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ท่ี 2563/03/02 

          17  พฤษภาคม  2563 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 ในวนัท่ี 17  มิถนุายน  2563 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้  จํากดั (มหาชน) 
สิง่ท่ีสง่มาด้วย  1. สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 ประชมุเม่ือวนัท่ี  25  เมษายน  2562  
      (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1) 
  2. รายงานประจําปี 2562 พร้อมงบแสดงฐานะทางการเงิน งบดลุและงบกําไรขาดทนุ พร้อมรายงานผู้สอบ 
      สําหรับงวดบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2562  ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  
  3. ประวติัของบคุคลท่ีรับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัท (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5) 
  4. ประวติัของบคุคลท่ีรับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัทใหม ่(ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 4) 
  5. คําชีแ้จงวิธีมอบฉนัทะและวิธีปฏิบติัในการเข้าร่วมประชมุและการออกเสียงลงคะแนน 
  6. ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการการประชมุผู้ ถือหุ้น 
  7. ประวติักรรมการอิสระท่ีเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระและกรรมการ 
      ตรวจสอบ 
  8. หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.) 
  9. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้  จํากดั (มหาชน) ในการประชมุครัง้ท่ี 3/2563 เม่ือวนัท่ี  14  พฤษภาคม 
2563 ได้มีมติกําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 ในวนัพธุท่ี 17  มิถนุายน  2563  เวลา 14.00 น.  ณ สมาคมตัง้
ตระกลูแหง่ประเทศไทย 270 ถนน สรรพาวธุ แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

 
เพ่ือพิจารณารับทราบและ/หรืออนมุติัเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
 

ระเบียบวาระที่ 1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2562 
 
ข้อเทจ็จริงและเหตผุล การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี  2562 ได้จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 25  เมษายน  2562 และได้สง่
   ให้กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องภายในระยะเวลาท่ีกําหนด(รายละเอียดปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 1) 

ความเหน็คณะกรรมการ เหน็สมควรนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

เง่ือนไขการลงมติ  วาระนีต้้องผา่นการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น 
   ซึง่มาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน (ไมน่บัรวมคะแนนเสียงของผู้ ท่ีงดออกเสียง)  
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ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯประจาํปี2562 และพจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของ บริษัทฯ 
และบริษัทย่อยสาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม  2562 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี 
 
ข้อเทจ็จริงและเหตผุล รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปีท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 และงบการเงินปี 2562  สิน้สดุวนัท่ี 31  ธนัวาคม  2562 ตามท่ีปรากฏใน
งบการเงินของรายงานประจําปี2562 ได้ผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผา่น
การตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และรับรองอยา่งไมมี่เง่ือนไขแล้ว รายละเอียดปรากฏ
ในรายงานประจําปี ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 2 ซึง่สรุปได้ดงันี ้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวน (ล้านบาท) จํานวน (ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม 1,243.79                                 1,194.08                                 
หนีส้ินรวม 44.00                                       9.88                                         
ส่วนของผู้ ถือหุ้น 1,199.79                                 1,184.20                                 
รายได้จากการดําเนินงานต่อเน่ือง 107.75                                    53.51                                       
รายได้จากการดําเนินงานยกเลิก -                                           -                                           
รายได้รวม 107.75                                    53.51                                       
กําไรสุทธิ (ขาดทุน)สุทธิ 46.53                                       44.74                                       
กําไรสุทธิ (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 44.32                                       44.74                                       

รายการ

 

ความเหน็คณะกรรมการ เหน็สมควรนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และ
   บริษัทยอ่ย สําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31  ธนัวาคม 2562 และเหน็สมควรให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติั
   งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยสําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31  ธนัวาคม  2562 ซึง่ได้ผา่นการ
   ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของ
   บริษัทฯ  

เง่ือนไขการลงมติ  วาระนีต้้องผา่นการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
   ประชมุ และออกเสียงคะแนน (ไมน่บัรวมคะแนนเสียงของผู้ ท่ีงดออกเสียง)  
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ระเบียบวาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงนิปันผล สาํหรับ
ผลการดาํเนินงานปี 2562 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล  50-60%  ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล แต่
   เน่ืองจากบริษัทยงัมีผลขาดทนุสะสมจากการดําเนินธุรกิจ จงึของดจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการ
   ดําเนินงานปี 2562  

 ซึง่มีรายละเอียดข้อมลูเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผา่นมา ดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2562 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557
1.  กําไร (ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท) 46.53 41.76 (12.07) (81.47) (53.01) 19.67
2.  จํานวนหุ้น (หน่วย:หุ้น) 965,034,416           965,034,416           965,027,716           965,024,336           965,000,000           965,000,000           
3.  กําไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น 0.04 0.04 (0.01) (0.08) (0.05) 0.04
4.  กําไร (ขาดทุน) สะสม (35,521,947) (79,643,149) (118,501,041) (108,000,922) (33,420,666) 12,555,308
5.  รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น) งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล
6.  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ล้านบาท) งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล
7.  สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล
  
ความเหน็คณะกรรมการ เหน็สมควรนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาอนมุติัการงดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการ
   ดําเนินงานปี 2562 เน่ืองด้วยบริษัทยงัคงมีผลขาดทนุสะสม ณ 31   ธนัวาคม 2562 จํานวน 
   35,521,947 บาท  

เง่ือนไขการลงมติ  วาระนีต้้องผา่นการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
   ประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ไมน่บัรวมคะแนนเสียงของผู้ ท่ีงดออกเสียง)  
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ระเบียบวาระที่ 4 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการเข้าใหม่ 
ข้อเทจ็จริงและเหตผุล ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 20 ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไมน้่อยกวา่ 5 (ห้า) คนและ

กรรมการไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร  โดยท่ี
คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกนัพิจารณาคณุสมบติัในด้านตา่งๆ โดยดถูงึความเหมาะสมด้าน
คณุวฒิุ  ประสบการณ์  และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ จงึได้เสนอช่ือ นายปรีชา 
เลศิกมลมาศ ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ มีผลตัง้แตว่นัท่ี 17 มิถนุายน 2563 

ความเหน็คณะกรรมการ เหน็วา่กรรมการท่ีเข้ามาใหมมี่คณุสมบติัครบถ้วนตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 
2535 มาตรา 68 และเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถอนัเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท จงึเหน็ควรเสนอตอ่
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการเข้าใหมเ่พิ่มอีก 1 ตําแหน่ง 

เง่ือนไขการลงมติ  วาระนีต้้องผา่นการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
   ประชมุ และออกเสียงลงคะแนน (ไมน่บัรวมคะแนนเสียงของผู้ ท่ีงดออกเสียง) 
 

ระเบียบวาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระ 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 22 กําหนดให้กรรมการจํานวนหนึง่ในสามต้องออกจากตําแหน่ง
   ตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครัง้ ทัง้นีมี้รายนามกรรมการท่ีพ้นจากตําแหนง่
   เน่ืองจากออกตามวาระ ดงันี ้

   1.  นาง ปรียาพร  กยาวฒันกิจ กรรมการ 
  2.  นาง วนิดา วรรณศิริกลุ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กระบวนการคดัเลือกผู้ ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทไมไ่ด้ผ่านคณะกรรมการสรรหาเน่ืองจาก 
ปัจจบุนับริษัทยงัไมมี่การแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาอยา่งไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้
ร่วมกนัพิจารณาคณุสมบติัในด้านตา่งๆ  โดยดถูงึความเหมาะสมด้านคณุวฒิุ  ประสบการณ์  
และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ  รวมถงึผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษัท
ในช่วงท่ีผา่นมา  รายละเอียดประวติัของกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ 
ปรากฏตามสิง่ท่ีสง่ด้วย 3 

ความเหน็คณะกรรมการ เหน็วา่กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระมีคณุสมบติัครบถ้วนตามพระราชบญัญติับริษัท
   มหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 68 และเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถอนัเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 
   จงึเหน็ควรเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระ จํานวน 2 
   ทา่น กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่ ตามท่ีเคยดํารงตําแหน่งอยูก่่อนหน้าแล้วทกุประการ ดงั
   รายช่ือตอ่ไปนี ้
   1.  นาง ปรียาพร  กยาวฒันกิจ กรรมการ 

  2.  นาง วนิดา วรรณศิริกลุ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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เง่ือนไขการลงมติ  วาระนีต้้องผา่นการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
   ประชมุ และออกเสียงลงคะแนน (ไมน่บัรวมคะแนนเสียงของผู้ ท่ีงดออกเสียง) 
 
 
ระเบียบวาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เก่ียวกับการดาํเนินธุรกจิ 
ประจาํปี 2563 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล ตามมติท่ีประชมุ คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม  2563  มีมติเป็นเอก
ฉนัท์เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาให้ความเหน็ชอบกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการ
ตรวจสอบ ประจําปี 2563 ทัง้นีค้ณะกรรมการได้กําหนดคา่ตอบแทน (เบีย้ประชมุ) ประจําปี 
2563 โดยมีข้อมลูเปรียบเทียบค่าตอบแทนในปีท่ีผา่นมาดงันี ้

 

เบีย้ประชุม ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เบีย้ประชุม ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
คณะกรรมการบริษัท
  -  กรรมการ 15,000.00                     ตามท่ีจ่ายจริง 15,000.00                     ตามท่ีจ่ายจริง
  -  รองประธานกรรมการ 15,000.00                     ตามท่ีจ่ายจริง 15,000.00                     ตามท่ีจ่ายจริง
  -  ประธานกรรมการ รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 ตามท่ีจ่ายจริง รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 ตามท่ีจ่ายจริง
คณะกรรมการตรวจสอบ
  -  กรรมการ 5,000.00                       ตามท่ีจ่ายจริง 5,000.00                       ตามท่ีจ่ายจริง
  -  ประธานกรรมการ รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 ตามท่ีจ่ายจริง รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 ตามท่ีจ่ายจริง

ปี 2563 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2562 
(ต่อครัง้/ต่อท่าน) (ต่อครัง้/ต่อท่าน)ค่าตอบแทน

 
ความเหน็คณะกรรมการ เหน็สมควรนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาอนมุติัคา่ตอบแทนคณะกรรมการ บริษัท
   และคณะกรรมการ ตรวจสอบ ประจําปี 2563 
   1.  เบีย้ประชมุกรรมการ 15,000 บาทตอ่ครัง้ โดยประธานคณะกรรมการบริษัทได้รับเพิ่มขึน้อีก
   ร้อยละ 25 
   2.  เบีย้ประชมุกรรมการตรวจสอบ 5,000 บาทต่อครัง้ โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รับ
   เพิ่มขึน้อีกร้อยละ 25 
   3.  คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจ ตามจํานวนท่ีจ่ายจริง และคณะกรรมการบริษัทเหน็
   วา่เหมาะสม 
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เง่ือนไขการลงมติ  วาระนีต้้องผา่นการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
   หุ้นซึง่มาประชมุ 
 
ระเบียบวาระที่ 7 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2563 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล คณะกรรมการได้พิจารณาเหน็ชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้แตง่ตัง้บริษัท  
   บญัชีกิจ  จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  และบริษัทยอ่ย ประจําปี 2563 ซึง่เป็นบริษัทท่ีมี
   ช่ือเสียงมานานและมีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานมาเป็นเวลากวา่ 70 ปี เป็นท่ียอมรับ
   โดยทัว่ไป โดยบริษัทบญัชีกิจ  จํากดั  ได้กําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งตอ่ไปนี ้ เป็นผู้ ทํา
   การตรวจสอบและแสดงความเหน็ตอ่งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 
   1.  นางสาวสดุาพร  ทะวาปี  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 6862 หรือ 
   2.  นายเทวา  ดําแดง  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี10777 หรือ 
   3.  นายพรชยั  กิตติปัญญางาม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 2778 
 ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมา ไมมี่ลกัษณะความสมัพนัธ์หรือมีสว่นได้เสียกบับริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ผู้บริหาร
หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ แตอ่ยา่งใด โดยมีคา่สอบทาน และตรวจสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย สําหรับรอบปี 2563 เป็น
จํานวนเงินรวม 1,840,000  บาท  และในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้น ไมส่ามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้บริษัท บญัชีกิจ 
จํากดั  จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอ่ืนของสํานกังานทําหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเหน็ตอ่งบการเงินของบริษัท
แทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้  โดยมีข้อมลูเปรียบเทียบคา่สอบบญัชีในปีผา่นมาดงันี ้
 

ปี 2563 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559
(งบการเงินรวม) (งบการเงินรวม) (งบการเงินรวม) (งบการเงินรวม) (งบการเงินรวม)

(บจ.บญัชีกิจ) (บจ.บญัชีกิจ) (บจ.กรินทร์ ออดิท) (บจ.กรินทร์ ออดิท) (บจ.กรินทร์ ออดิท)
ค่าสอบบญัชี 1,840,000.00            1,840,000.00            2,140,000.00            2,032,000.00            2,210,000.00            

ค่าสอบบญัชี

 
 
หมายเหต ุคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบบญัชีสํานกังานจะเรียกเก็บตา่งหากจากค่าสอบบญัชีตามจํานวนท่ีจ่ายจริง 
ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ บริษัท  บัญชีกิจ  จํากัด เป็น
   ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี ้เป็นผู้ ทําการตรวจสอบ
   และแสดงความเหน็ตอ่งบการเงินของบริษัทฯ 
   1.  นางสาวสดุาพร  ทะวาปี   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 6862 หรือ  
   2.  นายเทวา  ดําแดง  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 10777 หรือ  
   3.  นายพรชยั  กิตติปัญญางาม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 2778 
   และในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีดงักล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้บริษัท บญัชีกิจ  จํากัด 
   จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอ่ืนของสํานกังานทําหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบ
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   การเงินของบริษัทแทนผู้สอบบญัชีดงักล่าวได้ และเห็นควรพิจารณาอนมุติัค่าสอบบญัชี สําหรับ
   รอบปี 2563 เป็นจํานวนเงินรวม 1,840,000 บาท 
 
เง่ือนไขการลงมติ  วาระนีต้้องผ่านการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
   ประชมุ และออกเสียงลงคะแนน (ไมน่บัรวมคะแนนเสียงของผู้ ท่ีงดออกเสียง) 
 
ระเบียบวาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ตามวนั  เวลา  และสถานท่ีดงักล่าว
โดยพร้อมเพรียงกนั  เพ่ือให้การลงทะเบียนเข้าประชมุสะดวกรวดเร็ว บริษัทจดัให้มีการลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชมุตัง้แต่เวลา 
12.00 น. และในกรณีท่ีท่านผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง ประสงค์จะมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนหรือกรรมการอิสระไป
ร่วมประชมุลงคะแนนเสียงแทนโดยใช้แบบหนงัสือมอบฉนัทะ รายละเอียดตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 8 

 

            ขอแสดงความนบัถือ    
                     โดยมติของคณะกรรมการ 

       
                                 (นายพงษ์ศกัด์ิ  ชาเจียมเจน)   
     รองประธานกรรมการและกรรมการผู้ อํานวยการ 

 

 

 

 

 

 


