บริ ษทั ทุง่ คาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน)
Tongkah Harbour Public Company Limited

หนังสื อเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 24/2565

วันจันทร์ ที กรกฎาคม
เวลา 10.00 น. (เริมลงทะเบียนเวลา 9.00 น.)
ในรู ปแบบการประชุมผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์ (E-AGM)

แบบ - One Report

หมายเหตุ : โปรดพิจารณาเอกสารสิงทีส่ งมาด้วย เงือนไขวิธีการลงทะเบียนและเอกสารทีต้องนํามาแสดงในวันประชุ ม

หนังสื อเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 24/2565
วันที

มิถุนายน

เรื อง
เรียน
สิงทีส่ งมาด้ วย

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 24/2565
ท่ านผู้ถือหุ้น บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน)
1. ประวัติย่อของกรรมการซึงครบกําหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื อให้ เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
อีกวาระหนึง
2. เงือนไขวิธกี ารลงทะเบียนและเอกสารทีต้ องนํามาแสดงในวันประชุม
3. รายชื อและรายละเอียดเกียวกับกรรมการอิสระซึงผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ เข้ าร่ วมประชุม
4. ข้ อบังคับบริษัทในส่ วนทีเกียวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสี ยงลงคะแนน
5. หนังสื อมอบฉันทะให้ เข้ าร่ วมประชุมแทนแบบ ก แบบ ข และแบบ ค (ขอแนะนําให้ ใช้ แบบ ข)
6. แบบฟอร์ มลงทะเบียน (โปรดนํามาในวันประชุม)
คณะกรรมการ บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) (ซึงต่อไปจะเรี ยกว่า “บริษัท”) ได้มีมติให้เรี ยกประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุ้น ครังที 24/256 ในวันจันทร์ ที กรกฎาคม เวลา 10.00 น. ในรู ปแบบการประชุมผ่ านสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (เริมเปิ ด
ให้ เข้ าลงทะเบียน (Login) เพือร่ วมงานตังแต่ เวลา . น.) เพือพิจารณาเรื องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี
วาระที 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานและรายงานประจําปี 2564 ของบริษัท
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษทั ได้จดั ทํารายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2564 และรายงานประจําปี 256 รายละเอียดปรากฏใน
รายงานประจําปี 2564 ตาม QR Code ในแบบฟอร์ มหนังสื อเชิญประชุม ซึ งได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ้นพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุม
ในครังนี
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ้นรับทราบรายงานผลการดําเนินงาน และรายงาน
ประจําปี 2564 ของบริ ษทั
คะแนนเสี ยงสําหรับการอนุมัติ
เนืองจากเป็ นวาระแจ้งเพือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสินสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพือให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และทีแก้ไขเพิมเติ ม) มาตรา 112 และมาตรา 113
รวมทังตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 50 บริ ษทั ได้จดั ทํางบการเงินประจําปี 256 สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 256 ทีผ่านการตรวจสอบ
จากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว บริ ษทั ขอเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิ
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ นสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 256 รายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินของ
แบบรายงาน - One Report ตาม QR Code ในแบบฟอร์ มหนังสื อเชิญประชุม ซึงได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ้นพร้อมกับหนังสื อเชิญ

หน้า 1 จาก หน้า

ประชุมในครังนี ซึงสรุ ปสาระสําคัญดังนี
รายการ

จํานวน (ล้านบาท)

สิ นทรัพย์

1,426.96

หนีสินรวม

352.92

รายได้รวม

300.63

กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ

(198.86)

กําไร(ขาดทุน) บาทต่อหุ้น

(0.1192)

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 พิจารณาอนุมัติไม่ จัดสรรกําไรและงดจ่ ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2564
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 ยังมีผลขาดทุนและจากสถานการณ์ปัจจุบนั บริ ษทั ฯจําเป็ นต้องรั กษา
สภาพคล่องทางการเงิน จึงเห็นควรงดจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 256 และ ไม่จดั สรรกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการไม่จดั สรรกําไรและงดจ่ายเงิน
ปันผลสําหรับผลการดําเนินงานของบริ ษทั ประจําปี 2564
คะแนนเสี ยงสําหรับการอนุมัติ
วาระนีต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที 4 พิจารณาแต่งตังกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระประจําปี 2565
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
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นครังนีมีกรรมการบริ ษทั ทีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระอัตราหนึงในสามของกรรมการ
ทังหมด รวมเป็ นจํานวน 4 ท่าน ดังนี
หน้า 2 จาก หน้า

(1) นายภรต พัฒการี ย์
รองประธานกรรมการบริ ษทั
(2) นายนิพนธ์ กีรติพิทยาภรณ์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
(3) นายโสภณ นุ่มทอง
กรรมการอิสระ
(4) นายสมใจ มณี วงษ์
กรรมการอิสระ
โดยบริ ษทั ฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริ ษทั ร่ วมพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอรายชื อคณะกรรมการ
บริ ษทั กลับเข้าดํารงตําแหน่งจํานวน ท่าน ดังนี
(1) นายภรต พัฒการี ย์
รองประธานกรรมการบริ ษทั
(2) นายนิพนธ์ กีรติพิทยาภรณ์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
(3) นายโสภณ นุ่มทอง
กรรมการอิสระ
(4) นายสมใจ มณี วงษ์
กรรมการอิสระ
ตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลทีจะแต่งตังเป็ นกรรมการบริ ษทั จะคัดเลือกโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สรรหาก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยพิจารณาจากความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และความน่าเชื อถือ
รวมทังความเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ทังด้านทักษะวิชาชีพ ความเชียวชาญเฉพาะด้าน และไม่
มีลกั ษณะต้องห้ามตามทีกฎหมายกําหนด
ทังนี กรรมการทัง ท่านทีคณะกรรมการบริ ษทั เสนอ เป็ นผูม้ ี ความเหมาะสมในด้านคุณวุฒิ มีความรู ้ความเชี 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

หน้า 3 จาก หน้า

วาระที พิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจําปี 2565
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามมาตรา 90 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน พ.ศ. 2535 (และทีแก้ไขเพิมเติ ม) และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 27
กําหนดให้ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี กําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยบริ ษทั ได้กาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั
ประจําปี 256 ตามทีคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณา โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและให้
สอดคล้องกับสภาวะโดยทัวไปของอุตสาหกรรมชนิดเดียวกันและความเหมาะสมกับการทําหน้าทีและความรั บผิด ชอบของ
คณะกรรมการ จึงเห็นควรเสนอกําหนดค่าตอบแทนรายปี ของกรรมการทุกคณะประจําปี 256 ดังรายละเอียดต่อไปนี
รายละเอียด
ค่าตอบแทนรายปี
ค่าเบียประชุ 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
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วาระที พิจารณาอนุมัติแต่ งตังผู้สอบบัญชีของบริษัท และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2565
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
ค่าสอบบัญชี
ทะเบียน
บริ ษทั
สํานักงาน/รายชือผูส้ อบบัญชี
เลขที
2564
2565
บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์
1,850,000
1,850,000
สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอส
(1) นายชัยยุทธ อังศุวิทยา
3885
บจ.สกายคลิฟฟ์
160,000
160,000
(2) นางณัฐสรัคร์ สโรนันท์จีน
4563
บจ.ทรัพยากรสมุทร
140,000
140,000
(3) นางสาวดรณี สมกําเนิด
5007
บจ.89 แคปริ คอร์น
400,000
400,000
(4) นางสาวจารุ ณี น่วมแม่
5596
ดิเวลลอปเมนท์
(5) นายศิรเมศร์ อัครโชติกุลนันท์
11821
บริ ษทั เพียวเนอร์จี จํากัด
540,000
540,000
**คนใดคนหนึงเป็ นผูล้ งลายมือชือ
บริ ษทั คริ ปอินเวสท์ จํากัด
640,000
3,780,000
3,730,000
2,000,000 MMK 2,000,000 MMK Zin & Friends Audit Firm
THL MYANMAR Co., Ltd.
(50,000 บาท)
(50,000 บาท) 1.U Zin Wai
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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 2565 บริ ษทั จะเสนอแต่งตัง นายชัยยุทธ อังศุวิทยา นางณัฐสรัคร์ สโรนันท์จีน นางสาวดรณี สมกําเนิด
นางสาวจารุ ณี น่วมแม่ และนายศิรเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ แห่งสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิ เอส เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ย่อยใน
ประเทศด้วย
ทังนี ค่าสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นมีรายละเอียดดังนี
ปี 2564
ปี 2565
เพิมขึน(ลดลง)
ร้ อยละทีเพิมขึน(ลดลง)
ข้ อมูลประกอบการพิจารณา
บาท
บาท
บาท
ค่าสอบบัญชี (audit fee)
3,780,000
3,730,000
(50,000)
(1.32)
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
หน้า 5 จาก หน้า

คะแนนเสี ยงสําหรับการอนุมัติ
วาระนีต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที พิ จ ารณาและขออนุ ม ติ ล ดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จํ า นวน , , . บาท จากทุ น จดทะเบี ย น
, , , . บาท เป็ นทุนจดทะเบียน , , , . โดยการตัดหุ้นสามัญในส่ วนทียังไม่ ได้ จําหน่ ายออก , ,
หุ้ น มู ลค่ าทีตราไว้ ห้ ุ น ละ . บาท และขอพิจารณาอนุ มัติแ ก้ ไขเพิมเติม หนังสื อบริ คณห์ ส นธิข องบริ ษั ทฯ ข้ อ . เพื อให้
สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษทั จะดําเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั และแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ . เรื องทุนจดทะเบียน
เพือใช้สาํ หรับการพิจารณาโครงการเงินทุน
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้อนุมตั ิลดทุนจดทะเบียน
, , . บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม , , , . บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน , , , . บาท โดย
ตัดหุ้นสามัญทียังไม่ได้จาํ หน่ายออก จํานวน , , บาท มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ . บาทและเพือให้สอดคล้องกับการลดทุน
จดทะเบียนของบริ ษทั ฯ โดยวิธีตดั หุ้นจดทะเบียนทียังมิได้นาํ ออกจําหน่ายของบริษทั ฯ ข้างต้นจึงเห็นควรเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือ
หุ้นพิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ข้อ . โดยใช้ขอ้ ความดังต่อไปนีแทน
“ข้อ . ทุนจดทะเบียนจํานวน
1,464,388,506.96 บาท (หนึงพันสี ร้อยหกสิ บสี ล้านสามแสนแปดหมืนแปดพันห้า
ร้อยหกบาทเก้าสิบหกสตางค์)
แบ่งออกเป็ น
1,591,726,638 หุ้น
(หนึงพันห้าร้อยเก้าสิ บเอ็ดล้านเจ็ดแสนสองหมืนหกพันหก
ร้อยสามสิ บแปดหุ ้น)
มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ
0.92 บาท (เก้าสิบสองสตางค์)”
ทังนีให้บคุ คลทีคณะกรรมการบริษทั มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิทีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิ ชย์ มีอาํ นาจแก้ไขและเพิมเติมถ้อยคําเพือให้เป็ นตามคําสังของนายทะเบียน
คะแนนเสี ยงสําหรับการอนุมัติ
วาระนี ต้องได้รับ การอนุ มัติ ด ้วยคะแนนเสี ย งไม่น้อยกว่ า ใน ของจํานวนผูถ้ ื อหุ้น ซึ งมาประชุ มและออกเสี ย ง
ลงคะแนน
วาระที พิจารณาเรื องอืน ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุ้นเข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น ผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทังนี ผูถ้ ือ
หุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน เพือการตรวจสอบ ผ่านระบบประชุมได้ตงแต่
ั เวลา 9.00 น. ของวันที กรกฎาคม
2565 เป็ นต้นไป
ในกรณี ที ท่านไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอืนเข้าประชุ มและออกเสี ยง
ลงคะแนนแทนท่านได้โดยใช้แบบหนังสื อมอบฉันทะแบบใดแบบหนึง เพียงแบบเดียว ในจํานวน 3 แบบทีได้แนบมาพร้อมนี
ส่ วนผูถ้ ือหุ ้นต่างชาติ ซึงแต่งตังให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสื อมอบฉันทะ
แบบใดแบบหนึง ผูถ้ ือหุ ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ดังมีรายชือและรายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่ งมาด้ วย
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3. 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 ั บมอบฉัน ทะในการประชุ ม คือ รศ.ดร.ธาริ นี พงศ์สุพ ฒ
ั น์ ประธาน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ หรื อ นายสมชาย ไกสุ ทธิ วง เลขานุการบริ ษทั โดยรายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่ งมาด้ วย
3. เพือเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนท่านในการเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื อ
ในหนังสื อมอบฉันทะ ตามสิงทีส่ งมาด้ วย . และส่งหนังสื อมอบฉันทะและสําเนาเอกสารหรื อหลักฐานประกอบการมอบฉันทะ
มาที “ส่ วนงาน ฝ่ ายเลขานุ การบริ ษ ทั บริ ษทั ทุ่ งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) ถนนนวมิ น ทร์ แขวงนวลจัน ทร์ เขตบึ งกุ่ม
กรุ งเทพมหานคร
” ก่อนวันประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทําการ
บริ ษทั กําหนดรายชือผูถ้ ือหุ้นทีมีสิทธิเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นในวันที มิถุนายน
อนึง บริ ษทั จะดําเนิ นการประชุมตามข้อบังคับบริ ษทั ตามรายละเอียดปรากฏตามสิ งทีส่ งมาด้ วย . 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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