เลขที่ 2561/10/01
17 ตุลาคม 2561

เรื่ อง

แจ้ งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิ ้ง จํากัด (มหาชน) ได้ จดั ให้ มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561 ในวัน

พุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องวีไอพี1 สโมสรทหารบก เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน
้ วยตนเองและมอบฉันทะ ณ เวลาที่เปิ ดประชุมเวลา 14.00 น. จํานวน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมทังด้
33 ราย รวมจํานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 365,041,507 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 37.83 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
และในเวลา
้ ้น 51 ราย รวมจํานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 535,649,707 หุ้น คิด เป็ นร้ อยละ 55.51 ของ
ปิ ดรับลงทะเบียนมีผ้ ถู ือหุ้นจํานวนทังสิ
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561 ได้ มีมติดงั นี ้
1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมี
มติรับรองด้ วยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
จํานวนเสียงที่เข้ าร่วมประชุมในวาระนี ้
เห็นด้ วย

535,649,707

เสียง

535,649,707

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100

ไม่เห็นด้ วย

-

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

-

งดออกเสียง

-

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

-

บัตรเสีย

-

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

‐

2. อนุมตั ิให้ บริ ษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ทกุ ประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรื อไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมี
หรื อ ไม่มี ป ระกัน และอาจมี ห รื อ ไม่มี ผ้ ูแ ทนผู้ถื อ หุ้น (ทัง้ นี ไ้ ม่ร วมหุ้น กู้แ ปลงสภาพ) วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ เป็ นเงิ น ทุน
หมุนเวียนในการดําเนินกิจการและ ขยายกิจการของบริ ษัทย่อย คือ บริ ษัท ตงฮัว้ แคปปิ ตอล จํากัด และ บริ ษัท
้ ้จะพิจารณาอายุห้ นุ กู้ที่
ตงฮัว้ แอสเซท จํากัด ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้ านบาท อายุของหุ้นกู้ ไม่เกิน 5 ปี ทังนี
เหมาะสมกับการใช้ เงินและสภาวะตลาด อัตราดอกเบี ้ยขึ ้นอยูก่ บั สภาวะตลาดในช่วงที่มีการออกหุ้นกู้แต่ละรุ่น โ ด ย
มอบหมายคณะกรรมการบริษัท และ/หรื อ บุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายมีอํานาจดําเนินการตามที่เสนอ



บริ ษทั ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

 TONG HUA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107537000122

PCL.REGISTRATION NO. 0107537000122

877-881 เจริ ญกรุ ง ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์ กรุ งเทพฯ

877-881 CHAROENKRUNG RD., TALAD NOI, BANGKOK

โทร.0-2236-9171-6,0-2236-0143-44 แฟ็ กซ์ 0-2238-5286

TEL.0-2236-9171-6,0-2236-0143-44 FAX: 0-2238-5286



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

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
จํานวนเสียงที่เข้ าร่วมประชุมในวาระนี ้

535,649,707

เสียง

จํานวนเสียงที่มีสทิ ธิออกเสียงในวาระนี ้

535,649,707

เสียง

เห็นด้ วย

535,649,707

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ100

ไม่เห็นด้ วย

-

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

-

งดออกเสียง

-

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

-

บัตรเสีย

-

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

-

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

สํานักกรรมการผู้จดั การ
โทร. : 0 2236 9171-6, 0 2236 143-44



บริ ษทั ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

 TONG HUA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107537000122

PCL.REGISTRATION NO. 0107537000122

877-881 เจริ ญกรุ ง ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์ กรุ งเทพฯ

877-881 CHAROENKRUNG RD., TALAD NOI, BANGKOK

โทร.0-2236-9171-6,0-2236-0143-44 แฟ็ กซ์ 0-2238-5286

TEL.0-2236-9171-6,0-2236-0143-44 FAX: 0-2238-5286



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

