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หนังสือบอกกลาวนัดประชุมสามัญผูถือหุน  คร้ังที่ 42    

ที่  กบร.  045/2553 
 

   1  เมษายน  2554 
 

หนังสือบอกกลาวนัดประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 42 
 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 42 
เรียน ทานผูถือหุน 

ส่ิงที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่  41 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2553 
2. รายงานประจําป  2553   
3. ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนด

ออกจากตําแหนงตามวาระ 
4. นิยาม “กรรมการอิสระ” 

 5. ขอมูลเก่ียวกับกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 
 6. ขอบังคับของบริษัทฯ ในสวนท่ีเก่ียวของกับการประชุมสามัญผูถือหุน  
 7. เอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมตองนํามาแสดงกอนเขารวมประชุม และระเบียบปฏิบัติใน

การประชุม 
 8. ขั้นตอนการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน 

      9. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผูถือหุน   
  10. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

    11. แบบฟอรมลงทะเบียน   (ตองนํามาในวันประชุม)   

 ดวยคณะกรรมการบริษัท บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน)  ไดมีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 42  ในวัน
จันทรที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ หองเจาพระยา 1  โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไซด  เลขที่ 372  ถนนพระราม 3 
แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120  ซึ่งในการประชุมคร้ังนี้ บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเร่ือง
เพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมและ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป 2554 เปนการลวงหนาต้ังแตวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2553 นั้น ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุ
เปนวาระการประชุมและ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัท ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดกําหนด
ระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 41 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553  

ขอเท็จจรงิและเหตุผล : การประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 41 ไดจัดขึ้นเม่ือวันที่ 26 เมษายน 2553 โดยไดมี
การจัดทํารายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแตวันประชุมสามัญผูถือหุน ซึ่งไดสงใหแกตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด รวมทั้งไดเผยแพรในเว็บไซตของ
บริษัทฯ (http: //www.wacoal.co.th) แลว   ตามส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 1 
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ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท เห็นวารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 41
มีการบันทึกไวอยางถูกตอง สมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว     

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการคาในรอบปที่ผานมา 

ขอเท็จจรงิและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 
2553 ไดปรากฏในรายงานประจําป 2553 ที่ไดจัดสงมาพรอมกับหนังสือบอกกลาวนัดประชุมสามัญผูถือหุน
แลวนั้น ไดจัดทําขึ้นตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   ตามส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 2 

 ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน  เพื่อรับทราบ  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทนุ ส้ินสุด ณ วันที ่31 ธันวาคม  2553 

ขอเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ได
จัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ส้ินสุด ณ รอบปบัญชีของบริษัทฯ  ซึ่งจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป  โดยผานการตรวจสอบพรอมลงนามรับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ 
ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว 
โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจําป 2553    ตามส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 2 
 

 โดยสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

                                                                                                    หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพยรวม 5,619.46 5,295.41 

หนี้สินรวม   582.96 579.49 

สวนของผูถือหุน 5,036.50 4,715.92 

รายไดจากการขาย 3,305.81 3,592.59 

กําไรสุทธิ 356.46 400.93 

กําไรตอหุน  (บาท/หุน) 2.97 3.34 

ความเห็นของคณะกรรมการ :   เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน  เพื่อพิจารณาอนุมัติ  
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรและอนุมัติการจายเงนิปนผล 

ขอเท็จจรงิและเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลที่สมํ่าเสมอในอัตราหุนละ 0.25 บาท  
(รอยละ 25 ของมูลคาที่ตราไว) แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเปนหลัก 

ซึ่งในป 2553 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 400.93 ลานบาท กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร 
3,008.52  ลานบาท รวมเปนกําไรที่จะนํามาจัดสรรทั้งส้ิน  3,409.45  ลานบาท 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไร ดังนี้  
1. สํารองตามกฎหมาย บริษัทฯ เสนอไมขอจัดสรรเงินกําไรไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย เนื่องจาก

บริษัทฯ ไดจัดสรรเงินกําไรไวเปนทุนสํารองครบรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมาย
กําหนดแลว 

2. สํารองทั่วไป บริษัทฯ เสนอต้ังสํารองทั่วไป เปนจํานวนเงิน 20.05 ลานบาท เพื่อความม่ันคงของ
บริษัทฯ 

3. เงินปนผล บริษัทฯ เสนอจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 2.00 บาท โดยเปนการจายเงินปนผลจาก       
ผลการดําเนินงานประจําป 2553  ในอัตราหุนละ 1.60 บาท  และจายเงินปนผลเพิ่มในวาระ
ครบรอบ  40  ป ของบริษัทฯ อีกหุนละ 0.40 บาท  รวมจํานวนเงินปนผลจายทั้งส้ิน 240 ลานบาท 
ซึ่งผูถือหุนประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได (1)  เนื่องจากบริษัทฯ จายเงินปนผล
จากกําไรสุทธิที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลไวแลวในอัตรารอยละ  25  

 ทั้งนี้การจายเงินปนผลดังกลาว ใหจายแกผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลตามที่ปรากฏรายชื่อ 
ณ วันกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 และใหรวบรวมรายชื่อ
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ดวยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุนในวันที่  10  พฤษภาคม   2554   และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่  23  พฤษภาคม   2554   

หมายเหตุ : (1) ผูถือหุนประเภทบุคคลธรรมดาจะไดรับเครดิตภาษีเงินปนผลตามหลักเกณฑที่ 
ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กําหนด 

 สรุปรายละเอียดการจายเงนิปนผล ดังนี ้

รายละเอียดการจายเงินปนผล หนวย ป 2553 ป 2552 
1. กําไรสุทธิ                                            ลานบาท 400.93 389.21 
2. จํานวนหุน                                           ลานหุน 120.00 120.00 
3. เงินปนผล                                            บาท / หุน 2.00 1.50 
4. รวมเปนเงินปนผลจายทั้งส้ิน                 ลานบาท 240.00 180.00 
5. สัดสวนการจายเงินปนผลเทียบกับกําไรสุทธิ  
  (Payout Ratio)   

% 59.86 46.25 

อัตราการจายเงินปนผลดังกลาวสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลที่บริษัทฯ ไดกําหนด
ไว   และไมสงผลกระทบตอสภาพคลองของบริษัทฯ  
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วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกําหนดออกตามวาระ และกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ 

วาระที่ 5.1  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 

ขอเท็จจรงิและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของ
บริษัทฯ  ขอ  21   กําหนดใหกรรมการตองออกจากตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
ในอัตรา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมดและกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับการเลือกต้ังใหม
ได  ซึ่งปจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการท้ังหมด 15  คน สําหรับในปนี้มีกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหนง
ตามวาระ 5  คน คือ 

  1.   นายโยชิคาตะ  ซุกาโมโต กรรมการที่ปรึกษา 
  2.   นายบุญดี   อํานวยสกุล  กรรมการบริษัท และกรรมการผูจัดการ 
  3.   นายอํานวย  บํารุงวงศทอง กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา และกรรมการบริหาร 
  4.   นายอิคูโอะ   โอตานิ กรรมการบริษัท 
  5.   นายธนวัฒน   ปูคะวนัช  กรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเส่ียง 

ซึ่งคณะกรรมการสรรหาไดพิจารณาสรรหาเปนรายบุคคลแลว เห็นวากรรมการท่ีออกตามวาระ
ทั้ง 5 คน เปนผูมีความรูความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลายสาขา
วิชาชีพ  และทําคุณประโยชนใหแกกิจการของบริษัทฯ ทําใหงานของบริษัทฯ ประสบความสําเร็จดวยดีมาโดย
ตลอด  คณะกรรมการสรรหาจึงไดมีมติใหเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาเลือกต้ังกรรมการทั้ง 5 คน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหน่ึง ซึ่งกรรมการสรรหาท่ีมี
สวนไดเสียไดออกจากหองประชุมและไมไดออกเสียงเลือกต้ังตนเอง โดยหลักเกณฑการสรรหากรรมการ มี
รายละเอียดในรายงานประจําป หนา 43   ภายใตหัวขอ “โครงสรางการจัดการ”  

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการท่ีมีสวนไดเสียไดหารือกันอยาง
กวางขวาง โดยไดพิจารณาคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทเดิมเปนรายบุคคลอยางละเอียด
รอบคอบ ทั้งดานคุณวุฒิ  ภาวะผูนํา วิสัยทัศน คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทํางาน  และความ
เช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอย
ในชวงที่ผานมา  ซึ่งกรรมการท้ัง 5 คน ตามรายนามขางตน มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 
68 ของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535  และขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย นอกจากนี้กรรมการทั้ง 5 คน ไดเสนอแนะแนวนโยบาย และทําคุณประโยชน
ใหแกบริษัทฯ จนประสบความสําเร็จดวยดีตลอดมา  จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดย
เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาเลือกต้ังกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระในคราว
ประชุมนี้จํานวน   5   คน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตอไปอีกวาระหน่ึง 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดแนบประวัติของบุคคลที่ไดรับใหเสนอชื่อใหเขาดํารงดําเหนงกรรมการ ตามส่ิงที่สง
มาดวยลําดับ 3   อีกทั้งไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนไปตามขอกําหนดของคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน  ตามส่ิงที่สงมาดวยลําดับ 4         
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วาระที่ 5.2  พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

ขอเท็จจรงิและเหตุผล : ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 32 หามมิใหจายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดใหแก
กรรมการ เวนแตจะจายเปนคาตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยใน
ฐานะที่เปนกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งเดิมที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติวงเงินคาตอบแทนกรรมการไวไมเกินปละ 
20 ลานบาท โดยมอบหมายใหคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนนําไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผูถือ
หุนอนุมัติ ซึ่งในป 2553 บริษัทฯ ไดจัดสรรวงเงินดังกลาวใหแกกรรมการ เปนจํานวนเงิน 14,334,000 บาท 
โดยจายใหคณะกรรมการบริษัท เปนคาตอบแทนประจําป 12,000,000 บาท คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
บริษัท 548,000 บาท คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 688,000 บาท คาตอบแทนประจําป
คณะกรรมการสรรหา 500,000 บาท คาตอบแทนประจําปคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 500,000 บาท 

และคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  98,000  บาท 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณากําหนดคาตอบแทน
กรรมการ ในวงเงินไมเกินปละ 20 ลานบาท เทากับปที่ผานมา ตามที่คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
เสนอ ซึ่งไดพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดําเนินงาน วงเงินคาตอบแทน
ที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน จํานวนเงินคาตอบแทนที่จายในปที่ผานมาและเปรียบเทียบกับระดับ
ที่ปฏิบัติอยูในกลุมธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ โดยมีรายละเอียดองคประกอบ
คาตอบแทนกรรมการ   ดังนี้ 

1. คาตอบแทนประจําป  : จายใหกรรมการทุกคน โดยใหคณะกรรมการพิจารณาคาตอบ 
แทนนําไปพิจารณาจัดสรร 

2. คาเบ้ียประชุม :  จายเฉพาะผูที่เขาประชุม  

รายละเอียดการจายคาเบี้ยประชุม   ดังนี้ 
หนวย : (บาท/คน / คร้ัง) 

  ป  2554 ป  2553 

1. คณะกรรมการบริษัท  ประธาน 10,000    10,000    

  กรรมการ     8,000    8,000    

2. คณะกรรมการตรวจสอบ    

     คาเบ้ียประชุมรายเดือน        ประธาน 10,000    10,000    

  กรรมการ    8,000    8,000    

  คาเบ้ียประชุมรายไตรมาส    ประธาน 60,000    60,000    

    กรรมการ    30,000    30,000    
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หนวย : (บาท/คน / คร้ัง) 

  ป  2554 ป  2553 

3. คณะกรรมการสรรหา  ประธาน 10,000             -    

  กรรมการ    8,000    -    

4. คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน  ประธาน 10,000             -    

  กรรมการ    8,000    -    

5. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  ประธาน 10,000    10,000    

  กรรมการ    8,000    8,000    

          ทั้งนี้ การพิจารณาหลักเกณฑคาตอบแทนดังกลาวขางตนตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทและไมเกินวงเงินที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

หมายเหตุ    :    ป 2553  คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ไดรับผลตอบแทน
ในรูปคาตอบแทนประจําป 

วาระที่ 6    พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ 

 ขอเท็จจรงิและเหตุผล : ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 49  และ ขอ 50  ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ  
พนักงาน  ลูกจาง หรือ ผูดํารงตําแหนงหนาที่ใดๆ ของบริษัทฯ ผูสอบบัญชีนั้นใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน
แตงต้ังทุกป ผูสอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกแตงต้ังกลับเขารับตําแหนงอีกก็ได ในป 2553 ที่ประชุม               
ผูถือหุนไดแตงต้ัง   นายนิติ  จึงนิจนิรันดร  และ/หรือ ดร. ศุภมิตร  เตชะมนตรีกุล   และ/หรือ นายชวาลา 
เทียนประเสริฐกิจ  แหง  บริษัท ดีลอยท  ทูช โธมัทสุ  ไชยยศ สอบบัญชี  จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 
โดยกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีทั้งส้ิน 1,795,000 บาท    

               ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 39/2548  เร่ือง  “หลักเกณฑ  
เงื่อนไข  และวิธีการรายงานการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออก
หลักทรัพย (ฉบับที่ 20)”  กําหนดใหมีการหมุนเวียนผูสอบบัญชี  (Auditor Rotation) หากผูสอบบัญชีรายเดิม 
ปฏิบัติหนาที่สอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ มาแลว  5 รอบปบัญชี
ติดตอกัน โดยบริษัทฯ สามารถแตงต้ังผูสอบบัญชีรายใหมที่สังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกับผูสอบบัญชี
รายเดิมได หรือบริษัทฯ จะแตงต้ังผูสอบบัญชีรายเดิมที่ทําหนาที่ครบ 5 รอบปบัญชีติดตอกัน ไดตอเม่ือพน
ระยะเวลาอยางนอย 2 รอบปบัญชีติดตอกัน     ซึ่ง นายนิติ   จึงนิจนิรันดร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 3809  ไดเปนผูลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ  ต้ังแตป 2549 ถึงป 2553   ครบ 5 รอบป
บัญชีตามเงื่อนไขในประกาศฉบับดังกลาว  
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 ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี 
ประจําป 2554   และกําหนดคาสอบบัญชี ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ  โดยมีรายชื่อผูสอบบัญชี   
ดังนี้ 

  1.   ดร.ศุภมิตร  เตชะมนตรีกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  3356    และ/หรือ 
   (ยังไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) 
  2.   นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  4301    และ/หรือ   
   (ยังไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) 
  3. นายมนูญ มนูสุข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  4292 
   (ยังไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) 

         แหงบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2554 
ซึ่งบุคคลดังกลาวมีมาตรฐานการทํางานท่ีดี มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของบริษัทฯ และขอกําหนด
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และเปนผูสอบบัญชีเดียวกันกับผูสอบ
บัญชีของบริษัทยอย ซึ่งมีความเปนอิสระ ไมมีความสัมพันธ  หรือสวนไดเสียกับบริษัทฯ บริษัทยอย ผูบริหาร 
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด ทั้งนี้บริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีการจาย
คาตอบแทนของงานบริการอื่นใหแกสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกับ
ผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด  

 โดยมีรายละเอียดคาสอบบัญชีที่เสนอในป  2554  เทียบกับป  2553  ดังนี้ 
                                                                                                                        หนวย : บาท 

คาสอบบัญชี ป  2554 ป  2553  

 คาสอบบัญชีรายป 825,000 890,000 

 คาตรวจสอบงบการเงินรวมประจําป 90,000 90,000 

 คาสอบทานงบการเงินไตรมาส  1, 2, 3  300,000 300,000 

 คาสอบทานงบการเงินรวมไตรมาส 1, 2, 3 270,000 330,000 

 คาตรวจสอบและรับรอง ROYALTY                     25,000                  25,000 

 คาสอบทานระบบสารสนเทศ (IT) 140,000 160,000 

รวมทั้งส้ิน 1,650,000 1,795,000 

 
นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนรับทราบ คาสอบบัญชีงบการเงินของบริษัท

ยอยจํานวน   5   บริษัท    โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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                                                                                                                    หนวย : บาท 

คาตอบแทนจากการสอบบัญชี ป  2554 ป  2553 

 บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) 1,650,000 1,795,000 

 บริษัทยอย 5 บริษัท* 2,190,000 2,195,000 

รวม 3,840,000 3,990,000 

หมายเหตุ   *     :    ป 2554  บริษัทฯ มีบริษัทยอยเพิ่มขึ้น  1  แหง 
 

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (หากมี) 

 

 จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตาม   วัน   เวลา   และสถานท่ีดังกลาวขางตน    โดยทานผูถือหุน
สามารถลงทะเบียนเขารวมประชุม ณ สถานที่ประชุม ลวงหนา  2 ชั่วโมง กอนการประชุม ต้ังแตเวลา 9.00 นาฬิกา เปนตน
ไป  ทั้งนี้เพื่อใหทานไดรับประโยชนสูงสุดจากการประชุม รวมท้ังเปนการรักษาสิทธิประโยชนของทานอยางเต็มที่ หากทาน
มีคําถามที่ตองการใหบริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระท่ีนําเสนอคร้ังนี้ สามารถจัดสงคําถามไปลวงหนาไดทาง
ไปรษณียลงทะเบียน และระบุที่อยูของทานเพื่อที่บริษัทฯ จะติดตอกลับได  โดยสงจดหมายมาที่  คุณอรอนงค  แสงพุมพงษ
เลขานุการบริษัท   บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน)    930/1   ซอยประดู 1   ถนนสาธุประดิษฐ    แขวงบางโคล     เขต
บางคอแหลม   กรุงเทพมหานคร   10120   

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากทานผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองและประสงคจะมอบใหบุคคลอื่น
เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมคร้ังนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะท่ี
แนบมาพรอมนี้ หรือสามารถ Download ไดจากเว็บไซตของบริษัทฯ (http://www.wacoal.co.th) ซึ่งมีใหเลือก 3 แบบ ใน
กรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนจะใช
หนังสือมอบฉันทะไดทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได  สําหรับผูถือหุนนอกจากนั้นจะใชหนังสือ
มอบฉันทะไดเฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเทานั้น  และหากทานประสงคจะมอบฉันทะใหกับกรรมการอิสระ
ที่บริษัทฯ  เสนอช่ือใหเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนสามารถดูขอมูลไดตามส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 5    

 บริษัทฯ ขอความรวมมือโปรดสงหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัทฯ ลวงหนาไมนอยกวา 1 วันทําการกอนวัน
ประชุม   เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเปนการลวงหนา และบริษัทฯ จะดําเนินการลงทะเบียนดวย
ระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ทานผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่จะเขารวมประชุมโปรดนํา
แบบฟอรมลงทะเบียน (ตามส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 11)  ไปในวันประชุม 

   โดยคําส่ังคณะกรรมการบริษัท 
 

  ( นายบุญดี   อํานวยสกุล ) 
  กรรมการบริษัท 


