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ที่ กบร. 046/2560
30 มีนาคม 2561
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ครั้งที่ 49
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 49
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560
2. รายงานประจาปี 2560
3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออก
จากตาแหน่งตามวาระ
4. นิยาม “กรรมการอิสระ”
5. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจาปี 2561
6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
7. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกีย่ วข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
8. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนามาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบตั ิในการ
ประชุม
9. ขั้นตอนการส่งคาถามล่วงหน้าเกีย่ วกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
11. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
12. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
13. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนามาในวันประชุม)
ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ในวัน
จันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372
ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 ซึ่งในการประชุมครัง้ นี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 - 30
ธันวาคม 2560 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้กาหนดระเบียบวาระการ
ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 ได้จดั ขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 โดยได้มกี าร
จัดทารายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ซึ่งได้สง่ ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมายกาหนด
พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
(www.wacoal.co.th) แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวมีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง สมควร
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรอง
การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2

รับทราบรายงานกิจการประจาปี 2560
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2560
ได้ปรากฏในรายงานประจาปี 2560 ที่ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ลาดับที่ 2
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ
การลงมติ : เนื่องจากวาระนีเ้ ป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทางบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบพร้อมลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช
โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
แล้ว ซึ่งรายละเอียดงบการเงินปรากฏในรายงานประจาปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2
โดยสรุปสาระสาคัญได้ดงั นี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์รวม

7,068.17

6,807.54

หนี้สินรวม

1,303.03

1,155.51

ส่วนของผู้ถือหุ้น

5,765.14

5,652.03

รายได้จากการขาย

4,362.54

4,640.58

324.67

370.56

2.71

3.09

กาไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)
กาไรต่อหุ้น (บาท / หุ้น)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินดังกล่าว
การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปันผล
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม่าเสมอในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ร้อยละ
25 ของมูลค่าที่ตราไว้) แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก ซึ่งในปี 2560
บริษัทฯ มีกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 370.56 ล้านบาท รวมทั้งมีกาไรสะสมสาหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้น
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไร
ดังนี้
1. สารองตามกฎหมาย บริษัทฯ เสนอไม่ขอจัดสรรเงินกาไรไว้เป็นทุนสารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ
ได้จัดสรรเงินกาไรไว้เป็นทุนสารองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามทีก่ ฎหมายกาหนดแล้ว
2. สารองทัว่ ไป บริษัทฯ เสนอตั้งสารองทั่วไปร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิ เป็นจานวนเงิน 18.53 ล้านบาท เพื่อ
ความมั่นคงของบริษัทฯ
3. เงินปันผล บริษัทฯ เสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท รวมจานวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 180
ล้านบาท โดยจ่ายจากกาไรสะสมที่บริษัทฯ เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 (1)
ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกาหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 และกาหนดจ่ายเงินปันผลในวัน
อังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561
สรุปรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย

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

ล้านบาท
ล้านหุ้น
บาท / หุ้น
ล้านบาท
%

ปี 2560
370.56
120.00
1.50
180.00
48.57

ปี 2559 รายละเอี
ปี 2558
ยดการจ่ายเงินปันผล
347.28
120.00
1.30
156.00
44.92

318.05
120.00
1.10
132.00
41.50

หมายเหตุ : (1) ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวล
รัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กาหนด
อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ
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. นายโนโซมุ
2. นายธรรมรัตน์
3. นางพรรณี
4. รศ.นเรศร์
5. นางสาววราภรณ์

โอซึกะ
โชควัฒนา
วรวุฒจิ งสถิต
เกษะประกร
กุลสวัสดิ์ภักดี

ตาแหน่ง
กรรมการบริษัท และกรรมการรองผู้จัดการ
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ รศ.นเรศร์ เกษะประกร ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
บริษัทฯ
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอื หุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษัทในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2561 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2560 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือ
หุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาจึงได้ดาเนินการ
พิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษทั ฯ ประกอบกับ
คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย (Board
Diversity) และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้การวิเคราะห์ทกั ษะ ประสบการณ์
ความรู้ และความเชีย่ วชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) รวมทั้งมีภาวะผู้นา มีวิสัยทัศน์ มี
คุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทางานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและ
กรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ที่ครบกาหนดออกตามวาระทั้ง 4 คน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และที่ประชุมคณะกรรมการ
สรรหาได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายพูลศักดิ์
บุญชู เข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทน รศ.นเรศร์ เกษะประกร
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการทีม่ ีส่วนได้เสียได้พิจารณา
คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ
ตาม
หลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ
แล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีประสบการณ์ และมี
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ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบตามทีค่ ณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระในคราวประชุมนีจ้ านวน 4 คน กลับ
เข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึง่ คือ
1. นายโนโซมุ
โอซึกะ
2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
3. นางพรรณี
วรวุฒจิ งสถิต
4. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี
และพิจารณาเลือกตัง้ นายพูลศักดิ์ บุญชู แทน รศ.นเรศร์ เกษะประกร กรรมการทีค่ รบกาหนดออก
ตามวาระแต่ไม่ประสงค์ขอกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
ทั้งนี้ นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต กรรมการอิสระซึง่ ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทมา 8 ปี นั้น เป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านที่บริษัทฯ ต้องการ ตลอดจนให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์ รวมถึงได้
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระเป็นอย่างดี โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
ทั้ง 3 คน สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
บริษัทฯ ได้แนบประวัติของบุคคลที่ได้รับให้เสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ และนิยามกรรมการ
อิสระของบริษัทฯ ซึง่ เป็นไปตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ มา
ด้วยลาดับที่ 3 และลาดับที่ 4
การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 ห้ามมิให้จา่ ยเงินหรือทรัพย์สินอืน่ ใดให้แก่กรรมการ
เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการ
ของบริษัทฯ ทัง้ นี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ
ซึ่งเดิมที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัตวิ งเงินค่าตอบแทนกรรมการไว้ไม่เกินปีละ 20 ล้านบาท โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนาไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ ได้
จัดสรรวงเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นจานวนเงิน 12,280,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าตอบ
แทนประจาปี 10,130,000 บาท ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท 1,016,000 บาท ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 688,000 บาท ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการสรรหา 52,000 บาท ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน 24,000 บาท ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 216,000 บาท และค่าเบีย้ ประชุมคณะ
กรรมการธรรมาภิบาล 154,000 บาท
โดยหลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการจะพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการบริษัท อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ การเติบโตและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องทาง
ธุรกิจ ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการปฏิบัติหน้าทีข่ องกรรมการแต่ละ
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คน รวมถึงวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จานวนเงินค่าตอบแทนทีจ่ ่ายในปีที่ผ่านมา
และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
สาหรับปี 2561 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอให้กาหนดวงเงินค่าตอบแทน
กรรมการไม่เกินปีละ 20 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการดังนี้
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
1.1 ค่าตอบแทนประจาปี : จ่ายให้กรรมการทุกคน
นาไปพิจารณาจัดสรร
1.2 ค่าเบี้ยประชุม

โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

: จ่ายเฉพาะผูท้ ี่เข้าประชุม ดังนี้
ปี 2561

ปี 2560

- ประธานกรรมการบริษัท

12,000 บาท/ ครั้ง

12,000 บาท/ ครั้ง

- กรรมการบริษัท

10,000 บาท/ ครั้ง

10,000 บาท/ ครั้ง

1.3 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อนื่ ๆ : - ไม่มี 2.

ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการธรรมาภิบาล รวมถึง
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจได้รับการแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษัท ตามความจาเป็นและเหมาะสม
ในอนาคตด้วย ซึง่ จ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าเบีย้ ประชุม โดยจ่ายเฉพาะผูท้ เี่ ข้าประชุม และไม่มี
การจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น
รายละเอียดการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ดังนี้
ปี 2561

ปี 2560

- ประธาน

10,000 บาท/ ครั้ง

10,000 บาท/ ครั้ง

- 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

1. ค่าเบี้ยประชุม

2. ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส
(เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ)
- ประธาน
- กรรมการ

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

พิจารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 และ ข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ
พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดารงตาแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นแต่งตั้งทุกปี
ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกแต่งตัง้ กลับเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้ ในปี 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตัง้ นายมนูญ
มนูสุข และ/หรือ นางสาววิมลพร บุณยัษเฐียร และ/หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข แห่ง บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ
ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาผลการปฏิบัตงิ านของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า
ผู้สอบบัญชีมีความรู้ ความสามารถ มีมาตรฐานการทางานที่ดี มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกาหนด
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2561 จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช
โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้
1. นายมนูญ
มนูสุข
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292 และ/หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี คือ ปี 2559 - 2560)
2. นายชูพงษ์
สุรชุติกาล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325 และ/หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3. ดร.เกียรตินยิ ม คุณติสุข
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4800
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้สอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ซึง่ มีความเป็นอิสระ
ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าวแต่อย่างใด โดยบริษัทฯ ได้แนบข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การทางานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
แต่ละราย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 5
นอกจากนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจานวนเงินค่าสอบบัญชีสาหรับปี 2561 และมีความเห็นว่า
ค่าสอบบัญชีดงั กล่าวมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีดังนี้
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ค่าสอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะกิจการประจาปีและประจาไตรมาส
ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจาปีและประจาไตรมาส
ค่าตรวจสอบและรับรองค่าลิขสิทธิ์
ค่าสอบทานระบบสารสนเทศ (IT)
รวมทั้งสิน้

ปี 2561
1,450,000

หน่วย : บาท
ปี 2560
1,400,000

400,000

390,000

25,000

25,000

150,000
2,025,000

150,000
1,965,000

รวมทั้งเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นรับทราบ ค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทย่อยจานวน
5 บริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หน่วย : บาท
ค่าสอบบัญชี
ปี 2561
ปี 2560
บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)
2,025,000
1,965,000
บริษัทย่อย (5 บริษัท)
รวม

2,786,000
4,811,000

2,734,000
4,699,000

ทั้งนีบ้ ริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มกี ารจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (Non-Audit Fee)ให้แก่สานักงาน
สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี
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 ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2561 โดยได้รับค่าสอบบัญชีเป็นจานวน 2,025,000 บาท
การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 33
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา
100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33. โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
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ข้อบังคับปัจจุบนั

ข้อบังคับทีเ่ สนอแก้ไข

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมสามัญประจาปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วัน
สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมสามัญประจาปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วัน
สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผูถ้ ือหุ้นคราวอื่นนอกจากทีก่ ล่าวแล้ว
ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

การประชุมผูถ้ ือหุ้นคราวอื่นนอกจากทีก่ ล่าวแล้ว
ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถอื หุ้นเป็นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถอื หุ้นเป็นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า
(1/5) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้น
ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่าย
ได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้
ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้
คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผู้ถือหุ้นภายใน
หนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้
ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใด
ก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี
เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ ือหุ้น
ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสือจาก
ผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน
กาหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถอื หุ้นทั้งหลายซึง่
เข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้น คนอื่นๆ รวมกันได้จานวนหุ้น
ตามที่บงั คับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบ
ห้า (45) วัน นับแต่วันครบกาหนดระยะเวลาตามวรรค
สี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยอันจาเป็นทีเ่ กิดจากการจัดให้มีการประชุม
และอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียก
ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใดจานวนผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่
กาหนดไว้ในข้อ 36. และข้อ 37. ผู้ถือหุ้นตามวรรค
ห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้คา่ ใช้จ่ายที่เกิดจาก
การจัดให้มกี ารประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ
ของบริษัทข้อ 33. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560
การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9

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
ลงทะเบียน และระบุที่อยู่ของท่านเพื่อที่บริษัทฯ จะติดต่อกลับได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ลาดับที่ 9
อนึ่งเพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถอื หุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
หรือสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wacoal.co.th) ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุน
ต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก.
หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สาหรับผู้ถือหุ้นประเภทอื่นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข.
แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้
ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้ตามสิง่ ที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 6
ทั้งนีเ้ พื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ ขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือ
มอบฉันทะมาถึงบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 โดยส่งไปที่
นางสาวชมา สังข์รังสรรค์
เลขานุการบริษัท
บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)
132 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
บริษัทฯ จะดาเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ท่านผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะทีจ่ ะเข้าร่วมประชุมโปรดนาแบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 13) ไปในวันประชุม
โดยคาสั่งคณะกรรมการบริษัท
(นายบุญดี อานวยสกุล)
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดั การ
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