
 

 

ที่  กบร. 037/2561 
 

 22   เมษายน   2562 
 

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  50 ประจ าปี 2562 
เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

 ตามที่บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)  ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 เมื่อวันที่ 22 
เมษายน  2562  เวลา 15.00 นาฬิกา  ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372  ถนนพระราม 3 
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร  โดยมีมติในแต่ละวาระ  ดังนี้ 

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49  เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2561 

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 เห็นด้วย  107,424,094    เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.00 

 ไม่เห็นด้วย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ     -  

 งดออกเสียง  - เสียง คิดเป็นร้อยละ     -  

 บัตรเสีย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ     -  

2.   รับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2561 

3.   อนุมัติงบการเงินประจ าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบพร้อมลง
นามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี 
จ ากัด และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 เห็นด้วย  107,424,094    เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.00 

 ไม่เห็นด้วย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ     -  

 งดออกเสียง  - เสียง คิดเป็นร้อยละ     -  

 บัตรเสีย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ     -  
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4.   อนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล โดย 

- จัดสรรเป็นส ารองทั่วไป  16,242,420.65 บาท   
 -  จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.80 บาท รวมจ านวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 216 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

66.49 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2561  โดยจ่ายจากก าไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วใน
อัตราร้อยละ 30 

   ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ใหจ้่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ 
ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกรท่ี์ 3 พฤษภาคม 2562 และก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่  21  พฤษภาคม  2562 

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 เห็นด้วย  107,424,094    เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.00 

 ไม่เห็นด้วย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ     -  

 งดออกเสียง  - เสียง คิดเป็นร้อยละ     -  

 บัตรเสีย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ     -  

5. อนุมัตกิารเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ  

เลือกตั้งกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
จ านวน 5 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้ 

รายชื่อกรรมการ 
เห็นดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จ านวนเสียง ร้อยละ* จ านวนเสียง ร้อยละ* จ านวนเสียง ร้อยละ*   จ านวนเสียง ร้อยละ* 

1. นายมน ู ลีลานวุัฒน ์ 107,424,094 100.00 - - - - - - 
 ประธานกรรมการบริษัท    

ประธานกรรมการสรรหา 
และกรรมการพิจารณา 
ค่าตอบแทน 
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รายชื่อกรรมการ 
เห็นดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จ านวนเสียง ร้อยละ* จ านวนเสียง ร้อยละ* จ านวนเสียง ร้อยละ*   จ านวนเสียง ร้อยละ* 

2. นางสาวการุณี   สุหร่าย 107,424,094 100.00 - - - - - - 
 กรรมการบรษิัท    

กรรมการธรรมาภิบาล 
และกรรมการบริหาร 

        

3. นายคาซฮึิโระ ชิบาฮาระ 107,424,094 100.00 - - - - - - 
 กรรมการบริษัท         

4. นายมิซึรุ เซคิกุจ ิ 107,424,094 100.00 - - - - - - 
 กรรมการบริษัท         

5. ดร.กุลภัทรา สิโรดม 107,423,094 99.9991 1,000 0.0009 - - - - 
 กรรมการอิสระ    

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการธรรมาภิบาล 

        

หมายเหตุ  *   :  คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัท ปี 2562 จ านวน 15 ท่าน มีดังนี้ 

    1. นายโยชิคาตะ ซุกาโมโต   
 2. นายมนู ลีลานุวัฒน์  
 3. นายมาซายะ วากาบายาชิ 
  4. นายบุญดี อ านวยสกุล   
  5.  นายโนโซมุ โอซึกะ   
  6. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา   
  7.  นางสาวการุณี สุหร่าย   
  8.  นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ ์  
  9. นายคาซึฮิโระ ชิบาฮาระ 
        10.  นายมิซึรุ เซคิกุจิ 
          11. ดร.กุลภัทรา สิโรดม   
        12.  นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต  
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        13.  นายกฤช ฟอลเล็ต  
  14. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสด์ิภักดี  
        15. นายพูลศักด์ิ บุญชู 

โดยบริษัทฯ  มีกรรมการอิสระครบตามจ านวน  1  ใน  3  ของคณะกรรมการทั้งคณะ  โดยมีจ านวน   5  
ท่าน  จากทั้งหมด  15  ท่าน  คือ 

 1.  ดร.กุลภัทรา สิโรดม 
 2.  นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต 
 3.  นายกฤช ฟอลเล็ต  
 4.  นางสาววราภรณ์ กุลสวัสด์ิภักดี 
 5.  นายพูลศักด์ิ บุญชู 

6. อนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 ที่ประชุมมีมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ ไม่เกินปีละ 20 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา 
โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนน าไปพิจารณาจัดสรร โดยมีรายละเอียด
องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ ดังน้ี 

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

      1.1 ค่าตอบแทนประจ าปี  :  จ่ายให้กรรมการทุกคน   โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
    น าไปพิจารณาจัดสรร 

 1.2 ค่าเบี้ยประชุม :  จ่ายเฉพาะผู้ท่ีเข้าประชุม ดังนี้ 
       ประธาน กรรมการ 

    คณะกรรมการบริษัท   12,000  บาท / ครั้ง 10,000  บาท / ครั้ง 

 1.3 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ  :   - ไม่มี - 

 2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ   คณะกรรมการสรรหา   
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  และคณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาล     รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนที่อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท  
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  ตามความจ าเป็นและเหมาะสมในอนาคตด้วย ซึ่งจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าเบี้ยประชุม 
โดยจ่ายเฉพาะผู้ที่เข้าประชุม และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน 

 รายละเอียดการจ่ายค่าเบี้ยประชุม   ดังนี้ 

       ประธาน กรรมการ 

1. ค่าเบี้ยประชุม 
    คณะกรรมการตรวจสอบ 
    คณะกรรมการสรรหา  
    คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
    คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   
    คณะกรรมการธรรมาภิบาล 

 

10,000  บาท / ครั้ง 

 

8,000  บาท / ครั้ง 

2. ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส 
    (เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ)       

60,000  บาท / ครั้ง 30,000  บาท / ครั้ง 

       

      ทั้งนี้การพิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทและไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังน้ี 

 เห็นด้วย  107,424,094    เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.00 

 ไม่เห็นด้วย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ     -  

 งดออกเสียง  - เสียง คิดเป็นร้อยละ     -  

 บัตรเสีย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ     -  

7. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 ดังน้ี 

    นายมนูญ     มนูสุข   (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292)  และ/หรือ 
   นายชูพงษ์  สุรชุติกาล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325)  และ/หรือ  
   นางสาววิมลพร บุณยัษเฐียร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4067)   

 แห่ง บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 2,075,000 บาท 
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และรบัทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 5 บริษัท จ านวนเงิน 2,950,000 บาท รวม             
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นเงินท้ังสิ้น  5,025,000  บาท  

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 เห็นด้วย  107,424,094    เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.00 

 ไม่เห็นด้วย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ     -  

 งดออกเสียง  - เสียง คิดเป็นร้อยละ     -  

 บัตรเสีย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ     -  

8. อนุมัติการขายที่ดินให้กับบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการขายที่ดิน 4 โฉนด เลขที่ 17090, 53138, 11357, 59109 (13358) ต้ังอยู่ 
ต าบลบางโพงพาง อ าเภอยานนาวา กรุงเทพมหานคร เนื้อที่รวม  6 ไร่  66.40 ตารางวา (2,466.40 
ตารางวา) ให้กับ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลด้ิง  จ ากัด (มหาชน) โดยมีราคาซื้อขายตารางวาละ  
375,000 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 924,900,000 บาท ซึ่งเป็นราคาประเมินเฉลี่ยจาก 
ผู้ประเมินอิสระ 2 ราย โดยผู้ซื้อจะแบ่งช าระเงินเป็น 3 งวด ให้แก่ผู้ขายภายใต้เงื่อนไขการช าระเงิน ดังนี้ 

งวดที่ 1 ช าระเงินจ านวน 92,490,000 บาท โดยจะช าระเงินภายในเดือนพฤษภาคม 2562 

งวดที่ 2 ช าระเงินตามมูลค่าที่ดินจ านวน 1 หรือ 2 แปลงที่จะด าเนินการจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์ภายในเดือนธันวาคม 2562 

งวดที่ 3 ช าระเงินตามมูลค่าของที่ดินที่เหลือในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ภายในเดือน 
                     เมษายน 2563 

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจ านวน 27,868,520 เสียง ดังน้ี 

 เห็นด้วย    79,555,574    เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.00 

 ไม่เห็นด้วย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ     -  

 งดออกเสียง  - เสียง คิดเป็นร้อยละ     -  

 บัตรเสีย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ     -  
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9. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)    

 -ไม่มี- 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 (นายบุญดี    อ านวยสกุล)  
ประธานกรรมการบริหาร และ 

กรรมการผู้จัดการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


