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ท่ี MITSIB 003/2565 
        วันที่  11 มีนาคม 2565 

เรื่อง     ขอเชญิประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 

เรียน    ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท มิตรสิบ ลิสซ่ิง จ ากัด (มหาชน)  

สิ่งท่ีแนบมาด้วย : 
1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
2. แบบแสดงรายงานข้อมูลรายงานประจ าปี 2564 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) พร้อมงบแสดงฐานะทางการเงิน

และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2564 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

3. ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
4. ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 
5. ข้อปฎิบัติส าหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
6. แบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.(ทั่วไป) และแบบ ข. (แบบก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) 
8. ข้อมูลกรรมการอิสระ และนิยามกรรมการอิสระส าหรับมอบฉันทะ 
9. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท มิตรสิบ ลิสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ซ่ึงได้จัดประชุมเม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2565  เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) มีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ภายหลังจากที่พบ
ผู้ติดเชื้อในหลายจังหวัด และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งเป็นการกระจายวงกว้างมากขึ้น  บริษัทมีความ
ตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้เสียในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนพร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการ
ต่างๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดังกล่าว  ด้วยเหตุน้ีคณะกรรมการบริษัทจึงได้
มอบหมายให้ฝ่ายบริหาร โดยนายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย มีอ านาจในการพิจารณาด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้
เรียบร้อยน้ัน (รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุม วัน เวลา และสถานที่ในการประชุมด้วย)   
 ทั้งน้ี ได้พิจารณาจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)   
ประจ าปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. (สามารถเริ่มลงทะเบียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เวลา 12.00 
น.)  ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท มิตรสิบ ลิสซ่ิง  จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 895-6  หมู่ 5 ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270  
เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุม  ดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เม่ือวันที่ 23 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา และรายงาน
ประจ าปี 2564 ของบริษัท โดยจัดท ารายงานการประชุมเพื่อบันทึกความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม และมติของที่ประชุมไว้เป็น
หลักฐานในการปฏิบัติงาน เพื่อแสดงกิจการที่ด าเนินการมาแล้ว และแจ้งผลการประชุมให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบและน าไปปฏิบัติต่อไป 
ปรากฎตามสิ่งท่ีแนบมาด้วย 1 พร้อมทั้งได้แจ้งผลการประชุมให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบและน าส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวต่อ
กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ซ่ึงได้จัด
ประชุมเ ม่ือวันที่  23  เมษายน 2564 ได้ มีการบันทึกไ ว้อย่างถูกต้ อง และครบถ้วนตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ ถื อหุ้ น  
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

การลงมติ ระเบียบวาระน้ีจะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด 
 วันท่ี 31 ธันวาคม 2564  

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 ซ่ึงก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพึงรับทราบรายงาน
ของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงได้สรุปผลการด าเนินงาน และการ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญซ่ึงเกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยรายละเอียดปรากฎในรายงาน
ประจ าปี 2564 และงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี 
(ในรูปแบบ QR Code) ปรากฎตามสิ่งท่ีแนบมาด้วย 2  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงาน
ของบริษัท ประจ าปี 2564 

การลงมติ ระเบียบวาระน้ี เป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ซ่ึงก าหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท า  
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ  
 โดยส าหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้มีการจัดท างบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 
จ ากัด (“KPMG”) และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2564 และงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี (ในรูปแบบ QR Code) ปรากฏตามสิ่งท่ีแนบมาด้วย 2 
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การเปรียบเทียบ แบบย่อ 

งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน            หน่วย : บาท 

รายการ บริษัทและบริษัทย่อย บริษัท 

2563 2564 2563 2564 

สินทรัพย์รวม 1,476,418,603 1,573,558,422 1,488,209,365 1,449,144,100 

หนี้สินรวม 727,849,858 845,077,169 722,124,003 692,139,363 

รายได้รวม 490,785,144 555,706,554 216,066,193 188,835,859 

ก าไรสุทธิ (ส่วนที่เปน็ของผู้ถือหุน้บริษัทใหญ่) 25,786,085 12,953,127 38,768,570 23,959,937 

ก าไรสะสมทีย่ังไมไ่ดจ้ดัสรร 54,390,645 15,239,286 71,908,000 43,763,451 

ก าไรสุทธติ่อหุ้น (บาท/หุน้) 0.034 0.017 0.032 0.052 

          โดยมีรายละเอียดงบการเงินในรายงานประจ าปี 2564 ในรูปแบบ QR Code ซ่ึงได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งน้ี 
 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทและ
บริษัทย่อยส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจาก นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติด ารง 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4208 บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด แล้วเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทรับทราบรายงานความเห็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการสอบทาน
งบการเงินระหว่างกาลของผู้สอบบัญชี โดย “ผู้สอบบัญชีให้ข้อสรุปอย่างไม่มีเงื่อนไข” และมติอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณาจากที่
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2565 เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 แล้ว  

การลงมติ ระเบียบวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี  4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ  
วันท่ี  31 ธันวาคม 2564 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ          
ส าหรับ รอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ซ่ึงก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณา
จัดสรรก าไร และตามตรา 116 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 ที่ก าหนดให้บริษัทฯต้องจัดสรรก าไร
สุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ(10) ของทุนจดทะเบียน ทั้งน้ี บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 ของก าไรสิทธหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี 

1. การจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายของบริษัท ในอัตราร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ คิดเป็นจ านวนเงิน 1,197,997 บาท รวมเป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จ านวนเงิน 17,403,784 บาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 4.64 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท  
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2. การจ่ายปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท  คิดเป็นจ านวนเงินปันผล ทั้งสิ้น 11,255,615 บาท   
   บริษัทก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันท่ี 9 พฤษภาคม 2565 และก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2565 ท้ังนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้อง
ได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ก่อน 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิ
เป็นทุนส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2564 จ านวน 1,197,997 บาท (ไม่น้อยกว่าในอัตราร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ) และอนุมัติจ่ายปัน
ผลจากการด าเนินงานของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท  คิดเป็นจ านวนเงินปันผล ทั้งสิ้น 11,255,615 บาท และก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิได้รับปันผล (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ก าหนดจ่ายปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565    

การลงมติ ระเบียบวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีจะครบก าหนดออกตามวาระ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน 
และตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ก าหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี
ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะน้ัน ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการซ่ึงพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับ
ต าแหน่งอีกได้ กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทฯ น้ัน ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ  

ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดน้ันเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ของบริษัทฯ 
มีกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 

1. นายอัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์ กรรมการอิสระ 
2. นายนิติพัทญ์  ยงค์สงวนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม  
3. นายนิทัศน์ ยงค์สงวนชัย กรรมการและกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

ทั้งน้ี บริษัทได้เปิดโอกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาคัดเลือกเลือกเป็นกรรมการของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564 – 31 
ธันวาคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
คัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 แต่ประการใด  

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเข้ารับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
โดยพิจารณาจากรายชื่อที่บุคคลที่กรรมการเสนอ รายชื่อบุคคลที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) และรายชื่อที่ มีความสามารถในการเป็น
กรรมการบริษัทจดทะเบียน(Chartered Directors) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามแนวทางการพิจารณา
สรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัทตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ 
และค านึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความช านาญของคณะกรรมการ (Board 
Skill Martrix) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

นอกจากน้ีได้พิจารณาเพิ่มเติมถึงคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของ ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่เก่ียวข้อง และตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560  ของส านักงาน 
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คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเห็น ว่า นายอัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์ กรรมการอิสระมี
คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง อีกทั้งยังมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน อันเป็นประโยชน์ต่อการประชุมธุรกิจของบริษัทอย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เก่ียวกับการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ 
 โดยรายละเอียด ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตาม
วาระ ปรากฏตามสิ่งท่ีแนบมาด้วย  3 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสยีในวาระน้ี ได้พจิารณาและมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอ
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการกลั่นกรอง พิจารณาด้วยความรอบครอบ ระมัดระวัง 
เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าบุคคลทั้ง 3 ท่าน ซ่ึงเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศและหลักเกณฑ์
ที่เก่ียวข้อง มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมากรรมการ
ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ อันเป็นประโยชน์ต่อการประชุมธุรกิจของบริษัทอย่างยิ่ง เห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระกลับเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง รายละเอียดประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทปรากฏตาม 
สิ่งท่ีแนบมาด้วย 3 

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จ านวนปั้ด ารงต าแหน่ง จ านวนครั้งท่ีเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ ปี 2564 (ครั้ง) 

1. นายอัษฎางค์  ศรีศุภรพันธ์ 5 4/4 

2. นายนิติพัทญ์  ยงค์สงวนชัย 5 4/4 

3. นายนิทัศน์     ยงค์สงวนชัย 5 4/4 
 

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนหุ้น ณ 31 
ธ.ค.2564 

คิดเป็น % ของหุ้นท่ีมี
สิทธิออกเสียงท้ังหมด 

1. นายอัษฎางค์  ศรีศุภรพันธ์ กรรมการอิสระ - - 

2. นายนิติพัทญ์  ยงค์สงวนชัย กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 31,800,374 4.24 

3. นายนิทัศน์     ยงค์สงวนชัย กรรมการและกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 25,312,499 3.37 

การลงมติ ระเบียบวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ มาตรา 90 ที่ก าหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 ซ่ึงก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ย
ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืนตามข้อบังคับหรือตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซ่ึงอาจก าหนด
เป็นจ านวนแน่นอน หรือวางหลักเกณฑ์ และก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรือจะผลตลอดไปจนกว่าจะมีได้มีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ 

 ส าหรับปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ
กรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและบริษัทในอุตสาหกรรม 
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เดียวกัน รวมทั้งได้พิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้นจึงเห็นควรเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ส าหรับปี 
2565 เป็นวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาท) โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน ประกอบด้วย 
1. กรรมการและกรรมการอิสระจะได้รับค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุม ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับเฉพาะค่าตอบแทนในรูป

เงินเดือน โบนัส และเงินส ารองเลี้ยงชีพพนักงาน  

2.  ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดังน้ี 
    2.1  ค่าเบี้ยประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นได้รับค่าตอบแทนในแต่ละครั้งที่มาประชุม 

- ประธานกรรมการ 40,000 บาท/ครั้ง  

- กรรมการ 25,000 บาท/คน/ครั้ง  
    2.2  ค่าเบี้ยประชุมกรรมการได้รับค่าตอบแทนในแต่ละครั้งที่มาประชุม 

- ประธานกรรมการ 40,000 บาท/ครั้ง  

- กรรมการ 25,000 บาท/คน/ครั้ง  
 2.3 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง,  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) จะได้รับค่าตอบแทนในแต่ละครั้งที่มาประชุม 

- ประธานกรรมการ 30,000 บาท/ครั้ง  

- กรรมการ 20,000 บาท/คน/ครั้ง 

ข้อมลูเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ  

คณะกรรมการ 
ปี 2564 

บาท/ครั้งท่ีประชุม 
ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) 
บาท/ครั้งท่ีประชุม 

• คณะกรรมการบริษัท   

         ประธานกรรมการ 40,000 40,000 

  กรรมการ 25,000 25,000 

• คณะกรรมการตรวจสอบ   

      ประธานกรรมการ   30,000 30,000 

   กรรมการ 20,000 20,000 
 

• คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   

      ประธานกรรมการ 30,000 30,000 

      กรรมการ 20,000 20,000 

• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   

     ประธานกรรมการ 30,000 30,000 

      กรรมการ 20,000 20,000 

• โบนัสกรรมการบริษัท (ไม่เกิน) - - 
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 ทั้งน้ีในปี 2564 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเป็นจ านวนเงินรวม 1,375,000 บาท (หน่ึงล้านสามแสน
เจ็ดหม่ืนห้าพันบาท) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนปรากฎในรายงานประจ าปี 2564  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจ าปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาท) ตามที่
คณะกรรมการบริษัทเสนอ และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว 

การลงมติ วาระน้ีต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ส าหรับปี 2565 
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ  37 ซ่ึงก าหนดให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีจะเลือกตั้ง
ผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้  นอกจากน้ี ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์( “ส านักงาน กลต.”) 
ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานตรวจสอบ และแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันในกรณีผู้สอบบัญชีรายเดิมท าหน้าที่ครบ  5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน 
บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เม่ือพ้นระยะเวลาอย่างน้อย  2  รอบปีบัญชีติดต่อกัน 

 ส าหรับการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 ของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก
ผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระ และอัตราค่า
สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาและเห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด (KPMG)เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ เน่ืองจากมีมาตรฐานการท างานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีมีความเป็นอิสระและเสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดย
ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงดังต่อไปน้ี มีอ านาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ 

รายชื่อผู้สอบบัญชี เลขทะเบียนใบอนุญาต จ านวนปีท่ีเป็นผู้สอบบัญชี 
ของบริษัท 

1. นางสาวอรพิน  สินทวรกุล 9441 2 

2. นางสาวอรวรรณ  โชติวิริยะกุล 10566 2 

3. นางสาวฐิติมา  พงษ์ชัยยงค์ 10728 2 

4.นางสาว พรรณทิพย์ กุลสันติธ ารงค์ 4208 2 
 

 ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่ผู้สอบบัญชีดังรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ KPMG จัดหาผู้สอบบัญชีรายอ่ืนที่

เหมาะสมปฏิบัติหน้าที่แทนได้ 

 โดยที่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด (KPMG) และผู้สอบบัญชีที่เสนอดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้

เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ

ตรวจสอบ รวมทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่ท าหน้าที่ไม่เกินระยะเวลาที่ส านักงาน ก.ล.ต.ก าหนด 

 ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นสมควรเสนอให้ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 
2565 เป็นจ านวนเงิน 2,500,000 บาท ต่อปี ซ่ึงไม่รวมค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) ที่บริษัทฯ จ่ายตามจริง 
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด (KPMG)  จ านวน 4 
ราย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงมีอ านาจตรวจสอบแสดงความเห็นต่องบการเงิน รวมถึงมีอ านาจ
ลงนามในรายงานการสอบบัญชีของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ านวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท มิตรสิบ เสกเงิน จ ากัด บริษัท มิตรสิบ พิ
โก จ ากัด และ บริษัท เบสท์คาร์ เซ็นเตอร์ จ ากัด และกรณีมีเหตุจ าเป็นที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด (KPMG) จัดหาผู้สอบบัญชีรายอ่ืนที่เหมาะสมปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และพิจารณาอนุมัติ
ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมกับบริษัทย่อย เป็นจ านวนเงิน 2,500,000 บาท ต่อปี ไม่รวมค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) ที่บริษัทฯ จ่าย
ตามจริง 
 ทั้งน้ีค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายทางตรงอ่ืนๆ เช่น การเดินทาง ค่าแสตมป์ และอ่ืนๆ ฯลฯ โดย เปรียบเทียบ
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เสนอส าหรับปี 2565 กับค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาได้ดังน้ี 
ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทย้อนหลัง 1 ปี 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2564 (บาท) ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ)(บาท) 

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) 2,500,000 2,500,000 

รวม 2,500,000 2,500,000 
  

 ทั้งน้ี ผู้สอบบัญชีของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด (KPMG)  ที่เสนอน้ัน ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ ส่วนได้เสียกับ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว และ ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฎิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่อย่างใด 

การลงมติ ระเบียบวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  
 นอกจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 แล้วกรณีผู้ถือหุ้น
จะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาในเรื่องอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็จะต้องเข้าเงื่อนไขตามมาตรา 105 
วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ โดยผู้ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะ
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืน นอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้ อย่างไรก็ดี เพื่อความโปร่งใส และเป็นการให้สิทธิแก่ผู้
ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ควรมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาวาระอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติหรือลงมติ 
 

     ทั้งน้ีบริษัทฯได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ   
www.mitsibleasing.com/การประชุมผู้ถือหุ้น/  หัวข้อ “นักลงทุนสัมพัทธ์” ในหัวข้อย่อย “ข้อมูลผู้ถือหุ้น”และ “ประชุมผู้ถือหุ้น” 
 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าประชุมและออก
เสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง (แนะน าให้ใช้แบบ ข.) ตามเอกสารสิ่งท่ีแนบมาด้วย 7 
และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบ 
 

http://www.mitsibleasing.com/การประชุมผู้ถือหุ้น/
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บริษัท มิตรสิบ ลิสซ่ิง จ ำกัด (มหำชน) 
เลขที่ 895-6 หมู่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ต.ส ำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปรำกำร  จ.สมุทรปรำกำร  10270 
โทร. 0-2743-8787   แฟ็กซ์ 0-2743-8783   เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษ ี0107560000168   www.mitsibleasing.com  

ฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามเอกสาร 
สิ่งท่ีแนบมาด้วย 7 ให้กรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตามเอกสารส่ิงท่ีแนบมาด้วย 8 เพื่อเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้  ทั้งน้ีผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จะต้องแจ้งความ
ประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ได้ 2 วิธีดังต่อไปน้ี 

1. ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-mail หรือไปรษณีย์ 

2. ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางเว็บไซต์ หรือ QR Code สามารถเริ่มลงทะเบียนได้ 

ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2565 ถึง วันที่ 22 เมษายน 2565  

 

 

 
 
 
 

  
 เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้
ผู้ถือหุ้นศึกษาระเบียบและแนวทางปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทจะด าเนินการประชุมตามข้อบังคับของ
บริษัทในส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมตามเอกสารส่ิงท่ีแนบมาด้วย 9  
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง 

 

 
      ขอแสดงความนับถือ 

         บริษัทมิตรสิบ ลิสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 

       
      (นายกิตติ  ยงค์สงวนชัย) 

        ประธานกรรมการบริษัท 


