เรื่ อง กำหนดวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และกำรจ่ำยเงินปั นผลสำหรับผลประกอบกำรปี 2562
เรี ยน กรรมกำรและผู้จดั กำร
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันที่ 17 มิถนุ ำยน 2563
บริ ษัท ไทยมิตซูวำ จำกัด (มหำชน) ("บริ ษัทฯ") ขอแจ้ งให้ ทรำบ มติของคณะกรรมกำรบริ ษัท ในกำรประชุมครัง้ ที่
2/2563 วันที่ 17 มิถนุ ำยน 2563 ดังนี ้
1. กำหนดให้ วนั ศุกร์ ที่ 24 กรกฎำคม 2563 เป็ นวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เวลำ 10.00 น. ณ บริ ษัท
ไทยมิตซูวำ จำกัด(มหำชน) เลขที่ 31 หมูท่ ี่ 2 ตำบลบ้ ำนฉำง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธำนี 12000
2. กำหนดให้ วนั พุธที่ 1 กรกฎำคม 2563 เป็ นวันให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้น (Record Date) ในกำรเข้ ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือ
หุ้นประจำปี 2563 และกำหนดสิทธิผ้ ถู ือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในกำรรับเงินปั นผลในวันจันทร์ ที่ 3 สิงหำคม 2563 และ
จ่ำยเงินปั นผลในวันศุกร์ ที่ 21 สิงหำคม 2563 ทังนี
้ ้ สิทธิในกำรรับเงินปั นผลดังกล่ำว ยังมีควำมไม่แน่นอน เนื่องจำกต้ องได้ รับ
กำรอนุมตั ิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
3. กำหนดระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดังนี ้
ระเบียบวำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 26
กรกฎำคม 2562
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร : เห็น สมควรเสนอรำยงำนกำรประชุมสำมัญ ผู้ถื อหุ้น
ประจำปี 2562 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 26 กรกฎำคม 2562 ให้ ที่ป ระชุม สำมัญ ผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2562 เพื่อพิจำรณำรับรอง
ระเบียบวำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ ประจำปี 2662
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นรับทรำบผล
กำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯประจำปี 2562
ระเบียบวำระที่ 3 พิจำรณำอนุมตั ิงบกำรเงินของบริ ษัทฯประจำปี 2562 สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2563
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำ
อนุมตั ิงบกำรเงินของบริ ษัทฯประจำปี 2562 สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2563 ซึ่งได้ ผ่ำน
กำรตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริ ษัทฯแล้ ว และผ่ำนกำรสอบ
ทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ วว่ำถูกต้ องและเปิ ดเผยข้ อมูลเพียงพอเป็ นไปตำม

ระเบียบวำระที่ 4

ระเบียบวำระที่ 5

ระเบียบวำระที่ 6

ระเบียบวำระที่ 7

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและมำตรฐำนกำรบัญชี รวมทังคณะกรรมกำรบริ
้
ษัท
ได้ ให้ ควำมเห็นชอบแล้ ว
พิจำรณำอนุมตั ิกำรจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 และกำรจ่ำยเงินปั นผล
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิกำร
จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 และกำรจ่ำยเงินปั นผล โดยพิจำรณำเสนอจ่ำยเงินปั น
ผลในอัตรำ 1.78 บำทต่อหุ้น รวมเงินปั นผลจ่ำยทังสิ
้ ้น 71,022,000.00 บำท (เจ็ดสิบ
เอ็ดล้ ำนสองหมื่นสองพันบำทถ้ วน) คิดเป็ นร้ อยละ 30.14 ของกำไรสุทธิตำมงบกำไร
ขำดทุน โดยจะจ่ำยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผลตำมที่ปรำกฏรำยชื่อ ณ วัน
กำหนดสิทธิผ้ ถู ือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในกำรรับเงินปั นผล วันจันทร์ ที่ 3
สิงหำคม 2563 และ กำหนดจ่ำยในวันศุกร์ ที่ 21 สิงหำคม 2563 โดยจะจ่ำยหลังจำก
ได้ รับกำรอนุมตั ิจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แล้ ว
พิจำรณำเลือกตังกรรมกำรแทนกรรมกำรที
้
่ออกตำมวำระ
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร : เห็นสมควรเสนอให้ เลือกตังกรรมกำร
้
3 ท่ำนที่ครบ
กำหนดออกจำกตำแหน่งตำมวำระและเสนอให้ กลับเข้ ำมำดำรงตำแหน่งอีกวำระหนึง่
ดังนี ้
1. ศำสตรำจำรย์พิเศษโกเมนทร์ สืบวิเศษ
2. นำยฮิโรคำซึ ซูรูฮำรำ
3. นำยไพฑูรย์ กลัดเขียว
พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
ควำมเห็ น ของคณะกรรมกำร : เห็ น สมควรเสนอค่ ำ ตอบแทนกรรมกำรจ ำนวน
8,000,000.00 บำท (แปดล้ ำนบำทถ้ วน) ให้ ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อ
พิ จ ำรณำก ำหนดและอนุมัติ โดยให้ อ ยู่ในอ ำนำจของคณะกรรมกำรบริ ษั ท ในกำร
พิจำรณำจัดสรรจำนวนค่ำตอบแทนนันต่
้ อไป
พิจำรณำอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี 2563
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมพิจำรณำอนุมตั ิ แต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี 2563 ต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2563 ตำมควำมเห็น ของคณะกรรมกำรตรวจสอบที่ ได้ พิ จำรณำเสนอแต่งตัง้ บริ ษั ท
สำนักงำน อีวำย จำกัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจำปี 2563 โดยพิจำรณำอนุมตั ิ
แต่ งตัง้ บุค คลต่อ ไปนี เ้ ป็ นผู้ล งลำยมื อ ชื่ อ ในงบกำรเงิ น ของบริ ษั ท ฯ ได้ แ ก่ นำงสำว
ศิ ริว รรณ สุร เทพิ น ทร์ ผู้ส อบบัญ ชี รั บ อนุญ ำต เลขทะเบี ย น 4604 หรื อ นำยวิ ช ำติ
โลเกศกระวี ผู้สอบบัญ ชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4451 หรื อ นำงสำวกมลทิพย์ เลิศ
วิ ท ย์ ว รเทพ ผู้ส อบบัญ ชี รับ อนุญ ำต เลขทะเบี ย น 4377 และก ำหนดค่ ำ สอบบัญ ชี
ประจำปี 2563 จำนวน 2,100,000.00 บำท ( สองล้ ำนหนึง่ แสนบำทถ้ วน )

ระเบียบวำระที่ 8 พิจำรณำเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ำมี)
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบโดยทัว่ กัน

ขอแสดงควำมนับถือ
นำยเทะซุจิ ทำเคกุชิ
เลขำนุกำรบริ ษัท

