
ท่ี 2565/04/03 
       วนัท่ี  26 เมษายน 2565 
 
เร่ือง แจ้งมตท่ีิประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2565 
เรียน   กรรมการผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
 ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2565 ของบริษัท  ตงฮัว้ โฮลดิง้  จํากัด (มหาชน)ซึ่งประชุม

เม่ือวนัองัคารท่ี 26 เมษายน 2565 เวลา 15:00 น. ณ สมาคมตัง้ตระกลูแห่งประเทศไทย เลขท่ี 270 ถนน
สรรพาวธุ แขวงบางนา เขตบางนากรุงเทพมหานคร 10260 โดยเม่ือเร่ิมเปิดประชมุมีผู้ ถือหุ้นมาเอง ณ 
ขณะท่ีเร่ิมประชมุ 12 ราย จํานวนหุ้น 1,698,646 หุ้น ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น ณ ขณะท่ีเร่ิมประชมุ 
706 ราย จํานวนหุ้น 514,978,896 หุ้น รวม 718 ราย จํานวนหุ้นทัง้สิน้ 516,677,542 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 
53.54 ท่ีประชมุได้มีมตใินวาระตา่งๆดงันี ้

 
ระเบียบวาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2564 
มตท่ีิประชมุ ท่ีประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2564 เม่ือวนัท่ี 
19 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้
 เห็นด้วย  516,677,542 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 100.00 
 ไมเ่ห็นด้วย  - คะแนน คดิเป็นร้อยละ     0.00 
 งดออกเสียง  - คะแนน คดิเป็นร้อยละ     0.00 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2564 

ขณะท่ีเร่ิมประชุมวาระท่ี 2 มีผู้ ถือหุ้ นมาเพิ่มอีก 2 รายรวมเป็น 720 คน จํานวนหุ้ นทัง้สิน้ 
516,834,542 หุ้น คดิเป็น 53.56% 

มตท่ีิประชมุ ท่ีประชุมมีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2564 ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 เห็นด้วย           516,834,542       คะแนน คดิเป็นร้อยละ  100 



 ไมเ่ห็นด้วย            -       คะแนน คดิเป็นร้อยละ               0.0 
 งดออกเสียง              - คะแนน คดิเป็นร้อยละ        0.0 
ระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตังิบการเงินของ บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 
ธนัวาคม  2564  และรับทราบรายงานผู้สอบบญัชี 
 
มตท่ีิประชมุ ท่ีประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของ บริษัทฯ และบริษัทย่อยสําหรับปีสิน้สุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2564  และรับทราบรายงานผู้สอบบญัชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือ
หุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 เห็นด้วย           516,834,542       คะแนน คดิเป็นร้อยละ  100 
 ไมเ่ห็นด้วย      - คะแนน คดิเป็นร้อยละ               0.0 
 งดออกเสียง              - คะแนน คดิเป็นร้อยละ        0.0 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล
สําหรับผลการดําเนินงานปี 2564 
 
มตท่ีิประชมุ ท่ีประชุมมีมติอนมุตัิการจดัสรรเงินทนุสํารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปัน
ผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมี
สทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 เห็นด้วย           516,834,542       คะแนน คดิเป็นร้อยละ  100 
 ไมเ่ห็นด้วย      - คะแนน คดิเป็นร้อยละ               0.0 
 งดออกเสียง              - คะแนน คดิเป็นร้อยละ        0.0 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  พิจารณาและอนุมตัิให้ออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั
ของบริษัทให้แก่ผู้ ถือ หุ้นเดิม โดยไม่มีมลูคา่ตามสดัสว่น 4 หุ้นสามญัเดิมได้ใบสําคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซือ้หุ้นสามญัจํานวน 1 หน่วย 
 
มตท่ีิประชมุ ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิอนุมตัิให้ออกและจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น
สามญัของบริษัทให้แก่ผู้ ถือ หุ้นเดิม โดยไม่มีมูลค่าตามสดัส่วน 4 หุ้นสามญัเดิมได้ใบสําคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัจํานวน 1 หน่วย  พร้อมทัง้มอบอํานาจให้ประธานกรรมการหรือ



คณะกรรมการ และ/หรือ บคุคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้ มีอํานาจในการกําหนด แก้ไข
เพิ่มเติม เปล่ียนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการเสนอจดัสรรใบสําคญั
แสดงสิทธิ รวมทัง้มีอํานาจในการลงนามในเอกสารใดๆท่ีเก่ียวข้อง และมีอํานาจดําเนินการ
ต่างๆ อนัจําเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ วนัครบกําหนด วนัใช้
สิทธิและหรือ อตัราการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิและหรือเหตแุห่งการออกหุ้นสามญัใหม่
เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงใบสําคญัแสดงสิทธิ รวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียงการให้ข้อมลู การย่ืน
เอกสารหลกัฐาน ต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด กระทรวง
พาณิชย์ หรือ หน่วยงานอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนการนําหุ้นสามญัเพิ่มทนุเข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือ
หุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 เห็นด้วย           516,834,542       คะแนน คดิเป็นร้อยละ  100 
 ไมเ่ห็นด้วย      - คะแนน คดิเป็นร้อยละ               0.0 
 งดออกเสียง              - คะแนน คดิเป็นร้อยละ        0.0 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  พิจารณาและอนุมตัิลดทุนจดทะเบียนและอนุมตัิแก้ไข หนงัสือบริคณห์สนธิ 
ข้อ 4 ของบริษัทเพ่ือให้ สอดคล้องกบัการจดทะเบียนลดทนุ 
ขณะท่ีเร่ิมประชุมวาระท่ี 6 มีผู้ ถือหุ้ นมาเพิ่มอีก 1 รายรวมเป็น 721 คน จํานวนหุ้ นทัง้สิน้ 

528,658,642 หุ้น คดิเป็น 54.78% 

เดิม ทนุจดทะเบียนจํานวน 1,286,699,754 บาท เป็น ทนุจดทะเบียนจํานวน 965,035,922 บาท 
 แบง่ออกเป็น 1,286,699,754 หุ้น  แบง่ออกเป็น 965,035,922 หุ้น 
 มลูคา่หุ้นละ    1.00   บาท  มลูคา่หุ้นละ    1.00   บาท 
 โดยแยกออกเป็น    โดยแยกออกเป็น   
 หุ้นสามญั           1,286,699,754 หุ้น  หุ้นสามญั           965,035,922 หุ้น 
 หุ้นบริุมสทิธ์ิ                    -- หุ้น  หุ้นบริุมสทิธ์ิ                    -- หุ้น 

 
มตท่ีิประชมุ ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนและอนมุตัิแก้ไข หนงัสือบริคณห์
สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพ่ือให้ สอดคล้องกบัการจดทะเบียนลดทนุ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 เห็นด้วย           528,658,642      คะแนน คดิเป็นร้อยละ  100 



 ไมเ่ห็นด้วย      - คะแนน คดิเป็นร้อยละ               0.0 
  งดออกเสียง              - คะแนน คดิเป็นร้อยละ        0.0 
ระเบียบวาระท่ี 7  พิจารณาและอนมุตัิเพิ่มทนุจดทะเบียนและอนมุตัิแก้ไข หนงัสือบริคณห์สนธิ 
ข้อ 4 ของบริษัทเพ่ือให้ สอดคล้องกบัการจดทะเบียนลดทนุ 

เดิม ทนุจดทะเบียนจํานวน 965,035,922 บาท เป็น ทนุจดทะเบียนจํานวน 1,206,294,903 บาท 
 แบง่ออกเป็น 965,035,922 หุ้น  แบง่ออกเป็น 1,206,294,903 หุ้น 
 มลูคา่หุ้นละ    1.00   บาท  มลูคา่หุ้นละ    1.00   บาท 
 โดยแยกออกเป็น    โดยแยกออกเป็น   
 หุ้นสามญั           965,035,922 หุ้น  หุ้นสามญั           1,206,294,903 หุ้น 
 หุ้นบริุมสทิธ์ิ                    -- หุ้น  หุ้นบริุมสทิธ์ิ                    -- หุ้น 

 
มตท่ีิประชมุ ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิอนมุตัิเพิ่มทนุจดทะเบียนและอนมุตัิแก้ไข หนงัสือบริคณห์
สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพ่ือให้ สอดคล้องกบัการจดทะเบียนลดทนุ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 เห็นด้วย           528,658,642      คะแนน คดิเป็นร้อยละ  100 
 ไมเ่ห็นด้วย      - คะแนน คดิเป็นร้อยละ               0.0 
  งดออกเสียง              - คะแนน คดิเป็นร้อยละ        0.0 
 
ระเบียบวาระท่ี 8.1 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ 
 
มตท่ีิประชมุ ท่ีประชุมมีมติอนุมัติแต่งตัง้กรรมการท่ีออกจากตําแหน่งตามวาระ กลบัเข้า
ดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จํานวน 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
1. นายสมนกึ กยาวฒันกิจ (ดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่) 

 เห็นด้วย           528,658,642      คะแนน คดิเป็นร้อยละ  100 
 ไมเ่ห็นด้วย      - คะแนน คดิเป็นร้อยละ               0.0 
 งดออกเสียง              - คะแนน คดิเป็นร้อยละ        0.0 

2. นายขนัธ์ชยั วิจกัขณะ (ดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่) 
เห็นด้วย           528,658,642      คะแนน คดิเป็นร้อยละ  100 
 ไมเ่ห็นด้วย      - คะแนน คดิเป็นร้อยละ               0.0 



 งดออกเสียง              - คะแนน คดิเป็นร้อยละ        0.0 
 

3. มล.ภาริพงศ์ ทองใหญ่ (ดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่) 
 เห็นด้วย           528,658,642      คะแนน คดิเป็นร้อยละ  100 

ไมเ่ห็นด้วย      - คะแนน คดิเป็นร้อยละ               0.0 
 งดออกเสียง              - คะแนน คดิเป็นร้อยละ        0.0 

ระเบียบวาระท่ี 8.2 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ี
เก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจ ประจําปี 2565  
 
มตท่ีิประชมุ ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการและรองประธานกรรมการ ประจําปี 
2565 เป็นเบีย้ประชุมท่านละ 15,000 บาทต่อครัง้ ประธานกรรมการ รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 
อนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบประจําปี 2565 เป็นเบีย้ประชุมท่านละ 5,000 บาทต่อ
ครัง้ ประธานกรรมการตรวจสอบ รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 อนมุตัิคา่ใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวกบัการดําเนิน
ธุรกิจ ตามจํานวนท่ีจ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมี
สทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 เห็นด้วย           528,658,642      คะแนน คดิเป็นร้อยละ  100 
 ไมเ่ห็นด้วย      - คะแนน คดิเป็นร้อยละ               0.0 
 งดออกเสียง              - คะแนน คดิเป็นร้อยละ        0.0 
 
ระเบียบวาระท่ี 9 พิจารณาแตง่ตัง้และกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจําปี 2565 
 
มตท่ีิประชมุ ท่ีประชมุมีมตแิตง่ตัง้บริษัท  บญัชีกิจ จํากดัโดย   
นางสาวสดุาพร  ทะวาปี          ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 6862 และ/หรือ 
นายเทวา  ดําแดง                   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 10777 และ/หรือ 
นายพรชยั  กิตตปัิญญางาม    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 2778  

เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี ้ เป็นผู้ ทํา
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย และในกรณีท่ีผู้สอบ
บญัชีดงักลา่วข้างต้น ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้บริษัท บญัชีกิจ จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตอ่ืนของสํานกังานทําหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท



แทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้ และเห็นควรพิจารณาอนมุตัิค่าสอบบญัชี สําหรับรอบปี 2565 เป็น
จํานวนเงินรวม 2,200,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ 
 เห็นด้วย           528,658,642      คะแนน คดิเป็นร้อยละ  100 
 ไมเ่ห็นด้วย      - คะแนน คดิเป็นร้อยละ               0.0 
 งดออกเสียง              - คะแนน คดิเป็นร้อยละ        0.0 

 
ระเบียบวาระท่ี 10 เร่ืองอ่ืน ๆ(ถ้ามี) 
 
ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมท่ีมีคําถามสามารถเขียนคําถามในแผ่นกระดาษส่งให้
เจ้าหน้าท่ี และจะสรุปประเด็นคําถามโดยรวบรวมเป็นเอกสารแนบท้ายการประชุม ซึ่งจะ
เผยแพร่ข้อมลูผา่นระบบของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุเสร็จสิน้ 
 

 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 
 
    

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

นายพงษ์ศกัดิ ์ชาเจียมเจน 
กรรมการผู้ อํานวยการ 

 


