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ที่ กบร. 043/2556
31 มีนาคม 2557
หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 45
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 45
เรียน ทานผูถือหุน
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 44 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556
2. รายงานประจําป 2556
3. ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออก
จากตําแหนงตามวาระ
4. นิยาม “กรรมการอิสระ”
5. ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน
6. ขอบังคับของบริษัทฯ ในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมสามัญผูถือหุน
7. เอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมตองนํามาแสดงกอนเขารวมประชุม และระเบียบปฏิบัติในการ
ประชุม
8. ขั้นตอนการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน
9. ขั้นตอนการสงคําถามลวงหนาเกี่ยวกับการประชุมสามัญผูถือหุน
10. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผูถือหุน
11. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
12. แบบฟอรมลงทะเบียน (ตองนํามาในวันประชุม)
ดวยคณะกรรมการ บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) ไดมีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 45 ในวัน
จันทรที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 15.30 นาฬิกา ณ หองเจาพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไซด เลขที่ 372
ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ไดเปดโอกาส
ใหผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 เปนการลวงหนา ตั้งแตวันที่
1 - 30 ธันวาคม 2556 นั้น ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดกําหนดระเบียบ
วาระการประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 44 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556
ขอเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 44 ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 โดยไดมีการ
จัดทํารายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแตวันประชุมสามัญผูถือหุน ซึ่งไดสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
พรอมทั้งไดเผยแพรทางเว็บไซตของบริษัทฯ
(www.wacoal.co.th) แลว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1
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ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท เห็นวารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 44 มี
การบันทึกไวอยางถูกตอง สมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว
การลงมติ : ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2

รับทราบรายงานกิจการประจําป 2556
ขอเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2556
ไดปรากฏในรายงานประจําป 2556 ที่ไดจัดสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ตามสิ่งที่สงมาดวย
ลําดับที่ 2
ความเห็นของคณะกรรมการ

: เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อรับทราบ

การลงมติ : เนื่องจากวาระนี้เปนวาระเพื่อทราบ จึงไมมีการลงคะแนนเสียงจากผูถือหุน
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัตงิ บการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ขอเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษทั ฯ ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ซึ่งผานการตรวจสอบพรอมลงนามรับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท ดีลอยท ทูช
โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด และไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
แลว ซึ่งรายละเอียดงบการเงินปรากฏในรายงานประจําป 2556 ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2
โดยสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพยรวม

6,026.74

5,749.87

หนี้สินรวม

1,024.73

934.09

สวนของเจาของ

5,002.01

4,815.78

รายไดจากการขาย

3,629.51

3,901.29

254.34

270.31

2.12

2.25

กําไรสุทธิ (สวนที่เปนของบริษัทใหญ)
กําไรตอหุน (บาท / หุน)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกลาว
การลงมติ : ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและอนุมัติการจายเงินปนผล
ขอเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลที่สม่ําเสมอในอัตราหุนละ 0.25 บาท (รอยละ
25 ของมูลคาที่ตราไว) แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเปนหลัก ซึ่งในป 2556
บริษัทฯ มีกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 270.31 ลานบาท รวมทัง้ มีกําไรสะสมสําหรับจัดสรรจายเงินปนผล
ใหแกผูถือหุน
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไร ดังนี้
1. สํารองตามกฎหมาย บริษัทฯ เสนอไมขอจัดสรรเงินกําไรไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ
ไดจัดสรรเงินกําไรไวเปนทุนสํารองครบรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกําหนดแลว
2. สํารองทั่วไป บริษัทฯ เสนอตั้งสํารองทั่วไป เปนจํานวนเงิน 13.52 ลานบาท เพื่อความมั่นคงของบริษัทฯ
3. เงินปนผล บริษัทฯ เสนอจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 2.25 บาท รวมจํานวนเงินปนผลจายทั้งสิ้น 270
ลานบาท โดยจายจากกําไรสะสมที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลไวแลวในอัตรารอยละ 30 ซึ่งผูถือหุนประเภท
บุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได (1)
ทั้งนี้การจายเงินปนผลดังกลาว ใหจายแกผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วัน
กําหนดรายชือ่ ผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลในวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557 และใหรวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ดวยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวัน
พุธที่ 7 พฤษภาคม 2557 และกําหนดจายเงินปนผลในวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2557
สรุปรายละเอียดการจายเงินปนผล ดังนี้
หนวย
1. กําไรสุทธิ
2. จํานวนหุน
3. เงินปนผล
4. รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น
5. อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ
(Payout Ratio)

ลานบาท
ลานหุน
บาท / หุน
ลานบาท
%

ป 2556
270.31
120.00
2.25
270.00
99.88

ป 2555(2)
428.20
120.00
2.40
288.00
67.26

ป 2554
415.93
120.00
2.10
252.00
60.59

หมายเหตุ : (1) ผูถือหุนประเภทบุคคลธรรมดาจะไดรับเครดิตภาษีเงินปนผลตามหลักเกณฑที่ประมวล
รัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กําหนด
(2)
งบการเงินป 2555 ของบริษัทฯ ไดมีการปรับปรุงใหมตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของ
อัตราการจายเงินปนผลดังกลาวสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลที่บริษัทฯ กําหนดไว และ
ไมสงผลกระทบตอสภาพคลองของบริษัทฯ
การลงมติ : ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
ขอเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัท ฯ
ขอ 21 กําหนดใหกรรมการตองออกจากตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในอัตราหนึ่งใน
สามของจํานวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับการเลือกตั้งใหมได ปจจุบัน
บริษัทฯ มีกรรมการทัง้ หมด 15 คน ซึ่งในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้มีกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนง
ตามวาระ 5 คน คือ
รายชื่อกรรมการ

ตําแหนง

1. นายโยชิคาตะ ซุกาโมโต
กรรมการที่ปรึกษา
2. นายบุญดี
อํานวยสกุล กรรมการบริษัท และกรรมการผูจัดการ
3. นายอํานวย บํารุงวงศทอง กรรมการบริษทั กรรมการสรรหา และกรรมการบริหาร
4. นายอิคูโอะ

โอตานิ

กรรมการบริษัท

5. นายกฤช

ฟอลเล็ต

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา ไดพิจารณาสรรหากรรมการเปนรายบุคคล เห็นสมควรเสนอใหคณะกรรมการ
บริษัทเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระทั้ง 5 คน กลับเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการสรรหาที่มีสวนไดเสียไมไดออกเสียงเลือกตนเอง
โดยหลักเกณฑการสรรหากรรมการ ตามรายละเอียดในรายงานประจําป หนา 55 ภายใตหัวขอ “การ
กํากับดูแลกิจการ”
ทั้งนีบ้ ริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทใน
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 เปนการลวงหนาตั้งแตวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2556 นั้น ปรากฏวาไมมีผู
ถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการที่มีสวนไดเสียไดหารือกันอยาง
กวางขวาง โดยไดพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการเปนรายบุคคลอยาง
ละเอียดรอบคอบ ทั้งดานคุณวุฒิ และคุณสมบัติที่สามารถตอบสนองความตองการของตําแหนงที่วางลงได รวมทั้ง
มีภาวะผูนํา วิสัยทัศน คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทํางาน และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ
รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอยในชวงที่ผานมา ตลอดจนการมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอกําหนดของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ
โดยเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระในคราวประชุม
นี้จํานวน 5 คน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง คือ
1. นายโยชิคาตะ
2. นายบุญดี
3. นายอํานวย
หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 45
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4. นายอิคูโอะ
5. นายกฤช

โอตานิ
ฟอลเล็ต

โดยนายกฤช ฟอลเล็ต เปนกรรมการอิสระ ซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทมาแลวไมเกิน 9 ป
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดแนบประวัติของบุคคลที่ไดรับใหเสนอชื่อใหเขาดํารงดําเหนงกรรมการ และนิยาม
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน รายละเอียดปรากฏตามสิ่ง
ที่สงมาดวยลําดับที่ 3 และลําดับที่ 4
การลงมติ : ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ขอเท็จจริงและเหตุผล : ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 32 หามมิใหจายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการ
เวนแตจะจายเปนคาตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เปน
กรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ไมรวมถึงคาตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทไดรับในฐานะพนักงาน หรือลูกจาง
ของบริษัทฯ ซึ่งเดิมที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติวงเงินคาตอบแทนกรรมการไวไมเกินปละ 20 ลานบาท
โดย
มอบหมายใหคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนนําไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผูถือหุนอนุมัติ
ซึ่งในป
2556 บริษัทฯ ไดจัดสรรวงเงินดังกลาวใหแกกรรมการ เปนจํานวนเงิน 16,542,000 บาท โดยจายใหคณะกรรมการ
บริษัท เปนคาตอบแทนประจําป 15,000,000 บาท คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท 640,000 บาท คาเบี้ย
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 628,000 บาท คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา 26,000 บาท คาเบี้ยประชุม
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 32,000 บาท และคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 216,000
บาท
โดยหลักเกณฑในการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการ ตามรายละเอียดในรายงานประจําปหนา 39
ภายใตหัวขอ “โครงสรางการจัดการ”
สําหรับป 2557 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาและเสนอใหกําหนดวงเงินคาตอบแทน
กรรมการไมเกินปละ 20 ลานบาท เทากับปที่ผานมา โดยมีรายละเอียดองคประกอบคาตอบแทนกรรมการดังนี้
1. คาตอบแทนประจําป : จายใหกรรมการทุกคน โดยใหคณะกรรมการพิจารณาคาตอบ แทน
นําไปพิจารณาจัดสรร
2. คาเบี้ยประชุม

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 45
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รายละเอียดการจายคาเบี้ยประชุม ดังนี้
ป 2557

ป 2556

1. คาเบี้ยประชุม
1.1 คณะกรรมการบริษัท
- ประธาน

12,000 บาท/ ครั้ง

12,000 บาท/ ครั้ง

- กรรมการ

10,000 บาท/ ครั้ง

10,000 บาท/ ครั้ง

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
- ประธาน
10,000 บาท/ ครั้ง

10,000 บาท/ ครั้ง

- กรรมการ
2. คาเบี้ยประชุมรายไตรมาส
(เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ)
- ประธาน
- กรรมการ

8,000 บาท/ ครั้ง

8,000 บาท/ ครั้ง

60,000 บาท/ ครั้ง

60,000 บาท/ ครั้ง

30,000 บาท/ ครั้ง

30,000 บาท/ ครั้ง

ทั้งนี้ การพิจารณาหลักเกณฑคาตอบแทนดังกลาวขางตนตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทและไมเกินวงเงินที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
3. คาตอบแทนอื่น

: - ไมมี -

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
เพื่อพิจารณากําหนดคาตอบแทน
กรรมการ ในวงเงินไมเกินปละ 20 ลานบาท เทากับปที่ผานมา ตามที่คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเสนอ ซึ่ง
ไดพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ การเติบโตและ
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สภาพคลองทางธุรกิจ ปจจัยที่อาจมีผลกระทบตอบริษัทฯ หรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
รวมถึงวงเงินคาตอบแทนที่ไดรับอนุมัติจากทีป่ ระชุมสามัญผูถือหุน จํานวนเงินคาตอบแทนที่จายในปที่ผานมาและ
เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยูในกลุมธุรกิจเดียวกัน
การลงมติ : ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
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วาระที่ 7

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ
ขอเท็จจริงและเหตุผล : ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 49 และ ขอ 50 ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ
พนักงาน ลูกจาง หรือ ผูดํารงตําแหนงหนาที่ใดๆ ของบริษัทฯ ผูสอบบัญชีนั้นใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน แตงตั้งทุก
ป ผูสอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกแตงตั้งกลับเขารับตําแหนงอีกก็ได
ในป 2556 ที่ประชุมผูถือหุนไดแตงตั้ง
ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล และ/หรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ และ/หรือ นายมนูญ มนูสุข แหง บริษัท
ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี
ทั้งสิ้น 1,735,000 บาท
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็ น สมควรเสนอต อ ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น เพื่ อ พิ จ ารณาแต ง ตั้ ง ผู สอบบั ญ ชี
ประจําป 2557 และกําหนดคาสอบบัญชี ตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยมีรายชื่อผูสอบบัญชี ดังนี้
1. ดร.ศุภมิตร
เตชะมนตรีกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 และ/หรือ
(เปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแลวเปนระยะเวลา 3 ป คือ ป 2554 - 2556)
2. นายนิติ
จึงนิจนิรันดร
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3809 และ/หรือ
(เคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแตป 2549 -2553)
3. นายมนูญ
มนูสุข
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292
(ยังไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
แหงบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2557 ซึ่ง
บุคคลดังกลาวมีความรู ความสามารถ มีมาตรฐานการทํางานที่ดี ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของ
บริษัทฯ และขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และเปนผูสอบบัญชี
เดียวกันกับผูสอบบัญชีของบริษัทยอย ซึ่งมีความเปนอิสระ ไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัทฯ บริษัท
ยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด ทั้งนีบ้ ริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีการ
จายคาตอบแทนของงานบริการอื่นใหแกสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับ
ผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด
โดยมีรายละเอียดคาสอบบัญชีที่เสนอในป 2557 เทียบกับป 2556 ดังนี้
หนวย : บาท
คาสอบบัญชี
คาตรวจสอบงบการเงินประจําป

ป 2557

ป 2556

890,000

865,000

90,000

90,000

คาสอบทานงบการเงินไตรมาส 1, 2, 3

330,000

315,000

คาสอบทานงบการเงินรวมไตรมาส 1, 2, 3

300,000

300,000

25,000

25,000

140,000
1,775,000

140,000
1,735,000

คาตรวจสอบงบการเงินรวมประจําป

คาตรวจสอบและรับรอง ROYALTY
คาสอบทานระบบสารสนเทศ (IT)
รวมทั้งสิ้น

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 45
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นอกจากนีเ้ ห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนรับทราบ
จํานวน 5 บริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี

คาสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทยอย
หนวย : บาท

คาตอบแทนจากการสอบบัญชี

ป 2557

ป 2556

บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน)

1,775,000

1,735,000

บริษัทยอย

2,615,000
4,390,000

2,495,000
4,230,000

(5 บริษัท)
รวม

การลงมติ : ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 (วัตถุประสงคของบริษัทฯ ขอ 21 ขอ 22 และ
ขอ 23)
ขอเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อใหการดําเนินกิจการของบริษัทฯ เปนไปอยางคลองตัวและรองรับการขยายตัว
ทางธุรกิจ จึงขอเสนอแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 (วัตถุประสงคของบริษัทฯ) โดยใหเพิ่มเติม
วัตถุประสงค 3 ขอ จากวัตถุประสงคเดิม 20 ขอ รวมเปนวัตถุประสงคทั้งสิ้น 23 ขอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงคปจจุบัน

วัตถุประสงคที่ขอเสนอแกไขเพิ่มเติม

เหตุผล

- ไมมี -

ขอ 21. ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงตามกฎหมาย
ขายตรงและตลาดแบบตรง
รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่
ประกาศบังคับใชเพิ่มเติม ซึ่งเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ
ขายตรงและตลาดแบบตรง
(เมื่อไดรับอนุญาตจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ)

เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของ
บริษัทโดยขยายชองทางการ
ขายสินคาผานทางอินเตอรเน็ต
และสื่ออื่นๆ เพื่อการเขาถึง
ผูบริโภคไดกวางขวางยิ่งขึ้น

- ไมมี -

ขอ 22. ประกอบธุรกิจขายสินคาหรือบริการ หรือประกอบธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ภายใตวัตถุประสงคของบริษัท
หรือการประกอบธุรกิจอื่นใด ไมวาโดยทางอินเตอรเน็ต
สื่อสิ่งพิมพ สื่อโทรทัศน สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือสื่ออื่นใด
หรือโดยใชเครื่องมือหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสใดๆ รวม
ถึงสรางสรรค บริหารเว็บไซต และ/หรือ เว็บไซตเกี่ยวกับ
การใหบริการดานการเงิน
จัดและบริการโฆษณาบน
อินเตอรเน็ต ใหบริการคนควาขอมูลทางอินเตอรเน็ต เก็บ
คาบริการ คาโฆษณา หรือคาตอบแทนอื่นใด (เมื่อไดรับ
อนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของ)
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วัตถุประสงคปจจุบัน

วัตถุประสงคที่ขอเสนอแกไขเพิ่มเติม

เหตุผล

- ไมมี -

ขอ 23. ประกอบธุรกิจใหบ ริการการชํ าระเงิ นทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส
ภายใตกฎหมายวาดวยการควบคุม ดูแลการใหบริการการ
ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสและกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ
และให บ ริ ก ารรั บ ชํ า ระเงิ น แทน (เมื่ อ ได รับ อนุ ญาตจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ)

เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของ
บริษัทโดยขยายชองทางการ
ขายสินคาผานทางอินเตอรเน็ต
และสื่ออื่นๆ เพื่อการเขาถึง
ผูบริโภคไดกวางขวางยิ่งขึ้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน เพื่ออนุมัติแกไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 (วัตถุประสงคของบริษัทฯ ขอ 21 ขอ 22 และขอ 23) รวมถึงใหดําเนินการยื่นจดทะเบียน
ตามที่เสนอ และใหมีอํานาจแกไขเพิ่มเติมในหนังสือบริคณหสนธิดังกลาว ตามที่นายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย สั่งใหแกไขเพื่อความถูกตองตามกฎหมาย โดยไมเปนการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญที่
ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
การลงมติ : ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสีข่ องจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน โดยทานผูถือหุน
สามารถลงทะเบียนเขารวมประชุม ณ สถานที่ประชุม ลวงหนา 2 ชั่วโมง กอนการประชุม ตั้งแตเวลา 13.30 นาฬิกา เปน
ตนไป ทั้งนี้เพื่อใหทานไดรับประโยชนสูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเปนการรักษาสิทธิประโยชนของทานอยางเต็มที่ หากทานมี
คําถามที่ตองการใหบริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นําเสนอครั้งนี้ สามารถจัดสงคําถามไปลวงหนาไดทางไปรษณีย
ลงทะเบียน และระบุทอี่ ยูข องทานเพื่อที่บริษัทฯ จะติดตอกลับได ซึ่งผูถือหุนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดตามสิ่งที่สงมาดวย
ลําดับที่ 9
อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากทานผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองและประสงคจะมอบใหบุคคลอื่นเขา
รวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา
พรอมนี้ หรือสามารถ Download ไดจากเว็บไซตของบริษัทฯ (www.wacoal.co.th) ซึ่งมีใหเลือก 3 แบบ ในกรณีผูถือหุนเปนผู
ลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนจะใชหนังสือมอบฉันทะไดทั้ง
แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได สําหรับผูถือหุนประเภทอื่นจะใชหนังสือมอบฉันทะไดเฉพาะแบบ ก.
หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเทานั้น และหากทานประสงคจะมอบฉันทะใหกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อใหเปนผูรับ
มอบฉันทะจากผูถือหุนสามารถดูขอมูลไดตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 5
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บริษัทฯ ขอความรวมมือโปรดสงหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัทฯ ลวงหนาไมนอยกวา 1 วันทําการกอนวันประชุม
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเปนการลวงหนา ไปยัง
นางอรอนงค แสงพุมพงษ
เลขานุการบริษัท
บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน)
930/1 ซอยประดู 1 ถนนสาธุประดิษฐ แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร 10120
บริษัทฯ จะดําเนินการลงทะเบียนดวยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ทานผูถือหุน
และผูรบั มอบฉันทะที่จะเขารวมประชุมโปรดนําแบบฟอรมลงทะเบียน (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 12) ไปในวันประชุม
โดยคําสั่งคณะกรรมการบริษัท

( นายบุญดี อํานวยสกุล )
กรรมการผูจัดการ
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