สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 7
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถอื หุ้นหรือผู้แทนของผู้ถอื หุ้น
ทีม่ สี ิทธิเข้ าร่ วมประชุ มสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี ครั้งที่ 1/2561
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง ข้อพึงปฏิบตั ิสาํ หรับการจัดประชุ ม ผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั จดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้บริ ษทั จดทะเบียนถือเป็ นแนวทาง
ปฏิบตั ิที่ดี ซึ่ งจะเป็ นการสร้างความเชื่อมัน่ ให้เกิดขึ้นแก่ผถู ้ ือหุ น้ ผูล้ งทุน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่ าย และเพื่อให้
การประชุ มผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั จดทะเบียนเป็ นไปด้วยความโปร่ งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ ้น
บริ ษทั ฯ จึ งเห็นควรกําหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ื อหุ ้น หรื อผูแ้ ทนของ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุม เพือ่ ให้ผถู ้ ือหุน้ ยึดถือปฏิบตั ิต่อไป
1.
1.1

บุคคลธรรมดา
ผู้ถอื หุ้นที่มสี ั ญชาติไทย
(ก)
บัตรประจําตัวของผูถ้ ือหุน้ (บัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรข้าราชการ หรื อบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ หรื อใบขับขี่) หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้แสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลง
นั้นด้วย
(ข)
ในกรณี มอบฉันทะ บัตรประจําตัวของผูม้ อบฉันทะ และบัตรประจําตัวหรื อหนังสื อเดินทาง
(กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะ

1.2

ผู้ถอื หุ้นชาวต่ างประเทศ
(ก)
หนังสื อเดินทางของผูถ้ ือหุน้
(ข)
ในกรณี มอบฉันทะ หนังสื อเดินทางของผูม้ อบฉันทะ และบัตรประจําตัวหรื อหนังสื อเดินทาง
(กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะ

2.
2.1

นิติบุคคล
นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
(ก)
หนังสื อรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 1 ปี โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
(ข)
บัตรประจําตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจที่ได้
ลงนามในหนังสื อมอบฉันทะพร้อมบัตรประจําตัว หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะ

2.2

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ างประเทศ
(ก)
หนังสื อรับรองนิติบุคคล
(ข)
บัตรประจําตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจที่ได้
ลงนามในหนังสื อมอบฉันทะพร้อมบัตรประจําตัว หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะ
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ในกรณี ของสําเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสําเนาถูกต้อง กรณีตน้ ฉบับเอกสารมิได้เป็ นภาษาอังกฤษ
จะต้องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผถู ้ ือหุน้ หรื อผูแ้ ทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้อง
ของคําแปลด้วย
ผูถ้ ื อหุ ้น หรื อ ผูร้ ั บมอบฉัน ทะสามารถลงทะเบี ย นและยื่น เอกสารหรื อหลัก ฐาน เพื่อ การตรวจสอบ
ณ สถานที่ประชุมได้ต้ งั แต่เวลา 11.30 น. ของวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561 เป็ นต้นไป
หมายเหตุ
ในกรณีที่ผ้ ูถอื หุ้นทีไ่ ม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุ มสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี ครั้งที่ 1/2561 สามารถมอบฉันทะ
ให้ กรรมการอิสระของบริษัท เพือ่ เข้ าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในนามของผู้ถอื หุ้น โดยจัดส่ งหนังสือ
มอบฉันทะทั้งฉบับทีร่ ะบุข้อความครบถ้ วนสมบูรณ์ แล้ ว พร้ อมหลักฐานทีแ่ สดงตนทีร่ ะบุข้างต้ นมายัง บริษัท
โทรีเซนไทย เอเยนต์ ซีส์ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 26/26-27 อาคารอรกานต์ ชั้น 8 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
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