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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ครัง้ที่ 49   

ที่  กบร. 046/2560 
    

   30   มีนาคม   2561 
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ครั้งที ่ 49 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่  49 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  48  เมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2560 
 2. รายงานประจ าป ี2560 
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออก

จากต าแหน่งตามวาระ  
 4. นิยาม “กรรมการอิสระ” 
 5. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจ าปี 2561 

 6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอชื่อใหเ้ป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
 7. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนท่ีเกีย่วข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
 8. เอกสารและหลักฐานท่ีผู้เขา้ร่วมประชุมต้องน ามาแสดงก่อนเข้ารว่มประชมุ และระเบียบปฏิบตัิในการ

ประชุม 
 9. ขั้นตอนการส่งค าถามลว่งหน้าเกีย่วกับการประชมุสามัญผู้ถือหุ้น 
        10. ขั้นตอนการเข้ารว่มประชมุสามญัผู้ถือหุ้น 

 11. แผนท่ีสถานท่ีจัดการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น   
  12. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
  13.  แบบฟอร์มลงทะเบียน   (ตอ้งน ามาในวันประชมุ)   

 ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)  ได้มีมติให้เรียกประชมุสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที ่  49   ในวัน
จันทร์ที ่ 23  เมษายน  2561  เวลา  15.00  นาฬกิา  ณ ห้องเจ้าพระยา 2   โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์   เลขที ่372  
ถนนพระราม 3  แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120   ซึ่งในการประชุมครัง้นี้ บริษัทฯ ได้เปดิโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที ่1 - 30 
ธันวาคม 2560  นั้น  ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจเุปน็วาระการประชุม  ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ก าหนดระเบียบวาระการ
ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี ้

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที ่48 เมื่อวันที่  24  เมษายน 2560  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชมุสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48  ได้จดัขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560  โดยได้มกีาร
จัดท ารายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแตว่ันประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ซึ่งได้สง่ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด พร้อมทั้งไดเ้ผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(www.wacoal.co.th) แล้ว   รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดับท่ี  1 

http://www.wacoal.co.th/
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ครัง้ที่ 49   

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวมกีารบันทึกไว้อย่างถกูต้อง สมควร
เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพจิารณารับรอง  

การลงมต ิ  :  ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     

วาระที ่2 รับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2560
ได้ปรากฏในรายงานประจ าป ี 2560 ที่ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย
ล าดับที่ 2 

 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :  เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ  

 การลงมต ิ  :  เนื่องจากวาระน้ีเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าป ีสิ้นสดุวนัที ่31 ธันวาคม  2560 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดท างบการเงิน ณ วันส้ินสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน  ซึ่งผ่านการตรวจสอบพร้อมลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท ดีลอยท ์ ทู้ช 
โธมัทสุ  ไชยยศ  สอบบัญชี จ ากัด  และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
แล้ว  ซึ่งรายละเอียดงบการเงินปรากฏในรายงานประจ าปี 2560   ตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 

 โดยสรุปสาระส าคัญได้ดงันี ้

                                                                                                       หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพย์รวม 7,068.17 6,807.54 

หน้ีสินรวม 1,303.03 1,155.51 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,765.14 5,652.03 

รายได้จากการขาย 4,362.54 4,640.58 

ก าไรสุทธ ิ (ส่วนท่ีเป็นของบรษิัทใหญ่) 324.67 370.56 

ก าไรต่อหุ้น  (บาท / หุ้น) 2.71 3.09 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตัิงบการเงนิดังกล่าว 

การลงมต ิ  :  ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน    
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วาระที ่4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายการจา่ยเงินปันผลที่สม่ าเสมอในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท  (ร้อยละ 
25 ของมูลค่าที่ตราไว)้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก ซึ่งในปี  2560 
บริษัทฯ มีก าไรสุทธิตามงบการเงนิเฉพาะกิจการ 370.56 ล้านบาท รวมทั้งมีก าไรสะสมส าหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้น 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท   :  เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไร 
ดังนี้  

1. ส ารองตามกฎหมาย   บริษัทฯ เสนอไม่ขอจัดสรรเงินก าไรไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ 
ได้จัดสรรเงินก าไรไว้เป็นทุนส ารองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนตามทีก่ฎหมายก าหนดแล้ว 

2. ส ารองทัว่ไป  บริษัทฯ เสนอตั้งส ารองทั่วไปร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ เป็นจ านวนเงิน 18.53 ล้านบาท เพื่อ
ความมั่นคงของบริษัทฯ 

3. เงินปนัผล  บริษัทฯ เสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท รวมจ านวนเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 180 
ล้านบาท   โดยจ่ายจากก าไรสะสมที่บริษัทฯ เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 (1) 

 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันก าหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 และก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวัน
อังคารที ่ 22  พฤษภาคม 2561 

 สรุปรายละเอียดการจ่ายเงนิปนัผล ดังนี ้

      งบการเงินเฉพาะกิจการ     รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล หนว่ย ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

1. ก าไรสุทธิ   ล้านบาท 370.56 347.28 318.05 
2. จ านวนหุ้น                                           ล้านหุ้น 120.00 120.00 120.00 
3. เงินปันผล                                            บาท / หุ้น 1.50 1.30 1.10 
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น                 ล้านบาท 180.00 156.00 132.00 
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ  
  (Payout Ratio)   

% 48.57 44.92 41.50 

หมายเหตุ :  (1) ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษเีงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวล
รัษฎากร มาตรา 47 ทวิ ก าหนด 

อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกลา่วเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ ก าหนดไว ้  
และไม่ส่งผลกระทบตอ่สภาพคล่องของบริษทัฯ  

การลงมต ิ  :  ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     

 

 



 
 

- 4 - 

                                                                                                                                       

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ครัง้ที่ 49   

วาระที ่5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  :  ตามพระราชบัญญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบรษิัทฯ           
ข้อ 21  ก าหนดให้กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีในอัตราหน่ึงใน
สามของจ านวนกรรมการท้ังหมด และกรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่งแล้วอาจได้รับการเลือกตัง้ใหมไ่ด้  ปัจจุบัน   
บริษัทฯ มีกรรมการท้ังหมด 15 คน ซึ่งในการประชมุสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ  5   คน  คือ 

รายชื่อกรรมการบริษัท ต าแหน่ง 

1. นายโนโซม ุ โอซึกะ กรรมการบรษิัท และกรรมการรองผู้จัดการ 

2. นายธรรมรัตน์    โชควัฒนา กรรมการบรษิัท 

3. นางพรรณี    วรวุฒจิงสถติ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

4. รศ.นเรศร์   เกษะประกร กรรมการอิสระ และกรรมการบรหิารความเส่ียง 

5. นางสาววราภรณ์   กุลสวัสดิ์ภักด ี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

ทั้งนี้ รศ.นเรศร์  เกษะประกร ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทในการ
ประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี  2561   เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่  1 - 30 ธันวาคม 2560 นั้น    ปรากฏว่าไมม่ีผู้ถือ
หุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาจึงได้ด าเนินการ
พิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวธิีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบรษิัท โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบรษิทัฯ ประกอบกับ
คุณสมบัต ิ   ความรู้   ความสามารถ   ประสบการณ์ของกรรมการท่ีต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย (Board 
Diversity) และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้การวเิคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ 
ความรู้ และความเชีย่วชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) รวมทั้งมีภาวะผู้น า มวีิสัยทัศน์ มี
คุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการท างานท่ีโปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและ
กรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนการมคีุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องหา้มตามมาตรา 68 ของ
พระราชบัญญัติบรษิัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นสมควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ที่ครบก าหนดออกตามวาระทั้ง 4 คน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และที่ประชุมคณะกรรมการ
สรรหาได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายพูลศักดิ ์
บุญช ูเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทน รศ.นเรศร์  เกษะประกร 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการทีม่ีส่วนได้เสียได้พิจารณา
คุณสมบตัิของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการเป็นรายบคุคลอยา่งละเอียดรอบคอบ ตาม
หลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการของบรษิัทฯ แล้วเห็นว่าบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีประสบการณ์ และมี
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ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงมีมตเิห็นชอบตามทีค่ณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเหน็สมควรเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในคราวประชุมนีจ้ านวน  4  คน กลับ
เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึง่    คือ 

  1.   นายโนโซมุ  โอซึกะ 
  2.   นายธรรมรัตน์    โชควัฒนา  
  3.   นางพรรณี    วรวุฒจิงสถติ 
  4.   นางสาววราภรณ์   กุลสวัสดิ์ภักด ี  
  และพิจารณาเลือกตัง้ นายพูลศกัดิ์ บุญชู แทน รศ.นเรศร์  เกษะประกร กรรมการทีค่รบก าหนดออก

ตามวาระแต่ไม่ประสงค์ขอกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  

  ทั้งนี ้ นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต กรรมการอิสระซึง่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทมา 8 ปี นั้น เป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในดา้นท่ีบริษัทฯ ต้องการ ตลอดจนใหค้ าแนะน าที่เป็นประโยชน์ รวมถึงได้
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอสิระเป็นอย่างดี โดยบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
ทั้ง 3 คน สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  

 บริษัทฯ ได้แนบประวตัิของบคุคลท่ีได้รับให้เสนอชื่อให้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ และนิยามกรรมการ
อิสระของบริษัทฯ ซึง่เป็นไปตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมา
ด้วยล าดับที ่3  และล าดับที ่4       

การลงมต ิ  :  ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     

วาระที ่6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบงัคับของบริษัทฯ ข้อ 32 ห้ามมิให้จา่ยเงินหรือทรัพย์สินอืน่ใดใหแ้ก่กรรมการ 
เว้นแต่จะจ่ายเป็นคา่ตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการ
ของบริษัทฯ ทัง้นี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนกังาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ  
ซึ่งเดิมที่ประชมุผู้ถือหุ้นได้อนุมัตวิงเงินคา่ตอบแทนกรรมการไว้ไมเ่กินปีละ 20 ล้านบาท โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนน าไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินท่ีผู้ถือหุ้นอนุมัต ิ ซึ่งในปี 2560  บริษัทฯ ได้
จัดสรรวงเงินดงักลา่วให้แก่กรรมการเป็นจ านวนเงิน 12,280,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นคา่ตอบ 
แทนประจ าปี 10,130,000 บาท  ค่าเบี้ยประชมุคณะกรรมการบริษัท 1,016,000 บาท คา่เบีย้ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 688,000 บาท  ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการสรรหา 52,000 บาท ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการพจิารณา
ค่าตอบแทน 24,000 บาท ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 216,000 บาท และค่าเบีย้ประชุมคณะ 
กรรมการธรรมาภิบาล 154,000 บาท 

   โดยหลักเกณฑ์ในการก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการจะพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะ 
กรรมการบริษัท อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ การเติบโตและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องทาง
ธุรกิจ ปัจจยัที่อาจมีผลกระทบตอ่บริษัทฯ หรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการปฏิบัติหน้าทีข่องกรรมการแต่ละ
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คน รวมถงึวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น จ านวนเงินค่าตอบแทนทีจ่่ายในปีที่ผ่านมา
และเปรียบเทียบกับระดับท่ีปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดยีวกัน   

  ส าหรับปี 2561 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอใหก้ าหนดวงเงินค่าตอบแทน
กรรมการไมเ่กินปีละ 20 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการดงันี ้

 1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

 1.1  ค่าตอบแทนประจ าปี  : จ่ายให้กรรมการทุกคน โดยให้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน
น าไปพิจารณาจัดสรร 

 1.2 ค่าเบี้ยประชุม :  จ่ายเฉพาะผู้ที่เขา้ประชมุ ดังนี ้

       ปี  2561 ปี  2560 

   -   ประธานกรรมการบริษัท 12,000  บาท/ ครั้ง 12,000  บาท/ ครั้ง 

   -   กรรมการบริษัท 10,000  บาท/ ครั้ง 10,000  บาท/ ครั้ง 

  1.3 ค่าตอบแทนและสิทธปิระโยชน์อืน่ๆ   :    - ไม่มี - 

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชดุย่อย ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ   คณะกรรมการสรรหา    คณะ 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการธรรมาภิบาล รวมถึง
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจได้รับการแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท ตามความจ าเป็นและเหมาะสม
ในอนาคตดว้ย ซึง่จา่ยค่าตอบแทนในรูปแบบของคา่เบีย้ประชุม โดยจ่ายเฉพาะผู้ทีเ่ข้าประชุม และไมม่ี
การจา่ยคา่ตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น 

 รายละเอียดการจ่ายค่าเบี้ยประชมุ  ดังนี้ 

       ปี  2561 ปี  2560 

1. ค่าเบี้ยประชุม   

 -   ประธาน 10,000  บาท/ ครั้ง 10,000  บาท/ ครั้ง 

 -   กรรมการ 8,000  บาท/ ครั้ง 8,000  บาท/ ครั้ง 

2. ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส 
    (เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ)       

  

 -   ประธาน 60,000  บาท/ ครั้ง 60,000  บาท/ ครั้ง 

 -   กรรมการ 30,000  บาท/ ครั้ง 30,000  บาท/ ครั้ง 

                ทั้งนี้การพิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างตน้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชมุคณะกรรมการ
บริษัทและไม่เกินวงเงินท่ีได้รับอนุมัติจากที่ประชมุผู้ถือหุ้น 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :  เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ในวงเงินไมเ่กินปีละ 20 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ 
เนื่องจากค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสม  สอดคล้องกับอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ การเติบโตและผล
การด าเนินงานของบริษัทฯ  และมีหลักเกณฑ์เทียบเคยีงได้กับบรษิัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน   

การลงมต ิ  :  ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

วาระที ่7    พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชขีองบริษัทฯ 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบงัคับของบริษัทฯ ข้อ 49  และ ข้อ 50  ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ  
พนักงาน  ลูกจา้ง  หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชมุสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งทุกป ี  
ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปน้ันจะถูกแต่งตัง้กลับเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้ ในปี 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไดแ้ต่งตัง้ นายมนูญ 
มนูสุข และ/หรือ นางสาววมิลพร บุณยัษเฐียร และ/หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข แห่ง  บริษัท ดีลอยท์  ทู้ช โธมัทสุ  
ไชยยศ สอบบัญชี  จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  

  คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาผลการปฏิบัตงิานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นวา่
ผู้สอบบัญชีมีความรู้ ความสามารถ มีมาตรฐานการท างานท่ีดี มีความเข้าใจในธุรกิจของบรษิัทฯ และบริษัทย่อย 
และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามข้อบังคับของบรษิัทฯ และข้อก าหนด
ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 จากบริษัท ดีลอยท ์ทู้ช 
โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี ้

  1.   นายมนูญ มนูสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบยีน  4292 และ/หรือ 
    (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเปน็ระยะเวลา 2 ปี คือ ปี 2559 - 2560) 
  2.   นายชูพงษ์   สุรชุติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบยีน 4325   และ/หรือ   
   (ยังไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทฯ) 
  3. ดร.เกียรตินยิม    คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบยีน 4800 
   (ยังไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทฯ) 

  ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เปน็ผู้สอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ซึง่มีความเป็นอิสระ 
ไม่มีความสัมพันธ ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าวแต่อย่างใด โดยบริษัทฯ ได้แนบข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การท างานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
แต่ละราย รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดับท่ี 5       

   นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจ านวนเงินค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2561 และมีความเห็นว่า
ค่าสอบบัญชีดงักล่าวมคีวามเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญช ี จึงเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิัท 
เพื่อเสนอต่อที่ประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาก าหนดคา่สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดคา่สอบบัญชีดังนี ้
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                          หน่วย : บาท 

ค่าสอบบัญช ี ปี  2561 ปี  2560 

 ค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะกจิการประจ าปีและประจ าไตรมาส   1,450,000 1,400,000 

 ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจ าปีและประจ าไตรมาส   400,000 390,000 

 ค่าตรวจสอบและรับรองคา่ลิขสิทธิ ์ 25,000 25,000 

 ค่าสอบทานระบบสารสนเทศ (IT) 150,000 150,000 

รวมทั้งสิน้ 2,025,000 1,965,000 

 รวมทั้งเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นรับทราบ ค่าสอบบัญชีงบการเงินของบรษิัทย่อยจ านวน   
5   บริษัท    โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

หน่วย : บาท 

ค่าสอบบัญช ี ปี  2561 ปี  2560 

 บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) 2,025,000 1,965,000 

 บริษัทย่อย   (5 บริษัท) 2,786,000 2,734,000 

รวม 4,811,000 4,699,000 

ทั้งนีบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มกีารจา่ยคา่ตอบแทนของงานบริการอื่น (Non-Audit Fee)ให้แก่ส านักงาน
สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี
สังกัด 

 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง  นายมนูญ มนูสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4292  และ/หรือ นายชูพงษ์  สุรชุติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  4325  และ/หรือ ดร.เกียรตินิยม  
คุณติสุข  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4800 แห่งบริษัท ดีลอยท ์ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าป ี2561 โดยได้รับค่าสอบบัญชเีปน็จ านวน 2,025,000 บาท  

 การลงมติ   :  ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

วาระที ่8    พิจารณาอนุมตัิแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษทัฯ ข้อ 33 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 
100  ที่แก้ไขเพิ่มเติมตามค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย 
เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จงึเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับของบรษิัท ข้อ 33. โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
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ข้อบังคับปัจจุบนั ข้อบังคับทีเ่สนอแก้ไข 

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจดัใหม้ีการประชมุผู้ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมสามัญประจ าปีภายในส่ี (4) เดือนนับแต่วัน
ส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 

การประชุมผูถ้ือหุ้นคราวอื่นนอกจากทีก่ล่าวแล้ว  
ให้เรียกวา่การประชุมวิสามัญ 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถอืหุ้นเป็นการประชมุ
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร 

ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้า 
(1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้น
ไม่น้อยกวา่ยี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกวา่หน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย
ได้ทั้งหมดจะเขา้ชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชมุผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้  
แต่ต้องระบเุหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้ห้
ชัดเจนในหนังสือดังกลา่วด้วย ในกรณีเช่นน้ี 
คณะกรรมการต้องจัดให้มกีารประชุมผู้ถือหุ้นภายใน
หน่ึง (1) เดือนนับแต่วันได้รับหนงัสือจากผู้ถือหุ้น  

ข้อ 33.   คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชมุผู้ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมสามัญประจ าปีภายในส่ี (4) เดือนนับแต่วัน
ส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 

การประชุมผูถ้ือหุ้นคราวอื่นนอกจากทีก่ล่าวแล้ว   
ให้เรียกวา่การประชุมวิสามัญ 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถอืหุ้นเป็นการประชมุ
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร 

ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนหรือหลายคนซึ่งมหีุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชมุผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใด 
ก็ได้ แต่ต้องระบเุรื่องและเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียก
ประชุมไว้ใหช้ัดเจนในหนังสือดงักล่าวดว้ย ในกรณี
เช่นนี้  คณะกรรมการต้องจดัใหม้กีารประชุมผูถ้ือหุ้น
ภายในส่ีสิบห้า (45) วัน นับแต่วนัท่ีได้รับหนังสือจาก
ผู้ถือหุ้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดใหม้ีการประชมุภายใน
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถอืหุ้นทั้งหลายซึง่
เข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้น คนอื่นๆ รวมกันไดจ้ านวนหุ้น
ตามที่บงัคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในส่ีสิบ
ห้า (45) วัน นับแตว่ันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรค
ส่ี  ในกรณเีช่นนี้  ให้ถือวา่เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่
คณะกรรมการเรียกประชุม  โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ยอันจ าเป็นทีเ่กิดจากการจัดใหม้ีการประชุม
และอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียก
ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใดจ านวนผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามที่
ก าหนดไวใ้นข้อ 36. และข้อ 37. ผู้ถือหุ้นตามวรรค
ห้าต้องรว่มกันรับผิดชอบชดใชค้า่ใช้จ่ายที่เกดิจาก
การจดัให้มกีารประชมุในครั้งนั้นให้แก่บริษัท 
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 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :   เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบงัคับ 
ของบริษัทข้อ 33. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
โดยค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 

 การลงมติ   :  ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่9 พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ  (ถ้ามี) 
 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ารว่มประชมุตาม   วัน   เวลา   และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น    โดยท่านผู้ถือหุ้น
สามารถลงทะเบียนเข้ารว่มประชมุ  ณ    สถานท่ีประชุม ล่วงหน้า  2 ชั่วโมง   ก่อนการประชุม   ตั้งแตเ่วลา 13.00 นาฬิกา เป็น
ต้นไป  ทั้งนี้เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชมุ รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชนข์องท่านอยา่งเตม็ที่ หากทา่นมี
ค าถามที่ต้องการให้บรษิัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระทีน่ าเสนอครั้งนี้ สามารถจดัส่งค าถามไปล่วงหน้าได้ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน และระบุท่ีอยู่ของท่านเพื่อที่บริษัทฯ จะติดต่อกลับได้  ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดต้ามส่ิงที่ส่งมาดว้ย
ล าดับที่ 9   

 อนึ่งเพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถอืหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดว้ยตนเองและประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ 
หรือสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wacoal.co.th) ซึ่งมใีห้เลือก 3 แบบ ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุน
ต่างประเทศและแตง่ตัง้ใหค้ัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใชห้นังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. 
หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหน่ึงแบบใดก็ได้  ส าหรับผู้ถือหุ้นประเภทอื่นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. 
แบบหน่ึงแบบใดเท่านั้น  และหากท่านประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้บักรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ  เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้
ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลไดต้ามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดับที่ 6    

 ทั้งนีเ้พื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ ขอความร่วมมอืโปรดส่งหนังสือ
มอบฉันทะมาถงึบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561  โดยส่งไปท่ี 

  นางสาวชมา   สังข์รังสรรค์    
  เลขานุการบริษัท    
  บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)     
  132   ซอยเจริญราษฎร์ 7   แขวงบางโคล่     เขตบางคอแหลม   กรุงเทพมหานคร   10120   

 บริษัทฯ   จะด าเนินการลงทะเบยีนด้วยระบบ  Barcode    ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน  ท่านผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะทีจ่ะเข้าร่วมประชุมโปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 13) ไปในวันประชุม 
 

   โดยค าส่ังคณะกรรมการบริษัท 
 

  (นายบุญด ี  อ านวยสกุล) 
  ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ 


