สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3.

เงื่อนไขวิธีการลงทะเบียนและเอกสารทีต่ ้ องนามาแสดงในวันประชุ ม
เพื่อให้การประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็ นไปด้วยความโปร่ งใส ชอบธรรม
และเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั จึงเห็นควรกาหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรื อ
ผูร้ ับมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ดังต่อไปนี้
1. การเข้ าประชุมด้ วยตนเอง
1.1 กรณี บุคคลธรรมดา : ผูถ้ ือหุน้ แสดงบัตรประจาตัวของผูถ้ ือหุน้ ฉบับจริ ง (บัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรข้าราชการ
หรื อบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) หรื อหนังสื อเดินทางฉบับจริ ง (กรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นชาวต่างประเทศ ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ เพื่อ
ลงทะเบียน
1.2 กรณี นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: กรุ ณานาหนังสื อรับรองนิติบุคคล ออกไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิ ชย์ พร้อมแสดงบัตรประจาตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี กรรมการถือสัญชาติต่างประเทศ) ของ
กรรมการผูม้ ีอานาจที่จะเข้าประชุม
1.3 กรณี นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: กรุ ณานาหนังสื อรับรองนิติบุคคลและหนังสื อสาคัญแสดงการจดทะเบียน
เป็ นนิติบุคคล ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดระบุชื่อนิติบุคคล ผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรื อข้อจากัด
อานาจในการลงลายมือชื่อและที่ต้ งั สานักงานใหญ่ พร้อมแสดงบัตรประจาตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี ผมู ้ ีอานาจลง
ลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลเป็ นผูถ้ ือสัญชาติต่างประเทศ) ของผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล
2. การมอบฉันทะ
2.1 ผูร้ ับมอบฉันทะนาส่งหนังสื อมอบฉันทะ (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 7.) โดยดาเนินการ ดังนี้
(1) กรอกข้อความให้ชดั เจน และผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะลงชื่อในหนังสื อมอบฉันทะ (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 7.)
โดยบริ ษทั ขอแนะนาให้ท่านใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข และระบุการออกเสี ยงในแต่ละระเบียบวาระ
(1.1) กรณีผ้มู อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา
(ก) ผูถ้ ือหุน้ ที่มีสญ
ั ชาติไทย : กรุ ณาแนบสาเนาบัตรประจาตัวของผูถ้ ือหุน้ ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผูม้ อบฉันทะ
และแสดงบัตรประจาตัวประชาชนหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี ผรู ้ ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ของ
ผูร้ ับมอบฉันทะ
(ข) ผูถ้ ือหุน้ ที่มีสญ
ั ชาติต่างประเทศ : กรุ ณาแนบสาเนาหนังสื อเดินทางของผูถ้ ือหุน้ และแสดงบัตรประจาตัว
หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี ผรู ้ ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะ
(1.2) กรณีผ้มู อบฉันทะเป็ นนิตบิ ุคคล หรื อ Custodian
(ก) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: กรุ ณาแนบสาเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล ออกไม่เกิน 6 เดือนโดย
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ สาเนาบัตรประจาตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี กรรมการถือ

สัญชาติต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจที่ได้ลงลายมือชื่อในหนังสื อมอบฉันทะ พร้อมแสดงบัตร
ประจาตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี ผรู ้ ับมอบฉันทะถือสัญชาติต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะ
(ข) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: กรุ ณาแนบสาเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคลและหนังสื อสาคัญแสดง
การจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคล ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดระบุชื่อนิติบุคคล ผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติ
บุคคลและเงื่อนไขหรื อข้อจากัดอานาจในการลงลายมือชื่อและที่ต้ งั สานักงานใหญ่ สาเนาบัตรประจาตัว
หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี ผมู ้ ีอานาจลงลายมือชื่อเป็ นผูถ้ ือสัญชาติต่างประเทศ) ของผูม้ ีอานาจของนิติ
บุคคลที่ลงลายมือชื่อในหนังสื อมอบฉันทะ พร้อมแสดงบัตรประจาตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี ผรู ้ ับ
มอบฉันทะเป็ นผูถ้ ือสัญชาติต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะ
(ค) กรณี Custodian เป็ นผูม้ อบฉันทะ กรุ ณาแนบหนังสื อมอบอานาจให้ Custodian และแนบหลักฐานของผู ้
มอบอานาจและของ Custodian ตาม 1.2 (ก) รวมทั้งหนังสื อยืนยันหรื อสาเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ
Custodian ด้วย
(2) สาเนาเอกสารตาม (1) จะต้องมีการรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) หากผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระของบริ ษทั สามารถมอบให้
1. นางธาริ นี พงศ์สุพฒั น์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายนิพนธ์ กีรติพิทยาภรณ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2.2 เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสื อมอบฉันทะและหลักฐานไปยังบริ ษทั เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 1 วัน
2.3 กรณี ของสาเนาบัตรประจาตัวหรื อหนังสื อเดินทาง จะต้องมีการรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูถ้ ือบัตรหรื อหนังสื อเดินทางนั้น
2.4 สาหรับสาเนาเอกสารตามข้อ1.2 (ก) ให้รับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ ีอานาจของนิติบุคคลนั้น
2.5 สาหรับเอกสารตามข้อ1.2 (ข) ซึ่งเป็ นเอกสารที่จดั ทาขึ้นในต่างประเทศ หรื อสาเนาของเอกสารดังกล่าว ต้องรับรองลายมือชื่อ
โดยโนตารี พบั บลิค หรื อสถานทูตไทยหรื อสถานกงสุลไทยในประเทศที่จดั ทาเอกสาร โดยมีอายุไม่เกิ1นปี นับถึงวันประชุม
ในกรณี ที่เอกสารดังกล่าวเป็ นภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทาคาแปลเอกสารเป็ นภาษาไทยหรื อ
ภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และรับรองความถูกต้องของคาแปลโดย ผูม้ ีอานาจของนิติบุคคลดังกล่าว
2.6 หนังสื อมอบฉันทะให้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผูม้ อบฉันทะ และผูร้ ับมอบฉันทะ พร้อมปิ ด
อากรแสตมป์ 20 บาท
3. กรณีผ้เู ข้ าร่ วมประชุมมีการแก้ ไขคานาหน้ าชื่ อ ชื่ อ ชื่ อสกุล
โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
4. ข้ อเสนอแนะ
เพื่อความสะดวกและเป็ นการรักษาเวลาในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ควรทาการลงทะเบียนก่อนการประชุมเริ่ มต้นอย่างน้1อชัยว่ โมง
หมายเหตุ
1) กรณี มีปัญหาโต้แย้งในเรื่ องความถูกต้องสมบูรณ์ของหนังสื อมอบฉันทะ ให้ประธานคณะกรรมการหรื อผูท้ ี่ประธาน
คณะกรรมการมอบหมายเป็ นผูช้ ้ ีขาด
2) บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผูม้ ีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่ วมประชุมเท่านั้น

