
 

 

บริษัท ไทยวา จาํกดั (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุน้ ประจาํปี 2565 

 

 

ประชมุเมือวนัศกุรท์ ี22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) โดยมีสถานทคีวบคมุ

ระบบการประชุม สาํหรบัการถ่ายทอดสด ณ หอ้งจามจุรี ชนั 11 อาคารไทยวา 2 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ เลขที 21/100 ถนน

สาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

 

นายโฮ กวงปิง ประธานกรรมการบรษิัท ทาํหนา้ทีประธานทีประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2565 (“ประธานฯ”)   

 

ประธานฯ แถลงต่อทปีระชมุว่า มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุจาํนวน 165 ท่าน นบัจาํนวนหุน้ได ้588,063,660 หุน้ 

คิดเป็นรอ้ยละ 66.79 ของจาํนวนหุน้ทจีาํหนา่ยไดแ้ลว้ทงัหมดจาํนวน 880,420,930 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของ

บรษิัท ประธานฯ กล่าวเปิดประชมุ  

 

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

บรษิัท กล่าวแนะนาํกรรมการของบรษิัท Group Chief Financial Officer ทปีรกึษากฎหมาย และผูส้อบบญัชีของบรษิัท ซงึไดเ้ขา้

รว่มประชมุ พรอ้มทงันาํเสนอวาระต่างๆ ตงัแต่วาระท ี1 จนถงึวาระที 9 และทกุๆ วาระการประชมุต่อทปีระชมุเป็นภาษาไทย  

 

ดร. เศรษฐ์ไสย ไดแ้นะนาํกรรมการ Group Chief Financial Officer ทปีรกึษากฎหมาย และผูส้อบบญัชีของบรษิัท ซงึไดเ้ขา้รว่ม

ประชมุ ดงันี 

 

กรรมการ 

 

1. นายวุฒิพล สรุยิาภิวฒัน ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกับดแูลกิจการ  

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการกลยทุธธ์ุรกิจและนวตักรรม 

2. ดร. ชิงชยั หาญเจนลกัษณ ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกับดแูลกิจการ    

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และ 

กรรมการกลยทุธธ์ุรกิจและนวตักรรม 

3. นายชนินทร ์อรรจนานนัท ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกบัดแูลกิจการ  

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการกลยทุธธ์ุรกิจและนวตักรรม 

4. นายสภุคั ศิวะรกัษ์  

 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกบัดแูลกิจการ 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการกลยทุธธ์ุรกิจและนวตักรรม 

5. นางสาวพรรณสิรี อมาตยกลุ กรรมการอสิระ และ กรรมการกลยทุธธ์ุรกิจและนวตักรรม 

6. นางสพุตัรา เป้าเปียมทรพัย ์ กรรมการอสิระ และ กรรมการกลยทุธธ์ุรกิจและนวตักรรม 

7. นายชานคราร ์ชานดราน กรรมการ 

8. นายโฮ เรน ฮวา กรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร 
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9. นายอาํนาจ สขุประสงคผ์ล กรรมการ  

 

กรรมการทเีข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส ์

 

1. นายเอเรียล พี วีรา่  กรรมการ 

2. นางโฮ เรน ยงุ กรรมการ 

3. นายประทีป  เลิศวฒันากิจกลุ กรรมการ  

 

Group Chief Financial Officer 

นางอรอนงค ์วิชชุชาญ 

 

ทปีรึกษากฏหมาย 

นางสาววีระนชุ ธรรมาวรานคุปุต ์ และทีมงาน จากบรษิัท วีระวงค,์ ชินวฒัน ์ และพารท์เนอรส์ จาํกดั ซงึจะทาํหนา้ทีทปีรกึษา

กฎหมาย รวมทงัตรวจสอบกระบวนการลงทะเบียนและการนบัคะแนนเสียงสาํหรบัการประชมุครงันี 

 

ผู้สอบบัญช ี

นางสาวรุง้นภา เลิศสวุรรณกลุ จากบรษิัท สาํนกังาน อวีาย จาํกดั ผูส้อบบญัชีของบรษิัท 

 

บรษิัทมีกรรมการทงัหมด 15 ทา่น เขา้รว่มประชมุ ณ สถานทจีดัประชมุ 11 ท่าน และเขา้รว่มประชมุผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์3 ท่าน 

คิดเป็นสดัส่วนของกรรมการทเีขา้รว่มประชมุรอ้ยละ 93.33  

 

ก่อนทีจะนําเสนอวาระต่างๆ ดร. เศรษฐ์ไสย ได้ขอให้เลขานุการบริษัทชีแจ้งให้ทีประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียง

ลงคะแนนสาํหรบัการประชมุนี  

 

นางสาวมณี ลือประเสรฐิ เลขานกุารบรษิัท แจง้ใหที้ประชมุทราบถึงวิธีปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียง

สาํหรบัการประชมุนี ดงันี 

 

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้ มาตรา 102 ประกอบมาตรา 33 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจาํกดั 

พ.ศ. 2535 (รวมทงัทีมีการแกไ้ขเพมิเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกดั”) กาํหนดไวว้า่ ผูถื้อหุน้แต่ละคนมีคะแนน

เสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ทีตนถือ หรือ หนึงหุน้ต่อหนงึเสียง 

 

2. ผูถื้อหุน้ทีเขา้ประชุมดว้ยตนเอง และผูร้บัมอบฉันทะทีไดร้บัมอบหมายใหอ้อกเสียงลงคะแนน เมือประธานแจง้ใหอ้อกเสียง

ลงคะแนน ขอใหที้ประชุมลงมติโดยออกเสียงลงคะแนนเสียงตามวาระทเีกียวขอ้ง สาํหรบัผูถ้ือหุน้ทีประสงคจ์ะออกเสียง “ไม่

อนุมตัิ” หรือ“งดออกเสียง” กรุณากดปุ่ มสญัลกัษณรู์ปกราฟ โดยเลือกวาระนนัๆ หรือ กดทีแถบแสดงสถานะการประชมุของ
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วาระนนั และใหท้าํเครอืงหมายในช่อง “ไม่อนุมตัิ” หรือ“งดออกเสียง” ในโปรแกรมการลงคะแนน เฉพาะกรณีคสัโตเดียนโปรด

ระบุจาํนวนคะแนนเสียงในแต่ละช่องทีท่านประสงคจ์ะลงคะแนน 

 

3. ผูร้บัมอบฉันทะทีไดร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ โดยในหนงัสือมอบฉันทะทีส่งมานนั ผูถ้ือหุน้ไดอ้อกเสียงลงคะแนนไวล่้วงหนา้

ในทุกวาระก่อนเรมิการประชมุแลว้ ผูร้บัมอบฉันทะท่านนนัไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนนในระหว่างการประชมุ เนืองจากบรษิัท

ไดเ้ก็บและบนัทึกการออกเสียงลงคะแนนตามทรีะบุในหนงัสือมอบฉันทะแลว้  

 

4. ผูถื้อหุน้ทีมาประชมุดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉันทะ (ยกเวน้กรณีผูล้งทนุต่างประเทศทีแตง่ตงัใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็น

ผูร้บัฝากและดแูลหุน้) ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได ้ กล่าวคือ ตอ้งออกเสียงลงคะแนนดว้ยจาํนวน

คะแนนเสียงทงัหมดของทา่นวา่ “อนมุตั”ิ หรือ “ไม่อนุมตั”ิ หรือ “งดออกเสียง” เท่านนั  

 

5. คสัโตเดียนทีไดร้บัแต่งตงัโดยผูล้งทุนในต่างประเทศ สามารถออกเสียงลงคะแนนทงัหมด หรือแบ่งการออกเสียงลงคะแนนใน

แต่ละวาระได ้กล่าวคือ สามารถแบ่งจาํนวนคะแนนเสียงที “อนุมัติ” จาํนวนคะแนนเสียงที “ไม่อนุมัติ” และจาํนวนคะแนน

เสียงที “งดออกเสียง” ได ้ 

 

6. ในการลงคะแนนเสียงสาํหรบัทุกวาระ หากไม่มีผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง บริษัทจะถือ

ว่าผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเห็นชอบหรือเห็นดว้ยตามจาํนวนเสียงของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะต่อมติทนีาํเสนอ 

 

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

ผูเ้ขา้รว่มประชมุในแต่ละวาระ และคะแนนเสียงส่วนทเีหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงทเีห็นดว้ย 

 

8. ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 และข้อ 37 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด กําหนดว่ามติของทีประชุมผู้ถือหุ้นให้

ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัน ี

 

ในกรณีปกติซึงไดแ้ก่วาระที 1, 3, 4, 5, 6 และ 8 ของหนงัสือนดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครงันี ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของ     

ผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานกรรมการซึงเป็นประธานในทีประชุมออก

เสียงเพมิขึนอีกเสียงหนึงเป็นเสียงชขีาด 

 

หากเป็นกรณีการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในวาระที 7 ใหถ้ือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียง

ทงัหมดของผูถ้ือหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงคะแนน 

 

9. คะแนนเสียงของจาํนวนผูถ้ือหุน้ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนืองจากการล็อกอินเขา้ประชมุของผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ

ไม่พรอ้มกนั ดงันนั จาํนวนผูเ้ขา้รว่มประชมุในแต่ละวาระจงึอาจมีการเปลียนแปลงและอาจไม่เท่ากนั 

 

10. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชมุซกัถามในประเด็นทีเกียวขอ้งกับวาระนนัๆ ตามความ

เหมาะสม 
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ในกรณีทีผูถื้อหุน้มีคาํถามหรือความเห็นทีนอกเหนือจากวาระทีกาํลงัพิจารณาอยู่ ขอใหน้าํไปสอบถาม หรือใหค้วามเห็นในวาระ

อนืๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม 

 

เพือใหส้อดคลอ้งกับการกาํกับดูแลกิจการทีดีและเพือความโปร่งใส ดร. เศรษฐ์ไสย แจง้ต่อทีประชุมว่า บริษัทไดม้อบหมายให ้

บริษัท วีระวงค,์ ชินวัฒน ์และพารท์เนอรส์ จาํกัด  ทาํหนา้ทีทีปรกึษากฎหมาย และตรวจสอบกระบวนการลงทะเบียนและการนบั

คะแนนเสียงของทปีระชมุ  

 

ดร. เศรษฐ์ไสย ไดเ้รมิการประชมุตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน ี

 

วาระท ี1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2564 

 

ดร. เศรษฐ์ไสย ไดเ้สนอทปีระชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 ซงึไดส่้งสาํเนาให้

ท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านพรอ้มหนังสือนัดประชุมแลว้ ดร. เศรษฐ์ไสย แจง้ทีประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

นาํเสนอทปีระชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564  

 

ดร. เศรษฐ์ไสย ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม แต่ไมม่ผีูถื้อหุน้ซกัถามในวาระนี 

 

เมอืไม่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถาม ดร. เศรษฐ์ไสย จึงขอใหท้ปีระชมุพิจารณาแลว้ลงมติในวาระนี ดงันี 

 

มติ ทีประชุมมีมติเป็นเอกฉันทด์ว้ยคะแนนเสียงของผู้ถือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2564 โดยมีรายละเอียดของผลการนับ

คะแนน ดงัน ี 

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนมุตั ิ 586,736,705 100.00% 

 ไม่อนุมตั ิ - 0.00% 

 บตัรเสีย - 0.00%   

รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 586,736,705 100.00% 
   

 งดออกเสียง 3,255,500  

รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 589,992,205  

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของทีประชุมผู ้ถือหุน้ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของ 

ผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท ี2 พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษทั สาํหรับปี 2564 

 

ดร. เศรษฐ์ไสย ไดเ้ชิญ นายโฮ เรน ฮวา กรรมการ และ ประธานเจา้หนา้ทบีรหิาร รายงานกจิการของบรษิัท สาํหรบัปี 

2564 ใหท้ปีระชมุทราบ 

 

นายโฮ เรน ฮวา ไดร้ายงานผลการดาํเนินงานของบรษิัท ไทยวา จาํกัด (มหาชน) สาํหรบัปี 2564 โดยมีรายละเอียด

ตามทปีรากฏในรายงานประจาํปี 2564 ทไีดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้มหนงัสือนดัประชมุแลว้ ซงึสามารถสรุปได ้

ดงันี 

 

ผลการดาํเนินงานของบริษทัสาํหรับปี 2564 

 

ภาพรวม 

 

• ยอดขายรวมของบรษิทัเพมิขึน รอ้ยละ 28 จาก 7,090 ลา้นบาท เป็น 9,100 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการเพมิขึน

ของยอดขายธุรกิจแป้งมนัสาํปะหลงั รอ้ยละ 32 ในขณะทธีุรกิจอาหารเติบโต รอ้ยละ 13 เมือเปรียบเทียบกบัปี

ทผ่ีานมา 

 

• อัตรากาํไรขนัตน้ของบริษัทเพิมขึนรอ้ยละ 4 เป็นผลมาจากการเพิมขึนของอัตรากาํไรขันตน้ของธุรกิจแป้ง       

มนัสาํปะหลงัรอ้ยละ 5 ในขณะทีอตัรากาํไรขนัตน้ของธุรกิจอาหารลดลงรอ้ยละ 1 เมือเปรียบเทียบกับปีทีผ่าน

มา 

 

• ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารเพมิขึน ส่วนใหญ่เนืองมาจาก 

1) ปริมาณการขายทีเพิมขึนของธุรกิจแป้งมันสาํปะหลังและธุรกิจอาหาร ส่งผลใหค้่าใชจ้่ายในการขนส่ง

เพิมขึน ประกอบกับค่าระวางเรือทีไดร้บัผลกระทบจากค่าเชือเพลิงทีเพิมสูงขึนและค่าขนส่งทางทะเลที

เพมิขึนอย่างมีนยัสาํคญั 

2) ค่าใชจ่้ายพเิศษเป็นผลมาจากการระบาดของโรค COVID-19 เช่น มาตรการป้องกันควบคมุโรคในพนืที

เฉพาะของโรงงาน ค่าใชจ่้ายในการพน่ยา ฆ่าเชอืโรค และดแูลสขุอนามยัของพนกังาน 

3) ค่าใชจ้่ายดา้นบุคลากรเพอืรองรบัการขยายธุรกิจ และการจ่ายโบนสัพนกังานตามผลการปฏิบตัิงาน 

 

• ค่าใชจ้่ายทางการเงินเพมิขึน มีผลมาจากดอกเบียรบัลดลง ในขณะทดีอกเบียจ่ายสงูขนึ 

 

• กาํไรต่อหุน้สาํหรบัปี 2564 เป็น 0.37 บาทต่อหุน้ ในขณะทีปี 2563 เป็น 0.04 บาทต่อหุน้ 
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ธุรกิจแป้ง 

 

• รายไดจ้ากการขายเพมิขึนรอ้ยละ 32 จากเดิม 5,563 ลา้นบาท ในปี 2563 เป็น 7,356 ลา้นบาท ในปี 2564 

ปรมิาณการขายเพมิขึนรอ้ยละ 14 ในขณะทรีาคาขายเพิมขึนประมาณ รอ้ยละ 16 

 

• อตัรากาํไรขนัตน้เพิมขึนรอ้ยละ 5 เป็นผลมาจากราคาขายเฉลียทีเพิมขึนมากกว่าการเพิมขึนของราคาตน้ทุน

วตัถดุิบ 

 

• ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารทีเพมิขึนสาเหตหุลกัมาจากปรมิาณการขายทีเพมิขึน ค่าระวางเรือและค่าขนสง่

ทีเพิมสงูขึน รวมทงัค่าใชจ้่ายทีเกิดขึนครงัเดียวซงึเกียวขอ้งกับการระบาดของโรค COVID-19 ไดแ้ก่ มาตรการ

ป้องกนัควบคมุโรคในพืนทเีฉพาะของโรงงาน และการจ่ายโบนสัพนกังานตามผลการปฏิบตัิงาน 

 

• กาํไรสทุธิเพมิขึนเป็น 213 ลา้นบาท ในปี 2564 ในขณะทปีี 2563 มีผลขาดทนุ 86 ลา้นบาท 

 

ธุรกิจอาหาร 

 

• รายไดจ้ากการขายเพิมขึนรอ้ยละ 13 จาก 1,567 ล้านบาทในปี 2563 เป็น 1,767 ลา้นบาทในปี 2564 การ

เพมิขึนของรายไดจ้ากการขายส่วนใหญ่มาจากการขายภายในประเทศและการส่งออก 

 

• กาํไรขนัตน้ลดลงรอ้ยละ 1 เป็นผลจากการเพมิขึนของราคาตน้ทุนวตัถดุิบ 

 

• กาํไรสทุธิเพมิขึนรอ้ยละ 22 จาก 121 ลา้นบาท เป็น 148 ลา้นบาท 

 

ดร. เศรษฐ์ไสย รายงานความคืบหนา้การเขา้ร่วมแนวร่วมต่อตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทยใหก้ับผูถื้อหุน้ทราบ 

ดงันี 

 

ทีประชุมของคณะกรรมการแนวร่วมต่อตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย ประจาํไตรมาสที 1/2564 ไดม้ีมติใหต้่อ

อายุการรบัรอง บริษัท ไทยวา จาํกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย โดย

ใบรบัรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันทีมีมติให้การรบัรอง ในวันที 30 มิถุนายน 2564 ครบกาํหนดอายุการ

รบัรอง 3 ปี ในวนัท ี30 มิถนุายน 2567 

 

บริษัทไดจ้ัดใหม้ีการฝึกอบรม และการสือสารอย่างต่อเนืองใหแ้ก่บุคลากรของบริษัท โดยในปี 2564 ไดมี้การจัด

หลักสูตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) ผ่านระบบ E-learning โดยมีวัตถุประสงคเ์พือเพิมพูน

ความรู ้ความเขา้ใจอย่างแทจ้รงิ เกียวกบันโยบายและหลกัปฏิบตัิในการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั 
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ทังนี บริษัทยังคงมีการติดตามและทบทวนมาตรการต่อตา้นการคอรปัชนัอย่างต่อเนือง เพือใหก้ารนาํมาตรการ

ต่อตา้นคอรปัชนัไปปฏิบตัิมีประสิทธิผล 

 

ดร. เศรษฐ์ไสย ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซักถาม มีผูถื้อหุน้ซักถาม แต่ดว้ยระบบอินเตอรเ์น็ตของผูถ้ือหุ้นขัดข้อง        

ดร.เศรษฐ์ไสย จึงแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถามทางอีเมล 

 

เมอืไม่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถามอีก และเนืองจากวาระนเีป็นวาระเพอืรบัทราบ จงึไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระ

น ีดร. เศรษฐ์ไสย จึงขอใหท้ปีระชมุรบัทราบรายงานกิจการของบรษิัท สาํหรบัปี 2564 

 

ทปีระชมุรบัทราบรายงานกิจการของบรษิัท สาํหรบัปี 2564 

 

วาระท ี3  พิจารณาและอนุมตัิงบการเงนิของบริษทั สําหรับปีสนิสุด ณ วันท ี31 ธันวาคม 2564 ซงึผ่านการตรวจสอบ

จากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญช ี

 

ดร. เศรษฐ์ไสย  รายงานสรุปสาระสาํคญัของงบการเงินของบริษัท สาํหรบัปีสินสุด ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 ซึง

ผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นแบบไม่มีเงือนไขต่อทีประชุม ตามทีปรากฏในรายงานประจาํปีของบริษัททีไดจ้ัดส่ง

ใหก้บัผูถ้ือหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุแลว้ 

 

ดร. เศรษฐ์ไสย ไดเ้ชิญ นางอรอนงค ์วิชชุชาญ Group Chief Financial Officer รายงานงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

และงบแสดงฐานะการเงิน สาํหรบัปีสินสดุ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2564 

 

นางอรอนงค ์แจง้ใหท้ีประชมุทราบว่า งบการเงินของบริษัท สาํหรบัปีสินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 ไดผ่้านการ

สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสียง และกาํกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัท และได้

ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีแลว้ ตามทีปรากฏในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจาํปีทีไดจ้ดัส่งให้ท่าน     

ผูถื้อหุน้ทุกท่านพรอ้มหนงัสือเชิญประชุมแลว้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนาํเสนอต่อทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจําปี 2565 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับปีสินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 ซึงผ่านการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี 

 

ดร. เศรษฐ์ไสย ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และผูถื้อหุน้ไดซ้กัถามโดยมีประเด็นคาํถาม/ตอบสรุปไดด้งัน ี

 

นายวาสนิ วังสด์่าน ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้  

 ในปี 2564 ผลิตภณัฑใ์ดของธุรกจิอาหารททีาํใหร้ายไดเ้ติบโตขึนมาก 
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นายโฮ เรน ฮวา ชแีจงว่า  

 ผมขออธิบายถึง 3 ปัจจยัทีทาํใหธุ้รกิจอาหารเติบโตขึน ปัจจยัแรกคือโดยพืนฐานแลว้ผลิตภณัฑห์ลกัของธุรกิจ

อาหารของเราคือสินคา้อุปโภคบริโภคทีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตทีใชใ้นชีวิตประจาํวนัทุกครัวเรือนทัวประเทศ

ไทยและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

 

ในช่วง 2 ปีทีผ่านมา ผลกระทบจากโควิดทาํให้มีการล็อกดาวน์หลายครังในประเทศไทยและต่างประเทศ 

อย่างไรก็ตาม เรามุ่งเนน้ไปทกีารสรา้งส่วนแบ่งทางการตลาดอย่างต่อเนืองและส่งมอบสินคา้ใหแ้กผู่บ้รโิภคผ่าน

การขาย การตลาด และการจดัจาํหน่ายทดีีขึน 

 

ปัจจยัท ี2 คือ เรามีการลงทุน และการส่งออกผลิตภณัฑอ์าหารของบรษิัท ไม่ว่าจะเป็นวุน้เสน้ ก๋วยเตียว ผดัไทย 

และผลิตภณัฑพ์รอ้มรบัประทาน เพมิขึนเกือบสามเท่าเมอืเทียบกบั 3-4 ปีทีแลว้ 

 

ปัจจยัสดุทา้ยคือในช่วง 2 ปีทีผ่านมา เราไดล้งทนุและสรา้ง portfolio และ SKU ทแีข็งแกรง่มากผ่านทกุชอ่งทาง

ในประเทศไทย เช่น ที 7/11 หรือ Makro หรือ Big C หรือแม้แต่ Villa Market ผู้บริโภคจะสามารถพบเห็น

ผลิตภณัฑอ์าหารของบรษิัทฯ ไดม้ากขึนกว่า 3 ปีทีแลว้ 

 

และสุดท้ายปัจจัยเล็ก ๆ แต่เป็นปัจจัยสาํคัญ ในช่วงเวลาทียากลาํบากของสถานการณ ์COVID บริษัทได้

บริจาคผลิตภัณฑข์องกลุ่มธุรกิจอาหาร รวมทังเงินใหแ้ก่โรงเรียนและโรงพยาบาลซึงตอ้งการความช่วยเหลือ

ในช่วงสถานการณ ์COVID 

 

นายวาสนิ วังสด์่าน ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้  

 บรษิัทมีแผนการเพมิกาํลงัการผลิตของธุรกจิอาหารและธุรกิจแป้งหรือไม ่

 

นายโฮ เรน ฮวา ชแีจงว่า  

 ขอบคณุสาํหรบัคาํถาม อย่างแรกเลยในแง่ของกาํลงัการผลิตของบริษัททงัหมดในทกุโรงงาน ในช่วง 2 ปีทีผ่าน

มา ยอดขายของบรษิัทเพมิขึนประมาณรอ้ยละ 70-75 

 

ในช่วง 2-3 ปีขา้งหนา้ในระยะกลาง เรามนัใจและค่อนขา้งชัดเจนว่ากาํลังการผลิตในปัจจุบันสามารถผลิต

สินคา้ไดเ้พียงพอ เนืองจากเรากาํลงัปรบัปรุงประสิทธิภาพการดาํเนินงาน กาํลงัการผลิต ดังนนั กาํลงัการผลิต

ในปัจจบุนัจึงยงัเพียงพอไปอีก 2-3 ปี 

 

กลยุทธข์องบริษัทคือการขยายกาํลงัการผลิตในเฉพาะดา้น โดยเนน้ทีผลิตภณัฑห์ลกั หรือผลิตภณัฑท์ีสาํคัญ

ในอนาคต 
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ตวัอย่างเช่น เราขยายกาํลงัการผลิตเพอืรองรบัการผลิตพลาสติกชีวภาพในอีก 2 ปีขา้งหนา้ อีกตวัอย่างหนงึคอื 

เรากาํลงัวางแผนทีจะเพิมกาํลงัการผลิตใน line ผลิตเสน้ก๋วยเตียว และตัวอย่างทีสามคือ เรามีแผนจะขยาย

กาํลงัการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัและแป้งขา้วแบบออรแ์กนิก 

 

และในอีก 3-5 ปีขา้งหนา้ เราคาดว่าสถานการณ ์COVID จะดีขึน บรษิัทมีแผนทีจะขยายไปสู่ภมิูภาคและตลาด

ใหม ่

 

นายฉัตรชัย บุศยพลากร ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้  

 บรษิัทมีแผนจะขยายหนว่ยรถเงนิสด (cash van) เพอืเพมิการกระจายสินคา้ใหเ้ขา้ถึงลกูคา้มากขนึหรอืไม ่

 

นายโฮ เรน ฮวา ชแีจงว่า  

 หน่วยรถเงินสดเป็นกลยุทธ์ทีสาํคัญมาก ซึงเราเริมตน้ไดป้ระมาณ 3-4 ปี โดยมีเป้าหมายเพือเขา้ถึงผูบ้ริโภค

โดยตรงทวัประเทศไทย 

 

ในช่วง 1-2 ปีทีผ่านมา เนืองจากสถานการณโ์ควิดและขอ้จาํกดัต่างๆ ทีเกียวขอ้ง หน่วยรถเงินสดมีประสิทธิภาพ

มากในการเขา้ถึงผูบ้รโิภค ขณะนเีรามีหน่วยรถเงินสดประมาณ 40 คนัจากสาขาต่างๆ ทวัประเทศไทย 

 

ในอนาคตเราจะเนน้ไปทีการเพิมประสิทธิภาพของหน่วยรถเงินสด ซึงครงึหนึงสามารถทาํยอดขายทีแข็งแกร่ง

มาก เช่น เชียงใหม่ รอ้ยเอ็ด กรุงเทพฯ และเรายังคงพิจารณาว่าจะใชป้ระโยชนส์ูงสุดจากหน่วยรถเงินสดใน

จงัหวดัต่างๆ ไดอ้ย่างไร 

 

ในปีนีเราจะเพมิปรมิาณหน่วยรถเงินสด ซงึยงัคงเติบโตเป็นเลข 2 หลกั อตัราการเติบโตประมาณรอ้ยละ 30-40 

ทุกปี เป็นเวลา 4 ปีติดต่อกัน ปีนีเราใหค้วามสาํคญักับความเป็นเลิศในการปฏิบตัิงาน เนืองจากราคาก๊าซและ

นาํมนัสงูขึน เราจึงตอ้งพิจารณาเสน้ทางการขนส่งสาํหรบัหน่วยรถเงินสดของแต่ละสาขา 

 

ดงันนั ในอีก 2-3 ปีขา้งหนา้ บรษิทัจะเนน้ไปทีความยงัยนืของหน่วยรถเงินสด 9 สาขาทวัประเทศ ซงึอาจเพมิขึน

ประมาณ 1-2 สาขาต่อปี 

 

หน่วยรถเงินสดเป็นกลยทุธท์สีาํคญัสาํหรบัเขา้ถึงตลาดบรเิวณจงัหวดัชายแดน ในช่วง 6 เดือนทีผ่านมา หวงัว่า

หลังจากสถานการณ ์COVID ดีขึน เราจะเห็นยอดขายทีเติบโตขึนมากในแถบชายแดนเมียนมาร ์ลาว และ

กมัพชูา 

 

นายฉัตรชัย บุศยพลากร ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้  

 ผลกระทบจากราคาวตัถดุิบทสีงูขนึ เป็นอย่างไรบา้ง 
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นายโฮ เรน ฮวา ชแีจงว่า  

 เมือพูดถึงวัตถุดิบ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรกคือวัตถุดิบในท้องถิน ทีสามารถหาได้และมี

แหล่งทีมาในประเทศไทยและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และอีกประเภทคือวตัถุดิบทีนาํเขา้จากภูมิภาคอืนของ

โลก 

 

สาํหรบัวัตถุดิบในทอ้งถินนนัมีปริมาณคงทีในช่วง 1-2 ปีทีผ่านมา เมือ 3-4 ปีทีแลว้ เราประสบปัญหาภยัแลง้

และโรคใบด่าง แต่ในส่วนของวตัถดุิบในประเทศ เช่น มนัสาํปะหลงัและขา้ว ส่วนใหญ่ค่อนขา้งคงทีในดา้นการ

เพาะปลกู ผลผลิต และพนืทเีก็บเกียว 

 

ในส่วนของวตัถดุิบทีนาํเขา้นนั เรานาํเขา้วตัถดุิบบางอย่าง เช่น มนัฝรงั ถวั และขา้วโพด เพือใชใ้นการผลิตของ

ธุรกิจอาหารเป็นหลกั 

 

ปีทีผ่านมาก่อนเกิดวิกฤตสงครามรัสเซียยูเครน เราไดพ้ัฒนาแผนการจัดหาวัตถุดิบในเชิงยุทธศาสตร ์ก่อน

สถานการณใ์นช่วงนทีมีีความลาํบากมากขึน 

 

นีคือสิงทีเราตอ้งรกัษาสมดุลท่ามกลางวิกฤตระดับโลกในขณะนี แต่โดยรวมแลว้ วัตถุดิบของบริษัทรอ้ยละ     

70-75 เป็นวตัถุดิบทีหาไดใ้นประเทศและประเทศใกลเ้คียง ถึงแมม้ีการนาํเขา้วตัถดุิบบางส่วน แต่เรามนัใจว่า

เราจะรกัษาสมดลุและบรหิารจดัการตน้ทนุใหล้ดลง 

 

นาย ไกรศักด ิยงกุลวณชิ ผู้ถือหุน้  

 ขอสอบถามเกียวกบัโครงการผลิตพลาสติกชวีภาพ ใชเ้งินลงทนุเท่าไร และจะเรมิมีรายได ้กาํไร เมอืไร 

 

นายโฮ เรน ฮวา ชแีจงว่า  

 ผมไดร้ายงานในการประชุมนกัวิเคราะหแ์ละพบปะสือมวลชนว่า โครงการพลาสติกชีวภาพอยู่ในช่วงแรกของ

การลงทนุระยะยาวของบรษิัท 

 

เราไดเ้ห็นอย่างชดัเจนว่าแนวโนม้ของพลาสติกชีวภาพจะเป็นไปแบบนีในอนาคตระยะยาว เราตืนเตน้และให้

ความสนใจในการเติบโต ความยงัยืน เราเชือว่าจะเป็นธุรกิจทีดาํเนินต่อไปและขยายต่อไปไดใ้นอีก 5-10 ปี

ขา้งหนา้ 

 

สาํหรบัโครงการพลาสติกชีวภาพในระยะแรก เราไดมี้การเตรียมตัวมาเกือบ 2 ปีแลว้ และเราพรอ้มทีจะนาํ

ผลิตภณัฑอ์อกขายสู่ตลาดในปีนี การลงทุนไม่มากนกั อยู่ในวงเงิน 100-200 ลา้นบาท 

 

สาํหรบัการลงทุนในช่วง 3-5 ปีขา้งหนา้ เราจะเร่งรดัในเรืองของการลงทุนนี ซึงจะเป็นไปตามการเติบโตของ

ตลาด สาํหรบัไทยวา ผมอยากจะเรียนดว้ยว่าอนันจีะเป็นกลยุทธร์ะยะยาว เพราะวตัถดุิบของการผลิตพลาสติก

ชีวภาพคือมนัสาํปะหลงั 
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ยอดขายมีแนวโนม้เพมิขึน เราคาดว่าจะเป็นไปในทิศทางทดีี ผลิตภณัฑน์ไีดร้บัการตอบสนองทีดีในครงึปีหลงั 

 

เมอืไม่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถาม ดร. เศรษฐ์ไสย จึงเสนอใหท้ปีระชมุผูถื้อหุน้พจิารณาแลว้ลงมติในวาระน ีดงัน ี

 

มติ  ทีประชุมมีมติเป็นเอกฉันทด์ว้ยคะแนนเสียงของผู้ถือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนอนุมตัิงบการเงินของบริษัท สาํหรบัปีสินสุด ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 ซึงผ่านการตรวจสอบ

จากผูส้อบบญัชี โดยมีรายละเอียดของผลการนบัคะแนน ดงัน ี 

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนมุตั ิ 590,629,695 100.00% 

 ไม่อนุมตั ิ - 0.00% 

 บตัรเสีย - 0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 590,629,695 100.00% 
   

 งดออกเสียง -  

รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 590,629,695  

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของทีประชุมผู ้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของ 

ผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท ี4  พิจารณาและอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผล 

 

ดร. เศรษฐ์ไสย รายงานต่อทีประชมุว่า จากผลการดาํเนินงานในรอบปี 2564 ทผ่ีานมา บรษิัทมีกาํไรสทุธิทงัสิน 323 

ลา้นบาท ตามทปีรากฏในงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ของงบการเงินรวม สาํหรบัปีสินสดุ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2564 ซงึ

ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบรษิัทแลว้       

 

เมือพิจารณาจากกําไรสุทธิดังกล่าวประกอบกับแผนการขยายงานและข้อตกลงในการชําระหนีของบริษัท 

คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรนาํเสนอต่อทปีระชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2565 อนมุตัิการจดัสรรเงินกาํไรสะสม 

สาํหรบังวดปีสินสดุ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2564 ดงันี 

 

ก) เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุน้ในอัตรา 0.2159 บาทต่อหุ้น แบ่งเป็นส่วนทีไม่ไดร้ับการส่งเสริมการลงทุน 

(non-BOI) 0.0314 บาทต่อหุน้ และ ส่วนทีไดร้บัการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 0.1845 บาทต่อหุน้ สาํหรบั 

880,420,930 หุน้ รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทงัสิน 190,082,878.78 บาท 

ข) เงินกาํไรสะสมทเีหลือ ใหเ้ป็นเงินกาํไรสะสมต่อไป 
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ดร. เศรษฐ์ไสย แจง้ทีประชมุว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทีมีรายชือปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของ

บริษัท ณ วนัที 3 พฤษภาคม 2565  ซึงเป็นวันทีคณะกรรมการกาํหนดใหเ้ป็นวันกาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิรับ

เงินปันผล (Record Date) และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท ี20 พฤษภาคม 2565 

 

ทงันี  เงินปันผลทีเสนอใหจ้่ายโดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงานทงัปี สาํหรบัปีสินสุด ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 

ดงักล่าวสอดคลอ้งกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 58.8 ของกาํไรสทุธิของงบ

การเงินรวมจากผลการดาํเนินงานทงัปี 2564 

 

นอกจากนี บริษัทได้จัดสรรกําไรสุทธิประจําปีไว้เป็นทุนสาํรองตามกฎหมายครบเต็มจาํนวนรอ้ยละ 10 ของ           

ทุนจดทะเบียนของบริษัทแลว้ตามข้อบังคับของบริษัทขอ้ 48 จึงไม่มีความจาํเป็นตอ้งจัดสรรกาํไรสุทธิไวเ้ป็นทุน

สาํรองตามกฎหมายอีก  

 

ดร. เศรษฐ์ไสย ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม แต่ไมม่ผีูถื้อหุน้ซกัถามในวาระนี 

 

เมอืไม่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถาม ดร. เศรษฐ์ไสย จึงเสนอใหท้ปีระชมุผูถื้อหุน้พจิารณาแลว้ลงมติในวาระน ีดงัน ี

 

มติ  ทีประชุมมีมติเป็นเอกฉันทด์ว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ ซึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสะสม สําหรับงวดปีสินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 ตามที

คณะกรรมการบรษิัทเสนอ โดยมีรายละเอียดของผลการนบัคะแนน ดงัน ี 

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนมุตั ิ 590,629,695 100.00% 

 ไม่อนุมตั ิ - 0.00% 

 บตัรเสีย - 0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 590,629,695 100.00% 
   

 งดออกเสียง -  

รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 590,629,695  

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของทีประชุมผู ้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของ 

ผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท ี5 พิจารณาและอนุมัติเลือกตังกรรมการใหมแ่ทนกรรมการทถีึงกาํหนดออกตามวาระ 

 

ดร. เศรษฐ์ไสย แจง้ใหท้ปีระชมุทราบว่า ขอ้บงัคบับรษิัทขอ้ที 17 กาํหนดว่า ในการลงคะแนนเสียงเลือกตงักรรมการ

ผูถื้อหุน้แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึงหุน้ต่อหนึงเสียง และผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงทีมีอยู่ทงัหมด
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เลือกตงับุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้และ

ขอ้บังคบับริษัทขอ้ที 18 กาํหนดว่า ในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งเป็นอตัรา 1 

ใน 3 และกรรมการทีออกจากตาํแหน่งไปนนัอาจไดร้บัเลือกตงัเขา้มาเป็นกรรมการใหม่ได ้โดยในการประชมุสามญั

ผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 น ีมีกรรมการทีถึงกาํหนดออกตามวาระจาํนวน 5 ท่าน ไดแ้ก่  

 

1) นายโฮ กวงปิง ประธานกรรมการ 

2) ดร.เศรษฐ์ไสย เศรษฐการุณย ์ รองประธานกรรมการ  

3) นายเอเรยีล พ ีวีร่า กรรมการ  

4) นายวฒุิพล สรุยิาภิวฒัน ์

 

 

กรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกบัดแูลกจิการ  

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

กรรมการกลยทุธธ์ุรกิจและนวตักรรม 

5) นางสพุตัรา เป้าเปียมทรพัย ์ กรรมการอิสระ 

กรรมการกลยทุธธ์ุรกิจและนวตักรรม 

 

ทงันี ดร.เศรษฐ์ไสย เศรษฐการุณย ์ซึงเป็นกรรมการซงึถึงกาํหนดออกตามวาระในคราวนี มีความประสงคท์ีจะไม่

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิัทอีกวาระหนึง 

 

ดร. เศรษฐ์ไสย แจ้งทีประชุมเพิมเติมว่า จากประสบการณ์  ความรู ้ และการอุทิศตนใหแ้ก่บริษัททีผ่านมาของ

กรรมการซึงถึงกาํหนดออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนาํเสนอทีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 

2565 อนุมัติการเลือกตังกรรมการซึงถึงกาํหนดออกตามวาระในคราวนี 4 ท่าน กลับเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

บริษัทต่อไปอีกวาระหนึง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการ

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 

ทงันี ประวตัิโดยย่อของกรรมการทีถึงกาํหนดออกตามวาระ 4 ทา่น ปรากฏตามสิงทีส่งมาดว้ย 3.1 และ 3.2 ของ

หนงัสือนดัประชมุทีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถ้ือหุน้แลว้ 

 

ดร. เศรษฐ์ไสย ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม แต่ไมม่ผีูถ้ือหุน้ซกัถามในวาระน ี

 

เมอืไม่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถาม ดร. เศรษฐ์ไสย จึงเสนอใหท้ปีระชมุผูถื้อหุน้พจิารณาแลว้ลงมติในวาระน ีดงัน ี

 

มติ ทีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนอนุมตัิการเลือกตงักรรมการซงึถึงกาํหนดออกตามวาระในคราวนี 4 ท่าน ไดแ้ก่ นายโฮ กวงปิง 

นายเอเรียล พี วีร่า นายวุฒิพล สรุิยาภิวฒัน ์นางสพุตัรา เป้าเปียมทรพัย ์กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

บรษิัทต่อไปอีกวาระหนึง โดยมีรายละเอยีดของผลการนบัคะแนนแยกเป็นรายบคุคล ดงันี 
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1) นายโฮ กวงปิง 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนมุตั ิ 590,511,495 99.98% 

 ไม่อนุมตั ิ 118,200 0.02% 

 บตัรเสีย - 0.00%  

รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 590,629,695 100.00% 
   

 งดออกเสียง -  

รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 590,629,695  

 

2)    นายเอเรียล พี วีร่า 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนมุตั ิ 590,511,495 99.98% 

 ไม่อนุมตั ิ 118,200 0.02% 

 บตัรเสีย - 0.00%  

รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 590,629,695 100.00% 
   

 งดออกเสียง -  

รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 590,629,695  

 

3)  นายวุฒิพล สุรยิาภวิัฒน ์

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนมุตั ิ 590,629,695 100.00% 

 ไม่อนุมตั ิ - 0.00% 

 บตัรเสีย - 0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 590,629,695 100.00% 
   

 งดออกเสียง -  

รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 590,629,695  
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4)    นางสุพัตรา เป้าเปียมทรัพย ์

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนมุตั ิ 590,623,186 99.9989% 

 ไม่อนุมตั ิ 6,509 0.0011% 

 บตัรเสีย - 0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 590,629,695 100.00% 
   

 งดออกเสียง -  

รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 590,629,695  
 

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของทีประชุมผู ้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของ         

ผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท ี6  พิจารณาและอนุมัติลดจาํนวนกรรมการบริษัท 

 

ขอ้บังคบับริษัทขอ้ที 16 กาํหนดว่า ใหบ้ริษัทมีคณะกรรมการของบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกว่าหา้ (5) 

คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึงหนึงของจาํนวนกรรมการทงัหมดตอ้งมีถินทีอยู่ในประเทศไทย ในการประชมุสามญั

ผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2565 นี มีกรรมการทีถึงกาํหนดออกตามวาระจาํนวน 5 ท่าน และคณะกรรมการไดเ้สนอชือ

กรรมการทีถึงกาํหนดออกตามวาระ 4 ท่าน กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึง ส่งผลให้

จาํนวนกรรมการบริษัทลดลง คณะกรรมการจึงนาํเสนอผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติลดจาํนวนกรรมการบริษัทจากเดิม 

15 ท่านคงเหลือ 14 ท่าน 

 

ดร. เศรษฐ์ไสย ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม แต่ไมม่ผีูถ้ือหุน้ซกัถามในวาระน ี

 

เมอืไม่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถาม ดร. เศรษฐ์ไสย จึงเสนอใหท้ปีระชมุผูถื้อหุน้พจิารณาแลว้ลงมติในวาระน ีดงัน ี

 

มติ ทีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนอนมุตัิลดจาํนวนกรรมการบรษิัท โดยมีรายละเอียดของผลการนบัคะแนน ดงัน ี
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ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนมุตั ิ 590,455,795 99.97% 

 ไม่อนุมตั ิ 173,900 0.03% 

 บตัรเสีย - 0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 590,629,695 100.00% 
   

 งดออกเสียง -  

รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 590,629,695  

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของทีประชุมผู ้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของ 

ผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท ี7  พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนสําหรับกรรมการของบริษัท และกรรมการทีดํารงตําแหน่งใน

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท 

 

ดร. เศรษฐ์ไสย แจง้ใหท้ีประชุมทราบว่า ตามทีทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 เมือวนัที 23 เมษายน 2564 

ไดม้ีมติอนุมตัิค่าตอบแทนสาํหรบักรรมการซงึดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการบริษัท และกรรมการทีดาํรงตาํแหน่ง

ในคณะกรรมการชุดย่อยของบรษิัท โดยใหม้ีผลตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป และใหม้ีผลเช่นนตีลอดไปใน

แต่ละปี จนกว่าทีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทจะมีมติเป็นอย่างอนื รายละเอียดดงันี 

 

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 

กรรมการกลยทุธธ์ุรกิจและนวตักรรม 30,000(1) 
(1) ประมาณการค่าตอบแทนกรรมการทงัปี เป็นจาํนวนเงินทงัสินไม่เกิน 1 ลา้นบาท 

 

ทงันี บรษิัทไม่มีการจ่ายสิทธิประโยชนอื์นใด นอกเหนือจากคา่ตอบแทนดงักล่าวขา้งตน้ใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิัท 

และคณะกรรมการชดุย่อย 
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คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดท้บทวนค่าตอบแทนทีไดร้บัอนุมตัิตามมติทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจาํปี 2564 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเมอืเทียบกบัอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงขอบเขตความรบัผิดชอบ

ของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในแต่ละตาํแหน่งและเสนอแนะใหเ้พิมค่าตอบแทนกรรมการ

สาํหรบักรรมการซึงดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการบริษัท และกรรมการทีดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย

ของบรษิัทตามมติทปีระชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2564 อีกรอ้ยละ 5 โดยใหม้ีผลตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2565 เป็น

ตน้ไป และใหม้ีผลเป็นเช่นนีตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าทปีระชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทจะมีมติเป็นอย่างอนื รายละเอยีด

ดงันี 

 

ตาํแหน่ง 

ค่าตอบแทน/ 

ครังการประชุม/ท่าน (บาท) 

2565 2564(1) 

ประธานกรรมการ 278,250 265,000 

กรรมการอิสระ 189,000 180,000 

กรรมการทีมิไดเ้ป็นผูบ้รหิาร 189,000 180,000 

กรรมการทเีป็นผูบ้รหิาร  166,950 159,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกบัดแูลกจิการ 94,500 90,000 

กรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกบัดแูลกจิการ 50,400 48,000 

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 94,500 90,000 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 50,400 48,000 

กรรมการกลยทุธธ์ุรกิจและนวตักรรม 31,500(2) 30,000(2) 

หมายเหต:ุ (1) ค่าตอบแทนทไีดร้บัการอนมุตัิตามมติทีประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2564 
              (2) ประมาณการค่าตอบแทนกรรมการทงัปี เป็นจาํนวนเงินทงัสินไม่เกิน 1 ลา้นบาท 

 

ทังนี ไม่มีการจ่ายสิทธิประโยชนอ์ืนๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวขา้งตน้ใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชดุย่อยทกุชดุ 

 

คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรนาํเสนอทีประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2565 อนมุตัใิหเ้พมิค่าตอบแทนกรรมการ

สาํหรบักรรมการซึงดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการบริษัท และกรรมการทีดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย

ของบรษิัท ตามมติทปีระชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2564 อีกรอ้ยละ 5 โดยใหม้ีผลตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2565 เป็น

ตน้ไป และใหม้ีผลเป็นเช่นนีตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าทปีระชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทจะมีมติเป็นอย่างอนื รายละเอียด

ตามการเสนอแนะของกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 

ดร. เศรษฐ์ไสย ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม แต่ไมม่ผีูถ้ือหุน้ซกัถามในวาระน ี

 

เมอืไม่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถาม ดร. เศรษฐ์ไสย จึงเสนอใหท้ปีระชมุผูถื้อหุน้พจิารณาแลว้ลงมติในวาระน ีดงัน ี
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มติ ทีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนคะแนนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นและ      

ผูร้บัมอบฉันทะซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติใหเ้พิมค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับ

กรรมการซงึดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการบริษัท และกรรมการทดีาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการชดุย่อย

ของบริษัท ตามมติทีประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2564 อีกรอ้ยละ 5 โดยใหม้ีผลตงัแต่วนัที 1 มกราคม 

2565 เป็นตน้ไป และใหม้ีผลเป็นเช่นนีตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าทีประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัท จะมีมติเป็น

อย่างอืน ทังนี ไม่มีการจ่ายสิทธิประโยชน์อืนๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นให้แก่

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด โดยมีรายละเอียดตามทีเสนอทุกประการ และมี

รายละเอยีดของผลการนบัคะแนน ดงัน ี 

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนมุตั ิ 590,579,695 99.99% 

 ไม่อนุมตั ิ 50,000 0.01% 

 งดออกเสียง - 0.00% 

 บตัรเสีย - 0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 590,629,695 100.00% 

หมายเหตุ: * ขอ้บังคับของบริษัทระบุว่า มติของทีประชุมผูถ้ือหุ้นในการกาํหนดค่าตอบแทนใดๆ ทีจะจ่ายใหแ้ก่

กรรมการ ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ ซึงมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

 

วาระท ี8 พิจารณาและอนุมตัิการแต่งตงัผู้สอบบัญชี และการกาํหนดค่าสอบบัญชี สาํหรับปี 2565 

  

ดร. เศรษฐ์ไสย แจง้ต่อทีประชุมว่า จากการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสียง และกาํกับ

ดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรนาํเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2565 อนุมัติการ

แต่งตงั นางสาวรุง้นภา เลิศสวุรรณกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที 3516 และ/หรือ นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท ี4521 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที 5659 และ/หรือ 

นางสาวสุมนา พนัธพ์งษ์สานนท ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที 5872 ของบริษัท สาํนกังาน อีวาย จาํกัด เป็นผูส้อบ

บัญชีของบริษัทสาํหรบัปี 2565 โดยกาํหนดค่าสอบบัญชีสาํหรบัปี 2565 เป็นจาํนวนเงินทังสินไม่เกิน 2,500,000 

บาท ซึงเป็นจํานวนทีมากกว่าค่าสอบบัญชีทีได้รับอนุมัติจากทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 ทังนี 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีมีเพียงค่าสอบบญัชีเท่านนั   

       

ทังนี ประวัติโดยย่อของผูส้อบบัญชีทงั 4 ท่าน ไดจ้ัดส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านแลว้ ปรากฏตามสิงทีส่งมาดว้ย 6 ของ

หนงัสือนดัประชมุ 

 

ดร. เศรษฐ์ไสย ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และผูถื้อหุน้ไดซ้กัถามโดยมีประเด็นคาํถาม/ตอบสรุปไดด้งัน ี
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นาย ไกรศักด ิยงกุลวณชิ ผู้ถือหุน้  

 ขอสอบถามสาเหตขุองการเพมิค่าสอบบญัชีสาํหรบัปี 2565 

 

นางอรอนงค ์วิชชุชาญ ชแีจงว่า  

 ค่าสอบบัญชีของปีนีเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2562-2563 ซึงปี 2564 ผู้สอบบัญชีไดป้รับลดค่าสอบบัญชีลง

เนืองจากบรษิัทไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ ์COVID สาํหรบัปีน ีผูส้อบบญัชีจึงไดมี้การปรบัเพมิขึน 

 

เมอืไม่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีขอ้ซกัถาม ดร. เศรษฐ์ไสย จึงเสนอใหท้ปีระชมุผูถื้อหุน้พจิารณาแลว้ลงมติในวาระน ีดงัน ี

 

มติ ทีประชุมมีมติเป็นเอกฉันทด์ว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ ซึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนอนุมตัิการแต่งตงัผูส้อบบญัชี และการกาํหนดค่าสอบบญัชี สาํหรบัปี 2565 ตามรายละเอียดที

เสนอโดยคณะกรรมการบรษิัท โดยมีรายละเอียดของผลการนบัคะแนน ดงัน ี  

 

ผลการนับคะแนน คะแนนเสียง * 

 อนมุตั ิ 590,629,695 100.00% 

 ไม่อนุมตั ิ - 0.00% 

 บตัรเสีย - 0.00% 

รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 590,629,695 100.00% 
  

 งดออกเสียง -  

รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 590,629,695  

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของทีประชุมผู ้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของ         

ผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท ี9 พิจารณาเรอืงอนืๆ ทเีหมาะสม ถ้ามี 

 

ดร. เศรษฐ์ไสย  ไดส้อบถามผูถื้อหุน้ว่า มีผูถ้ือหุน้ท่านใดประสงคจ์ะเสนอเรอืงอนืใดเขา้สู่ทปีระชมุหรือไม่  

 

ดร. เศรษฐ์ไสย ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามในเรอืงอนืๆ แต่ไมมี่ผูถื้อหุน้ซกัถามในวาระน ี 

 

หลงัจากไมมี่ผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม และเสนอเรอืงอนืใดต่อทีประชมุเพอืพจิารณาอกี ดร. เศรษฐ์ไสย ไดส่้งทปีระชมุกลบัให้

ประธานฯ ทปีระชมุ 
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ประธานฯ กล่าวขอบคณุผูถื้อหุน้ทกุท่านทีมาประชมุ และกลา่วปิดประชมุ   

 

ปิดประชมุเวลา 11.21 น. 

 

 

 

(นายโฮ กวงปิง)                    

ประธานทีประชมุ 

 

 

 

(นางสาวมณี ลือประเสรฐิ) 

ผูบ้นัทึกการประชมุ 
 

 

 

  



 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2565          หน้า 21/21

บริษัท ไทยวา จาํกัด (มหาชน) 
 

     

 

หลงัจากการประชมุเสรจ็สินลง ผูถื้อหุน้ไดม้กีารสง่คาํถามมาทางอเีมลโดยสรุปดงัน ี

 

นายวาสนิ วังสด์่าน ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้  

 

 ทีผ่านมา ยอดขายวุน้เสน้ดูทรงตัว ขณะทีก๋วยเตียวและผลิตภัณฑ์อืนเพิมขึนไดด้ี บริษัทมีกลยุทธ์ในการเพิมรายได ้และ 

margin หมวดวุน้เสน้อย่างไร   

คาํตอบ  

การออกผลิตภณัฑใ์หม่สู่ทอ้งตลาด และการขยายช่องทางการขาย 

 

 อยากทราบ margin ของแต่ละผลิตภณัฑข์องธุรกิจอาหารเช่น วุน้เสน้สด วุน้เสน้แหง้ และเสน้ก๋วยเตียว รวมถึง ธุรกิจแป้ง เช่น 

แป้งดิบ และแป้งดดัแปร  

คาํตอบ  

กลุ่มธุรกิจอาหาร ผลิตภณัฑว์ุน้เสน้ margin เฉลียประมาณรอ้ยละ 30-40 ผลิตภณัฑเ์สน้กว๋ยเตียว ประมาณรอ้ยละ 20-30 

กลุ่มธุรกิจแปง้ รอ้ยละ 15-30 

 

 อยากทราบสดัส่วนยอดขายวุน้เสน้สดและวุน้เสน้แหง้ในปัจจบุนั และในอนาคตตลาดวุน้เสน้สดและเสน้แหง้เป็นอยา่งไร   

คาํตอบ  

วุน้เสน้สดมสีดัส่วนประมาณรอ้ยละ 60 ของธุรกจิวุน้เสน้ โดยมีการเติบโตในอตัรา mid to high single digit 

 

 ช่วง COVID ทผ่ีานมา ธุรกิจวุน้เสน้ทเีวียดนามมกีารเติบโตอย่างไร เมอืเทียบกบัตลาดวุน้เสน้ในไทย และทราบถึงแนวโนม้การ

เติบโตในอนาคต  

คาํตอบ  

เติบโต > 50% แนวโนม้การเติบโตในเวียดนามยงัมีโอกาสอีกมากจากการขยายช่องทางการขายใหค้รอบคลมุทวัประเทศ

เวียดนาม 

 
 บรษิัทมีวิธีการจดัการความเสียงจากอตัราแลกเปลียนอยา่งไร   

คาํตอบ  

บรษิัทเขา้ทาํสญัญาซอื/ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้ (forward contract) เพอืบรหิารความเสียงจากอตัราแลกเปลียน 

 

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

 


