ที่ กบร. 044/2554
6 มีนาคม 2555
เรื่ อง

การจ่ายเงินปั นผล กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบริ ษัท ไทยวาโก้ จํากัด (มหาชน) ขอแจ้ งให้ ทราบถึงมติของที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 ได้ พิจารณาและมีมติในเรื่ องต่างๆ ดังนี ้
1. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 43 เพื่อพิจารณาอนุมตั จิ ่ายเงินปั นผล
สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 2.10 บาท จากจํานวนหุ้นทังหมด
้
120 ล้ านหุ้น เป็ น
เงิน 252 ล้ านบาท โดยจ่ายจากกําไรสุทธิที่บริษัทฯ เสียภาษีไว้ แล้ วในอัตราร้ อยละ 25 และกําหนดจ่ายเงิน
ปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2555
2. กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 43 ในวันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2555 เวลา
11.00 นาฬิกา ณ ห้ องเจ้ าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
3. กําหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 43 มีดงั นี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 42 เมื่อวันที่ 25 เมษายน
2554

วาระที่ 2

รับทราบรายงานกิจการค้ าในรอบปี ที่ผา่ นมา

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั งิ บการเงิน สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกําไรและอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผล

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ครบกําหนดออกตามวาระและกรรมการที่
ลาออก และกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
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-2กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 43 มีจํานวน
5 คน คือ
1. นายอะกิฮิสะ นากาโน
2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
3. นางอรดี
รุ่งเรื องโรจน์
4. รศ.นเรศร์
เกษะประกร
5. นางพรรณี
วรวุฒิจงสถิต
เนื่องจาก นางอรดี รุ่งเรื องโรจน์ แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้ าดํารงตําแหน่งอีก
วาระหนึง่ และนายธนวัฒน์ ปูคะวนัช ได้ ขอลาออกจากการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทซึง่ ไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสีย
ได้ มีมติเห็นชอบตามที่
คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 43 เลือกตัง้
กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระจํานวน 4 คน เป็ นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระ
หนึง่ คือ
1. นายอะกิฮิสะ นากาโน
2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
3. รศ.นเรศร์
เกษะประกร
4. นางพรรณี
วรวุฒิจงสถิต
นอกจากนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้ เสนอ

วาระที่ 6

เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ โดย
ให้ นบั อายุการดํารงตําแหน่งต่อจาก
นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์
2. นายกฤช
ฟอลเล็ต
เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ โดย
ให้ นบั อายุการดํารงตําแหน่งต่อจาก
นายธนวัฒน์ ปูคะวนัช
พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

1. นางศรัณยา

จินดาวณิค

.../3

-34. กําหนดวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นครัง้ ที่ 43 ในวันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2555 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2555
5. กําหนดวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสทิ ธิรับเงินปั นผลในวันพฤหัสบดี
ที่ 3 พฤษภาคม 2555 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2555
6. รายงานผลการให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรื อเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 ตังแต่
้
วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2554 นัน้ ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/
หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด
ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ จะทําการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 43
พร้ อมเอกสารสิง่ ที่สง่ มาด้ วย ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ (www.wacoal.co.th)
ในหัวข้ อ Investor Relations ซึง่ สามารถเข้ าดูได้ ตงแต่
ั ้ วนั พฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2555 สําหรับหนังสือ
บอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้ อมเอกสารสิง่ ที่สง่ มาด้ วยฉบับจริง จะนําส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิเข้ าร่วมประชุม
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญดี อํานวยสกุล)
กรรมการผู้จดั การ

