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สัญชาติ
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เอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ
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Date
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บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
THAI WACOAL PUBLIC COMPANY LIMITED

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 14
Notification of Meeting
แบบแจ้งการประชุม

Attachment no.14

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
Schedule of Annual General Meeting of Shareholders

 03 กรกฎาคม 2563

Meeting Date   :    Monday, August 03, 2020 at 10:00 hrs.
วันที่ประชุม    :   วันจันทร์ที่ 03 สิงหาคม 2563 เวลา 10:00 น.

สถานที่ประชุม   :   ห้อง Moon ชั้น 10 โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 257 ถนนเจริญนคร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
Meeting Venue :   Moon Room, 10th Floor, AVANI+ Riverside Bangkok Hotel, no. 257 Charoennakorn Rd., Thonburi District, Bangkok

ของ      บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
of            THAI WACOAL PUBLIC COMPANY LIMITED

which the identification (ID) number
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน........................................................ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น

attend the above mentioned meeting.

ลงชื่อ............................................................ผู้เข้าประชุม
Sign Meeting Attendee

ข้าพเจ้า..........................................................................................เป็น[  ]ผู้ถือหลักทรัพย์ [  ]หรือผู้รับมอบฉันทะ
I/We am/are shareholder or proxy of a shareholder

( ........................................................... )

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารชุดนี้มาด้วย บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียน
กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งสิ่งที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่าน QR
Code หรือ URL https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=WACOAL&date=200803 หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
เว็บไซต์: www.wacoal.co.th / โทร 026898324 ต่อ - / email : secretariat@wacoal.co.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SET Contact Center เว็บไซต์ : www.set.or.th/contactcenter / โทร 02 009 9999
For registration convenience, shareholders or proxy holders who will attend the meeting, please bring along this set of documents for your registration. The
Company reserves the rights not to register if the supporting document or evidence is incomplete, or incorrect, or unqualified.
The details of Meeting document is available online by scanning QR Code on this form or at URL
https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=WACOAL&date=200803
You can also contact the issuer for the annual report
Website : www.wacoal.co.th /Tel. +66 26898324 Ext. - / email : secretariat@wacoal.co.th
For further information please contact SET Contact Center Website : www.set.or.th/contactcenter /Tel. +662 009 9999


