
 

ท่ี  กบร. 001/2555 
 
 23   เมษายน   2555 
 
เร่ือง แจ้งมตท่ีิประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555   ครัง้ท่ี  43 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 
 ตามท่ีบริษัท ไทยวาโก้ จํากดั (มหาชน)  ได้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 43 เม่ือวนัท่ี 23 

เมษายน 2555  เวลา 11.00 นาฬิกา  ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขท่ี 372  ถนนพระราม 3 
แขวงบางโคล ่เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร  โดยมีมตใินแตล่ะวาระ   ดงันี ้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 42  เม่ือวันที่ 25 เมษายน 2554 

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดงันี ้

 เห็นด้วย  114,789,183    เสียง คดิเป็นร้อยละ   100.00    

 ไมเ่ห็นด้วย  - เสียง คดิเป็นร้อยละ     -  

 งดออกเสียง  - เสียง คดิเป็นร้อยละ     -  

ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

2.   รับทราบรายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมา 

3.   อนุมัตงิบการเงนิ สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบพร้อมลงนาม
รับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท ดลีอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จาํกัด 
และได้ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดงันี ้

 เห็นด้วย  114,789,283    เสียง คดิเป็นร้อยละ   100.00    

 ไมเ่ห็นด้วย  - เสียง คดิเป็นร้อยละ     -  

 งดออกเสียง  - เสียง คดิเป็นร้อยละ     -  

ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
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4.   อนุมัตกิารจดัสรรกาํไรและอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล โดย 

            - จดัสรรเป็นสํารองทัว่ไป  20,796,437.48   บาท   
-  จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 2.10 บาท รวมจํานวนเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 252 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 
60.59  ของกําไรสทุธิประจําปี 2554  โดยจ่ายจากกําไรสทุธิเฉพาะกิจการท่ีเสียภาษีเงินได้นิติ
บคุคลไว้แล้วในอตัราร้อยละ 25 

   ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว ให้จ่ายแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผลตามท่ีปรากฏ
รายช่ือ ณ วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี 3 พฤษภาคม 2555 
และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ด้วย
วิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัศกุร์ท่ี 4 พฤษภาคม 2555 และกําหนดจ่ายเงินปันผลใน
วนัศกุร์ท่ี  18  พฤษภาคม  2555   

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดงันี ้

 เห็นด้วย  114,789,463    เสียง คดิเป็นร้อยละ   100.00    

 ไมเ่ห็นด้วย  - เสียง คดิเป็นร้อยละ     -  

 งดออกเสียง  - เสียง คดิเป็นร้อยละ     -  

ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

5. อนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระและกรรมการที่
ลาออก และกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

5.1 อนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระและกรรมการ
ที่ลาออก  

  เลือกตัง้กรรมการที่ออกจากตาํแหน่งตามวาระกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีก
วาระหน่ึง จาํนวน 4 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์เป็นรายบุคคล ดงันี ้

  1.  นายอะกิฮสิะ  นากาโน กรรมการบริษัท และกรรมการรองผู้จดัการ 

   เห็นด้วย  114,790,413     เสียง คดิเป็นร้อยละ   100.00    

   ไมเ่ห็นด้วย  - เสียง คดิเป็นร้อยละ     -  

   งดออกเสียง  - เสียง คดิเป็นร้อยละ     -  
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  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

  2.   นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา    กรรมการบริษัท  

   เห็นด้วย  114,790,413     เสียง คดิเป็นร้อยละ   100.00    

   ไมเ่ห็นด้วย           - เสียง คดิเป็นร้อยละ        -  

   งดออกเสียง  - เสียง คดิเป็นร้อยละ     -  

  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

  3. รศ.นเรศร์    เกษะประกร กรรมการอสิระ  

   เห็นด้วย  114,790,413     เสียง คดิเป็นร้อยละ   100.00    

   ไมเ่ห็นด้วย           - เสียง คดิเป็นร้อยละ        -  

   งดออกเสียง  - เสียง คดิเป็นร้อยละ     -  

  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 4.  นางพรรณี    วรวุฒจิงสถติ กรรมการอสิระ  

   เห็นด้วย  114,790,413     เสียง คดิเป็นร้อยละ   100.00    

   ไมเ่ห็นด้วย           - เสียง คดิเป็นร้อยละ        -  

   งดออกเสียง  - เสียง คดิเป็นร้อยละ     -  

  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 นอกจากนีไ้ด้มีมตอินุมัตเิลือกตัง้กรรมการใหม่ 1 ท่าน เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระแต่ไม่ประสงค์ขอกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดงันี ้

 5.  นางศรัณยา   จนิดาวณิค กรรมการอสิระ  

   เห็นด้วย  114,790,413     เสียง คดิเป็นร้อยละ   100.00    

   ไมเ่ห็นด้วย           - เสียง คดิเป็นร้อยละ        -  

   งดออกเสียง  - เสียง คดิเป็นร้อยละ     -  
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  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

  และได้มีมตอินุมัตเิลือกตัง้กรรมการใหม่ 1 ท่าน เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ลาออก ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดงันี ้

 6.  นายกฤช    ฟอลเล็ต  กรรมการอสิระ  

   เห็นด้วย  114,790,413     เสียง คดิเป็นร้อยละ   100.00    

   ไมเ่ห็นด้วย           - เสียง คดิเป็นร้อยละ        -  

   งดออกเสียง  - เสียง คดิเป็นร้อยละ     -  

  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัท ปี 2555 จาํนวน 15 ท่าน มีดงันี ้
    1. นายโยชิคาตะ ซกุาโมโต   
 2. นายมน ู ลีลานวุฒัน์   
  3. นายทาดาชิ ยามาโมโต้                  
  4.  นางสาวศริิกลุ ธนสารศลิป์   
  5. นายบญุดี อํานวยสกลุ   
  6.  นายอะกิฮิสะ นากาโน   
  7. นายอํานวย บํารุงวงศ์ทอง   
  8. นายธรรมรัตน์ โชควฒันา   
  9. นายยโูซะ อิเดะ  
          10. นายอิคโูอะ โอตานิ  
        11. รศ.นเรศร์ เกษะประกร   
          12. รศ.ดร.กลุภทัรา สโิรดม   
        13.  นางพรรณี วรวฒุิจงสถิต  
     14.  นางศรัณยา จินดาวณิค  
        15.  นายกฤช ฟอลเลต็    

โดยบริษัทฯ  มีกรรมการอิสระครบตามจํานวน  1  ใน  3  ของคณะกรรมการทัง้คณะ  โดยมีจํานวน   5  
ท่าน  จากทัง้หมด  15  ท่าน  คือ 
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 1.  รศ.นเรศร์ เกษะประกร 
 2.  รศ.ดร.กลุภทัรา สโิรดม 
 3.  นางพรรณี วรวฒุิจงสถิต 
 4.  นางศรัณยา จินดาวณิค 
 5.  นายกฤช ฟอลเลต็  

5.2   อนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
  ที่ประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์ อนุมัตวิงเงนิค่าตอบแทนกรรมการ ไม่เกินปีละ 20 ล้าน

บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยให้คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนนําไปพจิารณา
จัดสรร โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ ดงันี ้

1. ค่าตอบแทนประจาํปี :   จ่ายให้กรรมการทกุคน โดยให้คณะกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทนนําไปพิจารณาจดัสรร 

2. ค่าเบีย้ประชุม :   จ่ายเฉพาะผู้ เข้าประชมุ 

รายละเอียดการจ่ายคา่เบีย้ประชมุ   ดงันี ้

       ประธาน กรรมการ 

1. ค่าเบีย้ประชุม 
    (คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ 
     คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพจิารณา 
     ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง) 

10,000  บาท / ครัง้ 8,000  บาท / ครัง้ 

2. ค่าเบีย้ประชุมรายไตรมาส 
    (เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ)       

60,000  บาท / ครัง้ 30,000  บาท / ครัง้ 

           ทัง้นี ้การพิจารณาหลกัเกณฑ์คา่ตอบแทนดงักลา่วข้างต้นต้องได้รับการอนมุตัจิากท่ีประชมุ
คณะกรรมการบริษัทและไมเ่กินวงเงินท่ีได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

  ที่ประชุมมีมตอินุมัตด้ิวยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดงันี ้

   เห็นด้วย  114,790,413     เสียง คดิเป็นร้อยละ   100.00    

   ไมเ่ห็นด้วย           - เสียง คดิเป็นร้อยละ        -  

   งดออกเสียง  - เสียง คดิเป็นร้อยละ     -  
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  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

6. อนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจาํปี 2555 ดงันี ้
 -   ดร.ศุภมิตร   เตชะมนตรีกุล   (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356) และ/หรือ 
 - นายชวาลา    เทยีนประเสริฐกิจ   (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301) และ/หรือ  
 - นายมนูญ    มนูสุข   (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  4292)   
 แห่ง บริษัท ดลีอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จาํกัด และอนุมัตค่ิาสอบบัญชีของบริษัท

ฯ ประจาํปี 2555 เป็นจาํนวนเงนิ 1,705,000 บาท 

และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 5 บริษัท จาํนวนเงนิ 2,285,000 บาท รวม             
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นเงนิทัง้สิน้  3,990,000 บาท  

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดงันี ้

 เห็นด้วย  114,790,413    เสียง คดิเป็นร้อยละ   100.00    

 ไมเ่ห็นด้วย  - เสียง คดิเป็นร้อยละ     -  

 งดออกเสียง  - เสียง คดิเป็นร้อยละ     -  

ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

7. วาระอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

 -ไม่มี- 
 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

 ( นางอรอนงค์    แสงพุม่พงษ์ ) 
   เลขานกุารบริษัท 

 
 


