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ที่ กบร. 057/2558
1 เมษายน 2559
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ครั้งที่ 47
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 47
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558
2. รายงานประจาปี 2558
3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออก
จากตาแหน่งตามวาระ
4. นิยาม “กรรมการอิสระ”
5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกีย่ วข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนามาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบตั ิในการ
ประชุม
8. ขั้นตอนการส่งคาถามล่วงหน้าเกีย่ วกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
10. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
11. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
12. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนามาในวันประชุม)
ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ในวัน
จันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372
ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 ซึ่งในการประชุมครัง้ นี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่
1 - 30 ธันวาคม 2558 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ดังนัน้ บริษัทฯ จึงได้กาหนดระเบียบ
วาระการประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 ได้จดั ขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 โดยได้มกี าร
จัดทารายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ซึ่งได้สง่ ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมายกาหนด
พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
(www.wacoal.co.th) แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1
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ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวมีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง สมควรเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรอง
การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2

รับทราบรายงานกิจการประจาปี 2558
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2558
ได้ปรากฏในรายงานประจาปี 2558 ที่ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ลาดับที่ 2
ความเห็นของคณะกรรมการ

: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพือ่ รับทราบ

การลงมติ : เนื่องจากวาระนีเ้ ป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทางบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบพร้อมลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช
โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
แล้ว ซึ่งรายละเอียดงบการเงินปรากฏในรายงานประจาปี 2558 ตามสิง่ ที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2
โดยสรุปสาระสาคัญได้ดงั นี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์รวม

6,596.66

6,298.75

หนี้สินรวม

1,416.51

1,313.18

ส่วนของเจ้าของ

5,180.15

4,985.57

รายได้จากการขาย

3,972.50

4,321.58

334.37

318.05

2.79

2.65

กาไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)
กาไรต่อหุ้น (บาท / หุ้น)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถอื หุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัตงิ บการเงินดังกล่าว
การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรและอนุมัตกิ ารจ่ายเงินปันผล
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม่าเสมอในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ร้อยละ
25 ของมูลค่าที่ตราไว้) แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก ซึ่งในปี 2558
บริษัทฯ มีกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 318.05 ล้านบาท รวมทั้งมีกาไรสะสมสาหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้น
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไร ดังนี้
1. สารองตามกฎหมาย บริษัทฯ เสนอไม่ขอจัดสรรเงินกาไรไว้เป็นทุนสารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ
ได้จัดสรรเงินกาไรไว้เป็นทุนสารองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามทีก่ ฎหมายกาหนดแล้ว
2. สารองทัว่ ไป บริษัทฯ เสนอตัง้ สารองทั่วไป เป็นจานวนเงิน 15.90 ล้านบาท เพื่อความมั่นคงของบริษัทฯ
3. เงินปันผล บริษัทฯ เสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท รวมจานวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 132
ล้านบาท โดยจ่ายจากกาไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นติ ิบุคคลไว้แล้ว ดังนี้
- เงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.55 บาท จ่ายจากกาไรสะสมที่เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30(1)
- เงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.55 บาท จ่ายจากกาไรสะสมที่เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 25(1)
ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกาหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 10
พฤษภาคม 2559 และกาหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559
สรุปรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย

1. กาไรสุทธิ
2. จานวนหุ้น
3. เงินปันผล
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกาไรสุทธิ
(Payout Ratio)

ล้านบาท
ล้านหุ้น
บาท / หุ้น
ล้านบาท
%

ปี 2558
318.05
120.00
1.10
132.00
41.50

ปี 2557 รายละเอี
ปี 2556
ยดการจ่ายเงินปันผล
295.66
120.00
2.40
288.00
97.41

270.31
120.00
2.25
270.00
99.88

หมายเหตุ : (1) ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวล
รัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กาหนด
อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษทั ฯ กาหนดไว้
และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษทั ฯ
การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ
ข้อ 21 กาหนดให้กรรมการต้องออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีในอัตราหนึง่ ใน
สามของจานวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึง่ พ้นจากตาแหน่งแล้วอาจได้รับการเลือกตัง้ ใหม่ได้
ปัจจุบัน
บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 15 คน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ง
ตามวาระ 5 คน คือ
รายชื่อกรรมการบริษัท
1. นายมนู

ลีลานุวัฒน์

2. นายยูโซะ
3. นางสาวศิริกุล

อิเดะ
ธนสารศิลป์

4. นายมาซาอาคิ
5. ดร.กุลภัทรา

ยาจิมะ
สิโรดม

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหา กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน และรองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ

ทั้งนี้ นายยูโซะ อิเดะ ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอื หุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษัทในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2559 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วนั ที่ 1 - 30 ธันวาคม 2558 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้
ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั
ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาจึงได้ดาเนินการ
พิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการสรรหาที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียงเลือกตนเอง ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษัท
โดยได้พิจารณาถึงความ
เหมาะสมทีจ่ ะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ
ความรู้
ความสามารถ
ประสบการณ์ของกรรมการทีต่ ้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย (Board Diversity) และสอดคล้องกับกลยุทธ์ใน
การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชีย่ วชาญเฉพาะด้านของ
คณะกรรมการ (Board Skill Matrix) แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระทั้ง 4 คน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่
และที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาเลือกตัง้ นายทาคุยะ มิอุระ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทน นายยูโซะ อิเดะ
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่าง
กว้างขวาง โดยได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลอย่าง
ละเอียดรอบคอบ ทัง้ ทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชีย่ วชาญเฉพาะด้านทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และ
สามารถตอบสนองความต้องการของตาแหน่งที่วา่ งลงได้ รวมทั้งมีภาวะผู้นา มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มี
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ประวัติการทางานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา
ตลอดจนการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 และข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงมีมติเห็นชอบตามที่
คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถอื หุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกาหนด
ออกตามวาระในคราวประชุมนีจ้ านวน 4 คน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง คือ
1.
2.
3.
4.

นายมนู
ลีลานุวัฒน์
นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์
นายมาซาอาคิ ยาจิมะ
ดร.กุลภัทรา
สิโรดม
โดย ดร.กุลภัทรา สิโรดม เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้วไม่เกิน 9 ปี

และพิจารณาเลือกตัง้ นายทาคุยะ มิอุระ แทน นายยูโซะ อิเดะ กรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
แต่ไม่ประสงค์ขอกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบประวัติของบุคคลที่ได้รับให้เสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ และนิยาม
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่
ส่งมาด้วยลาดับที่ 3 และลาดับที่ 4
การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 ห้ามมิให้จา่ ยเงินหรือทรัพย์สินอืน่ ใดให้แก่กรรมการ
เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็น
กรรมการของบริษัทฯ ทัง้ นี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการทีก่ รรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้าง
ของบริษัทฯ ซึ่งเดิมที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไว้ไม่เกินปีละ 20 ล้านบาท โดย
มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนาไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ
ซึ่งในปี
2558 บริษัทฯ ได้จัดสรรวงเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการ เป็นจานวนเงิน 12,922,000 บาท
โดยจ่ายให้
คณะกรรมการบริษัท เป็นค่าตอบแทนประจาปี 11,000,000 บาท ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท 906,000
บาท ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 680,000 บาท ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการสรรหา 52,000 บาท
ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 32,000 บาท ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
216,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ 36,000 บาท
โดยหลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการจะพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัท อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ การเติบโตและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่อง
ทางธุรกิจ ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการปฏิบัติหน้าทีข่ องกรรมการแต่
ละคน รวมถึงวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จานวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่าน
มาและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
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สาหรับปี 2559 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอให้กาหนดวงเงินค่าตอบแทน
กรรมการไม่เกินปีละ 20 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการดังนี้
1. ค่าตอบแทนประจาปี

:

จ่ายให้กรรมการทุกคน โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนาไป
พิจารณาจัดสรร

2. ค่าเบี้ยประชุม

:

จ่ายเฉพาะผูท้ ี่เข้าประชุม

รายละเอียดการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ดังนี้
ปี 2559

ปี 2558

1. ค่าเบี้ยประชุม
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
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
- ประธาน
10,000 บาท/ ครั้ง

10,000 บาท/ ครั้ง

- กรรมการ
2. ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส
(เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ)
- ประธาน
- กรรมการ
3. สิทธิประโยชน์อนื่ ๆ

:

8,000 บาท/ ครั้ง

8,000 บาท/ ครั้ง

60,000 บาท/ ครั้ง

60,000 บาท/ ครั้ง

30,000 บาท/ ครั้ง

30,000 บาท/ ครั้ง

- ไม่มี -

ทั้งนี้การพิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทและไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณากาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ในวงเงินไม่เกินปีละ 20 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผา่ นมา ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ
เนื่องจากค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสม สอดคล้องกับอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ การเติบโตและผล
การดาเนินงานของบริษัทฯ และมีหลักเกณฑ์เทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
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วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 และ ข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ
พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดารงตาแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นแต่งตั้งทุกปี
ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกแต่งตัง้ กลับเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้ ในปี 2558 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตัง้ ดร.
ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล และ/หรือ นายนิติ จึงนิจนิรันดร์ และ/หรือ นายมนูญ มนูสุข แห่ง บริษัท ดีลอยท์ ทูช้
โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรือ่ ง “หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
รายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์” กาหนดให้มี
การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบหรือสอบทาน
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยบริษัทฯ สามารถแต่งตัง้ ผู้สอบ
บัญชีรายใหม่ที่สังกัดสานักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ หรือบริษัทฯ จะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรายเดิม
ที่ทาหน้าที่ครบ 5 รอบบัญชีติดต่อกัน ได้ต่อเมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี ซึ่ง ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ตัง้ แต่ปี 2554 ถึงปี
2558 ครบ 5 รอบปีบัญชีตามเงื่อนไขในประกาศฉบับดังกล่าว
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า
ผู้สอบบัญชีมีความรู้ ความสามารถ มีมาตรฐานการทางานที่ดี มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกาหนด
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2559 จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช
โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้
1. นายมนูญ

มนูสุข

2. นางสาววิมลพร บุณยัษเฐียร
3. ดร.เกียรตินยิ ม

คุณติสุข

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292 และ/หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4067 และ/หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4800
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้สอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ซึง่ มีความเป็นอิสระ
ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าวแต่อย่างใด โดยบริษทั ฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่สานักงานสอบ
บัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
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โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญ/ชีที่เสนอในปี 2559 เทียบกับปี 2558 ดังนี้
ค่าสอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะกิจการประจาปีและประจาไตรมาส
ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจาปีและประจาไตรมาส
ค่าตรวจสอบและรับรอง ROYALTY
ค่าสอบทานระบบสารสนเทศ (IT)
รวมทั้งสิน้

ปี 2559
1,305,000

หน่วย : บาท
ปี 2558
1,265,000

390,000

390,000

25,000

25,000

150,000
1,870,000

150,000
1,830,000

นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นรับทราบ
จานวน 5 บริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)
บริษัทย่อย (5 บริษัท)
รวม

ปี 2559
1,870,000
2,682,000
4,552,000

ค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทย่อย
หน่วย : บาท
ปี 2558
1,830,000
2,650,000
4,480,000

อนึ่งบริษัทร่วมของบริษัทฯ ไม่ได้ใช้สานักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทร่วมเป็นบริษัท
ทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ จึงเลือกใช้ผู้สอบบัญชีทมี่ คี วามรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการสอบบัญชี
ของประเทศดังกล่าว
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายมนูญ มนูสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 4292 และ/หรือ นางสาววิมลพร บุณยัษเฐียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4067 และ/หรือ ดร.
เกียรตินยิ ม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4800 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2559 โดยได้รับค่าสอบบัญชีเป็นจานวน 1,870,000 บาท
การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้น
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ล่วงหน้า 2 ชั่วโมง ก่อนการประชุม ตั้งแต่เวลา 13.00 นาฬิกา เป็น
ต้นไป ทั้งนี้เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมี
คาถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระทีน่ าเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคาถามไปล่วงหน้าได้ทางไปรษณีย์
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ลงทะเบียน และระบุที่อยู่ของท่านเพื่อที่บริษัทฯ จะติดต่อกลับได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ลาดับที่ 8
อนึ่งเพื่อความสะดวกหากท่านผูถ้ ือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้า
ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้ นี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา
พร้อมนี้ หรือสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wacoal.co.th) ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้
ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้ง
แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สาหรับผู้ถือหุ้นประเภทอื่นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก.
หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับ
มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 5
ทั้งนีเ้ พื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ ขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือ
มอบฉันทะมาถึงบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 โดยส่งไปที่
นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์
เลขานุการบริษัท
บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)
930/1 ซอยประดู่ 1 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร 10120
บริษัทฯ จะดาเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ท่านผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะทีจ่ ะเข้าร่วมประชุมโปรดนาแบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 12) ไปในวันประชุม
โดยคาสั่งคณะกรรมการบริษัท

( นายบุญดี อานวยสกุล )
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดั การ
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