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ท่ี TK.013/2561       วันท่ี 5 มีนาคม 2561 
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 
เรียน  ทานผูถือหุน 
สิ่งท่ีสงมาดวย 1. รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนประจําป 2560 
  2. รายงานประจําป 2560 
  3. คําชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผูถือหุน 

4. หนังสือมอบฉันทะ (สําหรับหนังสือมอบฉันทะฉบับภาษาอังกฤษ) ผูถือหุนท่ีสนใจ 
    สามารถ Download ขอมูลไดจาก Website ของบริษัท 
    http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/shareholder_meeting.html 
5. เอกสารแนบสําหรับวาระท่ี 6.1 
6. เอกสารแนบสําหรับวาระท่ี 6.2 
7. เอกสารแนบสําหรับวาระท่ี 9 
8. ขอมูลของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอช่ือใหผูถือหุนมอบฉันทะ 
9. หลักฐานแสดงสิทธิการเขารวมประชุม 
10. ขอบังคับบริษัทในสวนท่ีเกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน 
11. แผนที่หองประชุมใหญ อาคาร เอส.พี.อาเขต บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) 

   
ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) ไดกําหนดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 

 ในวันพุธ ท่ี 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมใหญ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต เลขท่ี 69  
ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี 

 
วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 เม่ือวันที่ 27 กันยายน 2560 
 ความเปนมาและเหตุผล : การประชุมวิสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 ไดจัดขึ้นเม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2560 
 ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแตวันประชุม และไดสงใหตลาดหลักทรัพย 
 แหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดแลว รวมท้ังเผยแพรบนเว็บไซต 
    ของบริษัท http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/report_meeting.html 
 ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
 
วาระที่ 2 : รับทราบรายงานประจําปและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน ประจําป 2560     
 ความเปนมาและเหตุผล : บริษัทฯ ไดรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2560 ตามท่ีปรากฏใน 
                   รายงานประจําป 2560 
              ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบรายงานประจําปและรายงานของคณะกรรมการ 
                  เกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําป 2560 
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วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชี ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2560  
 ความเปนมาและเหตุผล : งบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป 2560 สิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
                 ของบริษัทฯ ไดผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และไดรับการตรวจสอบรับรองโดย 
                 ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลววาถูกตอง  โดยสรุปสาระสําคัญไดดังน้ี  

งบการเงินรวม ป 2560 ป 2559 
สินทรัพยรวม
หน้ีสินรวม 
รายไดรวม 
กําไรสุทธิ 
กําไรตอหุน 

10,018.2 ลานบาท
5,232.9 ลานบาท 
3,653.6 ลานบาท 
466.9  ลานบาท 
0.93 บาท/หุน 

8,611.4 ลานบาท 
4,061.5 ลานบาท 
3,371.3 ลานบาท 
429.7  ลานบาท 
0.86  บาท/หุน 

         โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในรายงานประจําป 2560 ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม 
              ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 
                   วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทาน และผูสอบบัญชีไดตรวจสอบรับรองแลว 

 
วาระที ่4 : พิจารณาอนุมัติการเปล่ียนแปลงนโยบายการจายเงินปนผล 
   ความเปนมาและเหตุผล : ตองการใหการจายเงินปนผลสะทอนกับความเปนจริงทางธุรกิจ โดยปจจุบัน บริษัทมีการ 

   ขยายกิจการในตางประเทศมากข้ึน ทําใหความสามารถและโครงสรางในการจายเงินปนผลดังกลาวเปล่ียนไป 
   จากเดิม เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูถือหุน 
  นโยบายเดิม  : กําหนด จายเงินปนผลไมเกินรอยละ 60 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดของบริษัท (งบเฉพาะกิจการ) 
  นโยบายใหม  : กําหนด จายเงินปนผลไมเกินรอยละ 60 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดของบริษัท (งบรวม) 

                   ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบใหเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการเปล่ียนแปลงนโยบาย   
 การจายเงินปนผล 
 
วาระที ่5 : พิจารณาจัดสรรกําไรประจําป 2560 และการจายเงินปนผล 
 ความเปนมาและเหตุผล : เน่ืองจากบริษัทไดจัดสรรกําไรไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายครบถวนแลว 
                 และในปน้ีบริษัทมีกําไรสุทธิ (งบรวม) หลังหักภาษีเงินได 466.9 ลานบาท นโยบายการจายเงินปนผล 
                  ของบริษัทฯ กําหนดจายเงินปนผลไมเกนิรอยละ 60 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดของบริษัท (งบรวม) 
 แตท้ังน้ีนโยบายดังกลาวยังมีความไมแนนอน เน่ืองจากตองรออนุมัติจากท่ีประชุมผูถอืหุนกอน 
                  บริษัท จึงพิจารณาจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2560 ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2560 
 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุนละ 0.52 บาท หรือคิดเปนอัตราสวน รอยละ 55.7 ของกําไรสุทธิ  
   รวมเปนเงิน 260.0 ลานบาท  

   บริษัทฯ กําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนและสิทธิในการรับเงินปนผล (Record Date) ใน   
วันศุกร ท่ี 7 มีนาคม 2561 และกําหนดจายเงินปนผล ในวันท่ี 10 พฤษภาคม 2561 
โดยมีตารางการจายเงินปนผลของป 2560 และป 2559 ดังน้ี              
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รายละเอียดการจายเงินปนผล
 

ป 2560
(ตามนโยบายใหม) 

ป 2560  
(ตามนโยบายเดิม) 

ป 2559

1. กําไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) 
    กําไรสุทธิ (งบรวม) 

408.8 ลานบาท
466.9 ลานบาท 

408.8 ลานบาท 
466.9 ลานบาท 

423.0 ลานบาท
429.7 ลานบาท 

2. จํานวนหุน 500 ลานหุน 500 ลานหุน 500 ลานหุน
3. เงนิปนผลจายอัตราตอหุน 0.52 บาท 0.52 บาท 0.45 บาท
4. รวมเปนเงินปนผลจายท้ังสิ้น 260.0 ลานบาท 260.0 ลานบาท 225.0 ลานบาท
5. สัดสวนการจายเงินปนผล รอยละ 55.7 รอยละ 63.6 รอยละ 53.2

 แตท้ังน้ีนโยบายดังกลาวยังมีความไมแนนอน เน่ืองจากตองรออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนกอน 
 ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวาท่ีประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติ 
 การจายปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2560 ใหแกผูถือหุนของบริษัท จํานวน 500 ลานหุน 
 ในอัตราหุนละ 0.52 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 260.0 ลานบาท คิดเปนรอยละ 55.7 ของกําไรสุทธิ  
                   หลังหักภาษีเงินไดของบริษัท (งบรวม) ซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลท่ีกําหนดไว โดยกําหนด 
                   จายเงินปนผลในวันท่ี 10 พฤษภาคม 2561 
 

วาระที่ 6: พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ และเลือกต้ังกรรมการใหม 1 ทาน 
6.1) พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ 

 ความเปนมาและเหตุผล :  เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และขอบังคับของบริษัทฯ  
 ขอ 18 ซึ่งกําหนดใหกรรมการออกจากตําแหนงอยางนอยหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด ถาจํานวน 
 กรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวนหน่ึงในสาม ซึ่งในการ 
 ประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังน้ีมีกรรมการที่ตองออกตามวาระ จํานวน 3 ทาน ดังน้ี  

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 
เชิญใหผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัทฯ รวมท้ัง
เสนอวาระตางๆ แตไมมีผูถือหุนทานใดเสนอชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเขามายังบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯไดเสนอ
ใหเลือกต้ังกรรมการ 3 ทาน ท่ีพนจากตําแหนงตามกําหนดวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงตออีกวาระ ประกอบดวย 

1.     นางสาวอรพินธุ ชาติอัปสร  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
2.     นางสาวปฐมา พรประภา  กรรมการผูจัดการ/ ประธานกรรมการบริหาร 
3.     นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา  กรรมการ/ กรรมการบริหาร 

 (โดยประวัติกรรมการแตละทานสามารถดูไดในเอกสาร  ประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 6.1)    
ความเห็นของคณะกรรมการ : บุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือในคร้ังน้ี ไดผานกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัท
แลววามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และคณะกรรมการไดพิจารณาแลววาบุคคลท่ีจะเสนอชื่อใหเปน
กรรมการอิสระจะสามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระและเปนไปตามหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของ 
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ดังน้ันจึงเห็นสมควรเสนอผูถือหุนเพ่ือเลือกต้ัง กรรมการท่ีตองออกตามวาระจํานวน 3 ทานในปน้ีกลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหน่ึง ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาฯไดพิจารณาคัดเลือก ท้ังน้ีกรรมการที่มีสวนไดเสียในเร่ือง
น้ีไมไดออกเสียงลงคะแนน 
6.2) พิจารณาเลือกต้ังกรรมการใหม 1 ทาน  
ความเปนมาและเหตุผล :  เน่ืองจากมีกรรมการ 1 ทานท่ีออกตามวาระ คือ  

                         1.   นางสาวเพ็ญจันทร กลิ่นบุนนาค กรรมการ/กรรมการบริหาร 
ซึ่งกรรมการไมประสงคขอตอวาระการเปนกรรมการของบริษัท และจากการไมตอวาระของกรรมการบริษัทในคร้ังน้ี เปนผลให
ตําแหนงกรรมการบริหารวางลงดวย 
คณะกรรมการสรรหาฯจึง ไดเสนอชื่อบุคคล 1 ทานเขามาเปนกรรมการของบริษัท ดังน้ันคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติใหเสนอ
ตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาแตงต้ังบุคคล 1 ทาน เปนกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัท ดังรายช่ือตอไปน้ี 

        1.    นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย                 กรรมการ/ กรรมการบริหาร          
 (โดยประวัติกรรมการแตละทานสามารถดูไดในเอกสาร  ประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 6.2)   
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถอืหุนพิจารณาแตงต้ัง นายประสิทธิ ์ไทรนนทรีย  
เปนกรรมการ/ กรรมการบริหาร ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาฯไดพิจารณาคัดเลือก  
ท้ังน้ีกรรมการที่มีสวนไดเสียในเร่ืองน้ีไมไดออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 7 : พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2561 
ความเปนมาและเหตุผล :  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ของบร ิษัทไดพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการโดยกล่ันกรองและพิจารณา อยางละเอียดถึงความเหมาะสมประการตางๆ โดยเปรียบเทียบอางอิง 

   จากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของ 
    บริษัท เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไมเกิน 3,000,000 บาท ดังน้ี    

องคประกอบคาตอบแทน ป 2561 (ปที่เสนอ) ป 2560 
วงเงินท่ีเสนอ 3,000,000 บาท 3,000,000 บาท 

1. คาตอบแทนของกรรมการ 
    คาเบี้ยประชุมเฉพาะคร้ังท่ีมาประชุม     
    - กรรมการ 

 
40,000 บาท/คน/คร้ัง 

 
 

40,000 บาท/คน/คร้ัง 
2. คาตอบแทนของกรรมการชุดยอย :  
   กําหนดจายคาเบี้ยประชุมเปนรายคร้ังเฉพาะคร้ังท่ีมาประชุม 
    (คณะกรรมการชุดยอย 2 ชุด ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนด    
    คาตอบแทนกรรมการ) 
    - ประธานกรรมการชุดยอย 
    - กรรมการชุดยอย 

45,000 บาท/คน/คร้ัง
40,000 บาท/คน/คร้ัง 

45,000 บาท/คน/คร้ัง
40,000 บาท/คน/คร้ัง 

3. สิทธิประโยชนอื่น ไมมี ไมมี 
         ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด  
            คาตอบแทนกรรมการแลว เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2561 
        ตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
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วาระที่ 8 : พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2561 
 ความเปนมาและเหตุผล :  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเลือกผูสอบบัญชีของบริษัท จํานวน 3 ราย   
 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเปนอิสระของผูสอบบัญชี และไดพิจารณาคาตอบแทนของผูสอบ 
    บัญชีรวมท้ังไดใหความเห็นเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนุมัติแตงต้ัง นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล  
                หรือนายเมธี รัตนศรีเมธาหรือนายพิศิษฐ  ชีวะเรืองโรจน จากบริษัทเอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด  
    ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทในปท่ีผานมา เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย ประจําป 2561  
    และขออนุมัติคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2561 (ปท่ีเสนอ) เปนจํานวน 3,040,000 บาท  
          ซึ่งนอยกวา ป 2560 ท่ีมีการจายคาตอบแทนผูสอบบัญชีท่ี 3,160,000 บาท 
 ความเห็นของคณะกรรมการ: โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได 
 พิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหแตงต้ังผูสอบบัญชีจาก บริษัท 
 เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด ตามรายชื่อตอไปน้ี เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย ประจําป  
 2561 โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงตอไปน้ีเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงิน 
 ของบริษัทฯ 

1. นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 5389 หรือ 
     (เปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 4 ปติดตอกัน ในป 2557-2560)  
2.  นายเมธี รัตนศรีเมธา   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  3425 หรือ        
     (เปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย ในป 2550 และเปนระยะเวลา 5 ปติดตอกัน 
     ในป 2552-2556)  
3.  นายพิศิษฐ ชีวะเรืองโรจน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  2803  

                            (ยังไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)     
 

ผูสอบบัญชีตามรายชื่อท่ีเสนอมาน้ัน ไมมีความสัมพันธหรือมีสวนไดเสียกับบริษัท/ บริษัทยอย/ ผูบริหาร/  
ผูถือหุนรายใหญหรือผูท่ีเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและ 
แสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ 
 

                 คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุน 
                 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย ประจําป 2561 เปนจํานวนเงิน                  
                 3,040,000 บาท บาท ซึ่งนอยกวา ป 2560 ท่ีมีการจายคาตอบแทนการสอบบัญชี (Audit service) ท่ี  
                 3,160,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 
คาตอบแทนของผูสอบบัญช ี

ป 2561 (ปท่ีเสนอ) ป 2560 (จายจริง)
บริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด บริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด

 คาสอบบัญชี   คาบริการอื่น   คาสอบบัญช ี     คาบริการอืน่
คาสอบบัญชีของบริษัท ฐิติกร จํากดั (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 : พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุนกูของบริษัท 
ความเปนมาและเหตุผล : เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินงานและมีผลกระทบกับการดําเนินธุรกิจนอยท่ีสุด จึง
ขออนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุนกูของบริษัทฯ วงเงินรวมไมเกิน 600 ลานบาท ตามรายละเอียดท่ีปรากฏใน
เอกสาร (เอกสารแนบสําหรับวาระท่ี 9) 

                ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบใหเสนอท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติออกและเสนอ  
ขายหุนกูของบริษัทฯ วงเงินรวมไมเกิน 600 ลานบาท  

 
  วาระที่ 10 : พจิารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 
  ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรใหจัดวาระการประชุมน้ีไวในกรณีมีผูตองการ  
                 เสนอเร่ืองใดเขาพิจารณา  

 
 อน่ึง บริษัทฯ กําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนและสิทธิในการรับเงินปนผล (Record Date) ในวันศุกร 
ท่ี 7 มีนาคม 2561 ท้ังน้ี สิทธิในการรับเงินปนผลดังกลาว ยังมีความไมแนนอนเน่ืองจากตองรอการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนกอน        
   
 จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน และหากผูถือหุนทานใดประสงคจะ
มอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน  โปรดกรอกขอความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะท่ีแนบมา
พรอมกันน้ีใหครบถวนสมบูรณ พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนของผูมอบฉันทะ และสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล(กรณีเปนนิติ
บุคคล) ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง โดยขอความรวมมือ โปรดสงมายังบริษัทฯ ภายในวันท่ี 20 เมษายน 2561 เพ่ืออํานวยความสะดวก
ในการตรวจสอบเอกสารหรือมอบใหผูรับมอบฉันทะของทานนํามาแสดงตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯกอนเร่ิมประชุม โดยบริษัทฯจะ
เปดรับลงทะเบียนต้ังแตเวลา 12.00 น. เปนตนไป  
 ท้ังน้ี เพ่ือใหทานผูถือหุนไดรับประโยชนสูงสุดจากการประชุม และเปนการรักษาสิทธิของผูถือหุน หากมีคําถามท่ี 
ตองการใหบริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระท่ีเสนอครั้งน้ี สามารถสงคําถามลวงหนาไดท่ี  
http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/contact_ir.html หรือโทรสารหมายเลข 02-3183339 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ     
    

                                               ขอแสดงความนับถือ 
                                                                                                                   
 
 

            
             (นางสาวปฐมา พรประภา)  

                             กรรมการผูจัดการ  


