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เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัตใินการเข้าร่วมประชุม 
 

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง : 
 ผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย โปรดแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ 
 ผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบส าคญัประจ าตวัคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง 

หรือเอกสารท่ีใช้แทนหนงัสอืเดินทาง 
 กรณีมีการแก้ไขช่ือ-ช่ือสกลุ ต้องแสดงหลกัฐานรับรองการเปลีย่นแปลงดงักล่าว 

 
2. กรณีมอบฉันทะ 

 ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุม และออกเสียง
ลงคะแนนตามแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่แนบมาพร้อมนี ้

 ผู้มอบฉนัทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสยีงลงคะแนนแยกได้ในแตล่ะวาระของการประชุมว่าเห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยก าหนดไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะเพื่อให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนน
ตามความประสงค์ของผู้มอบฉนัทะ 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะสง่หนงัสอืมอบฉนัทะไว้ตอ่ประธานท่ีประชมุหรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานก่อน
เวลาประชมุ โดยกรอกข้อมลูและลงลายมือช่ือให้ครบถ้วน        หากมีการแก้ไข  หรือขีดลบข้อความที่ส าคญั 
ผู้มอบฉนัทะต้องลงนามก ากบัไว้ทกุแหง่ หนงัสอืมอบฉนัทะต้องติดอากรแสตมป์  20  บาท 

 
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 
 หนงัสอืมอบฉนัทะที่ได้กรอกข้อความถกูต้องชดัเจนและครบถ้วนแล้วทกุรายการ พร้อมลงลายมือช่ือของผู้มอบ

ฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย : ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบตัรประจ าตัว

ข้าราชการของผู้มอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ 
 กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว : ใบส าคญัประจ าตวัคนต่างด้าว หรือหนงัสือเดินทาง 

หรือเอกสารท่ีใช้แทนหนงัสอืเดินทาง พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ 
 กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคล: 

- นิติบคุคลสญัชาติไทย : ส าเนาหนงัสอืรับรองของกระทรวงพาณิชย์  หรือหนว่ยงานที่มีอ านาจรับรองที่ได้
ออกให้ไมเ่กิน 6 เดือน ซึง่รับรองความถกูต้องโดยบคุคลผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือของนิติบคุคลนัน้ๆ 
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล 
ซึง่รับรองความถกูต้องโดยกรรมการดงักลา่ว 

- นิติบคุคลสญัชาติตา่งด้าว : ส าเนาหนงัสอืส าคญัการจดัตัง้บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือ
ส าเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคล (Affidavit) โดยมีหนว่ยงานท่ีมีอ านาจรับรองหรือโนตารีพบัลคิ (Notary 
Public) ที่ได้ออกให้ไมเ่กิน  1  ปี 
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 กรณีผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก

และดูแลหุ้นและมอบให้ Custodian เป็นผู้ ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลกัฐานดังต่อไปนี ้
เพิ่มเติม 

- หนงัสอืมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศให้ Custodian เป็นผู้ด าเนินการลงนามใน
หนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

- หนงัสอืยืนยนัวา่ Custodian ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian  
ทัง้นี ้ เอกสารที่มิได้มต้ีนฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้
ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563  ถ้าผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ ถือหุ้นอาจ
เลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบ
ฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ออกเสยีงลงคะแนนแทนได้ ตามรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้    

 คณุนงนชุ    ดาวาสวุรรณ 
 กรรมการอิสระ 

  32/1  ถนนจรัญสนิทวงศ์ 
แขวงบางอ้อ   เขตบางพลดั 
กรุงเทพมหานคร  10700 

 ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ โปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะที่ได้จดัท าขึน้ 
และลงนามครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ที่กลา่วข้างต้น ไปยงัเลขานกุารบริษัท พร้อมเอกสารตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง
โดยสง่ไปยงับริษัทก่อนวนัท่ี  10  เมษายน  2563 

 ผู้ รับมอบฉนัทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชมุ จะต้องแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน/บตัรประจ าตวัข้าราชการ /
หนงัสอืเดินทาง (ส าหรับชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะเพื่อลงทะเบียน 

 
3. กรณีผู้ถอืหุ้นถงึแก่กรรม : ให้ผู้จดัการมรดกเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองหรือมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชมุ

แทน โดยจะต้องมีเอกสารค าสัง่ศาลแตง่ตัง้ให้เป็นผู้จดัการมรดก ซึง่ลงนามรับรองโดยผู้มีอ านาจ อายไุมเ่กิน 6 
เดือน ก่อนวนัประชมุมาแสดงเพิม่เติมด้วย 
 

4. กรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้เยาว์ : ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองหรือมอบฉนัทะ
ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชมุแทน โดยจะต้องน าส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย 

 
5. กรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ : ให้ผู้อนบุาลหรือผู้พิทกัษ์เข้าร่วมประชมุ

ด้วยตนเองหรือมอบฉนัทะให้ผู้อืน่เข้าร่วมประชมุแทน   โดยจะต้องมีเอกสารค าสัง่ศาลแตง่ตัง้ให้เป็นผู้อนบุาลหรือ
ผู้พิทกัษ์ ซึง่ลงนามรับรองโดยมีผู้มีอ านาจ อายไุมเ่กิน  6  เดือน กอ่นวนัประชมุมาแสดงเพิม่เตมิด้วย 
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การลงทะเบียน 

เจ้าหน้าที่บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนตัง้แตเ่วลา  08.30  น.  เป็นต้นไป 
 
การออกเสียงลงคะแนน 

1. การออกเสยีงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผย โดยให้นบัหุ้นหนึง่หุ้นมีเสยีงหนึง่เสยีงและมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
นัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

- ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสยีงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

- ในกรณีอื่นซึง่มีกฎหมาย และ/หรือข้อบงัคบับริษัทก าหนดไว้แตกตา่งจากกรณีปกติ ก็ให้ด าเนินการให้เป็นไป
ตามทีก่ าหนดนัน้ โดยประธานในท่ีประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุรับทราบก่อนการลงคะแนนในแตล่ะ
วาระดงักลา่ว 

2. การออกเสยีงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสยีงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉนัทะระบไุว้ใน
หนงัสอืมอบฉนัทะเทา่นัน้ 

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองใด ห้ามมใิห้ออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ และประธานในที่ประชมุอาจจะ
เชิญให้ผู้ถือหุ้นนัน้ออกนอกห้องประชมุชัว่คราวก็ได้ 

 
หมายเหตุ : บริษัท  เมืองไทย แคปปิตอล  จ ากดั (มหาชน)  ขอสงวนสทิธิในการรับลงทะเบียนส าหรับผู้ที่น าเอกสารมา
ไมค่รบถ้วนหรือลงทะเบียนลา่ช้า ภายหลงัจากการปิดประชมุ 


