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หนา้ 1 จาก 16 หนา้ 

แนวปฏบัิตสํิาหรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

กรณกีารแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 บริษทัมีความตระหนกัถึงความเส่ียงของการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน
ประเทศไทย และห่วงใยถึงสุขภาพของผูถื้อหุน้ทุกท่าน จึงขอช้ีแจงแนวปฏิบติัในการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 
2563 เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทัรับทราบและปฏิบติัตาม ดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุ้นท่ีอยูใ่นกลุ่มเส่ียงการติดเช้ือ COVID-19 เช่น ผูท่ี้เดินทางกลบัจากประเทศซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขได้
กาํหนดให้เป็นเขตติดโรคติดต่ออนัตรายและ/หรือพื้นท่ีท่ีมีการระบาดต่อเน่ืองและยงัไม่พน้ระยะเฝ้าดูอาการ 
14 วนั ผูท่ี้ติดต่อใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว ผูท่ี้มีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจอยา่งใดอยา่งหน่ึง ผูท่ี้มีโรค
ประจาํตวั เช่น โรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง ผูท่ี้มีอายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป รวมทั้งผูท่ี้ทานยากดภูมิ เป็นตน้ ขอ
ความร่วมมือผูถื้อหุ้นดงักล่าวปฏิบติัตามคาํแนะนาํของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยงดการเข้า
ร่วมประชุมและโปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัเขา้ร่วมประชุมแทน โดยขอ้มูลของกรรมการ
อิสระท่ีบริษทัเสนอให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะ ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 4. ท่ีแนบมาพร้อมกบัหนังสือเชิญ
ประชุมฉบบัน้ี 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉนัทะพร้อมลงคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ โดยปฏิบติัตามขั้นตอนการมอบฉนัทะ
ดงัน้ี 

 กรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 7. ท่ีแนบมา
พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี พร้อมปิดอากรแสตมป์จาํนวน 20 บาท และส่งหนงัสือมอบฉนัทะ
และสําเนาเอกสารหรือหลกัฐานประกอบการมอบฉันทะให้บริษทัก่อนวนัประชุมล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 
วนัทาํการตามท่ีอยู ่ดงัน้ี 

“ส่วนงาน ฝ่ายเลขานุการบริษัท   บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร 
อาคาร 1 ช้ัน 7, 252/11 ถนนรัชดาภเิษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310” 

2. ขอความร่วมมือผูถื้อหุน้ทุกท่านพิจารณามอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง โดยขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอให้เป็นผูรั้บมอบ
ฉนัทะ ปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาด้วย 4. ท่ีแนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี 

ในกรณีท่ีท่านประสงคจ์ะมอบฉนัทะ โปรดปฏิบติัตามวิธีการมอบฉนัทะตามท่ีระบุในข้อ 1. ขา้งตน้ 

3. ผูถื้อหุ้นท่ีมีขอ้ซกัถามหรือประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็นในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจาํปี 2563 ท่านสามารถส่งคาํถามและความคิดเห็นดงักล่าวล่วงหนา้ใหบ้ริษทัก่อนวนัท่ี 25 เมษายน 2563 
ผา่นช่องทาง ดงัต่อไปน้ี 

3.1 อีเมลของบริษทั: somchai.k@tongkahharbour.com 

3.2 ทางไปรษณีย:์ ส่วนงาน ฝ่ายเลขานุการบริษทั บริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จาํกดั (มหาชน) อาคารสํานกังาน
เมืองไทย-ภทัร อาคาร1 ชั้น 7, 252/11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กทม. 10310 
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4. ในวนัจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 บริษทัจะจดัเตรียมความพร้อมและดาํเนินการคดักรองผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมโดยดาํเนินการตามคาํแนะนาํของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เร่ืองการป้องกนัควบคุมโรค
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สาํหรับการจดัการประชุม สัมมนา หรือ กิจกรรมอ่ืนท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั 
ลงวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2563 โดยดาํเนินการดงัน้ี 

(1) บริษทัจะตั้งจุดคดักรองพร้อมทั้งอุปกรณ์บริเวณหนา้หอ้งประชุม 

(2) ในกรณีท่ีบริษทัดาํเนินการคดักรองผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมแลว้พบวา่ผูถื้อหุน้ท่านใดมีความเส่ียง หรือมี
อาการของโรคระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหน่ึง เช่น มีไข ้ไอ เจ็บคอ จาม มีนํ้ ามูก เป็นตน้ บริษทั
ขอความร่วมมือท่านผูถื้อหุน้ดงักล่าวงดการเขา้ร่วมประชุม โดยผูถื้อหุน้ยงัคงสามารถมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้น
หรือกรรมการอิสระของบริษทัเขา้ร่วมประชุมแทนได ้ทั้งน้ี ขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอให้
เป็นผูรั้บมอบฉนัทะปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาด้วย 4. ท่ีแนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือผูถื้อหุน้ทุกท่าน 
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่22/2563 

วนัท่ี 8 เมษายน 2563 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  คร้ังที ่22/2563 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น บริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด  (มหาชน) 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1. ประวตัย่ิอของกรรมการซึ่งครบกําหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการอีกวาระหน่ึง 

2. ประวตัย่ิอของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการเพิม่เตมิ

3. เง่ือนไขวธีิการลงทะเบียนและเอกสารทีต้่องนํามาแสดงในวนัประชุม

4. รายช่ือและรายละเอียดเก่ียวกับกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม

5. ข้อบังคบับริษทัในส่วนทีเ่ก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

6. แผนทีแ่สดงทีต่ั้งของสถานทีจ่ัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

7. หนังสือมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมแทนแบบ ก แบบ ข และแบบ ค (ขอแนะนําให้ใช้แบบ ข)

8. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนํามาในวนัประชุม)

ดว้ยคณะกรรมการ บริษทั  ทุ่งคาฮาเบอร์  จาํกดั (มหาชน)  (ซ่ึงต่อไปจะเรียกว่า “บริษัท”) ไดมี้มติให้
เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 22/2563 ในวนัพฤหสับดีท่ี 30 เมษายน 2563  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ทุ่งคา
ฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) อาคารเมืองไทย-ภัทร 1 ช้ัน 7 เลขที่ 252/11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร  10310  เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 

วาระที ่ 1.  พจิารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานและรายงานประจําปี 2562 ของบริษทั 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

บริษทัไดจ้ดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2562 และรายงานประจาํปี 2562 รายละเอียด
ปรากฏในรายงานประจาํปี 2562 ตาม QR Code ในแบบฟอร์มหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี 

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรใหเ้สนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบรายงานผลการดาํเนินงาน และ
รายงานประจาํปี 2562 ของบริษทั 

สํานักงานใหญ่ : ช้ัน 7 อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภทัร 1 เลขท่ี 252/11 ถนนรัชดาภเิษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร (02) 695-4912-28 โทรสาร (02)694-4420 
BANGKOK: 7th Floor , Muang Thai Office Tower  1, 252/11 Ratchadapisek Road, Huay Khwang,Bangkok 10310 Thailand Tel.(66-2)695-4912-28 Fax (66-2)694-4420 
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คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ      

เน่ืองจากเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง  

วาระที ่ 2.  พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) มาตรา 112 และมาตรา 
113 รวมทั้งตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 50 บริษทัไดจ้ดัทาํงบการเงินประจาํปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีผา่น
การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ บริษทัขอเสนอให้
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
รายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจําปี 2562 ตาม QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงได้
จดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี ซ่ึงสรุปสาระสาํคญัดงัน้ี 

รายการ จํานวน (ล้านบาท) 

สินทรัพย ์ 1,475.38 

หน้ีสินรวม 288.19 

รายไดร้วม 491.27 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 80.72 

กาํไร(ขาดทุน) บาทต่อหุน้   0.00368 

 ความเห็นคณะกรรมการ    

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรใหเ้สนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบการเงิน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัต ิ  

วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่ 3.  พจิารณาอนุมัตไิม่จัดสรรกําไรและงดจ่ายเงนิปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานปี 2562 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) มาตรา 116 และขอ้บงัคบัของบริษทั 
ขอ้ 52 กาํหนดให้บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ
ประจาํปีหักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสํารองจะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตาม
พระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 115 วรรค 1 ระบุไวว้่า “การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจาก
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เงินกาํไรจะกระทาํมิได ้ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” นอกจากน้ีขอ้บงัคบัของ
บริษทัขอ้ 53  ระบุว่า “ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุน
สะสมอยู ่หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล”  

เม่ือพิจารณาจากผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2562 ตามท่ีปรากฏในงบการเงินส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2562 นั้น ผลการดาํเนินงานของบริษทัในปี 2562 ยงัมีผลขาดทุนสะสมคงคา้ง บริษทัจึงไม่สามารถจดัสรร
กาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2562 ได ้

ความเห็นคณะกรรมการ   

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรใหเ้สนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการไม่จดัสรรกาํไรและงด
จ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปี 2562 เน่ืองจากบริษทัยงัมีผลขาดทุนสะสมตามท่ีเสนอ 

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัต ิ   

วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่ 4.  พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกําหนดออกตามวาระประจําปี 2563 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษทั 
ขอ้ 20 กาํหนดว่าในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ังใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งในอตัรา 1 ใน 3 (หรือใกลเ้คียง 1 
ใน 3) โดยใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกแต่อาจไดรั้บเลือกตั้งใหก้ลบัเขา้เป็นกรรมการไดอี้ก 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังน้ีมีกรรมการบริษทัท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระอตัราหน่ึงในสามของ
กรรมการทั้งหมด รวมเป็นจาํนวน 4 ท่าน ดงัน้ี 

(1)  นายเอกชยั โชติยานนท ์ รองประธานกรรมการบริษทั กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

(2)  นายวิชยั เชิดชีวศาสตร์ รองประธานกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ 

(3)  นายกีรติ กิจมานะวฒัน ์ กรรมการ 

(4)  นายกฤษณ์ คงพฒันะโยธิน กรรมการอิสระ 

ตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัจะคดัเลือกโดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสรรหาก่อนนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
วิสัยทศัน์ และความน่าเช่ือถือ รวมทั้งความเป็นผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัทั้งดา้นทกัษะ
วิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

 ทั้งน้ี กรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผูมี้ความเหมาะสมในดา้นคุณวุฒิ มีความรู้ความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์
ทางดา้นกฎหมาย บริหารธุรกิจ การเงิน และการบญัชี สอดคลอ้งกบั Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษทั มีภาวะผูน้าํ
และวิสัยทศัน์กวา้งไกล รวมทั้งเป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม นอกจากน้ี บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ป็นกรรมการ
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อิสระนั้น เป็นผูท่ี้สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง และคณะกรรมการได้
พิจารณาถึงความเหมาะสมต่อเน่ืองท่ีจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดาํเนินงานของบริษทั จึงเสนอให้เลือกตั้งกรรมการ
ทั้ง 4 ท่าน ท่ีพน้ตาํแหน่งตามกาํหนดวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง ประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการ
เสนอช่ือ ปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาด้วย 1.  

ความเห็นคณะกรรมการ  

ภายใตค้วามเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการไดพ้ิจารณาถึงคุณสมบติัท่ีเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ต่อเน่ืองในการดาํเนินงานของบริษทั นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้ว่าบุคคลซ่ึงไดรั้บการ
เสนอช่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไป
ตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง จึงเห็นควรสมควรให้เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน 
กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้  

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ  

วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงมาประชุม
ออกเสียงและลงคะแนนตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการท่ีกาํหนดในขอ้บงัคบัของบริษทั ดงัต่อไปน้ี 

1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

2. ในการลงมติแต่ละคร้ัง ผูถื้อหุน้ตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนนท่ีมีตาม (1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คน
ใด หรือผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการตอ้งใชเ้สียงขา้งมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ี
ประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

วาระที ่ 5.  พจิารณาอนุมัตแิต่งตั้งกรรมการใหม่จํานวน 3 ท่าน 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

ปัจจุบนับริษทัมีกรรมการจาํนวน 10 ท่าน ทั้งน้ี เพื่อใหก้ารดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษทัเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงเห็นควรเสนอเพิ่มจาํนวนกรรมการเพ่ือให้มีบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจเพิ่มข้ึน อีกทั้งเพ่ือให้มีจาํนวนกรรมการท่ีเหมาะสมกบัขนาดธุรกิจ
ของบริษทั รองรับการขยายตวัและการเติบโตในอนาคต จึงเห็นควรพิจารณาเพ่ิมจาํนวนกรรมการใหม่อีก 3 ท่าน รวม
เป็นกรรมการบริษทัทั้งหมด 13 ท่าน โดยมีรายช่ือ ดงัน้ี 

(1) ดร.นิคม  ชมภูหลง  กรรมการอิสระ 

(2) นายศุภชยั จิรเสง่ียมกลุ  กรรมการอิสระ 

(3) นายสมชาย ไกรสุทธิวงศ ์ กรรมการ 
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ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑก์ารสรรหาบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัจะคดัเลือกโดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสรรหาก่อนนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
วิสัยทศัน์ และความน่าเช่ือถือ รวมทั้งความเป็นผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัทั้งดา้นทกัษะ
วิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายกาํหนด ในการน้ี บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ
เป็นกรรมการเพ่ิมเติมเป็นผูมี้คุณสมบติัตามหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการท่ีระบุขา้งตน้ทุกประการ จึงเห็นสมควร
เสนอแต่งตั้งใหบุ้คคลทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการของบริษทัเพ่ิมเติม ทั้งน้ี ขอ้มูลโดยสังเขปของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ
ใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการเพ่ิมเติมปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาด้วย 2. 

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรให้เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัเพิ่มจาํนวนกรรมการจาก
เดิม 10 ท่าน เป็น 13 ท่าน โดยแต่งตั้ง ดร.นิคม  ชมภูหลง นายศุภชยั จิรเสง่ียมกุล และนายสมชาย ไกรสุทธิวงศ ์เป็น
กรรมการของบริษทัเพิ่มเติมอีกจาํนวน 3 ท่าน ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัได้
พิจารณาแลว้ว่าบุคคลซ่ึงไดรั้บการเสนอช่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ
และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัต ิ   

วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงมาประชุม
ออกเสียงและลงคะแนนตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการท่ีกาํหนดในขอ้บงัคบัของบริษทั ดงัต่อไปน้ี 

1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

2. ในการลงมติแต่ละคร้ัง ผูถื้อหุน้ตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนนท่ีมีตาม (1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คน
ใด หรือผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการตอ้งใชเ้สียงขา้งมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ี
ประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 

วาระที ่ 6.  พจิารณาอนุมัตกํิาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจําปี 2563 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ. 2535 (และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทั 
ขอ้ 27 กาํหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยบริษทัไดก้าํหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษทัประจาํปี 2563 ตามท่ีคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณา โดย
คาํนึงถึงความเหมาะสมและให้สอดคลอ้งกบัสภาวะโดยทัว่ไปของอุตสาหกรรมชนิดเดียวกนัและความเหมาะสมกบั
การทาํหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จึงเห็นควรเสนอกาํหนดค่าตอบแทนรายปีของกรรมการทุกคณะ
ประจาํปี 2563 ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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รายละเอียด ค่าตอบแทนรายปี ค่าเบีย้ประชุม/คร้ัง
ประชุม 

คณะกรรมการบริษทั   

     ประธานกรรมการ 100,000 15,000 

     กรรมการ 50,000 15,000 

      กรรมการบริหาร 50,000 - 

คณะกรรมการตรวจสอบ   

     ประธานกรรมการตรวจสอบ 70,000 10,000 

     กรรมการตรวจสอบ 50,000 10,000 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน   

     ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 50,000 10,000 

     กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 30,000 10,000 

คณะกรรมการสรรหา   

     ประธานกรรมการสรรหา 50,000 10,000 

     กรรมการสรรหา 30,000 10,000 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี   

     ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 50,000 10,000 

     กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 30,000 10,000 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   

     ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 50,000 10,000 

     กรรมการบริหารความเส่ียง 30,000 10,000 

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณากลัน่กรองค่าตอบแทนกรรมการโดยคาํนึงถึงความเหมาะสม 
ต่าง ๆ อยา่งครบถว้นแลว้ จึงเห็นสมควรใหเ้สนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการคณะต่าง ๆ ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
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คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัต ิ   

วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของ
จาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

วาระที ่7.  พจิารณาอนุมัตแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษทั และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2563 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) และตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 47 ท่ีกาํหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนของ
ผูส้อบบญัชีของบริษทัทุกปี ดงันั้น คณะกรรมการจึงไดพ้ิจารณาเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงพิจารณาจากผลการปฏิบติังาน ประสบการณ์ มาตรฐาน และประสิทธิภาพในการทาํงาน 
รวมทั้งความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี  

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรให้เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและ
กาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัในเครือ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

บริษทั 
ค่าสอบบญัชี 

สาํนกังาน/รายช่ือผูส้อบบญัชี 
ทะเบียน
เลขท่ี 2562 2563 

บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์ 1,600,000 1,600,000 สาํนกังาน เอ.เอม็.ที แอสโซซิเอส  

(1) นายชยัยทุธ องัศุวิทยา  

(2) นางณฐัสรัคร์ สโรนนัทจี์น  

(3) นางสาวดรณี สมกาํเนิด  

(4) นางสาวจารุณี น่วมแม่  

(5) นางสาวเยาวลกัษณ์  
สมประเสริฐ 

3885 

4563 

5007 

5596 

11902 

บจ.สกายคลิฟฟ์ 160,000 160,000 

บจ.ชลสิน 690,000 690,000 

บจ.ทรัพยากรสมุทร 140,000 140,000 

บจ.ทีเอชแอล พาวเวอร์ 250,000 250,000 

บจ.89 แคปริคอร์น  
ดิเวลลอปเมนท ์

400,000 400,000 

บจ.สวสัดี เอน็เนอร์ยี ่โฮลด้ิง 460,000 460,000 **คนใดคนหน่ึงเป็นผูล้งลายมือช่ือ 

*** (5) จะลงนามเม่ือสาํนกังาน กลต.เห็นชอบ 

THL MYANMAR Co., Ltd. 850$ 850$ 
KHIN OO HAN & ASSOCIATES 

1.KHIN OO HAN 1027 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีตามรายนามขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหส้าํนกังาน เอ.เอม็.ที แอสโซซิเอส 
หรือ KHIN OO HAN & ASSOCIATES (แลว้แต่กรณี) จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของ สาํนกังาน เอ.เอม็.ที แอส
โซซิเอส หรือ KHIN OO HAN & ASSOCIATES (แลว้แต่กรณี) เป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนได ้
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หมายเหตุ  

ในปี 2563 บริษทัจะเสนอแต่งตั้ง นายชยัยทุธ องัศุวิทยา นางณฐัสรัคร์ สโรนนัทจี์น นางสาวดรณี สมกาํเนิด 
นางสาวจารุณี น่วมแม่ และนางสาวเยาวลกัษณ์ สมประเสริฐ แห่งสาํนกังาน เอ.เอม็.ที แอสโซซิเอส เป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทัยอ่ยในประเทศดว้ย 

ทั้งน้ี ค่าสอบบญัชีและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ดงักล่าวขา้งตน้ เป็นอตัราเท่ากบัปี 2562 ตามรายละเอียดดงัน้ี 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 
ปี 2562  

บาท 

ปี 2563 

บาท 

เพิม่ขึน้ 

บาท 

ร้อยละทีเ่พิม่ขึน้ 

ค่าสอบบญัชี (audit fee)  1,600,000  1,600,000 - - 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

เห็นว่าผูส้อบบญัชีตามรายช่ือดังกล่าวขา้งต้นไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษทั บริษทัย่อย 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว อีกทั้งผูส้อบบญัชีจาก สาํนกังาน เอ.เอม็.ที แอสโซซิเอส 
มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี และปฏิบติัหน้าท่ีในปีท่ีผ่านมาเป็นท่ีน่าพอใจ รวมทั้งมีค่าสอบบญัชีอยู่ในอตัราท่ี
เหมาะสม 

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ  

วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่ 8. พจิารณาอนุมัตกิารเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นทีต่ราไว้โดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษทั ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นทีต่ราไว้ของบริษัท 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

 ตามท่ีบริษทั มีความประสงคจ์ะปรับมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการลดทุนจดทะเบียน
และทุนชาํระแลว้โดยการลดมูลค่าหุ้นท่ีตราไวเ้พื่อลา้งขาดทุนสะสม ตามท่ีจะไดเ้สนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
ต่อไปในวาระท่ี 9 ดงันั้น จึงเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวข้อง
บริษทั โดยการรวมหุน้ จากเดิมท่ีมีมูลค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้หุน้ละ 13 บาท (หรือเป็นการรวม
หุน้เดิม 13 หุน้ เป็น 1 หุน้) ซ่ึงส่งผลใหจ้าํนวนหุน้ของบริษทั ลดลง จาํนวน 19,072,059,276 หุน้ (หน่ึงหม่ืนเกา้พนัเจ็ด
สิบสองลา้นห้าหม่ืนเกา้พนัสองร้อยเจ็ดสิบหกหุ้น) จากเดิมจาํนวน 20,661,397,549 หุ้น (สองหม่ืนหกร้อยหกสิบเอ็ด
ลา้นสามแสนเกา้หม่ืนเจ็ดพนัหา้ร้อยส่ีสิบเกา้หุน้) มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เป็นจาํนวน 1,589,338,273 หุน้ (หน่ึง
พนัหา้ร้อยแปดสิบเกา้ลา้นสามแสนสามหม่ืนแปดพนัสองร้อยเจ็ดสิบสามหุน้) มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ13 บาท ซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบริษทั ดงักล่าวจะเป็นผลใหจ้าํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยูล่ดลงในอตัราส่วน 
13 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ใหม่ ดงัน้ี 
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รายละเอียด ก่อนการเปล่ียนแปลง         
มูลค่าหุ้นทีต่ราไว้ 

หลังการเปล่ียนแปลง           
มูลค่าหุ้นทีต่ราไว้ 

ทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ 20,661,397,549 บาท 20,661,397,549 บาท 

มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้ 1 บาทต่อหุน้ 13 บาทต่อหุน้ 

จาํนวนหุน้ท่ีจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ 

- หุน้สามญั 

- หุน้บุริมสิทธิ 

20,661,397,549 หุน้ 

20,661,397,549 หุน้ 

- หุน้ 

1,589,338,273 หุน้ 

1,589,338,273 หุน้ 

- หุน้ 

 ทั้งน้ี การคาํนวณเพ่ือเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบริษทั จากเดิมหุ้นละ 1 บาท เป็นหุน้ละ13 บาท (หรือ
ตามอตัราการคาํนวณ 13 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่) จะส่งผลให้ผูถื้อหุ้นบางรายมีเศษหุ้นเดิมในจาํนวนท่ีไม่เพียงพอท่ีจะ
แปลงเป็นหุ้นใหม่ ซ่ึงเศษหุ้นเดิมในจาํนวนดงักล่าวจะถูกปัดท้ิงไป โดยการคาํนวณการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้
และการปัดเศษหุ้นเดิมนั้น บริษทัจะมอบหมายให้บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั (“TSD”) ซ่ึงเป็น
นายทะเบียนหุ้นของบริษทัเป็นผูด้าํเนินการคาํนวณตามระบบงานของ TSD และสําหรับผูถื้อหุ้นท่ีมีเศษหุ้นเดิมไม่เพียง
พอท่ีจะแปลงเป็นหุน้ใหม่ซ่ึงโดนปัดท้ิงภายหลงัจากการคาํนวณนั้น บริษทัยนิดีจ่ายเงินสดชดเชยค่าเศษหุน้เดิมท่ีถูกปัดท้ิง
ในราคาหุน้ละ1 บาท (ซ่ึงเป็นราคาท่ีสูงกวา่มูลค่าทางบญัชี (Book Value) ของหุน้ของบริษทั ทั้งน้ีราคาตามมูลค่าทางบญัชี
ของหุน้ของบริษทัปัจจุบนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  เท่ากบัประมาณหุน้ละ 0.07 บาท) 

ผูถื้อหุน้ท่ีถูกปัดเศษหุน้ท้ิงแต่ละรายสามารถขอรับเงินชดเชยมูลค่าเศษหุน้ได ้ดว้ยวิธีดงัต่อไปน้ี 

(1) ขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุ้นดว้ยตนเองท่ีสํานักงานของบริษทั ณ อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภทัร 
อาคาร1 ชั้น 7 เลขท่ี 252/11 ถนนรัชดาภิเษก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือ 

(2) แจง้ความประสงคใ์นการขอรับเงินชดเชยมูลค่าเศษหุ้นด้วยวิธีการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารให้บริษทั
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางไปรษณีย์ถึงบริษัท   หรือไปรษณีย์อิ เล็กทรอนิกส์  (Email) ของบริษัทท่ี 
somchai.k@tongkahharbour.com  โดยแนบเอกสารยนืยนัตวัตนของผูถื้อหุน้ท่ียงัไม่หมดอาย ุ(เช่น สาํเนาบตัรประจาํตวั
ประชาชน สาํเนาบตัรขา้ราชการ สาํเนาบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ สาํเนาหนงัสือเดินทาง หรือสาํเนาหนงัสือรับรองนิติ
บุคคล เป็นตน้) พร้อมสําเนาบญัชีเงินฝากท่ีประสงคใ์ชรั้บโอนเงิน โดยช่ือเจา้ของบญัชีเงินฝากดงักล่าวตอ้งตรงกบัช่ือ
ของผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี บริษทัจะโอนเงินชดเชยมูลค่าเศษหุน้เม่ือไดต้รวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีนาํส่งแลว้ 

ทั้งน้ี การขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุน้ดว้ยตนเองหรือแจง้ความประสงคใ์นการขอรับเงินชดเชยมูลค่าเศษ
หุ้นด้วยวิธีการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารดงักล่าวขา้งตน้นั้น ผูถื้อหุ้นจะตอ้งกระทาํภายใน 1 เดือนนับแต่วนัท่ีไดจ้ด
ทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบริษทัต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อย ซ่ึงคาดว่าจะอยู่
ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน 2563 ทั้งน้ี บริษทัจะประกาศรายละเอียดให้ทราบผ่านทางระบบแจง้ข่าวของ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ต่อไป ในการน้ี หากผูถื้อหุน้รายใดไม่มารับเงินสดชดเชยหรือไม่แจง้ความประสงคใ์นการขอรับเงิน
ชดเชยดว้ยวิธีการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารภายในกาํหนดระยะเวลาดงักล่าว บริษทัจะถือว่าผูถื้อหุน้รายนั้นสละสิทธิใน
การรับเงินสดชดเชยดงักล่าว 
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 ทั้งน้ี มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/หรือ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม และ/หรือบุคคลท่ีได้รับ
มอบหมายจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ/หรือ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม มีอาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ อนัจาํเป็น
และสมควรเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวโ้ดยการรวมจาํนวนหุ้นไดทุ้กประการ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง 
การกาํหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ การจ่ายเงินชดเชยเศษหุ้นท่ีปัดท้ิง การแจง้หรือขออนุญาตต่อหน่วยงานใด ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งโดยปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

 นอกจากน้ี เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษทั ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวโ้ดยการรวมมูลค่าหุน้ของ
บริษทั เป็นดงัน้ี 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจาํนวน 20,661,397,549 บาท(สองหม่ืนหกร้อยหกสิบ
เอ็ดลา้นสามแสนเกา้หม่ืนเจ็ดพนัห้าร้อยส่ีสิบ
เกา้บาท) 

 แบ่งออกเป็น 1,589,338,273 หุ้น (หน่ึงพนัห้าร้อยแปดสิบ
เก้าล้านสามแสนสามหม่ืนแปดพนัสองร้อย
เจด็สิบสามหุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ 13 บาท (สิบสามบาท) 

 โดยแบ่งออกเป็น  

 หุน้สามญั 1,589,338,273 หุน้(หน่ึงพนัหา้ร้อยแปดสิบเกา้
ลา้นสามแสนสามหม่ืนแปดพนัสองร้อยเจ็ด
สิบสามหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ - หุน้ (- หุน้) 

 ทั้งน้ี ใหก้รรมการผูมี้อาํนาจหรือบุคคลท่ีคณะกรรมการผูมี้อาํนาจมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือ
บริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยคาํเพ่ือใหเ้ป็นไปตามคาํสั่งของ
นายทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรใหเ้สนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้
ท่ีตราไวข้องบริษทัโดยการรวมหุ้น จากเดิมท่ีมีมูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้หุ้นละ 13 บาท ซ่ึง
ส่งผลใหจ้าํนวนหุน้ของบริษทั ลดลง จาํนวน 19,072,059,276 หุน้  (หน่ึงหม่ืนเกา้พนัเจด็สิบสองลา้นหา้หม่ืนเกา้พนัสอง
ร้อยเจ็ดสิบหกหุ้น) จากเดิมจาํนวน 20,661,397,549 หุ้น (สองหม่ืนหกร้อยหกสิบเอ็ดลา้นสามแสนเกา้หม่ืนเจ็ดพนัห้า
ร้อยส่ีสิบเกา้หุน้) มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เป็นจาํนวน 1,589,338,273 หุน้ (หน่ึงพนัหา้ร้อยแปดสิบเกา้ลา้นสาม
แสนสามหม่ืนแปดพนัสองร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น) มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 13 บาท และแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์
สนธิของบริษทัขอ้ 4 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวแ้ละจาํนวนหุ้นสามญัท่ีลดลง รวมทั้ง
อนุมติัการมอบอาํนาจตามรายละเอียดท่ีระบุขา้งตน้ทุกประการ 
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คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ 

วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 

วาระที่ 9. พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของ
บริษัท (Par  Value) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้อง
กับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วของบริษทั 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

 เน่ืองดว้ยบริษทัมีส่วนตํ่ากว่ามูลค่าหุน้จาํนวน 18,480,335,092.79 บาท (หน่ึงหม่ืนแปดพนัส่ีร้อยแปดสิบลา้น
สามแสนสามหม่ืนห้าพนัเกา้สิบสองบาท เจ็ดสิบเกา้สตางค)์ และขาดทุนสะสมจาํนวน 724,052,760.74 บาท (เจ็ดร้อย
ยีสิ่บส่ีลา้นหา้หม่ืนสองพนัเจด็ร้อยหกสิบบาท เจด็สิบส่ีสตางค)์ ตามงบการเงินเฉพาะบริษทั ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 ซ่ึงตามบทบญัญติัมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญติั บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
กาํหนดวา่ การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไรจะกระทาํมิได ้ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสม
อยูห่้ามมิใหจ่้ายเงินปันผล ดงันั้น เพ่ือเตรียมความพร้อมของบริษทั ในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอนาคตหาก
บริษทั มีผลกาํไรจากการดาํเนินงานและมีสภาพคล่องเพียงพอ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัลดทุน
จดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ของบริษทัจาํนวน 19,199,206,337.84 บาท (หน่ึงหม่ืนเกา้พนัหน่ึงร้อยเกา้สิบเกา้ลา้นสอง
แสนหกพนัสามร้อยสามสิบเจ็ดบาท แปดสิบส่ีสตางค)์ จากเดิมจาํนวน 20,661,397,549 บาท (สองหม่ืนหกร้อยหกสิบ
เอ็ดลา้นสามแสนเกา้หม่ืนเจ็ดพนัห้าร้อยส่ีสิบเกา้บาท) เป็นจาํนวน 1,462,191,211.16 บาท (หน่ึงพนัส่ีร้อยหกสิบสอง
ลา้นหน่ึงแสนเกา้หม่ืนหน่ึงพนัสองร้อยสิบเอด็บาทสิบหกสตางค)์ โดยการลดมูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบริษทัจากหุน้ละ 13 
บาท เป็นหุน้ละ 0.92 บาท เพ่ือนาํทุนจากการลดทุนจาํนวน 19,199,206,337.84 บาท (หน่ึงหม่ืนเกา้พนัหน่ึงร้อยเกา้สิบ
เก้าล้านสองแสนหกพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาท  แปดสิบส่ีสตางค์) มาชดเชยส่วนตํ่ า มูลค่า หุ้นจํานวน 
18,480,335,092.79 บาท (หน่ึงหม่ืนแปดพนัส่ีร้อยแปดสิบลา้นสามแสนสามหม่ืนห้าพนัเกา้สิบสองบาท เจ็ดสิบเกา้
สตางค)์ และขาดทุนสะสมจาํนวน 724,052,760.74 บาท (เจ็ดร้อยยีสิ่บส่ีลา้นหา้หม่ืนสองพนัเจ็ดร้อยหกสิบบาท เจ็ดสิบ
ส่ีสตางค)์ โดยภายหลงัการดาํเนินการดงักล่าว บริษทัจะไม่มีส่วนตํ่ามูลค่าหุ้น แต่ยงัมีผลขาดทุนสะสมคงเหลือจาํนวน 
5,181,515.69 บาท (หา้ลา้นหน่ึงแสนแปดหม่ืนหน่ึงพนัหา้ร้อยสิบหา้บาท หกสิบเกา้สตางค)์  

ทั้งน้ี การลดทุนดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อมูลค่าของส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั โดยส่วนของผูถื้อหุน้
ของบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงแต่อยา่งใด มูลค่าท่ีแทจ้ริงของหุน้ของบริษทัยงัคงเป็นมูลค่าเดิม การลดทุนดงักล่าวเป็น
เพียงการปรับตวัเลขทางบญัชี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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รายละเอียด 

ข้อมูลตามงบการเงนิเฉพาะบริษทั ส้ินสุด  
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 

ปัจจุบัน  

(ภายหลังการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น
ทีต่ราไว้โดยการรวมหุ้น) 

ภายหลังการลดทุนเพื่อล้างส่วนตํา่
มูลค่าหุ้นและขาดทุนสะสม 

ทุนจดทะเบียน 20,661,397,549 บาท 1,462,191,211.16 บาท 

ทุนชาํระแลว้ 20,661,397,549 บาท 1,462,191,211.16 บาท 

มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้ 13 บาท 0.92 บาท 

จํานวนหุ้นท่ีจดทะเบียนและเรียก
ชาํระแลว้ 

- หุน้สามญั 

- หุน้บุริมสิทธิ 

1,589,338,273 หุน้ 

 

1,589,338,273 หุน้ 

- หุน้ 

1,589,338,273 หุน้ 

 

1,589,338,273 หุน้ 

- หุน้ 

ส่วนตํ่ามูลค่าหุน้สามญั (18,480,335,092.79) บาท 0 บาท 

ขาดทุนสะสม 724,052,760.74 บาท 5,181,515.69 บาท 

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 0 บาท 0 บาท 

ส่วนลํ้ามูลค่าหุน้ 0 บาท 0 บาท 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ - - 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,457,009,695.47 บาท 1,457,009,695.47 บาท 

 อน่ึง การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ในคร้ังน้ี จะเป็นการลดทุนจดทะเบียนลงไปตํ่ากว่าจาํนวนหน่ึงในส่ีของ
ทุนทั้งหมดของบริษทั โดยมาตรา 139 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั  พ.ศ. 2535 (และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
กาํหนดไวว้่าบริษทัจะกระทาํการลดทุนจดทะเบียนลงไปตํ่ากว่าจาํนวนหน่ึงในส่ีของทุนทั้งหมดได ้ต่อเม่ือบริษทัไดท้าํ
การโอนทุนสาํรองส่วนลํ้ามูลค่าหุน้ และทุนสาํรองตามกฎหมายเพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทัแลว้ และยงัคงมี
ผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ในการน้ี เน่ืองจากบริษทัไม่มีทุนสํารองส่วนลํ้ามูลค่าหุ้น และทุนสํารองตามกฎหมาย หรือ
เงินสํารองอ่ืนตามงบการเงินเฉพาะบริษทั ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562บริษทัจึงสามารถดาํเนินการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษทัลงไปตํ่ากว่าจาํนวนหน่ึงในส่ีของทุนจดทะเบียนได ้ตามบทบญัญติัมาตรา 139 แห่งพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจาํกดั  พ.ศ. 2535 (และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

 ทั้งน้ี เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัให้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/หรือ กรรมการผูมี้
อาํนาจลงนาม และ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ/หรือ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม มี
อาํนาจในการพิจารณากาํหนดรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ รวมถึงแต่ไม่
จาํกดัเพียง (1) การกาํหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการลดทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้โดยการลด
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มูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้ (Par Value) (2) การเจรจา ทาํความตกลง และลงนามในเอกสารคาํขออนุญาตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ลดทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้โดยการลดมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้น (Par Value) ดงักล่าว ซ่ึงรวมถึงการยื่นคาํขอ
อนุญาตเอกสารและหลกัฐานใด ๆ ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งมีอาํนาจในการดาํเนินการอ่ืน
ใดอนัจาํเป็นและสมควรเก่ียวกบัการลดทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้โดยการลดมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้ (Par Value) 
ขา้งตน้ไดต้ามท่ีเห็นสมควร โดยปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

นอกจากน้ี เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษทั ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ของบริษทั เป็นดงัน้ี 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,462,191,211.16 บาท (หน่ึงพนัส่ีร้อยหกสิบสองลา้น
หน่ึงแสนเกา้หม่ืนหน่ึงพนัสองร้อยสิบเอด็บาท สิบหก
สตางค)์ 

แบ่งออกเป็น 1,589,338,273 หุ้น(หน่ึงพนัห้าร้อยแปดสิบเกา้ลา้น
สามแสนสามหม่ืนแปดพนัสองร้อยเจด็สิบสามหุน้) 

มูลค่าหุน้ละ 0.92 บาท (เกา้สิบสองสตางค)์ 

โดยแบ่งออกเป็น

หุน้สามญั 1,589,338,273 หุ้น(หน่ึงพนัห้าร้อยแปดสิบเกา้ลา้น
สามแสนสามหม่ืนแปดพนัสองร้อยเจด็สิบสามหุน้) 

หุน้บุริมสิทธิ - หุน้ (- หุน้) 

ทั้งน้ี ให้กรรมการผูมี้อาํนาจหรือบุคคลท่ีคณะกรรมการผูมี้อาํนาจมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือ
บริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยคาํเพ่ือใหเ้ป็นไปตามคาํสั่งของ
นายทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรใหเ้สนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนและ
ทุนชาํระแลว้ของบริษทั จาํนวน 19,199,206,337.84 บาท (หน่ึงหม่ืนเกา้พนัหน่ึงร้อยเกา้สิบเกา้ลา้นสองแสนหกพนัสาม
ร้อยสามสิบเจ็ดบาท แปดสิบส่ีสตางค)์ จากเดิมจาํนวน 20,661,397,549 บาท (สองหม่ืนหกร้อยหกสิบเอด็ลา้นสามแสน
เกา้หม่ืนเจ็ดพนัห้าร้อยส่ีสิบเกา้บาท) เป็นจาํนวน 1,462,191,211.16 บาท (หน่ึงพนัส่ีร้อยหกสิบสองลา้นหน่ึงแสนเกา้
หม่ืนหน่ึงพนัสองร้อยสิบเอ็ดบาท สิบหกสตางค)์ โดยการลดมูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบริษทั จากหุ้นละ 13 บาท เป็นหุ้น
ละ 0.92 บาท เพื่อหกัลบส่วนตํ่ามูลค่าหุน้และเพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทั และแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์
สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั รวมทั้งอนุมติัการมอบอาํนาจตาม
รายละเอียดท่ีระบุขา้งตน้ทุกประการ 



หนา้ 16 จาก 16 หนา้ 

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ 

วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที ่10. พจิารณาเร่ืองอ่ืน  ๆ(ถ้ามี) 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมตามวนั  เวลา  และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้  ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บ
มอบฉนัทะสามารถลงทะเบียน และยืน่เอกสารหรือหลกัฐานเพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชุมไดต้ั้งแต่เวลา 9.00 น. 
ของวนัท่ี 30 เมษายน 2563 เป็นตน้ไป 

ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเองได ้ ท่านสามารถมอบฉนัทะให้บุคคลอ่ืนเขา้ประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทนท่านไดโ้ดยใชแ้บบหนงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึง เพยีงแบบเดียว ในจาํนวน 3 แบบท่ีได้
แนบมาพร้อมน้ี ส่วนผูถื้อหุ้นต่างชาติ ซ่ึงแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น 
โปรดใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึง  ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัดงัมีรายช่ือและ
รายละเอียดปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาด้วย 4. เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผูถื้อหุน้ได ้ทั้งน้ีขอใหท่้าน
ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ โปรดนําเอกสารและหลักฐานตามรายการตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 7.และ 8. มาแสดงเพื่อ
ลงทะเบียนก่อนหรือในวนัประชุมด้วย 

 อย่างไรก็ตาม เน่ืองด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทมีความ
ห่วงใยถึงความปลอดภัยของสุขภาพของผู้ ถือหุ้น จึงสนับสนุนให้ผู้ ถือหุ้นพจิารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระดังมี
รายช่ือ และรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 4. เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านในการเข้า
ร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 7. และ
ส่งหนังสือมอบฉันทะและสําเนาเอกสารหรือหลักฐานประกอบการมอบฉันทะมาที่ “ส่วนงาน ฝ่ายเลขานุการบริษัท 
บริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร อาคาร1 ช้ัน 7, 252/11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วย
ขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10320” ก่อนวนัประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วนัทาํการ 

 บริษทักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 8 เมษายน 2563 

อน่ึง บริษทัจะดาํเนินการประชุมตามขอ้บงัคบับริษทัตามรายละเอยีดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 5. เพื่อใหท่้าน
ไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการประชุมรวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มท่ี หากท่านมีคาํถามท่ี
ตอ้งการใหบ้ริษทัช้ีแจงในประเดน็ของระเบียบวาระท่ีนาํเสนอคร้ังน้ี สามารถจดัส่งคาํถามล่วงหนา้ตามท่ีอยูข่า้งตน้ 

ขอแสดงความนบัถือ 
โดยคาํสัง่คณะกรรมการ 

 
 

............................................................ 
(นายวิจิตร เจียมวิจิตรกลุ) 
ประธานกรรมการบริษทั 




