
 

 

บริษัท ไทยวา จาํกดั (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุน้ ประจาํปี 2564 

 

 

ประชุมเมือวันศุกรท์ี 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) โดยมีสถานที

ควบคุมระบบการประชุม สาํหรบัการถ่ายทอดสด ณ หอ้งจามจุรี ชัน 11 อาคารไทยวา 2 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ เลขที 

21/100 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

 

นายโฮ กวงปิง ประธานกรรมการบรษิัท ทาํหนา้ทีประธานทีประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2564 (“ประธานฯ”)   

 

ประธานฯ แถลงต่อทปีระชมุว่า มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชุมจาํนวน 59 ท่าน นบัจาํนวนหุน้ได ้ 591,739,021 

หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 67.21 ของจาํนวนหุน้ทีจาํหนา่ยไดแ้ลว้ทงัหมดจาํนวน 880,420,930 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบั

ของบรษิัท ประธานฯ กล่าวเปิดประชมุ  

 

เพอืความสะดวกสาํหรบัท่านผูถื้อหุน้ ประธานฯ ไดเ้ชิญ ดร. เศรษฐ์ไสย เศรษฐการุณย ์ (“ดร. เศรษฐไ์สย”) รองประธาน

กรรมการบรษิัท กล่าวแนะนาํกรรมการของบรษิัท Group Chief Financial Officer ทปีรกึษากฎหมาย และผูส้อบบญัชีของ

บรษิัท ซงึไดเ้ขา้รว่มประชุม พรอ้มทงันาํเสนอวาระต่างๆ ตงัแต่วาระท ี1 จนถงึวาระท ี7 และทกุๆ วาระการประชมุต่อทปีระชมุ

เป็นภาษาไทย  

 

เนืองจากขอ้จาํกัดในการเดินทางจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 ทาํใหก้รรมการบางท่านไม่สามารถเดินทาง

เพอืเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยตนเอง อย่างไรก็ตาม กรรมการดงักล่าวไดเ้ขา้รว่มการประชมุผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์

 

ดร. เศรษฐ์ไสย ไดแ้นะนาํกรรมการ Group Chief Financial Officer ทปีรกึษากฎหมาย และผูส้อบบญัชีของบรษิัท ซงึไดเ้ขา้

รว่มประชมุ ดงัน ี

 

กรรมการ 

 

1. นายวฒิุพล สรุยิาภิวฒัน ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกับดแูลกิจการ  

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการกลยทุธธ์ุรกิจและนวตักรรม 

2. ดร. ชิงชยั หาญเจนลกัษณ ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกับดแูลกิจการ    

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการกลยทุธธ์ุรกิจและนวตักรรม 

3. นายชนินทร ์อรรจนานนัท ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกบัดแูลกิจการ  

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการกลยทุธธ์ุรกิจและนวตักรรม 

4. นายโฮ กวงจิง กรรมการ 

5. นายโฮ เรน ฮวา กรรมการ และประธานเจา้หนา้ทบีรหิาร 
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6. นายอาํนาจ สขุประสงคผ์ล กรรมการ  

7. นายประทีป  เลิศวฒันากิจกลุ กรรมการ  

 

กรรมการทเีข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์

 

1. นายสภุคั ศิวะรกัษ์  

(เขา้ประชมุดว้ย ID TWPCsubhak) 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกบัดแูลกิจการ 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการกลยทุธธ์ุรกิจและนวตักรรม 

2. นายชานคราร ์ชานดราน 

(เขา้ประชมุดว้ย ID TWPCdirectorpkt) 

กรรมการ 

3. นางสาวพรรณสิรี อมาตยกลุ 

(เขา้ประชมุดว้ย ID TWPCparnsiree) 

กรรมการอิสระ และ กรรมการกลยทุธธ์ุรกิจและนวตักรรม 

4. นางสพุตัรา เป้าเปียมทรพัย ์

(เขา้ประชมุดว้ย ID TWPCsupattra) 

กรรมการอิสระ และ กรรมการกลยทุธธ์ุรกิจและนวตักรรม 

5. นายเอเรียล พี วีรา่  

(เขา้ประชมุดว้ย ID TWPCdirectorsg) 

กรรมการ 

6. นางโฮ เรน ยงุ 

(เขา้ประชมุดว้ย ID TWPCdirectorsg) 

กรรมการ 

 

Group Chief Financial Officer 

นางอรอนงค ์วิชชชุาญ 

 

ทปีรึกษากฏหมาย 

นางสาววีระนชุ ธรรมาวรานคุุปต ์  และทีมงาน จากบรษัิท วีระวงค,์ ชินวฒัน ์และพารท์เนอรส์ จาํกัด ซงึจะทาํหนา้ททีปีรกึษา

กฎหมาย รวมทงัตรวจสอบกระบวนการลงทะเบียนและการนบัคะแนนเสียงสาํหรบัการประชมุครงันี 

 

ผู้สอบบัญช ี

นางสาวรุง้นภา เลิศสวุรรณกลุ จากบรษิัท สาํนกังาน อวีาย จาํกดั ผูส้อบบญัชีของบรษิัท 

 

บรษิัทมีกรรมการทงัหมด 15 ทา่น เขา้รว่มประชมุ ณ สถานทจีดัประชุม 9 ทา่น และเขา้รว่มประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์      

6 ท่าน คิดเป็นสดัส่วนของกรรมการทีเขา้รว่มประชมุรอ้ยละ 100  

 

ก่อนทีจะนาํเสนอวาระต่างๆ ดร. เศรษฐ์ไสย ไดข้อใหเ้ลขานุการบริษัทชีแจง้ใหท้ีประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียง

ลงคะแนนสาํหรบัการประชมุนี  
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นางสาวมณี ลือประเสรฐิ เลขานกุารบรษิัท แจง้ใหท้ปีระชมุทราบถึงวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนน

เสียงสาํหรบัการประชมุนี ดงันี 

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้ มาตรา 102 ประกอบมาตรา 33 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชน

จาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทงัทีมีการแกไ้ขเพมิเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด”) กาํหนดไวว้า่ ผูถ้ือหุน้แต่ละ

คนมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ทตีนถือ หรือ หนึงหุน้ต่อหนึงเสียง 

2. ผูถ้ือหุน้ทีเขา้ประชุมดว้ยตนเอง และผูร้บัมอบฉันทะทีไดร้บัมอบหมายใหอ้อกเสียงลงคะแนน เมือประธานแจง้ใหอ้อก

เสียงลงคะแนน ขอใหท้ีประชมุลงมติโดยออกเสียงลงคะแนนเสียงตามวาระทเีกียวขอ้ง สาํหรบัผูถื้อหุน้ทปีระสงคจ์ะออก

เสียง “ไม่อนมุตัิ” หรือ“งดออกเสียง” กรุณากดปุ่ มสญัลกัษณรู์ปกราฟ โดยเลือกวาระนนัๆ หรือ กดทีแถบแสดงสถานะการ

ประชุมของวาระนนั และใหท้าํเครืองหมายในช่อง “ไม่อนุมัติ” หรือ“งดออกเสียง” ในโปรแกรมการลงคะแนน เฉพาะ

กรณีคสัโตเดียนโปรดระบุจาํนวนคะแนนเสียงในแต่ละช่องทีท่านประสงคจ์ะลงคะแนน 

3. ผูร้บัมอบฉันทะทีไดร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ โดยในหนังสือมอบฉันทะทีส่งมานัน ผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียงลงคะแนนไว้

ล่วงหนา้ในทุกวาระก่อนเริมการประชุมแลว้ ผูร้บัมอบฉันทะท่านนันไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนนในระหว่างการประชุม 

เนืองจากบรษิัทไดเ้ก็บและบนัทึกการออกเสียงลงคะแนนตามทีระบุในหนงัสือมอบฉันทะแลว้  

4. ผูถื้อหุน้ทีมาประชมุดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉันทะ (ยกเวน้กรณีผูล้งทนุต่างประเทศทีแต่งตงัใหค้สัโตเดียนในประเทศไทย

เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) ไม่สามารถแบง่การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได ้กล่าวคือ ตอ้งออกเสียงลงคะแนนดว้ย

จาํนวนคะแนนเสียงทงัหมดของท่านว่า “อนมุตั”ิ หรือ “ไม่อนุมตัิ” หรือ “งดออกเสียง” เท่านนั  

5. คัสโตเดียนทีได้รับแต่งตังโดยผู้ลงทุนในต่างประเทศ สามารถออกเสียงลงคะแนนทังหมด หรือแบ่งการออกเสียง

ลงคะแนนในแต่ละวาระได ้กล่าวคือ สามารถแบ่งจาํนวนคะแนนเสียงที “อนุมตัิ” จาํนวนคะแนนเสียงที “ไม่อนุมตัิ” และ

จาํนวนคะแนนเสียงท ี“งดออกเสียง” ได ้ 

6. ในการลงคะแนนเสียงสาํหรบัทกุวาระ หากไม่มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง บรษิัทจะ

ถือว่าผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเห็นชอบหรือเห็นดว้ยตามจาํนวนเสียงของผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะต่อมติทนีาํเสนอ 

 

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

ของผูเ้ขา้รว่มประชุมในแต่ละวาระ และคะแนนเสียงส่วนทเีหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงทเีห็นดว้ย 

 

8. ขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 32 และขอ้ 37 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด กาํหนดว่ามติของทีประชุมผู้ถือหุน้ให้

ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัน ี

 

ในกรณีปกติซึงไดแ้ก่วาระที 1, 3, 4, 5.1 และ 6 ของหนงัสือนดัประชุมสามัญผูถื้อหุน้ครงันี ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมาก

ของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการซึงเป็นประธานใน            

ทปีระชมุออกเสียงเพมิขึนอีกเสียงหนึงเป็นเสียงชขีาด 
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หากเป็นกรณีการพจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการในวาระที 5.2 ใหถ้ือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวน

เสียงทงัหมดของผูถ้ือหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงคะแนน 

 

9. คะแนนเสียงของจาํนวนผูถ้ือหุน้ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนืองจากการล็อกอินเขา้ประชุมของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ

ฉันทะไม่พรอ้มกนั ดงันนั จาํนวนผูเ้ขา้รว่มประชมุในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลียนแปลงและอาจไม่เท่ากนั 

 

10. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชมุซกัถามในประเด็นทีเกียวขอ้งกับวาระนนัๆ ตาม

ความเหมาะสม 

 

ในกรณีทผีูถื้อหุน้มีคาํถามหรือความเห็นทนีอกเหนือจากวาระทีกาํลงัพิจารณาอยู่ ขอใหน้าํไปสอบถาม หรือใหค้วามเห็น

ในวาระอนืๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม 

 

เพอืใหส้อดคลอ้งกบัการกาํกบัดแูลกิจการทดีีและเพอืความโปรง่ใส ดร. เศรษฐ์ไสย แจง้ต่อทีประชมุว่า บรษิัทไดม้อบหมายให ้

บรษิัท  วีระวงค,์ ชินวฒัน ์และพารท์เนอรส์ จาํกดั  ทาํหนา้ทีทปีรกึษากฎหมาย และตรวจสอบกระบวนการลงทะเบียนและการ

นบัคะแนนเสียงของทีประชมุ  

 

ดร. เศรษฐ์ไสย ไดเ้รมิการประชมุตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน ี

 

วาระท ี1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 

 

ดร. เศรษฐ์ไสย ไดเ้สนอทีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2563 ซึงไดส่้ง

สาํเนาใหท่้านผูถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้มหนงัสือนดัประชมุแลว้ ดร. เศรษฐ์ไสย แจง้ทปีระชมุว่าคณะกรรมการบรษิัท

เห็นสมควรนาํเสนอทีประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563  

 

ดร. เศรษฐ์ไสย ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม แต่ไม่มผีูถื้อหุน้ซกัถามในวาระนี 

 

เมอืไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม ดร. เศรษฐ์ไสย จึงขอใหท้ปีระชมุพิจารณาแลว้ลงมติในวาระนี ดงันี 

 

มติ ทีประชุมมีมติเป็นเอกฉันทด์ว้ยคะแนนเสียงของผูถ้ือหุน้และผูร้ับมอบฉันทะซึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 โดยมีรายละเอียดของ        

ผลการนบัคะแนน ดงัน ี 
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ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนมุตั ิ 501,073,221 100.00% 

 ไม่อนุมตั ิ - 0.00% 

 บตัรเสีย - 0.00%   

รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 501,073,221 100.00% 
   

 งดออกเสียง 90,665,800  

รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 591,739,021  

 

หมายเหตุ: * ขอ้บังคบัของบริษัทระบุว่า มติของทีประชมุผูถ้ือหุน้ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของ 

ผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท ี2 พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษทั สาํหรับปี 2563 

 

ดร. เศรษฐ์ไสย ไดเ้ชิญ นายโฮ เรน ฮวา กรรมการ และ ประธานเจา้หนา้ทบีรหิาร รายงานกิจการของบรษิทั 

สาํหรบัปี 2563 ใหท้ปีระชมุทราบ 

 

นายโฮ เรน ฮวา ได้รายงานผลการดาํเนินงานของบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) สาํหรับปี 2563 โดยมี

รายละเอียดตามทีปรากฏในรายงานประจาํปี 2563 ทีไดจ้ัดส่งใหผู้ถ้ือหุน้ทุกท่านพรอ้มหนงัสือนดัประชุมแลว้ 

ซงึสามารถสรุปได ้ดงัน ี

 

ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ สาํหรับปี 2563 

 

ภาพรวม  

 

• ยอดขายรวมของบริษัทลดลง รอ้ยละ 3 จาก 7,324 ลา้นบาท เป็น 7,090 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการ

ลดลงของยอดขายธุรกิจแป้งมันสาํปะหลัง รอ้ยละ 6 เมือเปรียบเทียบกับปีทีผ่านมา ซึงชดเชยกับการ

เติบโตของธุรกิจอาหาร รอ้ยละ 8 

 

• อัตรากาํไรขันตน้ของธุรกิจแป้งมันสาํปะหลังลดลงรอ้ยละ 1 ในขณะทีธุรกิจอาหารอยู่ในระดับเดียวกับ         

ปีทีผ่านมา 

 

• ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารเพมิขึนเนอืงจาก 

1) ค่าใชจ้่ายพิเศษเป็นผลมาจากการระบาดของโรค COVID-19 เช่น ค่าเช่าคลงัสินคา้ ค่าใชจ้่ายในการ

ขนส่ง ค่าใชจ้่ายในการพ่นยา ฆ่าเชือโรค และดแูลสขุอนามยัของพนกังาน 
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2) การเติบโตของธุรกิจในประเทศจีนและธุรกิจอาหาร ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพิมขึน ซึง

สอดคลอ้งปริมาณการขายทีเพิมขึน ค่าใชจ้่ายในการขายและการตลาดทีเพิมขึน เป็นผลมาจากการ

ขยายช่องทางการจาํหน่ายและการสรา้งแบรนดข์องธุรกิจอาหาร 

3) ค่าใชจ้่ายดา้นบุคลากรเพอืรองรบัการขยายธุรกิจ 

 

• ดอกเบียจ่ายทีเพมิขึนเป็นผลมาจากดอกเบยีหุน้กู ้เงินกูร้ะยะยาว และสิทธิการใชสิ้นทรพัยซ์งึสืบเนืองจาก

การเปลียนแปลงการบนัทึกบญัชีตามมาตรฐานบญัชีฉบบัใหม ่

 

• กาํไรต่อหุน้สาํหรบัปี 2563 เป็น 0.04 บาทต่อหุน้ ในขณะทีปี 2562 เป็น 0.08 บาทต่อหุน้ 

 

ธุรกิจแป้ง 

 

• รายไดจ้ากการขายลดลงรอ้ยละ 6 จาก 5,928 ลา้นบาท ในปี 2562 เป็น 5,563 ลา้นบาท ในปี 2563 

ปรมิาณการขายลดลงรอ้ยละ 2 ในขณะทรีาคาขายลดลงประมาณ รอ้ยละ 4 

 

• ปริมาณการส่งออกของอุตสาหกรรมแป้งมันสาํปะหลังของไทยลดลงรอ้ยละ 2 ในขณะทีปริมาณการ

ส่งออกของบริษัทอยู่ในระดบัทีใกลเ้คียงกับปีทีแลว้ ในขณะทีธุรกิจในประเทศเวียดนามมีคาํสงัซือลดลง

เป็นผลมาจากการระบาดของโรค COVID-19 

 

• กาํไรขนัตน้ลดลงรอ้ยละ 1 จากปีทีผ่านมา เป็นผลมาจากราคาวตัถดุิบลดลงรอ้ยละ 2 ในขณะทรีาคาขาย

ลดลงรอ้ยละ 4 

 

• ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารทเีพมิขึนสาเหตุหลกัมาจากการเติบโตของธุรกิจในประเทศจีน ซงึส่งผลให้

มีการเพิมขึนค่าใชจ้่ายในการขนส่ง ค่าใชจ้่ายในการเช่าคลงัสินคา้เพิมขึน และค่าใชจ่้ายในการขนส่งทาง

เรือทมีีอตัราค่าระวางเรือสงูขึนเป็นผลมาจากการระบาดของโรค COVID-19 

 

• กาํไรสทุธิส่วนทีเป็นของผู้ถือหุน้บริษัทฯ สาํหรบัธุรกิจแป้ง ลดลงรอ้ยละ 102 จาก 2 ลา้นบาทในปี 2562 

เป็นขาดทนุ 83 ลา้นบาทในปี 2563 

 

ธุรกิจอาหาร 

 

• รายไดจ้ากการขายเพิมขึนรอ้ยละ 8 จาก 1,453 ลา้นบาทในปี 2562 เป็น 1,567 ลา้นบาทในปี 2563 การ

เพิมขึนของรายไดจ้ากการขายส่วนใหญ่มาจากการส่งออก การขายผ่านช่องทาง Modern trade และ

หน่วยรถเงินสด 

 

• กาํไรขนัตน้อยูใ่นระดบัเดียวกบัปีทผ่ีานมา 
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• กาํไรสทุธิเพมิขึนรอ้ยละ 77 จาก 66 ลา้นบาท เป็น 117 ลา้นบาท 

 

ดร. เศรษฐ์ไสย รายงานความคืบหนา้การเขา้ร่วมแนวร่วมต่อตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทยใหก้บัผูถื้อหุน้

ทราบ ดงันี 

 

ทีประชุมของคณะกรรมการแนวรว่มต่อตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย ครงัที 2/2561 ไดม้ีมติใหก้ารรบัรอง 

บริษัท ไทยวา จาํกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย โดยใบรบัรอง

ดงักล่าวจะมีอายุ 3 ปี ซึงจะครบกาํหนดในเดือนสิงหาคม 2564 ทงันี บริษัทฯ ไดย้ืนขอต่ออายกุารเป็นสมาชิก

ดงักล่าวแลว้ โดยปัจจบุนัอยู่ระหว่างรอผลการอนมุตั ิ

 

บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีการฝึกอบรม และการสือสารอย่างต่อเนืองใหแ้ก่บคุลากรของบรษิัท โดยในปี 2563 ไดม้ีการ

จัดหลักสูตรการต่อตา้นทุจริตคอรร์ัปชัน (Anti-Corruption) ผ่านระบบ E-learning โดยมีวัตถุประสงค์เพือ

เพมิพนูความรู ้ความเขา้ใจอย่างแทจ้รงิ เกียวกบันโยบาย และหลกัปฏิบตัิในการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั 

 

ทงันี บรษิัทยงัคงมีการติดตามและทบทวนมาตรการต่อตา้นการคอรปัชนัอย่างต่อเนือง เพอืใหก้ารนาํมาตรการ

ต่อตา้นคอรปัชนัไปปฏิบตัิมีประสิทธิผล 

 

ดร. เศรษฐ์ไสย ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และผูถื้อหุน้ไดซ้กัถามโดยมีประเด็นคาํถาม/ตอบสรุปไดด้งัน ี

 

นางสาวสภารัตน ์บุญกระพือ  ผู้ถือหุ้น 

 ขอสอบถามเกียวกับผลการดาํเนินงานทีปรากฏใน Annual Report ตน้ทุนขายสินคา้ในปี 2563 หนา้ 7 

กบั หนา้ 14 อยากทราบว่าแตกต่างกนัอย่างไร 

 

นางอรอนงค ์วิชชุชาญ ชแีจงว่า  

 หนา้ 7 เป็นงบผูส้อบบญัชี ส่วนหนา้ 14 เป็น management report มีการจดัหมวดหมู่รายได ้/ ค่าใชจ้่าย

บางประเภทต่างกนั แต่กาํไรสทุธิเท่ากนั 

 

นางสาวสภารัตน ์บุญกระพือ  ผู้ถือหุ้น 

 ถา้เป็นงบทเีป็นแบบ management report กาํไรขนัตน้ของธุรกิจอาหารยงัอยู่ที 32% เท่าเดิมหรือไม ่

 

นางอรอนงค ์วิชชุชาญ ชแีจงว่า  

 กาํไรขนัตน้ของธุรกิจอาหารไม่ไดเ้ปลียนแปลงมาก ยงัอยู่ใน range ประมาณ 30-33% 

 

นางสาวสภารัตน ์บุญกระพือ  ผู้ถือหุ้น 

 กรณีทีชีแจงว่าผูป้ระกอบการหนัมาใชวุ้น้เสน้สดมากขึน อยากทราบว่า ณ ปัจจุบนัสดัส่วนวุน้เสน้สดกับ

วุน้เสน้แหง้ของบรษิัทเป็นอย่างไร และ margin ของ 2 ตวันปัีจจบุนัเป็นอย่างไร 
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นางอรอนงค ์วิชชุชาญ ชแีจงว่า  

 ผู้ประกอบการใชวุ้ ้นเส้นสดมากขึน สัดส่วนประมาณ 60-70% เมือเทียบกับการใช้วุ ้นเส้นแห้ง ส่วน 

margin วุน้เสน้แหง้จะดีกว่าวุน้เสน้สด 

 

นางสาวสภารัตน ์บุญกระพือ  ผู้ถือหุ้น 

 สาํหรบัส่วนธุรกิจอาหารซงึ wholesale สถานการณไ์มค่่อยดีนกั ปัจจบุนัเป็นอยา่งไร 

 

นางอรอนงค ์วิชชุชาญ ชแีจงว่า  

 ณ ปัจจุบนัมีโครงการของรฐับาลทีมาช่วยกระตุน้ใหมี้การจบัจ่ายซอืของจาก channel พวกตลาดสดมาก

ขึน เช่น โครงการคนละครงึของรฐับาล ส่วนธุรกิจในกลุ่ม wholesale กย็งัอยู่ในระดบัดี ไม่ไดล้ดลงมาก 

 

นางสาวสภารัตน ์บุญกระพือ  ผู้ถือหุ้น 

 สาํหรบัธุรกิจแป้งค่อนขา้งผนัผวน  margin ไม่ค่อยดี แต่วา่ธุรกิจอาหาร margin ดี อยากทราบว่า target 

ระยะยาวของสดัส่วนยอดขายแป้งกบัอาหาร เป็นอยา่งไร 

 

นายโฮ เรน ฮวา ชแีจงว่า  

 ขอเรียนชแีจงแนวโนม้ของธุรกิจแป้งและเหตผุลการลดลงของยอดขายของปีทแีลว้ ธุรกิจแป้งของเราไดร้บั

ผลกระทบเป็นเวลาประมาณ 3 เดือนตงัแต่เดือนมีนาคมถึงประมาณเดือนพฤษภาคมสาเหตุหลกัมาจาก

ปัญหาห่วงโซ่อุปทาน ปัญหาการขนส่งซึงเป็นผลกระทบของ COVID ในช่วงแรก ในช่วงครึงหลังของ         

ปีทีแลว้ในแง่ของอปุสงคแ์ละปรมิาณทีมาจากตลาดส่งออกทีสาํคญัของบรษิัท เช่น จีน ไตห้วนั อินโดนีเซยี 

มีปริมาณมากขึน ในปีนีเมือเทียบกับปีทีแลว้แนวโนม้ของธุรกิจแป้งมันเป็นบวก และเราเห็นว่าในดา้น

วตัถดุิบมีแนวโนม้ทดีีขึนเมอืเทียบกบัปีทแีลว้ 

 

เมอืไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามอกี และเนืองจากวาระนีเป็นวาระเพอืรบัทราบ จึงไมม่กีารลงคะแนนเสียงใน

วาระนี ดร. เศรษฐ์ไสย จงึขอใหท้ปีระชมุรบัทราบรายงานกิจการของบรษิัท สาํหรบัปี 2563 

 

ทปีระชมุรบัทราบรายงานกิจการของบรษิัท สาํหรบัปี 2563 

 

วาระท ี3  พิจารณาและอนุมตัิงบการเงนิของบริษทั สาํหรับปีสนิสุด ณ วันท ี 31 ธันวาคม 2563 ซงึผ่านการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญช ี

 

ดร. เศรษฐ์ไสย  รายงานสรุปสาระสาํคญัของงบการเงินของบริษัท สาํหรบัปีสินสุด ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 

ซึงผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นแบบไม่มีเงอืนไขต่อทีประชมุ ตามทีปรากฏในรายงานประจาํปีของบริษัททไีด้

จดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุแลว้ 

 

ดร. เศรษฐ์ไสย ได้เชิญ นางอรอนงค์ วิชชุชาญ Group Chief Financial Officer รายงานงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสรจ็ และงบแสดงฐานะการเงิน สาํหรบัปีสินสดุ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2563 
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นางอรอนงค ์แจง้ใหท้ปีระชมุทราบว่า งบการเงินของบรษิัท สาํหรบัปีสินสดุ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 ไดผ้่าน

การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสียง และกาํกับดแูลกิจการ และคณะกรรมการบรษิัท 

และไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีแลว้ ตามทีปรากฏในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจาํปีทีได้

จัดส่งให้ท่านผู ้ถือหุ้นทุกท่านพรอ้มหนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอต่อ             

ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับปีสินสุด ณ วันที               

31 ธันวาคม 2563 ซงึผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัช ี

 

ดร. เศรษฐ์ไสย ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และผูถื้อหุน้ไดซ้กัถามโดยมีประเด็นคาํถาม/ตอบสรุปไดด้งัน ี

 

นางสาวปิยนุช แซ่เต็ง  ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้ 

 ในงบดลุ หนา้ 20 ตวัเลขมกีารปรบัเพมิขึนมา ขอทราบเหตุผลของการปรบัขึน ว่ามีสาเหตุจากอะไร 

 

นางอรอนงค ์วิชชุชาญ ชแีจงว่า  

 สาเหตมุาจากผลรวมหนีสินทีเพมิขึน ส่วนใหญ่เกิดจากหนสิีนไม่หมนุเวียน ซงึบรษิัทมีการกูเ้พมิขึนเพือใช้

ในกิจการของบรษิัท 

 

นางสาวปิยนุช แซ่เต็ง  ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้ 

 เป็นหนีสินระยะสนัหรอืระยะยาว 

 

นายโฮ เรน ฮวา ชแีจงว่า  

 ขออธิบายเพมิเติมเกียวกบัโครงสรา้งเงนิทนุของบรษิัท รวมถึงกลยทุธในการลงทุน ในส่วนของหนีสินระยะ

ยาวเรามีหุ้นกู ้1 พันลา้นบาทซึงไดอ้อกไปเมือ 2 ปีทีแลว้เป็นหลัก เราจะคงหุ้นกูร้ะยะยาวนีไวแ้ละจะ

หาทางจดัหาเงินทนุใหมเ่พอืมาชาํระหน ีแต่ไมม่ีเจตนาทีจะก่อหนสิีนระยะยาวใหเ้พมิขึนอย่างมีนยัสาํคัญ 

ในแง่ของหนีสินระยะสันเกิดขึนระหว่างปีบา้ง แต่ส่วนใหญ่เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพือใหธุ้รกิจของเรา

ดาํเนินต่อไป และแม้จะมีผลกระทบจาก COVID-19 ในปีทีผ่านมากระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน

โดยรวมก็ยงัคงเป็นบวก 

 

นางอรอนงค ์วิชชุชาญ ชแีจงเพมิเติมว่า  

 ขอชีแจงเพิมเติมว่า หนีสินไม่หมุนเวียนนอกจากเงินกู้ทีเพิมขึนแล้ว ประมาณครึงหนึงเกิดจากการ

เปลียนแปลงมาตรฐานการบญัชีทจีะตอ้งรวมหนีสินตามสญัญาเช่าระยะยาวทีเพมิขึนเขา้มาในงบการเงนิ 

ซงึตวันีก็จะไปชดเชยกับสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนทเีพมิขึนในงบการเงินเหมือนกัน 

 

เมือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซักถาม ดร. เศรษฐ์ไสย จึงเสนอใหท้ีประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาแลว้ลงมติในวาระนี 

ดงันี 
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บริษัท ไทยวา จาํกัด (มหาชน) 
 

     

 

มติ  ทีประชุมมีมติเป็นเอกฉันทด์ว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้และผูร้ับมอบฉันทะซึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนนอนุมตัิงบการเงินของบริษัท สาํหรบัปีสินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 ซึงผ่านการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี โดยมีรายละเอียดของผลการนบัคะแนน ดงัน ี 

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนมุตั ิ 591,739,021 100.00% 

 ไม่อนุมตั ิ - 0.00% 

 บตัรเสีย - 0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 591,739,021 100.00% 
   

 งดออกเสียง -  

รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 591,739,021  

 

หมายเหตุ: * ขอ้บงัคบัของบริษัทระบุว่า มติของทีประชมุผูถื้อหุน้ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของ 

ผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท ี4  พิจารณาและอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผล 

 

ดร. เศรษฐ์ไสย รายงานต่อทีประชมุว่า จากผลการดาํเนินงานในรอบปี 2563 ทผ่ีานมา บรษิัทมีกาํไรสทุธิทงัสิน 

38 ลา้นบาท ตามทีปรากฏในงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของงบการเงินรวม สาํหรบัปีสินสดุ ณ วนัที 31 ธันวาคม 

2563 ซงึผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบรษิัทแลว้       

 

เมือพิจารณาจากกาํไรสุทธิดังกล่าวประกอบกับแผนการขยายงานและข้อตกลงในการชาํระหนีของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนาํเสนอต่อทีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2564 อนุมตัิการจัดสรรเงินกาํไร

สะสม สาํหรบังวดปีสินสดุ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2563 ดงันี 

 

ก) เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรา 0.134 บาทต่อหุน้ สาํหรบั 880,420,930 หุน้ รวมเป็นเงินปันผล

จ่ายทงัสิน 117,976,404.62 บาท 

ข) เงินกาํไรสะสมทเีหลือ ใหเ้ป็นเงินกาํไรสะสมต่อไป 

 

ดร. เศรษฐ์ไสย แจง้ทปีระชมุว่า บรษิัทจะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทีมีรายชอืปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้

ของบรษิัท ณ วนัที 12 พฤษภาคม 2564  ซงึเป็นวนัทคีณะกรรมการกาํหนดใหเ้ป็นวนักาํหนดรายชอืผูถื้อหุน้ทมีี

สิทธิรบัเงินปันผล (Record Date) และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท ี21 พฤษภาคม 2564 
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ทังนี  เงินปันผลทีเสนอใหจ่้ายโดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงานทงัปี สาํหรบัปีสินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 

2563 ดงักล่าวสอดคลอ้งกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 308.3 ของกาํไร

สทุธิของงบการเงินรวมจากผลการดาํเนินงานทงัปี 2563 

 

นอกจากนี บริษัทไดจ้ัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปีไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายครบเต็มจาํนวนรอ้ยละ 10 ของ           

ทนุจดทะเบียนของบรษิัทแลว้ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทขอ้ 48 จึงไม่มีความจาํเป็นตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธิไวเ้ป็นทุน

สาํรองตามกฎหมายอีก  

 

ดร. เศรษฐ์ไสย ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม แต่ไม่มผีูถื้อหุน้ซกัถามในวาระนี 

 

เมอืไม่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถาม ดร. เศรษฐ์ไสย จึงเสนอใหท้ปีระชมุผูถื้อหุน้พจิารณาแลว้ลงมติในวาระน ี

ดงันี 

 

มติ  ทีประชุมมีมติเป็นเอกฉันทด์ว้ยคะแนนเสียงของผู้ถือหุน้และผูร้ับมอบฉันทะ ซึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนนอนุมตัิการจดัสรรเงินกาํไรสะสม สาํหรบังวดปีสินสดุ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2563 ตามที

คณะกรรมการบรษิัทเสนอ โดยมีรายละเอียดของผลการนบัคะแนน ดงัน ี 

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนมุตั ิ 591,739,021 100.00% 

 ไม่อนุมตั ิ - 0.00% 

 บตัรเสีย - 0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 591,739,021 100.00% 
   

 งดออกเสียง -  

รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 591,739,021  

 

หมายเหตุ: * ขอ้บงัคบัของบริษัทระบุว่า มติของทีประชมุผูถื้อหุน้ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของ 

ผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท ี5 พิจารณาและอนุมัติเรอืงเกยีวกับกรรมการของบริษัท 

 

 วาระท ี5.1               เลือกตังกรรมการใหมแ่ทนกรรมการทถีึงกาํหนดออกตามวาระ 

 

ดร. เศรษฐ์ไสย แจง้ใหท้ีประชุมทราบว่า ขอ้บังคับบริษัทขอ้ที 17 กาํหนดว่า ในการลงคะแนนเสียงเลือกตงั

กรรมการถือหุน้แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึงหุน้ต่อหนึงเสียง และผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงทมีี

อยู่ทังหมดเลือกตังบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู ้ใดมากนอ้ย
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เพียงใดไม่ได ้และขอ้บังคบับริษัทขอ้ที 18 กาํหนดว่า ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี ใหก้รรมการออก

จากตาํแหน่งเป็นอตัรา 1 ใน 3 และกรรมการทีออกจากตาํแหน่งไปนนัอาจไดร้บัเลือกตงัเขา้มาเป็นกรรมการ

ใหม่ได ้โดยในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2564 น ีมีกรรมการทีถึงกาํหนดออกตามวาระจาํนวน 5 ท่าน 

ไดแ้ก่  

 

1) นายโฮ กวงจงิ กรรมการ               

2) นายชานคราร ์ชานดราน กรรมการ 

3) นายประทีป เลิศวฒันากิจกลุ กรรมการ 

4) นายชนินทร ์อรรจนานนัท ์ กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกบัดแูลกจิการ  

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และ 

กรรมการกลยทุธธ์ุรกิจ และนวตักรรม 

5) นางสาวพรรณสิรี อมาตยกลุ กรรมการอิสระ และ 

กรรมการกลยทุธธ์ุรกิจ และนวตักรรม 

 

ทงันี ประวตัิโดยย่อของกรรมการทีถึงกาํหนดออกตามวาระทงั 5 ท่าน ปรากฏตามสิงทีส่งมาดว้ย 3.1 และ 3.2 

ของหนงัสือนดัประชมุทไีดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ 

 

ดร. เศรษฐ์ไสย แจง้ทปีระชมุเพมิเติมว่า จากประสบการณ ์ ความรู ้ และการอทุิศตนของกรรมการซงึถึงกาํหนด

ออกตามวาระทงั 5 ท่าน ใหแ้ก่บรษิัททผ่ีานมา คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรนาํเสนอทีประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ 

ประจาํปี 2564 อนุมัติการเลือกตังกรรมการซึงถึงกาํหนดออกตามวาระในคราวนีทัง 5 ท่าน กลับเข้าดาํรง

ตําแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

 

ดร. เศรษฐ์ไสย ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม แต่ไม่มผีูถื้อหุน้ซกัถามในวาระนี 

 

เมือไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม ดร. เศรษฐ์ไสย จึงเสนอใหท้ีประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาแลว้ลงมติในวาระนี 

ดงันี 

 

มติ ทีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผู้รบัมอบฉันทะซึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนอนุมัติการเลือกตังกรรมการซึงถึงกําหนดออกตามวาระในคราวนีทัง 5 ท่าน ได้แก่                    

นายโฮ กวงจิง นายชานคราร ์ชานดราน นายประทีป เลิศวฒันากิจกลุ นายชนินทร ์อรรจนานนัท ์และ

นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึง โดยมี

รายละเอยีดของผลการนบัคะแนนแยกเป็นรายบุคคล ดงันี  
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1) นายโฮ กวงจิง 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนมุตั ิ 589,182,419 99.57% 

 ไม่อนุมตั ิ 2,556,602 0.43% 

 บตัรเสีย - 0.00%  

รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 591,739,021 100.00% 
   

 งดออกเสียง -  

รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 591,739,021  

 

2)    นายชานคราร ์ชานดราน 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนมุตั ิ 589,182,419 99.57% 

 ไม่อนุมตั ิ 2,556,602 0.43% 

 บตัรเสีย - 0.00%  

รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 591,739,021 100.00% 
   

 งดออกเสียง -  

รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 591,739,021  

 

3)  นายประทปี เลิศวัฒนากจิกุล 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนมุตั ิ 589,182,419 99.57% 

 ไม่อนุมตั ิ 2,556,602 0.43% 

 บตัรเสีย - 0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 591,739,021 100.00% 
   

 งดออกเสียง -  

รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 591,739,021  
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4)    นายชนนิทร ์อรรจนานันท ์

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนมุตั ิ 591,739,021 100.00% 

 ไม่อนุมตั ิ - 0.00% 

 บตัรเสีย - 0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 591,739,021 100.00% 
   

 งดออกเสียง -  

รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 591,739,021  

 

5)    นางสาวพรรณสิร ีอมาตยกุล 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนมุตั ิ 591,739,021 100.00% 

 ไม่อนุมตั ิ - 0.00% 

 บตัรเสีย - 0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 591,739,021 100.00% 
   

 งดออกเสียง -  

รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 591,739,021  
 

หมายเหตุ: * ขอ้บงัคบัของบริษัทระบุว่า มติของทีประชุมผูถ้ือหุน้ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของ         

ผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท ี5.2  ค่ าตอบแทนสําหรับกรรมการของบ ริษัท  และกรรมการทีดํารงตําแหน่งใน

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท 

 

ดร. เศรษฐ์ไสย แจง้ใหท้ีประชุมทราบว่า ตามทีทีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2563 เมือวันที 27 เมษายน 

2563 ไดม้ีมติอนุมตัิค่าตอบแทนสาํหรบักรรมการซงึดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึงดาํรง

ตาํแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกับดแูลกิจการ และกรรมการซงึดาํรงตาํแหน่งใน

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน โดยใหม้ีผลตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป และใหมี้ผล

เช่นนีตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าทปีระชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทจะมีมติเป็นอย่างอนื รายละเอียดดงันี 
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ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทน/ 

ครังการประชุม/ท่าน (บาท) 

ประธานกรรมการ 265,000 

กรรมการอิสระ 180,000 

กรรมการทีมิไดเ้ป็นผูบ้รหิาร 180,000 

กรรมการทเีป็นผูบ้รหิาร  159,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกบัดแูลกจิการ 90,000 

กรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกบัดแูลกจิการ 48,000 

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 90,000 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 48,000 

 

ทงันี บรษิัทไม่มีการจ่ายสิทธิประโยชนอื์นใด นอกเหนือจากคา่ตอบแทนดงักล่าวขา้งตน้ใหแ้ก่คณะกรรมการ

บรษิัท และคณะกรรมการชดุย่อย 

 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดท้บทวนค่าตอบแทนทีไดร้บัอนุมตัิตามมติทีประชมุสามญัผูถื้อ

หุน้ ประจาํปี 2563 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเมือเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงขอบเขตความ

รับผิดชอบของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในแต่ละตาํแหน่งและเสนอแนะให้คง

ค่าตอบแทนในอัตราเดิมตามมติทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 สาํหรับคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสียง และกาํกับดูแลกิจการ รวมทงัคณะกรรมการสรรหา และกาํหนด

ค่าตอบแทน นอกจากนนัยงัไดเ้สนอแนะใหค้ณะกรรมการนาํเสนอทปีระชมุผูถื้อหุน้พจิารณาอนมุตัิค่าตอบแทน

คณะกรรมการกลยทุธธ์ุรกิจ และนวตักรรม โดยใหม้ีผลตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป และใหม้ีผลเป็น

เช่นนีตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าทปีระชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทจะมีมติเป็นอย่างอนื รายละเอยีดดงันี 

 

ตาํแหน่ง 

ค่าตอบแทน/ 

ครังการประชุม/ท่าน (บาท) 

2564 2563(1) 

ประธานกรรมการ 265,000 265,000 

กรรมการอิสระ 180,000 180,000 

กรรมการทีมิไดเ้ป็นผูบ้รหิาร 180,000 180,000 

กรรมการทเีป็นผูบ้รหิาร  159,000 159,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกบัดแูลกจิการ 90,000 90,000 

กรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกบัดแูลกจิการ 48,000 48,000 

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 90,000 90,000 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 48,000 48,000 

กรรมการกลยทุธธ์ุรกิจและนวตักรรม 30,000(2) - 
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หมายเหต:ุ (1) ค่าตอบแทนทไีดร้บัการอนมุตัิตามมติทีประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2563 
(2) ประมาณการค่าตอบแทนกรรมการทงัปี เป็นจาํนวนเงินทงัสินไม่เกิน 1 ลา้นบาท 

 

ทงันี ไม่มีการจ่ายสิทธิประโยชนอื์นๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนดงักล่าวขา้งตน้ใหแ้กค่ณะกรรมการบรษิัทและ

คณะกรรมการชดุย่อยทกุชดุ 

 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนําเสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2564 อนุมัติให้คงค่าตอบแทน

กรรมการสาํหรบักรรมการซงึดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการบรษิัท กรรมการซงึดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการ

ตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกบัดแูลกิจการ และกรรมการซงึดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน ตามมติทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 รวมทังนาํเสนอทีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ 

ประจาํปี 2564 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการซึงดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการกลยุทธธ์ุรกิจ 

และนวตักรรม โดยใหม้ีผลตงัแต่วันที 1 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป และใหมี้ผลเป็นเช่นนีตลอดไปในแต่ละปี 

จนกว่าทปีระชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทจะมีมติเป็นอย่างอนื รายละเอียดตามการเสนอแนะของกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 

 

ดร. เศรษฐ์ไสย ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม แต่ไม่มผีูถื้อหุน้ซกัถามในวาระนี 

 

เมอืไม่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถาม ดร. เศรษฐ์ไสย จึงเสนอใหท้ปีระชมุผูถื้อหุน้พจิารณาแลว้ลงมติในวาระน ี

ดงันี 

 

มติ ทีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนคะแนนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้และ      

ผูร้บัมอบฉันทะซึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิใหค้งค่าตอบแทนกรรมการสาํหรบั

กรรมการซึงดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึงดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการ

ตรวจสอบ บริหารความเสียง และกาํกับดูแลกิจการ และกรรมการซงึดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการ

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ตามมติทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 และอนุมัติ

ค่าตอบแทนสาํหรบักรรมการซงึดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการกลยุทธธ์ุรกิจ และนวตักรรม โดยใหม้ี

ผลตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป และใหม้ีผลเป็นเช่นนีตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าทีประชมุ

ผู้ถือหุ้นของบริษัท จะมีมติเป็นอย่างอืน ทังนี ไม่มีการจ่ายสิทธิประโยชน์อืนๆ นอกเหนือจาก

ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างตน้ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด โดยมี

รายละเอยีดตามทเีสนอทุกประการ และมีรายละเอียดของผลการนบัคะแนน ดงัน ี 
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บริษัท ไทยวา จาํกัด (มหาชน) 
 

     

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนมุตั ิ 591,739,021 100.00% 

 ไม่อนุมตั ิ - 0.00% 

 งดออกเสียง - 0.00% 

 บตัรเสีย - 0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 591,739,021 100.00% 

 

หมายเหตุ: * ขอ้บงัคบัของบรษิัทระบุว่า มติของทปีระชมุผูถื้อหุน้ในการกาํหนดค่าตอบแทนใดๆ ทจีะจ่ายใหแ้ก่

กรรมการ ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ ซึงมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท ี6 พิจารณาและอนุมตัิการแต่งตงัผู้สอบบัญชี และการกาํหนดค่าสอบบัญชี สาํหรับปี 2564 

  

ดร. เศรษฐ์ไสย แจง้ต่อทีประชุมว่า จากการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสียง และ

กาํกบัดแูลกิจการ คณะกรรมการบรษิัท จึงเห็นสมควรนาํเสนอต่อทปีระชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 อนุมตัิ

การแต่งตัง นางสาวรุง้นภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3516 และ/หรือ นางสาวพิมพใ์จ     

มานิตขจรกิจ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4521 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต

เลขที 5659 และ/หรือ นางสาวสมุนา พนัธพ์งษ์สานนท ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที 5872 ของบรษิัท สาํนกังาน 

อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทสาํหรบัปี 2564 โดยกาํหนดค่าสอบบญัชีสาํหรบัปี 2564 เป็นจาํนวนเงิน

ทงัสินไม่เกิน 2,133,900 บาท ซึงเป็นจาํนวนทีนอ้ยกว่าค่าสอบบญัชีทีไดร้บัอนุมตัิจากทีประชมุสามัญผูถื้อหุน้ 

ประจาํปี 2563 ทงันี ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีมีเพียงค่าสอบบญัชีเท่านนั   

       

ทงันี ประวตัิโดยย่อของผูส้อบบญัชีทงั 4 ท่าน ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทกุท่านแลว้ ปรากฏตามสิงทีส่งมาดว้ย 6 ของ

หนงัสือนดัประชมุ 

 

ดร. เศรษฐ์ไสย ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม แต่ไม่มผีูถื้อหุน้ซกัถามในวาระนี 

 

เมอืไม่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถาม ดร. เศรษฐ์ไสย จึงเสนอใหท้ปีระชมุผูถื้อหุน้พจิารณาแลว้ลงมติในวาระน ี

ดงันี 

 

มติ ทีประชุมมีมติเป็นเอกฉันทด์ว้ยคะแนนเสียงของผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ ซึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตังผู ้สอบบัญชี และการกาํหนดค่าสอบบัญชี สาํหรับปี 2564 ตาม

รายละเอยีดทเีสนอโดยคณะกรรมการบรษิัท โดยมีรายละเอียดของผลการนบัคะแนน ดงัน ี  
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บริษัท ไทยวา จาํกัด (มหาชน) 
 

     

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนมุตั ิ 591,739,021 100.00% 

 ไม่อนุมตั ิ - 0.00% 

 บตัรเสีย - 0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 591,739,021 100.00% 
  

 งดออกเสียง -  

รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 591,739,021  

 

หมายเหตุ: * ขอ้บงัคบัของบริษัทระบุว่า มติของทีประชมุผูถื้อหุน้ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของ         

ผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท ี7 พิจารณาเรอืงอนืๆ ทเีหมาะสม ถ้ามี 

 

ดร. เศรษฐ์ไสย ไดส้อบถามผูถื้อหุน้ว่า มีผูถ้ือหุน้ท่านใดประสงคจ์ะเสนอเรอืงอนืใดเขา้สู่ทปีระชมุหรือไม่  

 

ดร. เศรษฐ์ไสย ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามในเรืองอืนๆ  และผูถื้อหุน้ไดซ้ักถามโดยมีประเด็นคาํถาม/ตอบ

สรุปไดด้งัน ี

 

นางสาวปิยนุช แซ่เต็ง  ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้ 

 ในรายงานประจาํปีมกีล่าวถึง new product อยากทราบว่าเป็นอะไร แลว้มีแนวโนม้เป็นอยา่งไร 

 

นายโฮ เรน ฮวา ชแีจงว่า  

 ขอตอบคาํถามโดยเน้นที 3 ประเด็นหลัก ดังนี ในส่วนของธุรกิจอาหาร เรามีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่

ต่อเนืองทกุไตรมาสโดยมีผลิตภณัฑอ์าหารหลากหลายประเภทในรูปแบบบรรจภุณัฑท์แีตกต่างกนัสาํหรบั

ทังตลาดในและต่างประเทศ ยกตัวอย่าง เช่น เราไดเ้ปิดตัวผลิตภัณฑว์ุน้เสน้กึงสาํเร็จรูปทวัประเทศใน      

7-11 และยังส่งออกไปยงัรา้นคา้ปลีกรายใหญ่ในต่างประเทศ สาํหรบัดา้น B2B เราไดเ้ปิดตวัผลิตภณัฑ์

มูลค่าสูงต่างๆ อย่างต่อเนืองซงึรวมถึงแป้งดัดแปร ส่วนประกอบในผลิตภัณฑอื์นๆ และกลูโคสอินทรีย ์

และในส่วนทีสาม ในแง่ของความพยายามดา้น R&D เรากาํลงัใชค้วามพยายามอย่างมากเพือใหใ้นอีก

ไม่กีปีขา้งหนา้ เราจะสามารถใชป้ระโยชนใ์นดา้นนวัตกรรมทีแตกต่างกันมากขึนของบริษัท ซึงรวมถึง

โปรตีนจากพืช พลาสติกชีวภาพ และส่วนผสมใหม่ๆ สิงเหล่านีจะตอ้งใช้เวลาในการพัฒนาและทาํ

การตลาด แต่ก็จัดเป็นส่วนหนึงของกลยุทธ์ระยะยาวทีชัดเจนมากในการสร้างสรรค์สิงใหม่ๆ ใน

แพลตฟอรม์ใหม่และพนืทใีหม่ ๆ 
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บริษัท ไทยวา จาํกัด (มหาชน) 
 

     

 

นางสาวสภารัตน ์บุญกระพือ  ผู้ถือหุ้น 

 อยากทราบวา่ R&D อยู่ในงบลงทนุ 300 ลา้นหรือไม่ แลว้มจีาํนวนเป็นประมาณเท่าไร 

 

นายโฮ เรน ฮวา ชแีจงว่า  

 พูดอย่างกวา้ง ๆ ในแง่ของการวิจยัและพฒันาเรามีสองประเภท ประเภทแรกส่วนใหญ่หมายถึงงบลงทนุ 

CAPEX สาํหรบัปีหนา้เรามุ่งเนน้ไปทีโครงการใหม่ ตวัอย่างเช่น เราไดเ้ปิดตวัผลิตภณัฑใ์หม ่และปรบัปรุง

โรงงานแป้งดดัแปร นาํตาลกลโูคส และการผลิตเสน้ก๋วยเตยีวประเภทต่างๆ ในแง่ของการวิจยัและพฒันา

ในระยะยาวมุ่งเนน้ไปทีการสรา้งเสริมความสามารถและการพฒันาความรูท้างเทคนิค ซึงสิงเหล่านีตอ้ง

ไดร้บัความรว่มมือจากหลายฝ่าย  ดงันนั เราจึงทาํงานรว่มกบัมหาวิทยาลยัชนันาํในประเทศไทย เช่น จฬุา

และเกษตรศาสตร ์รวมถึงสถาบนัต่างๆ เช่น A-star ในสิงคโปร ์

 

หลงัจากไมมี่ผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม และเสนอเรอืงอนืใดต่อทีประชมุเพอืพจิารณาอกี ดร. เศรษฐ์ไสย ไดส่้งทปีระชมุกลบั

ใหป้ระธานฯ ทปีระชมุ 

ประธานฯ กล่าวขอบคณุผูถื้อหุน้ทกุท่านทีมาประชมุ และกลา่วปิดประชมุ   

 

ปิดประชมุเวลา 11.13 น. 

 

 

 

(นายโฮ กวงปิง)                    

ประธานทีประชมุ 

 

 

 

(นางสาวมณี ลือประเสรฐิ) 

ผูบ้นัทึกการประชมุ 
 

 

 

 


