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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ครัง้ที่ 47   

ที่  กบร. 057/2558 
    

   1   เมษายน   2559 
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ครั้งที ่ 47 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่  47 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที ่ 46  เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2558 
2. รายงานประจ าปี  2558   
3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออก

จากต าแหน่งตามวาระ  
4. นิยาม “กรรมการอิสระ” 

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

ประชุม 
 8. ขั้นตอนการส่งค าถามลว่งหน้าเกีย่วกับการประชมุสามัญผู้ถือหุ้น 
 9. ขั้นตอนการเข้ารว่มประชมุสามญัผู้ถือหุ้น 

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

 ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)  ได้มีมติให้เรียกประชมุสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที ่  47   ในวัน
จันทร์ที ่ 25  เมษายน  2559  เวลา  15.00  นาฬกิา  ณ ห้องเจ้าพระยา 2   โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์   เลขที ่372  
ถนนพระราม 3  แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120   ซึ่งในการประชุมครัง้นี้ บริษัทฯ ได้เปดิโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี 2559 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแตว่ันท่ี        
1 - 30 ธันวาคม 2558  นั้น  ปรากฏวา่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม  ดงันัน้ บริษัทฯ จึงไดก้ าหนดระเบียบ
วาระการประชมุเพื่อพิจารณา ดงันี้ 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที ่46 เมื่อวันที่  27  เมษายน 2558  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชมุสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46  ได้จดัขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558  โดยได้มกีาร
จัดท ารายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแตว่ันประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ซึ่งได้สง่ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด พร้อมทั้งได้เผยแพรท่างเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(www.wacoal.co.th) แล้ว   รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดับท่ี  1 

http://www.wacoal.co.th/


 
 

- 2 - 
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ความเห็นของคณะกรรมการ : เหน็วา่รายงานการประชมุดงักล่าวมีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง สมควรเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพจิารณารับรอง  

การลงมต ิ  :  ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     

วาระที ่2 รับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2558 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2558 
ได้ปรากฏในรายงานประจ าป ี 2558 ที่ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย
ล าดับที่  2 

 ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น  เพือ่รับทราบ  

 การลงมต ิ  :  เนื่องจากวาระน้ีเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที ่31 ธันวาคม  2558 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดท างบการเงิน ณ วันส้ินสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน  ซึ่งผ่านการตรวจสอบพร้อมลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท ดีลอยท ์ ทู้ช 
โธมัทสุ  ไชยยศ  สอบบัญชี จ ากัด  และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
แล้ว  ซึ่งรายละเอียดงบการเงินปรากฏในรายงานประจ าปี 2558   ตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 

 โดยสรุปสาระส าคัญได้ดงันี ้

                                                                                                         หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพย์รวม 6,596.66 6,298.75 

หน้ีสินรวม 1,416.51 1,313.18 

ส่วนของเจ้าของ 5,180.15 4,985.57 

รายได้จากการขาย 3,972.50 4,321.58 

ก าไรสุทธิ  (ส่วนท่ีเป็นของบรษิัทใหญ่) 334.37 318.05 

ก าไรต่อหุ้น  (บาท / หุ้น) 2.79 2.65 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถอืหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัตงิบการเงนิดังกล่าว 

การลงมต ิ  :  ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน    
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วาระที ่4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรและอนุมัตกิารจ่ายเงินปนัผล 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายการจา่ยเงินปันผลที่สม่ าเสมอในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท  (ร้อยละ 
25 ของมูลค่าที่ตราไว)้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก ซึ่งในปี  2558  
บริษัทฯ มีก าไรสุทธิตามงบการเงนิเฉพาะกิจการ 318.05 ล้านบาท รวมทั้งมีก าไรสะสมส าหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้น 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไร ดังนี้  
1. ส ารองตามกฎหมาย   บริษัทฯ เสนอไม่ขอจัดสรรเงินก าไรไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ 

ได้จัดสรรเงินก าไรไว้เป็นทุนส ารองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนตามทีก่ฎหมายก าหนดแล้ว 
2. ส ารองทัว่ไป  บริษัทฯ เสนอตัง้ส ารองทั่วไป เป็นจ านวนเงิน 15.90 ล้านบาท เพื่อความมั่นคงของบริษัทฯ 

3. เงินปนัผล  บริษัทฯ เสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท รวมจ านวนเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 132 
ล้านบาท  โดยจ่ายจากก าไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นติิบุคคลไว้แล้ว ดังนี ้

-  เงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.55 บาท จ่ายจากก าไรสะสมที่เสียภาษีไวแ้ล้วในอัตราร้อยละ 30(1) 

-  เงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.55 บาท จ่ายจากก าไรสะสมที่เสียภาษีไวแ้ล้วในอัตราร้อยละ 25(1) 

 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันก าหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทรท์ี ่ 9 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที ่ 10 
พฤษภาคม 2559  และก าหนดจ่ายเงินปนัผลในวันอังคารที ่ 24  พฤษภาคม 2559 

 สรุปรายละเอียดการจ่ายเงนิปนัผล ดังนี ้

      งบการเงินเฉพาะกิจการ     รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล หนว่ย ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

1. ก าไรสุทธิ   ล้านบาท 318.05 295.66 270.31 
2. จ านวนหุ้น                                           ล้านหุ้น 120.00 120.00 120.00 
3. เงินปันผล                                            บาท / หุ้น 1.10 2.40 2.25 
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น                 ล้านบาท 132.00 288.00 270.00 
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ  
  (Payout Ratio)   

% 41.50 97.41 99.88 

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

อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกลา่วสอดคล้องกับนโยบายการจา่ยเงินปันผลที่บริษทัฯ ก าหนดไว้   
และไม่ส่งผลกระทบตอ่สภาพคล่องของบริษทัฯ  

การลงมต ิ  :  ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     
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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. นายมนู  ลีลานุวัฒน ์ ประธานกรรมการบริษัท  ประธานกรรมการสรรหา 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  และกรรมการบริหาร 

2. นายยูโซะ อิเดะ รองประธานกรรมการบรษิัท  

3. นางสาวศิริกุล   ธนสารศิลป ์ รองประธานกรรมการบรษิัท  กรรมการสรรหา  กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน และรองประธานกรรมการบริหาร 

4. นายมาซาอาคิ   ยาจมิะ กรรมการบริษัท 

5. ดร.กุลภัทรา   สิโรดม กรรมการอิสระ   ประธานกรรมการตรวจสอบ   และ 
ประธานกรรมการก ากับดูแลกจิการ 

ทั้งนี้ นายยูโซะ  อิเดะ ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทในการ
ประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี  2559    เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วนัท่ี  1 - 30 ธันวาคม 2558 นั้น    ปรากฏว่าไม่มีผู้
ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาจึงได้ด าเนินการ
พิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการสรรหาที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียงเลือกตนเอง ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท โดยได้พิจารณาถงึความ
เหมาะสมทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบรษิัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ   ความรู้   ความสามารถ   
ประสบการณ์ของกรรมการท่ีต้องการสรรหาใหม้ีความหลากหลาย (Board Diversity) และสอดคล้องกับกลยุทธใ์น
การด าเนินธุรกจิของบรษิัทฯ โดยใชก้ารวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชีย่วชาญเฉพาะด้านของ
คณะกรรมการ (Board Skill Matrix) แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระทั้ง 4 คน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 
และที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาเลือกตัง้ นายทาคุยะ  มิอุระ เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทน นายยูโซะ  อิเดะ  

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่าง
กว้างขวาง โดยได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลอยา่ง
ละเอียดรอบคอบ ทัง้ทางด้านทกัษะวิชาชีพ ความเชีย่วชาญเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และ
สามารถตอบสนองความต้องการของต าแหน่งที่วา่งลงได้ รวมทั้งมภีาวะผู้น า มีวิสัยทศัน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มี
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ประวัติการท างานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในชว่งที่ผ่านมา 
ตลอดจนการมีคุณสมบตัิและไมม่ีลักษณะต้องหา้มตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535  และข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จงึมมีติเห็นชอบตามที่
คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถอืหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีครบก าหนด
ออกตามวาระในคราวประชุมนีจ้ านวน  4  คน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหน่ึง    คือ 

  1.   นายมนู   ลีลานุวัฒน ์
  2.   นางสาวศิริกุล   ธนสารศิลป ์
  3.   นายมาซาอาคิ   ยาจมิะ 
  4.   ดร.กุลภัทรา   สิโรดม 
    โดย ดร.กุลภัทรา สิโรดม เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้วไม่เกิน 9 ปี 

   และพิจารณาเลือกตัง้นายทาคยุะ มิอุระ แทน นายยูโซะ อิเดะ กรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ
แต่ไม่ประสงค์ขอกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบประวตัิของบุคคลท่ีได้รับให้เสนอชื่อใหเ้ข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ และนิยาม
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเปน็ไปตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่
ส่งมาดว้ยล าดับที ่3   และล าดับที ่4       

การลงมต ิ  :  ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     

วาระที ่6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบงัคับของบริษัทฯ ข้อ 32 ห้ามมิให้จา่ยเงินหรือทรัพย์สินอืน่ใดใหแ้ก่กรรมการ 
เว้นแตจ่ะจา่ยเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกตวิิสัยในฐานะที่เป็น
กรรมการของบริษัทฯ ทัง้นี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการท่ีกรรมการบรษิัทได้รับในฐานะพนกังาน หรือลูกจ้าง
ของบริษัทฯ  ซึ่งเดิมที่ประชมุผูถ้ือหุ้นได้อนุมัติวงเงินคา่ตอบแทนกรรมการไว้ไมเ่กินปีละ  20  ล้านบาท  โดย
มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนน าไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินท่ีผู้ถือหุ้นอนมุัต ิ   ซึ่งในปี 
2558  บริษัทฯ ได้จัดสรรวงเงินดังกล่าวให้แกก่รรมการ เป็นจ านวนเงิน 12,922,000 บาท   โดยจ่ายให้
คณะกรรมการบริษัท  เป็นค่าตอบแทนประจ าปี  11,000,000  บาท   ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท  906,000  
บาท   ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 680,000 บาท   ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการสรรหา 52,000 บาท 
ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 32,000 บาท ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
216,000  บาท  และค่าเบี้ยประชมุคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ  36,000 บาท 

   โดยหลักเกณฑใ์นการก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการจะพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัท อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ การเติบโตและผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ สภาพคล่อง
ทางธุรกจิ ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการปฏิบัติหน้าทีข่องกรรมการแต่
ละคน รวมถงึวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น จ านวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่าน
มาและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน   
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  ส าหรับปี 2559 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอใหก้ าหนดวงเงินค่าตอบแทน
กรรมการไมเ่กินปีละ 20 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการดงันี ้

1. ค่าตอบแทนประจ าปี  : จ่ายให้กรรมการทุกคน โดยใหค้ณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนน าไป
พิจารณาจัดสรร 

2. ค่าเบี้ยประชุม :  จ่ายเฉพาะผู้ที่เขา้ประชมุ  

 รายละเอียดการจ่ายคา่เบี้ยประชมุ   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  
    คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ  

  

 -   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 

 3. สิทธิประโยชน์อืน่ๆ : - ไม่มี - 

                ทั้งนี้การพิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างตน้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชมุคณะกรรมการ
บริษัทและไม่เกินวงเงินท่ีได้รับอนุมัติจากที่ประชมุผู้ถือหุ้น 

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

การลงมต ิ  :  ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
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วาระที ่7    พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชขีองบริษัทฯ 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบงัคับของบริษัทฯ ข้อ 49  และ ข้อ 50  ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ  
พนักงาน  ลูกจา้ง  หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชมุสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งทุกป ี  
ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปน้ันจะถูกแต่งตัง้กลับเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได้       ในปี  2558  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตัง้     ดร. 
ศุภมิตร  เตชะมนตรีกุล   และ/หรือ นายนิติ   จึงนจินิรันดร ์ และ/หรือ นายมนูญ   มนูสุข    แห่ง  บริษัท ดีลอยท์  ทูช้ 
โธมัทสุ  ไชยยศ สอบบัญชี  จ ากดั เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  

  ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรือ่ง  “หลักเกณฑ ์  เงื่อนไข  และวิธีการ
รายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบรษิัทท่ีออกหลักทรัพย์” ก าหนดให้มี
การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี  (Auditor Rotation) ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบหรือสอบทาน 
และแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบปบีัญชีติดตอ่กัน โดยบริษัทฯ สามารถแต่งตัง้ผู้สอบ
บัญชีรายใหม่ที่สังกัดส านักงานสอบบัญชีเดยีวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ หรือบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม
ที่ท าหน้าที่ครบ 5 รอบบัญชีติดตอ่กัน ได้ต่อเมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี ซึ่ง ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบยีน 3356  ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ  ตัง้แต่ปี 2554 ถึงป ี
2558 ครบ 5 รอบปีบัญชีตามเงื่อนไขในประกาศฉบับดงักลา่ว  

   คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นวา่
ผู้สอบบัญชีมีความรู้ ความสามารถ มีมาตรฐานการท างานท่ีดี มีความเข้าใจในธุรกิจของบรษิัทฯ และบริษัทย่อย 
และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามข้อบังคับของบรษิัทฯ และข้อก าหนด
ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 จากบริษัท ดีลอยท ์ทู้ช 
โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี ้

  1.   นายมนูญ มนูสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบยีน 4292     และ/หรือ 
          (ยังไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทฯ) 
  2.   นางสาววมิลพร   บุณยัษเฐียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบยีน  4067    และ/หรือ   
       (ยังไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทฯ) 
  3. ดร.เกียรตินยิม    คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบยีน  4800 
       (ยังไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทฯ) 

   ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เปน็ผู้สอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ซึง่มีความเป็นอิสระ 
ไม่มีความสัมพันธ ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าวแต่อย่างใด   โดยบริษทัฯ  และบริษัทย่อยไม่มีการจา่ยค่าตอบแทนของงานบริการอื่นใหแ้ก่ส านักงานสอบ
บัญชทีี่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด  
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 โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญ/ชทีี่เสนอในปี  2559  เทียบกับป ี 2558  ดงันี ้
                                                                                                                           หน่วย : บาท 

ค่าสอบบัญช ี ปี  2559 ปี  2558 

 ค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะกจิการประจ าปีและประจ าไตรมาส   1,305,000 1,265,000 

 ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจ าปีและประจ าไตรมาส   390,000 390,000 

 ค่าตรวจสอบและรับรอง ROYALTY 25,000 25,000 

 ค่าสอบทานระบบสารสนเทศ (IT) 150,000 150,000 

รวมทั้งสิน้ 1,870,000 1,830,000 

นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ ค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทย่อย
จ านวน   5   บริษัท    โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

หน่วย : บาท 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ปี  2559 ปี  2558 

 บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) 1,870,000 1,830,000 

 บริษัทย่อย   (5 บริษัท) 2,682,000 2,650,000 

รวม 4,552,000 4,480,000 

  อนึ่งบริษัทร่วมของบริษัทฯ ไม่ไดใ้ช้ส านกังานสอบบัญชีเดยีวกันกบับริษัทฯ เนื่องจากบริษัทร่วมเปน็บริษัท
ทีจ่ดทะเบยีนในตา่งประเทศ จึงเลือกใช้ผู้สอบบัญชีทีม่คีวามรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการสอบบัญชี
ของประเทศดังกลา่ว 

 ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชมุผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแตง่ตั้ง  นายมนูญ มนูสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 4292  และ/หรือ นางสาววิมลพร บุณยษัเฐยีร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  4067   และ/หรือ  ดร.
เกียรตินยิม  คุณติสุข  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4800 แห่งบริษัท ดีลอยท ์ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี 
จ ากดั เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2559  โดยได้รับคา่สอบบัญชีเป็นจ านวน 1,870,000 บาท  

 การลงมติ   :  ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

วาระที ่8 พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ  (ถ้ามี) 
 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ารว่มประชุมตาม   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
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ลงทะเบียน และระบุท่ีอยู่ของท่านเพื่อที่บริษัทฯ จะติดต่อกลับได้  ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดเพิม่เติมไดต้ามส่ิงที่ส่งมาดว้ย
ล าดับที่ 8   

 อนึ่งเพื่อความสะดวกหากทา่นผู้ถือหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้า
ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้นี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา
พร้อมนี้ หรือสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wacoal.co.th) ซึ่งมีใหเ้ลือก 3 แบบ ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้
ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้ัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนงัสือมอบฉันทะได้ทั้ง
แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหน่ึงแบบใดก็ได้  ส าหรับผู้ถือหุ้นประเภทอื่นจะใช้หนงัสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. 
หรือแบบ ข. แบบหน่ึงแบบใดเทา่นั้น  และหากทา่นประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ  เสนอชื่อให้เป็นผู้รับ
มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นสามารถดขู้อมูลได้ตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี   5    

 ทั้งนีเ้พื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ ขอความร่วมมอืโปรดส่งหนังสือ
มอบฉันทะมาถงึบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559  โดยส่งไปท่ี 

  นางอรอนงค์  แสงพุ่มพงษ ์   
  เลขานุการบริษัท    
  บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)     
  930/1   ซอยประดู่ 1   ถนนสาธปุระดิษฐ์    แขวงบางโคล่     เขตบางคอแหลม    
  กรุงเทพมหานคร   10120   

 บริษัทฯ   จะด าเนินการลงทะเบยีนด้วยระบบ  Barcode    ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน  ท่านผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะทีจ่ะเข้าร่วมประชุมโปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 12) ไปในวันประชุม 

 

   โดยค าส่ังคณะกรรมการบริษัท 

 

  ( นายบุญด ี  อ านวยสกุล ) 
  ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ 


