
 

 

ที่  กบร. 054/2560 
 

 23   เมษายน   2561 
 

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  49 ประจ าปี 2561 
เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

 ตามที่บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)  ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 เมื่อวันที่ 23 
เมษายน  2561  เวลา 15.00 นาฬิกา  ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372  ถนนพระราม 3 
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร  โดยมีมติในแต่ละวาระ  ดังนี้ 

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48  เมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2560 

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 เห็นด้วย  106,633,183    เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.00 

 ไม่เห็นด้วย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ     -  

 งดออกเสียง  - เสียง คิดเป็นร้อยละ     -  

 บัตรเสีย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ     -  

2.   รับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2560 

3.   อนุมัติงบการเงินประจ าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบพร้อมลง
นามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี 
จ ากัด และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 เห็นด้วย  106,633,183    เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.00 

 ไม่เห็นด้วย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ     -  

 งดออกเสียง  - เสียง คิดเป็นร้อยละ     -  

 บัตรเสีย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ     -  
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4.   อนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล โดย 

- จัดสรรเป็นส ารองทั่วไป  18,528,099.19 บาท   
 -  จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.50 บาท รวมจ านวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 180 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

48.57 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2560  โดยจ่ายจากก าไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วใน
อัตราร้อยละ 30 

   ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ใหจ้่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ 
ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีท่ี 3 พฤษภาคม 2561 และ
ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารท่ี  22  พฤษภาคม  2561 

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 เห็นด้วย  106,633,183    เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.00 

 ไม่เห็นด้วย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ     -  

 งดออกเสียง  - เสียง คิดเป็นร้อยละ     -  

 บัตรเสีย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ     -  

5. อนุมัตกิารเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ  

เลือกตั้งกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
จ านวน 4 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์เป็นรายบุคคล ดังนี้ 

รายชื่อกรรมการ 
เห็นดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง บัตรเสีย 

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

1. นายโนโซม ุ โอซึกะ 106,633,183 100.00 - - - - - - 
 กรรมการบรษิัท และ 

กรรมการรองผู้จัดการ 
        

2. นายธรรมรัตน์   โชควัฒนา 106,633,183 100.00 - - - - - - 
 กรรมการบริษัท         
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รายชื่อกรรมการ 
เห็นดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง บัตรเสีย 

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

3. นางพรรณ ี วรวุฒิจงสถิต 106,633,183 100.00 - - - - - - 
 กรรมการอิสระ และ 

กรรมการตรวจสอบ 
        

4. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภกัด ี106,633,183 100.00 - - - - - - 
 กรรมการอิสระ และ 

กรรมการตรวจสอบ 
        

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. นายพูลศักดิ์ บุญชู 106,633,183 100.00 - - - - - - 
 กรรมการอิสระ          

หมายเหตุ  *   :  คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัท ปี 2561 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. นายมาซาอาคิ  ยาจิมะ 
        10.  นายทาคุยะ มิอุระ 
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          11. ดร.กุลภัทรา สิโรดม   
        12.  นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต  
        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  106,633,183    เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.00 

 ไม่เห็นด้วย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ     -  

 งดออกเสียง  - เสียง คิดเป็นร้อยละ     -  

 บัตรเสีย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ     -  

7. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 ดังน้ี 

    นายมนูญ     มนูสุข   (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292)  และ/หรือ 
   นายชูพงษ์  สุรชุติกาล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325)  และ/หรือ  
   ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข   (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4800)   

 แห่ง บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 2,025,000 บาท 
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และรบัทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 5 บริษัท จ านวนเงิน 2,786,000 บาท รวม             
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นเงินท้ังสิ้น  4,811,000  บาท  

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 เห็นด้วย  106,633,183    เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.00 

 ไม่เห็นด้วย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ     -  

 งดออกเสียง  - เสียง คิดเป็นร้อยละ     -  

 บัตรเสีย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ     -  

8. พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 เป็นดังน้ี 

ข้อ 33.    คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่ (4) 
เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร 

ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้น
ที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ
ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับ
แต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้น
ทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้
ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสี่  ในกรณีเช่นนี้  ให้ถือว่าเป็นการ
ประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม  โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการ
จัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
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ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใดจ านวนผู้
ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 36. และข้อ 37. ผู้ถือหุ้นตามวรรค
ห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท 

ทั้งนี้ที่ประชุมมอบอ านาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับของบริษัทฯ สามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อความ หรือถ้อยค าในข้อบังคับของบริษัทฯ ที่แก้ไข
เพิ่มเติมดังกล่าว ตามค าแนะน าของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัด 

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 เห็นด้วย  106,633,183    เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.00 

 ไม่เห็นด้วย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ     -  

 งดออกเสียง  - เสียง คิดเป็นร้อยละ     -  

 บัตรเสีย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ     -  
 

9. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)    

 -ไม่มี- 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 (นายบุญดี    อ านวยสกุล)  
ประธานกรรมการบริหาร และ 

กรรมการผู้จัดการ 
 
 


