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เลขที่   TTW/418/14   

             8 ธันวำคม 2557 
 

เรื่อง เชิญประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน) 

ส่ิงที่ส่งมำด้วย 1.  ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2557 
2.  รำยละเอียดกำรว่ำจ้ำง บริษัท ช.กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน) เป็นผู้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำรก่อสร้ำง    

โรงผลิตน้ ำประปำแห่งที่ 2 เพื่อขยำยก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำในพื้นที่ สมุทรสำคร -นครปฐม ให้กับ 
บริษัท ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน) 

3.  รำยละเอียดกำรว่ำจ้ำง บริษัท ช.กำรชำ่ง จ ำกัด (มหำชน) เป็นผู้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำรขยำยก ำลัง
กำรผลิตน้ ำประปำในพ้ืนท่ี ปทุมธำน-ีรังสิต ให้กับ บริษัท ประปำปทุมธำนี จ ำกัด  

4.  ข้อบังคับบริษัทส่วนท่ีเกี่ยวกับกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ขั้นตอนกำรเข้ำประชุมและ 
     วิธีกำรลงคะแนนเสียง 

  5.  ข้อมูลกรรมกำรอิสระท่ีเป็นผู้แทนรับมอบฉันทะในกำรประชุม 
  6.  แบบฟอร์มกำรลงทะเบียน ขั้นตอนกำรเข้ำร่วมประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น และวิธีกำรลงคะแนนเสียง 

         7.  เอกสำรหรือหลักฐำนแสดงควำมเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเขำ้ร่วมประชมุ 
  8.  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.แบบ ข.และแบบ ค. (ขอแนะน ำให้ใช้แบบ ข.) 
  9.  แผนท่ีแสดงสถำนท่ีประชุม 
 

ด้วยคณะกรรมกำรบริษัท  ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน) ในกำรประชุมครั้งที่  5/2014 เมื่อวันท่ี 14 ตุลำคม 2557 ได้มี
มติให้จัดประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เพื่อพิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ในวันจันทร์ที่ 22 ธันวำคม 2557 เวลำ  
14.00 น. ณ ห้องอโนมำแกรนด์ โรงแรมอโนมำ เลขท่ี 99 ถนนรำชด ำร ิเขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร เพื่อพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ 
ตำมระเบียบวำระกำรประชุมดังนี้ 

 

ระเบียบวาระที่ 1      พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 
 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 
14 มีนำคม 2557 และได้จัดส่งส ำเนำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวให้ตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกระทรวงพำณิชย์ภำยในเวลำที่กฎหมำยก ำหนดพร้อมทั้งเผยแพร่ทำง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ได้แนบส ำเนำรำยงำนกำรประชุมฯ มำพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมในครั้งนี้ ปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 1 

ความเห็นของคณะกรรมการ  :     คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2557 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 14 มีนำคม 2557 ได้มีกำรบันทึกไว้อย่ำงถูกต้องครบถ้วน จึง
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นรับรองรำยงำนกำรประชุมฯ ดังกล่ำว  

การลงมติ  :   วำระน้ีต้องผ่ำนมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึง่มำประชมุและออกเสียง
ลงคะแนนตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 

 

          บริษัท ทีทีดับบลิว จ ำกััด มหาำน)  

        TTW Public Company Limited 
 

30/130  หมู่ที่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5  ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน นครปฐม 73210 

30/130 Moo 12, Buddha Monthon 5 Rd., Rai Khing, Sampran, Nakhon Pathom 73210 

Tel. (662)881-7526 Fax: (662)420-6064 

www.ttwplc.com 
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ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลประจ าปี 2557 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล    : ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 คณะกรรมกำรอำจจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผู้ถือ
หุ้นได้เป็นครั้งครำวเมื่อเห็นว่ำบริษัทฯ มีผลก ำไรสมควรพอที่จะท ำเช่นนั้น และรำยงำนให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 4/2014 เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2557 มีมติให้

จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลในอัตรำหุ้นละ 0.30 บำทรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 1,197 ล้ำนบำท 

จำกผลกำรด ำเนินงำนระหว่ำงเดือนมกรำคม-มิถุนำยน 2557 โดยมีรำยละเอียดของกำร

จ่ำยเงินปันผล คือ 
1.   ก ำไรของกิจกำรท่ีได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ในอัตรำหุ้นละ 0.299 บำท 

รวมเป็นเงิน 1,193,010,000 บำท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดำไม่ถูกหักภำษีเงิน
ได้ ณ ที่จ่ำย และไม่สำมำรถขอเครดิตภำษีคืนเงินปันผลได้ 

2.   ก ำไรของกิจกำรที่เสียภำษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรำร้อยละ 20 ในอัตรำหุ้นละ 0.001
บำท รวมเป็นเงิน 3,990,000 บำท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดำถูกหักภำษีเงินได้ 
ณ ที่จ่ำยร้อยละ 10 และสำมำรถน ำไปขอเครดิตภำษีคืนเงินปันผลได้ 
โดยบริษัทฯ ได้จ่ำยเงินปันผลแล้วเมื่อวันท่ี 12 กันยำยน 2557 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นสมควรรับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล ซึ่งบริษัทฯ มี
ก ำไรของกิจกำรท่ีได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) และก ำไรของกิจกำรที่เสีย
ภำษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรำร้อยละ 20 จำกผลกำรด ำเนินงำนระหว่ำงเดือนมกรำคม-
มิถุนำยน 2557 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำหุ้นละ 0.30 บำทเป็นจ ำนวนเงิน 1,197 ล้ำนบำท  

การลงมติ :               วำระน้ีไม่ต้องลงมติ เนื่องจำกเป็นกำรรำยงำนให้ผู้ถือหุ้นรับทรำบ 
 

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) (“ช.การช่าง”) เป็น
ผู้ด าเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงผลิตน  าประปาแห่งที่สอง เพื่อขยาย
ก าลังการผลิตน  าประปาในพื นที่  สุมทรสาคร-นครปฐม 

 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : จำกประมำณกำรควำมต้องกำรใช้น้ ำในอีก 20 ปีข้ำงหน้ำ พบว่ำควำมตอ้งกำรใชน้้ ำมกีำร
เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง และมีควำมเป็นไปได้ที่บริษัทฯ จะจ่ำยน้ ำเต็มก ำลังกำรผลิต 
440,000 ลบ.ม./วัน ในช่วงปลำยปี 2558 อีกทั้งควำมต้องกำรใช้น้ ำส่วนใหญ่จะอยู่ใน
พื้นที่อ ำเภอเมือง อ ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสำคร (ทำงตอนใต้ของพื้นที่ให้บริกำร
ของบริษัทฯ) บริษัทฯ จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องสร้ำงสถำนีสูบน้ ำดิบและโรงผลิต
น้ ำประปำแห่งที่ 2 ในพื้นที่สมุทรสำคร-นครปฐม โดยกำรก่อสร้ำงงำนโครงสร้ำงเพื่อ
รองรับกำรขยำยก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำประมำณ 400,000 ลบ.ม./วัน ในอนำคต โดยมี
ก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำเริ่มต้นที่ 100,000 ลบ.ม./วัน รวมถึงงำนปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับ
กำรได้รับสิทธิประโยชน์จำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) บริษัทฯ จึงมี
วัตถุประสงค์จะเข้ำท ำสัญญำ Engineering Procurement and Construction : EPC กับ 
บริษัท ช.กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน) (“ช.กำรช่ำง”)ให้เป็นผู้ก่อสร้ำง จัดหำและติดตั้ง
อุปกรณ์ให้กับโรงผลิตน้ ำประปำแห่งที่ 2 โดยมีมูลค่ำตอบแทนกำรว่ำจ้ำง ช.กำรช่ำงใน
ครั้งนีจ้ ำนวน 2,903.7 ล้ำนบำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 
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ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมกำรซึ่งไม่รวมกรรมกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พิจำรณำรำยละเอียดของรำยกำร 
รวมถึงได้ว่ำจ้ำงที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ บริษัท ทริปเปิ้ล เอ พลัส แอดไวเซอรี่ จ ำกัด 
เพื่อแสดงควำมเห็นเกี่ยวกับควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรและควำมเหมำะสมของรำคำ
ยุติธรรม เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 
1/2557 พิจำรณำอนุมัติให้บริษัทฯ ท ำรำยกำรว่ำจ้ำง บริษัท ช.กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน) 
เป็นผู้ด ำเนินกำรโครงกำรก่อสร้ำงโรงผลิตน้ ำประปำแห่งที่สอง เพื่อขยำยก ำลังกำรผลิตใน
พื้นที่สุมทรสำคร-นครปฐม เนื่องจำก ช.กำรช่ำง มีศักยภำพ มีควำมรู้ควำมช ำนำญในกำร
ก่อสร้ำง และมีประสบกำรณ์ในกำรเป็นผู้จัดหำ ออกแบบ ติดตั้งอุปกรณ์เป็นที่น่ำพอใจใน
กำรก่อสร้ำง อีกทั้ง มีฐำนะทำงกำรเงินที่มั่นคง โดยสำมำรถท ำกำรก่อสร้ำงให้งำนแล้ว
เสร็จภำยในก ำหนดเวลำและงบประมำณที่แน่นอน และได้ผลงำนที่มีคุณภำพ อีกทั้ง 
มูลค่ำสัญญำในกำรว่ำจ้ำง ช.กำรช่ำง ได้เสนอรำคำเป็นจ ำนวนเงิน 2,903.7 ล้ำนบำท 
เมื่อเปรียบเทียบกับรำคำที่บริษัท เอพซิลอน จ ำกัด ที่ปรึกษำทำงด้ำนวิศวกรรมอิสระ ซึ่ง
เป็นบุคคลภำยนอกที่มีควำมน่ำเชื่อถือได้ ประเมินรำคำก่อสร้ำงไว้ที่ 2 ,916 ล้ำนบำท 
พบว่ำรำคำที่ ช. กำรช่ำงเสนอมำนั้นต่ ำกวำ่ ดังนั้นรำคำที่ ช .กำรช่ำงเสนอจึงเป็นรำคำที่มี
ควำมสมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขเป็นไปตำมธุรกิจปกติ 

การลงมติ  :   วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 

 

ระเบียบวาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) (“ช.การช่าง”) เป็น
ผู้ด าเนินการก่อสร้างโครงการขยายก าลังการผลิตน  าประปาในพื นที่ปทุมธานี-
รังสิต ของบริษัท ประปาปทุมธานี จ ากัด 

 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  บริษัท ประปำปทุมธำนี จ ำกัด (“ประปำปทุม”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มีก ำลังกำร
ผลิตน้ ำประปำในระบบผลิตน้ ำประปำปัจจุบันจ ำนวน 388,000 ลบ.ม./วัน จำกกำรศึกษำ
ปริมำณควำมต้องกำรใช้น้ ำประปำพบว่ำ ภำยในเวลำอันใกล้นี้จะมีปริมำณกำรใช้
น้ ำประปำในพื้นที่สูงกว่ำควำมสำมำรถในกำรผลิตน้ ำประปำที่ประปำปทุมมีอยู่ เพื่อลด
ผลกระทบจำกกำรขำดแคลนน้ ำประปำในอนำคต ประปำปทุมจึงจะด ำเนินกำรก่อสร้ำง
โครงกำรขยำยก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำเพิ่มขึ้นอีก 100,000 ลบ.ม./วัน ส ำหรับในอนำคต 
เพื่อให้สำมำรถเริ่มต้นจ่ำยน้ ำให้แก่ผู้ใช้น้ ำได้ทันกับปริมำณควำมต้องกำรใช้น้ ำในพื้นที่       
ที่เพิ่มขึ้น เริ่มต้นที่ 57,000 ลบ.ม./วัน โดยจะเข้ำท ำสัญญำ Engineering Procurement 
and Construction : EPC กับบริษัท ช.กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน) ให้เป็นผู้ก่อสร้ำง จัดหำ
และติดตั้งอุปกรณ์ให้กับโรงผลิตน้ ำประปำปทุมธำนี โดยมีมูลค่ำตอบแทนกำรว่ำจ้ำง        
ช.กำรช่ำงในโครงกำรน้ีจ ำนวน 367.1 ล้ำนบำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)  

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมกำรซึ่งไม่รวมกรรมกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พิจำรณำรำยละเอียดของกำรเข้ำท ำ
รำยกำรรวมถึงได้ว่ำจ้ำงที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ บริษัท ทริปเปิ้ล เอ พลัส แอดไวเซอรี่ 
จ ำกัด เพื่อแสดงควำมเห็นเกี่ยวกับควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรและควำมเหมำะสม
ของรำคำยุติธรรม เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือ
หุ้นครั้งที่ 1/2557 พิจำรณำอนุมัติให้ ประปำปทุม ท ำรำยกำรว่ำจ้ำง บริษัท ช.กำรช่ำง 
จ ำกัด (มหำชน) เป็นผู้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำรขยำยก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำในพื้นที่
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ปทุมธำนี-รังสิต เนื่องจำก ช.กำรช่ำง มีศักยภำพ มีควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรก่อสร้ำง 
และมีประสบกำรณ์ในกำรเป็นผู้จัดหำ ออกแบบ ติดตั้งอุปกรณ์เป็นที่น่ำพอใจในกำร
ก่อสร้ำง อีกทั้ง มีฐำนะทำงกำรเงินที่มั่นคง โดยสำมำรถก่อสร้ำงแล้วเสร็จภำยใน
ก ำหนดเวลำและงบประมำณที่แน่นอน และได้ผลงำนท่ีมีคุณภำพ อีกทั้ง มูลค่ำสัญญำใน
กำรว่ำจ้ำง ช.กำรช่ำง ได้เสนอรำคำเป็นจ ำนวนเงิน 367.1ล้ำนบำท เมื่อเปรียบเทียบกับ
รำคำที่บริษัท เอพซิลอน จ ำกัด ท่ีปรึกษำทำงด้ำนวิศวกรรมอิสระ ซึ่งเป็นบุคคลภำยนอกที่
น่ำเชื่อถือ ได้ประเมินรำคำก่อสร้ำงไว้ที่ 378.3 ล้ำนบำท พบว่ำรำคำที่ ช.กำรช่ำง เสนอมำ
นั้นต่ ำกว่ำ ดังนั้นรำคำที่ ช.กำรช่ำง เสนอมำจึงเป็นรำคำที่มีควำมสมเหตุสมผลและ           
มีเงื่อนไขเป็นไปตำมธุรกิจปกติ   

การลงมติ  :   วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 

  

ระเบียบวาระที่ 5          พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

บริษัทฯ ใคร่ขอเรียนว่ำ คณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุม และออกเสียง
ลงคะแนนในกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลำคม 2557 และให้รวบรวมรำยชื่อตำมมำตรำ 
225 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 31 ตุลำคม 2557  
 จึงขอเรียนเชิญท่ำนผู้ถือหุ้นบริษัท ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน) เข้ำร่วมประชุมตำมวันเวลำและสถำนท่ีดังกล่ำว และ
เพื่อให้กำรลงทะเบียนเข้ำประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 สะดวกและรวดเร็ว บริษัทฯ ได้จัดให้มีกำรลงทะเบียนและ
ตรวจสอบเอกสำรผู้เข้ำร่วมประชุม ตั้งแต่เวลำ 12.00 น.เป็นต้นไปจนถึงเวลำเริ่มประชุม โดยบริษัทฯ จะด ำเนินกำรประชุม
ตำมข้อบังคับบริษัทฯ ส่วนท่ีเกี่ยวกับกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นและขั้นตอนกำรเข้ำประชุมและวิธีกำรลงคะแนนเสียงปรำกฏ
ตำม ส่ิงที่ส่งมำด้วย 4 หำกท่ำนไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะแก่ผู้รับมอบฉันทะให้เข้ำร่วมประชุม
ตำมแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะปรำกฎตำม ส่ิงที่ส่งมำด้วย 8 และหำกท่ำนผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระ
ของบริษัทฯ ท่ำนสำมำรถแต่งตั้ง นำยเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ประธำน
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และกรรมกำรบรรษัทภิบำลเป็นผู้รับมอบฉันทะรำยละเอียดประวัติปรำกฎตำม ส่ิงที่ส่งมำด้วย 5 

เพื่อให้กำรด ำเนินกำรประชุมเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยในกรณีท่ีมีกำรมอบฉันทะ กรุณำส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อม
ติดอำกรแสตมป์ 20 บำทมำยังบริษัทฯ หรือทำงโทรสำรหมำยเลข 0-2420-6064 ภำยในวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวำคม 2557 
และขอให้ท่ำนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดน ำเอกสำรแบบฟอร์มกำรลงทะเบียนปรำกฎตำม ส่ิงที่ส่งมำด้วย 6 มำแสดง
เพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย ผู้ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบเอกสำรหรือหลักฐำนแสดงควำมเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือ
หุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมปรำกฎตำม ส่ิงที่ส่งมำด้วย 7   

ทั้งนี้ เพื่อให้ท่ำนผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจำกกำรประชุม รวมทั้งเป็นกำรรักษำสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หำกผู้
ถือหุ้นมีค ำถำมที่ต้องกำรให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวำระที่น ำเสนอในครั้งนี้ สำมำรถจัดส่งค ำถำมล่วงหน้ำได้ที่ 
www.ttwplc.com โทร 0-2811-7526, 0-2811-7528 ต่อ1106 อนึ่งบริษัทฯ ได้แนบแผนที่แสดงสถำนที่ประชุมมำพร้อมกันนี้
ปรำกฎตำม ส่ิงที่ส่งมำด้วย 9 
 

จึงขอเรียนเชิญท่ำนผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมตำมวันเวลำและสถำนท่ีดังกล่ำวข้ำงต้น 
 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 

 

 (ดร.ทนง พิทยะ) 
 ประธำนกรรมกำรบริษัท  
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