บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน)
Tongkah Harbour Public Company Limited

หนังสื อเชิญประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22/2563

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563
เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 9.00 น.)
ณ ห้ องประชุม บริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) อาคารเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้น 7
เลขที่ 252/11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แนวปฏิบตั สิ ํ าหรับผู้เข้ าร่ วมประชุ มผู้ถือหุ้น
กรณีการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
บริ ษทั มีความตระหนักถึงความเสี่ ยงของการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน
ประเทศไทย และห่ วงใยถึงสุ ขภาพของผูถ้ ือหุ น้ ทุกท่าน จึงขอชี้แจงแนวปฏิบตั ิในการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี
2563 เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั รับทราบและปฏิบตั ิตาม ดังนี้
1. ผูถ้ ือหุ ้นที่อยูใ่ นกลุ่มเสี่ ยงการติดเชื้อ COVID-19 เช่น ผูท้ ี่เดินทางกลับจากประเทศซึ่ งกระทรวงสาธารณสุ ขได้
กําหนดให้เป็ นเขตติดโรคติดต่ออันตรายและ/หรื อพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่ องและยังไม่พน้ ระยะเฝ้าดูอาการ
14 วัน ผูท้ ี่ติดต่อใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว ผูท้ ี่มีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ผูท้ ี่มีโรค
ประจําตัว เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิ ตสู ง ผูท้ ี่มีอายุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้นไป รวมทั้งผูท้ ี่ทานยากดภูมิ เป็ นต้น ขอ
ความร่ วมมือผูถ้ ือหุ ้นดังกล่าวปฏิบตั ิตามคําแนะนําของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข โดยงดการเข้ า
ร่ วมประชุ มและโปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั เข้าร่ วมประชุมแทน โดยข้อมูลของกรรมการ
อิสระที่บริ ษทั เสนอให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้ วย 4. ที่แนบมาพร้ อมกับหนังสื อเชิ ญ
ประชุมฉบับนี้
ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ ้นสามารถมอบฉันทะพร้อมลงคะแนนเสี ยงในวาระต่าง ๆ โดยปฏิบตั ิตามขั้นตอนการมอบฉันทะ
ดังนี้
 กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้ วย 7. ที่แนบมา
พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมฉบับนี้ พร้อมปิ ดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท และส่ งหนังสื อมอบฉันทะ
และสําเนาเอกสารหรื อหลักฐานประกอบการมอบฉันทะให้บริ ษทั ก่อนวันประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 1
วันทําการตามที่อยู่ ดังนี้
“ส่ วนงาน ฝ่ ายเลขานุการบริษัท บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) อาคารสํ านักงานเมืองไทย-ภัทร
อาคาร 1 ชั้น 7, 252/11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กทม. 10310”
2. ขอความร่ วมมือผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนนแทนการเข้าร่ วมประชุ มด้วยตนเอง โดยข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริ ษทั เสนอให้เป็ นผูร้ ับมอบ
ฉันทะ ปรากฏตามสิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 4. ที่แนบมาพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมฉบับนี้
ในกรณี ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะ โปรดปฏิบตั ิตามวิธีการมอบฉันทะตามที่ระบุในข้ อ 1. ข้างต้น
3. ผูถ้ ือหุ ้นที่มีขอ้ ซักถามหรื อประสงค์จะแสดงความคิดเห็นในเรื่ องที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจําปี 2563 ท่านสามารถส่ งคําถามและความคิดเห็นดังกล่าวล่วงหน้าให้บริ ษทั ก่อนวันที่ 25 เมษายน 2563
ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
3.1 อีเมลของบริ ษทั : somchai.k@tongkahharbour.com
3.2 ทางไปรษณี ย:์ ส่ วนงาน ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) อาคารสํานักงาน
เมืองไทย-ภัทร อาคาร1 ชั้น 7, 252/11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
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4. ในวันจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2563 บริ ษทั จะจัดเตรี ยมความพร้อมและดําเนินการคัดกรองผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุมโดยดําเนิ นการตามคําแนะนําของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ องการป้องกันควบคุมโรค
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สําหรับการจัดการประชุม สัมมนา หรื อ กิจกรรมอื่นที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 โดยดําเนินการดังนี้
(1) บริ ษทั จะตั้งจุดคัดกรองพร้อมทั้งอุปกรณ์บริ เวณหน้าห้องประชุม
(2) ในกรณี ที่บริ ษทั ดําเนินการคัดกรองผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมแล้วพบว่าผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีความเสี่ ยง หรื อมี
อาการของโรคระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ ง เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ าํ มูก เป็ นต้น บริ ษทั
ขอความร่ วมมือท่านผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวงดการเข้าร่ วมประชุม โดยผูถ้ ือหุ น้ ยังคงสามารถมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่น
หรื อกรรมการอิสระของบริ ษทั เข้าร่ วมประชุมแทนได้ ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริ ษทั เสนอให้
เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะปรากฏตามสิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 4. ที่แนบมาพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมฉบับนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่ วมมือผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน

หน้า 2 จาก 16 หน้า

สํานักงานใหญ่ : ชั้น 7 อาคารสํ านักงานเมืองไทย-ภัทร 1 เลขที่ 252/11 ถนนรัชดาภิเษก ห้ วยขวาง 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

หนังสื อเชิญประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22/2563
วันที่ 8 เมษายน 2563
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22/2563

เรียน

ท่ านผู้ถือหุ้น บริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน)

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย

1. ประวัตยิ ่ อของกรรมการซึ่งครบกําหนดออกตามวาระและได้ รับการเสนอชื่ อให้ เข้ าดํารงตําแหน่ ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. ประวัตยิ ่ อของบุคคลทีไ่ ด้ รับการเสนอชื่ อให้ เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการเพิม่ เติม
3. เงื่อนไขวิธีการลงทะเบียนและเอกสารทีต่ ้ องนํามาแสดงในวันประชุ ม
4. รายชื่ อและรายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ เข้ าร่ วมประชุ ม
5. ข้ อบังคับบริษทั ในส่ วนทีเ่ กีย่ วข้ องกับการประชุ มผู้ถือหุ้น และการออกเสี ยงลงคะแนน
6. แผนทีแ่ สดงทีต่ ้งั ของสถานทีจ่ ัดประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น
7. หนังสื อมอบฉันทะให้ เข้ าร่ วมประชุ มแทนแบบ ก แบบ ข และแบบ ค (ขอแนะนําให้ ใช้ แบบ ข)
8. แบบฟอร์ มลงทะเบียน (โปรดนํามาในวันประชุ ม)

ด้วยคณะกรรมการ บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) (ซึ่ งต่อไปจะเรี ยกว่า “บริษัท”) ได้มีมติให้
เรี ยกประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 22/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุ ม บริษัท ทุ่งคา
ฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) อาคารเมื องไทย-ภัทร 1 ชั้ น 7 เลขที่ 252/11 ถนนรั ชดาภิเษก แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1. พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานและรายงานประจําปี 2562 ของบริษทั
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษทั ได้จดั ทํารายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี 2562 และรายงานประจําปี 2562 รายละเอียด
ปรากฏในรายงานประจําปี 2562 ตาม QR Code ในแบบฟอร์ มหนังสื อเชิญประชุม ซึ่ งได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ พร้อมกับ
หนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นรับทราบรายงานผลการดําเนิ นงาน และ
รายงานประจําปี 2562 ของบริ ษทั
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คะแนนเสี ยงสํ าหรับการอนุมัติ
เนื่องจากเป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสี ยง
วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และมาตรา
113 รวมทั้งตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 50 บริ ษทั ได้จดั ทํางบการเงินประจําปี 2562 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผา่ น
การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว บริ ษทั ขอเสนอให้
ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นอนุ มตั ิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายละเอีย ดปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจําปี 2562 ตาม QR Code ในแบบฟอร์ มหนังสื อเชิญประชุ ม ซึ่ งได้
จัดส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้ ซึ่งสรุ ปสาระสําคัญดังนี้
รายการ

จํานวน (ล้ านบาท)

สิ นทรัพย์

1,475.38

หนี้สินรวม

288.19

รายได้รวม

491.27

กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ

80.72

กําไร(ขาดทุน) บาทต่อหุน้

0.00368

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน สิ้ นสุ ด ณ วันที่
31 ธัน วาคม 2562 ซึ่ ง ได้ผ่า นการตรวจสอบและลงนามจากผูส้ อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าต และได้รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
คะแนนเสี ยงสํ าหรับการอนุมัติ
วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัตไิ ม่ จัดสรรกําไรและงดจ่ ายเงินปันผลสํ าหรับผลการดําเนินงานปี 2562
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และข้อบังคับของบริ ษทั
ข้อ 52 กําหนดให้บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ
ประจําปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสํารองจะมี ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตาม
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 115 วรรค 1 ระบุไว้ว่า “การจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจาก
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เงินกําไรจะกระทํามิได้ ในกรณี ที่บริ ษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปั นผล” นอกจากนี้ ขอ้ บังคับของ
บริ ษทั ข้อ 53 ระบุว่า “ห้ามมิให้จ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณี ที่บริ ษทั ยังมียอดขาดทุน
สะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล”
เมื่ อพิจารณาจากผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ประจําปี 2562 ตามที่ ปรากฏในงบการเงิ นสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 นั้น ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในปี 2562 ยังมีผลขาดทุนสะสมคงค้าง บริ ษทั จึ งไม่สามารถจัดสรร
กําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายและไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2562 ได้
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิการไม่จดั สรรกําไรและงด
จ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานของบริ ษทั ประจําปี 2562 เนื่องจากบริ ษทั ยังมีผลขาดทุนสะสมตามที่เสนอ
คะแนนเสี ยงสํ าหรับการอนุมัติ
วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกําหนดออกตามวาระประจําปี 2563
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และข้อบังคับของบริ ษทั
ข้อ 20 กําหนดว่าในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตําแหน่งในอัตรา 1 ใน 3 (หรื อใกล้เคียง 1
ใน 3) โดยให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกแต่อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าเป็ นกรรมการได้อีก
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งนี้ มีกรรมการบริ ษทั ที่ตอ้ งออกจากตําแหน่ งตามวาระอัตราหนึ่ งในสามของ
กรรมการทั้งหมด รวมเป็ นจํานวน 4 ท่าน ดังนี้
(1) นายเอกชัย โชติยานนท์

รองประธานกรรมการบริ ษทั กรรมการอิ สระ และ
กรรมการตรวจสอบ

(2) นายวิชยั เชิดชีวศาสตร์

รองประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการอิสระ

(3) นายกีรติ กิจมานะวัฒน์

กรรมการ

(4) นายกฤษณ์ คงพัฒนะโยธิน

กรรมการอิสระ

ตามหลักเกณฑ์ก ารสรรหาบุ คคลที่ จะแต่ ง ตั้ง เป็ นกรรมการบริ ษ ทั จะคัด เลื อ กโดยผ่านความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการสรรหาก่ อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยพิจารณาจากความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์
วิสัยทัศน์ และความน่ าเชื่ อถือ รวมทั้งความเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุ รกิจของบริ ษทั ทั้งด้านทักษะ
วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกําหนด
ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผูม้ ีความเหมาะสมในด้านคุณวุฒิ มีความรู ้ความเชี่ ยวชาญและมีประสบการณ์
ทางด้านกฎหมาย บริ หารธุรกิจ การเงิน และการบัญชี สอดคล้องกับ Skill Matrix ของคณะกรรมการบริ ษทั มีภาวะผูน้ าํ
และวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งเป็ นผูม้ ีคุณธรรมและจริ ยธรรม นอกจากนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ
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อิสระนั้น เป็ นผูท้ ี่สามารถให้ความเห็ นอย่างเป็ นอิ สระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้อง และคณะกรรมการได้
พิจารณาถึงความเหมาะสมต่อเนื่องที่จะเป็ นประโยชน์สูงสุ ดแก่การดําเนินงานของบริ ษทั จึงเสนอให้เลือกตั้งกรรมการ
ทั้ง 4 ท่าน ที่พน้ ตําแหน่งตามกําหนดวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ประวัติของบุคคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 1.
ความเห็นคณะกรรมการ
ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการได้พิจารณาถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็ น
ประโยชน์ต่อเนื่ องในการดําเนิ นงานของบริ ษทั นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลซึ่ งได้รับการ
เสนอชื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน
กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น
คะแนนเสี ยงสํ าหรับการอนุมัติ
วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและผูร้ ับมอบฉันทะซึ่ งมาประชุม
ออกเสี ยงและลงคะแนนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาํ หนดในข้อบังคับของบริ ษทั ดังต่อไปนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
2. ในการลงมติแต่ละครั้ง ผูถ้ ือหุน้ ต้องออกเสี ยงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสี ยงแก่คน
ใด หรื อผูใ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการต้องใช้เสี ยงข้างมาก หากมีคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่
ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตั้งกรรมการใหม่ จํานวน 3 ท่ าน
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ปั จจุบนั บริ ษทั มีกรรมการจํานวน 10 ท่าน ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล จึ งเห็ นควรเสนอเพิ่มจํานวนกรรมการเพื่อให้มีบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุ รกิจเพิ่มขึ้น อีกทั้งเพื่อให้มีจาํ นวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดธุรกิจ
ของบริ ษทั รองรับการขยายตัวและการเติบโตในอนาคต จึงเห็นควรพิจารณาเพิ่มจํานวนกรรมการใหม่อีก 3 ท่าน รวม
เป็ นกรรมการบริ ษทั ทั้งหมด 13 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังนี้
(1) ดร.นิคม ชมภูหลง

กรรมการอิสระ

(2) นายศุภชัย จิรเสงี่ยมกุล

กรรมการอิสระ

(3) นายสมชาย ไกรสุ ทธิวงศ์

กรรมการ
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ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริ ษทั จะคัดเลือกโดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสรรหาก่ อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยพิจารณาจากความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์
วิสัยทัศน์ และความน่ าเชื่ อถือ รวมทั้งความเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุ รกิจของบริ ษทั ทั้งด้านทักษะ
วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกําหนด ในการนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
เป็ นกรรมการเพิ่มเติมเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการที่ระบุขา้ งต้นทุกประการ จึ งเห็นสมควร
เสนอแต่งตั้งให้บุคคลทั้ง 3 ท่านเป็ นกรรมการของบริ ษทั เพิ่มเติม ทั้งนี้ ข้อมูลโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
ให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเพิ่มเติมปรากฏตามสิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 2.
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิเพิ่มจํานวนกรรมการจาก
เดิม 10 ท่าน เป็ น 13 ท่าน โดยแต่งตั้ง ดร.นิ คม ชมภูหลง นายศุภชัย จิรเสงี่ยมกุล และนายสมชาย ไกรสุ ทธิ วงศ์ เป็น
กรรมการของบริ ษทั เพิ่มเติมอีกจํานวน 3 ท่าน ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้
พิจารณาแล้วว่าบุคคลซึ่ งได้รับการเสนอชื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ
และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
คะแนนเสี ยงสํ าหรับการอนุมัติ
วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและผูร้ ับมอบฉันทะซึ่ งมาประชุม
ออกเสี ยงและลงคะแนนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาํ หนดในข้อบังคับของบริ ษทั ดังต่อไปนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
2. ในการลงมติแต่ละครั้ง ผูถ้ ือหุน้ ต้องออกเสี ยงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสี ยงแก่คน
ใด หรื อผูใ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการต้องใช้เสี ยงข้างมาก หากมีคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่
ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัตกิ าํ หนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการประจําปี 2563
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามมาตรา 90 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริ ษทั
ข้อ 27 กําหนดให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี กําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยบริ ษทั ได้กาํ หนดค่าตอบแทน
กรรมการบริ ษทั ประจําปี 2563 ตามที่ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณา โดย
คํานึ งถึงความเหมาะสมและให้สอดคล้องกับสภาวะโดยทัว่ ไปของอุตสาหกรรมชนิ ดเดี ยวกันและความเหมาะสมกับ
การทําหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จึงเห็นควรเสนอกําหนดค่าตอบแทนรายปี ของกรรมการทุกคณะ
ประจําปี 2563 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หน้า 7 จาก 16 หน้า

รายละเอียด

ค่ าตอบแทนรายปี

ค่ าเบีย้ ประชุ ม/ครั้ง
ประชุ ม

100,000

15,000

กรรมการ

50,000

15,000

กรรมการบริ หาร

50,000

-

ประธานกรรมการตรวจสอบ

70,000

10,000

กรรมการตรวจสอบ

50,000

10,000

ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

50,000

10,000

กรรมการกําหนดค่าตอบแทน

30,000

10,000

ประธานกรรมการสรรหา

50,000

10,000

กรรมการสรรหา

30,000

10,000

ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

50,000

10,000

กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

30,000

10,000

ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

50,000

10,000

กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

30,000

10,000

คณะกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลัน่ กรองค่าตอบแทนกรรมการโดยคํานึ งถึงความเหมาะสม
ต่าง ๆ อย่างครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการคณะต่าง ๆ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

หน้า 8 จาก 16 หน้า

คะแนนเสี ยงสํ าหรับการอนุมัติ
วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงต้องได้รับการอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของ
จํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษทั และกําหนดค่ าสอบบัญชีประจําปี 2563
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 120 พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตาม
ข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 47 ที่กาํ หนดให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนของ
ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ทุกปี ดังนั้น คณะกรรมการจึ งได้พิจารณาเลือกผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน ประสบการณ์ มาตรฐาน และประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน
รวมทั้งความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี และค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และ
กําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อ โดยมีรายละเอียดดังนี้
บริ ษทั

ค่าสอบบัญชี

สํานักงาน/รายชื่อผูส้ อบบัญชี

ทะเบียน
เลขที่

2562

2563

บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์

1,600,000

1,600,000

สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอส

บจ.สกายคลิฟฟ์

160,000

160,000

(1) นายชัยยุทธ อังศุวิทยา

3885

บจ.ชลสิ น

690,000

690,000

(2) นางณัฐสรัคร์ สโรนันท์จีน

4563

บจ.ทรัพยากรสมุทร

140,000

140,000

(3) นางสาวดรณี สมกําเนิด

5007

บจ.ทีเอชแอล พาวเวอร์

250,000

250,000

(4) นางสาวจารุ ณี น่วมแม่

5596

บจ.89 แคปริ คอร์น
ดิเวลลอปเมนท์

400,000

400,000

(5) นางสาวเยาวลักษณ์
สมประเสริ ฐ

11902

บจ.สวัสดี เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง

460,000

460,000

**คนใดคนหนึ่งเป็ นผูล้ งลายมือชื่อ
*** (5) จะลงนามเมื่อสํานักงาน กลต.เห็นชอบ

THL MYANMAR Co., Ltd.

850$

850$

KHIN OO HAN & ASSOCIATES
1.KHIN OO HAN

1027

ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้สาํ นักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอส
หรื อ KHIN OO HAN & ASSOCIATES (แล้วแต่กรณี ) จัดหาผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที แอส
โซซิเอส หรื อ KHIN OO HAN & ASSOCIATES (แล้วแต่กรณี ) เป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่แทนได้
หน้า 9 จาก 16 หน้า

หมายเหตุ
ในปี 2563 บริ ษทั จะเสนอแต่งตั้ง นายชัยยุทธ อังศุวิทยา นางณัฐสรัคร์ สโรนันท์จีน นางสาวดรณี สมกําเนิด
นางสาวจารุ ณี น่วมแม่ และนางสาวเยาวลักษณ์ สมประเสริ ฐ แห่งสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอส เป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริ ษทั ย่อยในประเทศด้วย
ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น เป็ นอัตราเท่ากับปี 2562 ตามรายละเอียดดังนี้
ข้ อมูลประกอบการพิจารณา
ค่าสอบบัญชี (audit fee)

ปี 2562

ปี 2563

เพิม่ ขึน้

บาท

บาท

บาท

1,600,000

1,600,000

-

ร้ อยละทีเ่ พิม่ ขึน้

-

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็ น ว่า ผูส้ อบบัญ ชี ต ามรายชื่ อ ดัง กล่ า วข้า งต้น ไม่ มี ค วามสัม พัน ธ์ ห รื อ มี ส่ ว นได้เ สี ย กับ บริ ษ ทั บริ ษ ทั ย่อ ย
ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อีกทั้งผูส้ อบบัญชีจาก สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิ เอส
มีความเชี่ ยวชาญในการสอบบัญชี และปฏิบตั ิหน้าที่ในปี ที่ผ่านมาเป็ นที่น่าพอใจ รวมทั้งมีค่าสอบบัญชี อยู่ในอัตราที่
เหมาะสม
คะแนนเสี ยงสํ าหรับการอนุมัติ
วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัตกิ ารเปลีย่ นแปลงมูลค่ าหุ้นทีต่ ราไว้ โดยการรวมมูลค่ าหุ้นของบริษัท และแก้ไขหนังสื อบริคณห์
สนธิของบริษทั ข้ อ 4. เรื่ องทุนจดทะเบียน เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลีย่ นแปลงมูลค่ าหุ้นทีต่ ราไว้ ของบริษัท
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามที่บริ ษทั มีความประสงค์จะปรับมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้ เพื่อเตรี ยมความพร้อมสําหรับการลดทุนจดทะเบียน
และทุนชําระแล้วโดยการลดมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้เพื่อล้างขาดทุนสะสม ตามที่จะได้เสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณา
ต่อไปในวาระที่ 9 ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้ของ
บริ ษทั โดยการรวมหุน้ จากเดิมที่มีมูลค่าที่ตราไว้ หุน้ ละ 1 บาท เป็ นมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ หุ น้ ละ 13 บาท (หรื อเป็ นการรวม
หุ น้ เดิม 13 หุ น้ เป็ น 1 หุ น้ ) ซึ่ งส่ งผลให้จาํ นวนหุ น้ ของบริ ษทั ลดลง จํานวน 19,072,059,276 หุ น้ (หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ด
สิ บสองล้านห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิ บหกหุ ้น) จากเดิมจํานวน 20,661,397,549 หุ ้น (สองหมื่นหกร้อยหกสิ บเอ็ด
ล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่ สิบเก้าหุ น้ ) มูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เป็ นจํานวน 1,589,338,273 หุ น้ (หนึ่ง
พันห้าร้อยแปดสิ บเก้าล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิ บสามหุ น้ ) มูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้หุน้ ละ13 บาท ซึ่ งการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้ของบริ ษทั ดังกล่าวจะเป็ นผลให้จาํ นวนหุ น้ ที่ผถู ้ ือหุ น้ แต่ละรายถืออยูล่ ดลงในอัตราส่ วน
13 หุน้ เดิม ต่อ 1 หุน้ ใหม่ ดังนี้
หน้า 10 จาก 16 หน้า

รายละเอียด
ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว

ก่ อนการเปลีย่ นแปลง
มูลค่ าหุ้นทีต่ ราไว้

หลังการเปลีย่ นแปลง
มูลค่ าหุ้นทีต่ ราไว้

20,661,397,549 บาท

20,661,397,549 บาท

1 บาทต่อหุน้

13 บาทต่อหุน้

จํานวนหุน้ ที่จดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ว

20,661,397,549 หุน้

1,589,338,273 หุน้

- หุน้ สามัญ

20,661,397,549 หุน้

1,589,338,273 หุน้

- หุน้

- หุน้

มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้

- หุน้ บุริมสิ ทธิ

ทั้งนี้ การคํานวณเพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้ของบริ ษทั จากเดิมหุ ้นละ 1 บาท เป็ นหุ น้ ละ13 บาท (หรื อ
ตามอัตราการคํานวณ 13 หุ ้นเดิมต่อ 1 หุ ้นใหม่) จะส่ งผลให้ผถู ้ ือหุ ้นบางรายมีเศษหุ ้นเดิมในจํานวนที่ไม่เพียงพอที่จะ
แปลงเป็ นหุ ้นใหม่ ซึ่ งเศษหุ ้นเดิ มในจํานวนดังกล่าวจะถูกปั ดทิ้งไป โดยการคํานวณการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้
และการปั ดเศษหุ ้นเดิมนั้น บริ ษทั จะมอบหมายให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“TSD”) ซึ่ งเป็ น
นายทะเบียนหุ ้นของบริ ษทั เป็นผูด้ าํ เนิ นการคํานวณตามระบบงานของ TSD และสําหรับผูถ้ ือหุ ้นที่มีเศษหุ ้นเดิมไม่เพียง
พอที่จะแปลงเป็ นหุน้ ใหม่ซ่ ึงโดนปัดทิ้งภายหลังจากการคํานวณนั้น บริ ษทั ยินดีจ่ายเงินสดชดเชยค่าเศษหุ น้ เดิมที่ถูกปั ดทิ้ง
ในราคาหุน้ ละ1 บาท (ซึ่งเป็ นราคาที่สูงกว่ามูลค่าทางบัญชี (Book Value) ของหุ น้ ของบริ ษทั ทั้งนี้ราคาตามมูลค่าทางบัญชี
ของหุน้ ของบริ ษทั ปัจจุบนั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับประมาณหุน้ ละ 0.07 บาท)
ผูถ้ ือหุน้ ที่ถูกปัดเศษหุน้ ทิ้งแต่ละรายสามารถขอรับเงินชดเชยมูลค่าเศษหุน้ ได้ ด้วยวิธีดงั ต่อไปนี้
(1) ขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุ ้นด้วยตนเองที่สํานักงานของบริ ษทั ณ อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร
อาคาร1 ชั้น 7 เลขที่ 252/11 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร หรื อ
(2) แจ้งความประสงค์ในการขอรั บเงิ นชดเชยมูลค่าเศษหุ ้นด้วยวิธีการโอนเงิ นเข้าบัญชี ธนาคารให้บริ ษทั
ทราบเป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษรผ่ า นทางไปรษณี ย ์ถึ ง บริ ษัท หรื อไปรษณี ย ์อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Email) ของบริ ษัท ที่
somchai.k@tongkahharbour.com โดยแนบเอกสารยืนยันตัวตนของผูถ้ ือหุน้ ที่ยงั ไม่หมดอายุ (เช่น สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน สําเนาบัตรข้าราชการ สําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ สําเนาหนังสื อเดินทาง หรื อสําเนาหนังสื อรับรองนิ ติ
บุคคล เป็ นต้น) พร้อมสําเนาบัญชีเงินฝากที่ประสงค์ใช้รับโอนเงิน โดยชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากดังกล่าวต้องตรงกับชื่ อ
ของผูถ้ ือหุน้ ทั้งนี้ บริ ษทั จะโอนเงินชดเชยมูลค่าเศษหุน้ เมื่อได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่นาํ ส่ งแล้ว
ทั้งนี้ การขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุ น้ ด้วยตนเองหรื อแจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินชดเชยมูลค่าเศษ
หุ ้นด้วยวิธีการโอนเงิ นเข้าบัญชี ธนาคารดังกล่ าวข้างต้นนั้น ผูถ้ ื อหุ ้นจะต้องกระทําภายใน 1 เดื อนนับแต่วนั ที่ได้จด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริ ษทั ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์เรี ยบร้อย ซึ่ งคาดว่าจะอยู่
ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน 2563 ทั้งนี้ บริ ษทั จะประกาศรายละเอียดให้ทราบผ่านทางระบบแจ้งข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป ในการนี้ หากผูถ้ ือหุ น้ รายใดไม่มารับเงินสดชดเชยหรื อไม่แจ้งความประสงค์ในการขอรับเงิน
ชดเชยด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว บริ ษทั จะถือว่าผูถ้ ือหุ น้ รายนั้นสละสิ ทธิ ใน
การรับเงินสดชดเชยดังกล่าว
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ทั้งนี้ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และ/หรื อ กรรมการผูม้ ี อาํ นาจลงนาม และ/หรื อบุคคลที่ ได้รับ
มอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และ/หรื อ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม มีอาํ นาจในการดําเนิ นการใด ๆ อันจําเป็ น
และสมควรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้โดยการรวมจํานวนหุ ้นได้ทุกประการ ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง
การกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ การจ่ายเงินชดเชยเศษหุ ้นที่ปัดทิ้ง การแจ้งหรื อขออนุญาตต่อหน่ วยงานใด ๆ ที่
เกี่ยวข้องโดยปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายและ/หรื อระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
นอกจากนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ
ของบริ ษทั ข้อ 4. เรื่ องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้โดยการรวมมูลค่าหุ น้ ของ
บริ ษทั เป็ นดังนี้
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจํานวน

20,661,397,549 บาท(สองหมื่นหกร้อยหกสิ บ
เอ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่ สิบ
เก้าบาท)

แบ่งออกเป็ น

1,589,338,273 หุ ้น (หนึ่ งพันห้าร้อยแปดสิ บ
เก้าล้านสามแสนสามหมื่ นแปดพันสองร้ อ ย
เจ็ดสิ บสามหุน้ )

มูลค่าหุน้ ละ

13 บาท (สิ บสามบาท)

โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ

1,589,338,273 หุน้ (หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิ บเก้า
ล้านสามแสนสามหมื่ นแปดพันสองร้ อยเจ็ด
สิ บสามหุน้ )

หุน้ บุริมสิ ทธิ

- หุน้ (- หุน้ )

ทั้งนี้ ให้กรรมการผูม้ ีอาํ นาจหรื อบุคคลที่คณะกรรมการผูม้ ีอาํ นาจมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสื อ
บริ คณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอาํ นาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคําเพื่อให้เป็ นไปตามคําสั่งของ
นายทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ น้
ที่ตราไว้ของบริ ษทั โดยการรวมหุ ้น จากเดิมที่มีมูลค่าที่ตราไว้ หุ ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้ หุ ้นละ 13 บาท ซึ่ ง
ส่ งผลให้จาํ นวนหุน้ ของบริ ษทั ลดลง จํานวน 19,072,059,276 หุน้ (หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดสิ บสองล้านห้าหมื่นเก้าพันสอง
ร้อยเจ็ดสิ บหกหุ ้น) จากเดิมจํานวน 20,661,397,549 หุ ้น (สองหมื่นหกร้อยหกสิ บเอ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้า
ร้อยสี่ สิบเก้าหุ น้ ) มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เป็ นจํานวน 1,589,338,273 หุ น้ (หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิ บเก้าล้านสาม
แสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิ บสามหุ ้น) มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หุ้นละ 13 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์
สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้และจํานวนหุ ้นสามัญที่ลดลง รวมทั้ง
อนุมตั ิการมอบอํานาจตามรายละเอียดที่ระบุขา้ งต้นทุกประการ
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คะแนนเสี ยงสํ าหรับการอนุมัติ
วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
วาระที่ 9. พิจ ารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบีย นและทุนชํ าระแล้ วของบริ ษัท โดยการลดมูลค่ าที่ต ราไว้ ข องหุ้นของ
บริษัท (Par Value) และแก้ ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษัท ข้ อ 4. เรื่ องทุนจดทะเบีย น เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ วของบริษทั
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เนื่องด้วยบริ ษทั มีส่วนตํ่ากว่ามูลค่าหุ น้ จํานวน 18,480,335,092.79 บาท (หนึ่ งหมื่นแปดพันสี่ ร้อยแปดสิ บล้าน
สามแสนสามหมื่นห้าพันเก้าสิ บสองบาท เจ็ดสิ บเก้าสตางค์) และขาดทุนสะสมจํานวน 724,052,760.74 บาท (เจ็ดร้อย
ยีส่ ิ บสี่ ลา้ นห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิ บบาท เจ็ดสิ บสี่ สตางค์) ตามงบการเงินเฉพาะบริ ษทั สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 ซึ่ งตามบทบัญญัติมาตรา 115 แห่ งพระราชบัญญัติ บริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
กําหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไรจะกระทํามิได้ ในกรณี ที่บริ ษทั ยังมียอดขาดทุนสะสม
อยูห่ ้ามมิให้จ่ายเงินปั นผล ดังนั้น เพื่อเตรี ยมความพร้อมของบริ ษทั ในการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอนาคตหาก
บริ ษทั มีผลกําไรจากการดําเนินงานและมีสภาพคล่องเพียงพอ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิลดทุน
จดทะเบียนและทุนชําระแล้วของบริ ษทั จํานวน 19,199,206,337.84 บาท (หนึ่ งหมื่นเก้าพันหนึ่ งร้อยเก้าสิ บเก้าล้านสอง
แสนหกพันสามร้อยสามสิ บเจ็ดบาท แปดสิ บสี่ สตางค์) จากเดิมจํานวน 20,661,397,549 บาท (สองหมื่นหกร้อยหกสิ บ
เอ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่ สิบเก้าบาท) เป็นจํานวน 1,462,191,211.16 บาท (หนึ่ งพันสี่ ร้อยหกสิ บสอง
ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิ บเอ็ดบาทสิ บหกสตางค์) โดยการลดมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริ ษทั จากหุ น้ ละ 13
บาท เป็ นหุ น้ ละ 0.92 บาท เพื่อนําทุนจากการลดทุนจํานวน 19,199,206,337.84 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิ บ
เก้ า ล้ า นสองแสนหกพัน สามร้ อ ยสามสิ บเจ็ ด บาท แปดสิ บสี่ สตางค์ ) มาชดเชยส่ วนตํ่า มู ล ค่ า หุ ้ น จํ า นวน
18,480,335,092.79 บาท (หนึ่ งหมื่นแปดพันสี่ ร้อยแปดสิ บล้านสามแสนสามหมื่นห้าพันเก้าสิ บสองบาท เจ็ดสิ บเก้า
สตางค์) และขาดทุนสะสมจํานวน 724,052,760.74 บาท (เจ็ดร้อยยีส่ ิ บสี่ ลา้ นห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิ บบาท เจ็ดสิ บ
สี่ สตางค์) โดยภายหลังการดําเนิ นการดังกล่าว บริ ษทั จะไม่มีส่วนตํ่ามูลค่าหุ ้น แต่ยงั มีผลขาดทุนสะสมคงเหลือจํานวน
5,181,515.69 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิ บห้าบาท หกสิ บเก้าสตางค์)
ทั้งนี้ การลดทุนดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อมูลค่าของส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั โดยส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด มูลค่าที่แท้จริ งของหุ น้ ของบริ ษทั ยังคงเป็ นมูลค่าเดิม การลดทุนดังกล่าวเป็ น
เพียงการปรับตัวเลขทางบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ข้ อมูลตามงบการเงินเฉพาะบริษทั สิ้นสุ ด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายละเอียด

ปัจจุบนั
(ภายหลังการเปลีย่ นแปลงมูลค่ าหุ้น
ทีต่ ราไว้ โดยการรวมหุ้น)

ภายหลังการลดทุนเพื่อล้ างส่ วนตํา่
มูลค่ าหุ้นและขาดทุนสะสม

ทุนจดทะเบียน

20,661,397,549 บาท

1,462,191,211.16 บาท

ทุนชําระแล้ว

20,661,397,549 บาท

1,462,191,211.16 บาท

13 บาท

0.92 บาท

1,589,338,273 หุน้

1,589,338,273 หุน้

1,589,338,273 หุน้

1,589,338,273 หุน้

มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
จํา นวนหุ ้ น ที่ จ ดทะเบี ย นและเรี ยก
ชําระแล้ว
-

หุน้ สามัญ

-

หุน้ บุริมสิ ทธิ

ส่ วนตํ่ามูลค่าหุน้ สามัญ

-

หุน้

-

หุน้

(18,480,335,092.79) บาท

0 บาท

724,052,760.74 บาท

5,181,515.69 บาท

ทุนสํารองตามกฎหมาย

0 บาท

0 บาท

ส่ วนลํ้ามูลค่าหุน้

0 บาท

0 บาท

-

-

1,457,009,695.47 บาท

1,457,009,695.47 บาท

ขาดทุนสะสม

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้

อนึ่ง การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ในครั้งนี้ จะเป็ นการลดทุนจดทะเบียนลงไปตํ่ากว่าจํานวนหนึ่งในสี่ ของ
ทุนทั้งหมดของบริ ษทั โดยมาตรา 139 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
กําหนดไว้ว่าบริ ษทั จะกระทําการลดทุนจดทะเบียนลงไปตํ่ากว่าจํานวนหนึ่ งในสี่ ของทุนทั้งหมดได้ ต่อเมื่อบริ ษทั ได้ทาํ
การโอนทุนสํารองส่ วนลํ้ามูลค่าหุ น้ และทุนสํารองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริ ษทั แล้ว และยังคงมี
ผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ในการนี้ เนื่ องจากบริ ษทั ไม่มีทุนสํารองส่ วนลํ้ามูลค่าหุ ้น และทุนสํารองตามกฎหมาย หรื อ
เงินสํารองอื่นตามงบการเงินเฉพาะบริ ษทั สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562บริ ษทั จึ งสามารถดําเนิ นการลดทุนจด
ทะเบียนของบริ ษทั ลงไปตํ่ากว่าจํานวนหนึ่งในสี่ ของทุนจดทะเบียนได้ ตามบทบัญญัติมาตรา 139 แห่ งพระราชบัญญัติ
บริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิม่ เติม)
ทั้งนี้ เสนอให้ที่ประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิให้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร และ/หรื อ กรรมการผูม้ ี
อํานาจลงนาม และ/หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และ/หรื อ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม มี
อํานาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว รวมถึงแต่ไม่
จํากัดเพียง (1) การกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วโดยการลด
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มูลค่าที่ตราไว้ของหุ น้ (Par Value) (2) การเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารคําขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ ้น (Par Value) ดังกล่าว ซึ่ งรวมถึงการยื่นคําขอ
อนุญาตเอกสารและหลักฐานใด ๆ ต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอาํ นาจในการดําเนินการอื่น
ใดอันจําเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ น้ (Par Value)
ข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายและ/หรื อระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
นอกจากนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ
ของบริ ษทั ข้อ 4. เรื่ องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วของบริ ษทั เป็ นดังนี้
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจํานวน

1,462,191,211.16 บาท (หนึ่งพันสี่ ร้อยหกสิ บสองล้าน
หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิ บเอ็ดบาท สิ บหก
สตางค์)

แบ่งออกเป็ น

1,589,338,273 หุ ้น(หนึ่ งพันห้าร้อยแปดสิ บเก้าล้าน
สามแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิ บสามหุน้ )

มูลค่าหุน้ ละ

0.92 บาท (เก้าสิ บสองสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ

1,589,338,273 หุ ้น(หนึ่ งพันห้าร้อยแปดสิ บเก้าล้าน
สามแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิ บสามหุน้ )

หุน้ บุริมสิ ทธิ

- หุน้ (- หุน้ )

ทั้งนี้ ให้กรรมการผูม้ ีอาํ นาจหรื อบุคคลที่คณะกรรมการผูม้ ีอาํ นาจมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสื อ
บริ คณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอาํ นาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคําเพื่อให้เป็ นไปตามคําสั่งของ
นายทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนและ
ทุนชําระแล้วของบริ ษทั จํานวน 19,199,206,337.84 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิ บเก้าล้านสองแสนหกพันสาม
ร้อยสามสิ บเจ็ดบาท แปดสิ บสี่ สตางค์) จากเดิมจํานวน 20,661,397,549 บาท (สองหมื่นหกร้อยหกสิ บเอ็ดล้านสามแสน
เก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่ สิบเก้าบาท) เป็นจํานวน 1,462,191,211.16 บาท (หนึ่ งพันสี่ ร้อยหกสิ บสองล้านหนึ่ งแสนเก้า
หมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิ บเอ็ดบาท สิ บหกสตางค์) โดยการลดมูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้ของบริ ษทั จากหุ ้นละ 13 บาท เป็ นหุ ้น
ละ 0.92 บาท เพื่อหักลบส่ วนตํ่ามูลค่าหุ น้ และเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริ ษทั และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์
สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั รวมทั้งอนุ มตั ิการมอบอํานาจตาม
รายละเอียดที่ระบุขา้ งต้นทุกประการ
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คะแนนเสี ยงสํ าหรับการอนุมัติ
วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
วาระที่ 10. พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับ
มอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยืน่ เอกสารหรื อหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ต้ งั แต่เวลา 9.00 น.
ของวันที่ 30 เมษายน 2563 เป็ นต้นไป
ในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออก
เสี ยงลงคะแนนแทนท่านได้โดยใช้แบบหนังสื อมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ ง เพีย งแบบเดีย ว ในจํานวน 3 แบบที่ได้
แนบมาพร้อมนี้ ส่ วนผูถ้ ือหุ ้นต่างชาติ ซึ่ งแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้ ับฝากและดูแลหุ ้น
โปรดใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ผูถ้ ือหุ น้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ดังมีรายชื่อและ
รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 4. เพื่อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในนามผูถ้ ือหุ น้ ได้ ทั้งนี้ขอให้ท่าน
ผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะ โปรดนําเอกสารและหลักฐานตามรายการตามสิ่ งที่ส่งมาด้ วย 7.และ 8. มาแสดงเพื่อ
ลงทะเบียนก่ อนหรื อในวันประชุ มด้ วย
อย่ างไรก็ตาม เนื่ องด้ วยสถานการณ์ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทมีความ
ห่ วงใยถึงความปลอดภัย ของสุ ขภาพของผู้ถือหุ้น จึงสนับสนุนให้ ผู้ถือหุ้นพิจ ารณามอบฉันทะให้ กรรมการอิสระดังมี
รายชื่ อ และรายละเอีย ดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้ วย 4. เพื่อเข้ าร่ วมประชุ มและออกเสี ย งลงคะแนนแทนท่ านในการเข้ า
ร่ วมประชุ มด้ วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่ อในหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข. ตามสิ่ งที่ส่งมาด้ วย 7. และ
ส่ งหนังสื อมอบฉั นทะและสํ าเนาเอกสารหรื อหลักฐานประกอบการมอบฉั นทะมาที่ “ส่ วนงาน ฝ่ ายเลขานุการบริ ษัท
บริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) อาคารสํ านักงานเมืองไทย-ภัทร อาคาร1 ชั้น 7, 252/11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้ วย
ขวาง เขตห้ วยขวาง กทม. 10320” ก่ อนวันประชุ มล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 1 วันทําการ
บริ ษทั กําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 8 เมษายน 2563
อนึ่ง บริ ษทั จะดําเนินการประชุมตามข้อบังคับบริ ษทั ตามรายละเอีย ดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้ วย 5. เพื่อให้ท่าน
ได้รับประโยชน์สูงสุ ดจากการประชุ มรวมทั้งเป็ นการรั กษาสิ ทธิ ประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมี คาํ ถามที่
ต้องการให้บริ ษทั ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นาํ เสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่ งคําถามล่วงหน้าตามที่อยูข่ า้ งต้น
ขอแสดงความนับถือ
โดยคําสัง่ คณะกรรมการ

............................................................
(นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล)
ประธานกรรมการบริ ษทั
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