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ที� ����/
�/
� 

       ��  มีนาคม  ���� 

เรื�อง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี ���� ในวนัที� ��  เมษายน  ���� 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ตงฮั -ว โฮลดิ -ง  จํากดั (มหาชน) 
สิ�งที�สง่มาด้วย  4.  สาํเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั -งที� 4/���4 ประชมุเมื�อวนัที�  46  ตลุาคม  ���4  
        (ประกอบการพิจารณาวาระที� 4) 
  �.  รายงานประจําปี ���4 พร้อมงบแสดงฐานะทางการเงิน งบดลุและงบกําไรขาดทนุ พร้อมรายงานผู้สอบ 
       สาํหรับงวดบญัชีสิ -นสดุ ณ วนัที�  �4  ธนัวาคม  ���4  ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  
  �.  ประวตัิของบคุคลที�รับการเสนอชื�อเป็นกรรมการบริษัท (ประกอบการพิจารณาวาระที� �) 
  ?.  คําชี -แจงวิธีมอบฉนัทะและวิธีปฎิบตัิในการเข้าร่วมประชมุและการออกเสยีงลงคะแนน 
  �.  ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะที�เกี�ยวกบัการการประชมุผู้ ถือหุ้น 
  �. ประวตัิกรรมการอิสระที�เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระและกรรมการ 
        ตรวจสอบ 
  6.  หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.) 
  B.  แผนที�สถานที�จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ตงฮั -ว โฮลดิ -ง  จํากดั (มหาชน) ในการประชมุครั -งที� 4/���� เมื�อวนัที�  �B  กมุภาพนัธ์ 
���� ได้มีมติกําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี ���� ในวนัพฤหสับดีที� ��  เมษายน  ����  เวลา 4?.

 น.            
ณ สมาคมตั -งตระกลูแหง่ประเทศไทย �6
 ถนน สรรพาวธุ แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 4
��
 

 
เพื�อพิจารณารับทราบและ/หรืออนมุตัิเรื�องตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี - 
 

ระเบียบวาระที
 �   พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครั#งที
 �/%&'� 
 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั -งที� 4/���4 ได้จดัขึ -นเมื�อวนัที� 46  ตลุาคม  ���4 และได้สง่
   ให้กบัหนว่ยงานที�เกี�ยวข้องภายในระยะเวลาที�กําหนด(รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย 4) 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนําเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื�อรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

เงื�อนไขการลงมต ิ  วาระนี -ต้องผา่นการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทั -งหมดของผู้ ถือหุ้น 
   ซึ�งมาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน (ไมน่บัรวมคะแนนเสยีงของผู้ ที�งดออกเสยีง)  
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ระเบียบวาระที
 %   รับทราบผลการดาํเนินงาน ของบริษัทฯ ประจาํปี 2561 และพิจารณาอนุมัตงิบการเงนิของ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย สาํหรับปี สิ #นสุดวนัที
 5� ธันวาคม  2561 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญช ี
 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล รายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยในรอบปีบญัชีสิ -นสดุวนัที� �4 ธนัวาคม  
   ���4 รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปีที�ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ
   สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี ���� และงบการเงินปี ���4  สิ -นสดุวนัที� �4  ธนัวาคม  ���4 ตามที�
   ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจําปี ���4 ได้ผา่นการสอบทานจากคณะกรรมกาตรวจสอบ 
   และผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และรับรองอยา่งไมม่ีเงื�อนไขแล้ว รายละเอียด
   ปรากฏในรายงานประจําปี ตามสิ�งที�สง่มาด้วย � ซึ�งสรุปได้ดงันี - 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

จํานวน (ล้านบาท) จํานวน (ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม 1,208.58                          1,151.30                          

หนี -สินรวม 49.65                                11.04                                

ส่วนของผู้ ถือหุ้น 1,158.93                          1,140.26                          

รายได้จากการดําเนินงานต่อเนื�อง 98.57                                44.52                                

รายได้จากการดําเนินงานยกเลิก -                                    -                                    

รายได้รวม 98.57                                44.52                                

กําไรสุทธิ (ขาดทุน)สุทธิ 41.76                                33.50                                

กําไรสุทธิ (ขาดทุน) ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 40.53                                33.50                                

รายการ

 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนําเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื�อรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และ
   บริษัทยอ่ย สาํหรับปี สิ -นสดุวนัที� �4  ธนัวาคม ���4 และเห็นสมควรให้ที�ประชมุพิจารณาอนมุตัิ
   งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยสาํหรับปี สิ -นสดุวนัที� �4  ธนัวาคม  ���4 ซึ�งได้ผา่นการ
   ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของ
   บริษัทฯ  

เงื�อนไขการลงมต ิ  วาระนี -ต้องผา่นการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทั -งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมา
   ประชมุ และออกเสยีงคะแนน (ไมน่บัรวมคะแนนเสยีงของผู้ ที�งดออกเสยีง)  
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ระเบียบวาระที
 5  พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน โดยยกเลิกหุ้นสามัญเพิ
มทุนตามสิทธิผู้ถอืหุ้นเดิม (RO) ใน 
ส่วนที
เหลือจากการจาํหน่ายไม่ได้หรือที
ยงัมิได้ออกนําจาํหน่ายตามกฎหมาย 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล เนื�องจากเดิมบริษัทได้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ (RO) ตามมติที�ประชมุผู้ ถือหุ้น
   ประจําปี ���B จํานวน ?B�,�

,


 หุ้น ซึ�งครบกําหนดการใช้สทิธิครั -งสดุท้าย เมื�อวนัที� �
 
   กรกฏาคม ���4 จํานวนใช้สทิธิรวม �,6

 หุ้น  คงเหลอืไมไ่ด้ใช้สทิธิ ?B�,?X�,�

 หุ้น จงึขอ
   เสนอให้ลดทนุจดทะเบียนจากเดมิ 4,46�X,4X�,
�? บาท  เป็น 4,�B�,�XX,6�? บาท โดยยกเลกิ
   หุ้นสามญัเพิ�มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ (RO) จํานวน ?B�,?X�,�

 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 4.

 
   บาท   

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนําเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตักิารลดทนุจดทะเบียนจากเดิม  
   4,6�X,4X�,
�? บาท เป็น 4,�B�,�XX,6�? บาท บาท โดยยกเลกิหุ้น สามญัเพิ�มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้น
   เดิม (RO) จํานวน ?B�,?X�,�

 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 4.

 บาท   

เงื�อนไขการลงมต ิ  วาระนี -ต้องผา่นการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี� (�/?) ของจํานวนเสยีงทั -งหมด
   ของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที
 ?  พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล ตามที�บริษัทฯ เสนออนมุตัิลดทนุจดทะเบียน ทําให้ต้องแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของ
   บริษัท ข้อ ? เพื�อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยปรากฏรายละเอียด ดงันี - 

   เดิม ทนุจดทะเบียนจํานวน 4,6�X,4X�,
�? บาท 
    แบง่ออกเป็น  4,6�X,4X�,
�? หุ้น 
    มลูคา่หุ้นละ   4.

 บาท 
    โดยแบง่ออกเป็น 
    หุ้นสามญั            4,6�X,4X�,
�? หุ้น 
    หุ้นบริุมสทิธิ      -- หุ้น 
   เป็น ทนุจดทะเบียนจํานวน 4,�B�,�XX,6�? บาท 
    แบง่ออกเป็น  4,�B�,�XX,6�? หุ้น 
    มลูคา่หุ้นละ            4.

 บาท 
    โดยแบง่ออกเป็น 
    หุ้นสามญั            4,�B�,�XX,6�? หุ้น 
        หุ้นบริุมสทิธิ        --       หุ้น 
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัใิห้มีการแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ ? 
   เพื�อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท ทั -งนี -ให้บคุคลที�ได้รับมอบหมายในการจด
   ทะเบียนแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิที�กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไข 
   และเพิ�มเติมถ้อยคาํเพื�อให้เป็นไปตามคําสั�งของนายทะเบียน 

เงื�อนไขการลงมต ิ  วาระนี -ต้องผา่นการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี� (�/?) ของจํานวนเสยีงทั -งหมด
   ของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที
 & พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงนิปันผล สาํหรับ
ผลการดาํเนินงานปี %&'� 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล บริษัทฯ มีนโยบายการจา่ยเงินปันผล  �
-�
%  ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล แต่
   เนื�องจากบริษัทยงัมีผลขาดทนุสะสมจากการดําเนินธุรกิจ จงึของดจา่ยเงินปันผล สาํหรับผลการ
   ดําเนินงานปี ���4  

 ซึ�งมีรายละเอียดข้อมลูเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีที�ผา่นมา ดงันี - 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2561 (ปีที�เสนอ) ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

1.  กําไร (ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท) 41.76 (12.07) (81.47) (53.05) 19.67 (18.84)

2.  จํานวนหุ้น (หน่วย:หุ้น) 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.  กําไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น 0.04 (0.01) (0.08) (0.05) 0.04 (0.03)

4.  กําไร (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.  รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น) งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล

6.  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั -งสิ -น (ล้านบาท) งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล

7.  สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล
  
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนําเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื�อพิจารณาอนมุตักิารงดจ่ายเงินปันผล สาํหรับผลการ
   ดําเนินงานปี ���4 เนื�องด้วยบริษัทยงัคงมีผลขาดทนุสะสม ณ �4   ธนัวาคม ���4 จํานวน 
   6X,�?�,4?X บาท  

เงื�อนไขการลงมต ิ  วาระนี -ต้องผา่นการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทั -งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมา
   ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน (ไมน่บัรวมคะแนนเสยีงของผู้ ที�งดออกเสยีง)  



• บริษทั ตงฮั�ว โฮลดิ�ง จาํกดั (มหาชน)   
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'##-''" เจริญกรุง ตลาดนอ้ย สมัพนัธวงศ ์กรุงเทพฯ 
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ระเบียบวาระที
 '   พิจารณาแต่งตั #งกรรมการแทนกรรมการที
ครบกาํหนดออกตามวาระ  

ข้อเท็จจริงและเหตผุล ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ �� กําหนดให้กรรมการจํานวนหนึ�งในสามต้องออกจากตาํแหนง่
   ตามวาระในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปีทกุครั -ง ทั -งนี -มีรายนามกรรมการที�พ้นจากตําแหนง่
   เนื�องจากออกตามวาระ ดงันี - 

   4.  นายสมนกึ  กยาวฒันกิจ  ประธานกรรมการ 
  �.  นายขนัธ์ชยั  วิจกัขณะ (แทนนายฐิติศกัดิ\ สกลุครู ที�ลาออกไป) กรรมการบริษัท 
  �.  หมอ่มหลวงภาริพงศ์  ทองใหญ่ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

   กระบวนการคดัเลอืกผู้ดํารงตาํแหนง่กรรมการของบริษัทไมไ่ด้ผา่นคณะกรรมการสรรหา  
เนื�องจากปัจจบุนับริษัทยงัไมม่กีารแตง่ตั -งคณะกรรมการสรรหา  อยา่งไรก็ตามคณะกรรมการ บริษัทได้ร่วมกนัพิจารณา
คณุสมบตัิในด้านตา่งๆ  โดยดถูึงความเหมาะสมด้านคณุวฒุิ  ประสบการณ์  และความเชี�ยวชาญจากหลากหลายวชิาชีพ  
รวมถงึผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทในชว่งที�ผา่นมา  รายละเอียดประวตัิของกรรมการที�ได้รับการเสนอชื�อเป็น
กรรมการอีกวาระหนึ�ง ปรากฏตามสิ�งที�สง่ด้วย � 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นวา่กรรมการที�พ้นจากตาํแหนง่ตามวาระมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญตัิบริษัท
   มหาชนจํากดั พ.ศ. ���� มาตรา �B และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถอนัเป็นประโยขน์ตอ่บริษัท 
   จึงเห็นควรเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื�อพิจารณาแตง่ตั -งกรรมการที�ออกตามวาระ จํานวน � 
   ทา่น กลบัเข้าดํารงตําแหนง่อีกวาระหนึ�ง ตามที�เคยดาํรงตาํแหนง่อยูก่่อนหน้าแล้วทกุประการ ดงั
   รายชื�อตอ่ไปนี - 
   4.  นายสมนกึ  กยาวฒันกิจ  ประธานกรรมการ 

  �.  นายขนัธ์ชยั  วิจกัขณะ (แทนนายฐิติศกัดิ\ สกลุครู ที�ลาออกไป) กรรมการบริษัท 
   �.  หมอ่มหลวงภาริพงศ์  ทองใหญ่ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

เงื�อนไขการลงมต ิ  วาระนี -ต้องผา่นการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทั -งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมา
   ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน (ไมน่บัรวมคะแนนเสยีงของผู้ ที�งดออกเสยีง) 
 

ระเบียบวาระที
 B   พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และค่าใช้จ่ายอื
นที
เกี
ยวกับการดาํเนินธุรกิจ 
ประจาํปี %&'% 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล ตามมติที�ประชมุ คณะกรรมการบริษัท ครั -งที� 4/���� เมื�อวนัที� �B กมุภาพนัธ์  ����  มมีติเป็น
   เอกฉนัท์ เสนอให้ที�ประชมุพิจารณาให้ความเห็นชอบกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท 
   กรรมการตรวจสอบ ประจําปี ����  
   
 
 



• บริษทั ตงฮั�ว โฮลดิ�ง จาํกดั (มหาชน)   
เลขทะเบียนนิติบุคคล !"!#$%#!!!"&& 

'##-''" เจริญกรุง ตลาดนอ้ย สมัพนัธวงศ ์กรุงเทพฯ 

โทร.!-&&%3-4"#"-3,!-&&%3-!"6%-66 แฟ็กซ ์!-&&%'-$&'3 

• TONG HUA  HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED   
PCL.REGISTRATION NO. !"!#$%#!!!"&& 

'##-''" CHAROENKRUNG RD., TALAD NOI, BANGKOK 

TEL.!-&&%3-4"#"-3,!-&&%3-!"6%-66 FAX: !-&&%'-$&'3 

• 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 

 

-6- 
 

  ทั -งนี -คณะกรรมการได้กําหนดคา่ตอบแทน (เบี -ยประชมุ) ประจําปี ���� โดยมีข้อมลูเปรียบเทียบ
คา่ตอบแทนในปีที�ผา่นมา ดงันี - 
 

เบี -ยประชุม ค่าใช้จ่ายอื�นๆ เบี -ยประชุม ค่าใช้จ่ายอื�นๆ

คณะกรรมการบริษัท

  -  กรรมการ 15,000.00                ตามที�จ่ายจริง 10,000.00                ตามที�จ่ายจริง

  -  รองประธานกรรมการ 15,000.00                ตามที�จ่ายจริง 10,000.00                ตามที�จ่ายจริง

  -  ประธานกรรมการ รับเพิ�มอีกร้อยละ 25 ตามที�จ่ายจริง รับเพิ�มอีกร้อยละ 25 ตามที�จ่ายจริง

คณะกรรมการตรวจสอบ

  -  กรรมการ 5,000.00                  ตามที�จ่ายจริง 5,000.00                  ตามที�จ่ายจริง

  -  ประธานกรรมการ รับเพิ�มอีกร้อยละ 25 ตามที�จ่ายจริง รับเพิ�มอีกร้อยละ 25 ตามที�จ่ายจริง

ปี 2562 (ปีที�เสนอ) ปี 2561

(ต่อครั -ง/ต่อท่าน) (ต่อครั -ง/ต่อท่าน)ค่าตอบแทน

 
 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนําเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื�อพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนคณะกรรมการ บริษัท
   และคณะกรรมการ ตรวจสอบ ประจําปี ���� 
   4.  เบี -ยประชมุกรรมการ 4�,


 บาทตอ่ครั -ง โดยประธานคณะกรรมการบริษัทได้รับเพิ�มขึ -นอีก
        ร้อยละ �� 
   �.  เบี -ยประชมุกรรมการตรวจสอบ �,


 บาทตอ่ครั -ง โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รับ
        เพิ�มขึ -นอีกร้อยละ �� 
   �.  คา่ใช้จ่ายอื�นๆ ที�เกี�ยวกบัการดําเนินธุรกิจ ตามจํานวนที�จา่ยจริง และคณะกรรมการบริษัทเห็น
        วา่เหมาะสม 
เงื�อนไขการลงมต ิ  วาระนี -ต้องผา่นการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ � ใน � ของจํานวนเสยีงทั -งหมดของผู้ ถือ
   หุ้นซึ�งมาประชมุ 
 
ระเบียบวาระที
 C  พิจารณาแต่งตั #งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี %&'% 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้แตง่ตั -งบริษัท  
   บญัชีกิจ  จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  และบริษัทยอ่ย ประจําปี ���� ซึ�งเป็นบริษัทที�มี
   ชื�อเสยีงมานานและมีความรู้ความสามารถในการปฏิบตัิงานมาเป็นเวลากวา่ 6
 ปี เป็นที�ยอมรับ
   โดยทั�วไป โดยบริษัท  บญัชีกิจ  จํากดั  ได้กําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ�งตอ่ไปนี - เป็นผู้ ทํา
   การตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 
  



• บริษทั ตงฮั�ว โฮลดิ�ง จาํกดั (มหาชน)   
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   4.  นางสาวสดุาพร  ทะวาปี    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที� �B�� หรือ  
   �.  นายเทวา  ดําแดง             ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที�4
666 หรือ  
   �.  นายพรชยั  กิตติปัญญางาม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที� �66B 
 ผู้สอบบญัชีตามรายชื�อที�เสนอมา ไมม่ีลกัษณะความสมัพนัธ์หรือมีสว่นได้เสยีกบับริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ผู้บริหาร
หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ แตอ่ยา่งใด โดยมคีา่สอบทาน และตรวจสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย สาํหรับรอบปี ���� เป็น
จํานวนเงินรวม 4,B?
,


  บาท  และในกรณีที�ผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้น ไมส่ามารถปฎิบตัหิน้าที�ได้ ให้บริษัท บญัชีกิจ 
จํากดั  จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื�นของสาํนกังานทําหน้าที�ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท
แทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้  โดยมีข้อมลูเปรียบเทียบคา่สอบบญัชีในปีผา่นมาดงันี - 
 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

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

(บจ.บญัชีกิจ) (บจ.กรินทร์ ออดิท) (บจ.กรินทร์ ออดิท) (บจ.กรินทร์ ออดิท) (บจ.กรินทร์ ออดิท) (บจ.กรินทร์ ออดิท)

ค่าสอบบญัชี 1,840,000.00       2,140,000.00       2,140,000.00       2,032,000.00       2,210,000.00       2,370,000.00       

ค่าสอบบญัชี

ปี 2562 (ปีที�เสนอ)

(งบการเงินรวม) 

 
หมายเหต ุคา่ใช้จ่ายอื�นๆ ที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบบญัชีสาํนกังานจะเรียกเก็บตา่งหากจากคา่สอบบญัชีตามจํานวนที�จา่ย
จริง 
 
ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรนําเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั -ง บริษัท  บัญชีกิจ  จํากัด เป็น
   ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ�งต่อไปนี - เป็นผู้ ทําการตรวจสอบ
   และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ 
   4.  นางสาวสดุาพร  ทะวาปี    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที� �B�� หรือ  
   �.  นายเทวา  ดําแดง   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที� 4
666 หรือ  
   �.  นายพรชยั  กิตติปัญญางาม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที� �66B 
   และในกรณีที�ผู้สอบบญัชีดงักล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้ ให้บริษัท บญัชีกิจ  จํากัด 
   จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื�นของสาํนกังานทําหน้าที�ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบ
   การเงินของบริษัทแทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้ และเห็นควรพิจารณาอนมุตัิค่าสอบบญัชี สําหรับ
   รอบปี ���� เป็นจํานวนเงินรวม 4,B?
,


 บาท 
 
เงื�อนไขการลงมติ  วาระนี -ต้องผ่านการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั -งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมา
   ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน (ไมน่บัรวมคะแนนเสยีงของผู้ ที�งดออกเสยีง) 
 



• บริษทั ตงฮั�ว โฮลดิ�ง จาํกดั (มหาชน)   
เลขทะเบียนนิติบุคคล !"!#$%#!!!"&& 

'##-''" เจริญกรุง ตลาดนอ้ย สมัพนัธวงศ ์กรุงเทพฯ 

โทร.!-&&%3-4"#"-3,!-&&%3-!"6%-66 แฟ็กซ ์!-&&%'-$&'3 

• TONG HUA  HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED   
PCL.REGISTRATION NO. !"!#$%#!!!"&& 

'##-''" CHAROENKRUNG RD., TALAD NOI, BANGKOK 

TEL.!-&&%3-4"#"-3,!-&&%3-!"6%-66 FAX: !-&&%'-$&'3 

• 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 
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ระเบียบวาระที
 D  พิจารณาเรื
องอื
นๆ (ถ้ามี) 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ���� ตามวนั  เวลา  และสถานที�ดงักลา่ว
โดยพร้อมเพรียงกนั  เพื�อให้การลงทะเบียนเข้าประชมุสะดวกรวดเร็ว บริษัทจดัให้มีการลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชุมตั -งแต่เวลา 
4�.

 น. และในกรณีที�ทา่นผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง ประสงค์จะมอบฉนัทะให้ผู้ อื�นหรือกรรมการอิสระไป
ร่วมประชมุลงคะแนนเสยีงแทนโดยใช้แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ รายละเอียดตามสิ�งที�สง่มาด้วย 6 

 

       ขอแสดงความนบัถือ   
               โดยมติของคณะกรรมการ 

            

              (นายพงษ์ศกัดิ\  ชาเจียมเจน)   
         รองประธานกรรมการและกรรมการผู้ อํานวยการ 

 

 

 

 

 

 

 

 


