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เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 
 

ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งสง่เอกสารการลงทะเบียนตามที่ระบไุวด้า้นลา่งนีไ้ปยงัส านกังานเลขานกุารบรษัิท 

1. กรณีผู้ถอืหุน้เข้าร่วมประชุมดว้ยตนเอง  

1.1 ผูถื้อหุน้เป็น บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย โปรดน าส่งส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ 
บตัรประจ าตวัพนกังานรฐัวิสาหกิจ หรือใบขบัขี่ ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูถื้อหุน้เจา้ของบตั ร และหากมีการ
เปลีย่นช่ือ-นามสกลุ ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย หรอื 

1.2 ผูถื้อหุน้เป็น บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดน าสง่ส าเนาหนงัสอืเดินทาง ซึง่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูถื้อหุน้
เจา้ของหนงัสอืเดินทาง และหากมีการเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 

พรอ้มดว้ยแบบฟอรม์หนงัสือเชิญประชมุที่กรอกขอ้มลูครบถว้นพรอ้มลงนามใหส้มบรูณ ์และน าสง่เอกสารทัง้หมดมายงั
บริษัททางอีเมล: ir@lagunaresorts.com ภายในวันศุกรท์ี่ 16 เมษายน 2564 เมื่อบริษัทไดต้รวจสอบรายช่ือผูถื้อหุน้
ตามขอ้มลูสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ีก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชุม (Record Date) ลา่สดุแลว้ถกูตอ้ง 
บริษัทจะจัดส่งช่ือผูใ้ช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปใหผู้ถื้อหุ้น (ตามอีเมลเดียวกับที่ไดส้่งมายังบริษัท) 
ส าหรบัใชล้งทะเบียนเขา้สูร่ะบบโปรแกรมเพื่อเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

2. กรณีที่ผู้ถอืหุ้นประสงคจ์ะมอบฉันทะให้บุคคลใดเข้าร่วมประชุมแทนตน 

2.1 โปรดกรอกขอ้ความในหนงัสือมอบฉนัทะแนบใหส้มบรูณ์ และลงลายมือช่ือในที่ที่ระบพุรอ้มติดอากรแสตมป์ (20 
บาท) และ 

2.2 หากกรณีที่ผูถื้อหุน้เป็น บุคคลธรรมดา โปรดน าสง่ส าเนาเอกสารที่เก่ียวขอ้งตามขอ้ 1 ขา้งตน้ หรอื 

2.3 หากผูถื้อหุน้เป็น นิติบุคคล 

2.3.1 กรณีนิติบุคคลสัญชาติไทย 

 โปรดน าส่งส าเนาหนังสือรบัรองจากกระทรวงพาณิชยท์ี่มีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัประชุม ซึ่ง
รบัรองโดยกรรมการผูม้ีอ  านาจของบรษัิท และ 

 โปรดน าส่งส าเนาเอกสารแสดงตนอย่างใดอย่างหนึ่งขา้งล่างนีข้องกรรมการผูม้ีอ  านาจที่ลงนาม
รบัรองในหนงัสอืรบัรองขา้งตน้  

o หากกรรมการผู้มีอ  านาจลงนามเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย โปรดน าส่งส าเนาบัตร
ประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือบตัรประจ าตวัพนกังานรฐัวิสาหกิจ หรือใบขบัขี่
ของกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามนัน้ ซึง่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยเจา้ของบตัร หรอื 

o หากกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว โปรดน าสง่ส าเนาหนงัสือ
เดินทางของกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามนัน้ ซึง่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยเจา้ของหนงัสอืเดินทาง 

2.3.2 กรณีนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว  

 โปรดน าส่งส าเนาหนังสือรบัรองของบริษัท หรือหนังสือรบัรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งจะต้องมี
รายละเอียดเก่ียวกบัช่ือนิติบคุคล ท่ีตัง้ของส านกังานใหญ่ ผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคล 
และเง่ือนไขหรือขอ้จ ากัดอ านาจในการลงลายมือช่ือที่มีอายไุม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัประชุม ซึ่งลง
ลายมือช่ือรบัรองโดยกรรมการผูม้ีอ  านาจของบรษัิทตอ่หนา้เจา้หนา้ที่ Notary Public และไดร้บัการ
รบัรองโดยสถานกงสลุไทย และ   
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 เอกสารที่มิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจัดท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย 
และใหก้รรมการผูม้ีอ  านาจของนิติบคุคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของค าแปล  และ 

 โปรดน าส่งส าเนาเอกสารแสดงตนอย่างใดอย่างหนึ่งขา้งล่างนีข้องกรรมการผูม้ีอ  านาจที่ลงนาม
รบัรองในเอกสารดงักลา่วขา้งตน้ 

o หากกรรมการผู้มีอ  านาจลงนามเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย  โปรดน าส่งส าเนาบัตร
ประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือบตัรประจ าตวัพนกังานรฐัวิสาหกิจ หรือใบขบัขี่
ของกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามนัน้ ซึง่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยเจา้ของบตัร หรอื 

o หากกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว โปรดน าส่งส าเนาหนงัสือ
เดินทางของกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามนัน้ ซึง่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยเจา้ของหนงัสอืเดินทาง 

2.4 ส าเนาเอกสารที่ตอ้งน าสง่เพื่อแสดงตนของผูร้บัมอบฉนัทะ 

 หากผูร้บัมอบฉนัทะเป็น บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย โปรดน าสง่ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรประจ าตวั
ขา้ราชการ หรอืบตัรประจ าตวัพนกังานรฐัวิสาหกิจ หรอืใบขบัขี่ของผูร้บัมอบฉนัทะ ซึง่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดย
ผูร้บัมอบฉนัทะ หรอื 

 หากผูร้บัมอบฉนัทะเป็น บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดน าสง่ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูร้บัมอบ
ฉนัทะ ซึง่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูร้บัมอบฉนัทะเจา้ของหนงัสอืเดินทาง  

 

3. กรณีทีผู้่ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ
ดูแลหุน้ 

3.1 ใหเ้ตรยีมเอกสารและหลกัฐานเชน่เดียวกบั ขอ้ 2.1 ขอ้ 2.3 และขอ้ 2.4 

3.2 หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

3.3 หนงัสอืยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉันทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

3.4 เอกสารที่มิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้ถื้อหุน้หรอื
กรรมการผูม้ีอ  านาจของนติิบคุคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของค าแปล    

ทัง้นี ้ กรณีผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศประเภทสถาบันต่างประเทศ และแต่งตัง้ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ
เป็นคสัโตเดียน (Custodian) รบัฝากหุน้และดแูลหุน้ไม่ตอ้งใชเ้อกสารและหลกัฐานตามขอ้ 2.3  (แต่ตอ้งมีเอกสารและ
หลกัฐานตามขอ้ 2.1 ขอ้ 2.4 ขอ้ 3.2 ขอ้ 3.3 และขอ้ 3.4 มาแสดง)  

ทัง้นี ้โปรดสง่หนงัสือมอบฉนัทะพรอ้มทัง้เอกสารและหลกัฐานยืนยนัตวัตนตามที่ก าหนดมายงัเลขานกุารบรษัิทลว่งหนา้
ทางอีเมล: ir@lagunaresorts.com และน าส่งเอกสารฉบับจริงทั้งหมดทางไปรษณียม์ายงั บริษัท ลากูน่า รีสอรท์ 
แอนด ์โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 21/66 อาคารไทยวา 1 ชั้น 22 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120 โดยจ่าหนา้ซองถึงเลขานกุารบริษัท เพื่อใหบ้ริษัทไดร้บัเอกสารดงักลา่วภายในวนัศกุรท์ี่      
16 เมษายน 2564 บรษัิทจะปิดอากรแสตมป์ 20 บาทในหนงัสอืมอบฉนัทะเพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
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