สัญชาติ

ข้าพเจ้า
อยูบ่ า้ นเลขที่

เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้

เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้ นรวม

หุน้

หุน้ สามัญ

หุน้

หุน้ บุริมสิ ทธิ

-

หุน้

แบบฟอร์ มลงทะเบียน
การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ครั้งที่ 25
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
ณ สานักงานใหญ่ ชั้นที่ 30 เลขที่ 333 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500
วันที่ 12 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น.

(ลงทะเบียนที่ ชั้น 29)

ข้าพเจ้า ..................................................................เป็ น  ผูถ้ ือหุ น้ หรื อ  ผูร้ ับมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ น้
ดังกล่าวข้างต้นของธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ได้มาเข้าร่ วมการประชุม

ลงชื่อ …………………………………….. ผูเ้ ข้าประชุม
( …………………………………… )

เพือ่ ความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทีจ่ ะมาประชุม
โปรดน
าเอกสารชุ
ดนีม้ าด้
โปรดน
าเอกสารชุ
ดนีวยม้ าด้ วย

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 4 แบบฟอร์มลงทะเบียน

เอกสารที่ผู้เข้ าร่ วมประชุ มจะต้ องนามาในวันประชุม
1. ผูถ้ ือหุ้นที่เข้าร่ วมประชุม ต้องนาส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ก่อนเริ่ มประชุม
1.1 แบบฟอร์ มลงทะเบียนที่ลงนามโดยผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าร่ วมประชุม และ
1.2 เอกสารของผูเ้ ข้าร่ วมประชุม ดังต่อไปนี้
- บัตรประจาตัวประชาชน หรื อ
- บัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อ
- หนังสื อเดินทาง (ในกรณี เป็ นชาวต่างประเทศ)
- คาสัง่ ศาลแต่งตั้งให้เป็ นผูจ้ ดั การมรดก ลงนามรับรองโดยเจ้าหน้าที่ผมู้ ีอานาจ (ในกรณี ผถู ้ ือหุ ้นถึงแก่กรรม)
- คาสัง่ ศาลแต่งตั้งให้เป็ นผูอ้ นุบาลหรื อผูพ้ ิทกั ษ์ ลงนามรับรองโดยเจ้าหน้าที่ผมู้ ีอานาจ (ในกรณี ผถู้ ือหุ้น
เป็ นผูไ้ ร้ความสามารถหรื อผูเ้ สมือนไร้ความสามารถ)
- ในกรณี ผถู้ ือหุ้นเป็ นผูเ้ ยาว์ บิดา-มารดา หรื อผูแ้ ทนโดยชอบธรรมอื่น ซึ่ งเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุม นาส่ ง
เอกสารแสดงตนของตนเอง พร้อมด้วยสาเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ยาว์
2. ในกรณี ผเู้ ข้าร่ วมประชุมเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ ต้องนาส่ งหนังสื อมอบฉันทะพร้อมกับใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะ
ที่ผมู้ อบฉันทะลงนามแล้ว และเอกสารดังต่อไปนี้
2.1 เอกสารของผูร้ ับมอบฉันทะและสาเนาที่รับรองถูกต้องของเอกสารเหล่านั้น ได้แก่
- บัตรประจาตัวประชาชน หรื อ
- บัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อ
- หนังสื อเดินทาง (ในกรณี เป็ นชาวต่างประเทศ)
2.2 ถ้าผูม้ อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา ต้องนาส่ งสาเนาเอกสารของผูม้ อบฉันทะ ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้อง ได้แก่
- บัตรประจาตัวประชาชน หรื อ
-

บัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อ
หนังสื อเดินทาง (ในกรณี เป็ นชาวต่างประเทศ)
คาสัง่ ศาลแต่งตั้งให้เป็ นผูจ้ ดั การมรดก ลงนามรับรองโดยเจ้าหน้าที่ผมู้ ีอานาจ (ในกรณี ผถู้ ือหุ้นถึง
แก่กรรม และผูจ้ ดั การมรดกเป็ นผูม้ อบฉันทะ)
- คาสัง่ ศาลแต่งตั้งให้เป็ นผูอ้ นุบาลหรื อผูพ้ ิทกั ษ์ ลงนามรับรองโดยเจ้าหน้าที่ผมู้ ีอานาจ (ในกรณี ผถู้ ือหุ้น
เป็ นผูไ้ ร้ความสามารถหรื อผูเ้ สมือนไร้ความสามารถ และผูอ้ นุบาลหรื อผูพ้ ิทกั ษ์ เป็ นผูม้ อบฉันทะ)
- เอกสารแสดงตนของบิดา-มารดา หรื อผูแ้ ทนโดยชอบธรรมอื่น พร้อมด้วยสาเนาทะเบียนบ้านของ
ผูเ้ ยาว์ (ในกรณี ผถู้ ือหุ้นเป็ นผูเ้ ยาว์ และบิดา-มารดา หรื อผูแ้ ทนโดยชอบธรรมอื่น เป็ นผูม้ อบฉันทะ)
2.3 ถ้าผูม้ อบฉันทะเป็ นนิติบุคคล ต้องนาส่ งเอกสารดังต่อไปนี้
(1)

สาเนาเอกสารของกรรมการผูม้ ีอานาจของผูม้ อบฉันทะที่รับรองสาเนาถูกต้อง ได้แก่
- บัตรประจาตัวประชาชน หรื อ
- บัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อ
- หนังสื อเดินทาง (ในกรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) และ
(2) สาเนาหนังสื อรับรองของกระทรวงพาณิ ชย์ (หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาหรับนิ ติบุคคลต่างประเทศ) ที่รับรอง
สาเนาถูกต้อง โดยออกให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม
3. กรณี ผเู้ ข้าร่ วมประชุมมีการแก้ไขคานาหน้าชื่ อ ชื่อ ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
4. กรณี ผถู้ ือหุ ้นมอบฉันทะให้ประธานกรรมการหรื อกรรมการอิสระ ให้นาส่ งหนังสื อมอบฉันทะ พร้อมด้วยเอกสารตามข้อ 2.2
และ 2.3 ภายในวันที่ 5 เมษายน 2561 โดยใช้ซองจดหมายตอบรับที่แนบมาพร้ อมนี้
ธนาคารอาจผ่อนผันการยืน่ เอกสารดังกล่าวได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 4 เอกสารที่ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมจะต้องนามาในวันประชุม

