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   วนัที 1 เมษายน 2563  
 

เรอืง หนังสือนัดประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

 บริษัท ไทยวา จาํกดั (มหาชน) 
 

สงิทสี่งมาด้วย 1. สาํเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2562 

 2. รายงานประจําปี 2562 และรายงานการพัฒนาอย่างยังยืน ประจําปี 2 ในรูปแบบ 

QR Code 

 3. ข้อมูลของผู้ทไีด้รับการเสนอชอืเพอืเลือกตังเป็นกรรมการบริษัท 

3.1  กรรมการทีไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ 

3.2  กรรมการทเีป็นกรรมการอิสระ 

.   กรรมการเข้าใหม ่

 4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท 

   5. หน้าทแีละความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท 

 6. ประวัติผู้สอบบัญช ี

 7. หนังสอืมอบฉันทะ 

 8. ประวัติกรรมการอิสระทไีด้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 

ทไีม่สามารถเข้าร่วมประชุม 

 9. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 

 10. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะทเีกยีวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 11. แผนทอีาคารไทยวา 1 ชนั 21 ซึงเป็นสถานทจัีดประชุม 

 12. แบบขอรับรายงานประจําปี 2562 และ/หรือ รายงานการพัฒนาอย่างยังยืน ประจําปี 

2562 ในแบบรูปเล่ม 

การประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 ของบริษัท ไทยวา จาํกัด (มหาชน) (บริษัท) ไดถู้กกาํหนดให้มีขึนตาม

กาํหนดการต่อไปน:ี 

วันและเวลา : วนัจนัทรท์ี 2  เมษายน 256  เวลา 10.00 น. 

สถานท ี : อาคารไทยวา 1 ชนั 21 เลขที 21/63-64  ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120  



  

หนา้ 2/12 

โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัน ี
 

1. พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2562  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: การประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 256  ไดจ้ดัขึน เมอืวนัศุกรท์ี 2  เมษายน 256  โดยมี

สาํเนารายงานการประชมุซงึไดบ้นัทึกถกูตอ้งตามความเป็นจรงิตามสิงทีส่งมาดว้ย 1  

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนําเสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 256  ให้การรบัรองรายงาน      

การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562  

หมายเหตุ : มติในวาระนีจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซงึมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  

2. พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษทั สาํหรับปี 2562  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานกิจการของบริษัท สาํหรบัปี 256  เพือให้ผูถ้ือหุน้รบัทราบ รายละเอียดตามที

ปรากฏในรายงานประจาํปีซงึไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุนี ตามสิงทส่ีงมาดว้ย 2 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรรายงานทีประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาํปี 256  รบัทราบรายงานกิจการ 

ของบรษิัท สาํหรบัปี 2562 

หมายเหตุ : วาระนเีป็นเพียงการรายงานใหท้ีประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบ จึงไม่มกีารลงคะแนนเสียง 

3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับปีสินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2562  ซึงผ่านการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบัญช ีพร้อมรายงานผู้สอบบัญช ี

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: ขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ที 41 กาํหนดใหบ้รษิัทตอ้งจดัทาํงบการเงิน ณ วนัสินสดุของรอบปี

บัญชีของบริษัททีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และเสนอใหท้ีประชุมผู้ถือหุน้อนุมัติ งบการเงินของบรษัิท 

สาํหรบัปีสินสดุ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562  ไดผ้่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสียง 

และกาํกบัดแูลกิจการ และคณะกรรมการของบรษิัท และไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ ตามทีปรากฎใน

ส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจาํปีตามสิงทีส่งมาดว้ย 2  ซงึสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี 
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หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิ 

เฉพาะกิจการ 

สินทรพัยร์วม 7,868   6,377   

หนีสินรวม 2,573 2,063 

ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 5,295 4,314 

รายไดร้วม 7,424   5,386   

กาํไรสุทธิ 68 122 

กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.08   0.14 

 

ความเหน็คณะกรรมการ: เห็นสมควรนาํเสนอทปีระชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 256  อนมุตัิงบการเงินของบรษัิท 

สาํหรบัปีสินสดุ ณ วนัที 31 ธันวาคม 256  ซงึผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัช ีพรอ้มรายงานของผูส้อบบญัชี 

หมายเหตุ : มติในวาระนีจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซงึมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  

4. พิจารณาและอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: จากผลการดาํเนินงานในรอบปี 256  ทีผ่านมา บริษัทมีกาํไรสุทธิทงัสิน 68 ลา้นบาท 

ตามทปีรากฏในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ของงบการเงินรวม สาํหรบัปีสินสดุ ณ วนัที 31 ธันวาคม 256  ซงึผ่านการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษัทแลว้    

นโยบายเงินปันผล 

นโยบายเงินปันผลของบรษัิท เป็นนโยบายทีเนน้การเพมิมลูค่าเงนิลงทนุของผูถื้อหุน้ และส่งเสรมิใหผู้ถ้ือหุน้ถือเงิน

ลงทนุในบรษิัทในระยะยาว โดยสามารถคาดการณเ์งินปันผลทเีพมิขึนในแต่ละปีไดซึ้งมิไดร้บัผลกระทบจากความ

ผันผวนของกาํไร ดว้ยวตัถปุระสงคด์งักล่าวนโยบายเงินปันผลของบรษิัท จงึยึดหลกัของความมเีสถียรภาพ การ

คาดการณไ์ด ้และเงินปันผลทีเพมิขึนทีบรหิารจดัการได ้ดงันี 

 ความมีเสถียรภาพ  

บรษัิทจะจา่ยเงินปันผลทกุปี เวน้แตใ่นกรณีทีบรษัิทประสบผลขาดทนุเป็นจาํนวนมาก ทงันเีพอืมใิหผู้ถื้อหุน้

ไดร้บัผลกระทบในเชิงลบจากความผนัผวนของกาํไรในแต่ละปี 
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 การคาดการณไ์ด ้

ผูถื้อหุน้จะสามารถประมาณการถึงเงินปันผลทีคาดว่าจะไดร้บัในแต่ละปี ซงึอาจทาํใหผู้ถื้อหุน้สามารถบรหิาร

จดัการกลยุทธก์ารลงทนุของตนไดดี้ยงิขึน 
 

 เงนิปันผลทเีพมิขนึทบีริหารจดัการได ้

บริษัทมุ่งมนัทีจะจ่ายเงินปันผลทีเพิมขึนและมีความผนัผวนนอ้ยทีสุดในแต่ละปี ภายใตก้รอบของการเพิมขึน   

ทีกาํหนดไวอ้ย่างกวา้งๆ   แต่ทงัน ี อตัราการจ่ายเงินปันผลจะขึนอยู่กบัผลกาํไรจากการดาํเนินงานทีเกิดขึนจริง 

เงินสด และประมาณการกระแสเงินสดของบรษิัท 

ข้อบังคับของบริษัทขอ้ที 48 กาํหนดให้บริษัทตอ้งจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึงไว้เป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่า 

รอ้ยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีของบริษัทหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสาํรองนีจะมี

จาํนวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

ทุนสาํรองตามกฎหมายของบริษัทมีครบเต็มจาํนวนรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว จึงไม่มีความ

จาํเป็นตอ้งตงัสาํรองใดๆ อีก 

ความเห็นคณะกรรมการ:   เมอืพิจารณาจากกาํไรสุทธิของงบการเงินรวมดงักล่าว ประกอบกับแผนการขยายงาน

และขอ้ตกลงในการชาํระหนีของบริษัท   คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรนาํเสนอทปีระชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 

256  อนุมตัิการจดัสรรเงินกาํไรสะสม สาํหรบังวดปีสินสดุ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 ดงันี 

ก) เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ในอตัรา 0.134 บาทต่อหุน้ สาํหรบั 880,420,930 หุน้ รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทงัสิน  

117,976,404.62 บาท 

ข)  เงินกาํไรสะสมทเีหลือ ใหเ้ป็นเงินกาํไรสะสมต่อไป 

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุน้ทีมีรายชือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษัท ณ วนัที  พฤษภาคม 

256   ซงึเป็นวนัทคีณะกรรมการกาํหนดใหเ้ป็นวนักาํหนดรายชือผูถ้ือหุน้ทีมีสิทธิรบัเงินปันผล (Record Date)  และ

กาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที 2  พฤษภาคม 2563 

ทังนี  เงินปันผลทีเสนอให้จ่ายโดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงานสาํหรับปีสินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 256  

ดังกล่าวสอดคลอ้งกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 173.4 ของกาํไรสุทธิของ          

งบการเงินรวม รายละเอียดปรากฏตามตารางดงันี  
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รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 2562 2561 

1) กาํไรสทุธิของงบการเงินรวม (ลา้นบาท) 68 197 

2) จาํนวนหุน้ทีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ (ลา้นหุน้) 880.4 880.4 

3) เงินปันผลจ่าย 0.134 0.32 

 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุน้) - - 

 เงินปันผลงวดสดุทา้ย(บาท/หุน้) 0.134 0.32 

4) รวมเงินปันผลจ่าย (ลา้นบาท) 117.9 281.7 

5) สดัส่วนการจา่ยเงินปันผลเทียบกบักาํไรสทุธิของงบการเงินรวม 173.4% 143.1% 
 

 

หมายเหตุ : มติในวาระนีจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซงึมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  

5. พิจารณาและอนุมตัเิรอืงเกียวกับกรรมการของบริษัท  

5.1   เลือกตงักรรมการใหม่แทนกรรมการทถีึงกาํหนดออกตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ข้อบังคับบริษัทข้อที 18 กําหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี            

ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งเป็นอัตราหนึงในสาม  และกรรมการทีออกจากตาํแหน่งไปนันอาจได้รับ

เลือกตงัเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได ้โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 256  นี   มีกรรมการทีถึง

กาํหนดออกตามวาระจาํนวน  ท่าน ไดแ้ก่ 
 

1) ดร. เศรษฐ์ไสย เศรษฐการุณย ์ กรรมการ 

2) นายโฮ เรน ฮวา กรรมการ  

3) นายอาํนาจ สขุประสงคผ์ล กรรมการ  

4) 

 

ดร. ชิงชยั หาญเจนลกัษณ ์

 

 

กรรมการอิสระ  

กรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกับดแูลกจิการ 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

5) 

 

นายสภุคั ศิวะรกัษ ์

 

 

กรรมการอิสระ   

กรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกับดแูลกจิการ 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
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ทงันี กระบวนการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ไดผ้่านการกลนักรองจากคณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทนโดยไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซึงไดร้่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในดา้นต่างๆ  

โดยดูถึงความเหมาะสมดา้นคุณวุฒิ ประสบการณ ์ความรู ้ความเชียวชาญจากหลายวิชาชีพ และทักษะที

จาํเป็นซงึยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการรวมถึงผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบรษิัทในช่วงทีผ่านมาก่อนที

จะเสนอแนะใหค้ณะกรรมการนาํเสนอใหผู้ถ้ือหุน้พิจารณาอนมุตัิ 

จากประสบการณ ์ความรู ้และการอุทิศตนของกรรมการทีถึงกาํหนดออกตามวาระทงั  ท่านใหแ้ก่บริษัทที

ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนโดยไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไดเ้สนอแนะให้

คณะกรรมการเสนอชอืกรรมการทีถึงกาํหนดออกตามวาระทงั  ท่านขา้งตน้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

บรษัิทต่อไปอกีวาระหนึง 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรนาํเสนอทีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจาํปี 256  อนุมัติการเลือกตงั

กรรมการซึงถึงกาํหนดออกตามวาระในคราวนีทงั  ท่าน ไดแ้ก่  ดร. เศรษฐ์ไสย เศรษฐการุณย ์  นายโฮ     

เรน ฮวา นายอาํนาจ สุขประสงคผ์ล  ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ และนายสุภัค ศิวะรกัษ์  กลับเข้าดาํรง

ต ําแหน่ งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ ง  ตามการเสนอแนะของคณ ะกรรมการสรรหาและ              

กาํหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย       โดยคณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้ว่า ดร. ชิงชยั 

หาญเจนลกัษณ ์และนายสภุคั ศิวะรกัษ์ ซงึเป็นบุคคลทีจะเสนอแต่งตงัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระต่อไป

อีกวาระหนงึจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์เีกียวขอ้ง 

ทงันี บคุคลทีไดร้บัการเสนอชอืในครงันไีดผ่้านกระบวนการกลนักรองของคณะกรรมการบริษัทแลว้วา่มี

คณุสมบตัิทีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบรษิัท โดยไมม่ีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอชอืกรรมการเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการใหม ่

ประวตัิโดยยอ่ของกรรมการทถีึงกาํหนดออกตามวาระทงั  ท่าน ปรากฏตามสิงทส่ีงมาดว้ย 3.1 และ .   

นิยามกรรมการอิสระของบรษิัท ปรากฏตามสิงทีส่งมาดว้ย 4 

หมายเหตุ : มติในวาระนจีะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึงมาประชมุและออก

เสียงลงคะแนน  
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5.2  ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการทีดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท กรรมการทีดํารง

ตําแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสียง และกํากับดูแลกิจการ และกรรมการ        

ทดีาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ขอ้บงัคบับริษัทขอ้ที 32 และ 38 กาํหนดใหบ้รรดาค่าตอบแทนใดๆ ทีจะจ่ายใหแ้ก่ 

กรรมการ ใหเ้ป็นไปตามมติของทีประชุมผูถ้ือหุน้ทีอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวน

เสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ทมีาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2562  เมือวันที 6 เมษายน 2562  ไดม้ีมติอนุมัติค่าตอบแทนสาํหรับ

กรรมการซึงดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึงดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ

บรหิารความเสียง และกาํกบัดูแลกิจการ และกรรมการซงึดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน โดยใหมี้ผลตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป และใหม้ีผลเช่นนตีลอดไปในแต่ละปี จนกว่า

ทีประชมุผูถ้ือหุน้ของบรษิัทจะมีมติเป็นอย่างอนื รายละเอียดดงันี  

คณะกรรมการบริษัท 

ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทน/ 

ครังการประชุม/ท่าน (บาท) 

ประธานกรรมการ 265,000 

กรรมการอิสระ 180,000 

กรรมการทมีิไดเ้ป็นผูบ้รหิาร 180,000 

กรรมการทเีป็นผูบ้รหิาร  159,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสยีง และกาํกับดูแลกิจการ  

ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทน/ 

ครังการประชุม/ท่าน (บาท) 

ประธานกรรมการ 90,000 

สมาชิก 48,000 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทน/ 

ครังการประชุม/ท่าน (บาท) 

ประธานกรรมการ 90,000 

สมาชิก 48,000 
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คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดท้บทวนค่าตอบแทนทีไดร้บัอนุมัติ ตามมติทีประชุมสามัญ   

ผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2562 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเมือเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความ

รับผิดชอบของกรรมการในแต่ละตาํแหน่งและเสนอแนะให้คงค่าตอบแทนในอัตราเดิมตามมติทีประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2562 โดยให้มีผลตังแต่วันที 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป และให้มีผลเป็นเช่นนี

ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าทีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทจะมีมติเป็นอย่างอนื รายละเอียดดงันี   

คณะกรรมการบริษัท 

ตาํแหน่ง 

ค่าตอบแทน/ 

ครังการประชุม/ท่าน (บาท) 

2563 2562* 

ประธานกรรมการ 265,000 265,000 

กรรมการอิสระ 180,000 180,000 

กรรมการทมีิไดเ้ป็นผูบ้รหิาร 180,000 180,000 

กรรมการทเีป็นผูบ้รหิาร  159,000 159,000 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสยีง และกาํกับดูแลกิจการ  

ตาํแหน่ง 

ค่าตอบแทน/ 

ครังการประชุม/ท่าน (บาท) 

2563 2562* 

ประธานกรรมการ 90,000 90,000 

สมาชิก 48,000 48,000 

 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

ตาํแหน่ง 

ค่าตอบแทน/ 

ครังการประชุม/ท่าน (บาท) 

2563 2562* 

ประธานกรรมการ 90,000 90,000 

สมาชิก 48,000 48,000 

*  ค่าตอบแทนทีไดร้บัการอนมุติัตามมติทีประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2562 

ทงันี บริษัทไม่มีการจ่ายสิทธิประโยชนอื์นๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนดงักล่าวขา้งตน้ใหแ้ก่คณะกรรมการ

บรษัิทและคณะกรรมการชดุย่อย  
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ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรนําเสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 อนุมัติให้คง

ค่าตอบแทนกรรมการสาํหรบักรรมการซงึดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการบรษัิท กรรมการซงึดาํรงตาํแหน่งใน

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสียง และกํากับดูแลกิจการ และกรรมการซึงดาํรงตําแหน่งใน

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ตามมติทีประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ประจาํปี 2562 โดยใหมี้ผล

ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป และใหมี้ผลเป็นเช่นนีตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าทีประชมุผูถ้ือหุน้ของ

บรษัิท จะมีมติเป็นอย่างอนื รายละเอียดตามการเสนอแนะของกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสียง และกาํกับดูแลกิจการ และ

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ปรากฏตามสิงทีส่งมาดว้ย 5 และรายละเอียดค่าตอบแทนที

จ่ายใหแ้ก่กรรมการแต่ละท่านในปี 2562 ปรากฏในส่วน “รายละเอียดค่าตอบแทนและผลประโยชนอื์นใดที

ไดร้บัในฐานะกรรมการ ช่วงปี 2562” ของรายงานประจาํปีตามสิงทส่ีงมาดว้ย 2  

หมายเหตุ : มติในวาระนีจะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียง

ทงัหมดของผูถ้ือหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

5.3  แต่งตงักรรมการใหม่จาํนวน 1 ท่าน และเพมิจาํนวนกรรมการของบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ข้อบังคับบริษัทข้อที  16 กําหนดว่า ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัท 

ประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกว่าหา้ (5) คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึงหนึงของจาํนวนกรรมการทงัหมด

ตอ้งมีถินทีอยู่ในประเทศไทย ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 256  นี   มีบุคคลทีไดร้บัการเสนอ

แต่งตงัเป็นกรรมการใหม่จาํนวน  ท่าน โดยบุคคลทีไดร้บัการเสนอแต่งตงัเป็นกรรมการ ไดแ้ก่  

 นางโฮ เรน ยงุ    กรรมการทมีิไดเ้ป็นผูบ้รหิาร   

 

ทงันี กระบวนการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ไดผ้่านการกลนักรองจากคณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน ซึงไดร้่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในดา้นต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม    

ดา้นคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู ้ความเชียวชาญจากหลายวิชาชีพ และทักษะทีจาํเป็นซึงยังขาดอยู่ใน

คณะกรรมการ ก่อนทีจะเสนอแนะใหค้ณะกรรมการนาํเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ 

การแต่งตงักรรมการใหม่จาํนวน  ท่านดงักล่าว จะส่งผลใหจ้าํนวนกรรมการทงัคณะเพิมขึนจาก 1  ท่าน

เป็น 1  ท่าน คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจึงเสนอใหค้ณะกรรมการนาํเสนอใหผู้ถื้อหุ้น

พิจารณาอนุมตัิแต่งตงักรรมการเขา้ใหม่ จาํนวน  ท่าน และเพิมจาํนวนกรรมการทงัคณะจากเดิม 1  ท่าน 

เป็น 1  ท่าน 
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ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรนาํเสนอทีประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 256  อนุมตัิการแต่งตงั

นางโฮ เรน ยุง เป็นกรรมการใหม่จํานวน  ท่าน รวมทังอนุมัติให้เพิมจาํนวนกรรมการทังคณะจากเดิม         

1  ท่านเป็น 1  ท่าน ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

ประวตัิโดยยอ่ของบคุคลทไีดร้บัการเสนอแตง่ตงัเป็นกรรมการใหมท่งั  ท่าน ปรากฏตามสิงทส่ีงมาดว้ย 3.3  

หมายเหตุ : มติในวาระนีจะตอ้งไดร้บัการอนมุัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึงมาประชมุและออก

เสียงลงคะแนน 

6. พิจารณาและอนุมตัิการแต่งตงัผู้สอบบัญชี และการกาํหนดค่าสอบบัญชี สาํหรับปี 2563  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: มาตรา 120 พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนดใหแ้ต่งตงัผูส้อบบญัช ี

และกาํหนดค่าสอบบญัชีในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ทกุปี  ซงึการคดัเลือกผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีได้

ผ่านการกลนักรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบรษิัท  

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสียง และกาํกับดูแลกิจการ ไดเ้สนอใหแ้ต่งตัง  นายโสภณ เพิมศิริวัลลภ  

ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที  3182  และ/หรือ   นางสาวรุง้นภา  เลิศสวุรรณกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที  3516  

และ/หรือ นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4521 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม 

ผูส้อบบญัช ี  รบัอนุญาตเลขที 5659  และ/หรือ นางสาวสมุนา พนัธพ์งษ์สานนท ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที 5872 

ของบริษัท สาํนกังาน อีวาย จาํกัด  เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทสาํหรบัปี 256    โดยกาํหนดค่าสอบบัญชีสาํหรบัปี 

256  เป็นจาํนวนเงินทงัสินไม่เกิน 2,500,000 บาท ซงึเท่ากับค่าสอบบญัชทีีไดร้บัอนมุตัิจากทีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจาํปี 256  ทงัน ีค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีมีเพียงค่าสอบบญัชีเท่านนั 

บริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด มีผลการดาํเนินงานทีดีตลอดระยะเวลาทีผ่านมา และคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริหารความเสียง และกาํกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทมีความพึงพอใจกับผลการดาํเนินงานดังกล่าว 

นอกจากนนั ผูส้อบบญัชีทงั 5 ท่าน ไม่มีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกบับรษิัท / บรษิัทย่อย / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ หรือ ผู้ทีเกียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด สาํหรับค่าบริการอืน (Non-Audit Fees) บริษัทมิไดจ้่าย

ค่าบริการอืน ใหส้าํนักงานสอบบัญชีทีผูส้อบบัญชีทงั 5 ท่านสังกัด ในรอบปีสินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 256   ที

ผ่านมา เพอืประโยชนส์าํหรบัผูถื้อหุน้ บรษัิทไดจ้ดัส่งประวตัิโดยย่อของผูส้อบบญัชีทงั 5 ท่าน มาพรอ้มกบัหนงัสือนดั

ประชมุนี ตาม สิงทส่ีงมาดว้ย 6 และรายละเอียดค่าตอบแทนทีจ่ายใหแ้ก่ บรษิัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ในปี 256  

ปรากฏในส่วน “ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี” ของรายงานประจาํปีตามสิงทส่ีงมาดว้ย 2  
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นางสาวรุง้นภา  เลิศสวุรรณกลุ เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท 1 ปี ในปี 2558  และ นายโสภณ เพมิศิรวิลัลภ เป็นผูส้อบ

บญัชีของบริษัท  ปี ในปี 2559-256  นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ  นางสาวรสพร  เดชอาคม และ นางสาวสมุนา      

พันธพ์งษ์สานนท ์ยงัไม่เคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท ซงึตามแนวทางของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรพัย ์กาํหนดใหบ้ริษัทสามารถแต่งตงับุคคลทีเป็นผูส้อบบัญชีคนเดิมใหท้าํหนา้ทีไม่เกิน  รอบปี

บญัชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ และในกรณีทผูีส้อบบญัชีคนเดิมทาํหนา้ทีครบ  รอบปีบญัชี บริษัทจะแต่งตงัผูส้อบ

บญัชีคนเดิมนนัได ้เมอืพน้ระยะเวลาอย่างนอ้ย  รอบปีบญัชีติดต่อกนั 

อนงึ บรษัิท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นสาํนกังานสอบบญัชเีดียวกันกบัสาํนกังานสอบบญัชีของบรษิัทย่อย / บริษัท

รว่มของบรษิัทโดยส่วนใหญ่  

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรนาํเสนอทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 256  อนุมตัิแต่งตังนายโสภณ  

เพมิศิรวิลัลภ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที  3182 และ/หรือ นางสาวรุง้นภา  เลิศสวุรรณกุล ผูส้อบบัญชีรบัอนญุาต

เลขที  3516 และ/หรือ นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที 4521 และ/หรือ นางสาวรสพร 

เดชอาคม ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที 5659 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท ์ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต

เลขที 5872 ของบรษิัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทสาํหรบัปี 2563  โดยกาํหนดค่าสอบบญัชี

ทงัปีเป็นจาํนวนเงินทงัสินไม่เกิน 2,500,000 บาท 

หมายเหตุ : มติในวาระนีจะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซงึมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

7. พิจารณาเรืองอนืๆ ทเีหมาะสม ถ้ามี 

จึงเรียนมาเพอืโปรดเขา้รว่มประชุมตามวนั เวลา และสถานทีดงักล่าวขา้งตน้ โดยบรษิัทจะเปิดใหผู้ถ้ือหุน้ลงทะเบียน

ตังแต่เวลา 9.00 น.  ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 256  ผู ้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะทุกท่าน ตอ้งนํา

เอกสารและหลกัฐานแสดงสิทธิในการเขา้รว่มประชมุตามสิงทส่ีงมาดว้ย 9 มาแสดงเพือลงทะเบียนในวนัประชมุดว้ย  

ในกรณีทีผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตงับุคคลอืนเขา้ร่วมประชุมและลงมติแทนท่านในการประชุมผูถื้อหุน้ของ

บรษัิท โปรดกรอกขอ้ความ ลงลายมือชอื และติดอากรแสตมป์ในหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข.  แต่หากท่านเป็นผูถื้อหุน้ทเีป็น

ผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตงัใหค้ัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ ท่านสามารถเลือกใช้

หนงัสือมอบฉันทะไดท้งัแบบ ข. หรือ แบบ ค. โดยหนงัสือมอบฉันทะทงัแบบ ข. และ แบบ ค. เป็นไปตามสิงทีส่งมาดว้ย 7 

หากท่านประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้ับกรรมการอิสระ   ท่านสามารถมอบฉันทะให ้ นายสุภัค ศิวะรักษ ์หรือ นายชนินทร ์

อรรจนานันท ์กรรมการอิสระของบริษัทได ้ รายละเอียดประวติัของ นายสุภัค ศิวะรกัษ์ และ นายชนินทร ์อรรจนานันท ์

ปรากฎตามสิงทีส่งมาดว้ย 8 ทงันี โปรดส่งมอบหนังสือมอบฉันทะพรอ้มทงัเอกสารและหลกัฐานต่อเลขานุการบริษัทก่อน

เรมิการประชุม หรืออาจส่งทางไปรษณียม์าตามทีอยู่ของบริษัท โดยบรษิัทไดก้าํหนดรายชอืผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิเขา้รว่มประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 256  ในวนัที  มนีาคม 256  และหากผูถ้ือหุน้ท่านใดมีความประสงคจ์ะขอรบัรายงานประจาํปี 
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256  และ/หรือ รายงานการพัฒนาอย่างยังยืน ประจาํปี  ในแบบรูปเล่ม กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรบั

รายงานประจาํปี 2562 และ/หรือ รายงานการพฒันาอย่างยงัยืน ประจาํปี   ในแบบรูปเล่ม” ตามสิงทีส่งมาดว้ย 12 

และส่งคืนให้แก่เลขานุการบริษัทฯ ไดท้ี ca@thaiwah.com หรือโทรสารหมายเลข  662-285-02  เพือดาํเนินการตาม

ความประสงคข์องท่าน 

ทงันี บรษัิทจะดาํเนินการประชมุตามรายละเอียดของขอ้บงัคบัของบรษัิทในส่วนทีเกยีวขอ้งกบัการประชมุผูถ้ือหุน้ 

ตามสิงทส่ีงมาดว้ย 10     และเพอืเป็นการอาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ในการรกัษาสิทธิประโยชนข์องท่าน หากผูถื้อหุน้

ท่านใดมีประเด็นคาํถามทตีอ้งการใหบ้รษิัทชแีจงในการประชมุครงัน ี สามารถจดัส่งคาํถามล่วงหนา้ไดท้ี ca@thaiwah.com 

หรือโทรสารหมายเลข 662-285-0255 

 

     ขอแสดงความนบัถือ 

โดยคาํสงัของคณะกรรมการบรษิทั 
 

 

 

 

 

                (นายโฮ เรน ฮวา) 

ประธานเจ้าหน้าทบีริหาร 

 

 


