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เง่ือนไข หลักเกณฑ์ และวธีิปฏบิัตใินการเข้าร่วมประชุม 
 

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง : 
 ผู้ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทย โปรดแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ 
 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบส าคญัประจ าตวัคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง 

หรือเอกสารท่ีใช้แทนหนงัสือเดนิทาง 
 กรณีมีการแก้ไขช่ือ-ช่ือสกลุ ต้องแสดงหลกัฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

 
2. กรณีมอบฉันทะ 

 ผู้ ถือหุ้ นท่ีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุม และออกเสียง
ลงคะแนนตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมาพร้อมนี ้

 ผู้มอบฉนัทะอาจแสดงความประสงค์ท่ีจะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแตล่ะวาระของการประชุมว่าเห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยก าหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพ่ือให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน
ตามความประสงค์ของผู้มอบฉนัทะ 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะสง่หนงัสือมอบฉนัทะไว้ต่อประธานท่ีประชุมหรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากประธานก่อน
เวลาประชุม โดยกรอกข้อมลูและลงลายมือช่ือให้ครบถ้วน        หากมีการแก้ไข  หรือขีดลบข้อความท่ีส าคญั 
ผู้มอบฉนัทะต้องลงนามก ากบัไว้ทกุแห่ง หนงัสือมอบฉนัทะต้องตดิอากรแสตมป์  20  บาท 

 
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 
 หนงัสือมอบฉันทะท่ีได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนแล้วทกุรายการ พร้อมลงลายมือช่ือของผู้มอบ

ฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัว

ข้าราชการของผู้มอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ 
 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว: ใบส าคัญประจ าตวัคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง 

หรือเอกสารท่ีใช้แทนหนงัสือเดนิทาง พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ 
 กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิตบิคุคล: 

- นิตบิคุคลสญัชาติไทย : ส าเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์  หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจรับรองท่ีได้
ออกให้ไมเ่กิน 6 เดือน ซึ่งรับรองความถกูต้องโดยบคุคลผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือของนิตบิคุคลนัน้ๆ 
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการของกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิตบิคุคล 
ซึ่งรับรองความถกูต้องโดยกรรมการดงักลา่ว 

- นิตบิคุคลสญัชาตติา่งด้าว : ส าเนาหนงัสือส าคญัการจัดตัง้บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือ
ส าเนาหนงัสือรับรองนิตบิคุคล (Affidavit) โดยมีหน่วยงานท่ีมีอ านาจรับรองหรือโนตารีพบัลคิ (Notary 
Public) ท่ีได้ออกให้ไมเ่กิน  1  ปี 
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 กรณีผู้ ถือหุ้ นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก
และดูแลหุ้ นและมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี ้
เพิม่เตมิ 

- หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ด าเนินการลงนามใน
หนงัสือมอบฉนัทะแทน 

- หนงัสือยืนยนัวา่ Custodian ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบธรุกิจ Custodian  
ทัง้นี ้ เอกสารท่ีมไิด้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้
ถือหุ้นหรือผู้แทนนิตบิคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 

 ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ถ้าผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง ผู้ ถือหุ้นอาจ
เลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบ
ฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้    

 ดร.โยธิน   อนาวลิ 
 กรรมการอิสระ 

  32/1  ถนนจรัญสนิทวงศ์ 
แขวงบางอ้อ   เขตบางพลดั 
กรุงเทพมหานคร  10700 

 ผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ โปรดสง่หนงัสือมอบฉนัทะท่ีได้จดัท าขึน้ 
และลงนามครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ท่ีกลา่วข้างต้น ไปยงัเลขานกุารบริษัท พร้อมเอกสารตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
โดยสง่ไปยงับริษัทก่อนวนัท่ี  17  เมษายน   2561 

 ผู้ รับมอบฉันทะท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน/บตัรประจ าตวัข้าราชการ /
หนงัสือเดนิทาง (ส าหรับชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะเพ่ือลงทะเบียน 

 
3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม : ให้ผู้จดัการมรดกเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองหรือมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุ

แทน โดยจะต้องมีเอกสารค าสัง่ศาลแตง่ตัง้ให้เป็นผู้จดัการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอ านาจ อายไุมเ่กิน 6 
เดือน ก่อนวนัประชมุมาแสดงเพิ่มเตมิด้วย 
 

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ : ให้บดิา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองหรือมอบฉนัทะ
ให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุแทน โดยจะต้องน าส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิม่เติมด้วย 

 
5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ : ให้ผู้อนบุาลหรือผู้พทิกัษ์เข้าร่วมประชมุ

ด้วยตนเองหรือมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุแทน   โดยจะต้องมีเอกสารค าสัง่ศาลแตง่ตัง้ให้เป็นผู้อนบุาลหรือ
ผู้พทิกัษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยมีผู้ มีอ านาจ อายไุมเ่กิน 6 เดือน ก่อนวนัประชมุมาแสดงเพิม่เตมิด้วย 
 

การลงทะเบียน 

เจ้าหน้าท่ีบริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนตัง้แตเ่วลา  08.30  น.  เป็นต้นไป 
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การออกเสียงลงคะแนน 

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผย โดยให้นบัหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมตขิองท่ีประชมุผู้ถือหุ้น
นัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี  ้

- ในกรณีปกต ิ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิม่ขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

- ในกรณีอ่ืนซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือข้อบงัคบับริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกต ิ ก็ให้ด าเนินการให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนดนัน้ โดยประธานในท่ีประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละ
วาระดงักลา่ว 

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู้มอบฉนัทะระบไุว้ใน
หนงัสือมอบฉนัทะเท่านัน้ 

3. ผู้ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสียเป็นพเิศษในเร่ืองใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ และประธานในท่ีประชมุอาจจะ
เชิญให้ผู้ถือหุ้นนัน้ออกนอกห้องประชมุชัว่คราวก็ได้ 

 
หมายเหตุ : บริษัท  เมืองไทย ลสิซิ่ง จ ากดั (มหาชน)  ขอสงวนสทิธิในการรับลงทะเบียนส าหรับผู้ ท่ีน าเอกสารมาไม่
ครบถ้วน  หรือลงทะเบียนลา่ช้า  ภายหลงัจากการปิดประชมุ 




