ที่ กบร. 040/2556
4 มีนาคม 2557
เรื่อง

การจายเงินปนผล กําหนดวันประชุมสามัญผูถ ือหุน และวันเผยแพรหนังสือบอกกลาวนัดประชุมสามัญผู
ถือหุน
เรียน กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม
2557 ไดพิจารณาและมีมติในเรื่องตางๆ ดังนี้
1. เห็นควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 45 เพื่อพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลประจําป
2556 สําหรับผลการดําเนินงานตั้งแตวนั ที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในอัตราหุนละ 2.25 บาท จาก
จํานวนหุน ทั้งหมด 120 ลานหุน เปนเงิน 270 ลานบาท โดยจายจากกําไรสะสมที่บริษทั ฯ เสียภาษีไวแลวใน
อัตรารอยละ 30 และกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2557
2. เห็นควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน
เพือ่ พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการทีค่ รบกําหนดออก
ตามวาระ จํานวน 5 คน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่ ตามทีค่ ณะกรรมการสรรหาเสนอ คือ
1.
2.
3.
4.
5.

นายโยชิคาตะ
นายบุญดี
นายอํานวย
นายอิคูโอะ
นายกฤช

ซุกาโมโต
อํานวยสกุล
บํารุงวงศทอง
โอตานิ
ฟอลเล็ต

3. เห็นควรเสนอตอทีป่ ระชุมสามัญผูถือหุน เพื่อพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี ประจําป 2557
และกําหนดคาสอบบัญชี 1,775,000 บาท ตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยมีรายชื่อผูส อบบัญชี ดังนี้
1. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผูสอบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 3356 และ/หรือ
2. นายนิติ จึงนิจนิรันดร ผูสอบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 3809 และ/หรือ
3. นายมนูญ มนูสุข
ผูสอบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 4292
แหงบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด
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- 4. เห็นควรเสนอตอทีป่ ระชุมสามัญผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห
สนธิ ขอ 3 (วัตถุประสงคของบริษัทฯ ขอ 21 ขอ 22 และขอ 23)
วัตถุประสงคปจจุบัน

วัตถุประสงคที่ขอเสนอแกไขเพิม่ เติม

- ไมมี -

ขอ 21. ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงตามกฎหมายขายตรง
และตลาดแบบตรง รวมถึงกฎหมายอื่นใดทีป่ ระกาศบังคับใช
เพิ่มเติม ซึ่งเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจขายตรงและตลาดแบบ
ตรง (เมื่อไดรับอนุญาตจากหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ)

- ไมมี -

ขอ 22. ประกอบธุรกิจขายสินคาหรือบริการ หรือประกอบธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสภายใตวัตถุประสงคของบริษทั หรือการประกอบ
ธุรกิจอื่นใดไมวาโดยทางอินเตอรเน็ต สื่อสิ่งพิมพ สื่อโทรทัศน
สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือสื่ออื่นใด หรือโดยใชเครื่องมือ หรือ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสใดๆ รวมถึงสรางสรรค บริหารเว็บไซต
และ/หรือ เว็บไซต เกี่ยวกับการใหบริการดานการเงิน จัดและ
บริการโฆษณาบนอินเตอรเน็ต
ใหบริการคนควาขอมูลทาง
อินเตอรเน็ต เก็บคาบริการ คาโฆษณา หรือคาตอบแทนอื่นใด
(เมื่อไดรับอนุญาตจากหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ)

- ไมมี -

ขอ 23. ประกอบธุรกิจใหบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสภายใต
กฎหมายวาดวยการควบคุม ดูแลการใหบริการการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกสและกฎหมายอื่นใดทีเ่ กีย่ วของ และใหบริการรับ
ชําระเงินแทน (เมื่อไดรับอนุญาตจากหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ)

5. กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 45 ในวันจันทรที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 15.30
นาฬิกา ณ หองเจาพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไซด เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล เขต
บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
…/3

-36. กําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน (Record Date) ทีม่ ีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 45 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันศุกรที่ 21 มีนาคม 2557
7. กําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปนผลในวันอังคารที่ 6
พฤษภาคม 2557 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557
8. กําหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 45 มีดังนี้
วาระที่ 1
วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครัง้ ที่ 44 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556
รับทราบรายงานกิจการประจําป 2556

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกําไรและอนุมัตกิ ารจายเงินปนผล

วาระที่ 5
วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกําหนดออกตามวาระ
พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 7

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 (วัตถุประสงคของบริษัทฯ ขอ 21
ขอ 22 และขอ 23)
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)

วาระที่ 9

9. รายงานผลการใหสิทธิผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษทั ในการประชุมสามัญผูถ ือหุนประจําป 2557 ตั้งแตวันที่
1 - 30 ธันวาคม 2556 นั้น ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม และ/หรือเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เปนกรรมการบริษัทแตอยางใด
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-4ทั้งนี้บริษทั ฯ จะทําการเผยแพรหนังสือบอกกลาวนัดประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 45 พรอม
กับเอกสารทีเ่ กีย่ วของทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทางเว็บไซตของบริษัทฯ (www.wacoal.co.th) ในหัวขอ
Investor Relations ซึ่งสามารถเขาดูไดตั้งแตวนั ศุกรที่ 21 มีนาคม 2557 สําหรับหนังสือบอกกลาวนัดประชุม
สามัญผูถือหุนพรอมเอกสารสิ่งทีส่ งมาดวยฉบับจริง จะนําสงใหผถู ือหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามรายชื่อผูถือ
หุนที่ปรากฏ ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิเขารวมประชุม
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญดี อํานวยสกุล)
กรรมการผูจัดการ

