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 ค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบยีน การมอบฉันทะ เอกสารหลักฐาน 

ทีผู้่เข้าร่วมประชุมต้องน ามาแสดงในวันประชุม และการออกคะแนนเสียง 

บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

การลงทะเบยีน  

บริษัทเปิดใหผู้ถื้อหุน้และ/หรือผูร้บัมอบฉนัทะลงทะเบียนเพื่อเขา้รว่มประชุมได้ตัง้แต่เวลา 11.30 น. ของวนัจนัทรท์ี่ 
20 เมษายน 2563  ณ หอ้งประชุม เทียร่า ชั้น 3 โรงแรมเมเปิล บางนา เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร ์แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 ตามแผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุ สิง่ที่สง่มาดว้ย 13  

การมอบฉันทะ  

กรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้ับบุคคลอื่นเขา้ประชุมและ
ออกเสยีงแทนตนได ้โดยบรษัิทไดจ้ดัใหม้ีหนงัสอืมอบฉนัทะ 2 แบบ คือ หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. และแบบ ข. ตามแบบที่กรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนด ตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 7  

วิธีการมอบฉนัทะสามารถด าเนินการได ้ดงันี ้ 

1. ผูถื้อหุน้ทั่วไป ใหเ้ลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียวเท่านัน้ โดย
บรษัิทแนะน าใหใ้ชห้นงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. และระบกุารออกเสยีงในแตล่ะระเบียบวาระ  

2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ร ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการออกเสยีงลงคะแนนได ้ 

3. ผูถื้อหุน้สามารถเลอืกมอบฉนัทะใหบ้คุคลใดบคุคลหนึง่ตามความประสงค ์หรอืมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ
ของบรษัิท ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 9.  

4. หากผูถื้อหุน้เลือกมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัท บริษัทขอแนะน าใหใ้ชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ข. 
และระบกุารออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ และสง่หนงัสือมอบฉนัทะพรอ้มเอกสารประกอบการ
มอบฉนัทะมายงั ส านกังานใหญ่ บรษัิท มิตรสบิ ลสิซิ่ง จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 895-6 หมูท่ี่ 5 ถนน ศรนีครนิทร ์
ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 โดยเพื่อความสะดวกในการตรวจ
เอกสาร บรษัิทขอความรว่มมือโปรดสง่เอกสารใหถ้ึงบรษัิทภายในวนัพฤหสับดีที่ 12 เมษายน 2563 

5. ผูถื้อหุน้กรอกขอ้ความในหนงัสอืมอบฉนัทะใหถ้กูตอ้งและชดัเจน และใหผู้ถื้อหุน้ (ผูม้อบฉนัทะ) และผูร้บัมอบ
ฉันทะลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะ และปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขีดฆ่าลงวนัที่ที่ท  า
หนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว  

6. ใหผู้ร้บัมอบฉันทะแสดงหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไวใ้นส่วนของ
เอกสารที่ต้องน ามาแสดงในวันประชุม ณ สถานท่ีลงทะเบียนส าหรบัผูร้บัมอบฉนัทะในวนัประชมุ 



 สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 

เอกสารที่ตอ้งน ามาแสดงในวนัประชุม  

ผู้ถอืหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา  
1. กรณีผูถื้อหุน้มารว่มประชมุดว้ยตนเอง 

ใหแ้สดงบัตรประจ าตวัประชาชน หรือบัตรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ตา่งประเทศ) ที่ยงัไมห่มดอาย ุและหากมีการเปลีย่นช่ือ – นามสกลุ ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย  

2. กรณีที่มีการมอบฉนัทะ : ใหแ้สดง 

1) หนงัสือมอบฉันทะที่กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูถื้อหุน้ (ผูม้อบฉันทะ) ผูร้บัมอบ
ฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้  

2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ตา่งประเทศ) ที่ยงัไมห่มดอายขุองผูม้อบฉนัทะ ซึง่ผูถื้อหุน้ (ผูม้อบฉนัทะ) ไดล้งลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง
แลว้  

3) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวขา้ราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ตา่งประเทศ) ที่ยงัไมห่มดอายขุองผูร้บัมอบฉนัทะ  

ผู้ถอืหุ้นที่เป็นนิติบุคคลไทย  

1. กรณีผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคลมารว่มประชมุดว้ยตนเอง : ใหแ้สดง  

1) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอายุ ของผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล ซึ่งไดล้งลายมือช่ือรบัรองส าเนาถูกตอ้ง
แลว้  

2) ส าเนาหนงัสือรบัรองของนิติบคุคลจากกระทรวงพาณิชย์ (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ที่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ี
อ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบอ านาจมี
อ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้  

2. กรณีที่มีการมอบฉนัทะ : ใหแ้สดง  

1) หนงัสอืมอบฉนัทะซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูถื้อหุน้ (ผูม้อบฉนัทะ) และผูร้บั
มอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้  

2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอายุ ของผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบุคคล และผูร้บัมอบฉันทะซึ่งไดล้งลายมือช่ือ
รบัรองส าเนาถกูตอ้งแลว้  

3) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวขา้ราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ตา่งประเทศ) ที่ยงัไมห่มดอายขุองผูร้บัมอบฉนัทะ  

4) ส าเนาหนงัสือรบัรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ (มีอายไุม่เกิน 1 ปี) ที่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ี
อ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสอืมอบอ านาจมี
อานาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้  
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หลักเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 

วาระทั่วไป 

1. การออกเสยีงลงคะแนนแตล่ะวาระใหน้บัหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุน้ ซึง่ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งออกเสยีงลงคะแนน
เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็น
บางสว่นได ้

2. ในกรณีมอบฉนัทะ 

1) ผูร้บัมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูม้อบฉันทะระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะเท่านัน้ การออก
เสยีงลงคะแนนของผูร้บัมอบฉนัทะวาระใด ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถื้อวา่การออกเสยีง
ลงคะแนนนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมถื่อเป็นการออกเสยีงลงคะแนนของผูถื้อหุน้ 

2) หากผูม้อบฉนัทะไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะหรอืระบุ
ไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนงัสือมอบ
ฉนัทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรอืเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ผูร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและ
ออกเสยีงลงคะแนนแทนไดต้ามที่เห็นสมควร 

วาระเลือกตั้งกรรมการ 

ส าหรบัวาระการเลือกตัง้กรรมการตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 17 ก าหนดใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่ (1) หุน้ตอ่หนึง่ (1) เสยีง 

2. ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตามขอ้ 1 เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือ
หลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีที่เลือกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ไม่สามารถแบ่งการออกเสีย ง
ลงคะแนนเป็นบางสว่นได ้

3. บคุคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ี
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทา่กนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

วาระค่าตอบแทนกรรมการ 

ส าหรบัวาระก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ตามขอ้บงัคบับรษัิท ขอ้. 23 ก าหนดมติลงคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองใน
สาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 
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วาระการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จัดสรรหุน้เพิ่มทุน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4. 

ส าหรบัวาระเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 36 ก าหนดมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ใหถื้อ
คะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม 

ประธานที่ประชมุหรือเจา้หนา้ที่จะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงใหท้ี่ประชมุทราบ ซึ่งเป็นการใชว้ิธีการนบั
คะแนนเสยีงแบบ 1 หุน้ ตอ่ 1 เสยีง โดยมีแนวทางดงันี ้

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ โดยจะมีการ
สอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผูถื้อหุน้ท่านใด เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดยใหผู้ถื้อหุน้หรอื
ผูร้บัมอบฉนัทะมีความเห็นเพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่  

2. เจา้หนา้ที่จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ที่ประสงค์ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่
ละวาระท่ีไดท้ าเครือ่งหมายไวใ้นบตัรยืนยนัการลงคะแนนท่ีบรษัิทไดแ้จกใหเ้มื่อลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุโดย
จะน าคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงดงักลา่ว ไปหกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดที่เขา้รว่มประชมุ 
สว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที่ลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระนัน้ๆ 

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

เจา้หนา้ที่จะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระดว้ยระบบ Barcode จากบตัรยืนยนัการออกเสียงลงคะแนนที่ผูถื้อหุน้หรือ
ผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงไดท้ าเครื่องหมายไวแ้ละจะแจง้ผลการนบัคะแนนใหท้ี่ประชุมทราบทกุวาระ
ก่อนเสรจ็สิน้การประชมุ 

 
 


