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หลกัเกณฑก์ารใหส้ิทธิผูถ้อืหุน้เสนอเรือ่งเพือ่บรรจเุปน็วาระ 

ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 

วตัถปุระสงค ์

 บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) ค านึงถึงความส าคัญของผู้ถือหุ้น และเพ่ือเป็นการส่งเสริมการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่า
เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม 

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 

 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจจะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันถือหุ้น หรือสิทธิออกเสียง
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และน าเสนอมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 
ธันวาคม 2562  

หลักเกณฑ์และวิธีการปฎิบัติ 

 1. เรื่องที่ไม่บรรจุให้เป็นระเบียบวาระการประชุม 

 เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานข้าราชการหรือไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 

 เรื่องที่เป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ และไม่เป็นประโยชน์ ต่อ
บริษัทฯ อย่างชัดเจน 

 เรื่องที่เป็นอ านาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายอย่างมีนัยส าคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม 

 เรื่องท่ีบริษัทฯ ได้ด าเนินการแล้ว 

 เรื่องท่ีอยู่นอกเหนืออ านาจที่บริษัทฯ จะด าเนินการได้ 
 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือเสนอมาไม่เป็นไป

ตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้น หรือเสนอไม่ทันระยะเวลาที่ก าหนด 

2. เงื่อนไขและขั้นตอนการพิจารณา 

 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องกรอกแบบฟอร์ม การเสนอระเบียบวาระการประชุม สามารถ
ดาวน์โหลดเอกสาร “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563”  ได้จากหัวข้อ
ถัดไป 

 เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมเสนอคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป 
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 หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัท จะแจ้งผู้ถือหุ้นให้รีบด าเนินการ
แก้ไข หากผู้ถือหุ้นไม่ด าเนินการแก้ไขภายในเวลาที่ก าหนด เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือ
หุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง 

 เรื่องที่เสนอมาไม่เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัท จะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้น เพ่ือ
ทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 15 มกราคม 2563 

 เรื่องท่ีไม่เข้าข่ายตามข้อ 1 เลขานุการบริษัท จะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอมา 

 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมใน
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท ส าหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที หลังการประชุม
คณะกรรมการบริษัท หรือในวันท าการถัดไปของการประชุม พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านช่ องทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็ปไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.mitsibleasing.com 
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แบบเสนอระเบยีบวาระ 

การประชมุสามญัผูถ้อืหุ้น ประจ าป ี2563 

 

1. (1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว__________________________________________เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท มิตรสิบ  

  ลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจ านวน__________________________________หุ้น 

  อยู่บ้านเลขท่ี_______________ถนน_______________________ ต าบล/แขวง________________________  

อ าเภอ/เขต_____________________จังหวัด____________________ โทรศัพท์มือถือ__________________  

โทรศัพท์ที่ท างาน_________________________E-mail_______________________________ 

(2) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว_____________________________________เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท มิตรสิบ  

  ลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจ านวน__________________________________หุ้น 

  อยู่บ้านเลขท่ี_______________ถนน_______________________ ต าบล/แขวง________________________  

อ าเภอ/เขต_____________________จังหวัด____________________ โทรศัพท์มือถือ__________________  

โทรศัพท์ที่ท างาน_________________________E-mail_______________________________ 

(3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว_____________________________________เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท มิตรสิบ  

  ลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจ านวน__________________________________หุ้น 

  อยู่บ้านเลขท่ี_______________ถนน_______________________ ต าบล/แขวง________________________  

อ าเภอ/เขต_____________________จังหวัด____________________ โทรศัพท์มือถือ__________________  

โทรศัพท์ที่ท างาน_________________________E-mail_______________________________ 

2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ดังนี้ 

1.  __________________________________________________________________________ 

2.  __________________________________________________________________________ 

3.  __________________________________________________________________________ 

4.  __________________________________________________________________________ 
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3. โดยมีข้อเสนอเพ่ือพิจารณา และมีข้อมูลประกอบที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ดังนี้ 

 ________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้ทุกหน้า จ านวน____________แผ่น 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในเอกสารนี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบอ่ืนๆ ถูกต้องและเพ่ือ
เป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นส าคัญ ดังนี้ 

 

        ลงชื่อ________________________ผู้ถือหุ้น 
              (________________________) 
                 วันที่______________________ 

 

              
        ลงชื่อ________________________ผู้ถือหุ้น 
              (________________________) 
                 วันที่______________________ 

 

              
        ลงชื่อ________________________ผู้ถือหุ้น 
              (________________________) 
                 วันที่______________________ 
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หมายเหต ุ:  

1. ผู้ถือหุ้น ต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ แต่ใน
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบส าเนาหนังสือรับรอง และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของกรรมการผู้มอี านาจลงนาม
ลงในแบบเสนอฉบับน้ี พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

2. ผู้ถือหุ้น สามารถส่งแบบเสนอวาระการประชุมผูถ้ือหุ้น ผ่านทาง E mail : sec_com@mitsibleasing.com หรือ ส่งต้นฉบับถึง
บริษัท ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์ม และลงช่ือไว้เป็นหลักฐานทุกราย และ
รวบรวมเป็นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด 

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดือนหรือหลายราย เสนอระเบียบวาระมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดท ารายละเอียดทุกวาระ 

5. บริษัทฯ จะไม่พิจารณาวาระของผู้ถือหุ้น หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่สามารถติดต่อได้ และมีคุณสมบัติที่ไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนด 
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