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หลักเกณฑ์กำรให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวำระกำรประชุมและเสนอชื่อบุคลคลเพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำแต่งต้ังเป็น
กรรมกำร และส่งค ำถำมเก่ียวกับวำระกำรประชุมเป็นกำรลว่งหน้ำในกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565   

บริษัทมิตรสิบ ลิสซิง่  จ ำกัด (มหำชน) 

1.  วัตถุประสงค์ 

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็น

กรรมการได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของหลักการท ากับดูแลกิจการที่ดี ในการ

ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทมิตรสิบ ลิสซ่ิง  จ ากัด (มหาชน) ประจ าบี 2565 (MITSIB) 

จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและช่ือกรรมการล่วงหน้า เพื่อช่วยกลั่นกรองให้ได้

ระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อใหค้ณะกรรมการสรรหา

ได้พิจารณา และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท 

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุม หรือ เสนอช่ือกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

 2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้น MITSIB  ณ วันที่เสนอวาระการประชุม นับรวมกันไม่

น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท  

3. กำรเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุวำระกำรประชุม 

3.1 ผูถ้ือหุ้นทีม่ีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 ของหลักเกณฑน้ี์ สามารถเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม 

โดยกรอกแบบเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สามารถดาวน์โหลด "แบบเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

สามญัประจ าปี 2565” ได้จากเวป็ไซด์ของบริษัทฯ พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลักฐานและแนบเอกสารอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และส่งถึงเลขานุการบริษัท หรือกรรมการอิสระ ได้ต้ังแต่วันท่ี 20 ตุลำคม - 30 ธันวำคม 2564 เพื่อให้

คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณากลั่นกรองระเบียบวาระการประชุม ทั้งน้ีสามารถส่งได้ที่ E-mail address: 

sec_com@mitsibleasing.com หรือ ส่งทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังน้ี    

 

 

 

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 เสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการให้ผู้ถือ

หุ้นทุกรายลงรายมือช่ือพร้อมแสดงหลักฐานการถือหุ้น ในการน้ีให้กรอกช่ือซ่ึงผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกรายมอบหมายให้เป็นผู้รับ

การติดต่อแทน 1 ช่ือ และให้ถือว่าการที่บริษัทฯติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือ 

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทมิตรสิบ ลิสซ่ิง จ ากัด(มหาชน) 

895 – 6 หมู่ 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.ส าโรงเหนือ 
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4. กำรเสนอชือ่กรรมกำร  

 4.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอช่ือกรรมการต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษทั ณ วันที่เสนอช่ือกรรมการ 
4.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถามข้อ 4.1 ต้องกรอก "แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็น

กรรมการ" ได้จากเว็ปไซด์ของบริษัทฯ พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลักฐานและแนบเอกสารอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และส่งถึงเลขานุการบริษัท หรือกรรมการอิสระ ได้ต้ังแต่วันท่ี 20 ตุลำคม - 30 ธันวำคม 2564 เพื่อให้คณะกรรมการมี
เวลา เพีย งพอในการพิจารณากลั่นกรอง ระ เบียบวาระการประชุม  ทั้ ง น้ีสามารถส่ ง ไ ด้ที่  E-mail address 
sec_com@mitsibleasing.com หรือ ส่งทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังน้ี  

 

 

 

 
 

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมคีุณสมบัติครบถว้นตามข้อ 2.1 เสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการให้ผู้ถือ

หุ้นทุกรายลงรายมือช่ือพร้อมแสดงหลักฐานการถือหุ้น ในการน้ีให้กรอกช่ือซ่ึงผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกรายมอบหมายให้เป็นผู้รับ

การติดต่อแทน 1 ช่ือ และให้ถือวา่การที่บริษัทฯติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายทีล่งลายมือ   

4.3 บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ จะต้องมีคุณสมบติัและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังน้ี 

4.3.1 มคีุณสมบัติถูกต้องและไม่มลีักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาจนจ ากัด กฎหมายหลกัทรัพย ์

        และตลาดหลักทรัพย์ และการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

4.3.2 มคีวามรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์อยา่งส าคญัต่อธุรกิจของบริษทั 

4.3.3 ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง 

ประเทศไทยรวมไม่เกิน 4 บริษัท 

4.3.4 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุช่ือในระเบียบวาระการประชุม   

        โดยจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือจากผู้ถือหุ้น 

5. เร่ืองท่ีจะไม่รับพิจำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชุม มีดังนี ้
5.1 เร่ืองที่ก าหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551  
 ที่แก้ไขเพิ่มเติม* 
5.2 เร่ืองที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่ก ากบัดูแลบริษัท หรือไม่

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคบั มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 
5.3 เร่ืองที่บริษัทได้ด าเนินการแล้ว 
5.4 เร่ืองที่ผู้ถือหุ้นใหข้้อมูลไมค่รบถ้วน หรือไมถู่กต้อง หรือไมส่ามารถติดต่อได้ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ 

บริษัทก าหนด 

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทมิตรสิบ ลิสซ่ิง จ ากัด(มหาชน) 
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5.5 เร่ืองที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุ่มบคุคลใดโดยเฉพาะ 
5.6 เร่ืองที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมโดยจะแจ้งในหนังสือนัด 

ประชุมว่าเป็นวาระที่เสนอโดยผูถ้ือหุ้น 
5.7 เร่ืองที่ไม่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งเป็นเร่ืองเพื่อทราบและช้ีแจ้งเหตุผลในการ 

ประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น 
 

**เรื่องที่ก าหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ ศ. 2551 ที่แก้ไขเพิ่มเดิม ได้แก่ 

1) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดในวรรคหน่ึง (ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย

กว่าร้อยละห้าของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท 

2) เป็นเรื่องที่เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุผลอันควร

สงสัยเก่ียวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว 

3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บริษัทจะด าเนินการให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ 

4) เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับ

มติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการ

น าเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน 

5) กรณีอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 

 


