วันที่

24

กันยายน

2561

ที่ 2561/09/001
เรื่ อง หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ตงฮัว้ โฮลดิ ้ง จํากัด (มหาชน)
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย

1.

สําเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจําปี 2561 วันที่

25 เมษายน 2561

2.

รายละเอียดข้ อกําหนดและเงื่อนไขของการออกและเสนอขายหุ้นกู้

3.

ข้ อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ

4.

เอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่ วมประชุม

5.

คําชี ้แจงวิธีการมอบฉันทะและวิธีปฎิบตั ิในการเข้ าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

6.

แบบฟอร์ มลงทะเบียน (ต้ องนํามาในวันประชุม)

7.

หนังสือมอบฉันทะ

8.

ข้ อบังคับบริษัทและกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

9.

แผนที่ของสถานที่ประชุม

ด้ วยคณะกรรมการบริษัท ตงฮั ้ว โฮลดิ ้ง จํากัด (มหาชน) หรื อ (“บริ ษัท”) ได้ มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 4/2561 เมื่อ
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ให้ จดั ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม2561 เวลา 14.00 น. ณ สโมสรทหารบก
เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 เรื่ องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
‐
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บริ ษทั ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)



TONG HUA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิ ติบุคคล 0107537000122

PCL.REGISTRATION NO. 0107537000122

877-881 เจริ ญกรุ ง ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์ กรุ งเทพฯ

877-881 CHAROENKRUNG RD., TALAD NOI, BANGKOK

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

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
泰京石龍軍路達叻仔八七七至八一一號
電話：0-2236-9171-6,0-2236-0143-44 傳真：0-2238-5286

วาระที่ 2 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ได้ จดั ขึ ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยมีสําเนา

รายงานการประชุมตามที่แนบมา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น

ประจําปี 2561 ได้ จดั ขึ ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้ บนั ทึกการประชุมอย่างถูกต้ องตามความเป็ นจริ ง จึงเห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
การลงมติ

วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3พิจารณาอนุมัตอิ อกหุ้นกู้ทกุ ประเภทและรู ปแบบ (มีหลักประกันและไม่ มีหลักประกัน) วงเงินรวมไม่ เกิน 2,000 ล้ าน
บาท
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการได้ เ สนอให้ มี ก ารออกหุ้น กู้ ทุก ประเภทและรู ป แบบ (มี ห ลัก ประกัน และ/หรื อ ไม่ มี
หลักประกัน) วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้ านบาท เพื่อนําเงินที่ได้ มาเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจการ และขยายกิจการของบริ ษัท
ย่อย คือบริ ษัท ตงฮั ้ว แคปปิ ตอล จํากัด ซึง่ ประกอบธุรกิจให้ ก้ ยู ืมเงินหมุนเวียนในระยะสั ้น
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ควรเสนอที่ ป ระชุม วิ ส ามัญ ผู้ถื อ หุ้น ครั ง้ ที่
1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินให้ บริ ษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทมีหลักประกันและ/หรื อไม่มีหลักประกัน เพื่อเป็ นเงินทุน
หมุนเวี ย นในการดํ าเนิ นกิ จ การ และขยายกิ จการของบริ ษัทย่อย คื อ บริ ษัท ตงฮัว้ แคปปิ ตอล จํ า กัด ซึ่ง ประกอบธุรกิ จ ให้ ก้ ูยืม เงิ น
หมุนเวียนในระยะสัน้ ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้ านบาท (รายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2)
การลงมติ วาระนี ้มติต้องผ่านด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4 เรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวโดยพร้ อมเพรี ยงกันโดยบริ ษัทจะเปิ ดให้
ลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่ วมประชุมตังแต่
้ เวลา 12.00 น. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะบุคคลอื่นเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมครัง้ นี ้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (รายละเอียดตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 7)
หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่าน ท่านสามารถมอบ
ฉันทะให้ คุณวนิดา วรรณศิริกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ รายละเอียดของกรรมการอิสระ (รายละเอียดตามสิ่งที่
ส่งมาด้ วย 3)
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ทั ้งนี ้ ขอความร่ วมมื อท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริ ษัท ภายในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 หรื อยื่นหนังสือมอบ
ฉันทะดังกล่าวต่อพนักงานลงทะเบียน ณ ที่ประชุมก่อนเข้ าร่ วมประชุม และขอให้ ท่านหรื อผู้รับมอบฉันทะ โปรดนําเอกสารและหลักฐาน
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4) มาแสดงด้ วย ทั ้งนี ้บริ ษัทจะดําเนินการประชุมตามขั ้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 5) และเป็ นไปตามข้ อบังคับบริ ษัท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ8)
โดยมติคณะกรรมการบริ ษัท
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หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าร่ วมประชุมโปรดนําแบบฟอร์ มลงทะเบียนมาแสดง ณ จุดลงทะเบียนในวัน
ประชุม ทังนี
้ ้เพื่อให้ การลงทะเบียนเข้ าประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปด้ วยความสะดวกรวดเร็ วยิ่งขึ ้น
2. ท่านสามารถ download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรื อ ข. หรื อแบบ ค. (แบบ ค.ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ูลงทุน
ต่ า งประเทศและแต่ ง ตั ง้ ให้ Custodian

ในประเทศไทยเป็ นผู้ รั บ ฝากและดู แ ลหุ้ น) ได้ จาก

www.thaizhonghua.com (บริ ษัทแนะนําให้ ใช้ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึง่ ท่านสามารถระบุการออกเสียง
ลงคะแนนได้ อย่างชัดเจน)
สําหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะกลับคืนล่วงหน้ าได้ ที่ สํานักกรรมการผู้จดั การบริ ษัท
ตงฮัว้ โฮลดิ ้ง จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ตงฮัว้ โฮลดิ ้ง จํากัด (มหาชน)
อาคารตงฮั ้ว 2 เลขที่ 959 ถนนเจริ ญกรุง
แขวงตลาดน้ อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ 0-2236-9172-6 ต่อ 122, 125 โทรสาร 0-2639-6943
บริ ษัทได้ จดั เตรี ยมอากรแสตมป์ สําหรับปิ ดหนังสือมอบฉันทะให้ แก่ผ้ ุรับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่ วม
ประชุม
3. ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมในแต่ระเบียบวาระได้ ที่
นางราตรี พันธุ หรื อ นางสาวดวงนภาพร พรมยะดวง
สํานักกรรมการผู้จดั การ
E-mail address : thaizhonghua@gmail.com
โทรสาร

: 0 2238 5286

โทรศัพท์

: 0 2236 9171-6 , 0 2236 0143-44

4. การจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561 จะดําเนินการประชุมเป็ นภาษาไทย ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นต่างชาติ
โปรดนําล่ามผู้แปลภาษามาด้ วย เพื่อความถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมูล
5. บริ ษัทได้ จดั อาหารว่างและเครื่ องดื่มไว้ รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม
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