภาระภาษ ี

 
 สวนของผูถือหุนรวม 5,295 ลานบาท กําไรสุทธิ 68 ลานบาท หากลดทุน จะสงผลดีกับกําไรมากขึ้น 
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นายโฮ เรน ฮวา ช้ีแจงวา 
 ผมขอช้ีแจงในประเด็น D/E ratio และหลังจากนั้น ขอเชิญ คุณอรอนงค ชี้แจงขอแตกตางระหวางกําไร

สะสม และ เงินสด รวมทั้ง รายการเทียบเทาเงินสด อันดับแรก สําหรับประเด็น D/E ratio บริษัทมีการ
ควบคุมอยางเครงครัด หลายๆ บริษัทในประเทศและทั่วโลก มีเงินกูจํานวนมาก หลังจากเกิดวิกฤติ 
COVID-19 ตางประสบปญหามีคาใชจายดอกเบี้ยเงินกูจํานวนมาก บริษัทไมตองการท่ีจะประสบปญหา
เชนนั้น 
 

นางอรอนงค วชิชุชาญ ช้ีแจงเพ่ิมเติมวา  
 สําหรับ cash equivalents เงินสดที่อยูในธนาคารสวน current investment คือ money market กับ 

corporate bond ที่บริษัทเรียกวาเงินสวนท่ียังไมตองใชภายในเรียกวา 3 เดือน บริษัทก็จะไปลงทุนไว 
สามารถที่จะ generate ไดดีกวาฝากไวที่ bank แตเนื่องจากบริษัทเปนธุรกิจที่ตองซ้ือวัตถุดิบดวยเงินสด 
เพราะวารับซื้อจากเกษตรกรโดยสวนใหญก็จะเห็นวาบางชวงอาจจะมีเงินที่อยูในธนาคารอยูมาก ตัว 
retained earnings คือถาผันไปแลวไมใชเทากับ cash คือผันไปเปนตัว assets อยางอื่น สวนใหญก็จะ
เปน property plant equipment ในการลงทุนเพื่อที่สามารถจะ generate ตัว income กลับมาใน RE  

 
เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม ดร. เศรษฐไสย จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมติในวาระนี้ 
ดังนี้ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง  

ลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสะสม สําหรับงวดปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่
คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้  

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนุมัติ 529,571,612 99.99%  

 ไมอนุมัติ 
 บัตรเสีย 

200
-

0.00%  
0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 529,571,812 100.00%  
 
 งดออกเสียง 22,342  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 529,594,154  
 
หมายเหตุ: * ขอบังคับของบริษัทระบุวา มติของที่ประชุมผูถือหุนในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของ 
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท 
 
 วาระที่ 5.1               เลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ถึงกําหนดออกตามวาระ 

 
ดร. เศรษฐไสย แจงใหที่ประชุมทราบวา ขอบังคับบริษัทขอที่ 17 กําหนดวา ในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง
กรรมการถือหุนแตละคนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง และผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มี
อยูทั้งหมดเลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอย
เพียงใดไมได และขอบังคับบริษัทขอที่ 18 กําหนดวา ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป ใหกรรมการออก
จากตําแหนงเปนอัตรา    1 ใน 3 และกรรมการที่ออกจากตําแหนงไปนั้นอาจไดรับเลือกต้ังเขามาเปนกรรมการ
ใหมได โดยในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 นี้ มีกรรมการที่ถึงกําหนดออกตามวาระจํานวน 5 ทาน 
ไดแก  
 

1) ดร. เศรษฐไสย เศรษฐการุณย กรรมการ               
2) นายโฮ เรน ฮวา กรรมการ 
3) นายอํานาจ สุขประสงคผล กรรมการ 
4) ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ  
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

5) นายสุภัค ศิวะรักษ กรรมการอิสระ   
กรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ  
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 
ทั้งนี้ ประวัติโดยยอของกรรมการที่ถึงกําหนดออกตามวาระท้ัง 5 ทาน ปรากฏตามส่ิงที่สงมาดวย 3.1 และ 3.2 
ของหนังสือนัดประชุมที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนแลว 
 
ดร. เศรษฐไสย แจงที่ประชุมเพิ่มเติมวา จากประสบการณ  ความรู  และการอุทิศตนของกรรมการซึ่งถึงกําหนด
ออกตามวาระท้ัง 5 ทาน ใหแกบริษัทที่ผานมา  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอท่ีประชุมสามัญ           
ผูถือหุน ประจําป 2563 อนุมัติการเลือกต้ังกรรมการซ่ึงถึงกําหนดออกตามวาระในคราวน้ีทั้ง 5 ทาน กลับเขา
ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตอไปอีกวาระหน่ึง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน โดยไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย 
 
ดร. เศรษฐไสย ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แตไมมีผูถือหุนซักถามในวาระน้ี 
 
เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม ดร. เศรษฐไสย จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมติในวาระน้ี 
ดังนี้ 
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มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการซ่ึงถึงกําหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 5 ทาน ไดแก                    
ดร. เศรษฐไสย เศรษฐการุณย นายโฮ เรน ฮวา นายอํานาจ สุขประสงคผล ดร. ชิงชัย                      หาญ
เจนลักษณ และนายสุภัค ศิวะรักษ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตอไปอีกวาระหน่ึง โดยมี
รายละเอียดของผลการนับคะแนนแยกเปนรายบุคคล ดังนี้ 

1) ดร. เศรษฐไสย เศรษฐการุณย 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนุมัติ 520,702,034 98.32%  

 ไมอนุมัติ 8,870,902 1.68%  

 บัตรเสีย - 0.00%  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 529,572,936 100.00%  
 

 งดออกเสียง 21,306  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 529,594,242  

2)    นายโฮ เรน ฮวา 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนุมัติ 520,916,134 98.37%  

 ไมอนุมัติ 8,656,802 1.63% 

 บัตรเสีย - 0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 529,572,936 100.00%  
 

 งดออกเสียง 21,306  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 529,594,242  

3)  นายอํานาจ สุขประสงคผล 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนุมัติ 520,702,034 98.32%  

 ไมอนุมัติ 8,870,902 1.68%  

 บัตรเสีย - 0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 529,572,936 100.00%  
 

 งดออกเสียง 21,306  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 529,594,242  
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4)    ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนุมัติ 523,258,636 98.81%  

 ไมอนุมัติ 6,314,300 1.19%  

 บัตรเสีย - 0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 529,572,936 100.00%  
 

 งดออกเสียง 21,306  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 529,594,242  

5)    นายสุภัค ศิวะรักษ 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนุมัติ 523,472,936 98.85%  

 ไมอนุมัติ 
 บัตรเสีย 

6,100,000 
- 

1.15%  
0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 529,572,936 100.00%  
 

 งดออกเสียง 21,306  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 529,594,242  
 
หมายเหตุ: * ขอบังคับของบริษัทระบุวา มติของที่ประชุมผูถือหุนในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของ         
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 5.2  คาตอบแทนสําหรับกรรมการที่ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการของบริษัท กรรมการที่

ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ 
และกรรมการที่ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 
ดร. เศรษฐไสย แจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562  เม่ือวันที่ 26 เมษายน 
2562 ไดมีมติอนุมัติคาตอบแทนสําหรับกรรมการซ่ึงดํารงตําแหนงในคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งดํารง
ตําแหนงในคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ และกรรมการซึ่งดํารงตําแหนงใน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยใหมีผลต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2562 เปนตนไป และใหมีผล
เชนนี้ตลอดไปใน   แตละป จนกวาที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทจะมีมติเปนอยางอื่น รายละเอียดดังนี้ 
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คณะกรรมการบริษัท 

ตําแหนง 
คาตอบแทน/ 

ครั้งการประชุม/ทาน (บาท) 
ประธานกรรมการ 265,000 
กรรมการอิสระ 180,000 
กรรมการที่มิไดเปนผูบริหาร 180,000 
กรรมการที่เปนผูบริหาร  159,000 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ  

ตําแหนง 
คาตอบแทน/ 

ครั้งการประชุม/ทาน (บาท) 
ประธานกรรมการ 90,000 
สมาชิก 48,000 

 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

ตําแหนง 
คาตอบแทน/ 

ครั้งการประชุม/ทาน (บาท) 
ประธานกรรมการ 90,000 
สมาชิก 48,000 

 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดทบทวนคาตอบแทนที่ไดรับอนุมัติ ตามมติที่ประชุมสามัญ       
ผูถือหุน ประจําป 2562 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเม่ือเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความ
รับผิดชอบของกรรมการในแตละตําแหนงและเสนอแนะใหคงคาตอบแทนในอัตราเดิมตามมติที่ประชุมสามัญ   
ผูถือหุน ประจําป 2562 โดยใหมีผลต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2563 เปนตนไป และใหมีผลเปนเชนนี้ตลอดไปในแต
ละป จนกวาที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทจะมีมติเปนอยางอื่น รายละเอียดดังนี้  
 
คณะกรรมการบริษัท 

ตําแหนง 
คาตอบแทน/ 

ครั้งการประชุม/ทาน (บาท) 
2563   2562 

ประธานกรรมการ 265,000 265,000 
กรรมการอิสระ 180,000 180,000 
กรรมการที่มิไดเปนผูบริหาร 180,000 180,000 
กรรมการที่เปนผูบริหาร  159,000 159,000 
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คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ  

ตําแหนง 
คาตอบแทน/ 

ครั้งการประชุม/ทาน (บาท) 
2563 2562 

ประธานกรรมการ 90,000 90,000 
สมาชิก 48,000 48,000 

 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

ตําแหนง 
คาตอบแทน/ 

ครั้งการประชุม/ทาน (บาท) 
2563   2562 

ประธานกรรมการ 90,000 90,000 
สมาชิก 48,000 48,000 

หมายเหตุ บริษัทไมมีการจายสิทธิประโยชนอื่นๆ นอกเหนือจากคาตอบแทนดังกลาวขางตนใหแกคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย 

 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 อนุมัติใหคงคาตอบแทน
กรรมการสําหรับกรรมการซึ่งดํารงตําแหนงในคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งดํารงตําแหนงในคณะกรรมการ
ตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ และกรรมการซึ่งดํารงตําแหนงในคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 โดยใหมีผลต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2563 
เปนตนไป และใหมีผลเปนเชนนี้ตลอดไปในแตละป จนกวาที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท จะมีมติเปนอยางอื่น 
รายละเอียดตามการเสนอแนะของกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
 
ดร. เศรษฐไสย ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แตไมมีผูถือหุนซักถามในวาระน้ี 
 
เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม ดร. เศรษฐไสย จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมติในวาระน้ี 
ดังนี้ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนและ      

ผูรับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติใหคงคาตอบแทนกรรมการสําหรับ
กรรมการซ่ึงดํารงตําแหนงในคณะกรรมการบริษัท กรรมการซ่ึงดํารงตําแหนงในคณะกรรมการ
ตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ และกรรมการซ่ึงดํารงตําแหนงในคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทน ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 โดยใหมีผลต้ังแตวันที่ 
1 มกราคม 2563 เปนตนไป และใหมีผลเปนเชนนี้ตลอดไปในแตละป จนกวาที่ประชุมผูถือหุนของ
บริษัท จะมีมติเปนอยางอื่น โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ 

และมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้  
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ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนุมัติ 529,572,736 99.99% 

 ไมอนุมัติ 200 0.00%  

 งดออกเสียง 
 บัตรเสีย 

21,306 
- 

0.01% 
0.00%  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 529,594,242 100.00%  
 
หมายเหตุ: * ขอบังคับของบริษัทระบุวา มติของที่ประชุมผูถือหุนในการกําหนดคาตอบแทนใดๆ ที่จะจายใหแก
กรรมการ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 5.3  แตงตั้งกรรมการใหมจํานวน 1 ทาน และเพ่ิมจํานวนกรรมการของบริษัท 
 
ดร. เศรษฐไสย แจงใหที่ประชุมทราบวา ขอบังคับบริษัทขอที่ 16 กําหนดวา ใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัท 
ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวาหา (5) คน และกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดตอง
มีถ่ินที่อยูในประเทศไทย ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 นี้ มีบุคคลที่ไดรับการเสนอแตงต้ังเปน
กรรมการใหมจํานวน 1 ทาน โดยบุคคลที่ไดรับการเสนอแตงต้ังเปนกรรมการไดแก 
 

1) นางโฮ เรน ยุง  กรรมการที่มิไดเปนผูบริหาร 
 

ทั้งนี้ กระบวนการพิจารณาสรรหาบุคคลเปนกรรมการบริษัท ไดผานการกล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน ซึ่งไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม  ดาน
คุณวุฒิ ประสบการณ ความรู ความเช่ียวชาญจากหลายวิชาชีพ และทักษะท่ีจําเปนซึ่งยังขาดอยูใน
คณะกรรมการ กอนที่จะเสนอแนะใหคณะกรรมการนําเสนอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ 
 
การแตงต้ังกรรมการใหมจํานวน 1 ทานดังกลาว จะสงผลใหจํานวนกรรมการท้ังคณะเพิ่มขึ้นจาก 14 ทานเปน 
15 ทาน คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจึงเสนอใหคณะกรรมการนําเสนอใหผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติแตงต้ังกรรมการเขาใหม จํานวน 1 ทานและเพิ่มจํานวนกรรมการท้ังคณะจากเดิม 14 ทาน เปน 15 ทาน 
 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 อนุมัติการแตงต้ังนางโฮ เรน 
ยุง เปนกรรมการใหมจํานวน 1 ทาน รวมทั้งอนุมัติใหเพิ่มจํานวนกรรมการท้ังคณะจากเดิม 14 ทานเปน 15 ทาน 
ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  
 
ประวัติโดยยอของบุคคลที่ไดรับการเสนอแตงต้ังเปนกรรมการใหมจํานวน 1 ทาน ปรากฏตามส่ิงที่สงมาดวย 
3.3 
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ดร. เศรษฐไสย ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และผูถือหุนไดซักถามโดยมีประเด็นคําถาม/ตอบสรุปไดดังนี้ 
 
นายเกียรติ สุมงคลธนกุล  ผูถือหุน 
 จากการเพิ่มจํานวนกรรมการดังกลาว คาดวาคาใชจายจะเพิ่มประมาณเทาไร 
 
ดร. เศรษฐไสย เศรษฐการุณย ช้ีแจงวา 
 ผลตอบแทนกรรมการท่ีมิไดเปนผูบริหารที่ประชุมไดมีมติอนุมัติไปแลว การประชุมตอคร้ังคาตอบแทน

กรรมการที่มิใชผูบริหารประมาณครั้งละ 180,000 บาท ฉะนั้น 4 คร้ังก็ประมาณ 7 แสนกวาบาท 
 

เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม  ดร. เศรษฐไสย จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมติในวาระนี้ 
ดังนี้ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนอนุมัติการแตงต้ังกรรมการใหมจํานวน 1 ทาน ไดแก นางโฮ เรน ยุง และอนุมัติการเพ่ิม
จํานวนกรรมการท้ังคณะจากเดิม 14 ทาน เปน 15 ทาน ตามรายละเอียดที่เสนอโดยตามการ
เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน
แยกเปนรายบุคคล ดังนี้ 

 

1) นางโฮ เรน ยุง  

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนุมัติ 489,572,350 92.45%  

 ไมอนุมัติ 
 บัตรเสีย 

39,999,550
-

7.55% 
0.00%  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 529,571,900 100.00%  
 

 งดออกเสียง 22,342 

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 529,594,242  
 
หมายเหต:ุ * ขอบังคับของบริษัทระบุวา มติของที่ประชุมผูถือหุนในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของ         
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแตงตัง้ผูสอบบัญชี และการกําหนดคาสอบบัญชี สําหรับป 2563 

  
ดร. เศรษฐไสย แจงตอที่ประชุมวา จากการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และ
กํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 อนุมัติ
การแตง ต้ัง  นายโสภณ  เพิ่มศิ ริวัลลภ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3182 และ /หรือ  นางสาวรุงนภา                    
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เลิศสุวรรณกุล   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 4521  และ/หรือ  นางสาวรสพร เดชอาคม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาว
สุมนา พันธพงษสานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 ของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชี
ของบริษัทสําหรับป 2563 โดยกําหนดคาสอบบัญชีสําหรับป 2563 เปนจํานวนเงินทั้งส้ินไมเกิน 2,500,000 
บาท ซึ่งเทากับคาสอบบัญชีที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 ทั้งนี้ คาตอบแทนผูสอบ
บัญชีมีเพียงคาสอบบัญชีเทานั้น         
 
ทั้งนี้ ประวัติโดยยอของผูสอบบัญชีทั้ง 5 ทาน ไดจัดสงใหผูถือหุนทุกทานแลว ปรากฏตามส่ิงที่สงมาดวย 6 ของ
หนังสือนัดประชุม 
 
ดร. เศรษฐไสย ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แตไมมีผูถือหุนซักถามในวาระน้ี 
 
เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม  ดร. เศรษฐไสย จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวลงมติในวาระนี้ 
ดังนี้ 
 
มติ ที่ประชุมมีมติเปนขางมากดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนนอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชี และการกําหนดคาสอบบัญชี สําหรับป 2563 ตาม
รายละเอียดที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้  

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนุมัติ 499,210,820 94.27%  

 ไมอนุมัติ 
 บัตรเสีย 

30,362,116
-

5.73%  
0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 529,572,936 100.00%  
 
 

 งดออกเสียง 21,306  

รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 529,594,242  
 
หมายเหตุ: * ขอบังคับของบริษัทระบุวา มติของที่ประชุมผูถือหุนในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของ         
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ ที่เหมาะสม ถามี 
 
ดร. เศรษฐไสย  ไดสอบถามผูถือหุนวา มีผูถือหุนทานใดประสงคจะเสนอเร่ืองอื่นใดเขาสูที่ประชุมหรือไม  
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ดร. เศรษฐไสย ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามในเร่ืองอื่นๆ แตไมมีผูถือหุนซักถามในวาระน้ี  
 
 หากไมมีทานใดเสนอเรื่องอื่นใดเขาสูที่ประชุมอีก ผมขอเรียนแจงใหทานผูถือหุนทราบวา หลังจากการ

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ในครั้งนี้เสร็จส้ินลง บริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุนฉบับ
ภาษาไทย และแจงผานระบบเผยแพรสารสนเทศของตลาดหลักทรัพยฯ ภายใน 14 วัน หลังจากนั้นบริษัท
จะเผยแพรรายงานการประชุมทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษบนเว็บไซตของบริษัทตอไป หากผูถือหุนมี
ขอสังเกตหรือมีความเห็นตอรายงานการประชุมผูถือหุนดังกลาว ทานสามารถแจง เลขานุการบริษัท 
ภายใน 2 เดือนนับจากวันประชุม และในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัท ต้ังแตป 2564 เปน
ตนไป จะไมมีวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมอีก ซึ่งก็เปนไปตามที่หลายๆ บริษัทใน                  
ตลาดหลักทรัพยฯ ไดดําเนินการเชนนี้ อีกทั้ง กฎหมายก็ไมไดกําหนดใหตองมีวาระรับรองรายงานการ
ประชุมแตอยางใด 

 
หลังจากไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม และเสนอเร่ืองอื่นใดตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีก ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุนทุก
ทานที่มาประชุม และกลาวปดประชุม   

 
ปดประชุมเวลา 12.20 น. 

 

 
 

เศรษฐไสย เศรษฐการุณย
(ดร. เศรษฐไสย เศรษฐการุณย)   

ประธานที่ประชุม 
 

 
 

                 
   มณี ลือประเสริฐ   

(นางสาวมณี ลือประเสริฐ) 
ผูบันทึกการประชุม 
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หลังจากการประชุมเสร็จส้ินลง ผูถือหุนไดมีขอซักถามโดยมีคําถาม/คําตอบสรุปไดดังนี้ 
 

นางสาวปยนุช แซเต็ง  ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 
 ขอใหชวยอธิบายผลการดําเนินงานของป 2562 ของบริษัท TDC ซึ่งบริษัทเพิ่งไปซื้อมาเปนอยางไรบาง 

รวมทั้งบริษัทในเวียดนาม เปนอยางไรบาง และแนวโนมป 2563 เปนอยางไร 
 
คําตอบ   
 บริษัท TDC ปริมาณการขายเม่ือเทียบกับปกอนเพิ่มรอยละ 1 ในขณะท่ีกําไรเพิ่ม 12 ลานบาท  บริษัทใน

เวียดนาม ธุรกิจแปง ยอดขายและกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นรอยละ 2 ธุรกิจอาหาร ยอดขายเพิ่มขึ้นเทาตัว ในขณะ
ที่กําไรสุทธิยังเปนผลขาดทุนอยู เนื่องจากอยูในชวงการลงทุนสรางแบรนดและขยายการตลาดในประเทศ
เวียดนาม แนวโนมในป 2563 ยังมีสัญญาณการเติบโตอยางตอเนื่อง จากการกระจายสินคาไดมากขึ้น 

 
นายสถาพร ผังนิรันดร  ผูถือหุน 
 อัตรากําไรจากการดําเนินงาน แสดงแนวโนมที่ลดลงตอเนื่อง จะสามารถกลับเปนเลข 2 หลักไดหรือไม 

อยางไร ระยะเวลา ขายสินคา นานขึ้น สงผลอยางไรตอบริษัท 
 
คําตอบ   
 บริษัท มีทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหมที่เปนผลิตภัณฑ High value added เพื่อจะลดความผันผวน

จากธุรกิจ commodity อีกทั้งบริษัท ยังไดใหความสําคัญกับการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 
เพื่อลดตนทุน  ทั้งนี้จะสงผลใหอัตราการทํากําไรดีขึ้น  ระยะเวลาในการขายสินคานานขึ้น เนื่องจากบริษัท
มีกําลังการผลิตเพิ่ม การเพิ่ม utilization rate เพื่อลดตนทุนตอหนวยการผลิต การจัดซื้อวัตถุดิบในชวง
ฤดูกาลเก็บเก่ียว ทั้งนี้ สินคาที่เพิ่มขึ้น ไดถูกจําหนายไปโดยสวนใหญในไตรมาสถัดไป 

 
คุณสถาพร โคธีรานุรักษ  ผูถือหุน 
 จากหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 15 เงินลงทุนในบริษัทยอย หนา 167 ราคาซ้ือเงินลงทุน 

220,000,000 บาท หักสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจ 286,886,000 บาท สวนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลง 
66,886,000 บาท ขอถามวา สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจฯ คืออะไร ทําไมตองถูกปรับปรุง 

 
คําตอบ  
 กอนซื้อเงินลงทุนเพิ่มสวนนี้  สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจนี้ไดบันทึกไวในสวนไดเสียที่ไมไดมีอํานาจควบคุม

ของบริษัทยอย เม่ือมีการซื้อหุนเพิ่มจนครบ 100% รายการนี้จึงตองถูกปรับปรุงออกตามหลักการบัญชี 
 
นายอภิชาติ วองคงคาทอง  ผูถือหุน 
 จากปที่ผานมา TWPC มีผลงานไมดี สาเหตุหลักมาจากการทํา M&A 2 บริษัทที่ทําใหราคาหุนของเรา

ลดลงไปมาก ใชหรือไม อยางไร ถาใช ปถัดไปบริษัทจะดําเนินการตามแผนงานและจะทําใหกําไรของ
บริษัทดีขึ้น ใชหรือไม 
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คําตอบ  
 การที่ผลงานไมดี มาจากสาเหตุหลักจากการผันผวนทางดานราคา และการลงทุนดานวิจัยพัฒนา การ

เตรียมบุคลากรใหสามารถเติบโตไดอยางย่ังยืนในระยะยาว M&A 2 บริษัท ไมไดเปนสาเหตุใหผล
ประกอบการลดลง บริษัทไดวางแผนจะปรับปรุงกําไรใหดีขึ้นในอนาคต 
 

คุณสถาพร ผังนิรันดร  ผูถือหุน 
 ควรมีการชี้แจง ผลการดําเนินงานในตางประเทศ 
 
คําตอบ  
 บริษัทเปดเผยผลการดําเนินงานในตางประเทศบางสวนไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินและในเอกสาร 

investor relation report ซึ่งโพสตบนเว็บไซตบริษัท 
 
คุณสถาพร ผังนิรันดร  ผูถือหุน 
 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวมซึ่งนอยลง เม่ือเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากซ่ึงยังมากกวารอยละ 1 

ควรปรับ ROA ใชสินทรัพยทุกประเภทใหกอใหเกิดรายได อยางมีประสิทธิภาพ M&A ควรมีการวางแผน 
และไมควรมี unforeseen factors 

 
คําตอบ  
 M&A ทั้ง 2 ที่ไมไดเปนสาเหตุใหผลประกอบการลดลง บริษัทมีแผนงานใหการปรับปรุงอัตราการทํากําไร

ใหมากขึ้น 
 

นายกิตติ งามมหรัตน  ผูถือหุน 
 อยากทราบผลกระทบ COVID-19 ทั้งในแงบวกและลบ และการสงออกไปจีน การขายในประเทศ ทั้งธุรกิจ

แปง และธุรกิจอาหาร 
 

คําตอบ  
 การสงออกไปประเทศจีนไดรับผลกระทบในไตรมาส 1 อยางไรก็ตาม หลังจากสถานการณคล่ีคลายใน

ประเทศจีน ยอดขายจากประเทศจีนไดทยอยเร่ิมกลับมาดีขึ้นเร่ือยๆ สําหรับยอดขายในประเทศ บริษัทยัง
ไมไดรับผลกระทบชัดเจน เนื่องจากกลุมลูกคาไดกระจายตัวหลายชองทางการขาย 
 

นายกิตติ งามมหรัตน  ผูถือหุน 
 อยากทราบผลการดําเนินงานของธุรกิจวุนเสนในเวียดนาม และธุรกิจกวยเต๋ียวในประเทศไทยวามีการ

เจริญเติบโตอยางไร 
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คําตอบ  
 ยอดขายไดเติบโตเทาตัว ในขณะที่ยังตองใชเงินลงทุนในการขยายการตลาด จึงทําใหผลประกอบการยัง

ขาดทุน 
 

นางสาวบุษกร งามพสุธาดล  ผูถือหุน 
 ทําไมระยะเวลาการขายสินคาเฉล่ีย (วัน) เพิ่มขึ้นจาก 28 วัน (2560) เปน 35 วัน (2561) และ 45 วัน 

(2562) 
 

คําตอบ  
 บริษัทเพิ่มกําลังการผลิตในชวงฤดูกาลผลิต บริษัทมีโรงงานเพิ่มขึ้น และ ไดเก็บสินคาบางสวนไวใหลูกคา

ที่ไดรับคําส่ังซื้อระยะยาวลวงหนาเพิ่มขึ้น 
 

นายเกียรติ สุมงคลธนกุล  ผูถือหุน 
 จากงบกําไรขาดทุน หนา 126 ยอดขายเฉพาะกิจการป 2562 เพิ่มขึ้นประมาณ 93 ลานบาท (จากป 2561) 

ตนทุนขายเฉพาะกิจการ ป 2562 เพิ่มขึ้นประมาณ 142 ลานบาท (จากป 2561) เพราะอะไรตนทุนจึงเพิ่ม
สูงกวายอดขายท่ีเพิ่มขึ้น (ขาดทุน) คาใชจายที่เพิ่มขึ้นที่สําคัญคืออะไร 
 

คําตอบ  
 โดยหลักๆ แลว ราคาวัตถุดิบที่ลดลงนอยกวา ผลกระทบจากราคาขายและอัตราแลกเปล่ียนที่ผันผวน 

บริษัทมีคาใชจายที่ไมใชเงินสด 27 ลานบาทบันทึกเปนสวนหนึ่งในตนทุนขาย ที่เกิดจากการกฎหมาย
แรงงานใหม (เงินชดเชย 400 วัน) 
 

นายเกียรติ สุมงคลธนกุล  ผูถือหุน 
 คาใชจายในการบริหาร ในงบรวมเพิ่มขึ้นประมาณ 100 ลานบาทเปนคาใชจายอะไร 

 
คําตอบ  
 โดยหลักๆ คาใชจายพนักงานรวมถึงคาใชจายที่ไมไดเปนเงินสดจากผลกระทบจากกฎหมายแรงงานใหม 

(เงินชดเชย 400 วัน) รวม 70 ลานบาท คาใชจายในการตัดจําหนายสินทรัพย 15 ลานบาท คาใชจาย
สํารองหนี้สูญ 8 ลานบาท และคาใชจายทางการตลาดท่ีเพิ่มขึ้น 

 
นายเกียรติ สุมงคลธนกุล  ผูถือหุน 
 โดยปกติเวลาที่ผูถือหุนมาประชุม บริษัทจะนํา product ใหมๆ ของบริษัทมาใหผูถือหุนไดชิม เนื่องจากปนี้

มีปญหาเร่ือง Corona Virus จึงขอเสนอใหบริษัทสง product ใหมๆ ใหกับผูถือหุนไดทดลอง (เฉพาะ        
ผูถือหุนที่เขาประชุมประมาณ 20 กวาคน) โดยใหผูถือหุนทิ้งรายช่ือและท่ีอยูไว และบริษัทจัดสงใหตามที่
อยู 

 



 
 

รายงานการประชุมสามญัผูถือหุน ประจาํป 2563          หนา 30/31
บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 
 

     

 

คําตอบ  
 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจึงของดเวนการบริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืม รวมทั้งการแจกของชํารวย ซึ่งเปนไปตามแนวปฏิบัติในการเขาประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2563 กรณีการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 16 เมษายน 
2563 ที่บริษัทไดเผยแพรผานเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไปกอนหนานี้    
 

นายเกียรติ สุมงคลธนกุล  ผูถือหุน 
 บริษัทสามารถ Forecast ประมาณการของรายได จากการลงทุนในธุรกิจใหมๆ ของบริษัทในปที่ผานมาได

หรือไมวาจะเพิ่มขึ้นประมาณก่ีพันลานบาท และการลงทุนนั้นจะสงผลให net profit margin เพิ่มใน
สัดสวน  รอยละเทาไร 

 
คําตอบ  
 การออกผลิตภัณฑใหม บริษัทจะจัดทําประมาณการไว ทั้งในแงยอดขายกําไรงบลงทุน และคาใชจาย

สงเสริมการขาย สําหรับการประมาณการรายได หากเปนผลิตภัณฑเก่ียวกับอาหาร ผลิตภัณฑใหมๆ จะ
ถือเปนสัดสวนประมาณรอยละ 2-3 ของยอดขายรวม และอัตรากําไรขั้นตนสวนใหญจะไปในทิศทาง
เดียวกันหรือดีกวาสินคาหลัก 

 
นางสาวสภารัตน บุญกระพือ  ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 
 Investor relation ควรรับโทรศัพทเพื่อตอบคําถามของผูถือหุน เวลาโทรฯ มาไมมีคนรับสาย 
 
คําตอบ  
 ผูถือหุนสามารถสงคําถามไดทาง website หรือ email: ir@thaiwah.com 

 
นางสาวปยนุช แซเต็ง  ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 
 แนวโนมราคาขาย และวัตถุดิบป 2563 เปนอยางไร บริษัทมีการวางแผนบริหารจัดการอยางไร 

 
คําตอบ  
 สําหรับธุรกิจแปง ราคาขายและวัตถุดิบมีแนวโนมลดลงจากปกอน  บริษัทไดวางแผนในการขยาย

การตลาดไปยังประเทศใหมๆ มากขึ้น เพื่อกระจายฐานลูกคา ลดความผันผวนทางดานราคา ทางดาน
วัตถุดิบ บริษัทไดทําแผนงานการจัดหาวัตถุดิบใหสอดคลองกับแผนการผลิตและการขาย 
 

นางสาวปยนุช แซเต็ง  ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 
 ในสวนของธุรกิจอาหาร (วุนเสน กวยเต๋ียว แปงถ่ัวเขียว) บริษัทมีกลยุทธในการเพิ่มกําไรในธุรกิจนี้อยางไร 

มีเปาหมายอยางไร 
 
  



 
 

รายงานการประชุมสามญัผูถือหุน ประจาํป 2563          หนา 31/31
บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 
 

     

 

คําตอบ  
 บริษัทปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑใหม และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอยางตอเนื่อง 

 
นางสาวปยนุช แซเต็ง  ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 
 ตลาดวุนเสน และกวยเต๋ียวในเวียดนามเปนอยางไร 

 
คําตอบ  
 บริษัทประเมินวาตลาดวุนเสนในเวียดนามมีปริมาณประมาณ 1/3 ของตลาดวุนเสนไทย หลักๆ เปนวุนเสน

แหง ในขณะท่ีบริษัทไดนําผลิตภัณฑวุนเสนสดไปทําการตลาดท่ีเวียดนามเปนเจาแรก บริษัทยังไมไดจัด
จําหนายกวยเต๋ียวในประเทศเวียดนาม 

 
นางสาวปยนุช แซเต็ง  ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 
 มีแผนขยายไปยัง CLMV หรือไม 

 
คําตอบ  
 ธุรกิจอาหาร นอกจากประเทศเวียดนาม ปจจุบันผลิตภัณฑของบริษัทมีจัดจําหนายในประเทศ CLMV ทุก

ประเทศ ผานการจัดจําหนายโดย distributor ที่นําสินคาที่ผลิตจากประเทศไทยไปขาย 
 

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


