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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ครัง้ที่ 51   

ที่  ลก. 012/2563 
    

   3   กรกฎาคม   2563 
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ครั้งที ่ 51 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่  51 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2562  เมื่อวนัท่ี 16 ธันวาคม 2562 
 2. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออก

จากต าแหน่งตามวาระ  
 3. นิยาม “กรรมการอิสระ” 
 4. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจ าปี 2563 

 5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอชื่อใหเ้ป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนท่ีเกีย่วข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
 7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องน ามาแสดงก่อนเข้ารว่มประชุม และระเบียบปฏิบัติในการ

ประชุม 
 8. ขั้นตอนการส่งค าถามลว่งหน้าเกีย่วกับการประชมุสามัญผู้ถือหุ้น 
        9. ขั้นตอนการเข้ารว่มประชมุสามญัผู้ถือหุ้น 

 10. แผนท่ีสถานท่ีจัดการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น   
  11. การใช้ควิอาร์โค้ด (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2562 
  12.  แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2562 แบบรูปเล่ม 
 13. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 14. แบบแจ้งการประชมุใช้ส าหรับการลงทะเบียน (ต้องน ามาในวันประชุม) 

 ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)  ได้มีมติให้เรียกประชมุสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที ่  51   ในวัน 
จันทร์ที ่ 3  สิงหาคม  2563  เวลา  10.00  นาฬิกา  ณ ห้อง Moon ชั้น 10  โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ    
เลขที ่257  ถนนเจริญนคร  แขวงส าเหร่  เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600   ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปดิ
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแตว่ันที ่
1 - 30 ธันวาคม 2562  นั้น  ปรากฏวา่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม  ดังนัน้บริษัทฯ จงึได้ก าหนดระเบียบ
วาระการประชมุเพื่อพิจารณา ดงันี้ 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ครั้งที ่1/2562 เมื่อวนัที่  16  ธันวาคม 2562  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชมุวิสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2562  ไดจ้ัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562  โดยได้มี
การจดัท ารายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ซึ่งได้สง่ให้ตลาดหลักทรัพย์แหง่
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ครัง้ที่ 51   

ประเทศไทยภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด พร้อมทั้งไดเ้ผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wacoal.co.th) 
แล้ว   รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดับที่  1 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวมกีารบันทึกไว้อย่างถกูต้อง สมควร
เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพจิารณารับรอง  

การลงมต ิ  :  ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     

วาระที ่2 รับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2562
ได้ปรากฏในรายงานประจ าป ี 2562 ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏบนแบบแจ้งการประชมุ ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย
ล าดับที่ 14 

 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :  เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ  

 การลงมต ิ  :  เนื่องจากวาระน้ีเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าป ีสิ้นสดุวนัที ่31 ธันวาคม  2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดท างบการเงิน ณ วันส้ินสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน  ซึ่งผ่านการตรวจสอบพร้อมลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท ดีลอยท ์ ทู้ช 
โธมัทสุ  ไชยยศ  สอบบัญชี จ ากัด  และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
แล้ว  ซึ่งรายละเอียดงบการเงินปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏบนแบบแจ้งการ
ประชุม ตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดับที่ 14 

 โดยสรุปสาระส าคัญได้ดงันี ้
                                                                                                              หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพย์รวม 7,468.05 7,233.46 

หน้ีสินรวม 1,709.64 1,566.45 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,758.41 5,667.01 

รายได้จากการขาย 4,881.15 5,254.68 

ก าไรสุทธ ิ (ส่วนท่ีเป็นของบรษิัทใหญ่) 336.08 368.26 

ก าไรต่อหุ้น (บาท / หุ้น) 2.80 3.07 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตัิงบการเงนิดังกล่าว 

การลงมต ิ  :  ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

    

http://www.wacoal.co.th/
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วาระที ่4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรและรับทราบการจ่ายเงินปนัผลระหว่างกาล 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายการจา่ยเงินปันผลที่สม่ าเสมอในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท  (ร้อยละ 
25 ของมูลค่าที่ตราไว)้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก ซึ่งในปี  2562
บริษัทฯ มีก าไรสุทธิตามงบการเงนิเฉพาะกิจการ 368.26 ล้านบาท รวมทั้งมีก าไรสะสมส าหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้น แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้บริษัทฯ ได้เล่ือน
การจดัประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 51 ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ดังนั้นเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือ
หุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันท่ี 7 เมษายน 2563 จึงได้มีมติอนุมตักิารจา่ยเงินปันผล
ระหว่างกาลแทนการจา่ยเงินปันผลประจ าปี  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท   :  เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถอืหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัตกิารจดัสรรก าไร
และรับทราบการจา่ยเงินปันผลระหว่างกาล ดงันี ้ 

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 18.41 ล้านบาท เพื่อ
ความมั่นคงของบริษัทฯ 

3. เงินปนัผล  บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงานตัง้แตว่ันท่ี 1 มกราคม ถึงวันที ่
31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท จากจ านวนหุ้นทัง้หมด 120 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทัง้ส้ิน 228 
ล้านบาท   โดยจ่ายจากก าไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นติิบุคคลไว้แล้ว ดังนี ้

-   จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท  ซึง่เป็นเงินปันผลที่บริษทัฯ  จา่ยจากก าไรสะสมที่เสียภาษีไว้
แล้วในอัตราร้อยละ 30(1)   

-  จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 1.70 บาท  ซึ่งเป็นเงินปันผลที่บริษัทฯ  จ่ายจากก าไรสะสมที่เสียภาษีไว้
แล้วในอัตราร้อยละ 25(1) 

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทฯ ได้จ่ายใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นที่มสิีทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ 
วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธริับเงินปันผลในวันองัคารที ่21 เมษายน 2563 และก าหนดจา่ยเงนิปันผล
ในวันอังคารที ่ 5  พฤษภาคม 2563 โดยคณะกรรมการบริษัทไม่เสนอจ่ายเงินปนัผลประจ าปี 2562 เพิ่มอีก 

 สรุปรายละเอียดการจ่ายเงนิปนัผล ดังนี ้

      งบการเงินเฉพาะกิจการ     รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล หนว่ย ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

1. ก าไรสุทธิ   ล้านบาท 368.26 324.85 370.56 
2. จ านวนหุ้น                                           ล้านหุ้น 120.00 120.00 120.00 
3. เงินปันผล                                            บาท / หุ้น 1.90 1.80 1.50 
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น                 ล้านบาท 228.00 216.00 180.00 
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ  
  (Payout Ratio)   

% 61.91 66.49 48.57 
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หมายเหตุ :  (1) ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษเีงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวล
รัษฎากร มาตรา 47 ทวิ ก าหนด 

อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกลา่วเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ ก าหนดไว ้  
และไม่ส่งผลกระทบตอ่สภาพคล่องของบริษทัฯ  

การลงมต ิ  :  ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     

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. นายโยชคิาตะ          ซุกาโมโต   กรรมการท่ีปรึกษา 
2. นายฮิโรโนบุ             ยาสึฮาระ รองประธานกรรมการบรษิัท     

3. นายบุญดี     อ านวยสกุล  กรรมการบรษิัท   กรรมการสรรหา   
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน   กรรมการธรรมาภิบาล   

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ    

4. นางอรอนงค์             แสงพุ่มพงษ ์ กรรมการบรษิัท  กรรมการธรรมาภิบาล     

กรรมการบริหาร และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน 

5. นายกฤช     ฟอลเล็ต  กรรมการอสิระ และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทในการ
ประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี  2563   เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่  1 - 30 ธันวาคม 2562 นั้น    ปรากฏว่าไมม่ีผู้ถือ
หุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาจึงได้ด าเนินการ
พิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการสรรหาที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียงเลือกตนเอง ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็น
ประโยชนต์่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ   ความรู้   ความสามารถ   ประสบการณ์ของ
กรรมการท่ีตอ้งการสรรหาใหม้ีความหลากหลาย (Board Diversity) และสอดคล้องกับกลยุทธใ์นการด าเนินธุรกจิ
ของบริษัทฯ โดยใช้การวเิคราะหท์ักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ 
(Board Skill Matrix) รวมทัง้มีภาวะผู้น า มีวิสัยทศัน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการท างานท่ีโปร่งใส รวมถงึ
ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนการมีคณุสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นสมควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้
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ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระทั้ง 5 คน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีก
วาระหนึ่ง 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :  คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีมีสว่นได้เสียได้พิจารณาและ
กลั่นกรองคุณสมบตัิของบคุคลทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และ
กระบวนการในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ แล้วเห็นว่าบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
ดังกล่าวมคีุณสมบัติทีเ่หมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็น
ประโยชนต์่อบริษัทฯ จงึมมีติเหน็ชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอตอ่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในคราวประชุมนีจ้ านวน  5  คน กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการบรษิัทต่อไปอีกวาระหนึง่    คือ 

  1.   นายโยชิคาตะ ซุกาโมโต   
  2.   นายฮิโรโนบุ ยาสึฮาระ 
  3.   นายบุญดี   อ านวยสกุล 
  4.   นางอรอนงค ์ แสงพุม่พงษ ์   
  5.   นายกฤช      ฟอลเล็ต 

 ทัง้นี ้ นายกฤช ฟอลเล็ต กรรมการอิสระซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทมา 8 ปี และเมื่อรวมระยะเวลาที่
จะด ารงต าแหน่งจนครบวาระนี้แล้วจะมวีาระการด ารงต าแหน่งเกนิกว่า 9 ปีต่อเนื่องกันนั้น เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านท่ีบริษัทฯ ต้องการ ตลอดจนใหค้ าแนะน าที่เป็นประโยชน ์รวมถึงได้ปฏิบัติ
หน้าทีใ่นฐานะกรรมการอิสระเปน็อย่างดี สามารถให้ความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง  

 บริษัทฯ ได้แนบประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบ
ก าหนดออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระของบรษิัทฯ ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดับที ่2  และล าดับที ่3       

การลงมต ิ  :  ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     

วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบงัคับของบริษัทฯ ข้อ 32 ห้ามมิให้จา่ยเงินหรือทรัพย์สินอืน่ใดใหแ้ก่กรรมการ 
เว้นแต่จะจ่ายเป็นคา่ตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการ
ของบริษัทฯ ทัง้นี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ  
ซึ่งเดิมที่ประชมุผู้ถือหุ้นได้อนุมัตวิงเงินคา่ตอบแทนกรรมการไว้ไมเ่กินปีละ 20 ล้านบาท โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนน าไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินท่ีผู้ถือหุ้นอนุมัต ิ ซึ่งในปี 2562  บริษัทฯ ได้
จัดสรรวงเงินดงักลา่วให้แก่กรรมการเป็นจ านวนเงิน 13,054,000 บาท โดยจา่ยให้คณะกรรมการบริษัทเป็น
ค่าตอบแทนประจ าปี 10,850,000 บาท ค่าเบี้ยประชมุคณะกรรมการบริษัท 1,038,000 บาท ค่าเบี้ยประชมุ
คณะกรรมการตรวจสอบ 714,000 บาท ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา 36,000 บาท ค่าเบี้ยประชมุ
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คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 16,000 บาท ค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 264,000 บาท 
และค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล 136,000 บาท 

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

  ส าหรับปี 2563 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอใหก้ าหนดวงเงินค่าตอบแทน
กรรมการไมเ่กินปีละ 20 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการดงันี ้

 1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

 1.1  ค่าตอบแทนประจ าปี  : จ่ายให้กรรมการทุกคน โดยให้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน
น าไปพิจารณาจัดสรร 

 1.2 ค่าเบี้ยประชุม :  จ่ายเฉพาะผู้ที่เขา้ประชมุ ดังนี ้

       ปี  2563 ปี  2562 

   -   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  2563 ปี  2562 

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 
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                ทั้งนี้การพิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างตน้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชมุคณะกรรมการ
บริษัทและไม่เกินวงเงินท่ีได้รับอนุมัติจากที่ประชมุผู้ถือหุ้น 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :  เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการในวงเงินไม่เกินปีละ 20 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ตามทีค่ณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ 
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 ของบรษิัทฯ ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตัง้ทุกป ี  
ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปน้ันจะถูกแต่งตัง้กลับเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้ ในปี 2562 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไดแ้ต่งตัง้ นายมนูญ 
มนูสุข และ/หรือ นายชูพงษ์ สุรชุติกาล และ/หรือ นางสาววิมลพร บุณยัษเฐียร 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 2563 จากบริษัท ดีลอยท ์ทู้ช 
โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี ้

  1.   นายมนูญ มนูสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบยีน  4292 และ/หรือ 
    (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเปน็ระยะเวลา 4 ปี คือ ปี 2559 - 2562) 
  2.   นายชูพงษ ์ สุรชุติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบยีน  4325   และ/หรือ   
   (ยังไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทฯ) 
  3. นางสาวกรทอง    เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบยีน  7210 
   (ยังไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทฯ) 

  ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เปน็ผู้สอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ซึง่มีความเป็นอิสระ 
ไม่มีความสัมพันธ ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าวแต่อย่างใด โดยบริษัทฯ ได้แนบข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การท างานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
แต่ละราย รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดับท่ี 4       

   นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจ านวนเงินค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2563 และมีความเห็นว่า
ค่าสอบบัญชีดงักล่าวมคีวามเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญช ี จึงเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิัท 
เพื่อเสนอต่อที่ประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาก าหนดคา่สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดคา่สอบบัญชีดังนี ้                                                                                           
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ครัง้ที่ 51   

หน่วย : บาท 

ค่าสอบบัญช ี ปี 2563* ปี  2562 

 ค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะกจิการประจ าปีและประจ าไตรมาส   1,540,000 1,500,000 

 ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจ าปีและประจ าไตรมาส   431,000 400,000 

 ค่าตรวจสอบและรับรองคา่ลิขสิทธิ ์ 25,000 25,000 

 ค่าสอบทานระบบสารสนเทศ (IT) 150,000 150,000 

รวมทั้งสิน้ 2,146,000 2,075,000 

หมายเหตุ : *  ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 28/2563 ก าหนดให้ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถ
จัดประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ เนือ่งจากสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใหบ้ริษัทส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ซึง่ผ่านการสอบทานจาก
ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และได้รับการแตง่ตั้งจากบริษัท ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันท่ี 11 
พฤษภาคม 2563 จึงได้มมีตใิห้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชจีากบรษิัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ 
ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชตีามรายชื่อข้างต้น ท าหน้าที่สอบทานงบการเงิน 
ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 โดยมคี่าสอบบัญชีจ านวน 295,000 บาท 

 รวมทั้งเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นรับทราบ ค่าสอบบัญชีงบการเงินของบรษิัทย่อยจ านวน   
5   บริษัท    โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

หน่วย : บาท 

ค่าสอบบัญช ี ปี 2563 ปี  2562 

 บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) 2,146,000 2,075,000 

 บริษัทย่อย   (5 บริษัท) 3,017,000 2,950,000 

รวม 5,163,000 5,025,000 

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

 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
แล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง  นายมนูญ มนูสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 
4292 และ/หรือ นายชูพงษ์ สุรชุติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325 และ/หรือ นางสาวกรทอง เหลืองวิไล 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบยีน 7210 แห่งบริษัท ดีลอยท ์ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 โดยได้รับค่าสอบบัญชเีป็นจ านวน 2,146,000 บาท  

 การลงมติ   :  ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ครัง้ที่ 51   

วาระที ่8 พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ  (ถ้ามี) 
 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ารว่มประชมุตาม   วัน   เวลา   และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น    โดยท่านผู้ถือหุ้น
สามารถลงทะเบียนเข้ารว่มประชมุ  ณ    สถานท่ีประชุม ล่วงหน้า  2 ชั่วโมง   ก่อนการประชุม   ตัง้แต่เวลา 8.00 นาฬิกา เป็นต้น
ไป  ทั้งนี้เพื่อให้ทา่นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชมุ รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอยา่งเต็มที่ หากทา่นมี
ค าถามที่ต้องการให้บรษิัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระทีน่ าเสนอครั้งนี้ สามารถจดัส่งค าถามไปล่วงหน้าได้ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน และระบุท่ีอยู่ของท่านเพื่อที่บริษัทฯ จะติดต่อกลับได้  ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดต้ามส่ิงที่ส่งมาดว้ย
ล าดับที่ 8 ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีมีความประสงคจ์ะขอรับรายงานประจ าปี 2562 ของบริษัทฯ แบบรูปเล่ม กรุณากรอกรายละเอียดใน  
“แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2562 แบบรูปเล่ม” ตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 12 

 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. 
แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น  และในสถานการณ์ปัจจุบันที่ผู้ถือหุ้นอาจกังวลเกีย่วกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) บริษัทฯ ขอความรว่มมือใหทุ้กท่านปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 และมอบ
ฉันทะให้กับกรรมการอิสระท่ีบริษทัฯ  เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดับท่ี 5 

 ทั้งนีเ้พื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ ขอความร่วมมอืโปรดส่งหนังสือ
มอบฉันทะมาถงึบริษัทฯ ภายในวันจันทรท์ี ่27 กรกฎาคม 2563  โดยส่งไปท่ี 

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

 บริษัทฯ   จะด าเนินการลงทะเบยีนด้วยระบบ  Barcode    ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน  ท่านผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะทีจ่ะเข้าร่วมประชุมโปรดน าแบบแจ้งการประชุมใช้ส าหรับการลงทะเบียน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ล าดับที่ 14) ไปในวนัประชุม 
 
   โดยค าส่ังคณะกรรมการบริษัท 
 

  (นายบุญด ี  อ านวยสกุล) 
  ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ 


