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ที่ MITSIB001/2563 
       วนัท่ี 27 มีนาคม 2563 

เรือ่ง     ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 

เรยีน    ทา่นผูถื้อหุน้ บรษัิท มิตรสบิ ลสิซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ที่สง่มาดว้ย 
1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 ซึง่ประชมุเมื่อ วนัท่ี 26 เมษายน 2562 
2. รายงานประจ าปี 2562 และงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิน้สุด ณ วันที่ 31 

ธนัวาคม 2562 และรายงานของผูส้อบบญัชี (ในรูปแบบ QR Code) 
3. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) 
4. ขอ้มลูกรรมการที่ไดร้บัการเสนอช่ือใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เลือกตัง้แทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตาม

วาระ 
5. ขอ้มลูคา่ตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชดุยอ่ยของบรษัิทฯ ประจ าปี 2563 
6. แบบฟอรม์ลงทะเบียน (โปรดน ามาในวนัประชมุ) 
7. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. (ทั่วไป) และแบบ ข. (แบบก าหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจน) 
8. ขอ้มลูกรรมการอิสระ และนิยามกรรมการอิสระส าหรบัมอบฉนัทะ 
9. ค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารหลกัฐานที่ผูเ้ขา้รว่มประชุมตอ้งน ามาแสดงในวนัประชุม 

และการออกคะแนนเสยีง 
10. ขอ้บงัคบับรษัิทในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
11. แบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจ าปี 2562 แบบรูปเลม่ 
12. แนวปฏิบตัิตนส าหรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้กรณีการแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม ่2019 

(“COVID-19”) 
13. แผนท่ีสถานท่ีประชมุ โรงแรมเมเปิล บางนา กรุงเทพมหานคร 
14. การใชร้หสัคิวอาร ์(QR Code) ส าหรบัดาวนโ์หลดรายงานประจ าปี 2562 

 ดว้ยคณะกรรมการบริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2563 มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวันจันทร์ ที่  20 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น 
ณ หอ้งประชุมเทียรา่ ชัน้ 3 โรงแรมเมเปิล บางนา เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร ์แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
เพื่อพิจารณาเรือ่งตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้ 

ระเบียบวาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล บริษัทฯ จดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2562 โดยไดจ้ดัท า
รายงานการประชุมเพื่อบนัทึกความคิดเห็นของผูเ้ขา้รว่มประชุม และมติของที่ประชุมไว้ ตามที่ปรากฎในส าเนารายงานการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 สิ่งที่สง่มาดว้ย 1 พรอ้มทัง้ไดแ้จง้ผลการประชุมใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งทราบและน าสง่ส าเนา
รายงานการประชมุดงักลา่วตอ่กระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

บริษทั มติรสิบ ลสิซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) 
เลขท่ี 895-6 หมู่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ต.ส ำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปรำกำร  จ.สมุทรปรำกำร  10270 
โทร. 0-2743-8787   แฟ็กซ์ 0-2743-8783   เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี 0107560000168   www.mitsibleasing.com 



หนา้ 2 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาแลว้เห็นวา่ รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 ซึง่ได้
จัดประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ไดม้ีการบันทึกไวอ้ย่างถูกตอ้ง และครบถ้วนตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

การลงมต ิ ระเบียบวาระนีต้อ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด 
  วันที่ 31 ธันวาคม 2562  

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 37 ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พึงรบัทราบ
รายงานของคณะกรรมการบรษัิทเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ในรอบปีที่ผา่นมา บรษัิทฯ จึงไดส้รุปผลการด าเนินงาน 
และการเปลีย่นแปลงที่ส  าคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ที่ผา่นมา โดยรายละเอียดปรากฎ
ในรายงานประจ าปี 2562 และงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ สิน้สดุวนัที่  31 ธันวาคม 2562 และรายงาน
ของผูส้อบบญัชี (ในรูปแบบ QR Code) สิง่ที่สง่มาดว้ย 2  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการ
ด าเนินงานของบรษัิทฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562   

การลงมต ิ ระเบียบวาระนี ้เป็นระเบยีบวาระเพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงมตจิากทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มี
การแกไ้ขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ”) และขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 40 ซึง่ก าหนดใหค้ณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการท า 
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามญั 
ผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ  
 โดยส าหรบัรอบปีบัญชี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไดม้ีการจัดท างบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไร
ขาดทุน เบ็ ด เสร็ จ  พร้อมทั้ง ร ายงานของผู้สอบบัญ ชี  ซึ่ ง ได้ผ่ านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญ ชี รับอนุญาต  
ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั (“KPMG”) และไดผ้่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ รวมทัง้
ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแลว้ เมื่อวนัที่  24 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงาน
ประจ าปี 2562 และงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และรายงานของ
ผูส้อบบญัชี (ในรูปแบบ QR Code) สิง่ที่สง่มาดว้ย 2 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและสอบทานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562  ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี 
ของ KPMG แลว้ เห็นสมควรใหค้ณะกรรมการบรษัิทเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ 

การลงมติ ระเบียบวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 



หนา้ 3 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็น                         
ผูพ้ิจารณาจดัสรรก าไร และตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 46 ที่ก าหนดใหบ้รษัิทฯ 
ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทนุส ารองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุ
สะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละสิบ (10) ของทนุจดทะบียน ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบายจ่าย
ปันผลในอตัราไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบคุคล และทนุส ารองตามกฎหมายในแตล่ะปี  
 ในปี 2562 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานของบริษัท 67,659,685 บาท บริษัทฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรเงินก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 3,382,984 บาท (ไม่นอ้ยกวา่ในอตัรารอ้ยละ 5 
ของก าไรสทุธิ) และอนมุตัิจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิท พรอ้มก าหนดวนัจ่ายเงินปันผล โดยจ่ายปันผล
เป็นหุน้สามญัของบริษัท จ านวน 47,642,858 หุน้ มลูค่าที่ตราไว ้0.50 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรา 14 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล 
คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญัในอตัราหุน้ละ 0.03571 รวมเป็นมลูคา่ทัง้สิน้ 23,821,434 บาท และจ่ายเงินปันผลเป็น
เงินสดในอตัราหุน้ละ 0.00397 บาทต่อหุน้ คิดเป็นจ านวนทัง้สิน้ 2,646,847 บาท รวมเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 26,468,281 บาท คิด
เป็นอตัราหุน้ละ 0.03968 บาทตอ่หุน้ ในกรณีที่มีเศษของหุน้จากการค านวณการจดัสรรหุน้ปันผลดงักลา่ว บรษัิทจะตดัเศษหุน้
ดงักลา่วทิง้ และจ่ายชดเชยเป็นเงินใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทา่นนัน้ในอตัรา 0.03571 บาทตอ่หุน้ 
 ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วใหจ้่ายแก่ผูถื้อหุน้ตามที่ปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูม้ีสิทธิรบัเงินปันผล 
(Record Date) ในวนัองัคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 โดยบริษัทฯ จะขึน้เครื่องหมาย XD ในวนัพฤหสับดีที่ 30 เมษายน 2563 
และก าหนดการจ่ายเงินปันผลในวนัองัคารที ่19 พฤษภาคม 2563 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาจดัสรร
ก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2562 และอนมุตัิใหจ้่ายเงินปันผลประจ าปี ดงันี ้

1. อนุมัติการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 3,382,984 บาท (ไม่นอ้ยกว่าในอัตรารอ้ยละ 5 ของ 
ก าไรสทุธิ)  

2. อนุมตัิจ่ายปันผลประจ าปี 2562 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัทัง้หมดจ านวน 47,642,858 หุน้ มูลค่าที่ตราไว ้0.50 
บาทใหแ้ก่ ผูถื้อหุน้ในอตัรา 14 หุน้เดิมตอ่ 1 หุน้ปันผล คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญัในอตัราหุน้ละ 
0.03571 รวมเป็นมูลค่า 23,821,434 บาท และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.00397 บาทต่อหุน้ 
คิดเป็นจ านวน 2,646,847 บาท รวมเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 26,468,281 บาท คิดเป็นอตัราหุน้ละ 0.03968 บาท 
ตอ่หุน้ ในกรณีที่มีเศษของหุน้จากการค านวณการจดัสรรหุน้ปันผลดงักลา่ว บรษัิทฯ จะตดัเศษหุน้ดงักลา่วทิง้ 
และจ่ายชดเชยเป็นเงินใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทา่นนัน้ในอตัรา 0.03571 บาทตอ่หุน้ 

 ทัง้นี ้บริษัทฯ ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิรบัปันผล (Record Date) เพื่อสิทธิในการรบัปันผลในวนัองัคารที่ 5 
พฤษภาคม 2563 และก าหนดจ่ายปันผลในวนัองัคารที่ 19 พฤษภาคม 2563    

การลงมติ ระเบียบวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ซึง่มาประชมุและออก
เสยีงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 333,500,000 บาท เป็น 357,321,429 บาท
และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล สืบเนื่องจากระเบียบวาระที่ 4 ซึ่งมีการพิจารณาอนมุตัิใหจ้่ายปันผลเป็นหุน้สามญัใหก้บัผูถื้อหุน้
เดิมของบริษัทฯ ในอตัรา 14 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล เป็นจ านวนหุน้ทัง้สิน้ไม่เกิน 47,642,858 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 
บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญัในอตัราหุน้ละ 0.03571 บาท จึงเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ
การเพิ่มทนุและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ ดงันี ้
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1. เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจ านวน 47,642,858 หุน้ จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 333,500,000 
บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 667,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เป็นทนุจดทะเบียน
จ านวน 357,321,429 บาท แบ่งออกเป็น 714,642,858 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท โดยการออกหุน้สามญั
เพิ่มทุนจ านวน 47,642,858 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้สามญัปันผลของ
บรษัิทฯ 

2. จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ จ านวน 47,642,858 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรบัการ
จ่ายหุน้สามญัปันผลของบรษัิทฯ คิดเป็นการจ่ายหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.03571 บาท 

 ทัง้นี ้รายละเอียดการเพิ่มทนุ ปรากฎตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) สิง่ที่สง่มาดว้ย 3 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิเพิ่มทุน  
จดทะเบียนของบรษัิทฯ อีกจ านวน 47,642,858 หุน้ จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 333,500,000 บาท แบง่ออกเป็นหุน้สามญั
จ านวน 667,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 357,321,429 บาท แบ่งออกเป็น 
714,642,858 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท และเสนอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจ านวน 
47,642,858 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรบัการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญั 

การลงมติ ระเบียบวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการ 
เพิ่มทุนจดทะเบียน 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เนื่องจากบริษัทฯ ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจ านวน  23,821,429 บาท 
จากทนุจดทะเบียนปัจจุบนัจ านวน 333,500,000 บาท  เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 357,321,429 บาท โดยการออกหุน้สามญั
เพิ่มทุนจ านวน 47,642,858 หุน้ มูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
ดงันัน้ บริษัทฯ จึงตอ้งด าเนินการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4 เรื่องทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนดงักล่าว จึงเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4. โดยให้
ยกเลกิขอ้ความเดิม และใหใ้ชข้อ้ความต่อไปนีแ้ทน 

“ขอ้ 4.  ทนุจดทะเบียนจ านวน  357,321,429 บาท  (สามรอ้ยหา้สบิเจ็ดลา้นสามแสนสองหมื่นหนึง่พนัสีร่อ้ยยี่สบิเกา้บาท) 
 แบง่ออกเป็น  714,642,858 หุน้  (เจ็ดรอ้ยสบิสีล่า้นหกแสนสีห่มื่นสองพนัแปดรอ้ยหา้สบิแปดหุน้) 
 มลูคา่หุน้ละ               0.50  บาท  (หา้สบิสตางค)์ 
 โดยแบง่ออกเป็น  
 หุน้สามญั  714,642,858 หุน้ (เจ็ดรอ้ยสบิสีล่า้นหกแสนสีห่มื่นสองพนัแปดรอ้ยหา้สบิแปดหุน้)
 หุน้บรุมิสทิธิ                    - หุน้  (-)” 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ
แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียด
ดงักล่าวขา้งตน้ทกุประการ ทัง้นี ้ใหบุ้คคลที่กรรมการผูจ้ดัการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิที่กรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยม์ีอ  านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค า หรือด าเนินการใดๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนาย
ทะเบียน 
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การลงมติ ระเบียบวาระนี ้ตอ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมตัิการเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกจากต าแหน่งตามวาระในปี 2563 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อใหส้อดคลอ้งขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 16 ก าหนดใหค้ณะกรรมการบรษัิทมีจ านวนไมน่อ้ยกวา่ 
5 คน และตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 18 ก าหนดไวว้า่ในการประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถา้จ านวนกรรม
การจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพน้จากต าแหนง่ 
อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกได้ กรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจากจดทะเบียน
บริษัทฯ นัน้ ใหจ้บัสลากกนั สว่นปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที่อยูใ่นต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหนง่ โดยในการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ของบรษัิทฯ มีกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ จ านวน 3 ทา่น ไดแ้ก่ 

1. รศ. ศรณัย ์          ชเูกียรต ิ              กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายณชัชา           ยงคส์งวนชยั       กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 
3. นายอรรถสทิธ์ิ      มั่งมี                    กรรมการ 

 ทั้งนี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาจากความเหมาะสม คุณสมบัติ คุณวุฒิ 
ประสบการณ์ ทักษะ ความเช่ียวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจ านวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทตลอดจน
ประสิทธิภาพและผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแลว้เห็นว่า กรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหนง่ตาม
วาระทัง้ 3 ท่านดงักลา่ว มีคณุสมบตัิครบถว้นและเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมา กรรมการ
ทกุทา่นปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการไดเ้ป็นอยา่งดีและมีประสทิธิภาพ 
 นอกจากนีไ้ด้พิจารณาเพิ่มเติมถึงคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
ของ รศ. ศรณัย ์ ชูเกียรติ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่เก่ียวขอ้ง และตามหลกัการก ากับดูแลกิ จการที่ด ี
ส าหรบับริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และมีความเห็นว่า  
รศ. ศรัณย์  ชูเกียรติ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศและหลักเกณฑ์ที่เ ก่ียวข้อง  อีกทั้งยังมี
ประสบการณแ์ละความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น อนัเป็นประโยชนต์อ่การประชุมธุรกิจของบรษัิทอยา่งยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใหข้อ้เสนอแนะตา่งๆ  เก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิทฯ ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 
 โดยรายละเอยีดขอ้มูลกรรมการที่ไดร้บัการเสนอช่ือใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เลือกตัง้แทนกรรมการที่ออกจาก
ต าแหนง่ตามวาระ ปรากฎตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 4 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี ้ เห็นชอบกับข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องดว้ยกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่านดังกล่าว 
มีคุณสมบตัิครบถว้นและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านปฏิบตัิหนา้ที่
กรรมการไดเ้ป็นอยา่งดีและมีประสทิธิภาพ นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาแลว้วา่ รศ. ศรณัย ์ ชเูกียรติ คณุสมบตัิ
การเป็นกรรมการอิสระครบถว้นตามประกาศและหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง อีกทัง้ยงัมีประสบการณแ์ละความเช่ียวชาญเฉพาะ
ดา้น อนัเป็นประโยชนต์่อการประชุมธุรกิจของบริษัทอย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ  
เก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ ไดอ้ย่างเป็นอิสระ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการเลอืกตัง้
กรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการของบรษัิทฯ ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ดงันี ้ 
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รายชื่อกรรมการ ประเภท หมายเหตุ 
1. รศ. ศรณัย ์  ชเูกียรต ิ        กรรมการอิสระ เสนอกลบัเขา้ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ 
2. นายณชัชา   ยงคส์งวนชยั กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร เสนอกลบัเขา้ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ 
นายอรรถสทิธ์ิ  มั่งมี       กรรมการ เสนอกลบัเขา้ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ 

การลงมติ ระเบียบวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ มาตรา 90 ที่ก าหนดใหก้ารจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติ
ของที่ประชุมผูถื้อหุน้ และขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 23 ซึ่งก าหนดใหก้รรมการมีสิทธิไดร้บัคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงิน
รางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่นตามขอ้บงัคบัหรือตามมติที่ประชุมผูถื้อหุน้จะ
พิจารณา ซึ่งอาจ าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางหลกัเกณฑ ์และก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรือจะผลตลอดไปจนกว่าจะมีไดม้ี
การเปลีย่นแปลงก็ได ้

 ส าหรบัปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
และกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยค านึงถึงความเหมาะสมกบัภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการและบริษัทใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทัง้ไดพ้ิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัท เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมยิ่งขึน้  
จึงเห็นควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ โดยก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ
กรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ ส าหรบัปี 2563 เป็นวงเงินไมเ่กิน 3,000,000 บาท (สามลา้นบาท) โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงิน ประกอบดว้ย 

 1. กรรมการและกรรมการอิสระจะไดร้บัคา่ตอบแทนในรูปแบบของเบีย้ประชมุ สว่นกรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารจะ
ไดร้บัเฉพาะคา่ตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน โบนสั และเงินส ารองเลีย้งชีพพนกังาน  

 2. คา่ตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย มีรายละเอียดดงันี ้
     2.1 คา่เบีย้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้/วิสามญัผูถื้อหุน้ไดร้บัคา่ตอบแทนในแตล่ะครัง้ที่มาประชมุ 

- ประธานกรรมการ 40,000 บาท/ครัง้  
- กรรมการ 25,000 บาท/คน/ครัง้  

2.2 คา่เบีย้ประชมุกรรมการไดร้บัคา่ตอบแทนในแตล่ะครัง้ที่มาประชมุ 
- ประธานกรรมการ 40,000 บาท/ครัง้  
- กรรมการ 25,000 บาท/คน/ครัง้  

  2.3 คา่เบีย้ประชมุกรรมการชดุยอ่ย (คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง,  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน) จะไดร้บัคา่ตอบแทนในแตล่ะครัง้ที่มาประชมุ 

- ประธานกรรมการ 30,000 บาท/ครัง้  
- กรรมการ 20,000 บาท/คน/ครัง้ 

ขอ้มลูเปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ  

คณะกรรมการ 
ปี 2562 

บาท/คร้ังทีป่ระชุม 
ปี 2563 (ปีที่เสนอ) 
บาท/คร้ังทีป่ระชุม 

 การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น/วิสามัญผู้ถอืหุ้น 
  ประธานกรรมการ - 40,000 
  กรรมการ - 25,000 
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คณะกรรมการ 
ปี 2562 

บาท/คร้ังทีป่ระชุม 
ปี 2563 (ปีที่เสนอ) 
บาท/คร้ังทีป่ระชุม 

 คณะกรรมการบริษัท 
         ประธานกรรมการ 40,000 40,000 

กรรมการ 15,000 25,000 
 คณะกรรมการตรวจสอบ 
      ประธานกรรมการ   30,000 30,000 
   กรรมการ 20,000 20,000 

 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
      ประธานกรรมการ - 30,000 
      กรรมการ - 20,000 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
     ประธานกรรมการ - 30,000 
      กรรมการ - 20,000 

 โบนัสกรรมการบริษัท (ไม่เกนิ) 100,000 - 

 ทัง้นี ้ในปี 2562 ไดม้ีการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเป็นจ านวนเงินรวม 1,820,000 บาท (หนึ่งลา้น
แปดแสนสองหมื่นบาท) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนปรากฎในรายงานประจ าปี 2562 หัวข้อโครงสรา้งการจัดการ 
ส าหรบัขอ้มลูคา่ตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชดุยอ่ยของบรษัิทฯ ประจ าปี 2563 ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 5 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนที่ได้มีการพิจารณาอย่างละเอียดรอบครอบแลว้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
คา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ ประจ าปี 2563 ภายในวงเงินไมเ่กิน 3,000,000 บาท (สามลา้นบาท) 

การลงมติ ระเบียบวาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ซึง่มาประชมุ 

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ส าหรับปี 2563 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน และขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ 37 ซึ่ง
ก าหนดใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุน้เลือกตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษัททกุปี โดยในการเลอืกตัง้
ผูส้อบบญัชีจะเลอืกตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้นอกจากนี ้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย  ์
(“ส านักงานก.ล.ต.”) ก าหนดใหบ้รษัิทจดทะเบียนตอ้งจดัใหม้ีการหมนุเวียนผูส้อบบญัชี หากผูส้อบบญัชีรายเดิมปฏิบตัิหนา้ที่
สอบทานตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมแลว้ 5 รอบปี บญัชีติดต่อกนัในกรณีที่ผูส้อบบญัชีราย
เดิมท าหนา้ที่ครบ 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั บริษัทฯ จะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรายเดิมไดเ้มื่อพน้ระยะเวลาอย่างนอ้ย 2 รอบปีบญัชี
ติดตอ่กนั 
 ส าหรับการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 ของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคัดเลือก 
ผูส้อบบญัชีจากผลการปฏิบตัิงาน ประสบการณ ์ความพรอ้มของบคุลากร การมีมาตรฐานการปฏิบตัิงานเป็นที่ยอมรบั ความ
เป็นอิสระ และอตัราค่าสอบบญัชีที่ผูส้อบบญัชีเสนอมาและเห็นสมควรเสนอใหผู้ส้อบบญัชีจาก  KPMG เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษัทฯ เนื่องจากมีมาตรฐานการท างานที่ดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชีมีความเป็นอิสระและเสนอค่าสอบบัญชีที่
เหมาะสม โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้มีอ  านาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบญัชีของบรษัิทฯ  
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ชือ่ เลขทีใ่บอนุญาต 
จ านวนปีทีเ่ป็นผู้สอบบัญชี 

ของบริษัท 
1. นายโชคชยั  งามวฒุิกลุ 9728 2 ปี (ปี 2561-2562) 
2. นางสาวอรพิน  สนิทวรกลุ 9441 - 
3. นางสาวอรวรรณ  โชติวิรยิะกลุ 10566 - 
4. นางสาวฐิติมา  พงษ์ชยัยงค ์ 10728 - 

 ในกรณีมีเหตจุ าเป็นที่ผูส้อบบญัชีดงัรายนามขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ให ้KPMG จดัหาผูส้อบบญัชีราย
อื่นท่ีเหมาะสมปฏิบตัิหนา้ที่แทนได ้
 โดยที่ KPMG และผูส้อบบญัชีที่เสนอดงักลา่ว ไม่มีความสมัพนัธแ์ละสว่นไดเ้สียกบับริษัทฯ บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ รวมทัง้เป็นผูส้อบบญัชีที่
ท  าหนา้ที่ไมเ่กินระยะเวลาที่ส  านกังาน ก.ล.ต.ก าหนด 
 ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้ห็นสมควรเสนอใหก้ าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และบริ ษัทยอ่ย 
ประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 3,000,000 บาท ตอ่ปีซึง่ไมร่วมคา่บรกิารอื่น (Non-Audit Fee) ที่บรษัิทฯ จ่ายตามจรงิ 

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอ
ใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรายเดิมคือ KPMG จ านวน 4 ราย เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท 
โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงิน รวมถึงมีอ านาจลงนามในรายงาน
การสอบบญัชีของ บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย จ านวน 2 บรษัิท ไดแ้ก่ บรษัิท มิตรสบิ เสกเงิน จ ากดั และ บรษัิท มิตรสบิ พิโก จ ากดั 
และกรณีมีเหตจุ าเป็นท่ีผูส้อบบญัชีทัง้ 4 รายขา้งตน้ ไมส่ามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดใ้ห ้KPMG จดัหาผูส้อบบญัชีรายอื่นท่ีเหมาะสม
ปฏิบตัิหนา้ที่แทนได ้และพิจารณาอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี รวมกบับริษัทย่อย เป็นจ านวนเงิน 3,000,000 บาท 
ตอ่ปี ไมร่วมคา่บรกิารอื่น (Non-Audit Fee) ที่บรษัิทฯ จ่ายตามจรงิ 
 ทัง้นี ้ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ เช่น การเดินทาง ค่าแสตมป์ และอื่นๆ ฯลฯ โดย
เปรยีบเทียบคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีที่เสนอส าหรบัปี 2563 กบัคา่ตอบแทนในปีที่ผา่นมาไดด้งันี ้

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีของบริษัทยอ้นหลัง 1 ปี 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี
ปี 2563 (ปีที่เสนอ) 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

คา่สอบบญัชี (Audit Fee) 3,000,000 2,740,000 
รวม 3,000,000 2,740,000 

 ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีของ KPMG นัน้ ไมม่ีความสมัพนัธ ์หรอื สว่นไดเ้สยีกบับรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือ ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว และ ไม่ไดเ้ป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในลกัษณะที่จะมีผลกระทบ
ตอ่การปฎิบตัิหนา้ที่อยา่งอิสระแตอ่ยา่งใด 

การลงมติ ระเบียบวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 

 นอกจากวาระการประชมุที่คณะกรรมการบรษัิทไดก้ าหนดในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 แลว้กรณีผู้
ถือหุน้จะเสนอเรื่องใหท้ี่ประชมุพิจารณาในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมก็จะตอ้งเขา้เง่ือนไขตาม
มาตรา 105 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ โดยผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ที่
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จ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมก็ได้ อย่างไรก็ดี เพื่อความ
โปรง่ใส และเป็นการใหส้ทิธิแก่ผูถื้อหุน้อยา่งเทา่เทียมกนั ไมค่วรมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาวาระอื่นๆ ที่ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นหนงัสือ
นดัประชมุใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิหรอืลงมติ 

 ทัง้นี ้บริษัทฯ ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 (Record Date) ในวนั
ศุกรท์ี่ 13 มีนาคม 2563 โดยบริษัทฯ จะขึน้เครื่องหมาย XM ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 จึงใคร่ขอเรียนเชิญ 
ท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุม ในวันจันทรท์ี่ 20 เมษายน 2563 ณ หอ้งประชุม เทียร่า ชั้น 3 โรงแรมเมเปิล บางนา เลขที่ 9 
ถนนศรีนครินทร ์แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โดยบริษัทฯ ได้จัดท าแผนที่สถานที่จัดการประชุม 
สามญัผูถื้อหุน้ ตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 13 และเพื่อใหก้ารลงทะเบียนเขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหุน้ มีความรวดเร็ว บริษัทฯ ไดจ้ดั
ใหม้ีการลงทะเบียนเขา้รว่มประชุมตัง้แต ่เวลา 11.30 น. ของวนัจนัทรท์ี่ 20 เมษายน 2563 เป็นตน้ไป และโปรดน าแบบฟอรม์
ลงทะเบียน สิง่ที่สง่มาดว้ย 6 มาดว้ยในวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ท่านใดไม่สามารถเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองได ้ และมีความประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้
ประชุมและออกเสียงแทนตน ท่านสามารถมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชมุแทนตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. 
แบบใดแบบหนึง่ ตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 7 และเพื่อเป็นการรกัษาสทิธิ และผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้กรณีไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุ
ไดด้ว้ยตนเอง บริษัทฯ แนะน าใหใ้ชห้นงัสือมอบฉันทะตามแบบ ข. โดยเป็นแบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะไว้
ละเอียดชดัเจน ซึ่งท่านอาจจะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระหรือกรรมการของบรษัิท หรือบคุคลอื่นเป็นผูร้บัมอบฉนัทะโดยระบุ
ไวใ้นแบบ ข. เพื่อเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนทา่น ทัง้นี ้ทา่นสามารถมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอิสระของบรษัิท
ดงัมีรายช่ือและรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 8  

 ทัง้นี ้ขอใหผู้ถื้อหุน้ศึกษาค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ เอกสารและหลกัฐานที่ผูเ้ขา้รว่มประชมุตอ้ง
น ามาแสดงในวนัประชมุ ตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 9 โดยบรษัิทจะด าเนินการประชมุตามขอ้บงัคบับรษัิท หมวดที่ 6 เรือ่ง การประชมุ
ผูถื้อหุน้ รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 10 

 อนึง่ สบืเนื่องจากสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บรษัิทฯ ขอเรยีนใหท้ราบ
วา่บรษัิทฯ ไดต้ระหนกัถึงความปลอดภยัดา้นสขุอนามยัของผูถื้อหุน้ทกุทา่น ตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 12 โดยบรษัิทฯ ขอสนบัสนนุให้
ผูถื้อหุน้พิจารณามอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระแทนการเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง ทัง้นี ้บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามค าแนะน าของ
กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ เรื่อง การป้องกนัควบคมุโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรบัการจดัการประชมุ 
สมัมนา หรือ กิจกรรมอื่นที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกนั ลงวนัที่ 11 กุมภาพนัธ ์2563 รวมทัง้ค าแนะน าหรือขอ้ปฏิบตัิอื่น ๆ ที่อาจมี
การประกาศเพิ่มเติมตอ่ไปในอนาคต 

 จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ และเขา้รว่มประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วดว้ย จกัขอบพระคณุยิ่ง 
                       
 
                       ขอแสดงความนบัถือ 
          บรษัิท มิตรสบิ ลสิซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 
 
        
                                ( ดร.กิตติ ยงคส์งวนชยั )  
                                                                                    ประธานกรรมการ 
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หมายเหต ุ: 
1. บริษัทฯ ไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ของบริษัทฯ ฉบบันี ้พรอ้มทัง้เอกสารประกอบการ

ประชมุและแบบฟอรม์หนงัสอืมอบฉนัทะไวใ้นเว็บไซตข์องบรษัิท www.mitsibleasing.com 
2. บริษัทฯ ไดจ้ดัท ารายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบ QR Code รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 2 ซึ่งไดแ้นบไปกับ

หนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี ้หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีความประสงคจ์ะขอรบัรายงานประจ าปีในแบบรูปเล่มสามารถกรอก
แบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจ าปี 2562 รายละเอียดปรากฎตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 11 และสง่กลบัมาที่ เลขานกุารบรษัิท ทาง
โทรสารหมายเลข 0 2743 8787 หรอื E-mail : sec_com@mitsibleasing.com หรอื สง่ไปรษณียม์ายงัที่อยูข่องบรษัิทฯ 
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