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หลักเกณฑ์กำรให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวำระในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 
และเสนอชือ่บุคลคลเพ่ือเขำ้รับกำรพิจำรณำเลอืกต้ังเป็นกรรมกำร  

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท มิตรสิบ ลิสซ่ิง  จ ากัด (มหาชน) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทเสนอวาระการประชุมเพื่อบรรจุเป็นวาระการปรถชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี  

1) คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 

 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุม หรือ เสนอช่ือกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

 1.1  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ 

 1.2  ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่ช าระแล้วท้ังหมด 

 1.3  ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอช่ือ 

       กรรมการไม่น้อยกว่า 12 เดือน 

 1.4   ต้องถือหุ้นตามสัดส่วนที่ก าหนดในข้อ 1.2 ในวัน Record Date เพื่อก าหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีน้ัน 

2)  ระยะเวลำในกำรเสนอฯ 

   เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีระยะเวลาในการพิจารณากลั่นกรองข้อมูลอย่างเพียงพอ จึงขอให้ท่านผู้ถือ

 หุ้นเสนอ และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน จนถึง          

 วันที่ 31 ธันวำคม 2565 

3) วิธีกำรเสนอฯ  

  ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1  สามารถเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอช่ือ

 บุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า  โดยกรอกแบบฟอร์ม ดังน้ี 

- แบบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก.) 

- แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข.) 

- แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ (แบบ ค.) 

       พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวขอ้งอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ สง่ถงึบริษัทฯ ภายใน               

วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทัง้น้ี สามารถสง่ได้ที ่E-mail address: sec_com@mitsibleasing.com หรือ สง่

ทางไปรษณีย ์ตามที่อยูด่ังน้ี    
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 4) กำรเสนอฯ 

  4.1 เรือ่งทีจ่ะไม่รบัพิจำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชุม มีดังน้ี 

1) เร่ืองที่ก าหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551  

   ที่แก้ไขเพิ่มเติม* 
2) เร่ืองที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลบริษัท 

 หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 
3) เร่ืองที่บริษัทได้ด าเนินการแล้ว 
4) เร่ืองที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ 

 บริษัทก าหนด 
5) เร่ืองที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 
6) เร่ืองที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมโดยจะแจ้งในหนังสือนัด 

 ประชุมว่าเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น 
7) เร่ืองที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งเป็นเร่ืองเพื่อทราบและช้ีแจ้งเหตุผลในการ 

 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
4.2 คุณสมบตัิ และลักษณะต้องห้ำมของกรรมกำร 
 บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังน้ี 

1) เป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติด่างพร้อย 
2) มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายหลักทรัพย์และ 

  ตลาดหลักทรัพย์ และการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 
3) มีความรู้ ความสามารถที่ส าคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ 
4) มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังด้วยความซ่ือสัตย์ 
5) เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ สามารถมองภาพรวมของธุรกิจได้ดี และตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 
6) เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี มีคุณธรรม มีทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธภาพ และมีบุคลิกที่เหมาะสม 
7) ไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท หลายแห่งในขณะเดียวกัน  

5) ขั้นตอนในกำรพิจำรณำ 
1) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

ทุกรายต้องกรอกข้อมูลในแบบ ก. ให้ครบถ้วน พร้อมลงรายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน พร้อมรวบรวมแบบ ก.และ
หลักฐานการถืหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี)ของผ้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน 

2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายมีคุณมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 
1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดท าเอกสารมแบบ ก. 1 ฉบับ ต่อ 1 ระเบียบวาระ พร้อมลงรายมือช่ือไว้เป็น
หลักฐานให้ครบถ้วน 

3) กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอช่ือเพื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้น  ผู้ถือ
หุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบ ข. ให้ครบถ้วน พร้อมลงรายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานและรวบรวมแบบ ข. 
และแบบ ค. และหลักฐานการถืหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี)ของผ้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน 
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ทั้งน้ี เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พจิารณากลั่นกรองเบือ้งต้น ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดย 
- เร่ืองที่ผ่านความเห็นชอบ จ าบรรจเุป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น 
- บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบ จะบรรจุรายช่ือในรวารการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  

ในกรณีเร่ืองหรือบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจง้
ให้ผู้ถือหุ้นท่านน้ันรับทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป 

 

**เร่ืองที่ก าหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญตัิหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์พ ศ. 2551 ที่แก้ไขเพิ่มเดิม ไดแ้ก่ 

1) เป็นเร่ืองที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในวรรคหน่ึง (ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้

ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท 

2) เป็นเร่ืองที่เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทั และข้อเท็จจริงที่กล่าวอา้ง โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุผลอนั

ควรสงสัยเก่ียวกับความไม่ปกติของเร่ืองดังกล่าว 

3) เป็นเร่ืองที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บริษัทจะด าเนินการให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ 

4) เป็นเร่ืองที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเร่ือง

ดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้น

แต่ข้อเท็จจริงในการน าเสนอคร้ังใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น าเสนอต่อที่

ประชุมผู้ถือหุ้นในคร้ังก่อน 

5) กรณีอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 

 


