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ที่ TK.013/2561

วันที่ 5 มีนาคม 2561

เรื่อง
ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561
เรียน ทานผูถือหุน
สิ่งที่สงมาดวย
1. รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนประจําป 2560
2. รายงานประจําป 2560
3. คําชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผูถือหุน
4. หนังสือมอบฉันทะ (สําหรับหนังสือมอบฉันทะฉบับภาษาอังกฤษ) ผูถือหุนที่สนใจ
สามารถ Download ขอมูลไดจาก Website ของบริษัท
http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/shareholder_meeting.html
5. เอกสารแนบสําหรับวาระที่ 6.1
6. เอกสารแนบสําหรับวาระที่ 6.2
7. เอกสารแนบสําหรับวาระที่ 9
8. ขอมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อใหผูถือหุนมอบฉันทะ
9. หลักฐานแสดงสิทธิการเขารวมประชุม
10. ขอบังคับบริษัทในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน
11. แผนที่หองประชุมใหญ อาคาร เอส.พี.อาเขต บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) ไดกําหนดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561
ในวันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมใหญ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต เลขที่ 69
ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560
ความเปนมาและเหตุผล : การประชุมวิสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560
ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแตวันประชุม และไดสงใหตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดแลว รวมทั้งเผยแพรบนเว็บไซต
ของบริษัท http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/report_meeting.html
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาว
วาระที่ 2 : รับทราบรายงานประจําปและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน ประจําป 2560
ความเปนมาและเหตุผล : บริษัทฯ ไดรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2560 ตามที่ปรากฏใน
รายงานประจําป 2560
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบรายงานประจําปและรายงานของคณะกรรมการ
เกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําป 2560
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วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560
ความเปนมาและเหตุผล : งบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป 2560 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ของบริษัทฯ ไดผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และไดรับการตรวจสอบรับรองโดย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลววาถูกตอง โดยสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
งบการเงินรวม
ป 2560
ป 2559
สินทรัพยรวม
10,018.2 ลานบาท
8,611.4 ลานบาท
หนี้สินรวม
5,232.9 ลานบาท
4,061.5 ลานบาท
รายไดรวม
3,653.6 ลานบาท
3,371.3 ลานบาท
กําไรสุทธิ
466.9 ลานบาท
429.7 ลานบาท
กําไรตอหุน
0.93 บาท/หุน
0.86 บาท/หุน
โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจําป 2560 ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทาน และผูสอบบัญชีไดตรวจสอบรับรองแลว
วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัตกิ ารเปลี่ยนแปลงนโยบายการจายเงินปนผล
ความเปนมาและเหตุผล : ตองการใหการจายเงินปนผลสะทอนกับความเปนจริงทางธุรกิจ โดยปจจุบัน บริษัทมีการ
ขยายกิจการในตางประเทศมากขึ้น ทําใหความสามารถและโครงสรางในการจายเงินปนผลดังกลาวเปลี่ยนไป
จากเดิม เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูถือหุน
นโยบายเดิม : กําหนด จายเงินปนผลไมเกินรอยละ 60 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดของบริษัท (งบเฉพาะกิจการ)
นโยบายใหม : กําหนด จายเงินปนผลไมเกินรอยละ 60 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดของบริษัท (งบรวม)
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบใหเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การจายเงินปนผล
วาระที่ 5 : พิจารณาจัดสรรกําไรประจําป 2560 และการจายเงินปนผล
ความเปนมาและเหตุผล : เนื่องจากบริษัทไดจัดสรรกําไรไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายครบถวนแลว
และในปนบี้ ริษัทมีกําไรสุทธิ (งบรวม) หลังหักภาษีเงินได 466.9 ลานบาท นโยบายการจายเงินปนผล
ของบริษัทฯ กําหนดจายเงินปนผลไมเกินรอยละ 60 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดของบริษัท (งบรวม)
แตทั้งนี้นโยบายดังกลาวยังมีความไมแนนอน เนื่องจากตองรออนุมัติจากที่ประชุมผูถอื หุนกอน
บริษัท จึงพิจารณาจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2560 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2560
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุนละ 0.52 บาท หรือคิดเปนอัตราสวน รอยละ 55.7 ของกําไรสุทธิ
รวมเปนเงิน 260.0 ลานบาท
บริษัทฯ กําหนดรายชื่อผูถ ือหุนที่มสี ิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนและสิทธิในการรับเงินปนผล (Record Date) ใน
วันศุกร ที่ 7 มีนาคม 2561 และกําหนดจายเงินปนผล ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
โดยมีตารางการจายเงินปนผลของป 2560 และป 2559 ดังนี้
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รายละเอียดการจายเงินปนผล

ป 2560
ป 2560
ป 2559
(ตามนโยบายใหม)
(ตามนโยบายเดิม)
1. กําไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ)
408.8 ลานบาท
408.8 ลานบาท
423.0 ลานบาท
กําไรสุทธิ (งบรวม)
466.9 ลานบาท
466.9 ลานบาท
429.7 ลานบาท
2. จํานวนหุน
500 ลานหุน
500 ลานหุน
500 ลานหุน
3. เงินปนผลจายอัตราตอหุน
0.52 บาท
0.52 บาท
0.45 บาท
4. รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น
260.0 ลานบาท
260.0 ลานบาท
225.0 ลานบาท
5. สัดสวนการจายเงินปนผล
รอยละ 55.7
รอยละ 63.6
รอยละ 53.2
แตทั้งนี้นโยบายดังกลาวยังมีความไมแนนอน เนื่องจากตองรออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวาที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติ
การจายปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2560 ใหแกผถู ือหุนของบริษัท จํานวน 500 ลานหุน
ในอัตราหุนละ 0.52 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 260.0 ลานบาท คิดเปนรอยละ 55.7 ของกําไรสุทธิ
หลังหักภาษีเงินไดของบริษัท (งบรวม) ซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลที่กําหนดไว โดยกําหนด
จายเงินปนผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
วาระที่ 6: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการใหม 1 ทาน
6.1) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
ความเปนมาและเหตุผล : เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และขอบังคับของบริษัทฯ
ขอ 18 ซึ่งกําหนดใหกรรมการออกจากตําแหนงอยางนอยหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด ถาจํานวน
กรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม ซึ่งในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้มีกรรมการที่ตองออกตามวาระ จํานวน 3 ทาน ดังนี้
1. นางสาวอรพินธุ ชาติอัปสร
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นางสาวปฐมา พรประภา
กรรมการผูจัดการ/ ประธานกรรมการบริหาร
3. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา
กรรมการ/ กรรมการบริหาร
4. นางสาวเพ็ญจันทร กลิ่นบุนนาค
กรรมการ/ กรรมการบริหาร
บริษัทฯไดประกาศในเว็บไซตของบริษัท http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/addperson_agenda.html
เชิญใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลที่เห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ รวมทั้ง
เสนอวาระตางๆ แตไมมีผูถือหุนทานใดเสนอชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเขามายังบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯไดเสนอ
ใหเลือกตั้งกรรมการ 3 ทาน ที่พนจากตําแหนงตามกําหนดวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงตออีกวาระ ประกอบดวย
1. นางสาวอรพินธุ ชาติอัปสร
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นางสาวปฐมา พรประภา
กรรมการผูจัดการ/ ประธานกรรมการบริหาร
3. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา
กรรมการ/ กรรมการบริหาร
(โดยประวัติกรรมการแตละทานสามารถดูไดในเอกสาร ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6.1)
ความเห็นของคณะกรรมการ : บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ไดผานกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัท
แลววามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และคณะกรรมการไดพิจารณาแลววาบุคคลที่จะเสนอชื่อใหเปน
กรรมการอิสระจะสามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระและเปนไปตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
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ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอผูถือหุนเพื่อเลือกตั้ง กรรมการที่ตองออกตามวาระจํานวน 3 ทานในปนี้กลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯไดพิจารณาคัดเลือก ทั้งนี้กรรมการที่มีสวนไดเสียในเรื่อง
นี้ไมไดออกเสียงลงคะแนน
6.2) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม 1 ทาน
ความเปนมาและเหตุผล : เนือ่ งจากมีกรรมการ 1 ทานที่ออกตามวาระ คือ
1. นางสาวเพ็ญจันทร กลิ่นบุนนาค
กรรมการ/กรรมการบริหาร
ซึ่งกรรมการไมประสงคขอตอวาระการเปนกรรมการของบริษัท และจากการไมตอวาระของกรรมการบริษัทในครั้งนี้ เปนผลให
ตําแหนงกรรมการบริหารวางลงดวย
คณะกรรมการสรรหาฯจึง ไดเสนอชื่อบุคคล 1 ทานเขามาเปนกรรมการของบริษัท ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติใหเสนอ
ตอที่ประชุมผูถ ือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งบุคคล 1 ทาน เปนกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัท ดังรายชื่อตอไปนี้
1. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย
กรรมการ/ กรรมการบริหาร
(โดยประวัติกรรมการแตละทานสามารถดูไดในเอกสาร ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6.2)
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมผูถอื หุนพิจารณาแตงตั้ง นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย
เปนกรรมการ/ กรรมการบริหาร ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯไดพิจารณาคัดเลือก
ทั้งนี้กรรมการที่มีสวนไดเสียในเรื่องนี้ไมไดออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7 : พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2561
ความเปนมาและเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ของบริษัทไดพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการโดยกลั่นกรองและพิจารณา อยางละเอียดถึงความเหมาะสมประการตางๆ โดยเปรียบเทียบอางอิง
จากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของ
บริษัท เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไมเกิน 3,000,000 บาท ดังนี้
องคประกอบคาตอบแทน
ป 2561 (ปที่เสนอ)
ป 2560
วงเงินที่เสนอ
3,000,000 บาท
3,000,000 บาท
1. คาตอบแทนของกรรมการ
คาเบี้ยประชุมเฉพาะครั้งที่มาประชุม
- กรรมการ
40,000 บาท/คน/ครั้ง
40,000 บาท/คน/ครั้ง
2. คาตอบแทนของกรรมการชุดยอย :
กําหนดจายคาเบี้ยประชุมเปนรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม
(คณะกรรมการชุดยอย 2 ชุด ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนกรรมการ)
- ประธานกรรมการชุดยอย
45,000 บาท/คน/ครั้ง
45,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการชุดยอย
40,000 บาท/คน/ครั้ง
40,000 บาท/คน/ครั้ง
3. สิทธิประโยชนอื่น
ไมมี
ไมมี
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนกรรมการแลว เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2561
ตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
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วาระที่ 8 : พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2561
ความเปนมาและเหตุผล : คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเลือกผูสอบบัญชีของบริษัท จํานวน 3 ราย
โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเปนอิสระของผูสอบบัญชี และไดพิจารณาคาตอบแทนของผูสอบ
บัญชีรวมทั้งไดใหความเห็นเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติแตงตั้ง นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล
หรือนายเมธี รัตนศรีเมธาหรือนายพิศิษฐ ชีวะเรืองโรจน จากบริษัทเอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด
ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทในปที่ผานมา เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย ประจําป 2561
และขออนุมัติคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2561 (ปที่เสนอ) เปนจํานวน 3,040,000 บาท
ซึ่งนอยกวา ป 2560 ที่มีการจายคาตอบแทนผูสอบบัญชีที่ 3,160,000 บาท
ความเห็นของคณะกรรมการ: โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได
พิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหแตงตั้งผูสอบบัญชีจาก บริษัท
เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด ตามรายชื่อตอไปนี้ เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย ประจําป
2561 โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตอไปนี้เปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงิน
ของบริษัทฯ
1. นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5389 หรือ
(เปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 4 ปติดตอกัน ในป 2557-2560)
2. นายเมธี รัตนศรีเมธา
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ
(เปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย ในป 2550 และเปนระยะเวลา 5 ปติดตอกัน
ในป 2552-2556)
3. นายพิศิษฐ ชีวะเรืองโรจน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803
(ยังไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไมมีความสัมพันธหรือมีสวนไดเสียกับบริษัท/ บริษัทยอย/ ผูบริหาร/
ผูถือหุนรายใหญหรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย ประจําป 2561 เปนจํานวนเงิน
3,040,000 บาท บาท ซึ่งนอยกวา ป 2560 ที่มีการจายคาตอบแทนการสอบบัญชี (Audit service) ที่
3,160,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ป 2561 (ปทเี่ สนอ)
ป 2560 (จายจริง)
คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
บริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด บริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด
คาสอบบัญชี
คาบริการอื่น
คาสอบบัญชี
คาบริการอืน่
คาสอบบัญชีของบริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
1,360,000
1,260,000
คาสอบบัญชีของบริษัทยอย
1,680,000
1,900,000
รวม
3,040,000
3,160,000
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วาระที่ 9 : พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุนกูของบริษทั
ความเปนมาและเหตุผล : เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินงานและมีผลกระทบกับการดําเนินธุรกิจนอยที่สุด จึง
ขออนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุนกูของบริษัทฯ วงเงินรวมไมเกิน 600 ลานบาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน
เอกสาร (เอกสารแนบสําหรับวาระที่ 9)
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบใหเสนอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติออกและเสนอ
ขายหุนกูของบริษัทฯ วงเงินรวมไมเกิน 600 ลานบาท
วาระที่ 10 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรใหจัดวาระการประชุมนี้ไวในกรณีมีผูตองการ
เสนอเรื่องใดเขาพิจารณา
อนึ่ง บริษัทฯ กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนและสิทธิในการรับเงินปนผล (Record Date) ในวันศุกร
ที่ 7 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปนผลดังกลาว ยังมีความไมแนนอนเนื่องจากตองรอการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน
จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน และหากผูถือหุนทานใดประสงคจะ
มอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกขอความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา
พรอมกันนี้ใหครบถวนสมบูรณ พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนของผูมอบฉันทะ และสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล(กรณีเปนนิติ
บุคคล) ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง โดยขอความรวมมือ โปรดสงมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561 เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการตรวจสอบเอกสารหรือมอบใหผูรับมอบฉันทะของทานนํามาแสดงตอเจาหนาที่ของบริษัทฯกอนเริ่มประชุม โดยบริษัทฯจะ
เปดรับลงทะเบียนตั้งแตเวลา 12.00 น. เปนตนไป
ทั้งนี้ เพื่อใหทานผูถือหุนไดรับประโยชนสูงสุดจากการประชุม และเปนการรักษาสิทธิของผูถือหุน หากมีคําถามที่
ตองการใหบริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่เสนอครั้งนี้ สามารถสงคําถามลวงหนาไดที่
http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/contact_ir.html หรือโทรสารหมายเลข 02-3183339
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปฐมา พรประภา)
กรรมการผูจัดการ

