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เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะจะต้องส่งเอกสารการลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ดา้ นล่างนีไ้ ปยังสานักงานเลขานุการบริษัท
1. กรณีผู้ถอื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
1.1 ผูถ้ ือหุน้ เป็ น บุ คคลธรรมดาสัญชาติไทย โปรดนาส่งสาเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือ
บัตรประจาตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบขับขี่ ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูถ้ ือหุน้ เจ้าของบัต ร และหากมีการ
เปลีย่ นชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย หรือ
1.2 ผูถ้ ือหุน้ เป็ น บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดนาส่งสาเนาหนังสือเดินทาง ซึง่ รับรองสาเนาถูกต้องโดยผูถ้ ือหุน้
เจ้าของหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลีย่ นชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
พร้อมด้วยแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมลงนามให้สมบูรณ์ และนาส่งเอกสารทัง้ หมดมายัง
บริษัททางอีเมล: ir@lagunaresorts.com ภายในวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผูถ้ ือหุน้
ตามข้อมูลสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ล่าสุดแล้วถูกต้อง
บริษั ทจะจัดส่งชื่ อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปให้ผูถ้ ื อหุ้น (ตามอีเมลเดี ยวกับ ที่ได้ส่งมายังบริษัท)
สาหรับใช้ลงทะเบียนเข้าสูร่ ะบบโปรแกรมเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
2. กรณีที่ผู้ถอื หุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลใดเข้าร่วมประชุมแทนตน
2.1 โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะแนบให้สมบูรณ์ และลงลายมือชื่อในที่ที่ระบุพร้อมติดอากรแสตมป์ (20
บาท) และ
2.2 หากกรณีที่ผถู้ ือหุน้ เป็ น บุคคลธรรมดา โปรดนาส่งสาเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องตามข้อ 1 ข้างต้น หรือ
2.3 หากผูถ้ ือหุน้ เป็ น นิติบุคคล
2.3.1 กรณีนิติบุคคลสัญชาติไทย



โปรดนาส่งสาเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิ ชย์ที่มีอายุไม่เกิ น 6 เดือนก่อนวันประชุม ซึ่ง
รับรองโดยกรรมการผูม้ ีอานาจของบริษัท และ
โปรดนาส่งสาเนาเอกสารแสดงตนอย่างใดอย่างหนึ่งข้างล่างนี ข้ องกรรมการผูม้ ีอานาจที่ลงนาม
รับรองในหนังสือรับรองข้างต้น
o หากกรรมการผู้มี อ านาจลงนามเป็ นบุ ค คลธรรมดาสัญ ชาติ ไ ทย โปรดน าส่ ง ส าเนาบัต ร
ประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือบัตรประจาตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบขับขี่
ของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามนัน้ ซึง่ รับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร หรือ
o หากกรรมการผูม
้ ีอานาจลงนามเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดนาส่งสาเนาหนังสือ
เดินทางของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามนัน้ ซึง่ รับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของหนังสือเดินทาง

2.3.2 กรณีนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว


โปรดน าส่งสาเนาหนัง สือ รับ รองของบริษั ท หรือ หนังสื อ รับ รองการเป็ น นิ ติ บุค คล ซึ่ง จะต้อ งมี
รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบคุ คล ที่ตงั้ ของสานักงานใหญ่ ผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบคุ คล
และเงื่อนไขหรือข้อจากัดอานาจในการลงลายมือชื่อ ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม ซึ่งลง
ลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผูม้ ีอานาจของบริษัทต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public และได้รบั การ
รับรองโดยสถานกงสุลไทย และ
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เอกสารที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย
และให้กรรมการผูม้ ีอานาจของนิติบคุ คลนัน้ รับรองความถูกต้องของคาแปล และ
โปรดนาส่งสาเนาเอกสารแสดงตนอย่างใดอย่างหนึ่งข้างล่างนี ข้ องกรรมการผูม้ ีอานาจที่ลงนาม
รับรองในเอกสารดังกล่าวข้างต้น
o

o

หากกรรมการผู้มี อ านาจลงนามเป็ นบุค คลธรรมดาสัญ ชาติ ไทย โปรดน าส่ง ส าเนาบัต ร
ประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือบัตรประจาตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบขับขี่
ของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามนัน้ ซึง่ รับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร หรือ
หากกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดนาส่งสาเนาหนังสือ
เดินทางของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามนัน้ ซึง่ รับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของหนังสือเดินทาง

2.4 สาเนาเอกสารที่ตอ้ งนาส่งเพื่อแสดงตนของผูร้ บั มอบฉันทะ


หากผูร้ บั มอบฉันทะเป็ น บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย โปรดนาส่งสาเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจาตัว
ข้าราชการ หรือบัตรประจาตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบขับขี่ของผูร้ บั มอบฉันทะ ซึง่ รับรองสาเนาถูกต้องโดย
ผูร้ บั มอบฉันทะ หรือ



หากผูร้ บั มอบฉันทะเป็ น บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดนาส่งสาเนาหนังสือเดินทางของผูร้ บั มอบ
ฉันทะ ซึง่ รับรองสาเนาถูกต้องโดยผูร้ บั มอบฉันทะเจ้าของหนังสือเดินทาง

3. กรณีทผ่ี ู้ถอื หุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและ
ดูแลหุน้
3.1 ให้เตรียมเอกสารและหลักฐานเช่นเดียวกับ ข้อ 2.1 ข้อ 2.3 และข้อ 2.4
3.2 หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
3.3 หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3.4 เอกสารที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผถู้ ือหุน้ หรือ
กรรมการผูม้ ีอานาจของนิติบคุ คลนัน้ รับรองความถูกต้องของคาแปล
ทัง้ นี ้ กรณี ผถู้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นนิติบุคคลต่างประเทศประเภทสถาบันต่างประเทศ และแต่งตัง้ ธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศ
เป็ นคัสโตเดียน (Custodian) รับฝากหุน้ และดูแลหุน้ ไม่ตอ้ งใช้เอกสารและหลักฐานตามข้อ 2.3 (แต่ตอ้ งมีเอกสารและ
หลักฐานตามข้อ 2.1 ข้อ 2.4 ข้อ 3.2 ข้อ 3.3 และข้อ 3.4 มาแสดง)
ทัง้ นี ้ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทัง้ เอกสารและหลักฐานยืนยันตัวตนตามที่กาหนดมายังเลขานุการบริษัทล่วงหน้า
ทางอีเมล: ir@lagunaresorts.com และนาส่งเอกสารฉบับจริงทั้งหมดทางไปรษณี ยม์ ายัง บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท
แอนด์ โฮเท็ล จากัด (มหาชน) เลขที่ 21/66 อาคารไทยวา 1 ชั้น 22 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุ งเทพมหานคร 10120 โดยจ่าหน้าซองถึงเลขานุการบริษัท เพื่อให้บริษัทได้รบั เอกสารดังกล่าวภายในวัน ศุกร์ที่
16 เมษายน 2564 บริษัทจะปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาทในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหุน้

หน้า 2/2

