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หนังสื อเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 23/2564
วันที

กรกฎาคม 2564

เรื อง
เรียน
สิงทีส่ งมาด้ วย

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 23/2564
ท่ านผู้ถือหุ้น บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน)
1. ประวัติย่อของกรรมการซึงครบกําหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื อให้ เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
อีกวาระหนึง
2. ประวัติย่อของบุคคลทีได้รับการเสนอชื อให้ เข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการเพิมเติม
3. เงือนไขวิธกี ารลงทะเบียนและเอกสารทีต้ องนํามาแสดงในวันประชุม
4. รายชื อและรายละเอียดเกียวกับกรรมการอิสระซึงผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ เข้ าร่ วมประชุม
5. ข้ อบังคับบริษัทในส่ วนทีเกียวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสี ยงลงคะแนน
6. หนังสื อมอบฉันทะให้ เข้ าร่ วมประชุมแทนแบบ ก แบบ ข และแบบ ค (ขอแนะนําให้ ใช้ แบบ ข)
7. แบบฟอร์ มลงทะเบียน (โปรดนํามาในวันประชุม)
8. แบบรายงานการเพิมทุน F53-4
คณะกรรมการ บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) (ซึ งต่อไปจะเรี ยกว่า “บริษัท”) ได้มีมติให้เรี ยกประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุ้น ครังที 23/256 ในวันอังคารที สิ งหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ในรู ปแบบการประชุมผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์ (E-AGM) (เริมเปิ ด
ให้ เข้ าลงทะเบียน (Login) เพือร่ วมงานตังแต่ เวลา . น.) เพือพิจารณาเรื องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี
วาระที 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานและรายงานประจําปี 2563 ของบริษัท
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษทั ได้จดั ทํารายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2563 และรายงานประจําปี 256 รายละเอียดปรากฏใน
รายงานประจําปี 2563 ตาม QR Code ในแบบฟอร์มหนังสื อเชิ ญประชุม ซึงได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ้นพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุม
ในครังนี
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ้นรับทราบรายงานผลการดําเนินงาน และรายงาน
ประจําปี 2563 ของบริ ษทั
คะแนนเสี ยงสําหรับการอนุมัติ
เนืองจากเป็ นวาระแจ้งเพือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสินสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพือให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และทีแก้ไขเพิมเติ ม) มาตรา 112 และมาตรา 113
รวมทังตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 50 บริ ษทั ได้จดั ทํางบการเงินประจําปี 2563 สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 256 ทีผ่านการตรวจสอบ
จากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว บริ ษทั ขอเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิ
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสิ นสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 256 รายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินของ
หน้า 1 จาก 16 หน้า

รายงานประจําปี 2563 ตาม QR Code ในแบบฟอร์ มหนังสื อเชิญประชุม ซึ งได้จัดส่งให้แก่ผถู้ ือหุ้นพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุม
ในครังนี ซึงสรุ ปสาระสําคัญดังนี
รายการ

จํานวน (ล้านบาท)

สิ นทรัพย์

1,530.71

หนีสินรวม

228.11

รายได้รวม

395.99

กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
กําไร(ขาดทุน) บาทต่อหุ้น

84.12
0.05059

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจ ารณาแล้วเห็ นสมควรให้เ สนอให้ทีประชุ ม ผูถ้ ื อหุ้นพิจารณาอนุ ม ัติงบการเงิ น สิ นสุ ด ณ วัน ที 31
ธัน วาคม 256 ซึ งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต และได้รับ ความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว
คะแนนเสี ยงสําหรับการอนุมัติ
วาระนีต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรและงดจ่ ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2563
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และทีแก้ไขเพิมเติม) มาตรา 116 และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 52
กําหนดให้บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วย
ยอดขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสํารองจะมีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และ
เมือพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริ ษทั ประจําปี 256 ตามทีปรากฏในงบการเงินรวม สิ นสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม
256 นัน พบว่าผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในปี 256 ยังมีผลขาดทุนสะสมและจากสถานการณ์ปัจจุบนั บริ ษทั ฯจําเป็ นต้อง
รักษาสภาพคล่องทางการเงิน จึงเห็นควรงดจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรและงดจ่ายเงินปัน
ผลสําหรับผลการดําเนินงานของบริ ษทั ประจําปี 2563 เนืองจากบริ ษทั มีความจําเป็ นต้องรักษาสภาพคล่องทางการเงินเพือรับมือ
กับสถานการณ์ความไม่แน่นอนทังด้าน เศรษฐกิจและ สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรน่า
โดยจัดสรร
ทุ น สํา รองตามกฎหมายกํา หนดในอัต ราไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ เป็ นจํา นวนเงิ น ,711, . บาท ตามมาตรา
แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ.
และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ
คะแนนเสี ยงสําหรับการอนุมัติ
วาระนีต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที 4 พิจารณาแต่งตังกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระประจําปี 2564
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และทีแก้ไขเพิมเติม) มาตรา 71 และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 20
กําหนดว่าในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั งให้กรรมการออกจากตําแหน่งในอัตรา 1 ใน 3 (หรื อใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้
กรรมการคนทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสุ ดเป็ นผูอ้ อกแต่อาจได้รับเลือกตังให้กลับเข้าเป็ นกรรมการได้อีก
หน้า 2 จาก 16 หน้า

ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นครังนีมีกรรมการบริ ษทั ทีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระอัตราหนึงในสามของกรรมการ
ทังหมด รวมเป็ นจํานวน 4 ท่าน ดังนี
(1) นายสุ เทพ บุระมาน
ประธานกรรมการบริ ษทั
(2) นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล
กรรมการบริ ษทั
(3) รศ.ดร.ธาริ นี พงศ์สุพฒั น์
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
(4) นายไพศาล อิทธิธรรม
กรรมการบริ ษทั
โดยบริ ษทั ฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริ ษทั ร่ วมพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอรายชื อคณะกรรมการ
บริ ษทั กลับเข้าดํารงตําแหน่งจํานวน ท่าน ดังนี
1. นายสุ เทพ บุระมาน
ประธานกรรมการบริ ษทั
2. นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล
กรรมการบริ ษทั
3. รศ.ดร.ธาริ นี พงศ์สุพฒั น์
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลทีจะแต่งตังเป็ นกรรมการบริ ษทั จะคัดเลือกโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สรรหาก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยพิจารณาจากความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และความน่ าเชือถือ
รวมทังความเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ทังด้านทักษะวิชาชีพ ความเชียวชาญเฉพาะด้าน และไม่
มีลกั ษณะต้องห้ามตามทีกฎหมายกําหนด
ทังนี กรรมการทัง 3 ท่านทีคณะกรรมการบริ ษทั เสนอ เป็ นผูม้ ีความเหมาะสมในด้านคุณวุฒิ มีความรู้ความเชี ยวชาญ
และมีประสบการณ์ทางด้านกฎหมาย บริ หารธุรกิจ การเงิน และการบัญชี สอดคล้องกับ Skill Matrix ของคณะกรรมการบริ ษทั มี
ภาวะผูน้ าํ และวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทังเป็ นผูม้ ีคุณธรรมและจริ ยธรรม นอกจากนี บุคคลทีได้รับการเสนอชือให้เป็ นกรรมการ
อิสระนัน เป็ นผูท้ ีสามารถให้ความเห็นอย่างเป็ น อิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีเกียวข้อง และคณะกรรมการได้พิจารณาถึง
ความเหมาะสมต่อเนื องที จะเป็ นประโยชน์สูงสุ ดแก่การดําเนิ นงานของบริ ษทั จึ งเสนอให้เลื อกตังกรรมการทัง 4 ท่าน ทีพ้น
ตําแหน่ งตามกําหนดวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการต่ออีกวาระหนึ ง ประวัติของบุคคลทีได้รับการเสนอชือ ปรากฏตาม
สิงทีส่ งมาด้ วย 1.
ความเห็นคณะกรรมการ
ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการได้พิจารณาถึงคุณสมบัติทีเหมาะสมและเป็ นประโยชน์
ต่อเนื องในการดําเนินงานของบริ ษทั นอกจากนี คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลซึ งได้รับการเสนอชือเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีเกียวข้อง
จึงเห็นควรสมควรให้เสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิเลือกตังกรรมการทัง ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีก
วาระหนึง ตามรายละเอียดทีเสนอข้างต้น
คะแนนเสี ยงสําหรับการอนุมัติ
วาระนีต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนและลงคะแนน
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการทีกําหนดในข้อบังคับของบริ ษทั ดังต่อไปนี
1. ผูถ้ ือหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึงหุ้นต่อหนึงเสี ยง
2. ในการลงมติแต่ละครัง ผูถ้ ือหุน้ ต้องออกเสี ยงด้วยคะแนนทีมีตาม (1) ทังหมด จะแบ่งคะแนนเสี ยงแก่คนใด หรื อ
ผูใ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการต้องใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีประชุม
เป็ นผูอ้ อกเสียงชีขาด
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วาระที พิจารณาอนุมัติแต่ งตังกรรมการใหม่ จํานวน 1 ท่ าน
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพือให้ การดําเนิ นงานของคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นไปอย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล จึ งเห็ นควรเสนอเพิม
จํานวนกรรมการเพือให้มีบุคคลทีมีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ทีจะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจเพิมขึน อีกทัง
เพือให้มีจาํ นวนกรรมการทีเหมาะสมกับขนาดธุรกิจของบริ ษทั รองรับการขยายตัวและการเติบโตในอนาคต จึงเห็นควรพิจารณา
เพิมจํานวนกรรมการใหม่อีก 1 ท่าน รวมเป็ นกรรมการบริ ษทั ทังหมด 12 ท่าน โดยมีรายชือ ดังนี
(1) พลโทปฏิพล สมรรคจันทร์
กรรมการอิสระ
ทังนี ตามหลัก เกณฑ์ ก ารสรรหาบุ ค คลที จะแต่ง ตังเป็ นกรรมการบริ ษ ัท จะคัด เลื อ กโดยผ่า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการสรรหาก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยพิจารณาจากความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และ
ความน่าเชือถือ รวมทังความเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ทังด้านทักษะวิชาชีพ ความเชียวชาญ
เฉพาะด้าน และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามทีกฎหมายกําหนด ในการนี บุคคลทีได้รับการเสนอชือเป็ นกรรมการเพิมเติมเป็ นผูม้ ี
คุ ณสมบัติตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการทีระบุขา้ งต้นทุกประการ จึง เห็ นสมควรเสนอแต่งตังให้บุคคลทัง ท่ านเป็ น
กรรมการของบริ ษทั เพิมเติม ทังนี ข้อมูลโดยสังเขปของบุคคลทีได้รับการเสนอชื อให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเพิมเติมปรากฏ
ตาม สิงทีส่ งมาด้ วย 2.
ความเห็นคณะกรรมการ
ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการได้พิจารณาถึงคุณสมบัติทีเหมาะสมและเป็ นประโยชน์
ต่อเนื องในการดําเนินงานของบริ ษทั นอกจากนี คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลซึ งได้รับการเสนอชือเข้าดํารง
ตําแหน่ งกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีเกียวข้อง จึงเห็นควรสมควรให้
เสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการเพิมจํานวน ท่าน ตามรายละเอียดทีเสนอข้างต้น
คะแนนเสี ยงสําหรับการอนุมัติ
วาระนีต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนและลงคะแนน
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการทีกําหนดในข้อบังคับของบริ ษทั ดังต่อไปนี
1. ผูถ้ ือหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึงหุ้นต่อหนึงเสี ยง
2. ในการลงมติแต่ละครัง ผูถ้ ือหุน้ ต้องออกเสี ยงด้วยคะแนนทีมีตาม (1) ทังหมด จะแบ่งคะแนนเสี ยงแก่คนใด หรื อ
ผูใ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตังกรรมการต้องใช้เสี ยงข้างมาก หากมีคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในทีประชุม
เป็ นผูอ้ อกเสี ยงชีขาด
วาระที พิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจําปี 2564
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามมาตรา 90 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน พ.ศ. 2535 (และทีแก้ไขเพิมเติ ม) และข้อบังคับ ของบริ ษ ทั ข้อ 27
กําหนดให้ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี กําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยบริ ษทั ได้กาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั
ประจําปี 256 ตามทีคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณา โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและให้
สอดคล้องกับสภาวะโดยทัวไปของอุตสาหกรรมชนิดเดียวกันและความเหมาะสมกับการทําหน้าทีและความรั บผิด ชอบของ
คณะกรรมการ จึงเห็นควรเสนอกําหนดค่าตอบแทนรายปี ของกรรมการทุกคณะประจําปี 256 ดังรายละเอียดต่อไปนี
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รายละเอียด
ค่าตอบแทนรายปี
ค่ าเบียประชุ ม/ครังประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการ
100,000
15,000
กรรมการ
50,000
15,000
กรรมการบริ หาร
50,000
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
70,000
10,000
กรรมการตรวจสอบ
50,000
10,000
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
50,000
10,000
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
30,000
10,000
คณะกรรมการสรรหา
ประธานกรรมการสรรหา
50,000
10,000
กรรมการสรรหา
30,000
10,000
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี
50,000
10,000
กรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี
30,000
10,000
คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง
ประธานกรรมการบริ หารความเสี ยง
50,000
10,000
กรรมการบริ หารความเสี ยง
30,000
10,000
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลันกรองค่าตอบแทนกรรมการโดยคํานึงถึงความเหมาะสม ต่าง ๆ อย่าง
ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้เสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการคณะต่าง ๆ
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
คะแนนเสี ยงสําหรับการอนุมัติ
วาระนีต้องได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ งมาประชุม
วาระที พิจารณาอนุมัติแต่ งตังผู้สอบบัญชีของบริษัท และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2564
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพือให้เป็ นไปตามมาตรา 120 พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และทีแก้ไขเพิมเติม) และตามข้อบังคับ
ของบริ ษทั ข้อ 47 ทีกําหนดให้ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี แต่งตังผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั ทุกปี ดังนัน คณะกรรมการจึงได้พิจารณาเลือกผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ ง
พิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน ประสบการณ์ มาตรฐาน และประสิ ทธิภาพในการทํางาน รวมทังความเชียวชาญในการสอบบัญชี
ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี และค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่า
สอบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อ โดยมีรายละเอียดดังนี
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บริ ษทั
บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์
บจ.สกายคลิฟฟ์
บจ.ชลสิ น
บจ.ทรัพยากรสมุทร
บจ.89 แคปริ คอร์น
ดิเวลลอปเมนท์
บริ ษทั เพียวเนอร์จี จํากัด

ค่าสอบบัญชี
2563
1,600,000
160,000
690,000
140,000
400,000

2564
1,850,000
160,000
690,000
140,000
400,000

สํานักงาน/รายชือผูส้ อบบัญชี

ทะเบียน
เลขที

สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอส
(1) นายชัยยุทธ อังศุวิทยา
3885
(2) นางณัฐสรัคร์ สโรนันท์จีน
4563
(3) นางสาวดรณี สมกําเนิด
5007
(4) นางสาวจารุ ณี น่วมแม่
5596
(5) นางสาวเยาวลักษณ์
11902
300,000
540,000
สมประเสริ ฐ
**คนใดคนหนึงเป็ นผูล้ งลายมือชือ
2,000,000 MMK Zin & Friends Audit Firm
THL MYANMAR Co., Ltd.
850$
(50,000 บาท) 1.U Zin Wai
210
ทังนี ในกรณีทีผูส้ อบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้สาํ นักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอส หรื อ
Zin & Friends Audit Firm (แล้วแต่กรณี) จัดหาผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตอืนของ สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอส หรื อ Zin &
Friends Audit Firm (แล้วแต่กรณี ) เป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าทีแทนได้
หมายเหตุ ในปี 2564 บริ ษทั จะเสนอแต่งตัง นายชัยยุทธ อังศุวิทยา นางณัฐสรัคร์ สโรนันท์จีน นางสาวดรณี สมกําเนิด
นางสาวจารุ ณี น่วมแม่ และนางสาวเยาวลักษณ์ สมประเสริ ฐ แห่งสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอส เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ย่อย
ในประเทศด้วย
ทังนี ค่าสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นมีรายละเอียดดังนี
ปี 2563
ปี 2564
เพิมขึน
ร้ อยละทีเพิมขึน
ข้ อมูลประกอบการพิจารณา
บาท
บาท
บาท
ค่าสอบบัญชี (audit fee)
1,600,000
1,850,000
250,00015.62
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นว่าผูส้ อบบัญชีตามรายชื อดังกล่าวข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรื อมีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อผูท้ ีเกียวข้องกับบุคคลดังกล่าว อีกทังผูส้ อบบัญชีจาก สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอส มีความเชียวชาญในการ
สอบบัญชี และปฏิบตั ิหน้าทีในปี ทีผ่านมาเป็ นทีน่าพอใจ รวมทังมีค่าสอบบัญชีอยูใ่ นอัตราทีเหมาะสม
คะแนนเสี ยงสําหรับการอนุมัติ
วาระนีต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที พิจารณาและขออนุมัติเพิมทุนจดทะเบียน จํานวน ,657, . บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม ,462,191, . บาท
เป็ น ,900,848, . บาท มูลค่าทีตราไว้ ห้ ุนละ . บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัท จํานวน
476,801, หุ้น และพิจารณาและขออนุมัตแิ ก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริคณห์ สนธิ ข้ อ . เพือให้ สอดคล้ องกับการเพิมทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษ ัท ฯมีแ ผนการขยายธุ รกิ จอย่า งต่ อเนื องโดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื อเพิ มรายได้แ ละกํา ไรให้แ ก้บ ริ ษ ัท ซึ งจะสร้ าง
ผลตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหุ้น ดังนันเพือเพิมสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจของบริ ษทั รวมทังเพิมความสามารถในการจัดหา
แหล่งเงินทุนจากตลาดทุนได้อย่างเหมาะสมและเพิมความคล่องตัวในกรณีทีจําเป็ นต้องใช้เงินลงทุนคณะกรรมการบริ ษทั จึงมีมติ
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เห็นชอบให้ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นอนุมตั ิการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษทั เพือให้สอดคล้องกับการเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จึงเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ
ข้อ . ของบริ ษทั เพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาและเห็นสมควรให้นาํ เสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี
พิจารณาอนุมตั ิ
เพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จํานวน ,657, . บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม ,462,191, . บาท เป็ นทุน
จดทะเบียน ,900,848, . บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษทั ฯ จํานวนไม่เกิน ,801, หุ ้น มูลค่า
หุ้นทีตราไว้หุ้นละ . บาท และมีมติอนุมตั ิเสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นครังที / เพือพิจารณาอนุมตั ิแก้ไข
เพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ ข้อ เพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบียนดังนี
( ) เสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นครังที / เพือพิจารณาอนุมตั ิเพิมทุนจดทะเบียนจํานวน , , . บาท โดย
ออกหุ ้นสามัญจํานวนไม่เกิน , , หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ . บาท เพือเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิม (Right
Offering) ตามสัดส่วนเดิม
( ) เสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นครังที / เพือพิจารณาอนุมตั ิเพิมทุนจดทะเบียนจํานวน , , . บาท โดย
ออกหุ ้นสามัญจํานวนไม่เกิน , , หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ . บาท ในลักษณะเป็ นการเพิมทุนแบบมอบ
อํานาจทัวไป (General Mandate) เพือสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ทังนี บริ ษทั จะจัดสรรหุ้น
สามัญเพิมทุนแบบมอบอํานาจทัวไป (General Mandate) โดยทุนชําระแล้วในส่วนทีเพิมของบริ ษทั จะต้องไม่เกินกว่า
, , . บาท ซึ งไม่เกินกว่าร้อยละ ของทุนชําระแล้ว ณ วันที คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้มีการเพิมทุน
แบบมอบอํานาจทัวไป (General Mandate) ซึงเป็ นจํานวนเท่ากับ , , หุ ้น
ดังรายละเอียดปรากฎตามแบบรายงานการเพิมทุน ตามสิ งทีแนบมาด้ วย 8. และเพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุนจด
ทะเบี ยนของบริ ษ ทั จึ งเสนอให้ทีประชุม สามัญผูถ้ ื อหุ้น อนุ ม ัติ การแก้ไ ขเพิมเติ มหนังสื อบริ คณห์สนธิ ขอ้ . ของ
บริ ษทั ดังนี
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน

1,900,848,517.56 บาท

(หนึงพันเก้าร้อยแปดแสนสี หมืนแปดพันห้าร้อย
สิบเจ็ดบาทห้าสิบหกสตางค์ บาท)

แบ่งออกเป็ น

2,066,139,693

(สองพันหกสิ บหกล้านหนึงแสนสามหมืนเก้า
พันหกร้อยเก้าสิ บสามหุ ้น)

มูลค่าหุ ้นละ

หุ ้น

0.92 บาท

(เก้าสิ บสองสตางค์)

โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิ ทธิ

2,066,139,693

หุ ้น

(สองพันหกสิ บหกล้านหนึงแสนสามหมืนเก้า
พันหกร้อยเก้าสิ บสามหุ ้น)

-

ในการนี มอบหมายให้กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั หรื อบุคคลทีกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูพ้ นั
บริ ษทั มอบหมาย เป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการลงนามในคําขอ หรื อในเอกสารใดๆ ทีเกียวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสื อ
บริ ค ณห์สนธิ ของบริ ษทั และการยืนขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั กับกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ การดําเนินการแก้ไขเพิมเติมหรื อเปลียนแปลงคําขอหรื อข้อความในเอกสารดังกล่าวทีเกียวกับการจด
ทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ทีต้องยืนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ รวมทังมีอาํ นาจใน
หน้า 7 จาก 16 หน้า

การดําเนิ นการใดๆ ตามทีจําเป็ นและเกียวเนื องกับการดําเนินการดังกล่าวตามทีเห็ นสมควร และเพือให้เป็ นไปตาม
กฎหมายระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการทีเกียวข้องรวมทังตามคําแนะนําหรื อคําสังของนาย
ทะเบียนหรื อเจ้าหน้าที
คะแนนเสี ยงสําหรับการอนุมัติ
วาระนี ต้องได้รับ การอนุ ม ัติด ้วยคะแนนเสี ย งไม่น้ อยกว่า ใน ของจํานวนผูถ้ ือ หุ้น ซึ งมาประชุ มและออกเสี ย ง
ลงคะแนน
วาระที พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนใหม่ ของบริษัทจํานวนไม่เกิน ,801, หุ้น มูลค่ าทีตราไว้ ห้ นุ ละ .
บาท
ข้ อเท็ จ จริ งและเหตุผ ล ตามที คณะกรรมการบริ ษ ทั ได้มี ม ติเห็ น ชอบให้น ํา เสนอต่อ ที ประชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ้น ครังที
/
เพือพิจารณาการเพิมทุนจดทะเบียนบริ ษทั ในวาระที การเพิมทุนดังกล่าวจะต้องมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม
ทุนให้แก่นกั ลงทุน โดยการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุนใหม่ของบริ ษทั จํานวนไม่เกิน ,801, หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้น
ละ . บาท เพือรองรับการเพิมทุน โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนใหม่ดงั นี
( ) จัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุนใหม่ของบริ ษทั จํานวนไม่เกิน ,867, หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ . บาท
หรื อคิดเป็ นร้อยละ ของทุนชําระแล้วของ (ทุนชําระแล้วของบริ ษทั ฯ ปั จจุบนั มี จาํ นวน ,589,338, หุ้น) เพือ
เสนอขายให้แก่ผถู้ ือบริ ษทั ณ ปั จจุบนั หุ้นเดิม (Right Offering) ตามสัดส่วนเดิม ในอัตราจัดสรร หุ ้นสามัญเดิมต่อ
หุ้นสามัญใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิง ที ราคาเสนอขายหุ้นละ 4 บาท (สี บาท) ทังนี ผูถ้ ือหุ ้นเดิมมีสิทธิ จองซื อหุ้น
ใหม่เกินสิ ทธิ ของตนตามอัตราทีกําหนดไว้ได้ โดยในกรณีหุ้นทีเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ้นตามสิทธิ การจองซื อ
ครบถ้วนในรอบแรกแล้วให้จดั สรรหุ้นทีเหลื อแก่ผูถ้ ื อหุ้น ที ได้จองซื อหุ้น สามัญเกิน กว่าสิ ท ธิ ของตนแต่ละรายตาม
สัดส่ วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผูถ้ ือหุ้นทีจองซื อหุ้นสามัญเกินกว่าสิ ทธิของตนแต่ละราย โดยให้ดาํ เนิ นการจัดสรร
หุ้นดังกล่าวไปจนไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรหรื อจนกว่าจะไม่มีผถู ้ ือหุ ้นรายใดประสงค์จะซือหุ ้น
โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนครังนีจะขายให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ทีมีรายชือปรากฏอยูใ่ นวันกําหนด
รายชือผูถ้ ือหุ้นเพือสิทธิในการจองซื อหุ ้นสามัญเพิมทุน (Record Date) ณ วันที สิ งหาคม
และกําหนดวันจองซือ
และรับชําระเงินค่าหุ้นสามัญเพิมทุนในวันที - กันยายน
(รวม วันทําการ)
ทังนี สิ ทธิ ในการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุ มตั ิจ ากที
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี ครังที /256 ในวันที 31 สิ งหาคม 2564
ทังนี มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริ ษ ทั เป็ นผูพ้ ิจารณาจัด สรรและเสนอขายเป็ น คราวเดี ยวหรื อแบ่งเป็ น
ส่ วนๆ เพือเสนอขายเป็ นคราวๆ รวมถึงอํานาจในการดําเนิ นการใดๆ อันจําเป็ นและเกียวเนื องกับการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิมทุนใหม่ดงั กล่าวได้ทุกประการ อาทิเช่น วันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุ้นทีได้รับสิ ทธิการจัดสรรหุ้น (Record Date)
วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุน การกําหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร
วิธีการจัดสรรและชําระเงินค่าหุ้น เป็ นต้น รวมถึงการเปลี ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื อและรับชําระเงิน
ค่าหุ ้นสามัญเพิมทุน การกําหนดเงือนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าว ได้ตามที
เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคํา หรื อข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้น หนังสื อบริ คณห์สนธิและ/
หรื อ คําขอต่างๆ และ/หรื อดําเนินการใดๆ เพือปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามคําสังของนายทะเบียนในการยืนจดทะเบียนเพิมทุน
จดทะเบียนของบริ ษทั ต่อกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ได้เป็ นคราวๆ ตามการชําระเงิน ของผูจ้ องซื อหุ้น
สามัญเพิ มทุ น ในแต่ล ะคราว รวมถึ ง การนํา หุ้น สามัญเพิมทุ นเข้า จดทะเบี ย นเป็ นหลัก ทรั พ ย์จดทะเบี ยนในตลาด
หลัก ทรั พย์แ ห่ งประเทศไทย และการนํา ส่ ง ข้อ มูล เอกสารหลักฐานต่อ กรมพัฒนาธุ รกิ จ การค้า กระทรวงพาณิ ชย์
สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อหน่วยงานอืนทีเกียวข้อง
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( ) จัดสรรหุ ้นสามัญใหม่ของบริ ษทั จํานวนไม่ 158,933, หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ . บาท หรื อคิดเป็ น
ร้อยละ ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั ณ ปั จจุบนั (ทุนชําระแล้วของบริ ษทั ฯ ปั จจุบนั มีจาํ นวน ,589,338, หุ ้น)
เพือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอํานาจทัวไป (General Mandate) เพือเสนอขาย
ในคราวเดียว หรื อ แบ่งเป็ นส่ วนๆ เพือเสนอขายเป็ นคราวๆ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. /
เรื องการอนุญาติให้บริ ษทั จดทะเบียนเสนอขายหุ้นทีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด ซึ งบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็ นบุคคลที
เกียวโยงกันของบริ ษทั ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. /
เรื องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที
เกียวโยงและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื องการเปิ ดเผยข้อมูลหลักการปฏิบตั ิการของ
บริ ษทั จดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ.
และฉบับแก้ไขเพิมเติม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั มี
อํานาจกําหนดราคาเสนอขายหุ้นต่อผูล้ งทุน ซึ งเป็ นไปตามเกณฑ์การคํานวนราคาตําตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที
สจ. /
เนื องจากหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ อยู่ระหว่างถูกห้ามซื อขาย จึงไม่มีราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ
และเพือให้เป็ นไปตามเกณฑ์คาํ นวนราคาตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. บริ ษทั ฯ ได้ว่าจ้างทีปรึ กษาทางการเงิน บริ ษทั
เวลแคป แอดไวเซอรี จํากัด ซึ งเป็ นทีปรึ กษาทางการเงินทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. เพือประเมินมูลค่า
หุ้นของบริ ษทั ฯ โดยได้ประเมินมูลค่าหุ้นจากศักยภาพของธุรกิจของบริ ษทั ในอนาคต มีมูลค่าทีเหมาะสมเท่ากับ .
บาทต่อหุ้น โดยมีช่วงราคาทีเหมาะสมอยูร่ ะหว่าง . – . บาทต่อหุ้น ทังนี การจัดสรรหุ ้นเพิมทุนให้กบั บุคคล
ในวงจํากัดดังกล่าว จะต้องเป็ นการจัดสรรทีไม่เข้าข่ายการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจํากัดในราคาตําตามทีกําหนดไว้ใน
หลักเกณฑ์ทีเกียวข้อง
ทังนีมอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณากําหนดรายละเอียดอืนๆ ทีเกียวข้องกับการจัดสรร
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ มทุน เช่ น การสรรหานัก ลงทุน ในวงจํา กัด (Private Placement) การกําหนดข้อกํา หนด
เงือนไขและรายละเอียดทีเกียวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุน และ/หรื อ จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนเพือ
เป็ นสิ งตอบแทนจากการได้สินทรัพย์มา การเข้าเจรจาทําความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ทีเกียวข้อง
กับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญฌพิมทุน และลงนามในเอกสารคําขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานทีจําเป็ นและ
เกียวข้อกับการจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าว รวมถึงการกําหนดเงือนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออก
เสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าวได้ตามทีเห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคํา หรื อข้อความในเอกสาร รายงานการ
ประชุม หนังสื อบริ คณห์สนธิ และ/หรื อ คําขอต่างๆ และ/หรื อดําเนินการใดๆ เพือปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามคําสังของนาย
ทะเบียนในการยืนจดทะเบียนเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ได้เป็ นคราวๆ
ตามการชําระเงิ นของผูจ้ องซื อหุ้นสามัญเพิมทุนในแต่ละคราว รวมถึง การนําหุ้น สามัญเพิมทุน เข้าจดทะเบียนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และการนําส่ งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย หรื อหน่วยงานอืนทีเกียวข้อง
ทังนี การจัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจํากัดนข้างต้น ไม่ว่ากรณี ใดๆจะต้องไม่ทาํ ให้ผทู ้ ีจอง
ซื อหุ้นสามัญเพิมทุนรายใหม่รายใดถือหุ้นของบริ ษทั ในลักษณะทีเพิมขึนหรื อจนถึงหรื อข้ามผ่านจุดทีต้องทําคําสังซือ
หลักทรั พย์ (Tender Offer) ตามที กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 12/2554 เรื องหลักเกณฑ์
เงือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพือครอบงํากิจการ และในลักษณะทีเป็ นการฝ่ าฝื นข้อตํากัดการถือหุ้นของ
คนต่างด้าวตามทีระบุไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจ ารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ทีประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ การัดสรรหุ้น
สามัญฌพิมทุน ,801, หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ . บาท เพือรองรับการเพิมทุน และการมอบอํานาจในการดําเนินการ
ต่างๆในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษทั ดังรายละเอียดทีเสนอข้างต้น
หน้า 9 จาก 16 หน้า

คะแนนเสียงสํ าหรับการอนุมัติ
วาระนีต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที . พิจารณาเรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุ้นเข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น ผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทังนี ผูถ้ ือ
หุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน เพือการตรวจสอบ ผ่านระบบประชุมได้ตงแต่
ั เวลา 9.00 น. ของวันที สิ งหาคม
2564 เป็ นต้นไป
ในกรณี ที ท่านไม่สามารถเข้าประชุ มด้วยตนเองได้ ท่ านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอืนเข้าประชุ มและออกเสี ยง
ลงคะแนนแทนท่านได้โดยใช้แบบหนังสื อมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ ง เพียงแบบเดียว ในจํานวน 3 แบบทีได้แนบมาพร้อมนี
ส่วนผูถ้ ือหุ้นต่างชาติ ซึ งแต่งตังให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ ้น โปรดใช้หนังสื อมอบฉันทะ
แบบใดแบบหนึง ผูถ้ ือหุ ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ดังมีรายชือและรายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่ งมาด้ วย
4. เพือเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในนามผูถ้ ือหุ ้นได้ ทังนีขอให้ท่านผูถ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะ โปรดนําเอกสาร
และหลักฐานตามรายการตามสิงทีส่ งมาด้ วย .และ . แสดงก่อนลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
ท่านผูถ้ ือหุ ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในนามผูถ้ ือหุ้น
ได้โดยบริ ษทั ได้กาํ หนดกรรมการอิสระทีสามารถเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะในการประชุ มคือ นายนิพนธ์ กี รติ พิท ยาภรณ์ กรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการอิสระ โดยรายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่ งมาด้ วย 4. เพือเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนท่าน
ในการเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดและลงลายมื อชื อในหนังสื อมอบฉันทะ ตามสิ งทีส่ งมาด้ วย . และส่ง
หนังสือมอบฉันทะและสําเนาเอกสารหรื อหลักฐานประกอบการมอบฉันทะมาที “ส่วนงาน ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั บริ ษทั ทุ่งคาฮา
เบอร์ จํากัด (มหาชน) อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร อาคาร1 ชัน 7, 252/11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
10310” ก่อนวันประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทําการ
บริ ษทั กําหนดรายชือผูถ้ ือหุ้นทีมีสิทธิเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นในวันที 9 สิ งหาคม 2564
อนึง บริ ษทั จะดําเนิ นการประชุมตามข้อบังคับบริ ษทั ตามรายละเอียดปรากฏตามสิ งทีส่ งมาด้ วย 5. เพือให้ท่านได้รับประโยชน์
สู งสุ ดจากการประชุ มรวมทังเป็ นการรั กษาสิ ทธิ ป ระโยชน์ของท่านอย่างเต็มที หากท่านมี คาํ ถามทีต้องการให้บริ ษทั ชี แจงใน
ประเด็นของระเบียบวาระทีนําเสนอครังนี สามารถจัดส่ งคําถามล่วงหน้าตามทีอยูข่ า้ งต้น
ขอแสดงความนับถือ
โดยคําสังคณะกรรมการ

............................................................
(นายสุ เทพ บุระมาน)
ประธานกรรมการบริ ษทั
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ข้อมูลของผู้ได้ รับการเสนอชื อเพือเลือกตังเป็ นกรรมการ
ชื อ-นามสกุล

: นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล

อายุ

: 60 ปี

ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่งตัง

: กรรมการ

การศึกษา

: ปริ ญญาตรี สาขาการบริ หารและเทคโนโลยีการก่อสร้าง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การฝึ กอบรม

: -ไม่มี-

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

: -ไม่มี-

ประสบการณ์ การทํางาน

: -2555 - ปัจจุบนั
-2555 - ปัจจุบนั
-2557 - ปัจจุบนั
-2557 - ปัจจุบนั
-2563 - ปัจจุบนั

ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษทั สกายคลิฟฟ์ จํากัด
กรรมการ บริ ษทั 89 แคปริ คอร์น ดิเวลลอปเมนท์ จํากัด
กรรมการ บริ ษทั ชลสิน จํากัด
กรรมการ บริ ษทั เพียวเนอร์จี จํากัด

การดํารงตําแหน่ งกรรมการใน บมจ. ทุ่งคาฮาเบอร์: ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร และประธานคณะกรรมการบริ หาร
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี 2563

: คณะกรรมการ 8/8 ครัง

การถือหุ้นใน บมจ. ทุ่งคาฮาเบอร์

: 146,253,731 หุน้ (คิดเป็ น 9.20 % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสี ยงทังหมด)

สิ งทีส่งมาด้วย 1
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ผู้ได้รับการ
เสนอชื อเป็ น
กรรมการ
นายวิจิตร
เจียมวิจิตรกุล

บริษัทจดทะเบียนอืน
จํานวน
-

ตําแหน่ ง
-

กิจการอืน
ทีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนอืน
ตําแหน่ ง
จํานวน
-

การดํารงตําแหน่ งใน
กิจการทีแข่ งขันเกียวเนือง
กับธุรกิจของบริ ษัท
1.บริ ษทั สกายคลิฟฟ์ จํากัด
2.บริ ษทั ชลสิน จํากัด
3.บริ ษทั 89 แคปริ คอร์น
ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
4.บริ ษทั เพียวเนอร์จี จํากัด

คุณสมบัติ

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทําผิดทางอาญา หรื ออยูร่ ะหว่างการถูกฟ้องร้อง



มี

 ไม่มี




มี

 ไม่มี

มี

 ไม่มี

คดีอาญา
2. การถูกพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
3. การเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมในบริ ษทั และห้างหุ ้นส่ วนทีถูกพิพากษา
ให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์

สิงทีส่ งมาด้วย 1
หน้า 3/6

ข้ อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื อเพือเลือกตังเป็ นกรรมการ
ชื อ-นามสกุล

: นางธาริ นี พงษ์สุพฒั น์

อายุ

: 57 ปี

ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่ งตัง

: กรรมการอิสระ

การศึกษา

: - Dr.rer.soc.oec Accounting University of Innsbruck
- M.B.A. Accounting , Adelphi University
- วท.บ บัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การฝึ กอบรม

: -ไม่มี-

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

: -ไม่มี-

ประสบการณ์ การทํางาน

: - 2555 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
- 2543 - ปั จจุบนั รองศาตราจารย์ คณะบัญชีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- 2537 - 2542 ผูช้ ่วยศาตราจารย์ คณะบัญชีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การดํารงตําแหน่ งกรรมการใน บมจ. ทุ่งคาฮาเบอร์

: ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

การเข้ าร่ วมประชุ มในรอบปี 2563

: คณะกรรมการ 7/8 ครัง

การถือหุ้นใน บมจ. ทุ่งคาฮาเบอร์

: ไม่มี (คิดเป็ น 0% ของหุ น้ ทีมีสิทธิออกเสียงทังหมด)

สิ งทีส่ งมาด้วย 1
หน้า 4/6

ผู้ได้ รับการ
เสนอชื อเป็ น
กรรมการ
นางธาริ นี
พงษ์สุพฒั น์

บริษัทจดทะเบียนอืน
จํานวน
-

ตําแหน่ ง
-

กิจการอืน
ทีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนอืน
ตําแหน่ ง
จํานวน
-

การดํารงตําแหน่ งใน
กิจการทีแข่ งขันเกียวเนื อง
กับธุรกิจของบริษัท
-

คุณสมบัติ

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทําผิดทางอาญา หรื ออยูร่ ะหว่างการถูกฟ้องร้อง



มี

 ไม่มี




มี

 ไม่มี

มี

 ไม่มี

คดีอาญา
2. การถูกพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
3. การเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมในบริ ษทั และห้างหุน้ ส่ วนทีถูกพิพากษา
ให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์

สิ งทีส่ งมาด้วย 1
หน้า 5/6

ข้ อมูลของผู้ได้ รับการเสนอชื อเพือเลือกตังเป็ นกรรมการ
ชื อ-นามสกุล

: นายสุ เทพ บุระมาน

อายุ

: 50 ปี

ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่ งตัง

: ประธานกรรมการบริ ษทั

การศึกษา

: - ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาตร์ สาขาไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การฝึ กอบรม

: -ไม่มี-

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

: -ไม่มี-

ประสบการณ์ การทํางาน

: - 2557 - ปั จจุบนั
- 2558 - ปั จจุบนั
- 2557 - ปั จจุบนั
- 2557 - ปั จจุบนั
- 2560 - ปั จจุบนั
- 2563 - ปั จจุบนั

การดํารงตําแหน่ งกรรมการใน บมจ. ทุ่งคาฮาเบอร์

: ประธานกรรมการบริ ษทั

การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี 2563

: คณะกรรมการ 8/8 ครัง

การถือหุ้นใน บมจ. ทุ่งคาฮาเบอร์

: ไม่มี (คิดเป็ น 0% ของหุน้ ทีมีสิทธิ ออกเสี ยงทังหมด)

ประธานกรรมการบริ ษทั บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั สกายคลิฟฟ์ จํากัด
กรรมการ บริ ษทั สกายคลิฟฟ์ จํากัด
กรรมการ บริ ษทั 89 แคปริ คอร์ น ดิเวลลอปเมนท์ จํากัด
กรรมการ บริ ษทั ชลสิ น จํากัด
กรรมการ บริ ษทั เพียวเนอร์จี จํากัด

สิ งทีส่งมาด้วย 1
หน้า 6/6

ผู้ได้ รับการ
เสนอชื อเป็ น
กรรมการ
นายสุ เทพ
บุระมาน

บริษัทจดทะเบียนอืน
จํานวน
-

ตําแหน่ ง
-

กิจการอืน
ทีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนอืน
ตําแหน่ ง
จํานวน
-

การดํารงตําแหน่ งใน
กิจการทีแข่ งขันเกียวเนือง
กับธุรกิจของบริษัท
1.บริ ษทั สกายคลิฟฟ์ จํากัด
2.บริ ษทั ชลสิ น จํากัด
3.บริ ษทั 89 แคปริ คอร์น
ดิเวลลอปเมนท์ จํากัด
4.บริ ษทั เพียวเนอร์จี จํากัด

คุณสมบัติ

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทําผิดทางอาญา หรื ออยูร่ ะหว่างการถูกฟ้องร้อง



มี

 ไม่มี




มี

 ไม่มี

มี

 ไม่มี

คดีอาญา
2. การถูกพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
3. การเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมในบริ ษทั และห้างหุ ้นส่ วนทีถูกพิพากษา
ให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์

สิ งทีส่งมาด้วย 2
หน้า 1/2

ข้ อมูลของผู้ได้ รับการเสนอชื อให้ เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
ชื อ-นามสกุล

: นายปฏิพล สมรรคจันทร์

อายุ

: 61 ปี

ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่ งตัง

: กรรมการอิสระ

การศึ กษา

: ปริ ญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

การฝึ กอบรม

: -ไม่มี-

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

: -ไม่มี-

ประสบการณ์ การทํางาน

: - 2562 - ปัจจุบนั
- 2560-2562
-2556

การถือหุ้นใน บมจ. ทุ่งคาฮาเบอร์

: -ไม่มี-

อนุกรรมการ ด้านสวัสดิการกีฬา กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
อนุกรรมการพิจารณากลันกรองด้านการพัฒนากีฬา
ผูท้ รงคุณวุฒิ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

สิ งทีส่งมาด้วย 2
หน้า 2/2

ผู้ได้รับการ
เสนอชื อเป็ น
กรรมการ
พลโทปฏิพล
สมรรคจันทร์

บริษัทจดทะเบียนอืน
จํานวน
-

ตําแหน่ ง
-

กิจการอืน
ทีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนอืน
ตําแหน่ ง
จํานวน
-

การดํารงตําแหน่ งใน
กิจการทีแข่ งขันเกียวเนือง
กับธุรกิจของบริ ษัท
-

คุณสมบัติ

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทําผิดทางอาญา หรื ออยูร่ ะหว่างการถูกฟ้องร้อง



มี

 ไม่มี




มี

 ไม่มี

มี

 ไม่มี

คดีอาญา
2. การถูกพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
3. การเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมในบริ ษทั และห้างหุ ้นส่ วนทีถูกพิพากษา
ให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์

สิ งทีส่ งมาด้วย 3.

เงือนไขวิธกี ารลงทะเบียนและเอกสารทีต้องนํามาแสดงในวันประชุม
เพือให้การประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็ นไปด้วยความโปร่ งใส ชอบธรรม
และเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ้น บริ ษทั จึงเห็นควรกําหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุ ้นหรื อ
ผูร้ ับมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ้นทีมีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั
โดยผูถ้ ือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครังที /2564 ผูถ้ ือหุ้น และผูร้ ับมอนฉันทะ
(ในกรณี ที ผูถ้ ือหุ้นมีการมอบฉันทะ) ให้แจึงความประสงค์ พร้อมเอกสารยืนยันตัวตน มายังบริ ษทั ภายในวันที สิ งหาคม
2564 ที EMAIL: chaiwat@tongkahharbour.com เมือบริ ษทั ได้ตรวจสอบรายชือผูถ้ ือหุ ้นตามข้อมูลปิ ดสมุดทะเบียนรายชื อผูถ้ ือ
หุ้นทีมีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครังที /2564 ทีกําหนดไว้เมือวัน สิงหาคม 2564 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว บริ ษทั จะ
ส่ งชื อผูใ้ ช้ (USERNAME) และรหัสผ่าน (PASSWORD) และคู่มือการใช้งานในระบบไปยัง EMAIL ทีได้ส่งมาแจ้งบริ ษ ทั
สําหรับใช้ในโปรแกรมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นผ่านสื ออิเล็กกรอนิกส์ (E-AGM)
1. การเข้ าประชุ มด้วยตนเอง
1.1 กรณี บุคคลธรรมดา: ผูถ้ ือหุ้นแสดงบัตรประจําตัวของผูถ้ ือหุ ้นฉบับจริ ง (บัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรข้าราชการ
หรื อบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) หรื อหนังสื อเดินทางฉบับจริ ง (กรณี ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นชาวต่างประเทศ) ทียังไม่หมดอายุเพือ
ลงทะเบียน
1.2 กรณี นิติบุคคลทีจดทะเบียนในประเทศไทย: กรุ ณานําหนังสื อรับรองนิติบุคคล ออกไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิ ชย์ พร้อมแสดงบัตรประจําตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี กรรมการถือสัญชาติต่างประเทศ) ของ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจทีจะเข้าประชุม
. กรณี นิติบุคคลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ: กรุ ณานําหนังสื อรับรองนิติบุคคลและหนังสื อสําคัญแสดงการจดทะเบียน
เป็ นนิติบุคคล ซึ งจะต้องมีรายละเอียดระบุชือนิติบุคคล ผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื อผูกพันนิติบุคคลและเงือนไขหรื อข้อจํากัด
อํานาจในการลงลายมือชือและทีตังสํานักงานใหญ่ พร้อมแสดงบัตรประจําตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี ผมู ้ ีอาํ นาจลง
ลายมือชือผูกพันนิติบุคคลเป็ นผูถ้ ือสัญชาติต่างประเทศ) ของผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื อผูกพันนิติบุคคล
2. การมอบฉันทะ
2.1 ผูร้ ับมอบฉันทะนําส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ งทีส่งมาด้วย 7.) โดยดําเนินการ ดังนี
(1) กรอกข้อความให้ชดั เจน และผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะลงชื อในหนังสือมอบฉันทะ (สิ งทีส่งมาด้วย 7.)
โดยบริ ษทั ขอแนะนําให้ท่านใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
(1.1) กรณีผ้มู อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา
(ก) ผูถ้ ือหุ้นทีมี สัญชาติไทย: กรุ ณาแนบสําเนาบัตรประจําตัวของผูถ้ ือหุ้นทียังไม่หมดอายุของผูม้ อบฉันทะ
และแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี ผรู ้ ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ของ
ผูร้ ับมอบฉันทะ
(ข)
ผูถ้ ือหุ้นทีมี สัญชาติต่างประเทศ: กรุ ณาแนบสําเนาหนังสื อเดินทางของผูถ้ ือหุ้น และแสดงบัตร
ประจําตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณีผรู ้ ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะ
(1.2) กรณีผ้มู อบฉันทะเป็ นนิติบุคคล หรือ Custodian
(ก) นิติบุคคลทีจดทะเบียนในประเทศไทย: กรุ ณาแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกไม่เกิน 6 เดือนโดย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ สําเนาบัตรประจําตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี กรรมการถื อ
สัญชาติ ต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจทีได้ลงลายมือชื อในหนังสื อมอบฉันทะ พร้อมแสดงบัตร
ประจําตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณีผรู ้ ับมอบฉันทะถือสัญชาติต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะ
(ข) นิติบุคคลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ: กรุ ณาแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและหนังสื อสําคัญแสดง
การจดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคล ซึ งจะต้องมีรายละเอียดระบุชือนิติบุคคล ผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื อผูกพันนิ ติ
บุคคลและเงือนไขหรื อข้อจํากัดอํานาจในการลงลายมือชื อและทีตังสํานักงานใหญ่ สําเนาบัตรประจําตัว
หรื อหนังสื อเดิน ทาง (กรณี ผูม้ ี อาํ นาจลงลายมื อชื อเป็ นผูถ้ ือสัญชาติต่างประเทศ) ของผูม้ ีอาํ นาจของนิ ติ
บุคคลที ลงลายมือชื อในหนังสื อมอบฉันทะ พร้อมแสดงบัตรประจําตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี ผรู ้ ับ
มอบฉันทะเป็ นผูถ้ ือสัญชาติต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะ
(ค) กรณี Custodian เป็ นผูม้ อบฉันทะ กรุ ณาแนบหนังสื อมอบอํานาจให้ Custodian และแนบหลักฐานของผู ้
มอบอํานาจและของ Custodian ตาม 1.2 (ก) รวมทังหนังสือยืนยันหรื อสําเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ
Custodian ด้วย
(2) สําเนาเอกสารตาม (1) จะต้องมีการรับรองสําเนาถูกต้อง
(3) หากผูถ้ ือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระของบริ ษทั สามารถมอบให้
1. นายนิพนธ์ กีรติพิทยาภรณ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2.2 เพือความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานไปยังบริ ษทั เพือตรวจสอบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน
2.3 กรณีของสําเนาบัตรประจําตัวหรื อหนังสื อเดินทาง จะต้องมีการรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูถ้ ือบัตรหรื อหนังสื อเดินทางนัน
2.4 สําหรับสําเนาเอกสารตามข้อ 1.2 (ก) ให้รับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของนิติบุคคลนัน
2.5 สําหรับเอกสารตามข้อ 1.2 (ข) ซึ งเป็ นเอกสารทีจัดทําขึนในต่างประเทศ หรื อสําเนาของเอกสารดังกล่าว ต้องรับรองลายมือชื อ
โดยโนตารี พบั บลิค หรื อสถานทูตไทยหรื อสถานกงสุ ลไทยในประเทศทีจัดทําเอกสาร โดยมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันประชุม
ในกรณี ที เอกสารดังกล่ าวเป็ นภาษาต่ างประเทศที ไม่ ใช่ ภาษาอังกฤษ จะต้องจัด ทําคําแปลเอกสารเป็ นภาษาไทยหรื อ
ภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และรับรองความถูกต้องของคําแปลโดย ผูม้ ีอาํ นาจของนิติบุคคลดังกล่าว
2.6 หนังสือมอบฉันทะให้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื อของผูม้ อบฉันทะ และผูร้ ับมอบฉันทะ พร้อมปิ ด
อากรแสตมป์ 20 บาท
3. กรณีผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมมีการแก้ไขคํานําหน้ าชื อ ชื อ ชื อสกุล
โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลียนแปลงดังกล่าว
การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ (ภายในวันที สิงหาคม )
ผูถ้ ือหุ้น หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ ต้องส่งแบบแจ้งการประชุม เอกสารประกอบการประชุม และสําเนาบัตรประชาชน
ของผูถ้ ือหุ ้น และผูร้ ับมอบฉันทะ (ในกรณี ทีผูถ้ ือหุ้นมีการมอบฉันทะ) ในหนังสือเชิญประชุมฯ พร้อม Email Address และ
เบอร์โทรติดต่อ (ทีสามารถติดต่อกลับได้) เพือยืนยันตัวตน ได้ ช่องทาง ดังนี
. อีเมล์ (Email Address) : chaiwat@tongkahharbour.com
. ส่งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนมาที
เลขานุการบริษัท
บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน)
/ ชัน อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร 1
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพมหานคร

การเข้ าร่ วมประชุมผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM Meeting)
. เมือผูถ้ ือหุ ้น หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ ได้แจ้งความประสงค์ และยืนยันตัวตนแจ้งกลับมายังบริ ษทั ภายในวันทีกําหนด
แล้ว บริ ษทั จะจัดส่ งชือผูใ้ ช้ (USERNAME) และรหัสผ่าน (PASSWORD) และคู่มือการข้าใช้งานในระบบไปยังอีเมล์ทีได้ส่ง
มาแจ้งบริ ษทั ฯ สําหรับใช้ในโปรแกรมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นผ่านสื ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) โดยระบบของบริ ษทั โอเจ
อินเตอร์เนชัน แนล จํากัด (ภายในวันที 24 สิ งหาคม )
. การใช้โปรแกรมลงทะเบียน และนับ คะแนนของบริ ษทั สามารถใช้ได้กบั คอมพิวเตอร์ / โน๊ ตบุ๊ ค / แท็ป เล็ ต /
โทรศัพท์มือถือ ผ่าน Web Browser : Internet Explorer, Chorme , อินเตอร์ เน็ตความเร็ ว 4G หรื อ Internet บ้านพืนฐาน
. โดยระบบรองรับการเข้าร่ วมประชุมทังแบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทังแบบ มาด้วยตนเอง และ
การมอบฉันทะ ตามสิ งทีส่งมาด้วย
การส่ งคําถามล่วงหน้ า
ผูถ้ ือหุ้นสามารถส่งคําถามล่วงหน้าทีเกียวข้องตามวาระ ภายในวันที 24 สิงหาคม
โดยแนบพร้อมการแจ้ง ความ
ประสงค์เพือเข้าร่ วมประชุมผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM Meeting) บริ ษทั ฯจะรวบรวมคําถามทีเกียวข้องในแต่ละวาระ เพือ
ตอบคําถามของผูถ้ ือหุ้นในการประชุมฯ ทังนี ผูถ้ ือหุ้น หรื อผูร้ ับมอบฉันทะทีเข้าร่ วมประชุมฯ ในวันประชุ มยังคงสามารถ
สอบถามได้ตามวาระทีประชุม
ช่ องทางการติดต่อ
1. อีเมล์ (E-Mall Address) : chaiwat@tongkahharbour.com
2. ส่งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนมาที
ฝ่ ายเลขานุการบริษัท
บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน)
/ ชัน อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร 1
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพมหานคร
3. เลขานุการบริ ษทั เบอร์ตดิ ต่อ - หมายเหตุ
1) กรณี มีปั ญหาโต้แย้งในเรื องความถูกต้องสมบูรณ์ของหนังสื อมอบฉันทะ ให้ประธานคณะกรรมการหรื อผูท้ ี ประธาน
คณะกรรมการมอบหมายเป็ นผูช้ ีขาด
2) บริ ษทั ขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผูม้ ีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่ วมประชุมเท่านัน

สิ งทีส่งมาด้วย 4.
Attachment 4.

รายชื อและรายละเอียดเกียวกับบุคคลซึงผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ เข้าร่ วมประชุม
Name List and Details of THL Persons as Proxy Holders

นายนิพนธ์ กีรติพทิ ยาภรณ์
Mr.Nipon Keeratipitayaporn
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Independent Director & Audit Committee Member
อายุ 69 ปี
Age 69 Years
ทีอยู่ติดต่อ : 252/11 ชัน 7 อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง
กรุ งเทพมหานคร 10310
Address :
252/11 7th Floor Muang Thai-Patra Office Tower 1, Rachadapisek Rd,
Huaykwang, Bangkok 10310
ส่ วนได้เสียในวาระการประชุม : -ไม่มีConnected transaction of any agenda : -None-

สิ งทีส่งมาด้วย 4.
Attachment 4.

รายชื อและรายละเอียดเกียวกับบุคคลซึงผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ เข้าร่ วมประชุม
Name List and Details of THL Persons as Proxy Holders

นายสมชาย ไกรสุ ทธิวงศ์
Mr.Somchai Kaisuttiwong
กรรมการกรรมการและเลขารุ การบริ ษทั
Director & Company Secretary
อายุ 57 ปี
Age 57 Years
ทีอยู่ติดต่อ : 252/11 ชัน 7 อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง
กรุ งเทพมหานคร 10310
Address :
252/11 7th Floor Muang Thai-Patra Office Tower 1, Rachadapisek Rd,
Huaykwang, Bangkok 10310
ส่ วนได้เสียในวาระการประชุม : -ไม่มีConnected transaction of any agenda : -None-

สิงทีส่งมาด้วย 5
ข้ อบังคับเกียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน)
ข้อ . การเลือกตังกรรมการของบริ ษทั ให้กระทําโดยทีประชุมผูถ้ ือหุ้น ทังนีตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี
( ) ผูถ้ ือหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึงหุ้นต่อหนึงเสี ยง
( ) ในการเลือกตังกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการเป็ นรายบุคคล คราวละคน หรื อคราวละ
หลายคนรวมกันเป็ นคณะ หรื อด้วยวิธีการอืนใดก็ได้ตามแต่ทีประชุมผูถ้ ือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่
ละครัง ผูถ้ ือหุ้นต้องออกเสี ยงด้วยคะแนนทีมีตาม ( ) ทังหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรื อคณะใดมาก
น้อยเพียงใดไม่ได้
( ) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานทีประชุมเป็ น
ผูอ้ อกเสียงชีขาด
ข้อ . กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ตามทีทีประชุมผูถ้ ือหุ้นจะพิจารณา และลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า
สองในสามของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ้นทีมาประชุม ซึงอาจกําหนดเป็ นคราวๆ หรื อให้มีผลตลอดไป จนกว่าที
ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะมีมติเปลียนแปลงก็ได้
ความในวรรคหนึง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการทีเป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั ทีจะได้รับ
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั
ข้อ . คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี เดือน นับตังแต่วนั สิ นสุ ดของรอบ
ปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุ้นคราวอืนนอกจากทีกล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่า “การประชุมวิสามัญ”
ข้อ . คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ สุ ดแต่จะเห็นสมควรหรื อผูถ้ ือหุน้ รวมกันนับ
จํานวนหุน้ ได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึงในห้า ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ทงหมด
ั
หรื อผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่ายีสิ บห้าคน ซึงมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึงในสิ บของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทังหมดจะเข้าชือกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรี ยก
ประชุมผูถ้ ือหุน้ วิสามัญเมือใดก็ได้แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการขอให้เรี ยกประชุมให้ไว้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ้นภายในหนึ งเดือนนับแต่วนั ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุ้น
ข้อ . ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสื อนัดประชุม ระบุสถานที วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื องทีจะเสนอต่อทีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื องทีเสนอเพือทราบ
เพืออนุมตั ิ หรื อเพือพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทังความเห็นของคณะกรรมการในเรื องดังกล่าว และจัดส่งให้ผถู ้ ือหุ้นและ
นายทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกันสาม
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วัน ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่าสามวัน ทังนีสถานทีทีใช้เป็ นทีประชุมจะอยูใ่ นท้องทีอันเป็ นทีตังสํานักงานใหญ่ของ
บริ ษทั หรื อทีอืนใดตามแต่คณะกรรมการจะกําหนด
. ผูถ้ ือหุ ้นอาจมอบฉันทะให้บคุ คลอืน ซึงบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในทีประชุมผูถ้ ือหุ้น
แทนกันก็ได้ โดยทําเป็ นหนังสือตามแบบทีกฎหมายกําหนดและให้ผรู้ ับมอบฉันทะยืนต่อประธานกรรมการหรื อผูซ้ ึ ง
ประธานกรรมการกําหนด ณ สถานทีประชุมก่อนผูร้ ับมอบฉันทะจะเข้าประชุม
. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายีสิ บห้าคน หรื อไม่
น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนผูถ้ ือหุ้นทังหมด แล้วแต่จาํ นวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึง
ในสาม ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ทงหมด
ั
จึงจะป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ้นครังใด เมือล่วงเวลานัดไปแล้วหนึงชัวโมง จํานวนผูถ้ ือหุ้นทีมาเข้าร่ วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ ถ้าการประชุมนันได้เรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ้นร้องขอให้มีการประชุมเป็ น
อันระงับไป แต่ถา้ การประชุมนันมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ้นร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่และส่งหนังสื อนัด
ประชุมไปยังผูถ้ ือหุ้นล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครังหลังนีไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์
ประชุม
. ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณี ทีประธานกรรมการไม่อยูใ่ นทีประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าทีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในทีประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่อยูใ่ นทีประชุม
หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ให้ทีประชุมเลือกผูถ้ ือหุ้นซึ งมาประชุมคนหนึงเป็ นประธานในทีประชุม
. ประธานทีประชุมผูถ้ ือหุน้ มีหน้าทีควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริ ษทั ว่าด้วยการประชุม
(ถ้ามี) และให้การประชุมดําเนินไปตามลําดับระเบียบวาระทีกําหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม เว้นแต่ทีประชุมจะมีมติดว้ ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมให้เปลียนลําดับระเบียบวาระ
. การวินิจฉัยชีขาดหรื อลงมติของทีประชุมผูถ้ ือหุ้นให้กระทําโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสี ยง
ลงคะแนนนันจะกระทําด้วยวิธีใด ให้นบั หนึงหุ้นเป็ นหนึงเสียงเสมอ ในกรณี ทีคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที
ประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็ นเสี ยงชีขาดได้ แม้ว่าจะมิได้เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ก็ตาม
ผูถ้ ือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื องทีทีประชุมจะลงมติ ผูถ้ ือหุ้นคนนันไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนใน
เรื องดังกล่าว เว้นแต่เป็ นการออกเสี ยงลงคะแนนตังกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีขอ้ ห้ามการออกเสี ยง
ลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้กระทําโดยเปิ ดเผย เว้นแต่กรณี ทีผูถ้ ือหุ้นไม่นอ้ ยกว่าห้าคนร้องขอและทีประชุมผูถ้ ือ
หุ้นลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ โดยให้ประธานในทีประชุมกําหนดวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนลับนัน
. มติของทีประชุมผูถ้ ือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นทีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยง
เท่ากัน ให้ประธานในทีประชุมออกเสี ยงเพิมอีกหนึงเสี ยงเป็ นเสี ยงชีขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทังหมดหรื อบางส่ วนทีสําคัญให้แก่บุคคลอืน
(ข) การซือหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั จํากัด หรื อบริ ษทั มหาชนจํากัดอืนมาเป็ นของบริ ษทั
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(ค) การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกียวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทังหมดหรื อบางส่วนทีสําคัญ การ
มอบหมายให้บคุ คลอืนเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอืนโดยมีวตั ถุประสงค์จะ
แบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับบริ ษทั
(จ) การเพิมหรื อลดทุนของบริ ษทั หรื อการออกหุ้นกู้
(ฉ) การควบหรื อเลิกบริ ษทั
ข้อ . กิจการอันทีประชุมสามัญประจําปี พึงกระทําดังนี
(1) การพิจารณารายงานของคณะกรรมการทีแสดงถึงกิจการของบริ ษทั ในรอบปี ทีผ่านมา
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไรและอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผล
(4) เลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ
(5) แต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี
(6) กิจการอืน ๆ
ข้อ 53. ห้ามมิให้จ่ายเป็ นเงินปันผลจากเงินประเภทอืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีทีบริ ษทั มียอดขาดทุนสะสมอยูห่ ้ามมิให้จ่าย เงิน
ปันผล
เงินปันผลให้แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ได้เป็ นครังคราวเมืออเห็นว่าบริ ษทั มีผลกําไรสมควร
พอทีจะทําเช่นนัน และรายงานให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปันผล ให้กระทําภายในหนึงเดือนนับแต่วนั ทีทีประชุมผูถ้ ือหุ้นหรื อคณะกรรมการ ลงมติแล้วแต่กรณี
ทังนี ให้แจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูถ้ ือหุ้น และให้โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนันในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกันไม่
น้อยกว่าสามวันด้วย
.................................................................................
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หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ก.)
Proxy (From A.)

สิงทีส่งมาด้วย
เขียนที ……………………………………………………
Written at
วันที…………….เดือน……………………พ.ศ…………..
Date
Month
Year
(1) ข้าพเจ้า....................................................................อายุ........................ปี อยูบ่ า้ นเลขที..........................................................................................
I/We
Age
Years residing at
ถนน................................................................ ตําบล/แขวง..................................................... อําเภอ/เขต...........................................................................
Road
Sub District
District
จังหวัด...................................................รหัสไปรษณี ย.์ .......................................
Province
Postal Code
(2) เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) Being a shareholder of Tongkah Harbour Public Company Limited (“the Company”)
โดยถือหุ้นจํานวนทังสินรวม.....................................หุ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................................. เสียง ดังนี
Holding the total amount of
shares and have the right to vote equal to
votes as follows :
หุ้นสามัญ...................................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................................................เสี ยง
Ordinary share
shares and have the right to vote equal to
votes
หุ้นบุริมสิทธิ..............................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................................................เสี ยง
Preferred share
shares and have the right to vote equal to
votes
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1) ชือ........................................................................................................อายุ......................ปี อยูบ่ า้ นเลขที.........................................................
Name
Age
Years residing at
ถนน................................................................ ตําบล/แขวง..................................................... อําเภอ/เขต..........................................................
Road
Sub District
District
จังหวัด.............................................................รหัสไปรษณี ย.์ ........................................หรื อ
Province
Postal Code
or
(2) ชือ
นายสมชาย ไกรสุ ทธิวงศ์
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที
Name
Age
Years residing at
ถนน
ติวานนท์
ตําบล/แขวง
ท่าทราย
อําเภอ/เขต
เมืองนนทบุรี
Road
Sub District
District
จังหวัด
นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
Province
Postal Code
or
(3) ชือ
นายนิพนธ์ กีรติพิทยาภรณ์
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที
Name
Age
Years residing at
ถนน
ตําบล/แขวง
ห้วยขวาง
อําเภอ/เขต
ห้วยขวาง
Road
Sub District
District
จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
10310
Province
Postal Code
คนหนึ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครังที
23/2564 ในวันที สิ งหาคม
เวลา . น. โดยวิธีก ารจัดประชุ ม ผ่านสื ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุ ม บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด
(มหาชน) อาคารเมืองไทย-ภัทร 1 ชัน 7 เลขที 252/11 ถนนรั ชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310 หรื อทีจะพึงเลือนไปในวันเวลา
และสถานทีอืนด้วย
As Only one of my/our proxy to attend and vote on my/our be half at the 2021 Annual General Meeting of shareholders on August 31 st
2021 at 10.00 hrs. and by conducting the meeting though electronic device (E-AGM) at from the meeting room of the company’s headquarter,
Tongkah Harbour PCL , 7th Floor, Muang Thai Office Tower 1, 252/11 Ratchadapisek Road, Huay Khwang, Bangkok 10310 or such other date, time
and place as the meeting may be adjourned.
กิจการใดทีผูร้ ับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนันให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ้น
Shareholders ‘ Registration No.

โปรดติด
อากรแสตมป์
20 บาท

ลงชือ/Signed…………………………………………ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(..............................................................)
ลงชือ/Signed…………………………………………ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(..............................................................)
ลงชือ/Signed…………………………………………ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(
นายสมชาย ไกรสุทธิวงศ์
)

ลงชือ/Signed…………………………………………ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
( นายนิพนธ์ กีรติพิทยาภรณ์ )
หมายเหตุ ผูถ้ ือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ แบ่งแยกจํานวน
หุ้นให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (From B.)

เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ้น
Shareholders ‘ Registration No.

เขียนที ........………………………………
Written at
วันที……….เดือน………………พ.ศ…………..
Date
Month
Year
(1) ข้าพเจ้า....................................................................อายุ........................ปี อยูบ่ า้ นเลขที............................................................................
I/We
Age
Years residing at
ถนน.............................................................ตําบล/แขวง...................................................อําเภอ/เขต...................................................................
Road
Sub District
District
จังหวัด...................................................รหัสไปรษณี ย.์ .......................................
Province
Postal Code
(2) เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) Being a shareholder of Tongkah Harbour Public Company Limited (“the Company”)
โดยถือหุ้นจํานวนทังสินรวม.....................................หุ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................................. เสียง ดังนี
Holding the total amount of
shares and have the right to vote equal to
votes as
follows :
หุ้นสามัญ...................................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................................................เสี ยง
Ordinary share
shares and have the right to vote equal to
votes
หุ้นบุริมสิทธิ..............................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................................................เสี ยง
Preferred share
shares and have the right to vote equal to
votes
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1) ชือ........................................................................................................อายุ......................ปี อยูบ่ า้ นเลขที................................................
Name
Age
Years residing at
ถนน................................................................ ตําบล/แขวง..................................................... อําเภอ/เขต..................................................
Road
Sub District
District
จังหวัด.............................................................รหัสไปรษณี ย.์ ........................................หรื อ
Province
Postal Code
or
(2) ชือ
นายสมชาย ไกรสุ ทธิวงศ์
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที
Name
Age
Years residing at
ถนน
ติวานนท์
ตําบล/แขวง
ท่าทราย
อําเภอ/เขต
เมืองนนทบุรี
Road
Sub District
District
จังหวัด
นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
Province
Postal Code
or
(3) ชือ
นายนิพนธ์ กีรติพิทยาภรณ์
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที
Name
Age
Years residing at
ถนน
ตําบล/แขวง
ห้วยขวาง
อําเภอ/เขต
ห้วยขวาง
Road
Sub District
District
จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
10310
Province
Postal Code
or
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ครังที 23/2564 ในวันที สิ งหาคม
เวลา . น. โดยวิธีการจัดประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุม บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์
จํากัด (มหาชน) อาคารเมืองไทย-ภัทร 1 ชัน 7 เลขที 252/11 ถนนรั ชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310 หรื อทีจะพึงเลือน
ไปในวันเวลาและสถานทีอืนด้วย
As Only one of my/our proxy to attend and vote on my/our be half at the 2021 Annual General Meeting of shareholders on August
26th 2021 at 10.00 hrs. and by conducting the meeting though electronic device (E-AGM) and arrange live broadcast at from the meeting room
of the company’s headquarter, Tongkah Harbour PCL , 7th Floor, Muang Thai Office Tower 1, 252/11 Ratchadapisek Road, Huay Khwang,
Bangkok 10310 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครังนีดังนี
วาระที 1
พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานและรายงานประจําปี 2563 ของบริษัท
เป็ นวาระแจ้งเพือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสี ยง
วาระที 2
พิจารณาอนุมัติงบการเงินสินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย
หน้า 1 จาก 4 หน้า

งดออกเสี ยง

วาระที 3
พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรกําไรและงดจ่ ายเงินปันผลสํ าหรับผลการดําเนินงานปี 2563
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

วาระที 4
พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระประจําปี 2564
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
การตังกรรมการทังชุด
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
การตังกรรมการเป็ นรายบุคคล
4.1 นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
4.2 รศ.ดร.ธาริ นี พงศ์สุพฒั น์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
4.3 นายสุ เทพ บุระมาน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

งดออกเสี ยง
งดออกเสี ยง
งดออกเสี ยง

วาระที 5
พิจารณาอนุมัติแต่ งตังกรรมการใหม่ จํานวน ท่ าน
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
5.1 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังนายวิรชั ศรี อินทรสุ ทธิ เป็ นกรรมการอิสระเพิมเติม
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที 6
พิจารณาอนุมัติกําหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการประจําปี 2564
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

วาระที 7
พิจารณาอนุมัติแต่ งตังผู้สอบบัญชีของบริษัท และกําหนดค่ าสอบบัญชีประจําปี 2564
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

หน้า 2 จาก 4 หน้า

งดออกเสี ยง

วาระที 8

พิจารณาและขออนุมัติเพิมทุนจดทะเบียน จํานวน ,657, . บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิม ,462,191, . บาท เป็ น ,900,848, . บาท มูลค่ าทีตราไว้ ห้ ุนละ . บาท โดย
การออกหุ้ นสามัญเพิมทุน ของบริ ษัท จํานวน ,801, หุ้ น และพิจารณาและขออนุ มัติ
แก้ ไขเพิมเติม หนังสื อบริคณห์ สนธิ ข้ อ . เพือให้ สอดคล้ องกับการเพิมทุ น จดทะเบียนของ
บริษัทฯ
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

วาระที 9

พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนใหม่ ของบริ ษัทจํานวนไม่ เกิน ,801,
มูลค่ าทีตราไว้ ห้ นุ ละ . บาท
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร

หุ้น

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

วาระที 10
พิจารณาเรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ในหนังสื อมอบฉัน ทะนี ให้ถือว่า
การลงคะแนนเสี ยงนันไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ ้น
(6) ในกรณีทีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจนหรื อใน
กรณี ทีทีประชุมมีการพิจารณา หรื อลงมติในเรื องใดนอกเหนือจากเรื องทีระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ทีมีการแก้ไขเปลียนแปลง
หรื อเพิมเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน ข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
กิจการใดทีผูร้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุมเว้นแต่กรณี ทีผูร้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามทีข้าพเจ้าระบุ
ในหนังสื อมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ

โปรดติด
อากรแสตมป์
20 บาท

ลงชือ
(
ลงชือ
(
ลงชือ
ลงชือ

)
(นายสมชาย ไกรสุ ทธิ วงศ์)
(นายนิพนธ์ กีรติพิทยาภรณ์)

ผูม้ อบฉันทะ
)
ผูร้ ับมอบฉันทะ
ผูร้ ับมอบฉันทะ
ผูร้ ับมอบฉันทะ

หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
2. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลือกตังกรรมการทังชุดหรื อเลือกตังกรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณี ทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ในใบประจํา
ต่อแบบหนังสื อ มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
4. กรรมการอิสระทีบริ ษทั กําหนดให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ้นไม่มีส่วนได้เสี ยในแต่ละวาระทีเสนอในการประชุมผูถ้ ือ
หุ้นครังนี
หน้า 3 จาก 4 หน้า

ใบประจําต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครังที 23/2564 ในวันที สิงหาคม
เวลา . น. โดยวิธีการจัดประชุมผ่านสื อ
อิเล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุม บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) อาคารเมืองไทย-ภัทร 1 ชัน 7 เลขที 252/11 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310 หรื อทีจะพึงเลือนไปในวันเวลา และสถานทีอืนด้วย
-----------------------วาระที...............เรื อง ................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

วาระที...............เรื อง ................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

วาระที...............เรื อง ................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

วาระที...............เรื อง ................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

วาระที...............เรื อง ................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย
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งดออกเสี ยง

เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ้น
Shareholders ‘ Registration No.

หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ค.)
Proxy (From C.)

เขียนที ........………………………………
Written at
วันที……….เดือน………………พ.ศ…………..
Date
Month
Year
(1) ข้าพเจ้า....................................................................อายุ........................ปี อยูบ่ า้ นเลขที............................................................................
I/We
Age
Years residing at
ถนน.............................................................ตําบล/แขวง...................................................อําเภอ/เขต...................................................................
Road
Sub District
District
จังหวัด...................................................รหัสไปรษณี ย.์ .......................................
Province
Postal Code
(2) ในฐานะผูป้ ระกอบธุ รกิจเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั .....................................................................................เป็ นผูถ้ ือหุ้นของ
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) Being a shareholder of Tongkah Harbour Public Company Limited (“the Company”)
โดยถือหุ้นจํานวนทังสินรวม.....................................หุ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................................. เสียง ดังนี
Holding the total amount of
shares and have the right to vote equal to
votes as follows :
หุ้นสามัญ...................................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................................................เสี ยง
Ordinary share
shares and have the right to vote equal to
votes
หุ้นบุริมสิทธิ..............................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................................................เสี ยง
Preferred share
shares and have the right to vote equal to
votes
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1) ชือ........................................................................................................อายุ......................ปี อยูบ่ า้ นเลขที................................................
Name
Age
Years residing at
ถนน................................................................ ตําบล/แขวง..................................................... อําเภอ/เขต..................................................
Road
Sub District
District
จังหวัด.............................................................รหัสไปรษณี ย.์ ........................................หรื อ
Province
Postal Code
or
(2) ชือ
นายสมชาย ไกรสุ ทธิวงศ์
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที
Name
Age
Years residing at
ถนน
ติวานนท์
ตําบล/แขวง
ท่าทราย
อําเภอ/เขต
เมืองนนทบุรี
Road
Sub District
District
จังหวัด
นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
Province
Postal Code
or
(3) ชือ
นายนิพนธ์ กีรติพิทยาภรณ์
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที
Name
Age
Years residing at
ถนน
ตําบล/แขวง
ห้วยขวาง
อําเภอ/เขต
ห้วยขวาง
Road
Sub District
District
จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
10310
Province
Postal Code
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ้น ครังที
23/2564 ในวัน ที สิ งหาคม
เวลา . น. โดยวิธี การจัดประชุมผ่านสื ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุ ม บริ ษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด
(มหาชน) อาคารเมืองไทย-ภัทร 1 ชัน 7 เลขที 252/11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310 หรื อทีจะพึงเลือนไปในวันเวลา
และสถานทีอืนด้วย
As Only one of my/our proxy to attend and vote on my/our be half at the 2021 Annual General Meeting of shareholders on August 26 th
2021 at 10.00 hrs. and by conducting the meeting though electronic device (E-AGM) and arrange live broadcast at from the meeting room of the
company’s headquarter, Tongkah Harbour PCL , 7th Floor, Muang Thai Office Tower 1, 252/11 Ratchadapisek Road, Huay Khwang, Bangkok 10310
or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.
( ) ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในครังนี ดังนี
มอบฉันทะตามจํานวนหุ้นทังหมดทีถือและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้
มอบฉันทะบางส่ วน คือ
หุ้นสามัญ ...................................หุ้น และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้.................................. เสียง
หุ้นบุริมสิ ทธิ................-............... หุ้น และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้..............-.................เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทงหมด..................................................เสี
ั
ยง
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(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครังนีดังนี
วาระที 1
พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานและรายงานประจําปี 2563 ของบริษทั
เป็ นวาระแจ้งเพือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที 2
พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ นสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
เห็นด้วย

เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสียง
งดออกเสียง
วาระที 3
พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรกําไรและงดจ่ ายเงินปันผลสํ าหรับผลการดําเนินงานปี 2563
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร

เสี ยง

(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
เห็นด้วย

เสียง
ไม่เห็นด้วย
เสียง
งดออกเสียง
วาระที 4
พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระประจําปี 2564
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร

เสียง

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
การตังกรรมการทังชุด
เห็นด้วย
เสียง
ไม่เห็นด้วย
การตังกรรมการเป็ นรายบุคคล
4.1 นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล
เห็นด้วย
เสียง
ไม่เห็นด้วย
4.2 รศ.ดร.ธาริ นี พงศ์สุพฒั น์
เห็นด้วย
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
4.3 นายสุเทพ บุระมาน
เห็นด้วย
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

วาระที 5
พิจารณาอนุมัติแต่ งตังกรรมการใหม่ จาํ นวน ท่าน
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
5.1 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังนายวิรัช ศรี อินทรสุ ทธิ เป็ นกรรมการอิสระเพิมเติม
เห็นด้วย
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสียง
งดออกเสียง

เสี ยง

วาระที 6
พิจารณาอนุมัติกําหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการประจําปี 2564
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
เห็นด้วย

เสียง
ไม่เห็นด้วย
เสียง
งดออกเสียง
วาระที 7
พิจารณาอนุมัติแต่งตังผู้สอบบัญชีของบริษัท และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2564
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร

เสียง

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
เห็นด้วย

เสียง

ไม่เห็นด้วย
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เสียง

งดออกเสียง

เสียง

วาระที 8

พิจารณาและขออนุมัติเพิมทุนจดทะเบียน จํานวน ,657, . บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม ,462,191, .
บาท เป็ น ,900,848, . บาท มูลค่ าทีตราไว้ หุ้นละ . บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัท จํานวน
476,801, หุ้น และพิจารณาและขออนุ มัติแก้ ไขเพิมเติมหนังสื อบริคณห์ สนธิ ข้อ . เพือให้ สอดคล้ องกับการเพิม
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
เห็นด้วย

เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสียง
งดออกเสียง
วาระที 9
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิมทุนใหม่ข องบริ ษัทจํานวนไม่ เกิน ,801,
. บาท
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร

เสี ยง
หุ้น มูลค่ าทีตราไว้ หุ้ นละ

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
เห็นด้วย

เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสียง
งดออกเสียง
วาระที 10
พิจารณาเรื องอืน ๆ (ถ้ามี)
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร

เสี ยง

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
เห็นด้วย

เสี ยง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสี ยง

(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที ไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนันไม่
ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ้น
(6) ในกรณี ทีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ห รื อระบุไว้ไม่ชัดเจนหรื อในกรณี ทีทีประชุม มีก าร
พิจารณา หรื อลงมติในเรื องใดนอกเหนื อจากเรื องทีระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ทีมีการแก้ไขเปลียนแปลงหรื อเพิมเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทน ข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
กิจการใดทีผูร้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุมเว้นแต่กรณี ทีผูร้ ั บมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามทีข้าพเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะให้
ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชือ

โปรดติด
อากรแสตมป์
20 บาท

ผูม้ อบฉันทะ
(

)

ลงชือ
(
ลงชือ

ผูร้ ับมอบฉันทะ
)
ผูร้ ับมอบฉันทะ
(นายสมชาย ไกรสุทธิวงศ์)

ลงชือ

ผูร้ ับมอบฉันทะ
(นายนิพนธ์ กีรติพทิ ยาภรณ์)

หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวน
หุ้นให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
2. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลือกตังกรรมการทังชุดหรื อเลือกตังกรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณี ทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสื อ
มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
4. กรรมการอิสระทีบริ ษทั กําหนดให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ้นไม่มีส่วนได้เสี ยในแต่ละวาระทีเสนอในการประชุมผูถ้ ือหุ้นครังนี
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ใบประจําต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน)
ในการประชุม สามัญผูถ้ ือ หุ้น ครั งที 23/2564 ในวันที สิ งหาคม
เวลา . น. โดยวิธีการจัดประชุ ม ผ่านสื ออิเล็กทรอนิ ก ส์ (EAGM) ณ ห้ องประชุ ม บริ ษ ัท ทุ่ งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) อาคารเมื องไทย-ภัท ร 1 ชัน 7 เลขที 252/11 ถนนรั ชดาภิเษก แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง
กรุ งเทพมหานคร 10310 หรื อทีจะพึงเลือนไปในวันเวลา และสถานทีอืนด้วย
-----------------------วาระที...............เรื อง ................................................................................................
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
เห็นด้วย

เสี ยง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสี ยง

วาระที...............เรื อง ................................................................................................
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
เห็นด้วย

เสี ยง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสี ยง

วาระที...............เรื อง ................................................................................................
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
เห็นด้วย

เสี ยง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสี ยง

วาระที...............เรื อง ................................................................................................
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
เห็นด้วย

เสี ยง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสี ยง

วาระที...............เรื อง ................................................................................................
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
เห็นด้วย

เสี ยง

ไม่เห็นด้วย
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เสียง

งดออกเสียง

เสี ยง

บริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน)
Tongkah Harbour Public Company Limited
ข้าพเจ้า
I / We
อยูบ่ า้ นเลขที
Address

สิ งทีส่ งมาด้วย 7
Attachment 7

สัญชาติ
Nationality
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ้น
Shareholders' Registration No.

เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน)
being a shareholder of Tongkah Harbour Public Company Limited
โดยถือหุ ้นจํานวนทังสิ นรวม
หุ้น
Holding the total amount of
share (s)
หุ้นสามัญ
หุ ้น
Ordinary share
share (s)
ข้าพเจ้ามี ความประสงค์จะเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นครังที /
ของ
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) ในวันที สิ งหาคม
เวลา . น. ผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยต้องการเข้า
ร่ วมประชุม
I/We intend to attend the meeting. And Vote at the Annual General Meeting of Shareholder No.23/2564 of the Company
on August 31, 2021 at 10.00 Hours via electronic Media (E-AGM) . with the intention of attending the meeting
 เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง\(Attend the meeting in person)
 มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................
Proxy holder to (Mr/Mrs/Miss)........................................................................................
หมายเลขบัตรประชาชน............................................. ได้เข้าร่ วมประชุมดังกล่าวข้างต้น
The identification number…………………………….. attend the above mentioned meeting
กรุ ณาส่ ง Weblink สําหรั บ เข้าร่ วมประชุ มผ่านสื ออิเลล็กทรอนิ กส์ [E-AGM] ชื อผูใ้ ช้ [Username] และรหัสผูใ้ ช้
[Password] มายังอีเมล์ [E-mail]…………………………………………….
ลงชือ.........................................................ผูถ้ ือหุ้น
Sign
Shareholder
หมายเหตุสําคัญ : โปรดดําเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ [E-AGM] ฉบับนีทีกรอก
ข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการยืนยันตัวตน เพือใช้ในการตรวจสอบสิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุม [E-AGM]
ให้แก่บริ ษทั ภายในวันที 24 สิ งหาคม
ผ่านช่องทางดังนี
(1) ทางอีเมล์ [E-Mail] : chaiwat@tongkahharbour.com หรื อ
(2) ทางไปรษณี ยแ์ บบลงทะเบียน : ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) / ชัน อาคาร
สํานักงานเมืองไทย-ภัทร 1ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวางกรุ งเทพมหานคร
NOTE: Please complete the submission of the Electronic Conference Registration Form [E-AGM] along with attaching
documents as proof of identity for checking the right to attend the meeting within August 24, 2021, via the following methods:
(1) E-Mail: chaiwat@tongkahharbour.com or
(2) Registered mail to Company Secretary Department, 7th Floor, Muang Thai Office Tower 1, 252/11 Ratchadapisek
Road, Huay Khwang,Bangkok, Thailand 10310

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิมทุน
บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน)
วันที 3 กรกฎาคม

ข้าพเจ้าบริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครังที /
การเพิมทุนและจัดสรรหุน้ เพิมทุนดังต่อไปนี

เมือวันที 3 กรกฎาคม

เกียวกับ

. การเพิมทุน
ทีประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จาก ,462,191, . บาท เป็ น ,900,848, . บาท โดยออก
หุ้นสามัญ จํานวน ,801, หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.92 บาท รวม ,657, . บาท โดยเป็ นการเพิมทุนในลักษณะดังนี
การเพิมทุน
ประเภทหุ้น
จํานวนหุ้น
มูลค่ าทีตราไว้
รวม
(ล้านบาท)
(บาทต่อหุ้น)
 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ใน
หุ้นสามัญ
317,867,620
0.92
292,438,210.40
การใช้เงินทุน
หุ้นบุริมสิ ทธิ
 แบบมอบอํานาจทัวไป
หุ้นสามัญ
158,933,800
0.92
146,219,096.00
(General Mandate)
หุ้นบุริมสิ ทธิ
กรณี การเพิมทุนแบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ให้กรอกข้อมูลในลําดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ .
กรณี การเพิมทุนแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมูลในลําดับถัดไปเฉพาะข้อ . ข้อ และข้อ
2. การจัดสรรหุ้นเพิมทุน
. แบบกําหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้ เงินทุน
จํานวนหุ้น
อัตราส่ วน
จัดสรรให้ แก่
(เดิม : ใหม่)
ผูถ้ ือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนเดิม
317,867,620
5 :1
(Right Offering)
. แบบมอบอํานาจทัวไป (General Mandate)
จัดสรรให้ แก่
จํานวนหุ้น
ร้ อยละต่ อ
สามัญ
ทุนชําระแล้ ว /
บุคคลใน
158,933,800
10
วงจํากัด
1/

ราคาขาย
(บาทต่อหุ้น)

วัน เวลา จองซื อ และ
ชําระเงินค่ าหุ้น

หมายเหตุ

4

20-24 กันยายน 2564

-

-

-

-

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่)
-

ราคาขายต่ อหุ้น
(บาท)
-

วัน เวลา จองซื อและ
ชําระเงินค่ าหุ้น
-

หมายเหตุ
-

ร้อยละต่อทุนชําระแล้ว ณ วันทีคณะกรรมการบริ ษทั จดทะเบียนมีมติให้มีการเพิมทุนแบบ General Mandate

หมายเหตุ ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที / เมือวันที กรกฏาคม
หุ้นครังที / ในวันที สิงหาคม เพือพิจารณาอนุมตั ิดงั ต่อไปนี

ได้มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ือ

. . . การเพิมทุน
มติ อ นุ มัติ ใ ห้ เ สนอต่ อ ที ประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้ น ครั งที /
เพื อพิ จ ารณาเพิ มทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษ ัท ฯ จํา นวน
, , . บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม , , , . บาท เป็ นทุนจดทะเบียน , , , . บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษทั ฯ จํานวนไม่เกิน , , หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ . บาท และมีมติอนุมตั ิเสนอต่อที
ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ้นครั งที /
เพือพิจารณาอนุ ม ัติแก้ไขเพิมเติ ม หนังสื อบริ ค ณห์สนธิ ของบริ ษ ทั ฯ ข้อ เพือให้
สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบียนดังนี
(1) มีมติเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุ้นครังที / เพือพิจารณาอนุมตั ิเพิมทุนจดทะเบียนจํานวน , , . บาท
โดยออกหุ ้นสามัญจํานวนไม่เกิน , , หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ . บาท เพือเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุ้นเดิม ตาม
สัดส่วนเดิม (Right Offering)
(2) มีมติเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุ้นครังที /
เพือพิจารณาอนุมตั ิเพิมทุนจดทะเบียนจํานวน , , . บาท
โดยออกหุ ้นสามัญจํานวนไม่เกิน , , หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ . บาท ในลักษณะเป็ นการเพิมทุนแบบมอบ
อํานาจทัวไป (General Mandate) เพือสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ทังนี บริ ษทั จะจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ มทุ น แบบมอบอํา นาจทั วไป (General Mandate) โดยทุ น ชํ า ระแล้ ว ในส่ ว นที เพิ มของบริ ษั ท จะต้ อ งไม่ เ กิ น กว่ า
, , . บาท ซึงไม่เกินกว่าร้อยละ ของทุนชําระแล้ว ณ วันที คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้มีการเพิมทุนแบบมอบ
อํานาจทัวไป (General Mandate) ซึงเป็ นจํานวนเท่ากับ , , หุ้น
(3) มีมติอนุมตั ิเสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นครังที /
เพือพิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ
ของบริ ษทั ฯ ข้อ เพือให้สอดตล้องกับการเพิมทุนจดทะเบียน
. . . การจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน
มี มติอนุ มตั ิ ให้เ สนอต่อทีประชุ ม สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี
เพือพิจารณาอนุ มตั ิการจัด สรรหุ้นสามัญเพิมทุนใหม่ ข อง
บริ ษทั จํานวนไม่เกิน ,801, หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ . บาท เพือรองรับการเพิมทุนโดยมีรายละเอียดการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิมทุนใหม่ดงั นี
( ) จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนใหม่ของบริ ษทั จํานวนไม่เกิน ,867, หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ . บาท หรื อ
คิดเป็ นร้อยละ ของทุนชําระแล้วของ (ทุนชําระแล้วของบริ ษทั ฯ ปัจจุบนั มีจาํ นวน ,589,338, หุ ้น) เพือเสนอขายให้แก่
ผูถ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนเดิม (Right Offering) ในอัตราจัดสรร หุ ้นสามัญเดิมต่อ หุ ้นสามัญใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิง
ทีราคาเสนอขายหุ้นละ 4 บาท (สี บาท) ทังนี ผูถ้ ือหุ ้นเดิมมีสิทธิจองซื อหุ ้นใหม่เกินสิ ทธิของตนตามอัตราทีกําหนดไว้ได้ โดย
ในกรณี หุ้นทีเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ้นตามสิ ทธิการจองซื อครบถ้วนในรอบแรกแล้วให้จดั สรรหุ้นทีเหลือแก่ ผูถ้ ื อ
หุ้นทีได้จองซื อหุ ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหุ ้นสามัญเดิมของผูถ้ ือหุ้นที จองซื อหุ ้นสามัญเกิน
กว่าสิ ทธิ ของตนแต่ละราย โดยให้ดาํ เนินการจัดสรรหุ้นดังกล่าวไปจนไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรหรื อจนกว่าจะไม่มีผถู ้ ือ
หุ้นรายใดประสงค์จะซือหุ้น
โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนครังนีจะขายให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ทีมีรายชือปรากฏอยู่ในวันกําหนด
รายชือผูถ้ ือหุ้นเพือสิ ทธิในการจองซื อหุ้นสามัญเพิมทุน (Record Date) ณ วันที สิ งหาคม
และกําหนดวันจองซื อ
และรับชําระเงินค่าหุ้นสามัญเพิมทุนในวันที - กันยายน 2564 (รวม 5 วันทําการ)
ทังนี สิ ทธิ ในการได้รับ การจัด สรรหุ้นสามัญเพิมทุนยังมี ความไม่แ น่ น อนจนกว่าจะได้รับ การอนุ มัติจากที
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี ครังที /256 ในวันที 31 สิ งหาคม 2564
ทังนี มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณาจัดสรรและเสนอขายเป็ นคราวเดียวหรื อแบ่งเป็ นส่ วนๆ
เพือเสนอขายเป็ นคราวๆ รวมถึงอํานาจในการดําเนินการใดๆ อันจําเป็ นและเกียวเนื องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุน
ใหม่ดงั กล่าวได้ทุกประการ อาทิเช่น วันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุ ้นทีได้รับสิ ทธิการจัดสรรหุ้น (Record Date) วัตถุประสงค์ใน
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การออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุน การกําหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและ
ชําระเงินค่าหุ ้น เป็ นต้น รวมถึงการเปลียนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื อและรับชําระเงินค่าหุ้นสามัญเพิมทุน
การกําหนดเงือนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าว ได้ตามทีเห็นสมควร ตลอดจน
การแก้ไขถ้อยคํา หรื อข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้น หนังสื อบริ คณห์สนธิ และ/หรื อ คําขอต่างๆ และ/
หรื อดําเนินการใดๆ เพือปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามคําสังของนายทะเบียนในการยืนจดทะเบียนเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ต่อ
กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ได้เป็ นคราวๆ ตามการชําระเงินของผูจ้ องซื อหุ้น สามัญเพิมทุนในแต่ละคราว
รวมถึ งการนําหุ้นสามัญเพิมทุนเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และการ
นําส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย หรื อหน่วยงานอืนทีเกียวข้อง
( ) จัดสรรหุ้นสามัญใหม่ของบริ ษทั จํานวนไม่เกิน ,933, หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ . บาท หรื อคิดเป็ นร้อย
ละ 10 ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั ณ ปัจจุบนั (ทุนชําระแล้วของบริ ษทั ฯ ปั จจุบนั มีจาํ นวน ,589,338, หุ้น) เพือเสนอ
ขายให้แก่ บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอํานาจทัวไป (General Mandate) เพือเสนอขายในคราว
เดียว หรื อ แบ่งเป็ นส่วนๆ เพือเสนอขายเป็ นคราวๆ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. /
เรื องการ
อนุญาตให้บริ ษทั จดทะเบียนเสนอขายหุ้นทีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด ซึ งบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็ นบุคคลทีเกียวโยง
กันของบริ ษทั ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. / เรื องหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงและ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื องการเปิ ดเผยข้อมูลหลักการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียน
ในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ.
และฉบับแก้ไขเพิมเติม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั มีอาํ นาจกําหนดราคา
เสนอขายหุ้ นต่อผูล้ งทุน ซึ งเป็ นไปตามเกณฑ์การคํานวนราคาขันตําตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที สจ. /
เนื องจากหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ อยู่ระหว่างถูกห้ามซื อขาย จึ งไม่มีราคาตลาดของหุ้น สามัญของบริ ษทั ฯ และเพือให้
เป็ นไปตามเกณฑ์คาํ นวนราคาตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. บริ ษทั ฯ ได้ว่าจ้างทีปรึ กษาทางการเงิน บริ ษทั เวลแคป แอด
ไวเซอรี จํากัด ซึ งเป็ นทีปรึ กษาทางการเงินทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. เพือประเมินมูลค่าหุ้นของบริ ษทั ฯ
โดยได้ประเมินมูลค่าหุ้นจากศักยภาพของธุรกิจของบริ ษทั ในอนาคต มีมูลค่าทีเหมาะสมเท่ากับ .
บาทต่อหุ้น โดยมี
ช่วงราคาทีเหมาะมอยู่ระหว่าง .
– .
บาทต่อหุ้น ทังนี การจัดสรรหุ้นเพิมทุนให้กบั บุคคลในวงจํากัดดังกล่าว
จะต้องเป็ นการจัดสรรทีไม่เข้าข่ายการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจํากัดในราคาตําตามทีกําหนดไว้ในหลักเกณฑ์ทีเกียวข้อง
ทังนีมอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณากําหนดรายละเอียดอืนๆ ทีเกียวข้องกับการจัดสรรและ
เสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุน เช่น การสรรหานักลงทุนในวงจํากัด (Private Placement) การกําหนดข้อกําหนด เงือนไขและ
รายละเอียดทีเกียวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุน และ/หรื อ จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนเพือเป็ นสิ งตอบแทน
จากการได้สินทรัพย์มา การเข้าเจรจาทําความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที เกียวข้องกับการจัดสรรและ
เสนอขายหุ ้นสามัญฌพิมทุน และลงนามในเอกสารคําขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานทีจําเป็ นและเกียวข้อกับการจัดสรร
เสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าว รวมถึงการกําหนดเงือนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิม
ทุนดังกล่าวได้ตามทีเห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคํา หรื อข้อความในเอกสาร รายงานการประชุม หนังสื อบริ คณห์
สนธิ และ/หรื อ คําขอต่างๆ และ/หรื อดําเนินการใดๆ เพือปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามคําสังของนายทะเบียนในการยืนจดทะเบียน
เพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ได้เป็ นคราวๆ ตามการชําระเงินของผูจ้ องซื อ
หุ้น สามัญเพิมทุน ในแต่ละคราว รวมถึง การนําหุ้น สามัญเพิ มทุ นเข้าจดทะเบี ยนเป็ นหลักทรั พย์จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนําส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ สํานักงาน
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อหน่วยงานอืนทีเกียวข้อง
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ทังนี การจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจํากัดนข้างต้น ไม่ว่ากรณี ใดๆจะต้องไม่ทาํ ให้ผทู้ ีจอง
ซื อหุ้น สามัญเพิมทุนรายใหม่รายใดถือหุ้นของบริ ษทั ในลักษณะที เพิมขึนหรื อจนถึ งหรื อข้ามผ่านจุดทีต้องทําคําสังซื อ
หลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 12/2554 เรื องหลักเกณฑ์ เงือนไข
และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพือครอบงํากิจการ และในลักษณะทีเป็ นการฝ่ าฝื นข้อจํากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าว
ตามทีระบุไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั
. การดําเนินการของบริษัทกรณีทีมีเศษของหุ้น
ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนทีกําหนด รวมถึงกรณี จดั สรรหุ้นทีจองซือเกินสิ ทธิ หาก
ปรากฏว่ามีผถู้ ือหุ้นรายใดได้รับการจัดสรรหุ้นทีเป็ นเศษไม่เต็มจํานวน 1 หุ้น ให้ตดั จํานวนเศษหุ้นดังกล่าวทิง

3. กําหนดวันประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพือขออนุมัติการเพิมทุนและจัดสรรหุ้นเพิมทุน
กําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น/วิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครังที / ในวันที สิ งหาคม
เวลา . น. ณ ห้องประชุมบริ ษทั ฯ
อาคารเมืองไทย-ภัทร ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุ งเทพ ในรู ปแบบการประชุมผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์ (E-AGM) โดย

กําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพือสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้นตังแต่วนั ที................................. จนกว่า
การประชุมผูถ้ ือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็ จ


กําหนดรายชือผูถ้ ือหุ ้นทีมีสิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้น ในวันที สิ งหาคม

4. การขออนุญาตเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน ต่ อหน่ วยงานราชการทีเกียวข้ อง และเงือนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)
. บริ ษทั ฯ จะต้องจดทะเบียนเพิมทุนจดทะเบียน การแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ และการจดทะเบียนเปลียนแปลงทุนชําระแล้ว
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
. บริ ษทั ฯจะต้องขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ เพือพิจารณารับหุ้นสามัญใหม่ทีออกและเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิม และ/หรื อ
บุคคลในวงจํากัด เข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
5. วัตถุประสงค์ของการเพิมทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนทีเพิม
บริ ษทั ฯ ขออนุมตั ิเพิมทุน จากทีประชุมผูถ้ ือหุ้นเพือความคล่องตัวและความรวดเร็วในการระดมทุนในกรณีทีบริ ษทั มีความจําเป็ น
ทีต้องใช้เงินทุนเพิม และทําให้บริ ษ ทั มีแหล่งเงินทุนทีมี ความพร้ อมสําหรับการลงทุนหรื อขยายธุ รกิจในอนาคตได้อย่างทันกาลในส่ วนของ
เงินทุนทีได้รับจากการเพิมทุนใหม่ในส่ วนทีจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิม (Right Offering) นันบริ ษทั มีวตั ถุประสงค์ในการเพิมทุนเพือเพิมความ
มันคงให้แก่บริ ษทั ทังในด้านการดําเนินการ และลดภาระดอกเบีย และด้านเงินทุนโดยมีแผนการใช้เงินดังนี
.ชําระหนีสินประมาณ
.เงินทุนหมุนเวียน
.เงินเพิมทุนประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท เพือนํามาใช้หมุนเวียนในอีก เดือนข้างหน้า
ล้านบาท บริ ษทั จะนําไปใช้สาํ หรับการขยายธุรกิจในอนาคต

6. ประโยชน์ ทีบริษัทจะพึงได้ รับจากการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน
. การเพิมทุนจะช่วยเพิมสภาพคล่องทางการเงินให้กบั บริ ษทั และทําให้โครงสร้างทางการเงินมีความมันคงยิงขึน
. การเพิมทุนดังกล่าวจะช่วยเสริ มในด้านการประกอบธุรกิจ ทังสําหรับบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ทําให้มีความพร้อมด้านการ
ลงทุนและการขยายธุรกิจของบริ ษทั ฯ ในอนาคต
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7. ประโยชน์ ทีผู้ถือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน
7.1 นโยบายเงินปันผล บริ ษทั ฯ มีนโยบายปันผลไม่เกินร้อยละ ของกําไรสุ ทธิหลังหักภาษีเงินได้ อย่างไรก็ตามบริ ษทั อาจ
กําหนดให้การจ่ายปันผลมีอตั ราน้อยกว่าอัตราทีกําหนดข้างต้นได้ โดยขึนอยูก่ บั ความจําเป็ นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน การ
ขยายธุรกิจ และปัจจัยอืนๆ ทีเกียวข้องในการบริ หารงานของบริ ษทั
7.2 สิ ทธิในการรับเงินผันผลของผูไ้ ด้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนในครังนี จะมีสิทธิ เท่าเทียมกันกับผูถ้ ือหุ้นสามัญของ
บริ ษทั ทุกราย หากผูถ้ ือหุ้นดังกล่าวมีรายชืออยูใ่ นทะเบียนผูถ้ ือหุ้น ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนเพือกําหนดสิ ทธิผถู้ ือหุ้นทีได้รับเงินปั นผล
8. รายละเอียดอืนใดทีจําเป็ นสํ าหรับผู้ถือหุ้นเพือใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน
. ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) เนืองจากหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ อยูร่ ะหว่างถูกห้ามซือขาย จึงไม่มีราคาตลาดของหุ้น
จึงไม่สามารถคํานวนผลกระทบต่อราคาได้
. ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น
- ในส่ วนการเสนอขายหุ้นสามัญฯเพิมทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ้นเดิม (Right Offering) หากผูถ้ ือหุ้น
เดิมใช้สิทธิ จองซื อตามสิ ทธิ ทีตนได้รับทังจํานวน จะไม่มีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นแต่อย่างใด
- ในส่ วนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement : PP) จะมีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่ วน
การถือหุ ้น (Control Dilution) ดังนี
Control Dilution
=
จํานวนหุ ้นเพิมทุนทีจะเสนอขายให้แก่ PP
.
(จํานวนหุ ้นทีชําระแล้ว + จํานวนหุ้นทีจะเสนอขายให้แก่ PP)
=
158,933,800
.
1,589,338,273+158,933,800.00
=

9.09%

9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีทคณะกรรมการบริ
ี
ษัทมีมติให้ เพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน
ลําดับ
ขันตอนการดําเนินการ
วัน เดือน ปี
1 วันประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที /
กรกฏาคม
วันกําหนดรายชือผูม้ ีสิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี
(Record
2 Date) และวันกําหนดรายชือผูภ้ ถือหุ ้นทีมีสิทธิในการจองซือหุ ้นสามัญเพิมทุนตาม
สิ งหาคม
สัดส่วนการถือหุ ้น (Right Offering)
3 วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นครังที /
31 สิ งหาคม
จดทะเบียนเพิมทุนจดทะเบียน และแก้ไขหผนังสือบริ คณห์สนธิกบั กรมพัฒนาธุรกิจ
ภายใน วันนับแต่วนั ที
4
การค้ากระทรวงพาณิชย์
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุมตั ิ
20 - 24 กันยายน
5 วันจองซื อและชําระเงินค่าจองซื อหุ ้นสามัญเพิมทุน
10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกียวกับการเพิมทุน
คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นว่าการเพิมทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนในครังนีมีความสมเหตุสมผลตามความจําเป็ นเพราะจะ
ทําให้บริ ษทั ลดภาระหนี สิ นทําให้บริ ษทั มีสภาพคล่องและมีเงินทุนหมุนเวียนเพิมมากขึนเพือสอดรับกับสถานการณ์ในปั จจุบนั และเป็ นการ
เสริ มสร้างความแข็งแกร่ งของฐานะทางการเงินให้บริ ษทั
5

11. คํารับรองของกรรมการบริษัทเกียวกับการเพิมทุน
ในกรณี ทีกรรมการของบริ ษทั ไม่ปฏิบตั ิตามหน้าทีให้เป็ นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติทีประชุม
ผูถ้ ือหุ ้นด้วยความซือสัตย์สุจริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั ในเรื องทีเกียวกับการเพิมทุนโดยกระทําการหรื อละเว้นการกระทํา
การใดๆอันเป็ นการไม่ปฏิบตั ิหน้าทีดังกล่าวและก่ อให้เกิดความเสี ยหาย บริ ษทั สามารถเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากกรรมการคนดังกล่าวได้แต่หาก
บริ ษทั ไม่เรี ยกร้องค่าเสี ยหายดังกล่าว ผูถ้ ือหุ้นซึ งถือหุ ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ของหุ้นทีจําหน่ ายแล้วทังหมดจะแจ้งให้บริ ษทั ดําเนินการ
เรี ยกร้องได้และหากบริ ษทั ไม่ดาํ เนินการตามผูถ้ ือหุ้นแจ้งผูถ้ ือหุ ้นนันๆสามารถฟ้ องเรี ยกค่าเสี ยหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริ ษทั ได้ตาม
มาตรา แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัดพ.ศ
บริ ษทั ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
ลายมือชือ - วิจิตร เจียมวิจิตรกุล - กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชือแทนบริ ษทั
(นายวิจิตร เจียมวงิจิตรกุล)
ตําแหน่ง ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร

ลายมือชือ - สุเทพ บุระมาน - กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชือแทนบริ ษทั
(นายสุเทพ บุระมาน)
ตําแหน่ง กรรมการบริ หาร
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