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หลักเกณฑใ์นการเสนอชื่อบคุคลเขา้รบัการเลือกตั้งเปน็กรรมการ 
ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าป ี2563 

วตัถปุระสงค ์
  บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) ค านึงถึงความส าคัญของผู้ถือหุ้น และเพ่ือเป็นการส่งเสริมการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพ่ือ
สรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า 

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

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ 

1. คุณสมบัติของกรรมการ 
 คุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 

2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 
 มีคุณสมบัติหลากหลายในด้านอายุ เพศ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์

ท างานที่ผ่านมาอย่างยาวนาน 
 เป็นผู้ที่มีความสนใจในกิจการของบริษัท สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่และเพียงพอ 
 เป็นผู้ที่ประกอบไปด้วย คุณธรรม และจริยธรรมในการด าเนินงาน 
 เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่มีนัยยะส าคัญต่อธุรกิจหลักของบริษัท 
 เป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการ

ของบริษัท 

2. ขั้นตอนในการพิจารณา 
 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องกรอกแบบฟอร์ม การเสนอระเบียบวาระการประชุม และการเสนอ

ชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สามารถดาวน์โหลดเอกสาร “แบบเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ”  ได้จากเว็ปไซต์ของบริษัทฯ  

 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอ่ืนจากตลาดหลักทรัพย์          
แห่งประเทศไทย 

 หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ในแบบเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการ 



 

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 

 เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ วุฒิการศึกษา และประวัติการท างานของบุคคลที่
ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท 

 เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาก่อน
น าเสนอคณะกรรมการบริษัท 

 หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัท จะแจ้งผู้ถือหุ้นให้รีบด าเนินการแก้ไข 
หากผู้ถือหุ้นไม่ด าเนินการแก้ไขภายในเวลาที่ก าหนด เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเ พ่ือ
ทราบการปิดเรื่อง 

 เรื่องท่ีเสนอมาไม่เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัท จะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพ่ือทราบ
การปิดเรื่องภายในวันที่ 15 มกราคม 2563 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อ เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือ
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเป็นอย่างอ่ืน 

 บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะบรรจุชื่อในระเบียบวาระการประชุม                 
ผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท ส าหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที หลัง
การประชุม หรือในวันท าการถัดไปของการประชุม พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็ปไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.mitsibleasing.com และจะแจ้งผู้ถือหุ้นใน
วันประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mitsibleasing.com/
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แบบเสนอชือ่บคุคลเพือ่เขา้รบัการเลือกตัง้เปน็กรรมการ 
การประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ 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.  ___________________________________________________________อายุ___________ป ี

2.  ___________________________________________________________อายุ___________ป ี

3.  ___________________________________________________________อายุ___________ป ี
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 ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัทเป็นกรรมการของบริษัท                    
มิตรสิบ ลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน)  

 พร้อมกันนี้ ได้แนบหนังสือให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบการ
พิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา, ประวัติการท างาน และเอกสารประกอบเพ่ิมเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความ
ถูกต้องไว้ทุกหน้า 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในเอกสารนี้ หลักฐานการถือหุ้น หนังสือให้ความยินยอม และเอกสาร
ประกอบอื่นๆ ถูกต้อง และเพ่ือเป็นหลักฐาน 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 าตัวประชาชนของกรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม
ลงในแบบเสนอฉบับน้ี พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

2. ผู้ถือหุ้น สามารถส่งแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผ่านทาง E mail : 
sec_com@mitsibleasing.com หรือ ส่งต้นฉบับถึงบริษัท ภายในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์ม 
และลงช่ือไว้เป็นหลักฐานทุกราย และรวบรวมเป็นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด 

4. บริษัทฯ จะไม่พิจารณาวาระของผู้ถือหุ้น หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่สามารถติดต่อได้ และมีคุณสมบัติที่ไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนด 

 
 

 

 

mailto:sec_com@mitsibleasing.com%20หรือ

