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ข้อปฎิบัติส าหรับการเข้าประชมุผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 
 

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัทภายใน 
วันที่ 18 เมษายน 2565 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายช่ือผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link ส าหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้
งานไปยังอีเมล์ที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม  

 

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้ถือหุ้นท่ีต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธสี่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์ 

2. ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธสี่งข้อมูลทางเวปไซต์ หรือ QR Code  

วิธีท่ี 1. ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mai หรือไปรษณีย์  

1.1 โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่แนบมาด้วย 6) 

โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล์ (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน ส าหรับใช้ในการ

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ  

1.2      แนบส าเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพ่ือยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม (E-AGM) 
 

   ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 
 

• กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

- ส าเนาเอกสารแสดงตนทีร่าชการออกให้ท่ียังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัว

ราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณมีีการเปลี่ยนแปลงช่ือ-สกุล ขอให้ผู้ถือ หุ้นแนบ

หลักฐานประกอบด้วย 

• กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ

ลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และตดิอากรครบถ้วนแลว้ 

- ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัว

ข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือ

ช่ือรับรองส าเนา ถูกต้องของผู้มอบฉันทะ 

- ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รบัมอบฉันทะ เช่นส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาบตัรประจ าตัว

ข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือ

ช่ือรับรองส าเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ 

 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 

• กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ 

(E-AGM) 

- ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้  

ถือหุ้นซึ่ง รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

- ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่นส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนา

บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ

และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 
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• กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน  และลง

ลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว 

- ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

- ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่นส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาบัตร 

ประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลง

ลายมือช่ือรับรอง ส าเนาถูกต้อง 

- ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น 
   

** กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้อง  

แสดงเอกสารค าแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองค าแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอ านาจลงนาม  ผูกพันนิติบุคคลนั้น 

(ในกรณีเป็นนิติบุคคล) 
 

1.3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสาร

ประกอบต่าง ๆ (ข้อ2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565 

- ช่องทาง E-Mail   : sec_com@mitsibleasing.com 

- ช่องทางไปรษณีย์ : บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 895-6 หมู่ 5 

      ถ.ศรีนครินทร์ ต.ส าโรงหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 
- ช่องทางหน้าเว็บไซต์ : www.mitsibleasing.com 

วิธีที่ 2 ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางเว็บไซต์ หรือ QR Code โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียน
ผ่าน QR Code ได้ต้ังแต่วันที ่28 มีนาคม 2565 ถึง วันที่ 22 เมษายน 2565 

 

Scan QR Code เข้าไปที ่Link 
 http://www.mitsibleasing.com/การประชุมผู้ถือหุ้น/ 

 
 

 

ขั้นตอนการกรอกข้อมลูการลงทะเบียน 

2.1 กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น 

• เลขท่ีบัญชีผู้ถือหลักทรัพย์ 

• ช่ือ (ไม่ต้องระบุค าน าหน้า) หากผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ไม่ต้องกรอกข้อมูลในช่องนี้ 

• นามสกุล (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ให้ใส่ชื่อนิติบุคคลในช่องนามสกุล) 

• เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

mailto:sec_com@mitsibleasing.com
http://www.mitsibleasing.com/
http://www.mitsibleasing.com/การประชุมผู้ถือหุ้น/
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• แนบไฟล์หนังสือรับรองบริษัท (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล)  

• เลือกยอมรับเงื่อนไข และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 

• กด “ยืนยัน”  

2.2 ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจ านวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น 

• ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 

• Email เพื่อรับ Link ส าหรับเข้าร่วมประชุม 

• เบอร์โทรศัพท์มือถือ 

• เลือกประเภทการเข้าร่วมประชุม 

i. เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน E-AGM 

ii. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM 

iii. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ 

• กด “ถัดไป 

• กรณี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
บันทึกรูปถ่ายผู้ถือหุ้น 
1.1 กดอนุญาตยอมรับให้เว็บไซต์เข้าถึงกล้องถ่ายรูป กดยอมรับ (Allow)  

1.2 ถ่ายรูปบัตรประจ าตัวประชาชนเต็มใบ  

• กด “ถ่ายภาพ” 

• กด “บันทึก” 

• กรณีที่ต้องการถ่ายอีกครั้ง กรุณากดปุ่ม “ลองใหม่” 

1.3 ถ่ายรูปผู้ถือหุ้นพร้อมถือบัตรประจ าตัวประชาชน (ตามรูปตัวอย่างที่ปรากฏ) 

• กด “ถ่ายภาพ” 

• กด “บันทึก” 

• กรณีที่ต้องการถ่ายอีกครั้ง กรุณากดปุ่ม “ลองใหม่” 

1.4 กด “ถัดไป” 

1.5 ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบช่ือ นามสกุล และจ านวนหุ้นอีกครั้ง 

1.6 กด “เสร็จสิ้น” 

• กรณี มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM 
1. บันทึกรูปถ่ายข้อมูลผู้ถือหุ้น (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) 

2. บันทึกข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ 

a. ช่ือ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย) 

b. ช่ือ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ) 

c. แนบไฟล์ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ 

d. แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบถ้วน 

e. กด “ถัดไป” 

3. กด “ถัดไป”  

4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบช่ือ นามสกุล และจ านวนหุ้นอีกครั้ง 
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5. กด “เสร็จสิ้น” 

• กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ 
1. บันทึกรูปถ่ายข้อมูลผู้ถือหุ้น (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) 

2. แนบแบบฟอร์มมอบฉันทะ ท่ีกรอกข้อมูลและลงลายมือครบถ้วน 

3. กด “ถัดไป”  

4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบช่ือ นามสกุล และจ านวนหุ้นอีกครั้ง กด “เสร็จสิ้น 

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ  E-

Mail จ านวน 2 ฉบับจากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link ส าหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งาน

ระบบ ก่อนวันประชุม 3 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail 

ดังกล่าวภายใน วันที่  21 เมษายน 2565 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที 

2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์  / โน๊ตบุ๊ค (Notebook) / 

แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัทพ์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเตอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเตอร์เน็ต

บ้านพ้ืนฐาน  

** หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดต้ังโปรแกรม Zoom 
Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซ่ึงสามารถ download ได้ดังนี้ 
 

ระบบ iOS ระบบ Android 

  

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307 https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings 
 

 
3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลา

ประชุมเท่าน้ัน  

4. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขท่ีบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น 

5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองด

ออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดย

ทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย) 

6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 

ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน 

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
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** การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุม
ในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท ** 
กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ  

ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่น

เข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่แนบมาด้วย 7)  

โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้ก าหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบให้บริษัท 

ภายในวันท่ี 18 เมษายน 2565 บริษัทระบุวันเวลาให้ชัดเจนผ่านช่องทางต่อไปนี้ 

• ทาง e-mail     :  sec_com@mitsibleasing.com   

• ช่องทางไปรณีย์ :  เลขานุการบริษทั บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 895-6 หมู่ 5 
                       ถ.ศรีนครินทร์ ต.ส าโรงหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 

** หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะท าการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้

ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 

เพียงอย่างใดอย่างหน่ึงเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ 

1.3 การส่งค าแนะน าหรือค าถามเกี่ยวข้องกับธุรกจิ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซ่ึงจะ  
พิจารณาในการประชุม(E-AGM) 
กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งค าแนะน าหรือค าถามต่าง ๆ สามารถกระท าได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้ 

1.3.1 ส่งค าแนะน าหรือค าถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 

• ทาง e-mail       :   sec_com@mitsibleasing.com   

• โทรศัพท์           :   02-743-8787 ต่อ 902 (ฝ่ายเลขานุการบริษทั) 

• ช่องทางไปรณีย์   :  เลขานุการบรษิัท บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 895-6 หมู่ 5 
                                  ถ.ศรีนครินทร์ ต.ส าโรงหนือ อ.เมือง จ.สมทุรปราการ 10270 

1.3.2 ส่งค าแนะน าหรือค าถามระหว่างการประชุม ส าหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุ

ช่ือและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่ง

ค าแนะน าหรือค าถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งค าแนะน าและค าถามระหว่างประชุม ดังน้ี 

• ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)  

• ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง 

หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งค าเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนา

เสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมล์ของผู้เข้าร่วมประชุม) 

 ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัทที่เบอร์ 
02-743-8787 ต่อ 902 เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น 

2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีทีย่ืนยันตวัตนอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วนแล้ว ตดิต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ตามเบอรโ์ทรศพัท์ท่ีระบไุว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไป
ให้ท่าน 
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