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ที่ TK.014/2559

วันที่ 2 มีนาคม 2559

เรื่ อง
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้ วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558
2. รายงานประจําปี 2558
3. คําชี ้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
4. หนังสือมอบฉันทะ (สําหรับหนังสือมอบฉันทะฉบับภาษาอังกฤษ) ผู้ถือหุ้นทีส่ นใจ
สามารถ Download ข้ อมูลได้ จาก Website ของบริ ษัท
http://tkw03.thespi.com/tkweb/thitikorn/th/05data_investor/02invitation.html
5. เอกสารแนบสําหรับวาระที่ 5
6. เอกสารแนบสําหรับวาระที่ 8
7. เอกสารแนบสําหรับวาระที่ 9
8. เอกสารแนบสําหรับวาระที่ 10
9. ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริ ษัทเสนอชื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะ
10. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้ าร่ วมประชุม
11. ข้ อบังคับบริ ษทั ในส่วนทีเ่ กี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
12. แผนที่ห้องประชุมใหญ่ อาคาร เอส.พี.อาเขต บริ ษัท ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริ ษัท ฐิ ติกร จํากัด (มหาชน) ได้ กําหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
ในวันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมใหญ่ ชัน้ 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต เลขที่ 69
ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558
ความเป็ นมาและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 ได้ จดั ขึ ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558
ซึง่ บริ ษทั ฯ ได้ จดั ทํารายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม และได้ ส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมายกําหนดแล้ ว รวมทังเผยแพร่
้
บนเว็บไซต์
ของบริ ษทั http://tkw03.thespi.com/tkweb/thitikorn/th/05data_investor/05report_meetingshare.html
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที่ 2 : รับทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน ประจําปี 2558
ความเป็ นมาและเหตุผล : บริ ษทั ฯ ได้ รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2558 ตามที่ปรากฏใน
รายงานประจําปี 2558
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ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการ
เกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําปี 2558
วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัตงิ บดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชี สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2558
ความเป็ นมาและเหตุผล : งบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปี 2558 สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ของบริ ษทั ฯ ได้ ผา่ นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ และได้ รับการตรวจสอบรับรองโดย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ วว่าถูกต้ อง โดยสรุ ปสาระสําคัญได้ ดงั นี ้
งบการเงินรวม
ปี 2558
ปี 2557
สินทรัพย์รวม
8,283.7 ล้ านบาท
8,767.2 ล้ านบาท
หนี ้สินรวม
3,962.4 ล้ านบาท
4,764.6 ล้ านบาท
รายได้ รวม
3,394.1 ล้ านบาท
3,679.1 ล้ านบาท
กําไรสุทธิ
408.3 ล้ านบาท
195.6 ล้ านบาท
กําไรต่อหุ้น
0.82 บาท/หุ้น
0.39 บาท/หุ้น
โดยมี รายละเอี ยดตามทีป่ รากฏในรายงานประจําปี 2558 ซึ่งได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิ ญประชุม
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมตั งิ บดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชีสิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทาน และผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบรับรองแล้ ว
วาระที่ 4 : พิจารณาจัดสรรกําไรประจําปี 2558 และการจ่ ายเงินปั นผล
ความเป็ นมาและเหตุผล : เนื่องจากบริ ษัทได้ จดั สรรกําไรไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายครบถ้ วนแล้ ว
และในปี นี ้บริ ษัทมีกําไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) หลังหักภาษีเงินได้ 500.2 ล้ านบาท นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ของบริ ษทั ฯ กําหนด จ่ายเงินปั นผลไม่เกินร้ อยละ 60 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ของบริ ษทั ดังนัน้
บริ ษทั จึงพิจารณาจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558 ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2558
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท หรื อคิดเป็ นอัตราส่วน ร้ อยละ 40.0
ของกําไรสุทธิ รวมเป็ นเงิน 200.0 ล้ านบาท
บริ ษทั ฯ กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปั นผล (Record Date) ใน
วันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2559 และให้ รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พรบ.หลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหุ้นในวันจันทร์ ที่ 7 มีนาคม 2559 และกําหนดจ่ายเงินปั นผล ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559
โดยมีตารางการจ่ายเงินปั นผลของปี 2558 และปี 2557 ดังนี ้
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
ปี 2558
ปี 2557
1. กําไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ)
500.2 ล้ านบาท
164.1 ล้ านบาท
2. จํานวนหุ้น
500 ล้ านหุ้น
500 ล้ านหุ้น
3. เงินปั นผลจ่ายอัตราต่อหุ้น
0.40 บาท
0.18 บาท
4. รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น
200.0 ล้ านบาท
90.0 ล้ านบาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล
ร้ อยละ 40.0
ร้ อยละ 54.9
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ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมตั ิ
การจ่ายปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท จํานวน 500 ล้ านหุ้น
ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 200.0 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 40.0 ของกําไรสุทธิ
(งบเฉพาะกิจการ) หลังหักภาษี เงินได้ ของบริ ษทั ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลที่กําหนดไว้ โดยกําหนด
จ่ายเงินปั นผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559
วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ความเป็ นมาและเหตุผล : เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจํากัด และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
ข้ อ 18 ซึง่ กําหนดให้ กรรมการออกจากตําแหน่งอย่างน้ อยหนึง่ ในสามของจํานวนกรรมการทังหมด
้
ถ้ าจํานวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม ซึง่ ในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้มีกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ จํานวน 4 ท่าน ดังนี ้
1. นายวิบลู ย์ เพิ่มอารยวงศ์
กรรมการอิสระ
2. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ
กรรมการอิสระ
3. นายรักสนิท พรประภา
กรรมการ
4. นายประพล พรประภา
กรรมการ
บริ ษทั ฯได้ ประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษทั http://tkw03.thespi.com/tkweb/thitikorn/th/05data_investor/01investors.html
เชิญให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลทีเ่ ห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ ารั บการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทฯ รวมทัง้
เสนอวาระต่างๆ แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอชื่อกรรมการหรื อระเบียบวาระเข้ ามายังบริ ษัทฯ ซึง่ คณะกรรมการสรรหาฯได้ เสนอ
ให้ เลือกตังกรรมการ
้
4 ท่าน ทีพ่ ้ นจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งต่ออีกวาระ ประกอบด้ วย
1. นายวิบลู ย์ เพิ่มอารยวงศ์
กรรมการอิสระ
2. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ
กรรมการอิสระ
3. นายรักสนิท พรประภา
กรรมการ
4. นายประพล พรประภา
กรรมการ
(โดยประวัตกิ รรมการแต่ละท่านสามารถดูได้ ในเอกสาร ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5)
ความเห็นของคณะกรรมการ : บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อในครัง้ นี ้ ได้ ผ่านกระบวนการกลัน่ กรองจากคณะกรรมการบริ ษัท
แล้ วว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม และคณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วว่าบุคคลทีจ่ ะเสนอชื่อให้ เป็ นกรรมการอิสระจะสามารถให้
ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
ดัง นัน้ จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือ หุ้นเพื่อ เลื อกตัง้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระจํ านวน 4 ท่านในปี นีก้ ลับเข้ าดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริ ษทั ต่อไปอีกวาระหนึง่ ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯได้ พิจารณาคัดเลือก ทังนี
้ ้กรรมการที่มีส่วนได้ เสียในเรื่ อง
นี ้ไม่ได้ ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6 : พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559
ความเป็ นมาและเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของบริ ษัทได้ พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการโดยกลัน่ กรองและพิจารณา อย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรี ยบเทียบอ้ างอิง
จากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของ
บริ ษทั เห็นสมควรกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ดังนี ้
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องค์ ประกอบค่ าตอบแทน
ปี 2559 (ปี ที่เสนอ)
ปี 2558
วงเงินที่เสนอ
3,000,000 บาท
3,000,000 บาท
1. ค่าตอบแทนของกรรมการ
ค่ าเบีย้ ประชุมเฉพาะครัง้ ที่มาประชุม
- กรรมการ
40,000 บาท/คน/ครัง้
40,000 บาท/คน/ครัง้
2. ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย :
กําหนดจ่ายค่ าเบีย้ ประชุมเป็ นรายครัง้ เฉพาะครัง้ ที่มาประชุม
(คณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ประกอบด้ วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ)
- ประธานกรรมการชุดย่อย
45,000 บาท/คน/ครัง้
45,000 บาท/คน/ครัง้
- กรรมการชุดย่อย
40,000 บาท/คน/ครัง้
40,000 บาท/คน/ครัง้
3. สิทธิประโยชน์อ่ืน
ไม่มี
ไม่มี
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษทั ได้ พจิ ารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ทป่ี ระชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั กิ ําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2559
ตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 7 : พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2559
ความเป็ นมาและเหตุผล : คณะกรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริ ษทั จํานวน 3 ราย
โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั งิ าน ความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี และได้ พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบ
บัญชีรวมทังได้
้ ให้ ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อขออนุมตั แิ ต่งตัง้ นายเมธี รัตนศรี เมธา
หรื อนายอัครเดช เปลี่ยนสกุล หรื อนายพิศษิ ฐ์ ชีวะเรื องโรจน์ จากบริ ษัทเอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด
ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษทั ในปี ทีผ่ า่ นมา เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ประจําปี 2559
และขออนุมตั คิ า่ ตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2559 (ปี ทีเ่ สนอ) เป็ นจํานวน 3,050,000 บาท
ซึง่ มากกว่าปี 2558 ที่มีการจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่ 2,720,000 บาท
ความเห็นของคณะกรรมการ: โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษทั ได้
พิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ใิ ห้ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจาก บริ ษัท
เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด ตามรายชื่อต่อไปนี ้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ประจําปี
2559 โดยกําหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง่ ต่อไปนี ้เป็ นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริ ษทั ฯ
1. นายเมธี รัตนศรี เมธา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรื อ
(เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ในปี 2550 และเป็ นระยะเวลา 5 ปี ติดต่อกัน
ในปี 2552-2556)
2. นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5389 หรื อ
(เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทและบริ ษทั ย่อย 2 ปี ติดต่อกัน ในปี 2557-2558)
3. นายพิศษิ ฐ์ ชีวะเรื องโรจน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803
(ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ)
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ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ ไม่มีความสัมพันธ์หรื อมีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท/ บริ ษทั ย่อย/ ผู้บริ หาร/
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ประจําปี 2559 เป็ นจํานวนเงิน
3,050,000 บาท บาท ซึง่ มากกว่า ปี 2558 ที่มีการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit service) ที่
2,720,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ปี 2559 (ปี ทีเ่ สนอ)
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด
ค่าสอบบัญชี
ค่าบริ การอื่น
ค่าสอบบัญชีของบริ ษัท ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
1,160,000
ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อย
1,890,000
รวม
3,050,000
-

ปี 2558 (จ่ายจริ ง)
บริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด
ค่าสอบบัญชี
ค่าบริ การอื่น
1,000,000
1,720,000
2,720,000
-

วาระที่ 8 : พิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
ความเป็ นมาและเหตุผล : เพื่อให้ เกิดความคล่องตัวในการดําเนินงานและมีผลกระทบกับการดําเนินธุรกิจน้ อยทีส่ ุด จึง
ขออนุมตั วิ งเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ วงเงินรวมไม่เกิน 2,200 ล้ านบาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน
เอกสาร (เอกสารแนบสําหรับวาระที่ 8)
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั อิ อกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ วงเงินรวมไม่เกิน 2,200 ล้ านบาท
วาระที่ 9 : พิจารณาอนุมัตแิ ก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัท
ความเป็ นมาและเหตุผล : เพื่อเป็ นการทบทวนข้ อบังคับของบริ ษทั ให้ เหมาะสมและเป็ นปั จจุบนั
1.เพื่อให้ อํานาจบริ ษัทฯในการที่รับชําระค่าหุ้นด้ วยทรั พย์สินอื่นแทนเงิน และในอนาคต หากบริ ษัทจะออกหุ้นบุริมสิทธิ
จําเป็ นต้ องแก้ ไขข้ อบังคับ เพื่อให้ บริ ษัทมีอํานาจในการออกหุ้นบุริมสิทธิ ได้ รวมถึงอํานาจในการเปลี่ยนแปลงสภาพหุ้น
บุริมสิท ธิด้วย (ข้ อบังคับข้ อ 4)
2. เรื่ องการซื ้อหุ้นคืน การที่ข้อบังคับเดิมกําหนดให้ ข้ อ 10 วรรค 2 และ วรรค 3 ไปขึ ้นกับ ข้ อ 10 (2) ซึง่ เป็ นการซื ้อคืนเพื่อ
บริ หารทางการเงินนัน้ จึงเป็ นการกําหนดข้ อบังคับไว้ แคบกว่า ประกาศของ ตลท. จึงจําเป็ นต้ องแก้ ไขข้ อบังคับข้ อนี ้ เพื่อให้
สอดคล้ องกับประกาศของ ตลท.(ข้ อบังคับข้ อ 10)
ตามรายละเอียดทีป่ รากฏในเอกสาร (เอกสารแนบสําหรับวาระที่ 9)
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั แิ ก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับ
ของบริ ษัท
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วาระที่ 10 : พิจารณาและอนุมัตเิ พิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของของบริษัทและการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิ
ข้ อ 3 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
ความเป็ นมาและเหตุผล : บริ ษัทฯมีความประสงค์จะเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 2 ข้ อ เพื่อให้ ครอบคลุมกิจการที่จะดําเนินการ.
ในอนาคต ตามรายละเอียดทีป่ รากฏในเอกสาร (เอกสารแนบสําหรับวาระที่ 10)
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษัทฯเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
ของบริ ษัทฯ
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทฯเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 3
เรื่ องวัตถุประสงค์ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 2 ข้ อ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร (เอกสาร
แนบสําหรับวาระที่ 10)
วาระที่ 11 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรให้ จดั วาระการประชุมนี ้ไว้ ในกรณีมีผ้ ตู ้ องการ
เสนอเรื่ องใดเข้ าพิจารณา
อนึง่ บริ ษัทฯ กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปั นผล (Record Date) ในวันศุกร์
ที่ 4 มีนาคม 2559 และให้ รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พรบ.หลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันจันทร์ ที่ 7
มีนาคม 2559 ทังนี
้ ้ สิทธิในการรับเงินปั นผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้ องรอการอนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้ างต้ น และหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะ
มอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้ อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะทีแ่ นบมา
พร้ อมกันนี ้ให้ ครบถ้ วนสมบูรณ์ พร้ อมแนบสําเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ และสําเนาหนังสือรั บรองนิติบุคคล(กรณี เป็ นนิติ
บุคคล) ซึง่ รับรองสําเนาถูกต้ อง โดยขอความร่ วมมือ โปรดส่งมายังบริ ษัทฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2559 เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการตรวจสอบเอกสารหรื อมอบให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะของท่านนํามาแสดงต่อเจ้ าหน้ าทีข่ องบริ ษัทฯก่อนเริ่ มประชุม โดยบริ ษัทฯจะ
เปิ ดรับลงทะเบียนตังแต่
้ เวลา 12.00 น. เป็ นต้ นไป
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ทา่ นผู้ถือหุ้นได้ รับประโยชน์สงู สุดจากการประชุม และเป็ นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น หากมีคาํ ถามที่
ต้ องการให้ บริ ษัทฯ ชี ้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่เสนอครัง้ นี ้ สามารถส่งคําถามล่วงหน้ าได้ ที่
http://tkw03.thespi.com/tkweb/thitikorn/th/04investor/08contact_investors.html หรื อโทรสารหมายเลข 02-3183339
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปฐมา พรประภา)
กรรมการผู้จดั การ

