
                                         บรษัิทมิตรสบิ ลสิซิ่ง จ  ำกัด(มหำชน) 

แบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือพจิำรณำคดัเลือกเป็นกรรมกำร ประจ ำปี 2565 หนำ้ 1 / 3 

แบบเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ 

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น MITSIB ประจ าปี 2565 

ส่วนที่ 1 รายละเอียดผู้เสนอวาระ 

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว)           เป็นผู้ถอืหุ้นของ 

บริษัทมิตรสิบ ลสิซ่ิง จ ากัด(มหาชน) จ านวนหุ้นทีถ่ือครอง    หุ้น    ทีอ่ยู่เลขที ่               

ถนน     ต าบล/แขวง          อ าเภอ/เขต     จังหวัด     

รหัสไปรษณีย์    

ข้อมูลในการตดิต่อหมายเลขโทรศัพท์      E-Mail      

** กรณีมีผูถ้ือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอวาระการประชุม (ใหก้รอกข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วนที่ 3) 

จ านวนรวมของผู้ถอืหุ้น   ราย  จ านวนหุ้นรวม      หุ้น 
 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดผูไ้ดร้ับการเสนอ 

ช่ือ-สกุล (นาย / นาง / นางสาว)           อาย ุ   ป ี  

ไม่ได้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นใด / ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน   จ านวน      แห่ง  เป็น

ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ในการเสนอช่ือเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

และได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ และเอกสารเพิ่มเติม พร้อมน้ีได้ลงลายมือช่ือรับรองแล้วทุกหน้า 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในแบบฟอร์มการเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และเอกสารที่ได้ส่ง

มายัง บริษัท มิตรสิบ ลิสซ่ิง  ลิสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) น้ัน ถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผย

ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญหลักฐาน 
  

 

ลงช่ือ      ผู้ถือหุ้น 

(..............................................................) 

วันที่      
 

 

ขำ้พเจำ้ (นำย / นำง / นำงสำว)       อำยุ         ปี  เป็นบุคคลที่ ได้รับกำรเสนอชื่อ              
เพื่อพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร ไดยิ้นยอมและรบัรองว่ำขำ้พเจำ้มีคุณสมบัติครบถว้น และไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้ม รวมทั้ง
ยอมรบัในกำรปฏิบติัตำมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีของบรษัิทฯ จงึไดล้งช่ือไวเ้ป็นส  ำคญั 

 

ลงช่ือ       ผูไ้ดร้บักำรเสนอชื่อ 
                                                                       วนัที่     
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดผู้เสนอวาระ (เพ่ิมเติม) 

1. ชื่อ-สกุลผู้ถือหุ้น (นาย / นาง / นางสาว)        

จ านวนหุ้นท่ีถือครอง      หุ้น 

 

 ลงช่ือ      ผู้ถือหุ้น 

                                                 วันที่     

 

2. ชื่อ-สกุลผู้ถือหุ้น (นาย / นาง / นางสาว)        

จ านวนหุ้นท่ีถือครอง      หุ้น 

 

ลงช่ือ     ผู้ถือหุ้น 

วันที่     
 

3. ชื่อ-สกุลผู้ถือหุ้น (นาย / นาง / นางสาว)        

จ านวนหุ้นท่ีถือครอง      หุ้น 

ลงช่ือ     ผู้ถือหุ้น 

วันที่     
 

 

4. ชื่อ-สกุลผู้ถือหุ้น (นาย / นาง / นางสาว)        

จ านวนหุ้นท่ีถือครอง      หุ้น 

 

ลงช่ือ     ผู้ถือหุ้น 

วันที่     
 

5. ชื่อ-สกุลผู้ถือหุ้น (นาย / นาง / นางสาว)        

จ านวนหุ้นท่ีถือครอง      หุ้น 

 

ลงช่ือ     ผู้ถือหุ้น 

วันที่     
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** หมายเหตุ 

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือครองหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรอง (Statement) จากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือหลักฐานอ่ืน
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้ประกอบเป็นหลักฐานยืนยัน ทั้งน้ี หากเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยหลายรายรวมกัน
เสนอ จะต้องแนบหลักฐานการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยทุกรายที่ร่วมกันเสนอ และ  เป็น Statement ณ วันที่เดียวกันทุก
ราย ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/หนังสือ
เดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอ านาจพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

2.  ผู้ถือหุ้นที่สามารถแจ้งเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระอย่างไม่เป็นทางการได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-743-8787 ต่อ  902 หรือ ส่งมายัง  

Email Address เลขานุการบริษัท ที่ sec_com@mitsibleasing.com ก่อนส่งต้นฉบับมาตามที่อยู่ด้านล่างน้ี (ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 

2564 นับจากวันที่ไปรษณีย์ประทับตราวันที่รับส่ง เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุมได้) 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในส่วนที่ 1 ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้
เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลในส่วนที่ 3 และลงช่ือไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมแบบฟอร์ม
และหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน 

4.   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาวาระที่เสนอของผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน และ/หรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน   ไม่ถูกต้อง 
หรือไม่สามารถติดต่อได้ และการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นข้อสิ้นสุด 

 

***************************************************** 

 

 

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทมิตรสิบ ลิสซ่ิง จ ากัด(มหาชน) 

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

อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  10270 


