
 

 

ที่  กบร. 060/2559 
 

 24   เมษายน   2560 
 

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  48 ประจ าปี 2560 
เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

 ตามที่บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)  ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 เมื่อวันที่ 24 
เมษายน  2560  เวลา 15.00 นาฬิกา  ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372  ถนนพระราม 3 
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร  โดยมีมติในแต่ละวาระ  ดังนี้ 

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47  เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2559 

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 เห็นด้วย  107,049,278    เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.00 

 ไม่เห็นด้วย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ     -  

 งดออกเสียง  - เสียง คิดเป็นร้อยละ     -  

 บัตรเสีย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ     -  

2.   รับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2559 

3.   อนุมัติงบการเงินประจ าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบพร้อมลง
นามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี 
จ ากัด และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 เห็นด้วย  107,049,278    เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.00 

 ไม่เห็นด้วย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ     -  

 งดออกเสียง  - เสียง คิดเป็นร้อยละ     -  

 บัตรเสีย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ     -  
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4.   อนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล โดย 

- จัดสรรเป็นส ารองทั่วไป  17,364,083.11 บาท   
 -  จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.30 บาท รวมจ านวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 156 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

44.92 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2559  โดยจ่ายจากก าไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วใน
อัตราร้อยละ 25 

   ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ใหจ้่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ 
ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธท่ี 3 พฤษภาคม 2560 และใหร้วบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีท่ี 4 พฤษภาคม 2560 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวัน
อังคารที่  23  พฤษภาคม  2560 

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 เห็นด้วย  107,049,578    เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.00 

 ไม่เห็นด้วย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ     -  

 งดออกเสียง  - เสียง คิดเป็นร้อยละ     -  

 บัตรเสีย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ     -  

5. อนุมัตกิารเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ  

เลือกตั้งกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
จ านวน 4 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้ 

รายชื่อกรรมการ 
เห็นดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง บัตรเสีย 

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

1. นายโยชิคาตะ ซุกาโมโต 106,874,378 99.8363 175,200 0.1637 - - - - 
 กรรมการที่ปรึกษา         

2. นายมาซายะ   วากาบายาช ิ106,874,378 99.8363 175,200 0.1637 - - - - 
 รองประธานกรรมการบริษัท         
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รายชื่อกรรมการ 
เห็นดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง บัตรเสีย 

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

3. นายบุญด ี อ านวยสกุล 107,049,578 100.0000 - - - - - - 
 กรรมการบริษัท  

กรรมการธรรมาภิบาล 
ประธานกรรมการบริหาร และ 
กรรมการผู้จดัการ 

        

4. นายกฤช   ฟอลเลต็ 107,049,578 100.0000 - - - - - - 
 กรรมการอิสระ และ 

ประธานกรรมการบริหาร 
ความเส่ียง 

        

หมายเหตุ  *   :  คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

นอกจากนี้ได้มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทน
กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระแต่ไม่ประสงค์ขอกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนน
เป็นเอกฉันท์ ดังน้ี 

รายชื่อกรรมการ 
เห็นดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง บัตรเสีย 

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

1. นางอรอนงค ์ แสงพุ่มพงษ ์107,049,578 100.0000 - - - - - - 
 กรรมการธรรมาภิบาล 

กรรมการบริหาร 
ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและ
การเงิน และเลขานุการบริษัท 

        

หมายเหตุ  *   :  คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัท ปี 2560 จ านวน 15 ท่าน มีดังนี้ 

    1. นายโยชิคาตะ ซุกาโมโต   
 2. นายมนู ลีลานุวัฒน์  
 3. นายมาซายะ วากาบายาชิ 
  4. นายบุญดี อ านวยสกุล   
  5.  นายโนโซมุ โอซึกะ   
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  6. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา   
  7.  นางสาวการุณี สุหร่าย   
  8.  นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ ์  
  9. นายมาซาอาคิ  ยาจิมะ 
        10.  นายทาคุยะ มิอุระ 
          11. ดร.กุลภัทรา สิโรดม   
        12.  นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต  
        13.  นายกฤช ฟอลเล็ต    
        14. รศ.นเรศร์ เกษะประกร  
        15. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสด์ิภักดี  

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.  รศ.นเรศร์ เกษะประกร 
 5.  นางสาววราภรณ์ กุลสวัสด์ิภักดี 

6. อนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 ที่ประชุมมีมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ ไม่เกินปีละ 20 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา 
โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนน าไปพิจารณาจัดสรร โดยมรีายละเอียด
องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ ดังน้ี 

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

      1.1 ค่าตอบแทนประจ าปี  :  จ่ายให้กรรมการทุกคน   โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
    น าไปพิจารณาจัดสรร 

 1.2 ค่าเบี้ยประชุม :  จ่ายเฉพาะผู้ท่ีเข้าประชุม ดังนี้ 
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       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 
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  107,049,578    เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.00 

 ไม่เห็นด้วย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ     -  

 งดออกเสียง  - เสียง คิดเป็นร้อยละ     -  

 บัตรเสีย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ     -  
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7. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 ดังน้ี 

    นายมนูญ     มนูสุข   (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292)  และ/หรือ 
   นางสาววิมลพร บุณยัษเฐียร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4067)  และ/หรือ  
   ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข   (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4800)   

 แห่ง บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 1,965,000 บาท 

 
และรบัทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 5 บริษัท จ านวนเงิน 2,734,000 บาท รวม             
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นเงินท้ังสิ้น  4,699,000  บาท  

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 เห็นด้วย  107,049,578    เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.00 

 ไม่เห็นด้วย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ     -  

 งดออกเสียง  - เสียง คิดเป็นร้อยละ     -  

 บัตรเสีย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ     -  
 

8. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)    

 -ไม่มี- 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 (นายบุญดี    อ านวยสกุล)  
ประธานกรรมการบริหาร และ 

กรรมการผู้จัดการ 


