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หนา้ 1 จาก  หนา้ 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 24/2565 

 

        วนัที   มิถุนายน  

เรือง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ครังที 24/2565 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากดั  (มหาชน) 

สิงทีส่งมาด้วย 1. ประวัติย่อของกรรมการซึงครบกําหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ 

 อีกวาระหนึง 

 2. เงือนไขวิธกีารลงทะเบียนและเอกสารทีต้องนํามาแสดงในวันประชุม 

 3. รายชือและรายละเอียดเกียวกับกรรมการอิสระซึงผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม 

 4. ข้อบังคบับริษัทในส่วนทีเกยีวข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 

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

 6. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนํามาในวันประชุม) 

คณะกรรมการ บริษทั  ทุ่งคาฮาเบอร์  จาํกดั (มหาชน)  (ซึงต่อไปจะเรียกว่า “บริษัท”) ไดมี้มติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อ

หุ้น ครังที 24/256  ในวนัจนัทร์ที  กรกฎาคม เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (เริมเปิด

ให้เข้าลงทะเบียน (Login) เพือร่วมงานตังแต่เวลา .  น.)  เพอืพิจารณาเรืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงันี 

วาระที 1 พจิารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานและรายงานประจําปี 2564 ของบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

 บริษทัไดจ้ดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2564 และรายงานประจาํปี 256  รายละเอียดปรากฏใน

รายงานประจาํปี 2564 ตาม QR Code ในแบบฟอร์มหนงัสือเชิญประชุม ซึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม

ในครังนี 

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรให้เสนอให้ทีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบรายงานผลการดาํเนินงาน และรายงาน

ประจาํปี 2564 ของบริษทั 

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ      

เนืองจากเป็นวาระแจง้เพอืทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง  

 

วาระที 2 พจิารณาอนุมัติงบการเงินสินสุด ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

เพือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (และทีแกไ้ขเพิมเติม) มาตรา 112 และมาตรา 113 

รวมทงัตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 50 บริษทัไดจ้ดัทาํงบการเงินประจาํปี 256  สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 256  ทีผา่นการตรวจสอบ

จากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ บริษทัขอเสนอให้ทีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติั

งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสินสุด ณ วนัที 31 ธันวาคม 256  รายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินของ

แบบรายงาน -  One Report ตาม QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ซึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญ 

 

 

 



 

หนา้ 2 จาก  หนา้ 

ประชุมในครังนี ซึงสรุปสาระสาํคญัดงันี 

รายการ จํานวน (ล้านบาท) 

สินทรัพย ์ 1,426.96 

หนีสินรวม 352.92 

รายไดร้วม 300.63 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (198.86) 

กาํไร(ขาดทุน) บาทต่อหุ้น   (0.1192) 

 ความเห็นคณะกรรมการ    

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอให้ทีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สินสุด ณ วนัที 31 

ธันวาคม 256  ซึงได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบแลว้ 

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ   

วาระนีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที 3 พจิารณาอนุมัติไม่จัดสรรกําไรและงดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (และทีแกไ้ขเพิมเติม) มาตรา 116 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 52 

กาํหนดให้บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ย

ยอดขาดทุนสะสมยกมา จนกวา่ทุนสาํรองจะมีไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และ 

เมือพิจารณาจากผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 256  ตามทีปรากฏในงบการเงินรวม สินสุด ณ วนัที 31 ธันวาคม 

256  นัน พบว่าผลการดาํเนินงานของบริษทัในปี 256  ยงัมีผลขาดทุนและจากสถานการณ์ปัจจุบนั บริษทัฯจาํเป็นตอ้งรักษา

สภาพคล่องทางการเงิน จึงเห็นควรงดจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 256  และ ไม่จดัสรรกาํไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย 

ความเห็นคณะกรรมการ   

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรให้เสนอให้ทีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการไม่จดัสรรกาํไรและงดจ่ายเงิน

ปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปี 2564  

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ    

วาระนีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที 4 พจิารณาแต่งตงักรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระประจําปี 2565 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (และทีแกไ้ขเพิมเติม) มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 20 

กาํหนดว่าในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครังให้กรรมการออกจากตาํแหน่งในอตัรา 1 ใน 3 (หรือใกลเ้คียง 1 ใน 3) โดยให้

กรรมการคนทีอยูใ่นตาํแหน่งนานทีสุดเป็นผูอ้อกแต่อาจไดรั้บเลือกตงัให้กลบัเขา้เป็นกรรมการไดอี้ก 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครังนีมีกรรมการบริษทัทีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระอตัราหนึงในสามของกรรมการ

ทงัหมด รวมเป็นจาํนวน 4 ท่าน ดงันี 



 

หนา้ 3 จาก  หนา้ 

(1)  นายภรต พฒัการีย ์ รองประธานกรรมการบริษทั 

(2)  นายนิพนธ์ กีรติพิทยาภรณ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

(3)  นายโสภณ นุ่มทอง กรรมการอิสระ 

(4)  นายสมใจ มณีวงษ ์ กรรมการอิสระ 

โดยบริษทัฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษทั ร่วมพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอรายชือคณะกรรมการ

บริษทักลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งจาํนวน  ท่าน ดงันี 

(1) นายภรต พฒัการีย ์ รองประธานกรรมการบริษทั 

(2) นายนิพนธ์ กีรติพิทยาภรณ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

(3) นายโสภณ นุ่มทอง กรรมการอิสระ 

(4) นายสมใจ มณีวงษ ์ กรรมการอิสระ 

ตามหลกัเกณฑ์การสรรหาบุคคลทีจะแต่งตงัเป็นกรรมการบริษทัจะคดัเลือกโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สรรหาก่อนนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทศัน์ และความน่าเชือถือ 

รวมทงัความเป็นผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัทงัดา้นทกัษะวิชาชีพ ความเชียวชาญเฉพาะดา้น และไม่

มีลกัษณะตอ้งห้ามตามทีกฎหมายกาํหนด 

 ทงันี กรรมการทงั  ท่านทีคณะกรรมการบริษทัเสนอ เป็นผูมี้ความเหมาะสมในดา้นคุณวุฒิ มีความรู้ความเชียวชาญ

และมีประสบการณ์ทางดา้นกฎหมาย บริหารธุรกิจ การเงิน และการบญัชี สอดคลอ้งกบั Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษทั มี

ภาวะผูน้าํและวิสัยทศัน์กวา้งไกล รวมทงัเป็นผูม้ีคุณธรรมและจริยธรรม นอกจากนี บุคคลทีไดรั้บการเสนอชือให้เป็นกรรมการ

อิสระนนั เป็นผูที้สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีเกียวขอ้ง และคณะกรรมการไดพิ้จารณาถึง

ความเหมาะสมต่อเนืองทีจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดาํเนินงานของบริษทั จึงเสนอให้เลือกตงักรรมการทงั 4 ท่าน ทีพน้

ตาํแหน่งตามกาํหนดวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึง ประวติัของบุคคลทีไดรั้บการเสนอชือ ปรากฏตาม             

สิงทีส่งมาด้วย 1.  

ความเห็นคณะกรรมการ  

ภายใตค้วามเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการไดพิ้จารณาถึงคุณสมบติัทีเหมาะสมและเป็นประโยชน์

ต่อเนืองในการดาํเนินงานของบริษทั นอกจากนี คณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาแลว้ว่าบุคคลซึงไดรั้บการเสนอชือเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจะสามารถให้ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเกียวขอ้ง 

จึงเห็นควรสมควรให้เสนอให้ทีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัเลือกตงักรรมการทงั  ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตอ่อีก

วาระหนึง ตามรายละเอียดทีเสนอขา้งตน้  

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ  

วาระนีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนและลงคะแนน

ตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการทีกาํหนดในขอ้บงัคบัของบริษทั ดงัต่อไปนี 

1. ผูถื้อหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึงหุ้นต่อหนึงเสียง 

2. ในการลงมติแต่ละครัง ผูถื้อหุน้ตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนนทีมีตาม (1) ทงัหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือ

ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตงักรรมการตอ้งใชเ้สียงขา้งมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในทีประชุม

เป็นผูอ้อกเสียงชีขาด 

 



 

หนา้ 4 จาก  หนา้ 

วาระที   พจิารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจําปี 2565 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ. 2535 (และทีแกไ้ขเพิมเติม) และข้อบงัคบัของบริษทั ขอ้ 27 

กาํหนดให้ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยบริษทัไดก้าํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั

ประจาํปี 256  ตามทีคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาค่าตอบแทนไดพิ้จารณา โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมและให้

สอดคลอ้งกบัสภาวะโดยทวัไปของอุตสาหกรรมชนิดเดียวกันและความเหมาะสมกบัการทาํหน้าทีและความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ จึงเห็นควรเสนอกาํหนดค่าตอบแทนรายปีของกรรมการทุกคณะประจาํปี 256  ดงัรายละเอียดต่อไปนี 

รายละเอยีด ค่าตอบแทนรายปี ค่าเบียประชุม/ครังประชุม 

คณะกรรมการบริษทั   

     ประธานกรรมการ 100,000 15,000 

     กรรมการ 50,000 15,000 

      กรรมการบริหาร 50,000 - 

คณะกรรมการตรวจสอบ   

     ประธานกรรมการตรวจสอบ 70,000 10,000 

     กรรมการตรวจสอบ 50,000 10,000 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน   

     ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 50,000 10,000 

     กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 30,000 10,000 

คณะกรรมการสรรหา   

     ประธานกรรมการสรรหา 50,000 10,000 

     กรรมการสรรหา 30,000 10,000 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดี   

     ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 50,000 10,000 

     กรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 30,000 10,000 

คณะกรรมการบริหารความเสียง   

     ประธานกรรมการบริหารความเสียง 50,000 10,000 

     กรรมการบริหารความเสียง 30,000 10,000 

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณากลนักรองค่าตอบแทนกรรมการโดยคาํนึงถึงความเหมาะสม ต่าง ๆ อยา่ง

ครบถว้นแลว้ จึงเห็นสมควรใหเ้สนอให้ทีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการคณะต่าง ๆ 

ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ    

วาระนีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุม 

 

 

 



 

หนา้ 5 จาก  หนา้ 

วาระที  พจิารณาอนุมัติแต่งตังผู้สอบบัญชีของบริษัท และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2565 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

 เพือให้เป็นไปตามมาตรา 120 พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (และทีแกไ้ขเพิมเติม) และตามขอ้บงัคบั

ของบริษทัขอ้ 47 ทีกาํหนดให้ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีแต่งตงัผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของ

บริษทัทุกปี ดงันนั คณะกรรมการจึงไดพิ้จารณาเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง

พิจารณาจากผลการปฏิบติังาน ประสบการณ์ มาตรฐาน และประสิทธิภาพในการทาํงาน รวมทงัความเชียวชาญในการสอบบญัชี 

ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี  

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรให้เสนอให้ทีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมตัิแต่งตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่า

สอบบญัชีของบริษทัและบริษทัในเครือ โดยมีรายละเอียดดงันี 

บริษทั 
ค่าสอบบญัชี 

สาํนกังาน/รายชือผูส้อบบญัชี 
ทะเบียน

เลขที 2564 2565 

บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์ 1,850,000 1,850,000 สาํนกังาน เอ.เอม็.ที แอสโซซิเอส  

(1) นายชยัยทุธ องัศุวิทยา  

(2) นางณัฐสรัคร์ สโรนนัท์จีน  

(3) นางสาวดรณี สมกาํเนิด  

(4) นางสาวจารุณี น่วมแม่  

(5) นายศิรเมศร์ อคัรโชติกุลนนัท ์

**คนใดคนหนึงเป็นผูล้งลายมือชือ 

 

3885 

4563 

5007 

5596 

11821 

บจ.สกายคลิฟฟ์ 160,000 160,000 

บจ.ทรัพยากรสมุทร 140,000 140,000 

บจ.89 แคปริคอร์น  

ดิเวลลอปเมนท ์

400,000 400,000 

บริษทั เพียวเนอร์จี จาํกดั 540,000 540,000 

บริษทั คริปอินเวสท ์จาํกดั - 640,000 

 3,780,000 3,730,000  

THL MYANMAR Co., Ltd. 
2,000,000 MMK 

(50,000 บาท) 

2,000,000 MMK 

(50,000 บาท) 

Zin & Friends Audit Firm 

1.U Zin Wai 
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ทงันี ในกรณีทีผูส้อบบญัชีตามรายนามขา้งตน้ไมส่ามารถปฏิบตัิหนา้ทีได ้ให้สาํนกังาน เอ.เอม็.ที แอสโซซิเอส หรือ 

Zin & Friends Audit Firm (แลว้แต่กรณี) จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอืนของ สาํนกังาน เอ.เอม็.ที แอสโซซิเอส หรือ Zin & 

Friends Audit Firm (แลว้แต่กรณี) เป็นผูป้ฏิบติัหนา้ทีแทนได ้

หมายเหตุ ในปี 2565 บริษทัจะเสนอแต่งตงั นายชยัยทุธ องัศุวิทยา นางณัฐสรัคร์ สโรนนัทจี์น นางสาวดรณี สมกาํเนิด 

นางสาวจารุณี น่วมแม่ และนายศิรเมศร์ อคัรโชติกุลนนัท์ แห่งสาํนกังาน เอ.เอม็.ที แอสโซซิเอส เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยใน

ประเทศดว้ย 

ทงันี ค่าสอบบญัชีและค่าใชจ้่ายตา่ง ๆ ดงักล่าวขา้งตน้มีรายละเอียดดงันี 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 
ปี 2564  

บาท 

ปี 2565 

บาท 

เพมิขึน(ลดลง) 

บาท 

ร้อยละทีเพมิขึน(ลดลง) 

ค่าสอบบญัชี (audit fee)  3,780,000 3,730,000 (50,000) (1.32) 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

เห็นว่าผูส้อบบญัชีตามรายชือดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อ

หุ้นรายใหญ่ หรือผูท้ีเกียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว อีกทงัผูส้อบบญัชีจาก สาํนักงาน เอ.เอม็.ที แอสโซซิเอส มีความเชียวชาญในการ

สอบบญัชี และปฏิบติัหนา้ทีในปีทีผา่นมาเป็นทีน่าพอใจ รวมทงัมีค่าสอบบญัชีอยูใ่นอตัราทีเหมาะสม 



 

หนา้ 6 จาก  หนา้ 

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ  

วาระนีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

 

วาระที  พิจารณาและขออนุมติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน , , .  บาท จากทุนจดทะเบียน 

, , , .  บาท เป็นทุนจดทะเบียน , , , .  โดยการตัดหุ้นสามัญในส่วนทียังไม่ได้จําหน่ายออก , ,  

หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ .  บาท  และขอพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ . เพือให้

สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

 บริษทัจะดาํเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ . เรืองทุนจดทะเบียน 

เพอืใชส้าํหรับการพิจารณาโครงการเงินทุน  

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุน้ให้อนุมตัิลดทุนจดทะเบียน 

, , .  บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม , , , .  บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จาํนวน , , , .  บาท โดย

ตดัหุ้นสามญัทียงัไม่ไดจ้าํหน่ายออก จาํนวน , ,  บาท มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ .  บาทและเพอืให้สอดคลอ้งกบัการลดทนุ

จดทะเบียนของบริษทัฯ โดยวิธีตดัหุ้นจดทะเบียนทียงัมิไดน้าํออกจาํหน่ายของบริษทัฯ ขา้งตน้จึงเห็นควรเสนอให้ทีประชุมผูถื้อ

หุ้นพิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ . โดยใชข้อ้ความดงัต่อไปนีแทน 

“ขอ้ .  ทุนจดทะเบียนจาํนวน  1,464,388,506.96 บาท (หนึงพนัสีร้อยหกสิบสีลา้นสามแสนแปดหมืนแปดพนัห้า 

ร้อยหกบาทเกา้สิบหกสตางค)์ 

 แบ่งออกเป็น  1,591,726,638 หุ้น (หนึงพนัห้าร้อยเกา้สิบเอด็ลา้นเจด็แสนสองหมืนหกพนัหก  

ร้อยสามสิบแปดหุ้น) 

 มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ      0.92 บาท (เกา้สิบสองสตางค)์” 

ทงันีให้บคุคลทคีณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิทีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง

พาณิชย ์มีอาํนาจแกไ้ขและเพิมเติมถอ้ยคาํเพอืให้เป็นตามคาํสังของนายทะเบียน 

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ  

วาระนีต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  ใน  ของจาํนวนผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

 

วาระที  พจิารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ามี) 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมตามวนั  เวลา  ดงักล่าวขา้งตน้ ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  ทงันี ผูถื้อ

หุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน เพือการตรวจสอบ ผ่านระบบประชุมไดต้งัแต่เวลา 9.00 น. ของวนัที  กรกฎาคม

2565 เป็นตน้ไป 

ในกรณีทีท่านไม่สามารถเขา้ประชุมด้วยตนเองได้  ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอืนเขา้ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนแทนท่านไดโ้ดยใชแ้บบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึง เพียงแบบเดียว ในจาํนวน 3 แบบทีไดแ้นบมาพร้อมนี 

ส่วนผูถื้อหุ้นต่างชาติ ซึงแต่งตงัให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น โปรดใชห้นงัสือมอบฉนัทะ

แบบใดแบบหนึง  ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัดงัมีรายชือและรายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วย 



 

หนา้ 7 จาก  หนา้ 

3. เพือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผูถื้อหุ้นได ้ทงันีขอให้ท่านผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ โปรดนาํเอกสาร

และหลกัฐานตามรายการตามสิงทีส่งมาด้วย .และ . แสดงก่อนลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย 

 ท่านผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผูถื้อหุ้น

ได้โดยบริษทัไดก้าํหนดกรรมการอิสระทีสามารถเป็นผูรั้บมอบฉันทะในการประชุมคือ รศ.ดร.ธารินี พงศ์สุพฒัน์ ประธาน

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ หรือ นายสมชาย ไกสุทธิวง เลขานุการบริษทั โดยรายละเอยีดปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วย 

3. เพอืเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านในการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดและลงลายมือชือ

ในหนงัสือมอบฉันทะ ตามสิงทีส่งมาด้วย . และส่งหนงัสือมอบฉนัทะและสําเนาเอกสารหรือหลกัฐานประกอบการมอบฉันทะ

มาที “ส่วนงาน ฝ่ายเลขานุการบริษทั บริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จาํกัด (มหาชน)  ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม 

กรุงเทพมหานคร ” ก่อนวนัประชุมล่วงหน้าอยา่งนอ้ย 1 วนัทาํการ 

 บริษทักาํหนดรายชือผูถื้อหุ้นทีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในวนัที  มิถุนายน  

อนึง บริษทัจะดาํเนินการประชุมตามขอ้บงัคบับริษทัตามรายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วย . เพือให้ท่านไดรั้บประโยชน์

สูงสุดจากการประชุมรวมทงัเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที หากท่านมีคาํถามทีตอ้งการให้บริษทัชีแจงใน

ประเด็นของระเบียบวาระทีนาํเสนอครังนี สามารถจดัส่งคาํถามล่วงหนา้ตามทีอยูข่า้งตน้ 

ขอแสดงความนบัถือ 

โดยคาํสงัคณะกรรมการ 

 

 

............................................................ 

(นายสุเทพ บุระมาน) 

ประธานกรรมการบริษทั 

 

 

 

  

 


