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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 
บริษัท มิตรสบิ ลิสซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานที่ 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา เวลา 13.00 น. รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิค (E-AGM) 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมถ่ายทอดสด จ านวน 8 ท่าน 
โดยกรรมการบริษทัปจัจุบัน มีจ านวน 9 ท่าน เข้ารว่มประชุมครบทั้ง 9 ท่าน คิดเป็น 100%  จึงครบองค์ประชุม  ดังน้ี 

1) ดร.กิตต ิยงคส์งวนชัย ประธานกรรมการบริษัท  
2) คุณพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
3) คุณอษัฎางค์ ศรีศุภรพันธ ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
4) ดร.สิงห์ชัย บุณยโยธิน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
5) คุณนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / กรรมการบริหาร

ความเสีย่ง / ประธานกรรมการบริหาร /  
ประธานเจา้หน้าที่บริหาร 

6) คุณณัชชา ยงคส์งวนชัย กรรมการ / กรรมการบริหาร /รองประธานเจา้หน้าที่บริหาร 
7) คุณนิทัศน์ ยงค์สงวนชัย กรรมการ 
8) คุณอรรถสิทธ์ิ ม่ังมี กรรมการ 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1 ท่าน 
1. รศ.ศรัณย ์ชูเกียรต ิ   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

    ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมห้องประชุมถ่ายทอดสด 

1) คุณพิมพ์วลัญช์ เตชะพานิช ผู้อ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน 
2) คุณศรุต ธราธรชนะกุล ผู้อ านวยการสายงานขายและการตลาด 
3) คุณรณชัย รุจิวิพัฒน์   ผู้อ านวยการสายงานสนับสนุนธุรกิจ 

ผู้บริหารบริษัทย่อยห้องประชุมถ่ายทอดสด 
  1)   คุณวรกฤต ศิระเมธาเดช          ผู้อ านวยการสาขา บริษัท มิตรสิบ เสกเงิน จ ากัด  
  2)   คุณติณณภพ ยงค์สงวนชัย         ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบัติการ  
  3)   คุณจิรายุ ยงค์สงวนชัย          ผู้จัดการทั่วไป บริษัทเบสท์คาร์เซ็นเตอร์ จ ากัด 

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
1)     คุณพรรณทิพย์ กุลสันติธ ารงค์         ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4208  
2)     คุณณิชาภัทร ดุรงค์วัฒนา   
3)     คุณศุภเลิศ รักษาพรสวรรค์ 
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ก่อนเริ่มการประชุม 
บริษัท มิตรสิบ ลิสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดย นางสาววารุณี  นนทศรี เลขานุการบริษัท (“ผู้ด าเนินการประชุม”) ได้กล่าว

ต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 และแจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2565 (“ทีป่ระชุม”) ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 โดยเฉพาะสายพันธ์โอไมคอน ในปัจจุบันที่มีการแพร่
ระบาดอย่างรวดเร็ว และมีผู้ติดเช้ือเพิ่มสูงขึ้น บริษัทฯ จึงมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น ผู้เข้าร่วม
ประชุม และผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมทุกท่าน คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในรูปแบบการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รวมถึงได้จัดให้มีการตรวจ ATK ก่อนการเข้าร่วมประชุมส าหรับคณะกรรมการบริษัท และผู้ที่
เก่ียวข้อง บริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) เม่ือวันที่ 23 มีนาคม 2565        
เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม  

ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท โอเจ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคร้ังน้ี  เพื่อใ ห้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กฏหมายก าหนดและปฏิบัติตามระบบควบคุมการประชุมที่มีการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
เช่น การจัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม  ตามประกาศหรือ
หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เก่ียวข้องหรือกฎหมายก าหนดไว้ 

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทก าหนด ส าหรับวิธีการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
และวิธีการถามค าถาม หรือแสดงความคิดเห็น สามารถปฏิบัติได้ ดังน้ี 

1. เน่ืองจากการประชุมในคร้ังน้ีเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม 
2. การประชุมจะพจิารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบยีบวาระ ที่ระบุไวใ้นหนังสอืเชิญประชุม โดยจะน าเสนอขอ้มูลใน แต ่ละวาระ 

 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติและจะแจง้ผลคะแนนต่อที่ประชุมเม่ือมีการนับคะแนนเสียงในวาระน้ันๆ 
 เสร็จสิ้นตามล าดับ 

3. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือ  
 โดย 1 หุ้น = 1 เสียง    
4. การนับคะแนนเสยีง บริษัทจะน าคะแนนเสยีงที่มีมต ิไม่เห็นด้วย และ งดออกเสยีง หักออกจากจ านวนเสยีงทั้งหมด

 ของผู้ถอืหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถอืเป็นคะแนนเสียงที่มีมติเห็นด้วย  
 ตามวาระที่เสนอ  

5. คะแนนเสียงของจ านวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เน่ืองจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและ
 ผู้รับมอบฉันทะ ดังน้ัน จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

6. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพือ่ท าการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่
 ก าหนด (1 นาท)ี กรณีที่ผูถ้ือหุ้นตอ้งการเปลีย่นการลงคะแนน สามารถท าไดด้้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกคร้ัง หาก
 วาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถอืหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ 

7. ระบบจะท าการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่าน
 เอกสารมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระและผู้เข้าร่วมประชุมไว้ในระบบเป็นที่เรียบร้อย 

    บัดน้ี ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าการจัดประชุมวันน้ีเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2565 ซ่ึงประชุม     
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม 
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โดยบริษัทได้แจ้งวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น ผู้มีสิทธิการเข้าร่วมประชุม หรือ Record Date เม่ือวันที่ 23 มีนาคม 2565 
ประธานฯ กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแล

กิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (CG Code) บริษัท มิตรสิบ ลิสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) ได้ตระหนักถึงความส าคัญของผู้ถือหุ้นและ
เพื่อให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน  จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้มีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2565  ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2564 –  วันที่ 31 ธันวาคม  2564 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเข้ามา 

 ผู้ด าเนินการประชุม แจ้งว่า การประชุมในวันน้ีมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 24 ราย และ
โดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจ านวน 23 ราย รวมจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 47 ราย นับรวมจ านวนหุ้นได้ 444,505,309 หุ้น หรือคิดเป็น
ร้อยละ 59.2378 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด 750,374357 หุ้น  ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 ซ่ึงก าหนด
ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง
ของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม  
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระน้ีเป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564  ซ่ึง

จัดขึ้นเม่ือวันที่ 23 เมษายน 2564 โดยบริษัทฯได้จัดท า และน าส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซ่ึงบริษัทฯได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านในคร้ังน้ีแล้ว 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วว่าเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2564 ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ดังกล่าว 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเก่ียวกับวาระน้ีไม่มี
ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระน้ี 

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซ่ึงจัดขึ้นเม่ือวันที่ 23 เมษายน 2564 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 23 เมษายน 

2564 ตามท่ีประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังน้ี 
                   ในวาระน้ีมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเพิ่มขึ้นเป็นจ านวน  1 ราย  รวม                    100 หุ้น 

 

 

 

 

 

 

 
 

    หมายเหตุ : มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น             
              ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผูถ้ือหุ้นซึ่งมาประชุมและ 
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 444,505,409 100 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสยีง 0 - 
รวมจ านวนผู้ถอืหุ้น 48 ราย คิดเป็นจ านวนเสยีงทัง้หมด 444,505,409 เสยีง 
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญซ่ึงเกิดขึ้นใน

รอบปี 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2564 และงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับ
รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี ในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซ่ึง
ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน 

ประธานฯ ขอให้ คุณนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย ต าแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระ
น้ีต่อที่ประชุม 

คุณนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย น าเสนอรายละเอยีดตอ่ที่ประชุม ดงัน้ี 
ในปัจจุบันกลุ่มบริษัท มิตรสิบลิสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการสินเช่ือทางการเงินในหลายรูปแบบ 

ประกอบด้วย ธุรกิจขายและให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถแท็กซ่ี และรถขนส่งสาธารณะเชิงพาณิชย์เพื่อผู้ประกอบการทุกประเภท 
สินเช่ือรับซ้ือสิทธิเรียกร้องลูกหน้ีการค้า สินเช่ือส่วนบุคคล แบบมีและไม่มีหลักหลักประกัน รวมถึงการให้บริการด้านประกันภัยทุก
ประเภท ( ทั้งประกันวินาศภัย และ ประกันชีวิต) เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ลูกค้าแบบครบวงจร 

ผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท มิตรสิบ ในปี 2564 ที่ผ่านมา มียอดขายรถยนต์ จ านวน 517 คัน และ สัญญาเกิดใหม่ 
จ านวน 2,284 สัญญา รวมมูลค่าการปล่อยสินเช่ือใหม่ 621 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 คิดเป็น 5% ส่งผลให้มีก าไรสุทธิเฉพาะ
กิจการอยู่ที่ 24 ล้านบาท และในงบการเงินรวมอยู่ที่ 13 ล้านบาท 

อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญของการด าเนินงานในปี 2564 น้ัน อัตราดอกเบี้ยจ่าย อยู่ที่ 4.04% ซ่ึงลดลงจากปีก่อน 
เน่ืองจากบริษัทได้จัดหาแหล่งเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและบุคคลอื่น โดยมีการน าสัญญาเช่าซื้อที่เกิดขึ้นใหม่บางส่วนไป
ใช้ในการค้ าประกันวงเงิน ท าให้อัตราดอกเบี้ยจ่ายต่ าลงจึงส่งผลให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้นเป็น 13.53% และอัตราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ DE Ratio อยู่ที่ 1.16 เท่า และมีก าไรสุทธิต่อหุ้น ที่ 0.017 บาท ลูกหน้ีการให้สินเช่ือรวม ของกลุ่ม
บริษัท มีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง แม้ว่าในปี 2564 จะยังคงประสบปัญหา COVID-19 ซ่ึงส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการแท็กซ่ี
โดยตรง  แต่ในปี 2564 น้ี การให้สินเช่ือภาพรวม มีเพิ่มขึ้น เม่ือเทียบจากปี 2563 อยู่ที่ 2% โดยมีมูลค่าทั้งสิน 1,878 ล้าน ซ่ึงในปี 
2565 บริษัทคาดหวังจะเติบโตเป็นผู้น าการปล่อยสินเช่ือที่มีหลักประกัน อย่างเช่น การจ าน าเล่มทะเบียนรถยนต์ การจ านองที่ดินใน
โซนสมุทรปราการ และ มุ่งเน้นการปล่อยสินเช่ือเช่าซื้อประเภทรถสาธารณะเชิงพาณิชย์ เช่น รถขนส่ง รถบรรทุก และรถ Logistic 
เพิ่มมากขึ้นจากเดิม โดยขยายการให้บริการสินเช่ือ ไป ในแหล่งอุตสาหกรรมที่ส าคัญ เช่น ชลบุรี ระยอง นครปฐม และสมุทรสาคร เป็นต้น 

โดยสัดส่วนลูกหน้ีสินเช่ือ ในปี 2564 น้ี แบ่งออกเป็น สินเช่ือ เช่าซ้ือรถแท็กซ่ี อยู่ที่ 79% สินเช่ือเช่าซ้ือรถเชิงพานิชย์
ประเภทอื่นๆ อยู่ที่ 11% และ สินเช่ือ อื่นๆ อยู่ที่ 10% โดยในปีน้ีบริษัทมีการขยายสัดส่วนของ รถบรรทุก รถขนส่ง logistic และ 
สินเช่ืออื่นที่มีหลักประกันเพิ่มมากขึ้น เม่ือเทียบกับ ปี 2563 

อย่างไรก็ตาม การประสบปัญหา COVID-19 ในกลุ่มผู้ประกอบการรถสาธารณะ บริษัทได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่
ลูกค้าของบริษัท ในระหว่างปี 2564 โดยให้สิทธิผ่อนผันการช าระค่างวด ตลอดจน ให้สิทธิพักช าระหน้ีช่ัวคราว ในกรณีเป็นผู้ป่วย 
COVID-19 หรือมีความจ าเป็นต้องกักตัว และ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ อีกทั้งทางบริษัทได้ปรับโครงสร้างหน้ี ให้แก่ลูกค้า       
เพื่อขยายระยะเวลา และ ลดภาระ การช าระค่างวดลง จากมาตรการการให้ความช่วยเหลือต่อเน่ืองดังกล่าว  ท าให้ NPL ปี 2564 อยู่
ที่ 3.06% สูงขึ้นเล็กน้อยจากปี 2563  จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า สินทรัพย์รวม ยังคงเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดย
เพิ่มขึ้น 7% จากปี 2563  และในส่วนปี 2564 มีการปล่อยสินเช่ือรายใหม่ เป็นจ านวน 621 ล้านบาท โดยให้ความส าคัญมากขึ้น กับ
การปล่อยสินเช่ือรายใหม่ที่ไม่ใช่รถแท็กซ่ี 
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ส าหรับแผนการด าเนินงานใน ปี 2565 น้ี กลุ่มบริษัทมิตรสิบ มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับสินเช่ือเช่าซ้ือรถสาธารณะอื่น เช่น 
รถบรรทุก และรถเพื่อการขนส่งสินค้า 6 ล้อ และ 10 ล้อ โดยมีแผนการขยายพื้นที่การให้บริการสินเช่ือในจังหวัด ชลบุรี 
สมุทรปราการ นครปฐม ปทุมธานี สมุทรสาคร ซ้ึงเป็นพื้นที่และเป็นจุดขนถ่ายสินค้าที่ส าคัญของประเทศ โดยการขยายสินเช่ือผ่าน
ทางการแนะน าจาก ผู้ประกอบการเต้นท์รถ โดยคัดเลือกเต้นท์ที่มีความน่าเช่ือถือและเน้นการจ าหน่ายรถดี มีคุณภาพ พร้อมทั้งทาง 
บริษัท จะพัฒนาช่องทางบริการสินเช่ือเช่าซื้อทางตรงให้กับลูกค้าที่ไม่ได้ซ้ือขายรถผ่านทางตัวแทนหรือคู่ค้ารองรับกลุ่มลูกค้าที่ซ้ือขาย
รถระหว่างกันเอง ส าหรับสินเช่ือที่มีหลักประกัน เช่น การจ าน าเล่มทะเบียน และ การจ านองที่ดิน ในปี 2565 น้ีทางบริษัทมีแผนการ
เพิ่มช่องทางในการให้บริการสินเช่ือ  โดยการขยายสาขาเพิ่มเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้น 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ซักถามเพิ่มเติมเก่ียวกับวาระน้ี 
ซ่ึงไม่มีถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระน้ี 

เน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
มติที่ประชุม รับทราบรับทราบผลดารด าเนินงานของบริษัท 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564  
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้จัดท างบการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัฯ พร้อมทั้งรายงาน

ของผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่  31  ธันวาคม  2564  ตามรายละเอียดที่แสดงไว้ในรายงาน        
ประจ าปี  2564  ซ่ึงบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

ประธานฯ ขอให้ คุณพิมพ์วลัญช์ เตชะพานิช ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบถึง
รายละเอียดของวาระน้ีต่อที่ประชุม 

คุณพิมพ์วลัญช์ เตชะพานิช ช้ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุมดังน้ี   
 งบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของกลุ่มบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยผู้สอบบัญชีได้
แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข   

 

 
 
 
 
    ผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทในปี 2564 ตามที่น าเสนอในวาระที่ 2 น้ัน ส่งผลต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน

ของกลุ่มบริษัทในปี 2564 ดังน้ี  
สินทรัพย์รวม มีจ านวน 1,574 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% จากปีก่อน เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหน้ีการให้สินเช่ือ 
หน้ีสินรวม  มีจ านวน 845 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16% จากปีก่อนเป็นผลมาจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน   

          เพื่อรองรับการให้บริการสินเช่ือของกลุ่มบริษัท 
ส่วนของผู้ถือหุ้น มีจ านวน 729 ล้านบาท ลดลง 3% จากปีก่อน  เน่ืองจากมีการจ่ายเงินปันผลจากผลการ  

          ด าเนินงานประจ าปี 2563 
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ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจ านวน 13 ล้านบาท ลดลง 54%  
จากปีก่อนเน่ืองจาก 
รายได้รวม มีจ านวน 556 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายรถและรายได้

 ดอกเบี้ยรับจากการปล่อยสินเช่ือของบริษัทย่อย 
ค่าใช้จ่ายรวม มีจ านวน 543 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17% เป็นผลมาจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการยึดรถ ซ่ึงเป็น ผลกระทบ

จาก COVID-19 และ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เน่ืองจากในปี 2564 บริษัทมีการปรับปรุงแบบจ าลองที่
ใช้ในการค านวณค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นให้มีความเหมาะสมมากขึ้น 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเตมิเก่ียวกับวาระน้ี ซ่ึง
ไม่มีถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระน้ี 

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
ซ่ึงตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมตอินุมัตงิบการเงินของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที ่31 ธันวาคม 2564 ซ่ึง

ตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาต ตามท่ีประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงัน้ี  

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผูถ้ือหุ้นซึ่งมาประชุมและ 
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 444,505,409  100 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสยีง 0 - 

รวมจ านวนผู้ถอืหุ้น 48 ราย คิดเป็นจ านวนเสยีงทัง้หมด 444,505,409 เสยีง 

หมายเหตุ : มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง               
 ทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
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ประธานฯ ช้ีแจงว่าวาระน้ีเป็นวาระพิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ประธานฯ ขอให้ คุณพิมพ์วลัญช์ เตชะพานิช ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบถึง
รายละเอียดของวาระน้ีต่อที่ประชุม 

  คุณพิมพ์วลัญช์ เตชะพานิช ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ซ่ึงก าหนดให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาจัดสรรก าไร และตามตรา 116 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ  ข้อ 46 ที่
ก าหนดให้บริษัทฯต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน   
 ทั้งน้ีบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสิทธหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนส ารองตาม
กฎหมายในแต่ละปี 

1. บริษัท มิตรสิบ ลิสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) มีก าไรสุทธิ จ านวนเงิน 23,959,937 บาท จึงขอพิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิเป็น
ทุนส ารองตามกฏหมายเปน็จ านวนเงิน 1,197,997 บาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2564 รวมเป็นทุน
ส ารองตามกฎหมายสะสม ทั้งสิ้น 17,403,784 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.64 ของทุนจดทะเบียน 375,187,178.50 บาท  

2. บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิประจ าปี หลังจากส ารองตามกฎหมาย 
โดยบริษัทมีความประสงค์จะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 11,255,615 บาท 

  

 ทั้งน้ี บริษัทฯจะจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฎรายช่ือ ณ วันก าหนดรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินปันผล หรือ 
Record date ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565   

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติจัดสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังน้ี 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผูถ้ือหุ้นซึ่งมาประชุมและ 
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 444,505,409  100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสยีง 0 - 

รวมจ านวนผู้ถอืหุ้น 48 ราย คิดเป็นจ านวนเสยีงทัง้หมด 444,505,409 เสยีง 
หมายเหตุ : มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถอืหุ้น 
      ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 ประธานฯ ช้ีแจงว่าวาระน้ีเป็นวาระพิจารณาอนุมัติพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่ง

ตามวาระ ในระเบียบวาระน้ีผมขอเชิญ คุณพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ช้ีแจงให้ที่
ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระน้ีต่อที่ประชุม 
 คุณพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ช้ีแจง ต่อที่ประชุม ตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ  ข้อ 18 ก าหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะน้ัน ถ้าจ านวนกรรมการ
จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) ของกรรมการที่จะต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มี
ส่วนร่วมในการเสนอช่ือบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2564 –  วันที่ 31 ธันวาคม  2564   ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ  ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอช่ือเข้ามา  

         ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาความเหมาะสม คุณสมบัติ คุณวุฒิ และประสบการณ์ 
ความเช่ียวชาญในวิชาชีพ ของกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่าง
รอบคอบ ระมัดระวัง  ของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าบุคคลที่เสนอให้เป็นกรรมการมีคุณสมบัติ และไม่ มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์  
 นอกจากน้ีได้พิจารณาเพิ่มเติมถึงคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่เก่ียวข้อง มีความเห็นว่า คุณอัษฎางค์  ศรีศุภรณ์พันธ์  มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน
ตามประกาศและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง อีกทั้งยังมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท
เป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ  เก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ      
โดยกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 มีจ านวน 3 ท่าน ดังน้ี                           

 

รายชื่อกรรมการ ประเภท หมายเหต ุ

1. นายอษัฎางค ์ ศรีศุภรพันธ ์ กรรมการอิสระ เสนอกลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง 
2. นายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย ประธานเจา้หน้าที่บริหารและกรรมการ

ผู้มีอ านาจลงนาม 
เสนอกลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง 

3. นายนิทัศน์ ยงค์สงวนชัย กรรมการและกรรมการ 
ผู้มีอ านาจลงนาม 

เสนอกลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเก่ียวกับวาระน้ี 
โดยมีผู้ซักถามซ่ึงสรุปสาระส าคัญดังน้ีผ 

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้
ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นอีก จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในปี 2564 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมตอินุมัติการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน 
กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทและต าแหน่งต่างๆอีกวาระหน่ึง ตามท่ีเสนอทุกประการ  ด้วยคะแนนเสียง ดังน้ี 

1. นายอัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์   

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผูถ้ือหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 444,505,409  100 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสยีง 0 - 

รวมจ านวนผู้ถอืหุ้น 48 ราย คิดเป็นจ านวนเสยีงทัง้หมด 444,505,409 เสยีง 

2. นายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผูถ้ือหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 444,505,409  100 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสยีง 0 - 

รวมจ านวนผู้ถอืหุ้น 48 ราย คิดเป็นจ านวนเสยีงทัง้หมด 444,505,409 เสยีง 
 

3. นายนิทัศน์ ยงค์สงวนชัย 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผูถ้ือหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 444,505,409 100 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสยีง 0 - 

รวมจ านวนผู้ถอืหุ้น 48 ราย คิดเป็นจ านวนเสยีงทัง้หมด 444,505,409 เสยีง 
หมายเหตุ : มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของ                    

   ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 
ประธานฯ แจ้งว่าวาระน้ี เป็นการพิ จารณาอนุมัติก าหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจ าปี  2565 และขอ ให้                    

คุณพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระน้ี 
คุณพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์  ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า ส าหรับปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้

พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการและบริษทัในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้ง ได้พิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธรุกิจของบริษัท เพื่อให้
เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้นจึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมโดยก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ
กรรมการชุดย่อยต่างๆ ส าหรับปี 2565 เป็นวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาท) และได้ช้ีแจงรายละเอียดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
ดังน้ี 

1. กรรมการและกรรมการอิสระจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยประชุม ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับ    
  เฉพาะค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และเงินส ารองเลี้ยงชีพพนักงาน  

 2.  ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย มีรายละเอยีดดังน้ี 
    2.1  ค่าเบีย้ประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น/วิสามัญผู้ถอืหุ้นได้รับค่าตอบแทนในแต่ละคร้ังที่มาประชุม 

- ประธานกรรมการ 40,000 บาท/คร้ัง 

- กรรมการ 25,000 บาท/คน/คร้ัง  
2.2  ค่าเบีย้ประชุมกรรมการได้รับค่าตอบแทนในแตล่ะคร้ังที่มาประชุม 

- ประธานกรรมการ 40,000 บาท/คร้ัง  

- กรรมการ 25,000 บาท/คน/คร้ัง  
  2.3  ค่าเบีย้ประชุมกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, 

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) จะได้รับค่าตอบแทนในแต่ละคร้ังที่มาประชุม 

- ประธานกรรมการ 30,000 บาท/คร้ัง  

- กรรมการ 20,000 บาท/คน/คร้ัง 
 

  ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อยต่างๆ 

คณะกรรมการ 
ปี 2564 

บาท/ครั้งที่ประชุม 
ปี 2565 (ปีที่เสนอ) 
บาท/ครั้งที่ประชุม 

• การประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น/วิสามัญผู้ถอืหุ้น 
  ประธานกรรมการ 40,000 40,000 
  กรรมการ 25,000 25,000 

• คณะกรรมการบริษัท 
       ประธานกรรมการ 40,000 40,000 

 กรรมการ 25,000 25,000 
• คณะกรรมการตรวจสอบ 
       ประธานกรรมการ   30,000 30,000 

   กรรมการ 20,000 20,000 
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คณะกรรมการ 
ปี 2564 

บาท/ครั้งที่ประชุม 
ปี 2565 (ปีที่เสนอ) 
บาท/ครั้งที่ประชุม 

• คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

       ประธานกรรมการ 30,000 30,000 
       กรรมการ 20,000 20,000 
• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
       ประธานกรรมการ 30,000 30,000 
       กรรมการ 20,000 20,000 

 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเตมิเก่ียวกับวาระน้ี ซ่ึง
ไม่มีถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระน้ี 
 ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ  
ประจ าปี 2565 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมตอินุมัติการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ย  

 ของบริษัทฯ ประจ าป ี2565 รวมทัง้สิ้นไม่เกิน 3,000,000 บาท เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงัน้ี   

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผูถ้ือหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 405,130,411  100 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 
รวมจ านวนผู้ถอืหุ้น 48 ราย คิดเป็นจ านวนเสยีงทัง้หมด 405,130,411 เสยีง (โดยไม่นับคะแนนเสียง 

   ของกรรมการผู้มีส่วนได้เสยีเป็นฐานในการนับคะแนน จ านวน 39,374,998เสียง ) 
หมายเหตุ : มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงด้วยคะแนนสองในสาม (2/3)  
       ของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุม 

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระน้ีเป็นการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี   

ประจ าปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2565 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ ประจ าปี 2565 จ านวน 4 ราย ดังน้ี 

1. นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธ ารงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4208  หรือ 
2. นางสาวอรพินท์ สินถาวรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9441  หรือ 
3. นางสาวอรวรรณ โชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10566 หรือ  
4. นางสาวฐิติมา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10728 
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ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่ผู้สอบบัญชีดังรายนามข้างตน้ไม่สามารถปฏบิัตหิน้าที่ได้  บริษัท KPMG ต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่น

ที่เหมาะสมปฏิบัติหน้าที่แทนได้  โดยที่บริษัท KPMG และผู้สอบบัญชีที่เสนอดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ 
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบรวมทั้งเป็น
ผู้สอบบัญชีที่ท าหน้าที่ไม่เกินระยะเวลาที่ส านักงาน ก.ล.ต.ก าหนด รายละเอียดข้อมูลประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชี 

ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นสมควรเสนอให้ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2565 
เป็นจ านวนเงิน 2,500,000 บาทต่อปี ซ่ึงเท่ากับปี 2564 โดยไม่รวมค่าบริการอื่น (Out of pocket) ที่บริษัทฯจ่ายตามจริง 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเก่ียวกับวาระน้ีซ่ึง
ไม่มีถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระน้ี 

ประธานฯ จงึขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าป ี2565 
มติที่ประชุม ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2565 จากบริษัท เคพีเอ็มจี 

ภูมิไชย  สอบบัญชีจ ากัด(“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงดังต่อไปน้ี 
เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ตามท่ีเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังน้ี 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผูถ้ือหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 444,505,409  100 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสยีง 0 - 

รวมจ านวนผู้ถอืหุ้น 48 ราย คิดเป็นจ านวนเสยีงทัง้หมด 444,505,409 เสยีง 

หมายเหตุ : มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมด 
  ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

-  ไม่มี – 
 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระน้ีเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ได้แสดงความคิดเห็น หรือมี
ข้อซักถามเพิ่มเติมในเร่ืองอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทช้ีแจงหรือ
ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ซ่ึงในวาระน้ีจะไม่มีการลงมติใดๆ  

ผู้ด าเนินการประชุม แจ้งว่า หากไม่มีค าถามหรือข้อแนะน าใดๆ บริษัทฯ จะจัดท ารายงานการประชุมให้แล้วเสร็จ และ
เผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัท www.mitsibleasing.com ภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขที่ มี
นัยส าคัญ โปรดแจ้งเลขานุการบริษทัให้ทราบที่ Email: sec_com@mitsibleasing.com ภายใน 30 วัน นับจากการเผยแพร่รายงาน
การประชุมน้ี  

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเสนอแนะความเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัทฯ 
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ปิดการประชุมเวลา 14.30 น. 

                           
 
 
                                                                                                                                                                                
                                                              .......................................................                                                      
                                                                                              (ดร.กิตติ  ยงค์สงวนชัย)                                                      
                                                                                    ประธานที่ประชุม / ประธานกรรมการบริษัท 
 
                       
                                                                                        ....................................................                                                      
                                                                                             (นางสาววารุณี  นนทศรี)                                                      
                                                                                                  เลขานุการบริษัท 
                               ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                                           
 
 
   
                    
 
 


