
เงือนไขวิธกีารลงทะเบียนและเอกสารทีต้องนํามาแสดงในวนัประชุม 

 

เพอืให้การประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั  ทุ่งคาฮาเบอร์  จาํกดั (มหาชน)  (“บริษัท”) เป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม 

และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้น บริษทัจึงเห็นควรกาํหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้นหรือ

ผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุ้นทีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั  

โดยผูถื้อหุ้นท่านใดมีความประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ครังที /2565 ผูถื้อหุ้น และผูรั้บมอนฉันทะ 

(ในกรณีที ผูถื้อหุ้นมีการมอบฉนัทะ) ให้แจง้ความประสงค ์พร้อมเอกสารยืนยนัตวัตน มายงับริษทั ภายในวนัที  กรกฎาคม 

 ที EMAIL: chaiwat@tongkahharbour.com เมือบริษทัไดต้รวจสอบรายชือผูถื้อหุ้นตามขอ้มูลปิดสมุดทะเบียนรายชือผูถื้อ

หุ้นทีมีสิทธิ เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ครังที /  ทีกาํหนดไวเ้มือวนั  มิถุนายน  ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ บริษทั

จะส่งชือผูใ้ช ้(USERNAME) และรหัสผ่าน (PASSWORD) และคู่มือการใชง้านในระบบไปยงั EMAIL ทีไดส่้งมาแจง้บริษทั

สาํหรับใชใ้นโปรแกรมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นผา่นสืออิเล็กกรอนิกส์ (E-AGM) 

1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง 

1.1 กรณีบุคคลธรรมดา: ผูถื้อหุ้นแสดงบตัรประจาํตวัของผูถื้อหุ้นฉบบัจริง (บตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ 

หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ) หรือหนงัสือเดินทางฉบบัจริง (กรณีผูถื้อหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) ทียงัไม่หมดอายเุพือ

ลงทะเบียน 

1.2 กรณีนิติบุคคลทีจดทะเบียนในประเทศไทย: กรุณานาํหนงัสือรับรองนิติบุคคล ออกไมเ่กิน 6 เดือน โดยกรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ กระทรวงพาณิชย ์พร้อมแสดงบตัรประจาํตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีกรรมการถือสัญชาติต่างประเทศ) ของ

กรรมการผูมี้อาํนาจทีจะเขา้ประชุม 

.  กรณีนิติบุคคลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ: กรุณานาํหนังสือรับรองนิติบุคคลและหนงัสือสําคญัแสดงการจดทะเบียน

เป็นนิติบุคคล ซึงจะตอ้งมีรายละเอียดระบุชือนิติบุคคล ผูมี้อาํนาจลงลายมือชือผกูพนันิติบุคคลและเงือนไขหรือขอ้จาํกดั

อาํนาจในการลงลายมือชือและทีตงัสํานกังานใหญ่ พร้อมแสดงบตัรประจาํตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีผูมี้อาํนาจลง

ลายมือชือผกูพนันิติบุคคลเป็นผูถื้อสัญชาติต่างประเทศ) ของผูม้ีอาํนาจลงลายมือชือผกูพนันิติบุคคล 

2. การมอบฉันทะ 

 2.1 ผูรั้บมอบฉนัทะนาํส่งหนงัสือมอบฉันทะ (สิงทีส่งมาดว้ย .) โดยดาํเนินการ ดงันี 

          (1) กรอกขอ้ความให้ชดัเจน และผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะลงชือในหนงัสือมอบฉันทะ (สิงทีส่งมาดว้ย 5.)   

               โดยบริษทัขอแนะนาํให้ท่านใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ข และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ  

               (1.1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา 

(ก) ผูถื้อหุ้นทีมีสัญชาติไทย: กรุณาแนบสําเนาบัตรประจาํตวัของผูถื้อหุ้นทียงัไม่หมดอายุของผูม้อบฉันทะ 

และแสดงบตัรประจาํตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีผูรั้บมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของ

ผูรั้บมอบฉนัทะ 

(ข) ผูถื้อหุ้นทีมีสัญชาติต่างประเทศ: กรุณาแนบสําเนาหนงัสือเดินทางของผูถื้อหุ้น และแสดงบตัรประจาํตวั

หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 

 (1.2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล หรือ Custodian 

(ก) นิติบุคคลทีจดทะเบียนในประเทศไทย: กรุณาแนบสาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล ออกไม่เกิน 6 เดือนโดย

สิงทีส่งมาดว้ย . 



กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ สําเนาบตัรประจาํตวัหรือหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการถือ

สัญชาติต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจทีไดล้งลายมือชือในหนงัสือมอบฉันทะ พร้อมแสดงบตัร

ประจาํตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีผูรั้บมอบฉนัทะถือสัญชาติต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 

(ข) นิติบุคคลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ: กรุณาแนบสาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลและหนงัสือสําคญัแสดง

การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึงจะตอ้งมีรายละเอียดระบุชือนิติบุคคล ผูมี้อาํนาจลงลายมือชือผูกพนันิติ

บุคคลและเงือนไขหรือขอ้จาํกดัอาํนาจในการลงลายมือชือและทีตงัสํานักงานใหญ่ สําเนาบตัรประจาํตวั

หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผูมี้อาํนาจลงลายมือชือเป็นผูถื้อสัญชาติต่างประเทศ) ของผูมี้อาํนาจของนิติ

บุคคลทีลงลายมือชือในหนงัสือมอบฉนัทะ พร้อมแสดงบตัรประจาํตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีผูรั้บมอบ

ฉนัทะเป็นผูถื้อสญัชาติต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 

(ค) กรณี Custodian เป็นผูม้อบฉันทะ กรุณาแนบหนังสือมอบอาํนาจให้ Custodian และแนบหลกัฐานของผู ้

มอบอาํนาจและของ Custodian ตาม 1.2 (ก) รวมทงัหนงัสือยืนยนัหรือสาํเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ 

Custodian ดว้ย 

(2) สาํเนาเอกสารตาม (1) จะตอ้งมีการรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(3) หากผูถื้อหุ้นประสงคจ์ะมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระของบริษทั สามารถมอบให้ 

1. รศ.ดร.ธารินี พงศสุ์พฒัน์ ประธานกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

. นายสมชาย ไกรสุทธิวงศ ์ เลขานุการและกรรมการ  

  2.2 เพอืความสะดวก โปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะและหลกัฐานไปยงับริษทั เพือตรวจสอบก่อนวนัประชุมไม่น้อยกวา่ 1 วนั 

  2.3 กรณีของสาํเนาบตัรประจาํตวัหรือหนงัสือเดินทาง จะตอ้งมีการรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูถื้อบตัรหรือหนงัสือเดินทางนนั 

2.4 สาํหรับสาํเนาเอกสารตามขอ้ 1.2 (ก) ให้รับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อาํนาจของนิติบุคคลนนั 

2.5 สาํหรับเอกสารตามขอ้ 1.2 (ข) ซึงเป็นเอกสารทีจดัทาํขนึในต่างประเทศ หรือสําเนาของเอกสารดงักล่าว ตอ้งรับรองลายมือชือ

โดยโนตารีพบับลิค หรือสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศทีจดัทาํเอกสาร โดยมีอายไุม่เกิน 1 ปี นบัถึงวนัประชุม 

ในกรณีทีเอกสารดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศทีไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทาํคาํแปลเอกสารเป็นภาษาไทยหรือ

ภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกนัดว้ย และรับรองความถูกตอ้งของคาํแปลโดย ผูมี้อาํนาจของนิติบุคคลดงักล่าว 

2.6 หนงัสือมอบฉันทะให้กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือชือของผูม้อบฉันทะ และผูรั้บมอบฉันทะ พร้อมปิด

อากรแสตมป์ 20 บาท 

3. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคํานําหน้าชือ ชือ ชือสกุล 

   โปรดแสดงหลกัฐานรับรองการเปลียนแปลงดงักล่าว 

การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ (ภายในวันที  กรกฎาคม ) 

ผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉนัทะ ตอ้งส่งแบบแจง้การประชุม เอกสารประกอบการประชุม และสาํเนาบตัรประชาชน

ของผูถื้อหุ้น และผูรั้บมอบฉนัทะ (ในกรณีทีผูถื้อหุ้นมีการมอบฉนัทะ) ในหนงัสือเชิญประชุมฯ พร้อม Email Address และ

เบอร์โทรติดต่อ (ทีสามารถติดต่อกลบัได)้ เพอืยืนยนัตวัตน ได ้  ช่องทาง ดงันี 

. อีเมล ์(Email Address) : chaiwat@tongkahharbour.com 

. ส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนมาที 

เลขานุการบริษัท 

บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน)  

 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม 

กรุงเทพมหานคร  



การเข้าร่วมประชุมผ่านสืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM Meeting) 

. เมือผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉนัทะ ไดแ้จง้ความประสงค ์และยืนยนัตวัตนแจง้กลบัมายงับริษทั ภายในวนัทีกาํหนด

แลว้ บริษทัจะจดัส่งชือผูใ้ช ้(USERNAME) และรหัสผ่าน (PASSWORD) และคู่มือการขา้ใชง้านในระบบไปยงัอีเมล์ทีไดส่้ง

มาแจง้บริษทัฯ สําหรับใชใ้นโปรแกรมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นผา่นสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยระบบของบริษทัโอเจ 

อินเตอร์เนชนั แนล จาํกดั (ภายในวนัที  กรกฎาคม ) 

. การใช้โปรแกรมลงทะเบียน และนับคะแนนของบริษทั สามารถใช้ไดก้ับ คอมพิวเตอร์ / โน๊ตบุ๊ค / แท็ปเล็ต / 

โทรศพัท์มือถือ ผา่น Web Browser : Internet Explorer, Chorme , อินเตอร์เน็ตความเร็ว 4G หรือ Internet บา้นพนืฐาน 

. โดยระบบรองรับการเขา้ร่วมประชุมทงัแบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทงัแบบ มาดว้ยตนเอง และ 

การมอบฉนัทะ ตามสิงทีส่งมาดว้ย  

การส่งคําถามล่วงหน้า 

ผูถื้อหุ้นสามารถส่งคาํถามล่วงหน้าทีเกียวขอ้งตามวาระ ภายในวนัที  กรกฎาคม  โดยแนบพร้อมการแจง้ 

ความประสงค์เพือเขา้ร่วมประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM Meeting) บริษทัฯจะรวบรวมคาํถามทีเกียวขอ้งในแต่ละ

วาระ เพือตอบคาํถามของผูถื้อหุ้นในการประชุมฯ ทงันี ผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะทีเขา้ร่วมประชุมฯ ในวนัประชุมยงัคง

สามารถ สอบถามไดต้ามวาระทีประชุม 

 

ช่องทางการติดต่อ 

1.  อีเมล ์(E-Mall Address) : chaiwat@tongkahharbour.com 

2.  ส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนมาที 

เลขานุการบริษัท 

บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน)  

 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม 

กรุงเทพมหานคร  

3.  เลขานุการบริษทั เบอร์ติดต่อ - -  ต่อ  

 

หมายเหตุ 

1) กรณีมีปัญหาโตแ้ยง้ในเรืองความถูกตอ้งสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะ ให้ประธานคณะกรรมการหรือผูท้ีประธาน

คณะกรรมการมอบหมายเป็นผูชี้ขาด 

2) บริษทัขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผูม้ีเอกสารถูกตอ้งและครบถว้นเขา้ร่วมประชุมเท่านัน 


