
 

ที่  กบร. 050/2556 
 
 21   เมษายน   2557 
 
เร่ือง แจงมติทีป่ระชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่  45 ประจําป 2557   
เรียน กรรมการและผูจัดการ 
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 
 ตามที่บริษทั ไทยวาโก จํากัด (มหาชน)  ไดมีการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 45 เม่ือวันที่ 21 

เมษายน  2557  เวลา 15.30 นาฬกิา  หองเจาพระยา 1 โรงแรมมณเฑยีร ริเวอรไซด เลขที่ 372  ถนนพระราม 3 
แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร  โดยมีมติในแตละวาระ   ดังนี ้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 44  เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2556 

ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 เห็นดวย  107,777,462    เสียง คิดเปนรอยละ   100.00    

 ไมเห็นดวย  - เสียง คิดเปนรอยละ     -  

 งดออกเสียง  - เสียง คิดเปนรอยละ     -  

2.   รับทราบรายงานกิจการประจําป 2556 

3.   อนุมัติงบการเงิน สิ้นสดุ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ซ่ึงไดผานการตรวจสอบพรอมลงนาม
รับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทส ุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากดั 
และไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแลว 

ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 เห็นดวย  107,777,462    เสียง คิดเปนรอยละ   100.00    

 ไมเห็นดวย  - เสียง คิดเปนรอยละ     -  

 งดออกเสียง  - เสียง คิดเปนรอยละ     -  
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4.   อนุมัติการจัดสรรกาํไรและอนุมตัิการจายเงินปนผล โดย 

- จัดสรรเปนสํารองทั่วไป  13,515,669.10  บาท   
 -  จายเงินปนผลหุนละ 2.25 บาท รวมจํานวนเงนิปนผลจายทั้งส้ิน 270 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

99.88  ของกําไรสุทธปิระจําป 2556  โดยจายจากกําไรสะสมที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลไวแลว
ในอัตรารอยละ 30 

   ทั้งนี้การจายเงินปนผลดังกลาว ใหจายแกผูถือหุนทีมี่สิทธิรับเงนิปนผลตามที่ปรากฏ
รายชื่อ ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงนิปนผลในวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557 และ
ใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ดวยวิธี
ปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันพธุที่ 7 พฤษภาคม 2557 และกําหนดจายเงินปนผลในวัน
อังคารที่  20  พฤษภาคม  2557  

ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 เห็นดวย  107,777,462    เสียง คิดเปนรอยละ   100.00    

 ไมเห็นดวย  - เสียง คิดเปนรอยละ     -  

 งดออกเสียง  - เสียง คิดเปนรอยละ     -  

5. อนุมัตกิารเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ  

เลือกตั้งกรรมการท่ีออกจากตําแหนงตามวาระกลับเขาดาํรงตาํแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง
จํานวน 5 ทาน ดวยคะแนนเสียงเปนรายบุคคล ดังน้ี 

รายช่ือกรรมการ 
เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 

จํานวนเสยีง รอยละ* จํานวนเสยีง รอยละ* จํานวนเสยีง รอยละ* 
1. นายโยชิคาตะ ซุกาโมโต 107,593,962 99.8297 183,500 0.1703 - - 
 กรรมการที่ปรึกษา       
2. นายบญุด ี  อํานวยสกุล 107,777,462 100.0000 - - - - 
 กรรมการบริษัท และ 

กรรมการผูจัดการ       
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รายช่ือกรรมการ 
เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 

จํานวนเสยีง รอยละ* จํานวนเสยีง รอยละ* จํานวนเสยีง รอยละ* 
3. นายอํานวย บํารุงวงศทอง 107,593,962 99.8297 183,500 0.1703 - - 
 กรรมการบริษัท  กรรมการสรรหา 

และกรรมการบริหาร       

4. นายอิคูโอะ โอตานิ  107,593,962 99.8297 183,500 0.1703 - - 
 กรรมการบริษัท        
5. นายกฤช   ฟอลเลต็ 107,777,462 100.0000 - - - - 
 กรรมการอิสระ และ  

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง       

หมายเหตุ  *   :  คิดเปนรอยละของจํานวนเสียงทัง้หมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัท ป 2557 จํานวน 15 ทาน มีดังน้ี 
    1. นายโยชิคาตะ ซุกาโมโต   
 2. นายมน ู ลีลานุวัฒน   
  3. นายยูโซะ อิเดะ  
  4.  นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป   
  5. นายบุญด ี อํานวยสกุล   
  6.  นายอะสึช ิ ทะบะตะ   
  7. นายอํานวย บํารุงวงศทอง   
  8. นายธรรมรัตน โชควัฒนา   
  9. นายอิคูโอะ โอตานิ  
          10. นายคิโยทากะ ฮิโรชิมา  
          11. รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม   
        12.  นางพรรณ ี วรวุฒิจงสถิต  
     13.  นางศรัณยา จินดาวณคิ  
        14.  นายกฤช ฟอลเล็ต    
        15. รศ.นเรศร เกษะประกร  
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โดยบริษัทฯ  มีกรรมการอิสระครบตามจํานวน  1  ใน  3  ของคณะกรรมการทัง้คณะ  โดยมีจํานวน   5  

ทาน  จากทั้งหมด  15  ทาน  คอื 
 1.  รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม 
 2.  นางพรรณ ี วรวุฒิจงสถิต 
 3.  นางศรัณยา จินดาวณคิ 
 4.  นายกฤช ฟอลเล็ต  
 5.  รศ.นเรศร เกษะประกร 

6. อนุมัติกาํหนดคาตอบแทนกรรมการ 
 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติวงเงินคาตอบแทนกรรมการ ไมเกินปละ 20 ลานบาท เทากบัปท่ีผานมา 

โดยใหคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนนําไปพิจารณาจัดสรร โดยมีรายละเอียด
องคประกอบคาตอบแทนกรรมการ ดังน้ี 

1. คาตอบแทนประจําป  :   จายใหกรรมการทกุคน โดยใหคณะกรรมการพจิารณา
คาตอบแทนนําไปพจิารณาจัดสรร 

2. คาเบี้ยประชุม :   จายเฉพาะผูเขาประชุม 

รายละเอียดการจายคาเบี้ยประชุม   ดังนี ้
       ประธาน กรรมการ 

1. คาเบีย้ประชุม 
    1.1  คณะกรรมการบริษัท   

 

12,000  บาท / คร้ัง 
 

10,000  บาท / คร้ัง 
    1.2  คณะกรรมการตรวจสอบ 
          คณะกรรมการสรรหา  
          คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน  
          คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
          คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

10,000  บาท / คร้ัง   8,000  บาท / คร้ัง 

2. คาเบีย้ประชุมรายไตรมาส 
    (เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ)       

60,000  บาท / คร้ัง 30,000  บาท / คร้ัง 

3. คาตอบแทนอ่ืน :   -ไมมี- 
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           ทั้งนี้ การพิจารณาหลักเกณฑคาตอบแทนดังกลาวขางตนตองไดรับการอนุมัตจิากทีป่ระชุม
คณะกรรมการบริษัทและไมเกินวงเงินที่ไดรับอนุมัตจิากทีป่ระชุมผูถือหุน 

ดวยคะแนนเสยีงเปนเอกฉันทของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม ดังน้ี 

 เห็นดวย  107,777,462    เสียง คิดเปนรอยละ   100.00    

 ไมเห็นดวย  - เสียง คิดเปนรอยละ     -  

 งดออกเสียง  - เสียง คิดเปนรอยละ     -  

7. อนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2557 ดังน้ี 
    ดร.ศุภมิตร   เตชะมนตรีกุล   (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356) และ/หรือ 
   นายนิต ิ จึงนิจนิรันดร (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3809) และ/หรือ  
   นายมนูญ    มนูสุข   (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292)   

 แหง บริษัท ดลีอยท ทูช โธมัทส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั และอนุมตัิคาสอบบญัชีของบริษัทฯ 
ประจําป 2557 เปนจํานวนเงิน 1,775,000 บาท 

และรับทราบคาสอบบญัชีของบริษัทยอย 5 บริษัท จํานวนเงิน 2,615,000 บาท รวม             
คาสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอยเปนเงินท้ังสิน้  4,390,000  บาท  

ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 เห็นดวย  107,777,462    เสียง คิดเปนรอยละ   100.00    

 ไมเห็นดวย  - เสียง คิดเปนรอยละ     -  

 งดออกเสียง  - เสียง คิดเปนรอยละ     -  

8.   อนุมัติแกไขเพิม่เติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 (วตัถุประสงคของบริษัทฯ) โดยใหเพิ่มเตมิ
วัตถุประสงค 3 ขอ จากวัตถุประสงคเดิม 20 ขอ รวมเปนวัตถุประสงคท้ังสิ้น 23 ขอ โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี   

 ขอ 21 ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงตามกฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรง 
รวมถึงกฎหมายอ่ืนใดท่ีประกาศบังคับใชเพิ่มเตมิ ซ่ึงเกี่ยวของกบัการดําเนินธุรกิจขาย
ตรงและตลาดแบบตรง (เมื่อไดรับอนุญาตจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ) 
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 ขอ 22 ประกอบธุรกิจขายสินคาหรือบริการ หรือประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
ภายใตวัตถุประสงคของบริษัท หรือการประกอบธุรกิจอ่ืนใด ไมวาโดยทางอินเตอรเน็ต 
สื่อสิ่งพิมพ สื่อโทรทัศน สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือสื่ออ่ืนใด หรือโดยใชเคร่ืองมือหรือ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสใดๆ รวมถึงสรางสรรค บริหารเว็บไซต และ/หรือ เว็บไซต
เกี่ยวกับการใหบริการดานการเงิน จัดและบริการโฆษณาบนอินเตอรเน็ต ใหบริการ
คนควาขอมูลทางอินเตอรเน็ต เกบ็คาบริการ คาโฆษณา หรือคาตอบแทนอ่ืนใด (เมื่อ
ไดรับอนุญาตจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ) 

 ขอ 23 ประกอบธุรกิจใหบริการการชําระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส ภายใตกฎหมายวาดวยการ
ควบคุม ดูแลการใหบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสและกฎหมายอ่ืนใดท่ี
เกี่ยวของ และใหบริการรับชําระเงินแทน (เมื่อไดรับอนุญาตจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ) 

 และท่ีประชุมไดมอบอํานาจใหกรรมการบริษัทสามารถดําเนินการยื่นจดทะเบียนแกไขเพิม่เตมิ
และใหมีอํานาจแกไขเพิ่มเตมิขอความหรือถอยคําในหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ตาม
คําแนะนําของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย  

ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 เห็นดวย  107,777,462    เสียง คิดเปนรอยละ   100.00    

 ไมเห็นดวย  - เสียง คิดเปนรอยละ     -  

 งดออกเสียง  - เสียง คิดเปนรอยละ     -  

9. วาระอ่ืนๆ (ถามี)    

 -ไมม-ี 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 ( นางอรอนงค    แสงพุมพงษ ) 
   เลขานุการบริษทั 


