
 

 

ที่  กบร. 044/2559 
 

 2  มีนาคม  2560 
 

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล  ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
เรียน กรรมการและผู้จัดการ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

  ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2559  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 
2560  ได้พิจารณาและมีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

1. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48  เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2559 ส าหรับผลการด าเนินงานต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท จาก
จ านวนหุ้นทั้งหมด 120 ล้านหุ้น  เป็นเงิน  156 ล้านบาท  โดยจ่ายจากก าไรสะสมที่บริษัทฯ เสียภาษีไว้แล้วในอัตรา
ร้อยละ 25 และก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่  23  พฤษภาคม  2560 

2. รายชื่อกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ จ านวน  5 คน มดัีงนี้ 

  1.  นายโยชิคาตะ    ซุกาโมโต 
  2. นายมาซายะ    วากาบายาชิ 
  3.  นายบุญดี    อ านวยสกุล 
  4. นายอ านวย บ ารุงวงศ์ทอง 

 5. นายกฤช    ฟอลเล็ต 

 ทั้งนี้ นายอ านวย  บ ารุงวงศ์ทอง ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้ามาด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง  

 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกต้ังกรรมการ
ที่ครบก าหนดออกตามวาระ จ านวน 4 คน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่
คณะกรรมการสรรหาเสนอ คือ 

  1.  นายโยชิคาตะ    ซุกาโมโต 
  2. นายมาซายะ    วากาบายาชิ 
  3.  นายบุญดี    อ านวยสกุล 

 4. นายกฤช    ฟอลเล็ต 
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 และพิจารณาเลือกต้ัง นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ แทน  

นายอ านวย  บ ารุงวงศ์ทอง  

3. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2560   
และก าหนดค่าสอบบัญชี  1,965,000  บาท  ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ  โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี   ดังนี้ 

 1. นายมนูญ     มนูสุข  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292 และ/หรือ   
   2.   นางสาววิมลพร   บุณยัษเฐียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4067 และ/หรือ   
   3. ดร.เกียรตินิยม    คุณติสุข  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4800 

            แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด 

 4. ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48  ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 15.00 
นาฬิกา  ณ  ห้องเจ้าพระยา 2   โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์  เลขที่  372   ถนนพระราม 3    แขวงบางโคล่   เขต
บางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร    

5. ก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น  (Record Date)  ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 48 ในวันจันทร์ท่ี 20 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารท่ี 21  มีนาคม  2560 

6. ก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธท่ี 3 
พฤษภาคม 2560  และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่  4  พฤษภาคม 2560 

7. ก าหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48  มดัีงนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 เมื่อวันที่  25  เมษายน   2559 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2559  

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  2559 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล 

วาระที่  5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

วาระที ่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
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วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 

วาระที่ 8   พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

8.  รายงานผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2560  ต้ังแต่วันที่   
1 - 30 ธันวาคม 2559 น้ัน  ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด 

 ทั้งนี้บริษัทฯ จะท าการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 พร้อมกับเอกสาร
ท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wacoal.co.th) ในหมวด “นักลงทุน
สัมพันธ์” หัวข้อ “ข้อมูลส าหรับผู้ถือหุ้น” เลือกหัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น” ซึ่งสามารถเข้าดูได้ต้ังแต่วันพฤหัสบดีที่  
23 มีนาคม 2560 ส าหรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยฉบับจริง จะน าส่งให้ผู้ถือ
หุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วม
ประชุม 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
   (นายบุญดี  อ านวยสกุล) 
   ประธานกรรมการบริหาร และ 
 กรรมการผู้จัดการ 
 
 
 
 
 
 

http://www.wacoal.co.th/

