เรื่อง กำหนดวันประชุม ระเบียบวำระกำรประชุมสำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
และกำรจ่ำยเงินปั นผลสำหรับผลกำรดำเนินงำนปี 2558
เรียน กรรมกำรและผู้จัดกำร
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันที่ 30 พฤษภำคม 2559
บริษัท ไทยมิตซูวำ จำกัด (มหำชน) ขอแจ้ งมติของคณะกรรมกำรบริษัท ในกำรประชุมครัง้ ที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 30
พฤษภำคม 2559 ดังนี ้
1. กำหนดให้ วนั ศุกร์ ที่ 15 กรกฎำคม 2559 เป็ นวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เวลำ 10.00 น. ณ ทีเค
พำเลซ โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชัน่ ชั ้น 3 ห้ องสุพรรณิกำร์ เลขที่ 54/7 ถนนแจ้ งวัฒนะ ซอย 15 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร
10210.
2. กำหนดให้ วนั จันทร์ ที่ 13 มิถนุ ำยน 2559 เป็ นวันให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้น (Record Date) ในกำรเข้ ำร่ วมประชุมสำมัญผู้
ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยจะรวบรวมรำยชื่อตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้น 1 วัน ในวันอังคำรที่ 14 มิถนุ ำยน 2559 และกำหนด
จ่ำยเงินปั นผลในวันที่ 5 สิงหำคม 2559 ทั ้งนี ้ สิทธิในกำรรับเงินปั นผลดังกล่ำว ยังมีควำมไม่แน่นอน เนื่องจำกต้ องได้ รับกำร
อนุมตั ิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
3. กำหนดระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ดังนี ้
ระเบียบวำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึง่ ประชุม เมื่อวันที่
3 กรกฎำคม 2558
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร : เห็นสมควรเสนอรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2558 ให้ ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจำรณำรับรอง
ระเบียบวำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ประจำปี 2558
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นรับทรำบผลกำร
ดำเนินงำนของบริษัทประจำปี 2558
ระเบียบวำระที่ 3 พิจำรณำอนุมตั ิงบกำรเงินประจำปี สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2559
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมตั ิงบ
กำรเงินของบริษัทฯประจำปี 2558 สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2559 ซึง่ ได้ ผ่ำนกำร
ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัทฯ และคณะกรรมกำรบริษัทฯได้

ระเบียบวำระที่ 4

ระเบียบวำระที่ 5

ระเบียบวำระที่ 6

ระเบียบวำระที่ 7

พิจำรณำและให้ ควำมเห็นชอบแล้ ว
รวมถึงคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ สอบทำนข้ อมูลมี
ควำมถูกต้ องครบถ้ วนและได้ รับกำรแสดงเปิ ดเผยอย่ำงเพียงพอเป็ นไปตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน
พิจำรณำอนุมตั ิกำรจัดสรรจำกผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2558 และกำรจ่ำยเงินปั น ผล
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นอนุมัติกำร
จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558 และกำรจ่ำยเงินปั นผล โดยพิจำรณำเสนอจ่ำยเงิน
ปั นผลใน อัตรำ 1.05 บำทต่อหุ้น รวมเงินปั นผลจ่ำยทั ้งสิ ้น 41,895,000 บำท
(สีส่ บิ เอ็ดล้ ำนแปดแสนเก้ ำหมื่นห้ ำพันบำทถ้ วน) คิดเป็ นร้ อยละ 30.38 ของกำไรสุทธิ
ตำมงบกำไรขำดทุนโดยจะจ่ำยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผลตำมที่ปรำกฏ
รำยชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผ้ ถู ือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในกำรรับเงินปั นผล วัน
อังคำรที่ 26 กรกฎำคม 2559 โดยจะรวบรวมรำยชื่อตำมมำตรำ 225 ของ
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้น 1 วัน ในวันพุธที่ 27 กรกฎำคม
2559 และกำหนดจ่ำยในวันที่ 5 สิงหำคม 2559 โดยจะจ่ำยเมื่อได้ รับกำรอนุมัติจำก
ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 แล้ ว
พิจำรณำเลือกตั ้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร : เห็นสมควรเสนอให้ เลือกตั ้งกรรมกำร จำนวน 3 ท่ำนที่
ครบกำหนดออกจำกตำแหน่งตำมวำระและเสนอให้ กลับเข้ ำมำดำรงตำแหน่งอีกวำระหนึง่
ดังนี ้
1. นำยโยชิฮิซ่ำ ฮำเซกำว่ำ
2. นำยไพฑูรย์ กลัดเขียว
3. นำยพชร
แก้ วนุกลู
พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร
:
เห็นสมควรเสนอค่ำตอบแทนกรรมกำรจำนวน
8,000,000 บำท (แปดล้ ำนบำทถ้ วน) ให้ ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อ
พิจำรณำกำหนดและอนุมัติ
โดยให้ อยู่ในอำนำจของคณะกรรมกำรบริษัทในกำร
พิจำรณำจัดสรรจำนวนค่ำตอบแทนนั ้นต่อไป
พิจำรณำอนุมตั ิแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี 2559
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร : เห็นสมควรให้ เสนอพิจำรณำอนุมตั ิแต่งตั ้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่ำสอบบัญชี ประจำปี 2559 ต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบที่ได้ คัดเลือกบริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 และมีมติให้ เสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2559 พิจำรณำอนุมตั ิแต่งตั ้งบุคคลเป็ นผู้สอบบัญชี ได้ แก่ นำงสำวศิริวรรณ
สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4604 หรือ นำยวิชำติ โลเกศกระวี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4451 หรือ นำงสำวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4377 และกำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี 2559
จำนวน 1,640,000.00 บำท (หนึง่ ล้ ำนหกแสนสีห่ มื่นบำทถ้ วน)
ระเบียบวำระที่ 8 พิจำรณำอนุมตั ิรำยกำรเกี่ยวโยงกันของกำรต่อสัญญำกำรให้ บริกำรทำงเทคนิคและกำร
พัฒนำระหว่ำง บริษัท ไทยมิตซูวำ จำกัด(มหำชน) กับ บริษัท มิตซูวำ อิเล็คทริค อินดัส
ตรี จำกัด
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร : คณะกรรมกำรบริษัทที่ไม่มีสว่ นได้ เสียกับกำรต่อ
สัญญำฯนี ้ มีควำมเห็นว่ำ กำรที่บริษัทเข้ ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงนี ้ จะเป็ นประโยชน์อย่ำง
ยิ่งต่อกำรประกอบธุรกิจของบริษัท ซึง่ บริษัทจำเป็ นต้ องได้ รับควำมช่วยเหลือและปั จจัย
ต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็ นด้ ำนกำรตลำด กำรผลิต เทคโนโลยีและกำรพัฒนำคุณภำพ
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงบุคคลำกรผู้ชำนำญกำรจำกญี่ปนุ่ เพื่อช่วยสนับสนุนให้ ผลิตภัณฑ์
สินค้ ำที่ออกมำเป็ นที่พอใจแก่ลกู ค้ ำ อีกทั ้งอัตรำค่ำตอบแทน 3% ของประมำณกำร
ยอดขำยผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม ตำมเงื่อนไขสัญญำตลอดระยะเวลำ 5 ปี รวม 91.02
ล้ ำนบำท ที่บริษัทต้ องจ่ำยบริษัทแม่เป็ นอัตรำที่เหมำะสมเมื่อเปรี ยบเทียบกับอัตรำที่
เป็ นอยู่ในอุตสำหกรรมเดียวกัน และให้ นำเสนอกำรต่อสัญญำกำรให้ บริกำรทำงด้ ำน
เทคนิคและกำรพัฒนำต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้ อมแนบรำยงำนควำมเห็นของที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงินอิสระ เพื่อแสดงควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมในกำรทำเข้ ำทำรำยกำร
นี ้ต่อผู้ถือหุ้นบริษัทด้ วย
ระเบียบวำระที่ 9 พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ ำมี)

ขอแสดงควำมนับถือ
นำยเทะซุจิ ทำเคกุชิ
เลขำนุกำรบริษัท

