ที่ 003/2562

วันที่ 19 กุมภาพันธ 2562
เรื่อง

การจายเงินปนผล การแกไขเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงคของบริษัท การประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2562 และแกไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

เรียน

กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2562
19 กุมภาพันธ 2562 ไดมมี ติอันเปนสาระสําคัญดังนี้

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่

1.

เห็นสมควรรายงานที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 รับทราบรายงานกิจการของบริษัท สําหรับป 2561

2.

เห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 อนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับปสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูส อบบัญชี พรอมรายงานของผูสอบบัญชี

3.

เห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 อนุมัตกิ ารจัดสรรเงินกําไรสะสม สําหรับงวดป
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้
ก. เงินปนผลจายใหแกผูถือหุนในอัตรา 0.32 บาทตอหุน สําหรับ 880,420,930 หุน รวมเปนเงินปนผลจาย
ทั้งสิ้น 281,734,697.60 บาท
ข. เงินกําไรสะสมที่เหลือ ใหเปนเงินกําไรสะสมตอไป
ทั้งนี้ บริษัทไดกาํ หนดรายชื่อผูถ อื หุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และจายเงินปนผลใน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
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4.

เห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 เลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกําหนดออกตามวาระ
ในคราวนี้ทั้ง 5 ทาน (นายโฮ กวงปง นายสุรพล สุปรัชญา นายเอเรียล พี วีรา นายโฮ กวงจิง และ
นายวุฒิพล สุรยิ าภิวัฒน) กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง ตามการเสนอแนะของ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

5.

เห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 อนุมัติใหคงคาตอบแทนกรรมการสําหรับกรรมการ
ซึ่งดํารงตําแหนงในคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งดํารงตําแหนงในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเสีย่ ง และกรรมการซึ่งดํารงตําแหนงในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน สําหรับป 2562
ในอัตราเดิมที่ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ประจําป 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน
2561 ตามการเสนอแนะของกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ดังนี้
คณะกรรมการบริษัท
ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการที่มิไดเปนผูบริหาร
กรรมการที่เปนผูบริหาร

คาตอบแทน/
ครั้งการประชุม/ทาน (บาท)
265,000
180,000
180,000
159,000

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
คาตอบแทน/
ตําแหนง
ครั้งการประชุม/ทาน (บาท)
ประธานกรรมการ
สมาชิก

90,000
48,000

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
คาตอบแทน/
ตําแหนง
ครั้งการประชุม/ทาน (บาท)
ประธานกรรมการ
90,000
สมาชิก
48,000

หนา 2/4

ทั้งนี้ โดยใหมผี ลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 เปนตนไปและเปนเชนนี้ตลอดไปในแตละปจนกวาที่ประชุม
ผูถือหุนของบริษัทจะมีมติเปนอยางอื่น
6.

เห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 แตงตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516
และ/หรือ นางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธพงษสานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
5872 ของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูส อบบัญชีของบริษัท สําหรับป 2562 โดยกําหนดคาสอบบัญชี
ทั้งปเปนจํานวนเงินทั้งสิ้นไมเกิน 2,500,000 บาท

7.

เห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 ใหการรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ ือหุน
ประจําป 2561

8.

เห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 อนุมัตกิ ารเพิม่ เติมวัตถุประสงคของบริษัท ดังนี้
“รับทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต
การพัฒนาเชิงทดลอง นวัตกรรมดานผลิตภัณฑ นวัตกรรมดานกระบวนการ” เพื่อเปนวัตถุประสงคขอที่
33 ของบริษัท และอนุมัติใหแกไขขอ 3 ของหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท โดยขอความใหมเปนดังนี้ “ขอ 3
วัตถุประสงคของบริษัท มีจํานวน 33 ขอ” เพื่อสอดคลองกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค

9.

อนุมัตกิ ารกําหนดวันประชุมสามัญผูถ ือหุน ประจําป 2562 ในวันศุกรที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.
ณ หองบันยันบอลรูม ชั้น 10 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ ตั้งอยูเ ลขที่ 21/100 อาคารไทยวา 2 ถนนสาทรใต
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ทั้งนี้ บริษัทไดกาํ หนดรายชื่อผูถ อื หุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 ในวันที่ 8 มีนาคม
2562

10.

อนุมัติวาระการประชุมสามัญผูถ ือหุน ประจําป 2562 ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561
วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สําหรับป 2561
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผานการ
ตรวจสอบจากผูสอบบัญชี พรอมรายงานผูสอบบัญชี
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัตกิ ารจายเงินปนผล
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วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท
วาระที่ 5.1 เลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ถึงกําหนดออกตามวาระ
วาระที่ 5.2 คาตอบแทนสําหรับกรรมการทีด่ ํารงตําแหนงในคณะกรรมการของบริษัท
กรรมการที่ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ ง และ
กรรมการที่ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัตกิ ารแตงตั้งผูสอบบัญชี และการกําหนดคาสอบบัญชี สําหรับป 2562
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแกไขเปลี่ย นแปลงวัตถุประสงคของบริษัท และการแกไขเปลี่ยนแปลง
หนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 3 เพื่อใหสอดคลองกับการแกไขวัตถุประสงคของบริษัท
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เหมาะสม ถามี
11.

อนุมัตใิ หแกไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ ง เพื่อใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแล
กิจการทีด่ ี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอรอนงค วิชชุชาญ)
Group Chief Financial Officer
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F 24-1
แบบแจงรายชื่อและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2562 ไดมีมติดังตอไปนี้
เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง โดยเพิ่ม
ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป และพิจารณาทบทวนผลการปฎิบัติงาน และรายงานผลการ
ประเมินตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกป
โดยเปลี่ยนแปลง ขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบดังกลาว ใหมีผล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ 2562
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกอบดวย
ตําแหนง
1. ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
2. กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
3. กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

ชื่อ
นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน
นายสุภัค ศิวะรักษ
ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ

วาระการดํารงตําแหนงคงเหลือ
7 เดือน
7 เดือน
7 เดือน

โดยกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ ยงลํ าดั บ ที่ 1 และ 2 มีความรูและประสบการณ เพี ยงพอที่จะ
สามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบตอคณะกรรมการ
บริษัทดังตอไปนี้
1.

สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ

2.

สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง
โยกยาย เลิกจาง หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน

3.

พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง บุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีภายนอกของบริษัท และ
เสนอคาตอบแทนของของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขาประชุมรวมกับผูสอบบัญชีภายนอก โดยไมมีฝายจัดการเขารวม
ประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง

4.

สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทั
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5.

พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอ
บริษัท

6.

รายงานกิจกรรมตางๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริษัท

7.

จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่ง
รายงานดั งกล าวต อ งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริห ารความเสี่ยง ทั้งนี้ โดยมี เนื้ อหาซึ่ง
ประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
ค. ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรัพ ย แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย ข อ กํ า หนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
ฉ. จํา นวนการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบและบริห ารความเสี่ ย ง และการเข า รว มประชุ ม ของกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงแตละทาน
ช. ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตาม
กฎบัตร (charter)
ซ. รายการอื่ น ที่ เห็ น วาผู ถือ หุ น และผู ลงทุ น ทั่ วไปควรทราบภายใต ข อบเขตหน าที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบที่ ได รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8.

สอบทานใหบริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
มีประสิทธิผล และกํากับดูแลคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

9.

ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการ
กระทําดังตอไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท
ก. รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
ข. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
ค. การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
ใหคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงรายงานตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไข
ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัทหรือฝายจัดการ
ไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาดังกลาว กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงรายใดรายหนึ่ง
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อาจรายงานวามีรายการหรือการกระทําดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
10.

สอบทานและกํากับดูแลการปฏิบัติตามหลักการกิจการที่ดีของบริษัท

11.

ดําเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องตนใหแกสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพ ย และผูสอบบัญ ชีทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากผูสอบบัญ ชี ขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
พฤติการณอันควรสงสัยวากรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทไดกระทําความผิด
ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

12.

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเสี่ยง และ

13.

จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป และพิจารณาทบทวนผลการปฎิบัติงาน และรายงานผลการประเมิน
ตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกป

บริษัทขอรับรองตอตลาดหลักทรัพยดังนี้
1. กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด
2. ขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงขางตนเปนไปตามหลักเกณฑที่
ตลาดหลักทรัพยกําหนด

ลงชื่อ ………………………………………………… กรรมการ
(นายโฮ เรน ฮวา)

ลงชื่อ ………………………………………………… กรรมการ
(นายอํานาจ สุขประสงคผล)
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