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                วนัท่ี   24  กนัยายน  2561 

ท่ี 2561/09/001 

เร่ือง หนงัสือเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้นบริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย    1.   สําเนารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญั ประจําปี 2561  วนัท่ี  25 เมษายน 2561 

    2.   รายละเอียดข้อกําหนดและเง่ือนไขของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

    3.   ข้อมลูกรรมการอสิระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ 

    4.   เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุ 

    5.   คําชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะและวิธีปฎิบตัิในการเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 

    6.   แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนํามาในวนัประชมุ) 

    7.   หนงัสือมอบฉนัทะ  

    8.   ข้อบงัคบับริษัทและกฎหมายในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

    9.   แผนท่ีของสถานท่ีประชมุ  

   

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) หรือ (“บริษัท”) ได้มีมติในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2561 เม่ือ

วนัท่ี 10 สงิหาคม 2561 ให้จดัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 ในวนัพธุท่ี 17 ตลุาคม2561 เวลา 14.00 น. ณ สโมสรทหารบก 

เลขท่ี 195 ถนนวิภาวดี-รังสติ  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400   เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ 

ดงัต่อไปนี ้

  วาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ 

      ‐  ไม่มี - 
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วาระที่ 2  พจิารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2561 เม่ือวันที่ 25 เมษายน 2561 

  ข้อเท็จจริงและเหตผุล การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ได้จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 โดยมีสําเนา

รายงานการประชมุตามท่ีแนบมา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) 

  ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพจิารณาแล้วมีความเห็นวา่ รายงานการประชมุสามญั   ผู้ ถือหุ้น 

ประจําปี 2561 ได้จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 ได้บนัทกึการประชมุอยา่งถกูต้องตามความเป็นจริง จงึเห็นสมควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือ

หุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว  

การลงมต ิ วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตอิอกหุ้นกู้ทกุประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน) วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้าน

บาท 

 ข้อเท็จจริงและเหตผุล คณะกรรมการได้เสนอให้มีการออกหุ้ นกู้ ทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันและ/หรือไม่มี

หลกัประกนั) วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพ่ือนําเงินท่ีได้มาเป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินกิจการ และขยายกิจการของบริษัท

ยอ่ย คือบริษัท ตงฮัว้ แคปปิตอล จํากดั ซึง่ประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินหมนุเวียนในระยะสัน้ 

 ความเหน็คณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 

1/2561 เพ่ือพิจารณาอนุมัติวงเงินให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ ประเภทมีหลักประกันและ/หรือไม่มีหลักประกัน เพ่ือเป็นเงินทุน

หมุนเวียนในการดําเนินกิจการ และขยายกิจการของบริษัทย่อย คือบริษัท ตงฮัว้ แคปปิตอล จํากัด ซึ่งประกอบธุรกิจให้กู้ ยืมเงิน

หมนุเวียนในระยะสัน้ ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (รายละเอียดตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 2) 

 การลงมติ   วาระนีม้ติต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมี

สทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 วาระที่ 4  เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวโดยพร้อมเพรียงกันโดยบริษัทจะเปิดให้

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตัง้แต่เวลา 12.00 น.  หากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะบคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุและออกเสียง

ลงคะแนนในการประชมุครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ (รายละเอียดตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 7) 

 หากท่านประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่าน  ท่านสามารถมอบ
ฉนัทะให้ คณุวนิดา  วรรณศิริกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ รายละเอียดของกรรมการอิสระ (รายละเอียดตามสิ่งท่ี
สง่มาด้วย 3) 
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 ทัง้นี ้ ขอความร่วมมือท่านโปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวนัพุธท่ี  10  ตุลาคม  2561 หรือยื่นหนังสือมอบ

ฉนัทะดงักลา่วต่อพนกังานลงทะเบียน ณ ท่ีประชมุก่อนเข้าร่วมประชมุ และขอให้ท่านหรือผู้ รับมอบฉนัทะ โปรดนําเอกสารและหลกัฐาน 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4) มาแสดงด้วย ทัง้นีบ้ริษัทจะดําเนินการประชมุตามขัน้ตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง (รายละเอียดตาม

เอกสารแนบ 5) และเป็นไปตามข้อบงัคบับริษัท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ8) 
 

โดยมติคณะกรรมการบริษัท 
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หมายเหตุ 1.  ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีเข้าร่วมประชมุโปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียนมาแสดง ณ จุดลงทะเบียนในวนั

ประชมุ ทัง้นีเ้พ่ือให้การลงทะเบียนเข้าประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ 

  2.  ท่านสามารถ download หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค.ใช้เฉพาะกรณีผู้ลงทุน

ต่างประเทศและแต่งตัง้ให้  Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้ น) ได้จาก 

www.thaizhonghua.com (บริษัทแนะนําให้ใช้หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. ซึง่ท่านสามารถระบกุารออกเสียง

ลงคะแนนได้อยา่งชดัเจน) 

   สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะสามารถสง่หนงัสือมอบฉนัทะกลบัคืนลว่งหน้าได้ท่ี สํานกักรรมการผู้จดัการบริษัท 

ตงฮัว้ โฮลดิง้  จํากดั (มหาชน) 

   บริษัท  ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 

   อาคารตงฮัว้ 2 เลขท่ี 959 ถนนเจริญกรุง 

   แขวงตลาดน้อย เขตสมัพนัธวงศ์ กรุงเทพมหานคร  10100 

   โทรศพัท์ 0-2236-9172-6 ตอ่ 122, 125 โทรสาร 0-2639-6943 

  บริษัทได้จดัเตรียมอากรแสตมป์ สําหรับปิดหนงัสือมอบฉันทะให้แก่ผุ้ รับมอบฉันทะท่ีมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วม

ประชมุ 

  3. ผู้ ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุในแตร่ะเบียบวาระได้ท่ี 

   นางราตรี  พนัธ ุหรือ นางสาวดวงนภาพร  พรมยะดวง 

   สํานกักรรมการผู้จดัการ 

   E-mail address  :  thaizhonghua@gmail.com 

   โทรสาร     :  0 2238 5286 

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

  4.  การจดัการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2561 จะดําเนินการประชมุเป็นภาษาไทย ในกรณีผู้ ถือหุ้นต่างชาติ 

โปรดนําลา่มผู้แปลภาษามาด้วย เพ่ือความถกูต้องครบถ้วนของข้อมลู 

  5.  บริษัทได้จดัอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมไว้รับรองผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมาร่วมประชมุ 

 

 

 

 


