
 

ที่  กบร. 026/2561 
 

 6  มีนาคม  2562 
 

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล  รายการที่เกี่ยวโยงกัน ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันเผยแพรห่นังสือเชิญ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  

เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. สารสนเทศรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 
 

  ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2561  เมื่อวันที ่6 มีนาคม 
2562  ได้พิจารณาและมีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

1. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50  เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2561 ส าหรับผลการด าเนินงานต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท จาก
จ านวนหุ้นทั้งหมด 120 ล้านหุ้น  เป็นเงิน 216 ล้านบาท  โดยจ่ายจากก าไรสะสมที่บริษัทฯ เสียภาษีไว้แล้วในอัตรา
ร้อยละ 30 และก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่  21  พฤษภาคม  2562 

2. รายชื่อกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ จ านวน  5 คน มดัีงนี้ 

  1.  นายมนู    ลีลานุวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท  ประธานกรรมการสรรหา  
 และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

  2. นางสาวการุณี    สุหร่าย  กรรมการบรษิัท   กรรมการธรรมภิบาล และ 
      กรรมการบริหาร 
  3.  นายคาซึฮิโระ    ชิบาฮาระ  กรรมการบริษัท 
  4. นายมิซึรุ เซคิกุจิ  กรรมการบริษัท 

 5. ดร.กุลภัทรา สิโรดม  กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
     ประธานกรรมการธรรมาภิบาล 
 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกต้ังกรรมการ

ที่ครบก าหนดออกตามวาระ จ านวน 5 คน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่
คณะกรรมการสรรหาเสนอ 

3. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562   
และก าหนดค่าสอบบัญชี  2,075,000  บาท  ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ  โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี   ดังนี้ 
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 1. นายมนูญ     มนูสุข  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292 และ/หรือ   
   2.   นายชูพงษ์  สุรชุติกาล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325 และ/หรือ   
   3. นางสาววิมลพร บุณยัษเฐียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4067 

            แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด 

 4. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติขายที่ดิน 4 โฉนด ต้ังอยู่ ต าบล
บางโพงพาง อ าเภอยานนาวา, ยานนาวา (เมือง) กรุงเทพมหานคร ให้กับ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เนื้อที่รวม  6 ไร่  66.40 ตารางวา (2,466.40 ตารางวา)  โดยมี
ราคาซื้อขายตารางวาละ 375,000 บาท ซึ่งเป็นราคาประเมินเฉลี่ยจากผู้ประเมินอิสระ หรือคิดเป็นจ านวนเงิน
ทั้งสิ้น  924,900,000 บาท โดยผู้ซื้อจะแบ่งช าระเงินเป็นงวดๆ รวม 3 งวด ให้แก่ผู้ขายภายใต้เงื่อนไขการช าระเงิน
ดังนี้ 

„ งวดที่ 1  ช าระเงินจ านวน 92,490,000 บาท โดยจะช าระเงินภายในเดือนพฤษภาคม 2562 
„ งวดที่ 2  ช าระเงินตามมูลค่าที่ดินจ านวน 1 หรือ 2 แปลง ที่จะด าเนินการจดทะเบียนโอน 

             กรรมสิทธิ์ภายในเดือนธันวาคม 2562 
  „ งวดที่ 3  ช าระเงินตามมูลค่าที่ดินที่เหลือในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ภายในเดือน 

                   เมษายน 2563 

   การขายที่ดินดังกล่าวไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยส าคัญ
ของบริษัทจดทะเบียน แต่เข้าข่ายเป็นการท ารายการท่ีเกีย่วโยงกันของบริษัทจดทะเบียน  โดยมขีนาดรายการ
มากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท หรือมากกว่าหรือเท่ากับ  3% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของ
บริษัทฯ แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า บริษัทฯ จึงต้องท าการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่า 3 ใน 4 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

   ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จ ากัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ เพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าท ารายการดังกล่าว 

 5. ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50  ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 15.00 
นาฬิกา  ณ  ห้องเจ้าพระยา 2   โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์  เลขที่  372   ถนนพระราม 3    แขวงบางโคล่   เขต
บางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร    
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6. ก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น  (Record Date)  ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 50 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มนีาคม 2562 

7. ก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกรท่ี์ 3 
พฤษภาคม 2562   

8. ก าหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50  มดัีงนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 เมื่อวันที่  23  เมษายน   2561 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2561 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2561 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล 

วาระที่  5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

วาระที ่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 

วาระที่ 8   พิจารณาอนุมัติการขายท่ีดินให้กับบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน) 

วาระที่ 9   พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

9.  รายงานผลการให้สิทธผิู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี   2562  ต้ังแต่วันที่   
1 - 30 ธันวาคม 2561 น้ัน    ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด 

ทั้งนี้บริษัทฯ จะท าการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 พร้อมกับเอกสารที่
เกี่ยวข้องท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wacoal.co.th) ในหมวด “นักลงทุน
สัมพันธ์” หัวข้อ “ข้อมูลส าหรับผู้ถือหุ้น” เลือกหัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น” ซึ่งสามารถเข้าดูได้ต้ังแต่วันพฤหัสบดีที่   
21 มีนาคม 2562  ส าหรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยฉบับจริง  จะน าส่งให้ผู้ถือ 
หุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียนต่อไป 
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
   (นายบุญดี  อ านวยสกุล) 
   ประธานกรรมการบริหาร และ 
 กรรมการผู้จัดการ 
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