ที

/ /
มีนาคม

เรื อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี
ในวันที เมษายน
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น บริ ษัท ตงฮัว- โฮลดิ -ง จํากัด (มหาชน)
สิงทีส่งมาด้ วย 4. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง- ที 4/ 4 ประชุมเมือวันที 46 ตุลาคม 4
(ประกอบการพิจารณาวาระที 4)
. รายงานประจําปี 4 พร้ อมงบแสดงฐานะทางการเงิน งบดุลและงบกําไรขาดทุน พร้ อมรายงานผู้สอบ
สําหรับงวดบัญชีสิ -นสุด ณ วันที 4 ธันวาคม 4 ของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อย
. ประวัติของบุคคลทีรับการเสนอชือเป็ นกรรมการบริ ษัท (ประกอบการพิจารณาวาระที )
?. คําชี -แจงวิธีมอบฉันทะและวิธีปฎิบตั ิในการเข้ าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนน
. ข้ อบังคับของบริษัทเฉพาะทีเกียวกับการการประชุมผู้ถือหุ้น
. ประวัติกรรมการอิสระทีเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.)
B. แผนทีสถานทีจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท ตงฮัว- โฮลดิ -ง จํากัด (มหาชน) ในการประชุมครัง- ที 4/
เมือวันที B กุมภาพันธ์
ได้ มีมติกําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี
ในวันพฤหัสบดีที
เมษายน
เวลา 4?. น.
ณ สมาคมตังตระกู
ลแห่งประเทศไทย 6 ถนน สรรพาวุธ แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 4
เพือพิจารณารับทราบและ/หรื ออนุมตั ิเรื องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ระเบียบวาระที

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง# ที /%&'

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง- ที 4/ 4 ได้ จดั ขึ -นเมือวันที 46 ตุลาคม
4 และได้ สง่
ให้ กบั หน่วยงานทีเกียวข้ องภายในระยะเวลาทีกําหนด(รายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วย 4)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้น เพือรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

เงือนไขการลงมติ

วาระนี -ต้ องผ่านการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้ ถือหุ้น
ซึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผู้ทีงดออกเสียง)
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中華控股有限公司
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泰京石龍軍路達叻仔八七七至八一一號
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ระเบียบวาระที % รับทราบผลการดําเนินงาน ของบริษัทฯ ประจําปี 2561 และพิจารณาอนุมัตงิ บการเงินของ
บริษัทฯ และบริษัทย่ อย สําหรับปี สิน# สุดวันที 5 ธันวาคม 2561 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อยในรอบปี บัญชีสิ -นสุดวันที 4 ธันวาคม
4
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี ทีได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี
และงบการเงินปี 4 สิ -นสุดวันที 4 ธันวาคม
4 ตามที
ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจําปี 4 ได้ ผา่ นการสอบทานจากคณะกรรมกาตรวจสอบ
และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และรับรองอย่างไม่มีเงือนไขแล้ ว รายละเอียด
ปรากฏในรายงานประจําปี ตามสิงทีส่งมาด้ วย ซึงสรุปได้ ดงั นี รายการ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิ จการ

จํานวน (ล้ านบาท)

จํานวน (ล้ านบาท)

สินทรั พย์รวม

1,208.58

1,151.30

49.65

11.04

1,158.93

1,140.26

รายได้ จากการดําเนินงานต่อเนือง

98.57

44.52

รายได้ จากการดําเนินงานยกเลิก

-

-

รายได้ รวม

98.57

44.52

กํ าไรสุทธิ (ขาดทุน)สุทธิ

41.76

33.50

กํ าไรสุทธิ (ขาดทุน) ส่วนทีเป็ นของบริ ษัทใหญ่

40.53

33.50

หนี -สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้น เพือรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และ
บริ ษัทย่อย สําหรับปี สิ -นสุดวันที 4 ธันวาคม 4 และเห็นสมควรให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
งบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยสําหรับปี สิ -นสุดวันที 4 ธันวาคม
4 ซึงได้ ผา่ นการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริ ษัทฯ

เงือนไขการลงมติ

วาระนี -ต้ องผ่านการอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้ ถือหุ้นซึงมา
ประชุม และออกเสียงคะแนน (ไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผู้ทีงดออกเสียง)
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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

ระเบียบวาระที 5 พิจารณาอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียน โดยยกเลิกหุ้นสามัญเพิมทุนตามสิทธิผ้ ูถอื หุ้นเดิม (RO) ใน
ส่ วนทีเหลือจากการจําหน่ ายไม่ ได้ หรือทียังมิได้ ออกนําจําหน่ ายตามกฎหมาย
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

เนืองจากเดิมบริษัทได้ จดั สรรหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (RO) ตามมติทีประชุมผู้ถือหุ้น
ประจําปี
B จํานวน ?B , , หุ้น ซึงครบกําหนดการใช้ สทิ ธิครัง- สุดท้ าย เมือวันที
กรกฏาคม 4 จํานวนใช้ สทิ ธิรวม ,6 หุ้น คงเหลือไม่ได้ ใช้ สทิ ธิ ?B ,?X , หุ้น จึงขอ
เสนอให้ ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 4,46 X,4X , ? บาท เป็ น 4, B , XX,6 ? บาท โดยยกเลิก
หุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (RO) จํานวน ?B ,?X , หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 4.
บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนจากเดิม
4,6 X,4X , ? บาท เป็ น 4, B , XX,6 ? บาท บาท โดยยกเลิกหุ้น สามัญเพิมทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
เดิม (RO) จํานวน ?B ,?X , หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 4. บาท

เงือนไขการลงมติ

วาระนี -ต้ องผ่านการอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ( /?) ของจํานวนเสียงทังหมด
ของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที ? พิจารณาอนุมัติแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

ตามทีบริษัทฯ เสนออนุมตั ิลดทุนจดทะเบียน ทําให้ ต้องแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของ
บริ ษัท ข้ อ ? เพือให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท โดยปรากฏรายละเอียด ดังนี เดิม

ทุนจดทะเบียนจํานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
ทุนจดทะเบียนจํานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

เป็ น

4,6 X,4X , ? บาท
4,6 X,4X , ? หุ้น
4.
บาท
4,6 X,4X , ?
-4, B , XX,6 ?
4, B , XX,6 ?
4.

หุ้น
หุ้น
บาท
หุ้น
บาท

4, B , XX,6 ? หุ้น
-- หุ้น
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ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ใิ ห้ มีการแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ ?
เพือให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ทังนี
- -ให้ บคุ คลทีได้ รับมอบหมายในการจด
ทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิทีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอาํ นาจแก้ ไข
และเพิมเติมถ้ อยคําเพือให้ เป็ นไปตามคําสังของนายทะเบียน

เงือนไขการลงมติ

วาระนี -ต้ องผ่านการอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ( /?) ของจํานวนเสียงทังหมด
ของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงคะแนน

ระเบียบวาระที & พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายและงดจ่ ายเงินปั นผล สําหรับ
ผลการดําเนินงานปี %&'
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผล - % ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ นิติบคุ คล แต่
เนืองจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมจากการดําเนินธุรกิจ จึงของดจ่ายเงินปั นผล สําหรับผลการ
ดําเนินงานปี 4

ซึงมีรายละเอียดข้ อมูลเปรี ยบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปั นผลในปี ทีผ่านมา ดังนี -

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

ปี 2561 (ปี ทีเสนอ) ปี 2560

1. กํ าไร (ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)

41.76

2. จํานวนหุ้น (หน่วย:ห้ ุน)

ปี 2559

(12.07)

ปี 2558

(81.47)

ปี 2557

(53.05)

ปี 2556

19.67

(18.84)

965,034,416.00 965,027,716.00 965,024,336.00 965,000,000.00 965,000,000.00 610,000,000.00

3. กํ าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น

0.04

(0.01)

(0.08)

(0.05)

0.04

(0.03)

4. กํ าไร (ขาดทุน) สะสม

(79,643,149.00) (118,501,041.00) (108,000,922.00) (33,420,666.00) 12,555,308.00 (7,444,519.00)

5. รวมเงินปั นผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:ห้ ุน)

งดจ่ายเงินปั นผล งดจ่ายเงินปั นผล งดจ่ายเงินปั นผล งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปั นผล งดจ่ายเงินปั นผล

6. รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทัง- สิน- (ล้ านบาท) งดจ่ายเงินปั นผล งดจ่ายเงินปั นผล งดจ่ายเงินปั นผล งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปั นผล งดจ่ายเงินปั นผล
7. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล (ร้ อยละ)

งดจ่ายเงินปั นผล งดจ่ายเงินปั นผล งดจ่ายเงินปั นผล งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปั นผล งดจ่ายเงินปั นผล

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้น เพือพิจารณาอนุมตั กิ ารงดจ่ายเงินปั นผล สําหรับผลการ
ดําเนินงานปี 4 เนืองด้ วยบริ ษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสม ณ 4 ธันวาคม
4 จํานวน
6X, ? ,4?X บาท

เงือนไขการลงมติ

วาระนี -ต้ องผ่านการอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้ ถือหุ้นซึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผู้ทีงดออกเสียง)
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ระเบียบวาระที ' พิจารณาแต่ งตัง# กรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ
กําหนดให้ กรรมการจํานวนหนึงในสามต้ องออกจากตําแหน่ง
ตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทุกครัง- ทังนี
- -มีรายนามกรรมการทีพ้ นจากตําแหน่ง
เนืองจากออกตามวาระ ดังนี -

4. นายสมนึก กยาวัฒนกิจ
ประธานกรรมการ
. นายขันธ์ชยั วิจกั ขณะ (แทนนายฐิ ติศกั ดิ\ สกุลครู ทีลาออกไป) กรรมการบริษัท
. หม่อมหลวงภาริ พงศ์ ทองใหญ่ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กระบวนการคัดเลือกผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ ผา่ นคณะกรรมการสรรหา
เนืองจากปั จจุบนั บริ ษัทยังไม่มกี ารแต่งตังคณะกรรมการสรรหา
อย่างไรก็ตามคณะกรรมการ บริ ษัทได้ ร่วมกันพิจารณา
คุณสมบัติในด้ านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้ านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ
รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงทีผ่านมา รายละเอียดประวัติของกรรมการทีได้ รับการเสนอชือเป็ น
กรรมการอีกวาระหนึง ปรากฏตามสิงทีส่งด้ วย
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่ากรรมการทีพ้ นจากตําแหน่งตามวาระมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ.
มาตรา B และเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถอันเป็ นประโยขน์ตอ่ บริ ษัท
จึงเห็นควรเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้น เพือพิจารณาแต่งตังกรรมการที
ออกตามวาระ จํานวน
ท่าน กลับเข้ าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง ตามทีเคยดํารงตําแหน่งอยูก่ ่อนหน้ าแล้ วทุกประการ ดัง
รายชือต่อไปนี 4. นายสมนึก กยาวัฒนกิจ
ประธานกรรมการ
. นายขันธ์ชยั วิจกั ขณะ (แทนนายฐิ ติศกั ดิ\ สกุลครู ทีลาออกไป) กรรมการบริษัท
. หม่อมหลวงภาริ พงศ์ ทองใหญ่ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
เงือนไขการลงมติ
วาระนี -ต้ องผ่านการอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้ ถือหุ้นซึงมา
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผู้ทงดออกเสี
ี
ยง)
ระเบียบวาระที B พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และค่ าใช้ จ่ายอืนทีเกียวกับการดําเนินธุรกิจ
ประจําปี %&'%
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมติทีประชุม คณะกรรมการบริ ษัท ครัง- ที 4/
เมือวันที B กุมภาพันธ์
มีมติเป็ น
เอกฉันท์
เสนอให้ ทีประชุมพิจารณาให้ ความเห็นชอบกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท
กรรมการตรวจสอบ ประจําปี
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ทังนี
- -คณะกรรมการได้ กําหนดค่าตอบแทน (เบี -ยประชุม) ประจําปี
ค่าตอบแทนในปี ทีผ่านมา ดังนี -

ค่าตอบแทน

โดยมีข้อมูลเปรี ยบเทียบ

ปี 2562 (ปี ทีเสนอ)

ปี 2561

(ต่อครั ง- /ต่อท่าน)

(ต่อครั ง- /ต่อท่าน)

เบี -ยประชุม

ค่าใช้ จ่ายอืนๆ

เบี -ยประชุม

ค่าใช้ จ่ายอืนๆ

คณะกรรมการบริ ษัท
- กรรมการ

15,000.00

ตามทีจ่ายจริ ง

10,000.00

ตามทีจ่ายจริ ง

- รองประธานกรรมการ

15,000.00

ตามทีจ่ายจริ ง

10,000.00

ตามทีจ่ายจริ ง

รั บเพิมอีกร้ อยละ 25

ตามทีจ่ายจริ ง

รั บเพิมอีกร้ อยละ 25

ตามทีจ่ายจริ ง

5,000.00

ตามทีจ่ายจริ ง

5,000.00

ตามทีจ่ายจริ ง

รั บเพิมอีกร้ อยละ 25

ตามทีจ่ายจริ ง

รั บเพิมอีกร้ อยละ 25

ตามทีจ่ายจริ ง

- ประธานกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการ
- ประธานกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ

เงือนไขการลงมติ

เห็นสมควรนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้น เพือพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนคณะกรรมการ บริ ษัท
และคณะกรรมการ ตรวจสอบ ประจําปี
4. เบี -ยประชุมกรรมการ 4 , บาทต่อครัง- โดยประธานคณะกรรมการบริษัทได้ รับเพิมขึ -นอีก
ร้ อยละ
. เบี -ยประชุมกรรมการตรวจสอบ , บาทต่อครัง- โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ รับ
เพิมขึ -นอีกร้ อยละ
. ค่าใช้ จ่ายอืนๆ ทีเกียวกับการดําเนินธุรกิจ ตามจํานวนทีจ่ายจริ ง และคณะกรรมการบริษัทเห็น
ว่าเหมาะสม
วาระนี -ต้ องผ่านการอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ใน ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้ ถือ
หุ้นซึงมาประชุม

ระเบียบวาระที C พิจารณาแต่ งตัง# ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีประจําปี %&'%
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการได้ พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ แต่งตังบริ
- ษัท
บัญชีกิจ จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ประจําปี
ซึงเป็ นบริ ษัททีมี
ชือเสียงมานานและมีความรู้ความสามารถในการปฏิบตั ิงานมาเป็ นเวลากว่า 6 ปี เป็ นทียอมรับ
โดยทัวไป โดยบริ ษัท บัญชีกิจ จํากัด ได้ กําหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึงต่อไปนี - เป็ นผู้ทํา
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
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4. นางสาวสุดาพร ทะวาปี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที B หรื อ
. นายเทวา ดําแดง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที4 666 หรื อ
. นายพรชัย กิตติปัญญางาม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 66B
ผู้สอบบัญชีตามรายชือทีเสนอมา ไม่มีลกั ษณะความสัมพันธ์หรื อมีสว่ นได้ เสียกับบริษัทฯ และบริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร
หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แต่อย่างใด โดยมีคา่ สอบทาน และตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทและบริษัทย่อย สําหรับรอบปี
เป็ น
จํานวนเงินรวม 4,B? ,
บาท และในกรณีทีผู้สอบบัญชีดงั กล่าวข้ างต้ น ไม่สามารถปฎิบตั หิ น้ าทีได้ ให้ บริ ษัท บัญชีกิจ
จํากัด
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอืนของสํานักงานทําหน้ าทีตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
แทนผู้สอบบัญชีดงั กล่าวได้ โดยมีข้อมูลเปรี ยบเทียบค่าสอบบัญชีในปี ผ่านมาดังนี -

ปี 2562 (ปี ทีเสนอ)
ค่าสอบบัญชี

(งบการเงินรวม)

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

(งบการเงินรวม) (งบการเงินรวม) (งบการเงินรวม) (งบการเงินรวม)

(บจ.บัญชีกิจ) (บจ.กริ นทร์ ออดิท) (บจ.กริ นทร์ ออดิท) (บจ.กริ นทร์ ออดิท) (บจ.กริ นทร์ ออดิท) (บจ.กริ นทร์ ออดิท)
ค่าสอบบัญชี

1,840,000.00

2,140,000.00

2,140,000.00

2,032,000.00

2,210,000.00

2,370,000.00

หมายเหตุ ค่าใช้ จ่ายอืนๆ ทีเกียวเนืองกับการตรวจสอบบัญชีสาํ นักงานจะเรียกเก็บต่างหากจากค่าสอบบัญชีตามจํานวนทีจ่าย
จริ ง
ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตัง- บริ ษัท บัญชี กิจ จํ ากัด เป็ น
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ โดยกําหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึงต่อไปนี - เป็ นผู้ทําการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ
4. นางสาวสุดาพร ทะวาปี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที B หรื อ
. นายเทวา ดําแดง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 4 666 หรื อ
. นายพรชัย กิตติปัญญางาม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 66B
และในกรณีทีผู้สอบบัญชีดงั กล่าวข้ างต้ น ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ให้ บริ ษัท บัญชีกิจ จํากัด
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอืนของสํานักงานทําหน้ าทีตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริ ษัทแทนผู้สอบบัญชีดงั กล่าวได้ และเห็นควรพิจารณาอนุมตั ิค่าสอบบัญชี สําหรับ
รอบปี
เป็ นจํานวนเงินรวม 4,B? , บาท

เงือนไขการลงมติ

วาระนี -ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้ ถือหุ้นซึงมา
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผู้ทีงดออกเสียง)
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中華控股有限公司
註冊號碼：0107537000122
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電話：0-2236-9171-6,0-2236-0143-44 傳真：0-2238-5286

ระเบียบวาระที D พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ ามี)
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
ตามวัน เวลา และสถานทีดังกล่าว
โดยพร้ อมเพรี ยงกัน เพือให้ การลงทะเบียนเข้ าประชุมสะดวกรวดเร็ ว บริ ษัทจัดให้ มีการลงทะเบียนผู้เข้ าร่ วมประชุมตังแต่
- เวลา
4 . น. และในกรณีทีท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง ประสงค์จะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ืนหรื อกรรมการอิสระไป
ร่วมประชุมลงคะแนนเสียงแทนโดยใช้ แบบหนังสือมอบฉันทะ รายละเอียดตามสิงทีส่งมาด้ วย 6

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติของคณะกรรมการ

(นายพงษ์ ศกั ดิ\ ชาเจียมเจน)
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้อํานวยการ
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