
ที่  กบร. 040/2556 
 
 4  มีนาคม  2557 

 
เร่ือง การจายเงินปนผล  กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุน และวันเผยแพรหนังสือบอกกลาวนัดประชุมสามัญผู

ถือหุน 
เรียน กรรมการและผูจัดการ 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
  ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 6/2556  เม่ือวันที่ 4 มีนาคม 
2557  ไดพิจารณาและมีมติในเร่ืองตางๆ ดังนี ้

1. เห็นควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 45  เพื่อพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลประจําป 
2556 สําหรับผลการดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในอัตราหุนละ 2.25 บาท จาก
จํานวนหุนทั้งหมด 120 ลานหุน  เปนเงิน  270 ลานบาท  โดยจายจากกําไรสะสมที่บริษทัฯ  เสียภาษีไวแลวใน
อัตรารอยละ 30   และกําหนดจายเงนิปนผลใหแกผูถือหุนในวันอังคารที่  20  พฤษภาคม  2557 

2. เหน็ควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน เพือ่พจิารณาเลือกตัง้กรรมการทีค่รบกาํหนดออก
ตามวาระ จํานวน 5 คน กลับเขาดํารงตาํแหนงกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่ ตามทีค่ณะกรรมการสรรหาเสนอ คอื  

  1.  นายโยชิคาตะ ซุกาโมโต 
  2. นายบุญด ี อํานวยสกุล 
  3. นายอํานวย บํารุงวงศทอง 
  4.  นายอิคูโอะ โอตานิ 

 5. นายกฤช ฟอลเล็ต 

3. เห็นควรเสนอตอทีป่ระชุมสามัญผูถือหุน เพื่อพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี ประจําป 2557   
และกําหนดคาสอบบญัชี  1,775,000  บาท  ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเสนอ  โดยมีรายชื่อผูสอบบญัช ี  ดงันี ้
   1.   ดร.ศุภมิตร  เตชะมนตรีกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 และ/หรือ   

  2.   นายนิต ิ จึงนจินิรันดร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3809 และ/หรือ   
  3. นายมนญู มนูสุข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292 

           แหงบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด 
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4. เห็นควรเสนอตอทีป่ระชุมสามัญผูถือหุน เพื่อพจิารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห
สนธิ  ขอ 3  (วัตถุประสงคของบริษัทฯ ขอ 21 ขอ 22 และขอ 23) 

วัตถุประสงคปจจุบัน วัตถุประสงคท่ีขอเสนอแกไขเพิม่เติม 

- ไมมี - ขอ 21.  ประกอบธุรกจิขายตรงและตลาดแบบตรงตามกฎหมายขายตรง
และตลาดแบบตรง รวมถึงกฎหมายอ่ืนใดทีป่ระกาศบังคับใช
เพิ่มเตมิ ซึ่งเกี่ยวของกับการดําเนนิธุรกจิขายตรงและตลาดแบบ
ตรง  (เม่ือไดรับอนญุาตจากหนวยงานทีเ่กี่ยวของ) 

- ไมมี - ขอ 22.  ประกอบธุรกจิขายสินคาหรือบริการ หรือประกอบธุรกจิพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสภายใตวัตถปุระสงคของบริษทั หรือการประกอบ
ธุรกิจอ่ืนใดไมวาโดยทางอินเตอรเนต็ ส่ือส่ิงพิมพ  ส่ือโทรทัศน 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส หรือส่ืออ่ืนใด หรือโดยใชเคร่ืองมือ หรือ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสใดๆ รวมถึงสรางสรรค บริหารเว็บไซต 
และ/หรือ เว็บไซต เกี่ยวกบัการใหบริการดานการเงนิ จัดและ
บริการโฆษณาบนอินเตอรเน็ต ใหบริการคนควาขอมูลทาง
อินเตอรเนต็  เก็บคาบริการ  คาโฆษณา  หรือคาตอบแทนอ่ืนใด
(เม่ือไดรับอนญุาตจากหนวยงานทีเ่กี่ยวของ) 

- ไมมี - ขอ 23.  ประกอบธุรกจิใหบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสภายใต
กฎหมายวาดวยการควบคุม ดูแลการใหบริการการชําระเงนิทาง
อิเล็กทรอนิกสและกฎหมายอ่ืนใดทีเ่กีย่วของ และใหบริการรับ
ชําระเงินแทน (เม่ือไดรับอนญุาตจากหนวยงานทีเ่กีย่วของ) 

  
 5. กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 45   ในวันจนัทรที ่ 21 เมษายน  2557 เวลา 15.30 
นาฬิกา    ณ หองเจาพระยา 1   โรงแรมมณเฑยีร ริเวอรไซด  เลขที่  372   ถนนพระราม 3   แขวงบางโคล   เขต
บางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร    

 
…/3 



- 3 - 
 

6. กําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน  (Record Date)  ทีมี่สิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน
คร้ังที่ 45 ในวันพฤหัสบดทีี่ 20 มีนาคม 2557 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุนในวันศุกรที่  21  มีนาคม  2557 

7. กําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงนิปนผลในวันอังคารที่ 6 
พฤษภาคม 2557  และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
โดยวิธีปดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุนในวันพุธที่  7  พฤษภาคม 2557 

8. กําหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 45  มีดังนี ้
วาระที ่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 44 เม่ือวันที่  22  เมษายน   2556 
วาระที ่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจําป 2556 
วาระที ่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิ ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2556 
วาระที ่ 4 พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรกําไรและอนุมัตกิารจายเงินปนผล 
วาระที ่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกําหนดออกตามวาระ 
วาระที ่ 6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
วาระที ่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบญัชีของบริษัทฯ 
วาระที่  8 พิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3  (วัตถุประสงคของบริษัทฯ ขอ 21 

ขอ 22  และขอ 23) 
วาระที ่ 9   พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 

9.  รายงานผลการใหสิทธผูิถือหุนเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุปนวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษทัในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป   2557   ตั้งแตวันที่  
1 - 30 ธันวาคม 2556  นั้น  ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุปนวาระการประชุม และ/หรือเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เปนกรรมการบริษัทแตอยางใด 
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 ทั้งนี้บริษทัฯ จะทําการเผยแพรหนังสือบอกกลาวนัดประชมุสามัญผูถือหุน คร้ังที ่ 45 พรอม

กับเอกสารทีเ่กีย่วของทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทางเว็บไซตของบริษัทฯ (www.wacoal.co.th) ในหัวขอ 
Investor Relations ซึ่งสามารถเขาดูไดตั้งแตวันศุกรที ่  21  มีนาคม  2557  สําหรับหนังสือบอกกลาวนัดประชุม
สามัญผูถือหุนพรอมเอกสารส่ิงทีส่งมาดวยฉบับจริง จะนําสงใหผูถือหุนทางไปรษณยีลงทะเบียนตามรายชื่อผูถือ
หุนที่ปรากฏ ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิเขารวมประชุม 

 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
   (นายบญุดี  อํานวยสกุล) 
   กรรมการผูจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


