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ที่ กบร. 050/2554
2 เมษายน 2555
หนังสือบอกกล่ าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 43
เรื่ อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 43
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 42 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554
2. รายงานประจําปี 2554
3. ประวัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนด
ออกจากตําแหน่งตามวาระ และกรรมการที่ลาออก
4. นิยาม “กรรมการอิสระ”
5. ข้ อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
6. ข้ อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
7. เอกสารและหลักฐานที่ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมต้ องนํามาแสดงก่อนเข้ าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบตั ิใน
การประชุม
8. ขันตอนการเข้
้
าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
9. แผนที่สถานที่จดั การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
10. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
11. แบบฟอร์ มลงทะเบียน (ต้ องนํามาในวันประชุม)
ด้ วยคณะกรรมการ บริ ษัท ไทยวาโก้ จํากัด (มหาชน) ได้ มีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 43 ในวันจันทร์
ที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ ห้ องเจ้ าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 ซึง่ ในการประชุมครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ
เรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริษัทในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 เป็ นการล่วงหน้ าตังแต่
้ วนั ที่ 1 - 30 ธันวาคม 2554 นัน้ ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ อง
เพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริษัท ดังนัน้ บริษัทฯ จึง
ได้ กําหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 42 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 42 ได้ จดั ขึ ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 โดยได้ มี
การจัดทํารายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึง่ ได้ สง่ ให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด พร้ อมทังได้
้ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ (http: //www.wacoal.co.th) แล้ ว รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
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ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่
42 มีการบันทึกไว้ อย่างถูกต้ อง สมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ดังกล่าว
วาระที่ 2

รั บทราบรายงานกิจการค้ าในรอบปี ที่ผ่านมา
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี
2554 ได้ ปรากฏในรายงานประจําปี 2554 ที่ได้ จดั ส่งมาพร้ อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
แล้ วนัน้ ได้ จดั ทําขึ ้นตามข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 2
ความเห็นของคณะกรรมการ

วาระที่ 3

: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบ

พิจารณาอนุมัตงิ บการเงิน สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้ จดั ทํางบการเงิน ณ วันสิ ้นสุดรอบปี บัญชีของบริ ษัทฯ ตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทัว่ ไป ซึง่ ผ่านการตรวจสอบพร้ อมลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริ ษัท ดีลอยท์
ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริ ษัทแล้ ว ซึง่ รายละเอียดงบการเงินปรากฏในรายงานประจําปี 2554 ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 2
โดยสรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี ้
หน่วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์รวม

5,991.86

5,691.20

หนี ้สินรวม

1,088.99

986.55

ส่วนของเจ้ าของ

4,902.86

4,704.65

รายได้ จากการขาย

3,688.82

4,015.09

393.94

415.93

3.28

3.47

กําไรสุทธิ (ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่)
กําไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
ความเห็นของคณะกรรมการ
ดังกล่าว
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกําไรและอนุมัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผล
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลที่สมํ่าเสมอในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท
(ร้ อยละ 25 ของมูลค่าที่ตราไว้ ) แต่ทงนี
ั ้ ้ขึ ้นอยู่กบั ผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็ นหลัก
ซึง่ ในปี 2554 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 415.93 ล้ านบาท รวมทังมี
้ กําไรสะสม
สําหรับจัดสรรจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไร ดังนี ้
1. สํารองตามกฎหมาย บริษัทฯ เสนอไม่ขอจัดสรรเงินกําไรไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย เนื่องจาก
บริษัทฯ ได้ จดั สรรเงินกําไรไว้ เป็ นทุนสํารองครบร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมาย
กําหนดแล้ ว
2. สํารองทั่วไป บริษัทฯ เสนอตังสํ
้ ารองทัว่ ไป เป็ นจํานวนเงิน 20.80 ล้ านบาท เพื่อความมัน่ คงของ
บริษัทฯ
3. เงินปั นผล บริษัทฯ เสนอจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 2.10 บาท โดยเป็ นการจ่ายเงินปั นผลจาก
ผลการดําเนินงานประจําปี 2554 รวมจํานวนเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น 252 ล้ านบาท ซึง่ ผู้ถือหุ้น
(1)
เนื่องจากบริษัทฯ จ่ายเงินปั นผลจากกําไร
ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษี คืนได้
สุทธิเฉพาะกิจการที่เสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลไว้ แล้ วในอัตราร้ อยละ 25
ทังนี
้ ้การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว ให้ จ่ายแก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีสทิ ธิรับเงินปั นผลตามที่ปรากฏรายชื่อ
ณ วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิรับเงินปั นผลในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2555 และให้
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้ วยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2555 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันศุกร์ ที่ 18
พฤษภาคม 2555
หมายเหตุ : (1) ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้ รับเครดิตภาษี เงินปั นผลตามหลักเกณฑ์ที่
ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กําหนด
สรุ ปรายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล ดังนี ้
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
1. กําไรสุทธิ
2. จํานวนหุ้น
3. เงินปั นผล
4. รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกําไรสุทธิ
(Payout Ratio)

หน่ วย
ล้ านบาท
ล้ านหุ้น
บาท / หุ้น
ล้ านบาท
%

ปี 2554
415.93
120.00
2.10
252.00
60.59

ปี 2553
400.93
120.00
2.00
240.00
59.86

อัตราการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวสอดคล้ องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลที่บริษัทฯ กําหนดไว้
และไม่สง่ ผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ
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วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระและกรรมการที่ลาออก และ
กําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 5.1 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ และกรรมการ
ที่ลาออก
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของ
บริ ษัทฯ ข้ อ 21 กําหนดให้ กรรมการต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
ในอัตราหนึง่ ในสามของจํานวนกรรมการทังหมด
้
และกรรมการซึง่ พ้ นจากตําแหน่งแล้ วอาจได้ รับการเลือกตัง้
ใหม่ได้ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีกรรมการทังหมด
้
15 คน ซึง่ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้มีกรรมการที่ครบ
กําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ 5 คน คือ
1. นายอะกิฮิสะ
นากาโน
กรรมการบริษัท และกรรมการรองผู้จดั การ
2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
กรรมการบริษัท
3. นางอรดี
รุ่งเรื องโรจน์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. รศ.นเรศร์
เกษะประกร
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นางพรรณี
วรวุฒิจงสถิต
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
เนื่องจาก นางอรดี รุ่งเรื องโรจน์ แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้ าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง
และนายธนวัฒน์ ปูคะวนัช ได้ ขอลาออกจากการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการสรรหาได้ พิจารณาสรรหาเป็ นรายบุคคลแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ คณะกรรมการ
้
่ครบกําหนดออกตามวาระทัง้ 4 คน กลับเข้ า
บริ ษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตังกรรมการที
ดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่
นอกจากนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาได้ มีมติให้ เสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังกรรมการอิ
้
สระ แทนกรรมการที่
ครบกําหนดออกตามวาระแต่ไม่ประสงค์ขอกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ และกรรมการที่ลาออก จํานวน
2 คน คือ
1. นางศรัณยา

จินดาวณิค

เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ โดยให้ นบั อายุการ
ดํารงตําแหน่งต่อจาก นางอรดี รุ่งเรื องโรจน์

2. นายกฤช

ฟอลเล็ต

เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ โดยให้ นบั อายุการ
ดํารงตําแหน่งต่อจาก นายธนวัฒน์ ปูคะวนัช

โดยหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ตามรายละเอียดในรายงานประจําปี หน้ า 45 ภายใต้ หวั ข้ อ
“โครงสร้ างการจัดการ”
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษัทซึง่ ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ เสียได้ หารื อกัน
อย่างกว้ างขวาง
โดยได้ พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการเป็ น
รายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ทังด้
้ านคุณวุฒิ ภาวะผู้นํา วิสยั ทัศน์ คุณธรรมและจริ ยธรรม ประวัติการ
ทํางาน และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริษัทและ
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กรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผา่ นมา ตลอดจนการมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามมาตรา 68 ของ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตังกรรมการที
้
่ครบกําหนดออกตามวาระในคราวประชุมนี ้จํานวน 4 คน กลับเข้ าดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึง่ คือ
1. นายอะกิฮิสะ
นากาโน
2. นายธรรมรัตน์
โชควัฒนา
3. รศ.นเรศร์
เกษะประกร
4. นางพรรณี
วรวุฒิจงสถิต
้
สระแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระแต่ไม่ประสงค์
และพิจารณาเลือกตังกรรมการอิ
ขอกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ และกรรมการที่ลาออก จํานวน 2 คน คือ
1. นางศรัณยา
จินดาวณิค
2. นายกฤช
ฟอลเล็ต
ทังนี
้ ้ บริษัทฯ ได้ แนบประวัติของบุคคลที่ได้ รับให้ เสนอชื่อให้ เข้ าดํารงดําเหน่งกรรมการ และ
นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึง่ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน รายละเอียด
ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับ 3 และลําดับ 4
วาระที่ 5.2 พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 32 ห้ ามมิให้ จ่ายเงินหรื อทรัพย์สนิ อื่นใดให้ แก่
กรรมการ เว้ นแต่จะจ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสยั ใน
ฐานะที่เป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรื อสวัสดิการที่กรรมการบริ ษัทได้ รับในฐานะ
พนักงาน หรื อลูกจ้ างของบริษัทฯ ซึง่ เดิมที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ อนุมตั ิวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไว้ ไม่เกินปี ละ
20 ล้ านบาท โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนําไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่
ผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ ซึง่ ในปี 2554 บริษัทฯ ได้ จดั สรรวงเงินดังกล่าวให้ แก่กรรมการ เป็ นจํานวนเงิน 13,434,000
บาท โดยจ่ายให้ คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นค่าตอบแทนประจําปี 12,000,000 บาท ค่าเบี ้ยประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท 482,000 บาท ค่าเบี ้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 688,000 บาท ค่าตอบแทน
ประจําปี คณะกรรมการสรรหา 52,000 บาท ค่าตอบแทนประจําปี คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
32,000 บาท และค่าเบี ้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 180,000 บาท
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ในวงเงินไม่เกินปี ละ 20 ล้ านบาท เท่ากับปี ที่ผา่ นมา ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
เสนอ ซึง่ ได้ พิจารณาผลประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดําเนินงาน วงเงินค่าตอบแทน
ที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จํานวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปี ที่ผ่านมาและเปรี ยบเทียบกับระดับ
ที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นกลุม่ ธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบ
ค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี ้
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1. ค่ าตอบแทนประจําปี : จ่ายให้ กรรมการทุกคน โดยให้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบ
แทนนําไปพิจารณาจัดสรร
2. ค่ าเบีย้ ประชุม

: จ่ายเฉพาะผู้ที่เข้ าประชุม

รายละเอียดการจ่ายค่าเบี ้ยประชุม ดังนี ้

1. ค่ าเบีย้ ประชุม
(คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณา
ค่ าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)
- ประธาน
- กรรมการ
2. ค่ าเบีย้ ประชุมรายไตรมาส
(เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ)
- ประธาน
- กรรมการ

ปี 2555

ปี 2554

10,000 บาท/ ครัง้

10,000 บาท/ ครัง้

8,000 บาท/ ครัง้

8,000 บาท/ ครัง้

60,000 บาท/ ครัง้

60,000 บาท/ ครัง้

30,000 บาท/ ครัง้

30,000 บาท/ ครัง้

ทังนี
้ ้ การพิจารณาหลักเกณฑ์คา่ ตอบแทนดังกล่าวข้ างต้ นต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทและไม่เกินวงเงินที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วาระที่ 6

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีของบริษัทฯ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 49 และ ข้ อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ
พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อ ผู้ดํารงตําแหน่งหน้ าที่ใดๆ ของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีนนให้
ั ้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
แต่งตังทุ
้ กปี ผู้สอบบัญชีซงึ่ ออกไปนันจะถู
้ กแต่งตังกลั
้ บเข้ ารับตําแหน่งอีกก็ได้ ในปี 2554 ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นได้ แต่งตัง้ ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรี กลุ และ/หรื อ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ และ/หรื อ นายมนูญ
มนูสขุ แห่ง บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกําหนด
จํานวนเงินค่าสอบบัญชีทงสิ
ั ้ ้น 1,650,000 บาท
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
ประจํ าปี 2555 และกํ าหนดค่าสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยมีรายชื่ อผู้สอบบัญชี
ดังนี ้
1. ดร.ศุภมิตร
เตชะมนตรี กลุ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 และ/หรื อ
(เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ วเป็ นระยะเวลา 1 ปี คือ ปี 2554)
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2. นายชวาลา
เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301
(ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3. นายมนูญ
มนูสขุ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292
(ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

และ/หรื อ

แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําปี 2555
ซึง่ บุคคลดังกล่าวมีมาตรฐานการทํางานที่ดี มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อบังคับของบริษัทฯ และข้ อกําหนด
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็ นผู้สอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัทย่อย ซึง่ มีความเป็ นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริษัทฯ บริ ษัทย่อย ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทังนี
้ ้บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่าย
ค่าตอบแทนของงานบริ การอื่นให้ แก่สํานักงานสอบบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกับ
ผู้สอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีสงั กัด
โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีที่เสนอในปี 2555 เทียบกับปี 2554 ดังนี ้
หน่วย : บาท
ค่ าสอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีรายปี

ปี 2555
850,000

ปี 2554
825,000

90,000

90,000

ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1, 2, 3

300,000

300,000

ค่าสอบทานงบการเงินรวมไตรมาส 1, 2, 3

300,000

270,000

ค่าตรวจสอบและรับรอง ROYALTY

25,000

25,000

ค่าสอบทานระบบสารสนเทศ (IT)

140,000

140,000

1,705,000

1,650,000

ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมประจําปี

รวมทัง้ สิน้

นอกจากนี ้เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ
ย่อยจํานวน 5 บริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

ค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริ ษัท

หน่วย : บาท
ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี
บริษัท ไทยวาโก้ จํากัด (มหาชน)
บริษัทย่อย 5 บริษัท
รวม
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ปี 2555
1,705,000

ปี 2554
1,650,000

2,285,000

2,190,000

3,990,000

3,840,000
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วาระที่ 7

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้ างต้ น โดยท่านผู้ถือหุ้น
สามารถลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ล่วงหน้ า 2 ชัว่ โมง ก่อนการประชุม ตังแต่
้ เวลา 9.00 นาฬิกา เป็ นต้ น
ไป ทังนี
้ ้เพื่อให้ ทา่ นได้ รับประโยชน์สงู สุดจากการประชุม รวมทังเป็
้ นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่าน
มีคําถามที่ต้องการให้ บริษัทฯ ชี ้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นําเสนอครัง้ นี ้ สามารถจัดส่งคําถามไปล่วงหน้ าได้ ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน และระบุที่อยูข่ องท่านเพื่อที่บริษัทฯ จะติดต่อกลับได้
อนึง่ เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองและประสงค์จะมอบให้ บคุ คลอื่น
เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้ นี ้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่
แนบมาพร้ อมนี ้ หรื อสามารถ Download ได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ (http://www.wacoal.co.th) ซึง่ มีให้ เลือก 3 แบบ ใน
กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้
หนังสือมอบฉันทะได้ ทงแบบ
ั้
ก. หรื อ แบบ ข. หรื อ แบบ ค. แบบหนึง่ แบบใดก็ได้ สําหรับผู้ถือหุ้นประเภทอื่นจะใช้ หนังสือ
มอบฉันทะได้ เฉพาะแบบ ก. หรื อแบบ ข. แบบหนึง่ แบบใดเท่านัน้ และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้ กบั กรรมการอิสระ
ที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้ ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 5
บริษัทฯ ขอความร่วมมือโปรดส่งคําถามล่วงหน้ า และ/หรื อหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัทฯ ล่วงหน้ าไม่น้อย
กว่า 1 วันทําการก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็ นการล่วงหน้ า ไปยัง
นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์
เลขานุการบริษัท
บริษัท ไทยวาโก้ จํากัด (มหาชน)
930/1 ซอยประดู่ 1 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร 10120
บริษัทฯ จะดําเนินการลงทะเบียนด้ วยระบบ Barcode ดังนันเพื
้ ่อความสะดวกในการลงทะเบียน ท่ านผู้
ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้ าร่ วมประชุมโปรดนําแบบฟอร์ มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 11) ไปใน
วันประชุม
โดยคําสัง่ คณะกรรมการบริษัท

( นายบุญดี อํานวยสกุล )
กรรมการผู้จดั การ
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