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 ือหุ ้นมีการมอบฉันทะ) ให้แจึงความประสงค์ พร้อมเอกสารยืนยันตัวตน มายังบริ ษทั ภายในวันที สิ งหาคม
2564 ที EMAIL: chaiwat@tongkahharbour.com เมือบริ ษทั ได้ตรวจสอบรายชือผูถ้ ือหุ ้นตามข้อมูลปิ ดสมุดทะเบียนรายชือผูถ้ ือ
หุ้นทีมีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครังที /2564 ทีกําหนดไว้เมือวัน สิงหาคม 2564 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว บริ ษทั จะ
ส่ งชื อผูใ้ ช้ (USERNAME) และรหัสผ่าน (PASSWORD) และคู่มือการใช้งานในระบบไปยัง EMAIL ทีได้ส่งมาแจ้งบริ ษทั
สําหรับใช้ในโปรแกรมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นผ่านสื ออิเล็กกรอนิกส์ (E-AGM)
1. การเข้ าประชุ มด้ วยตนเอง
1.1 กรณี บุคคลธรรมดา: ผูถ้ ือหุ้นแสดงบัตรประจําตัวของผูถ้ ือหุ้นฉบับจริ ง (บัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรข้าราชการ
หรื อบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) หรื อหนังสื อเดินทางฉบับจริ ง (กรณี ผถู ้ ือหุ้นเป็ 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 อรับรองนิ ติบุคคลและหนังสื อสําคัญแสดงการจดทะเบียน
เป็ นนิติบุคคล ซึ งจะต้องมีรายละเอียดระบุชือนิติบุคคล ผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชือผูกพันนิติบุคคลและเงือนไขหรื อข้อจํากัด
อํานาจในการลงลายมือชือและทีตังสํานักงานใหญ่ พร้อมแสดงบัตรประจําตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี ผมู้ ี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 ับมอบฉันทะลงชือในหนังสือมอบฉันทะ (สิ งทีส่งมาด้วย 7.)
โดยบริ ษทั ขอแนะนําให้ท่านใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
(1.1) กรณีผ้มู อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา
(ก) ผูถ้ ือหุ้น ทีมีสัญชาติไทย: กรุ ณาแนบสําเนาบัตรประจําตัวของผูถ้ ื อหุ้ นทียังไม่หมดอายุของผูม้ อบฉันทะ
และแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี ผูร้ ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ของ
ผูร้ ับมอบฉันทะ
(ข) ผูถ้ ือหุ้นทีมีสัญชาติต่างประเทศ: กรุ ณาแนบสําเนาหนังสื อเดินทางของผูถ้ ือหุ้น และแสดงบัตรประจําตัว
หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณีผรู ้ ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะ
(1.2) กรณีผ้มู อบฉันทะเป็ นนิติบุคคล หรือ Custodian
(ก) นิติบุคคลทีจดทะเบียนในประเทศไทย: กรุ ณาแนบสําเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล 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

