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หนงัสือบอกกล่าวนดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้  ครัง้ที ่43    

ท่ี  กบร.  050/2554 
 

   2   เมษายน   2555 
 

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่  43 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี  43 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี  42  เม่ือวนัท่ี  25  เมษายน  2554 
2. รายงานประจําปี  2554   
3. ประวติัของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนด

ออกจากตําแหน่งตามวาระ  และกรรมการท่ีลาออก 
4. นิยาม “กรรมการอิสระ” 

 5. ข้อมลูเก่ียวกบักรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอช่ือให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 
 6. ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  
 7. เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชมุต้องนํามาแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุ และระเบียบปฏิบติัใน

การประชมุ 
 8. ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

      9. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น   
  10. แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 

    11. แบบฟอร์มลงทะเบียน   (ต้องนํามาในวนัประชมุ)   

 ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ไทยวาโก้ จํากดั (มหาชน)  ได้มีมติให้เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี  43   ในวนัจนัทร์
ท่ี  23  เมษายน  2555  เวลา  11.00  นาฬิกา  ณ ห้องเจ้าพระยา 1   โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์   เลขท่ี 372  ถนนพระราม 3  
แขวงบางโคล ่  เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120  ซึง่ในการประชมุครัง้นี ้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอ
เร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุ และ/หรือเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  2555  เป็นการลว่งหน้าตัง้แตว่นัท่ี 1 - 30 ธนัวาคม 2554  นัน้  ปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ือง
เพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุ และ/หรือเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท  ดงันัน้ บริษัทฯ จงึ
ได้กําหนดระเบียบวาระการประชมุเพ่ือพิจารณา ดงันี ้

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่  42  เม่ือวันที่  25  เมษายน  2554  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 42  ได้จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 25  เมษายน  2554  โดยได้มี
การจดัทํารายงานการประชมุภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ซึง่ได้สง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด พร้อมทัง้ได้เผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ของ
บริษัทฯ (http: //www.wacoal.co.th) แล้ว   รายละเอียดปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี  1 
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ความเหน็ของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท เหน็วา่รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 
42 มีการบนัทกึไว้อยา่งถกูต้อง สมควรเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชมุ
ดงักลา่ว     

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกจิการค้าในรอบปีที่ผ่านมา 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 
2554 ได้ปรากฏในรายงานประจําปี 2554 ท่ีได้จดัสง่มาพร้อมกบัหนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
แล้วนัน้ ได้จดัทําขึน้ตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   รายละเอียดปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี  2 

 ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  เพ่ือรับทราบ  

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิ สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2554 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จดัทํางบการเงิน ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัทฯ ตามหลกัการ
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซึง่ผา่นการตรวจสอบพร้อมลงนามรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของ บริษัท   ดีลอยท์ 
ทู้ช  โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั และได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษัทแล้ว  ซึง่รายละเอียดงบการเงินปรากฏในรายงานประจําปี 2554   ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2 

 โดยสรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้

                                                                                                              หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สนิทรัพย์รวม 5,991.86 5,691.20 

หนีส้นิรวม 1,088.99 986.55 

สว่นของเจ้าของ 4,902.86 4,704.65 

รายได้จากการขาย 3,688.82 4,015.09 

กําไรสทุธิ  (สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่) 393.94 415.93 

กําไรตอ่หุ้น  (บาท/หุ้น) 3.28 3.47 

ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาอนมุติังบการเงิน
ดงักลา่ว 
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วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรและอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีสม่ําเสมอในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท  
(ร้อยละ 25 ของมลูคา่ท่ีตราไว้) แตท่ัง้นีข้ึน้อยู่กบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลกั 

ซึง่ในปี  2554  บริษัทฯ มีกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ   415.93  ล้านบาท รวมทัง้มีกําไรสะสม
สําหรับจดัสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

ความเหน็ของคณะกรรมการ :  เหน็สมควรเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาอนมุติัการจดัสรรกําไร ดงันี ้ 
1. สาํรองตามกฎหมาย บริษัทฯ เสนอไมข่อจดัสรรเงินกําไรไว้เป็นทนุสํารองตามกฎหมาย เน่ืองจาก

บริษัทฯ ได้จดัสรรเงินกําไรไว้เป็นทนุสํารองครบร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนตามท่ีกฎหมาย
กําหนดแล้ว 

2. สาํรองทั่วไป บริษัทฯ เสนอตัง้สํารองทัว่ไป เป็นจํานวนเงิน 20.80 ล้านบาท เพ่ือความมัน่คงของ
บริษัทฯ 

3. เงนิปันผล บริษัทฯ เสนอจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 2.10 บาท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจาก       
ผลการดําเนินงานประจําปี 2554  รวมจํานวนเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้  252 ล้านบาท  ซึง่ผู้ ถือหุ้น
ประเภทบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ (1) เน่ืองจากบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกําไร
สทุธิเฉพาะกิจการท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบคุคลไว้แล้วในอตัราร้อยละ  25  

 ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว ให้จ่ายแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผลตามท่ีปรากฏรายช่ือ 
ณ วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี 3 พฤษภาคม 2555 และให้
รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมดุ
ทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัศกุร์ท่ี 4 พฤษภาคม 2555  และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัศกุร์ท่ี  18  
พฤษภาคม  2555   

หมายเหต ุ:  (1) ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลกัเกณฑ์ท่ี 
ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กําหนด 

 สรุปรายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ดังนี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล หน่วย ปี 2554 ปี 2553 
1. กําไรสทุธิ   ล้านบาท 415.93 400.93 
2. จํานวนหุ้น                                           ล้านหุ้น 120.00 120.00 
3. เงินปันผล                                            บาท / หุ้น 2.10 2.00 
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้                 ล้านบาท 252.00 240.00 
5. สดัสว่นการจ่ายเงินปันผลเทียบกบักําไรสทุธิ  
  (Payout Ratio)   

% 60.59 59.86 

อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วสอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้   
และไมส่ง่ผลกระทบตอ่สภาพคลอ่งของบริษัทฯ  
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วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระและกรรมการที่ลาออก และ
กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

วาระที่ 5.1  พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระ และกรรมการ
ที่ลาออก 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ  ข้อ  21   กําหนดให้กรรมการต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี
ในอตัราหนึง่ในสามของจํานวนกรรมการทัง้หมด และกรรมการซึง่พ้นจากตําแหน่งแล้วอาจได้รับการเลือกตัง้
ใหมไ่ด้  ปัจจบุนับริษัทฯ มีกรรมการทัง้หมด 15  คน  ซึง่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีมี้กรรมการท่ีครบ
กําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ  5   คน  คือ 

  1.   นายอะกิฮิสะ  นากาโน กรรมการบริษัท และกรรมการรองผู้จดัการ  
  2.   นายธรรมรัตน์     โชควฒันา กรรมการบริษัท  
  3.   นางอรดี      รุ่งเรืองโรจน์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
  4.   รศ.นเรศร์    เกษะประกร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
  5.   นางพรรณี   วรวฒิุจงสถิต กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 เน่ืองจาก นางอรดี    รุ่งเรืองโรจน์   แสดงความประสงค์ไมข่อกลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง  
และนายธนวฒัน์   ปคูะวนชั   ได้ขอลาออกจากการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาสรรหาเป็นรายบคุคลแล้ว เหน็สมควรเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระทัง้ 4  คน กลบัเข้า
ดํารงตําแหน่งกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ นอกจากนีท่ี้ประชมุคณะกรรมการสรรหาได้มีมติให้เสนอตอ่ท่ี
ประชมุคณะกรรมการบริษัท เพ่ือเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการอิสระ แทนกรรมการท่ี
ครบกําหนดออกตามวาระแตไ่มป่ระสงค์ขอกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ   และกรรมการท่ีลาออก   จํานวน  
2  คน  คือ  

1. นางศรัณยา   จินดาวณิค เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ โดยให้นบัอายกุาร
ดํารงตําแหน่งต่อจาก   นางอรดี    รุ่งเรืองโรจน์  

    2. นายกฤช     ฟอลเลต็  เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ    โดยให้นบัอายกุาร
ดํารงตําแหน่งต่อจาก   นายธนวฒัน์    ปคูะวนชั 

 โดยหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ ตามรายละเอียดในรายงานประจําปี หน้า 45 ภายใต้หวัข้อ  
“โครงสร้างการจดัการ” 

ความเหน็ของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึง่ไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียได้หารือกนั
อยา่งกว้างขวาง โดยได้พิจารณาคณุสมบติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเป็น
รายบคุคลอยา่งละเอียดรอบคอบ ทัง้ด้านคณุวฒิุ ภาวะผู้ นํา วิสยัทศัน์ คณุธรรมและจริยธรรม ประวติัการ
ทํางาน และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถงึผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษัทและ
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กรรมการชดุยอ่ยในช่วงท่ีผา่นมา ตลอดจนการมีคณุสมบติัและไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของ
พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535  และข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ จงึมีมติเหน็ชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเหน็สมควรเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้น เพ่ือพิจารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระในคราวประชมุนีจํ้านวน  4  คน กลบัเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่    คือ 

  1.   นายอะกิฮิสะ  นากาโน    
  2.   นายธรรมรัตน์     โชควฒันา    
  3.   รศ.นเรศร์    เกษะประกร   
  4.   นางพรรณี    วรวฒิุจงสถิต  
  และพิจารณาเลือกตัง้กรรมการอิสระแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระแต่ไม่ประสงค์

ขอกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ    และกรรมการท่ีลาออก   จํานวน  2  คน  คือ 
          1.   นางศรัณยา   จินดาวณิค 
    2.   นายกฤช     ฟอลเลต็   

 ทัง้นี ้ บริษัทฯ ได้แนบประวติัของบคุคลท่ีได้รับให้เสนอช่ือให้เข้าดํารงดําเหน่งกรรมการ และ
นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึง่เป็นไปตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ  รายละเอียด
ปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบั 3   และลําดบั 4       

วาระที่ 5.2  พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 32 ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สนิอ่ืนใดให้แก่
กรรมการ เว้นแตจ่ะจ่ายเป็นคา่ตอบแทนตามสทิธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนโดยปกติวิสยัใน
ฐานะท่ีเป็นกรรมการของบริษัทฯ ทัง้นีไ้มร่วมถงึคา่ตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีกรรมการบริษัทได้รับในฐานะ
พนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัทฯ ซึง่เดิมท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้อนมุติัวงเงินคา่ตอบแทนกรรมการไว้ไมเ่กินปีละ 
20   ล้านบาท     โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนนําไปพิจารณาจดัสรรภายในวงเงินท่ี
ผู้ ถือหุ้นอนมุติั   ซึง่ในปี 2554 บริษัทฯ ได้จดัสรรวงเงินดงักลา่วให้แก่กรรมการ เป็นจํานวนเงิน 13,434,000 
บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นค่าตอบแทนประจําปี 12,000,000 บาท ค่าเบีย้ประชมุ
คณะกรรมการบริษัท 482,000 บาท คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 688,000 บาท คา่ตอบแทน
ประจําปีคณะกรรมการสรรหา 52,000 บาท คา่ตอบแทนประจําปีคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
32,000 บาท   และคา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  180,000  บาท 

ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณากําหนดคา่ตอบแทน
กรรมการ ในวงเงินไมเ่กินปีละ 20 ล้านบาท เทา่กบัปีท่ีผา่นมา ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน
เสนอ ซึง่ได้พิจารณาผลประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดําเนินงาน วงเงินคา่ตอบแทน
ท่ีได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น จํานวนเงินคา่ตอบแทนท่ีจ่ายในปีท่ีผ่านมาและเปรียบเทียบกบัระดบั
ท่ีปฏิบติัอยูใ่นกลุม่ธุรกิจเดียวกนั รวมถงึอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบ
คา่ตอบแทนกรรมการ   ดงันี ้
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1. ค่าตอบแทนประจาํปี  : จ่ายให้กรรมการทกุคน โดยให้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบ 
แทนนําไปพิจารณาจดัสรร 

2. ค่าเบีย้ประชุม :  จ่ายเฉพาะผู้ ท่ีเข้าประชมุ  

รายละเอียดการจ่ายคา่เบีย้ประชมุ   ดงันี ้

       ปี  2555 ปี  2554 

1. ค่าเบีย้ประชุม 
    (คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ 
     คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพจิารณา 
     ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง) 

  

 -   ประธาน 10,000  บาท/ ครัง้ 10,000  บาท/ ครัง้ 

 -   กรรมการ 8,000  บาท/ ครัง้ 8,000  บาท/ ครัง้   

2. ค่าเบีย้ประชุมรายไตรมาส 
    (เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ)       

  

 -   ประธาน 60,000  บาท/ ครัง้ 60,000  บาท/ ครัง้ 

 -   กรรมการ 30,000  บาท/ ครัง้ 30,000  บาท/ ครัง้  

                ทัง้นี ้การพิจารณาหลกัเกณฑ์คา่ตอบแทนดงักลา่วข้างต้นต้องได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุ
คณะกรรมการบริษัทและไมเ่กินวงเงินท่ีได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

วาระที่ 6    พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 49  และ ข้อ 50  ผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมการ  
พนกังาน  ลกูจ้าง หรือ ผู้ ดํารงตําแหน่งหน้าท่ีใดๆ ของบริษัทฯ ผู้สอบบญัชีนัน้ให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
แตง่ตัง้ทกุปี ผู้สอบบญัชีซึง่ออกไปนัน้จะถกูแตง่ตัง้กลบัเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ ในปี 2554 ท่ีประชมุ               
ผู้ ถือหุ้นได้แตง่ตัง้ ดร. ศภุมิตร  เตชะมนตรีกลุ   และ/หรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ  และ/หรือ นายมนญู
มนสูขุ    แหง่  บริษัท ดีลอยท์  ทู้ช โธมทัส ุ ไชยยศ สอบบญัชี  จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยกําหนด
จํานวนเงินคา่สอบบญัชีทัง้สิน้  1,650,000  บาท    

 ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 
ประจําปี 2555   และกําหนดค่าสอบบัญชี ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ  โดยมีรายช่ือผู้ สอบบัญชี   
ดงันี ้

  1.   ดร.ศภุมิตร  เตชะมนตรีกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน  3356    และ/หรือ 
    (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา  1  ปี  คือ  ปี  2554) 
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  2.   นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน  4301    และ/หรือ   
   (ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) 
  3. นายมนญู มนสูขุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน  4292 
   (ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) 

         แหง่บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2555 
ซึง่บคุคลดงักลา่วมีมาตรฐานการทํางานท่ีดี มีคณุสมบติัครบถ้วนตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ และข้อกําหนด
ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  และเป็นผู้สอบบญัชีเดียวกนักบัผู้สอบ
บญัชีของบริษัทยอ่ย ซึง่มีความเป็นอิสระ ไมมี่ความสมัพนัธ์  หรือสว่นได้เสียกบับริษัทฯ บริษัทยอ่ย ผู้บริหาร 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด ทัง้นีบ้ริษัทฯ และบริษัทยอ่ยไมมี่การจ่าย
คา่ตอบแทนของงานบริการอ่ืนให้แก่สํานกังานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักดั บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกบั
ผู้สอบบญัชีและสํานกังานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักดั  

 โดยมีรายละเอียดคา่สอบบญัชีท่ีเสนอในปี  2555  เทียบกบัปี  2554  ดงันี ้
                                                                                                                        หน่วย : บาท 

ค่าสอบบัญชี ปี  2555 ปี  2554 

 คา่สอบบญัชีรายปี 850,000 825,000 

 คา่ตรวจสอบงบการเงินรวมประจําปี 90,000 90,000 

 คา่สอบทานงบการเงินไตรมาส  1, 2, 3  300,000 300,000 

 คา่สอบทานงบการเงินรวมไตรมาส 1, 2, 3 300,000 270,000 

 คา่ตรวจสอบและรับรอง ROYALTY                     25,000                  25,000 

 คา่สอบทานระบบสารสนเทศ (IT) 140,000 140,000 

รวมทัง้สิน้ 1,705,000 1,650,000 

 
นอกจากนีเ้หน็สมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบ คา่สอบบญัชีงบการเงินของบริษัท

ยอ่ยจํานวน   5   บริษัท    โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 

                                                                                                                    หน่วย : บาท 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ปี  2555 ปี  2554 

 บริษัท ไทยวาโก้ จํากดั (มหาชน) 1,705,000 1,650,000 

 บริษัทยอ่ย 5 บริษัท 2,285,000 2,190,000 

รวม 3,990,000 3,840,000 
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วาระที่ 7 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 

 
 จงึขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตาม   วนั   เวลา   และสถานท่ีดงักลา่วข้างต้น    โดยทา่นผู้ ถือหุ้น

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ ณ สถานท่ีประชมุ ลว่งหน้า  2 ชัว่โมง ก่อนการประชมุ ตัง้แตเ่วลา 9.00 นาฬิกา เป็นต้น
ไป  ทัง้นีเ้พ่ือให้ทา่นได้รับประโยชน์สงูสดุจากการประชมุ รวมทัง้เป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของทา่นอยา่งเตม็ท่ี หากทา่น
มีคําถามท่ีต้องการให้บริษัทฯ ชีแ้จงในประเดน็ของระเบียบวาระท่ีนําเสนอครัง้นี ้ สามารถจดัสง่คําถามไปลว่งหน้าได้ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน และระบท่ีุอยูข่องท่านเพ่ือท่ีบริษัทฯ จะติดตอ่กลบัได้   

อนึง่ เพ่ือความสะดวกหากทา่นผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้บคุคลอ่ืน
เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้นี ้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะท่ี
แนบมาพร้อมนี ้หรือสามารถ Download ได้จากเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ (http://www.wacoal.co.th) ซึง่มีให้เลือก 3 แบบ ใน
กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นจะใช้
หนงัสือมอบฉนัทะได้ทัง้แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึง่แบบใดก็ได้  สําหรับผู้ ถือหุ้นประเภทอ่ืนจะใช้หนงัสือ
มอบฉนัทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึง่แบบใดเทา่นัน้  และหากทา่นประสงค์จะมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระ
ท่ีบริษัทฯ  เสนอช่ือให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นสามารถดขู้อมลูได้ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี   5    

 บริษัทฯ ขอความร่วมมือโปรดสง่คําถามลว่งหน้า และ/หรือหนงัสือมอบฉนัทะไปยงับริษัทฯ ลว่งหน้าไมน้่อย
กวา่ 1 วนัทําการก่อนวนัประชมุ   เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลกัฐานเป็นการลว่งหน้า  ไปยงั 

  นางอรอนงค์  แสงพุ่มพงษ์    
  เลขานกุารบริษัท    
  บริษัท ไทยวาโก้ จํากดั (มหาชน)     
  930/1   ซอยประดู ่1   ถนนสาธุประดิษฐ์    แขวงบางโคล ่    เขตบางคอแหลม    
  กรุงเทพมหานคร   10120   

 บริษัทฯ   จะดําเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ  Barcode    ดงันัน้เพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียน  ท่านผู้
ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมโปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 11) ไปใน
วันประชุม 

  โดยคําสัง่คณะกรรมการบริษัท 

 
 

  ( นายบญุดี   อํานวยสกลุ ) 
  กรรมการผู้จดัการ 
  


