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หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน  ครั้งท่ี 44    

ที่  กบร. 045/2555 
    
   1   เมษายน   2556 

 
หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่  44 

 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่  44 
เรียน ทานผูถือหุน 
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่  43  เม่ือวันที่  23  เมษายน  2555 

2. รายงานประจําป  2555   
3. ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนด

ออกจากตําแหนงตามวาระ  
4. นิยาม “กรรมการอิสระ” 

 5. ขอมูลเก่ียวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอช่ือใหเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 
 6. ขอบังคับของบริษัทฯ ในสวนที่เก่ียวของกับการประชุมสามัญผูถือหุน  
 7. เอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมตองนํามาแสดงกอนเขารวมประชุม และระเบียบปฏิบัติในการ

ประชุม 
 8. ขั้นตอนการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน 

      9. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผูถือหุน   
  10. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
  11. แบบฟอรมลงทะเบียน   (ตองนํามาในวันประชุม)   
  12. ขั้นตอนการสงคําถามลวงหนาเก่ียวกับการประชุมสามัญผูถือหุน 

 ดวยคณะกรรมการ บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน)  ไดมีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที ่ 44   ในวันจันทรที่  
22  เมษายน  2556  เวลา  14.00  นาฬิกา  ณ หองเจาพระยา 1   โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไซด   เลขที่ 372  ถนนพระราม 3  แขวง
บางโคล  เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120  ซ่ึงในการประชุมคร้ังนี ้ บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเร่ืองเพื่อ
บรรจุเปนวาระการประชุมในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2556  เปนการลวงหนาต้ังแตวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2555  นั้น  
ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม  ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดกําหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อ
พิจารณา ดังนี้ 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 43 เม่ือวันที ่ 23  เมษายน  2555  

ขอเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 43  ไดจัดขึ้นเม่ือวันที่ 23  เมษายน  2555  โดยไดมีการ
จัดทํารายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแตวันประชุมสามัญผูถือหุน ซ่ึงไดสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยและกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด พรอมทั้งไดเผยแพรทางเว็บไซตของบริษัทฯ 
(http: //www.wacoal.co.th) แลว   รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่  1 
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ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท เห็นวารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 43 มี
การบันทึกไวอยางถูกตอง สมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว     

การลงมติ   :  ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     

วาระที ่2 รับทราบรายงานกิจการคาในรอบปที่ผานมา 

ขอเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 
2555 ไดปรากฏในรายงานประจําป 2555 ที่ไดจัดสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนแลวนั้น ได
จัดทําขึน้ตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย   รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่  2 

 ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน  เพื่อรับทราบ  

การลงมติ   :  เนื่องจากวาระนี้เปนวาระเพื่อทราบ จึงไมมีการลงคะแนนเสียงจากผูถือหุน 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัตงิบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2555 

ขอเท็จจริงและเหตผุล : บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงิน ณ วันส้ินสุดรอบปบัญชีของบริษัทฯ ตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป  ซ่ึงผานการตรวจสอบพรอมลงนามรับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท   ดีลอยท ทูช 
โธมัทสุ  ไชยยศ  สอบบัญชี จํากัด  และไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษัทแลว  ซ่ึงรายละเอียดงบการเงินปรากฏในรายงานประจําป 2555   ตามส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 2 

 โดยสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
                                                                                                              หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพยรวม 6,414.52 6,107.19 
หนี้สินรวม 1,120.68 991.51 
สวนของเจาของ 5,293.84 5,115.67 
รายไดจากการขาย 4,094.69 4,417.82 
กําไรสุทธิ  (สวนที่เปนของบริษัทใหญ) 417.08 431.83 
กําไรตอหุน  (บาท / หุน) 3.48 3.60 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน
ดังกลาว 

การลงมติ   :  ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     
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วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและอนุมัติการจายเงินปนผล 
ขอเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลที่สมํ่าเสมอในอัตราหุนละ 0.25 บาท  (รอยละ 
25 ของมูลคาที่ตราไว) แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเปนหลัก ซ่ึงในป  
2555  บริษัทฯ มีกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ   431.83  ลานบาท รวมทั้งมีกําไรสะสมสําหรับจัดสรร
จายเงินปนผลใหแกผูถือหุน 
ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไร ดังนี้  

1. สํารองตามกฎหมาย   บริษัทฯ เสนอไมขอจัดสรรเงินกําไรไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย เนื่องจาก
บริษัทฯ ไดจัดสรรเงินกําไรไวเปนทุนสํารองครบรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกําหนด
แลว 

2. สํารองทั่วไป  บริษัทฯ เสนอต้ังสํารองทั่วไป เปนจํานวนเงิน 21.59 ลานบาท เพื่อความม่ันคงของ
บริษัทฯ 

3. เงินปนผล  บริษัทฯ เสนอจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 2.40 บาท รวมจํานวนเงินปนผลจายทั้งส้ิน  
288 ลานบาท  โดยจายจากกําไรที่เสียภาษีในอัตรารอยละ 30   ซ่ึงผูถือหุนประเภทบุคคลธรรมดา
สามารถขอเครดิตภาษีคืนได (1)  

  ทั้งนี้การจายเงินปนผลดังกลาว ใหจายแกผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลตามที่ปรากฏรายช่ือ ณ วัน
กําหนดรายช่ือผูถือหุนทีมี่สิทธิรับเงินปนผลในวันอังคารที ่ 7  พฤษภาคม 2556 และใหรวบรวมรายช่ือตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ดวยวิธีปดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุนใน
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2556  และกําหนดจายเงินปนผลในวันศุกรที่  17  พฤษภาคม  2556   

หมายเหตุ :  (1) ผูถือหุนประเภทบุคคลธรรมดาจะไดรับเครดิตภาษีเงินปนผลตามหลักเกณฑที ่ประมวล
รัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กําหนด 

 สรปุรายละเอียดการจายเงินปนผล ดังนี้ 

รายละเอียดการจายเงินปนผล หนวย ป 2555 ป 2554 ป 2553 

1. กําไรสุทธิ   ลานบาท 431.83 415.93 400.93 
2. จํานวนหุน                                           ลานหุน 120.00 120.00 120.00 
3. เงินปนผล                                            บาท / หุน 2.40 2.10 2.00 
4. รวมเปนเงินปนผลจายทั้งส้ิน                 ลานบาท 288.00 252.00 240.00 
5. สัดสวนการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ  
  (Payout Ratio)   

% 66.69 60.59 59.86 

อัตราการจายเงินปนผลดังกลาวสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลที่บริษัทฯ กําหนดไว   
และไมสงผลกระทบตอสภาพคลองของบริษัทฯ  

การลงมติ   :  ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     
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วาระที ่5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

วาระที ่ 5.1  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกําหนดออกตามวาระ 

ขอเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทฯ  
ขอ  21   กําหนดใหกรรมการตองออกจากตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในอัตราหนึ่ง
ในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับการเลือกต้ังใหมได  ปจจุบัน
บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 15  คน  ซ่ึงในการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังนี้มีกรรมการที่ครบกําหนดออกจาก
ตําแหนงตามวาระ  5   คน  คือ 

รายช่ือกรรมการ ตําแหนง 

1. นายมนู ลีลานุวัฒน ประธานกรรมการ 
2. นายยูโซะ อิเดะ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป รองประธานกรรมการ 
4. นายคิโยทากะ ฮิโรชิมา กรรมการบริษัท 
5. รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาไดพิจารณาสรรหาเปนรายบุคคลแลว เห็นสมควรเสนอใหคณะกรรมการ
บริษัทเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาเลือกต้ังกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระทั้ง 5 คน กลับเขา
ดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง  
 โดยหลักเกณฑการสรรหากรรมการ ตามรายละเอียดในรายงานประจําป หนา 45 ภายใตหัวขอ  
“โครงสรางการจัดการ” 
 ทั้งนีบ้ริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการ
บริษัทในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2556  เปนการลวงหนาต้ังแตวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2555  นั้น  
ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัท   

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไมรวมกรรมการที่มีสวนไดเสียไดหารือกันอยาง
กวางขวาง โดยไดพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือเขาดํารงตําแหนงกรรมการเปนรายบุคคล
อยางละเอียดรอบคอบ ทั้งดานคุณวุฒิ ภาวะผูนํา วิสัยทัศน คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทํางาน และความ
เช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอยในชวง
ที่ผานมา ตลอดจนการมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535  และขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย จึงมีมติ
เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาเลือกต้ัง
กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระในคราวประชุมนี้จํานวน  5  คน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
ตอไปอีกวาระหนึ่ง    คือ 

  1.   นายมน ู  ลีลานุวัฒน   
  2.   นายยูโซะ  อิเดะ    
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  3.   นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป 
  4.   นายคิโยทากะ  ฮิโรชิมา 
  5. รศ.ดร. กุลภัทรา  สิโรดม 
    

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดแนบประวัติของบุคคลที่ไดรับใหเสนอช่ือใหเขาดํารงดําเหนงกรรมการ และนิยาม
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  รายละเอียดปรากฏตาม
ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 3   และลําดับที่ 4       

การลงมติ   :  ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     

วาระที ่5.2  พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

ขอเท็จจริงและเหตุผล : ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 32 หามมิใหจายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดใหแก
กรรมการ เวนแตจะจายเปนคาตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะ
ที่เปนกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ไมรวมถึงคาตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทไดรับในฐานะพนักงาน 
หรือลูกจางของบริษัทฯ ซ่ึงเดิมที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติวงเงินคาตอบแทนกรรมการไวไมเกินปละ 20   ลานบาท     
โดยมอบหมายใหคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนนําไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผูถือหุนอนุมัติ   ซ่ึงใน
ป 2555 บริษัทฯ ไดจัดสรรวงเงินดังกลาวใหแกกรรมการ เปนจํานวนเงิน 14,560,000 บาท โดยจายให
คณะกรรมการบริษัท เปนคาตอบแทนประจําป 13,000,000 บาท คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท 572,000 
บาท คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 688,000 บาท คาตอบแทนประจําปคณะกรรมการสรรหา 52,000 
บาท คาตอบแทนประจําปคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 32,000 บาท   และคาเบี้ยประชุมคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียง  216,000  บาท 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณากําหนดคาตอบแทน
กรรมการ ในวงเงินไมเกินปละ 20 ลานบาท เทากับปที่ผานมา ตามที่คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเสนอ 
ซ่ึงไดพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดําเนนิงาน วงเงินคาตอบแทนที่ไดรับ
อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน จํานวนเงินคาตอบแทนที่จายในปที่ผานมาและเปรียบเทียบกับระดับทีป่ฏิบัติ
อยูในกลุมธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอํานาจ หนาที ่ และความรับผิดชอบ โดยมีรายละเอียดองคประกอบคาตอบแทน
กรรมการ   ดังนี ้

1. คาตอบแทนประจําป  : จายใหกรรมการทุกคน โดยใหคณะกรรมการพิจารณาคาตอบ 
แทนนําไปพิจารณาจัดสรร 

2. คาเบ้ียประชุม :  จายเฉพาะผูที่เขาประชุม  
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รายละเอียดการจายคาเบี้ยประชุม   ดังนี ้

       ป  2556 ป  2555 

1. คาเบ้ียประชุม 
    1.1 คณะกรรมการบริษัท 

  

 -   ประธาน 12,000  บาท/ คร้ัง 10,000  บาท/ คร้ัง 
 -   กรรมการ 10,000  บาท/ คร้ัง 8,000  บาท/ คร้ัง   
    1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา 
         คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน     
         คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

  

 -   ประธาน 10,000  บาท/ คร้ัง 10,000  บาท/ คร้ัง 
 -   กรรมการ 8,000  บาท/ คร้ัง 8,000  บาท/ คร้ัง   
2. คาเบ้ียประชุมรายไตรมาส 
    (เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ)       

  

 -   ประธาน 60,000  บาท/ คร้ัง 60,000  บาท/ คร้ัง 
 -   กรรมการ 30,000  บาท/ คร้ัง 30,000  บาท/ คร้ัง  

                ทั้งนี้ การพิจารณาหลักเกณฑคาตอบแทนดังกลาวขางตนตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทและไมเกินวงเงินที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

การลงมติ   :  ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม 

วาระที ่6    พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล : ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 49  และ ขอ 50  ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ  
พนักงาน  ลูกจาง หรือ ผูดํารงตําแหนงหนาที่ใดๆ ของบริษัทฯ ผูสอบบัญชีนั้นใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงต้ัง
ทุกป ผูสอบบัญชีซ่ึงออกไปนั้นจะถูกแตงต้ังกลับเขารับตําแหนงอีกก็ได   ในป 2555 ที่ประชุมผูถือหุนไดแตงต้ัง 
ดร. ศุภมิตร  เตชะมนตรีกุล   และ/หรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ  และ/หรือ นายมนูญ  มนูสุข    แหง  
บริษัท ดีลอยท  ทูช โธมัทสุ  ไชยยศ สอบบัญชี  จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกําหนดจํานวนเงินคา
สอบบัญชีทั้งส้ิน  1,705,000  บาท    

 ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี 
ประจําป 2556   และกําหนดคาสอบบัญชี ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเสนอ  โดยมีรายช่ือผูสอบบัญชี   ดังนี ้

  1.   ดร.ศุภมิตร  เตชะมนตรีกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  3356    และ/หรือ 
    (เปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ มาแลวเปนระยะเวลา  2  ป  คือ  ป  2554 - 2555) 
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  2.   นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  4301    และ/หรือ   
   (ยังไมเคยเปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) 
  3. นายมนูญ มนูสุข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  4292 
   (ยังไมเคยเปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) 
         แหงบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2556  

ซ่ึงบุคคลดังกลาวมีมาตรฐานการทํางานที่ดี มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของบริษัทฯ และขอกําหนดของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และเปนผูสอบบัญชีเดียวกันกับผูสอบบัญชีของ
บริษัทยอย ซ่ึงมีความเปนอิสระ ไมมีความสัมพันธ  หรือสวนไดเสียกับบริษัทฯ บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด ทั้งนีบ้ริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีการจายคาตอบแทนของ
งานบริการอื่นใหแกสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกับผูสอบบัญชีและ
สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด  

 โดยมีรายละเอียดคาสอบบัญชีที่เสนอในป  2556  เทียบกับป  2555  ดังนี ้
                                                                                                                        หนวย : บาท 

คาสอบบัญชี ป  2556 ป  2555 
 คาตรวจสอบงบการเงินประจําป 865,000 850,000 
 คาตรวจสอบงบการเงินรวมประจําป 90,000 90,000 
 คาสอบทานงบการเงินไตรมาส  1, 2, 3  315,000 300,000 
 คาสอบทานงบการเงินรวมไตรมาส 1, 2, 3 300,000 300,000 
 คาตรวจสอบและรับรอง ROYALTY                     25,000                  25,000 
 คาสอบทานระบบสารสนเทศ (IT) 140,000 140,000 

รวมทั้งสิ้น 1,735,000 1,705,000 
 

นอกจากนีเ้ห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนรับทราบ คาสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทยอย
จํานวน   5   บริษัท    โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

                                                                                                                                  หนวย : บาท 
คาตอบแทนจากการสอบบัญชี ป  2556 ป  2555 

 บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) 1,735,000 1,705,000 
 บริษัทยอย                          (5 บริษัท) 2,595,000 2,195,000 

รวม 4,330,000 3,900,000 
 

การลงมติ   :  ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     
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วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 (วัตถุประสงคของบริษัทฯ ขอ 2 และขอ 4) 

ขอเท็จจริงและเหตุผล :     เพื่อใหการดําเนนิกิจการของบริษัทฯ    เปนไปอยางคลองตัวและครอบคลุมการทํา
ธุรกรรมประเภทตางๆ ที่เก่ียวของกับการดําเนินกิจการ จึงขอเสนอแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3   
(วัตถุประสงคของบริษัทฯ ขอ 2 และขอ 4)  จากที่ใชอยูปจจุบัน   ดังนี ้ 

วัตถุประสงคปจจุบัน วัตถุประสงคที่ขอเสนอแกไขเพ่ิมเติม เหตุผล 

ขอ 2.  ขาย โอน จํานอง จํานํา แลกเปล่ียน 
และจําหนายทรัพยสินโดยประการ
อื่น 

ขอ 2. 
  

ขาย โอน แลกเปล่ียน และจําหนาย
ทรัพยสินโดยประการอื่น 

เพื่อจัดหมวดหมูของลักษณะ 
ธุรกรรมใหชัดเจนย่ิงขึ้น 

ขอ 4.  กูยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจาก
ธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบัน
การเงินอื่น และใหกูยืมเงินหรือให
เครดิตดวยวิธีการอื่น โดยจะมี
หลักประกันหรือไมก็ตาม รวมทั้ง
การรับ ออก โอน และสลักหลังต๋ัว
เงิน หรือตราสารที่เปล่ียนมือได
อยางอื่น เวนแตในธุรกิจธนาคาร 
ธุรกิจเงินทุน   และธุรกิจเครดิต 
ฟองซิเอร 

ขอ 4. 
  

กูยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร    
นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให
กูยืมเงินหรือใหเครดิตดวยวิธีการอื่น โดยจะ
มีหลักประกันหรือไมก็ตาม ทําการจํานํา
และรับจํานํา ทําการจํานองอสังหาริมทรัพย
และสังหาริมทรัพย รับจํานองทรัพยสินเพื่อ
คํ้าประกันการเขาทํางานของพนักงานบริษัท 
รับจํานองเพือ่ประกันการชําระหนีข้องบริษัท 
ขายฝากทรัพยสิน รับขายฝากทรัพยสิน เพื่อ
ประโยชนในกิจการของบริษัท และให
ประกันหรือเขาเปนนายประกันสําหรับ
บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ หรือสําหรับการที่
บุคคลหรือนิติบุคคลเหลานั้นจะปฏิบัติตาม
สัญญาตางๆ และเฉพาะอยางย่ิงแกลูกคา 
บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นที่ทําการติดตอกับ
บริษัท รวมทั้งการรับ ออก โอนและสลักหลัง
ต๋ัวเงิน หรือตราสารที่เปล่ียนมือไดอยางอืน่ 
เวนแตในธุรกิจสถาบันการเงิน 

เพื่อใหครอบคลุมการทํา         
ธุรกรรมและการดําเนนิกิจการ
งานของบริษัท 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :  เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน เพื่ออนุมัติแกไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3   (วัตถุประสงคของบริษัทฯ ขอ 2 และขอ 4) รวมถึงใหดําเนินการย่ืนจดทะเบียนแกไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3   (วัตถุประสงคของบริษัทฯ ขอ 2 และขอ 4) ตามที่เสนอ และใหมีอํานาจแกไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 (วัตถุประสงคของบริษัทฯ ขอ 2 และขอ 4) ตามที่นายทะเบียน กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ส่ังใหแกไขเพื่อความถูกตองตามกฎหมาย โดยไมเปนการเปล่ียนแปลงใน
สาระสําคัญที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน  ครั้งท่ี 44    

การลงมติ   :  ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่8 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ  (ถามี) 

 
 จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตาม   วัน   เวลา   และสถานที่ดังกลาวขางตน    โดยทานผูถือหุน

สามารถลงทะเบียนเขารวมประชุม  ณ    สถานที่ประชุม ลวงหนา  2 ช่ัวโมง   กอนการประชุม   ต้ังแตเวลา 12.00 นาฬิกา 
เปนตนไป  ทั้งนี้เพื่อใหทานไดรับประโยชนสูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเปนการรักษาสิทธิประโยชนของทานอยางเต็มที่ หาก
ทานมีคําถามที่ตองการใหบริษัทฯ ช้ีแจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นําเสนอคร้ังนี้ สามารถจัดสงคําถามไปลวงหนาไดทาง
ไปรษณียลงทะเบียน และระบุทีอ่ยูของทานเพื่อที่บริษทัฯ จะติดตอกลับได  ซ่ึงผูถือหุนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดตามส่ิง
ที่สงมาดวยลําดับที่ 12    

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากทานผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองและประสงคจะมอบใหบุคคลอื่นเขา
รวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมคร้ังนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา
พรอมนี้ หรือสามารถ Download ไดจากเว็บไซตของบริษัทฯ (http://www.wacoal.co.th) ซ่ึงมีใหเลือก 3 แบบ ในกรณีผูถือหุน
เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนจะใชหนังสือมอบ
ฉันทะไดทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได  สําหรับผูถือหุนประเภทอื่นจะใชหนังสือมอบฉันทะได
เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเทานั้น  และหากทานประสงคจะมอบฉันทะใหกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ  เสนอ
ช่ือใหเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนสามารถดูขอมูลไดตามส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่   5    

 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  ทานผูถือ
หุนและผูรับมอบฉันทะที่จะเขารวมประชุมโปรดนําแบบฟอรมลงทะเบียน (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 11) ไปในวัน
ประชุม 

   โดยคําส่ังคณะกรรมการบริษัท 

 

  ( นายบุญดี   อํานวยสกุล ) 
  กรรมการผูจัดการ 


