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 中華控股有限公司 
註冊號碼：0107537000122 
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ที่ 2561/03/02 
                                              23  มีนาคม  2561 
 
เรื่อง       เชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 
เรียน      ทานผูถือหุน บริษัท ตงฮ้ัว โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) 
สิ่งที่สงมาดวย 1.   สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 

2. รายงานประจําป 2560 
3. ประวัติของบุคคลที่รับการเสนอช่ือเปนกรรมการบริษัท 
4. คําช้ีแจงวิธีมอบฉันทะและวิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน 
5. ขอบังคับของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวกับการประชุมผูถือหุน 
6. ประวัติกรรมการอิสระที่เปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนและนิยามกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
7. หนังสือมอบฉันทะ จํานวน 3 แบบ 
8. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผูถือหุน 

ดวยคณะกรรมการบริษัท   ตงฮ้ัว โฮลด้ิง  จํากัด (มหาชน)  ในการประชุมครั้งที่ 1/2561   เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561  ไดมีมติ
กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561  ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น.     ณ หองชมัยมรุเชฐ สโมสรทหารบก 
เลขท่ี 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400 

เพ่ือพิจารณารับทราบ และ/หรืออนุมัติเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี 
ระเบียบวาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 และไดสงใหกับ
หนวยงานที่เก่ียวของภายในระยะเวลาที่กําหนด (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่สงมาดวย 1) 

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพ่ือรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
ระเบียบวาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2560 

  ขอเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2560 รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปที่ได
จัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพ่ือรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท 
ประจําป 2560 
ระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณารับทราบคงสิทธิจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิม (RO) ตามมติท่ีประชุมผูถือหุนประจําป 2558 

อนุมัติใหจัดสรรหุนเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิม (RO) และขึ้นเคร่ืองหมายปดสมุดทะเบียนเม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2558 

  ขอเท็จจริงและเหตุผล เน่ืองจากการลงทุนในบริษัทยอย อยูในชวงชลอตัวดานการลงทุนขยายสาขาของบริษัท ดีดี ธัญ

การย จํากัด เพ่ือรอดูผลการดําเนินงานของสาขาท่ีเปดแลวจํานวน 5 สาขา มีการปดสาขาจํานวน 1 สาขา ในป 2559 และอีก 2 สาขาในป 

2560 และหยุดดําเนินธุรกิจดานคาปลีก รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน บริษัทฯ จึงคงสิทธิจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุน

เดิม (RO) ตามมติที่ประชุมผูถือหุนประจําป 2558 อนุมัติจัดสรรหุนเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิม (RO) และขึ้นเครื่องหมายปดสมุดทะเบียน

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพ่ือรับทราบการคงสิทธิจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผู

ถือหุนเดิม (RO) ตามมติที่ประชุมผูถือหุนประจําป 2558 อนุมัติจัดสรรหุนเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิม (RO) และขึ้นเครื่องหมายปดสมุด

ทะเบียนเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 

ระเบียบวาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560  
ขอเท็จจริงและเหตุผล ในป 2560 มีการหยุดดําเนินธุรกิจคาปลีกของบริษัทยอยและมีการปรับโครงสรางบริษัทใหม  

ดังน้ันงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จะแสดงทั้งงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งผานการตรวจสอบจาก
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต และรับรองอยางไมมีเง่ือนไขแลว  รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําป ตามสิ่งที่สงมาดวย 2 ซึ่งสรุปไดดังน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
รายการ จํานวน (ลานบาท) จํานวน (ลานบาท) 

สินทรัพยรวม 1,163.37 1,117.16 
หนี้สินรวม 45.43 10.85 
สวนของผูถือหุน 1,117.94 1,106.31 
รายไดจากการดําเนินงานตอเนื่อง 64.07 27.67 
รายไดจากการดําเนินงานยกเลิก 13.35 - 
รายไดรวม 77.42 27.67 
กําไรสุทธิ (ขาดทุน)สุทธิ (12.07) (12.12) 
กําไร (ขาดทุน) สวนที่เปนของบริษัทใหญ   (10.50) (12.12) 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณา และอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว 

ระเบียบวาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานป 2560 
ขอเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผล  50-60% ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล  แต

เน่ืองจากบริษัท มีผลขาดทุนจากการดําเนินธุรกิจ  จึงของดจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงาน ป 2560 เพ่ือสํารองเงินไวสําหรับ
โครงการท่ีจะลงทุนในอนาคต  
ซึ่งมีรายละเอียดขอมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจายเงินปนผลในปที่ผานมา ดังนี้ 

รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2560(ปที่เสนอ) ป 2559 ป 2558 ป 2557 ป 2556  

1. กําไร (ขาดทุน)สุทธิ (ลานบาท) (12.07) (81.47) (53.05) 19.67 (18.84) 
2. จํานวนหุน  (หนวย : หุน) 965,027,716 965,024,336 965,000,000 965,000,000 610,000,000 
3. กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน (0.01) (0.08) (0.05) 0.04 (0.03) 
4. รวมเงินปนผลจายตอหุน (บาท:หุน) งดจายปนผล งดจายปนผล งดจายปนผล งดจายปนผล งดจายปนผล 
5. รวมเปนเงินปนผลจายทั้งส้ิน (ลานบาท) งดจายปนผล งดจายปนผล งดจายปนผล งดจายปนผล งดจายปนผล 
6. สัดสวนการจายเงินปนผล (รอยละ) งดจายปนผล งดจายปนผล งดจายปนผล งดจายปนผล งดจายปนผล 
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 ความเห็นของคณะกรรมการ      เห็นสมควรนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพ่ือพิจารณาอนุมัติการงดจายเงินปนผลสําหรับผล
การดําเนินงานป 2560  
ระเบียบวาระท่ี 6 พิจารณาแตงต้ังกรรมการ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคาใชจาย
อ่ืนท่ีเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจ ประจําป 2561 

   ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 22 กําหนดใหกรรมการจํานวนหน่ึงในสามตองออกจากตําแหนง
ตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง ทั้งน้ีมีรายนามกรรมการที่พนจากตําแหนงเน่ืองจากออกตามวาระ ดังน้ี 

1. นายปรีชา พรประภา 
2. นายสุพจน จิรไกรศรี 

กระบวนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทไมไดผานคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากปจจุบันบริษัทยังไมมีการแตงต้ัง
คณะกรรมการสรรหา อยางไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทไดรวมกันพิจาณาคุณสมบัติในดานตาง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมดานคุณวุฒิ 
ประสบการณ และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงที่ผานมา  รายละเอียด
ประวัติของกรรมการที่ไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการอีกวาระหน่ึง ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 3  

ทั้งน้ีคณะกรรมการไดกําหนดคาตอบแทน (เบี้ยประชุม) ประจําป 2561   โดยมีขอมูลเปรียบเทียบคาตอบแทนในปที่ผานมาดังน้ี 
 

คาตอบแทน  
ป 2561 (ปที่เสนอ) 
(ตอคร้ัง/ตอทาน) 

ป 2560 
(ตอคร้ัง/ตอทาน) 

เบี้ยประชุม คาใชจายอื่นๆ เบี้ยประชุม คาใชจายอื่นๆ 
คณะกรรมการบริษัท 

- กรรมการ  
- รองประธานกรรมการ 
- ประธานกรรมการ  

คณะกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการ 
- ประธานกรรมการ 

 
10,000.00 
10,000.00 

รับเพิ่มอีกรอยละ 25 
 

5,000.00 
รับเพิ่มอีกรอยละ 25 

 
ตามที่จายจริง 
ตามที่จายจริง 
ตามที่จายจริง 

 
ตามที่จายจริง 
ตามที่จายจริง 

 
10,000.00 
10,000.00 

รับเพิ่มอีกรอยละ 25 
 

5,000.00 
รับเพิ่มอีกรอยละ 25 

 
ตามที่จายจริง 
ตามที่จายจริง 
ตามที่จายจริง 

 
ตามที่จายจริง 
ตามที่จายจริง 

ความเห็นของคณะกรรมการ      เห็นสมควรนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพ่ือพิจารณาแตงต้ังกรรมการตรวจสอบท่ีออกตาม
วาระ จํานวน 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึง  และกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําป 2561 

1. เบี้ยประชุมกรรมการ 10,000 บาทตอครั้ง  โดยประธานคณะกรรมการบริษัทไดรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละ 25  
2. เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 5,000 บาทตอครั้ง  โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบไดรับเพ่ิมขึ้นอีก      รอยละ 

25 
3. คาใชจายอื่นๆ ที่เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจ ตามจํานวนที่จายจริง และคณะกรรมการบริษัทเห็นวาเหมาะสม 
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 บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)   
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107537000122 

877-881 เจริญกรุง ตลาดนอย สัมพันธวงศ กรุงเทพฯ 

โทร.0-2236-9171-6,0-2236-0143-44 แฟกซ 0-2238-5286 

 TONG HUA  HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED   
PCL.REGISTRATION NO. 0107537000122 

877-881 CHAROENKRUNG RD., TALAD NOI, BANGKOK 

TEL.0-2236-9171-6,0-2236-0143-44 FAX: 0-2238-5286 

 中華控股有限公司 
註冊號碼：0107537000122 

泰京石龍軍路達� 仔八七七至八一一號 

電話：0-2236-9171-6,0-2236-0143-44   傳真：0-2238-5286 
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 ระเบียบวาระท่ี 7       พิจารณาแตงต้ังและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2561 
ขอเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการไดพิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหแตงต้ังบริษัท 

กรินทร ออดิท จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ฯ และบริษัทยอย ประจําป 2561  มีความรูความสามารถในการปฎิบัติหนาที่และให
คําปรึกษาโดยเฉพาะมาตราฐานบัญชีใหมไดเปนอยางดี และเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย ต้ังแตป 2557 ถึงปจจุบัน 
รวมระยะเวลาการเปนผูสอบบัญชี 5 ปรวมปปจจุบัน  โดยบริษัท  กรินทร  ออดิท  จํากัด ไดกําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดหน่ึงตอไปน้ี  
เปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย  

1. นายเจษฎา หังสพฤกษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3759 
2. นางสาวกรรณิการ วิภาณุรัตน   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  7305 
3. นายจิโรจ  ศิริโรโรจน   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  5113 

ผูสอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอมา  ไมมีลักษณะความสัมพันธหรือมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ และบริษัทยอย ผูบริหาร หรือผู

ถือหุนรายใหญ  แตอยางใด  โดยมีคาสอบทาน และตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับรอบป 2561  เปนจํานวนเงิน

รวม 2,140,000 บาท  และในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวขางตน ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหบริษัท กรินทร ออดิท จํากัด จัดหา

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสํานักงานทําหนาที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทแทนผูสอบบัญชี

ดังกลาวได โดยมีขอมูลเปรียบเทียบคาสอบบัญชีในปที่ผานมาดังน้ี 

 
คาสอบบัญชี 

ป 2561 
(ปที่เสนอ) 

(งบการเงินรวม) 

ป 2560 
(งบการเงินรวม) 

ป 2559 
(งบการเงินรวม) 

ป 2558  
 (งบการเงินรวม) 

คาสอบบัญชี 2,140,000.00 2,032,000.00 2,210,000.00 2,370,000.00 

หมายเหตุ คาใชจายอื่นๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบบัญชีสํานักงานจะเรียกเก็บตางหากจากคาสอบบัญชีตามจํานวนที่จายจริง 
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน พิจารณาอนุมัติแตงต้ัง บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด  เปน

ผูสอบบัญชีของบริษัท ฯ  โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดหน่ึงตอไปน้ี  เปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของ
บริษัทฯ   

1. นายเจษฎา หังสพฤกษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3759 
2. นางสาวกรรณิการ วิภาณุรัตน   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  7305 
3. นายจิโรจ  ศิริโรโรจน   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  5113 

และในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวขางตน ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหบริษัท กรินทร  ออดิท จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่น
ของสํานักงานทําหนาที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทแทนผูสอบบัญชีดังกลาวได และเห็นควรพิจารณา
อนุมัติคาสอบบัญชี สําหรับรอบป 2561 เปนจํานวนเงินรวม 2,140,000 บาท  
ระเบียบวาระท่ี 8       พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4    
 เพ่ือใหสอดคลองกับการจดทะเบียนลดทุน 

ขอเท็จจริงและเหตุผล เน่ืองจากเดิมบริษัทไดออกหุนสามัญที่จัดสรรไวเพ่ือรองรับการเสนอขายหุนสามัญเพ่ือรองรับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท รุนที่ 1 จัดสรรแลวจํานวน 100,998,983 หุน ซึ่งครบกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 จํานวนใชสิทธิรวม 27,716 หุน  คงเหลือไมไดใชสิทธิ 100,971,267 หุน จึงเสนอใหลดทุนจดทะเบียนจาก
เดิม  1,870,164,321 บาท เปน 1,769,193,054 บาท โดยยกเลิกหุนสามัญเพ่ือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ 
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หุนสามัญของบริษัท รุนที่ 1 จํานวน 100,971,267 หุน มูลคาหุนที่ตราไว หุนละ 1.00 บาท และเพ่ือใหสอดคลองกับการลด
ทุนจึงเสนอใหแกไขหนังสือบริคณหสนธิ  ขอ 4  ของบริษัทเพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย    เปนดังน้ี 

เดิม        ทุนจดทะเบียนจํานวน           1,870,164,321   บาท 
  แบงออกเปน                                                 1,870,164,321      หุน 
  มูลคาหุนละ                                                                  1.00      บาท 
  โดยแยกออกเปน 
  หุนสามัญ                                                      1,870,164,321   หุน 
  หุนบุริมสิทธิ                                                            --  หุน 
          เปน ทุนจดทะเบียนจํานวน                                   1,769,193,054  บาท 
  แบงออกเปน                                                 1,769,193,054  หุน   
  มูลคาหุนละ                                                                  1.00  บาท 
  โดยแยกออกเปน 
  หุนสามัญ                                                      1,769,193,054  หุน 
  หุนบุริมสิทธ ิ    --  หุน 

 ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 
1,870,164,321 บาท เปน 1,769,193,054 บาท และอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจด
ทะเบียน 
ระเบียบวาระที่ 9      พิจารณาและอนุมัติแกไขขอบังคับของบริษัท ขอ 4 โดยระบุหุนของบริษัทเปนหุนชนิดระชื่อ ตาม
ขอบังคับของตลาดหลักทรัพย เรื่อง การรับและเพิกถอนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิหรือหุนกู
เปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ.2560 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560  

ขอเท็จจริงและเหตุผล  ตามที่บริษัทไดไดย่ืนคําขอนําใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ รุนท่ี 2 (TH-
W 2) เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากการพิจารณาขอบังคับ, (ราง) ขอกําหนดสิทธิ และความเห็นของที่
ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวของกับเกณฑคุณสมบัติใบสําคัญแสดงสิทธิ ขอจํากัดการโอน และนาย
ทะเบียนหลักทรัพยแลวนั้น ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเห็นควรใหบริษัทแกไขขอบังคับของบริษัทฯ โดยระบุวาหุนของ
บริษัทเปนหุนชนิดระบุชื่อผูถือ เนื่องจากตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยเรื่อง การรับหลักทรัพยฯ กําหนดคุณสมบัติใหหุน
สามัญท่ีจะขอจดทะเบียนขอ 3 ตองเปนหุนชนิดระบุชื่อผูถือหุน 

เดิม ขอ 4. หุนของบริษัทเปนหุนสามัญ มีมูลคาหุนละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท)  
เปน ขอ 4. หุนของบริษัทเปนหุนสามัญชนิดระบุชื่อผูถือ มีมูลคาหุนละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท)  
 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแกไขขอบังคับของบริษัท ขอ 4 
ของบริษัทเพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยเร่ือง การรับและเพิกถอนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญหรือหุน
บุริมสิทธิหรือหุนกูเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ.2560 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560  

  
 



‐6‐

 
 

ระเบียบวาระท่ี 10      พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 
 
โดยกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนในวันที่ 14 มีนาคม 2561 
 

 จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน เพ่ือใหการลงทะเบียนเขา
ประชุมสะดวกรวดเร็ว บริษัทจัดใหมีการลงทะเบียนผูเขารวมประชุมต้ังแตเวลา 13.00 น. และในกรณีที่ทานผูถือหุนไมสามารถเขา
รวมประชุมดวยตนเอง ประสงคจะมอบฉันทะใหผูอื่นหรือกรรมการอิสระไปรวมประชุมลงคะแนนเสียงแทนโดยใชแบบหนังสือ
มอบฉันทะ รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 7 
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