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ที่ MITSIB 004/2566 
        วันท่ี  20  มีนาคม  2566 

เร่ือง     ขอเชญิประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 

เรียน    ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน)  

สิ่งที่แนบมาด้วย : 
1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2565 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) 
2. แบบแสดงรายงานข้อมูลรายงานประจ าปี 2565 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) พร้อมงบแสดงฐานะทางการเงิน

และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) 
4. ข้อมูลกรรมการทีไ่ด้รบัการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
5. ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจ าปี 2566 
6. ข้อปฎิบัติส าหรับการเข้าประชุมผูถ้ือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งท่ีแนบมาด้วย 6) 
7. ค าบอกกล่าวการคุม้ครองข้อมูลสว่นบุคคล (Privacy Notice) (สิ่งท่ีแนบมาด้วย 7) 
8. แบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งท่ีแนบมาด้วย 8) 
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (ทั่วไป) และแบบ ข. (แบบก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) (สิ่งที่

แนบมาด้วย 9) 
10. ข้อมูลกรรมการอสิระ และนิยามกรรมการอิสระส าหรับมอบฉันทะ (สิ่งท่ีแนบมาด้วย 10) 
11. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งท่ีแนบมาด้วย 11) 

ด้วยการประชุมคณะกรรมการของบริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2566 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดหรือผู้ที่ไม่สะดวกในการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และการ
นับคะแนนเสียงให้สะดวกและรวดเร็ว ในการด าเนินธุรกิจ และส่งเสริมการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และ
สอดคล้องกับโลกยุคดิจิทัลในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหาร โดยนายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย มี
อ านาจในการพิจารณาด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้เรียบร้อยนั้น (รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุม 
วัน เวลา และสถานท่ีในการประชุมด้วย)   
 ทั้งนี้ ได้พิจารณาจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)   
ประจ าปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. (สามารถเริ่มลงทะเบียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เวลา 12.00 น.) 
ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง  จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 895-6  หมู่ 5 ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 
เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุม  ดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา และรายงาน
ประจ าปี 2565 ของบริษัท โดยจัดท ารายงานการประชุมเพื่อบันทึกความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม และมติของที่ประชุมไว้เป็น
หลักฐานในการปฏิบัติงาน เพื่อแสดงกิจการที่ด าเนินการมาแล้ว และแจ้ งผลการประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและน าไปปฏิบัติต่อไป 
ปรากฎตามสิ่งที่แนบมาด้วย 1 พร้อมทั้งได้แจ้งผลการประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและน าส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวต่อ
กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ซึ่งได้จัดประชุม
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง และครบถ้วนตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจึงเห็นสมควรเสนอให้  
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

การลงมติ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการรบัรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพึงรับทราบรายงาน
ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงได้สรุปผลการด าเนินงาน และการ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยรายละเอียดปรากฎในรายงาน
ประจ าปี 2565 และงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี 
(ในรูปแบบ QR Code) ปรากฎตามสิ่งที่แนบมาด้วย 2  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงาน
ของบริษัท ประจ าปี 2565 

การลงมติ ระเบียบวาระนี้ เป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสยีงจากผู้ถือหุ้น 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2565 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565  

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
(“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ซึ่งก าหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบแสดงฐานะทางการเงิน
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ  
 โดยส าหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้มีการจัดท างบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 
จ ากัด (“KPMG”) และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2565 และงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี (ในรูปแบบ QR Code) ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 2 

การเปรียบเทียบ แบบย่อ 
งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน            หน่วย : บาท 

รายการ บริษัทและบริษัทย่อย บริษัท 

2564 2565 2564 2565 

สินทรัพย์รวม   1,573,558,422   1,588,417,982    1,449,144,100   1,382,507,933  

หนี้สินรวม     845,077,169  849,709,553  692,139,363    632,399,106  

รายได้รวม     555,706,554     495,099,473      188,835,859     181,546,112  

ก าไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุน้บริษัทใหญ่)      12,953,127       21,481,964       23,959,937         4,359,708  

ก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร      15,239,286      25,247,647       43,763,451      36,649,556  

ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)              0.017               0.029               0.022              0.006  
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          โดยมีรายละเอียดงบการเงินในรายงานประจ าปี 2565 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ 

 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทและ
บริษัทย่อยส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจาก นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติด ารง 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4208 บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด แล้วเห็นควรให้คณะกรรมการบรษิัทเสนอที่ประชุมสามญั
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทรับทราบรายงานความเห็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ
งบการเงินระหว่างกาลของผู้สอบบัญชี โดย “ผู้สอบบัญชีให้ข้อสรุปอย่างไม่มีเง่ือนไข” และมีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากที่
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งท่ี 1/2566 เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2566 แล้ว  

การลงมติ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่  4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2565 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาจัดสรร
ก าไร และตามตรา 116 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 ที่ก าหนดให้บริษัทฯต้องจัดสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
ทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน ท้ังนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 
40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี การจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายของบริษัท ในอัตรา
ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ คิดเป็นจ านวนเงิน 217,985 บาท รวมเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จ านวนเงิน 
17,621,769 บาท และอนุมัติจ่ายปันผลจากการด าเนินงานของบริษัทปี 2565 จากก าไรสุทธิและก าไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อม
ก าหนดวันจ่ายเงินปันผล ดังนี้ 

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล เป็นจ านวน 37,518,718 หุ้น มูลค่า 
ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 18 ,759,359 บาท หรือคิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับการจ่ายปันผล 
0.02500 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการค านวณการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทจะตัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง 
และจ่ายชดเชยเป็นเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นท่านนั้นในอัตรา 0.02500 บาท ต่อหุ้น 

2. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.00250 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,875,936.60 บาท (เพื่อรองรับภาษีหัก 
ณ ท่ีจ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้) ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 50 (2)(จ) แห่งประมวลรัษฎากรให้กับผู้รับเงินปันผล 
   ทั้งนี้ รวมการจ่ายเงินปันผลในข้อ (1) และ (2) เป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.02750 บาท หรือคิดเป็น
จ านวนเงิน 20,635,302.60 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายก าหนดไว้ และ
บริษัทได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 และก าหนดจ่าย
ปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 
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 ข้อมูลการจ่ายปันผลย้อนหลัง ของบริษัทฯ 
อัตราการจ่ายเงินปันผล* (บาท)  2563 2564 2565 

จ านวนหุ้น (หุ้น) 714,642,503 750,374,357 750,374,357 

ก าไรสุทธิเฉพาะกิจการ ต่อหุ้น (บาท) 0.052 0.032 0.006 

เงินปันผล ต่อหุ้น (บาท) 0.07116 0.01500 0.02500 

ก าไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท) 38,769 23,960 4,360 

เงินปันผลจ่าย (พันบาท) 50,854 11,256 18,759 

อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อก าไรสทุธิ  131% 47% 430% 

หมายเหตุ :     1)  อัตราการจ่ายเงินปันผลค านวณจากผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ 
 2)  คณะกรรมการบริษัทฯมีความเห็นว่า การจ่ายเงินปันผลในอัตราสูง เนื่องจากบริษัทฯต้องการตอบแทนผู้ถือหุ้น 

   ซ่ึงยังให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีมาตลอด  
       3)  การจ่ายเงินปันผลในปี 2565 ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากจะต้องได้รับการอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566  ก่อน 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรก าไร
สุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2565 จ านวน 217,985 บาท (ไม่น้อยกว่าในอัตราร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ) และอนุมัติจ่าย
ปันผลจากการด าเนินงานของบริษัทปี 2565 จากก าไรสุทธิและก าไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมก าหนดวันจ่ายเงินปันผล ดังนี้ 

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท เพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล เป็นจ านวน 
37,518,718 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 18 ,759,359 บาท หรือคิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับ
การจ่ายปันผล 0.02500 บาท ต่อหุ้น ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการค านวณการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทจะตัดเศษ
หุ้นดังกล่าวท้ิง และจ่ายชดเชยเป็นเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นท่านนั้นในอัตรา 0.02500 บาท ต่อหุ้น 

2. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.00250 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,875,936.60 บาท (เพื่อรองรับภาษี
หัก ณ ท่ีจ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้) ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 50 (2)(จ) แห่งประมวลรัษฎากรให้กับผู้รับเงินปันผล 

 ทั้งนี้ รวมการจ่ายเงินปันผลในข้อ (1) และ (2) เป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.02750 บาท หรือคิดเป็นจ านวน
เงิน 20,635,302.60 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายก าหนดไว้ และบริษัทได้ก าหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 และก าหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
รับเงินปันผลภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566    

การลงมต ิ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพ่ือจ่ายหุ้นปันผลและแก้ไขเพ่ิมเติม
หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 (เร่ืองทุนจดทะเบียน) ของบริษัทฯ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบรษิัทมหาชนจ ากัด มาตรา  140  (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้
ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จ าหน่ายไม่ได้หรือยังมิได้น าออกจ าหน่ายเมื่อที่ประชุมมีมติแล้วให้บริษัทขอจดทะเบียนลดทุนภายใน  
14  วันนับจากวันท่ีที่ประชุมลงมติ  ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องท าการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 136 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 375,187,314.50 บาท เป็น 375,187,178.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่จ าหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้น าออกจ าหน่าย
ของบริษัทซึ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 272 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตามไว้หุ้นละ  0.50 บาท  
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 ทั้งนี้ ในการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวข้างตัน ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่ องทุนจด
ทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังน้ี 
เดิม 

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน   375,187,314.50  บาท   (สามร้อยเจ็ดสิบห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสิบสี่บาท 
 ห้าสิบสตางค์) 

 แบ่งออกเป็น 750,374,629   หุ้น   (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านสามแสนเจด็หมื่นสี่พันหกร้อยยี่สิบเก้าหุ้น) 
 มูลค่าหุ้นละ             0.50  บาท  (ห้าสิบสตางค์) 
 โดยแยกออกเป็น  :  
 หุ้นสามญั 750,374,629   หุ้น   (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านสามแสนเจด็หมื่นสี่พันหกร้อยยี่สิบเก้าหุ้น) 
 หุ้นบุริมสุทธิ               -     หุ้น 

แก้ไขหนังสือบริคณห์เป็น 
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน  375,187,178.50  บาท  (สามร้อยเจ็ดสิบห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ    

 แปดบาทห้าสิบสตางค์) 
 แบ่งออกเป็น 750,374,357  หุ้น   (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านสามแสนเจด็หมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบเจ็ดหุ้น) 
 มูลค่าหุ้นละ            0.50  บาท  (ห้าสิบสตางค์) 
 โดยแยกออกเป็น  :  

 หุ้นสามญั 750,374,357  หุ้น  (เจ็ดร้อยห้าสบิล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามรอ้ยห้าสิบเจ็ดหุ้น) 
 หุ้นบุริมสุทธิ  -    หุ้น 

 ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค า หรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณา
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 136 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 375,187,314.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
375,187,178.50 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนท่ีจ าหน่ายไม่ได้หรือยังมิได้น าออกจ าหน่ายของบริษัทซึ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 272 หุ้น 
มูลค่าหุ้นท่ีตามไว้หุ้นละ  0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียน 

การลงมติ ระเบียบวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่  (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณาการเพ่ิมทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 (เร่ืองทุนจดทะเบียน) ของบริษัท 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องระเบียบวาระที่ 4 ซึ่งมีการพิจารณาอนุมัติให้จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
ในอัตรา 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล เป็นจ านวนทั้งสิ้น 37,518,718 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 
18,759,359 บาท หรือคิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับการจ่ายปันผล 0.02500 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ทั้งนี้รายละเอียด
เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากกฎตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4 ) สิ่งที่แนบมาด้วย 3 และเพื่อให้สอดคล้อง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนั้น จึงต้องด าเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  
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เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนและ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความ ดังนี ้
เดิม 

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน  375,187,178.50  บาท  (สามร้อยเจ็ดสิบห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ    
 แปดบาทห้าสิบสตางค์) 

 แบ่งออกเป็น 750,374,357  หุ้น   (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านสามแสนเจด็หมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบเจ็ดหุ้น) 
 มูลค่าหุ้นละ            0.50  บาท  (ห้าสิบสตางค์) 
 โดยแยกออกเป็น  :  

 หุ้นสามญั 750,374,357  หุ้น   (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านสามแสนเจด็หมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบเจ็ดหุ้น) 
 หุ้นบุริมสุทธิ  -    หุ้น 
 
 

แก้ไขหนังสือบริคณห์เป็น 
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน  393,946,537.50  บาท  (สามร้อยเก้าสิบสามล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบ    

 เจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) 
 แบ่งออกเป็น 787,893,075  หุ้น   (เจ็ดร้อยแปดสิบเจด็ลา้นแปดแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดสิบห้าหุ้น) 
 มูลค่าหุ้นละ            0.50  บาท  (ห้าสิบสตางค์) 
 โดยแยกออกเป็น  :  

 หุ้นสามญั 787,893,075  หุ้น   (เจ็ดร้อยแปดสิบเจด็ลา้นแปดแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดสิบห้าหุ้น) 
 หุ้นบุริมสุทธิ  -    หุ้น 
 

 ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค า หรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตาม
รายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ ท้ังนี้ ให้บุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค า หรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

การลงมติ ระเบียบวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ส าหรับปี 2566 
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ  37 ซึ่งก าหนดให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้  นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์( “ส านักงาน กลต.”) 
ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ และแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษัทฯ  
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 ส าหรับการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ าปี 2566 ของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก
ผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระ และอัตราค่า
สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาและเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด (ผู้สอบ
บัญชีรายเดิม) เปลี่ยนเป็น บริษัท ส านักงานอีวาย จ ากัด (ผู้สอบบัญชีรายใหม่) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากการเปรียบเทียบราคา 
ทางบริษัท ส านักงานอีวาย จ ากัด เสนอราคาที่เหมาะสมกว่า โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ มีอ านาจตรวจสอบและลงนาม
ในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ 

รายชื่อผู้สอบบัญช ี เลขทะเบียนใบอนญุาต จ านวนปีที่เป็นผู้สอบบัญช ี
ของบริษัท 

1. นางสาวศรัญญา  ผลัดศรี 6768 - 

2. นางสาวสมใจ  คุณปสุต 4499 - 

3. นางสาววรรณวิไล  เพชรสร้าง 5315 - 
 

 ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่ผู้สอบบัญชีดังรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท ส านักงานอีวาย จ ากัด (EY) 
จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นท่ีเหมาะสมปฏิบัติหน้าที่แทนได้ 
 โดยที่บริษัท ส านักงานอีวาย จ ากัด (EY) และผู้สอบบัญชีที่เสนอดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ 
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ รวมทั้งเ ป็น
ผู้สอบบัญชีท่ีท าหน้าที่ไม่เกินระยะเวลาที่ส านักงาน ก.ล.ต.ก าหนด 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เหน็สมควรเสนอให้ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 
2566 เป็นจ านวนเงิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าบริการอื่น (Out of pocket expenses) 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ คือ บริษัท ส านักงานอีวาย จ ากัด (EY) จ านวน 3 ราย เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัท โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจตรวจสอบแสดงความเห็นต่องบการเงิน รวมถึงมีอ านาจลงนามในรายงานการ
สอบบัญชีของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ านวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท มิตรสิบ เสกเงิน จ ากัด บริษัท มิตรสิบ พิโก จ ากัด และ บริษัท 
เบสท์คาร์ เซ็นเตอร์ จ ากัด และกรณีมีเหตุจ าเป็นที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท ส านักงานอีวาย 
จ ากัด (EY) จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เหมาะสมปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมกับบริษัท
ย่อย เป็นจ านวนเงิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าบริการอื่น (Out of pocket expenses) 
 ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ เช่น การเดินทาง ค่าแสตมป์ และอื่นๆ ฯลฯ โดยเปรียบเทียบ
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีท่ีเสนอส าหรับปี 2566 กับค่าตอบแทนในปีท่ีผ่านมาได้ ดังนี ้
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ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทย้อนหลัง 1 ปี 

  

 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของ บริษัท ส านักงานอีวาย จ ากัด (EY) ที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และ ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ใน
ลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฎิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่อย่างใด 

การลงมติ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่จะครบก 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 านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับ
ต าแหน่งอีกได้ กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ 
ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 ของบริษัทฯ 
มีกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 

1. รศ. ศรัณย์  ชูเกียรติ  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการ 
                                                บริหารความเสี่ยง 

2. นายอรรถสิทธ์ิ มั่งมี  กรรมการ  
3. นายณัชชา ยงค์สงวนชัย กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการ 

                                                ผู้มีอ านาจลงนาม) 

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาคัดเลือกเลือกเป็นกรรมการของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 31 
ธันวาคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
คัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 แต่ประการใด  

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบตัิ
เหมาะสมเข้ารับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566  

โดยพิจารณาจากรายช่ือที่บุคคลที่กรรมการเสนอ รายช่ือบุคคลที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น  (ถ้ามี) และรายช่ือที่มีความสามารถในการเป็น 

บริษัท 
ปี 2565 2566 (ปีที่เสนอ) 

ผู้สอบบัญชีรายเดิม 
บริษัทเคพีเอ็มจ ีภูมิไชย จ ากัด 

ผู้สอบบัญีรายใหม่ท่ีแต่งตั้ง 
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

บริษัทมิตรสิบ ลิสซิ่ง จ ากัด(มหาชน) 2,100,000 2,140,000 
บริษัทมิตรสิบ เสกเงิน จ ากัด 220,000 185,000 

บริษัทมิตรสิบ พิโก จ ากัด 80,000 55,000 
บริษัทเบสท์คาร์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 100,000 120,000 

รวม 2,500,000 2,500,000 
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กรรมการบริษัทจดทะเบียน (Chartered Directors) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามแนวทางการพิจารณา
สรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัทตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ 
และค านึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความช านาญของคณะกรรมการ ( Board 
Skill Martrix) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

นอกจากนี้ได้พิจารณาเพิ่มเติมถึงคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของ ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560  ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเห็นว่า รศ. ศรัณย์ ชูเกียรติ กรรมการอิสระมีคุณสมบัติการเป็น
กรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน อันเป็นประโยชน์
ต่อการประชุมธุรกิจของบริษัทอย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ได้อย่างเป็นอิสระโดยรายละเอียด ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ ปรากฏตามสิ่งท่ีแนบมาด้วย 4 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอ
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการกลั่นกรอง พิจารณาด้วยความรอบครอบ ระมัดระวัง 
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศและหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมากรรมการ
ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ อันเป็นประโยชน์ต่อการประชุมธุรกิจของบริษัทอย่างยิ่ง เห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระกลับเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทปรากฏตาม 
สิ่งที่แนบมาด้วย 4 

ข้อมูลการด ารงต าแหน่งและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จ านวนปีด ารงต าแหน่ง จ านวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ ปี 2565 (คร้ัง) 

1. รศ. ศรัณย์  ชูเกียรต ิ 7 (รวมปีที่เสนอ) 4/4 

2. นายอรรถสิทธิ์  มั่งม ี 6 (รวมปีที่เสนอ) 4/4 
3. นายณัชชา  ยงค์สงวนชัย 7 (รวมปีที่เสนอ) 4/4 

ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท 
ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนหุ้น ณ 

31 ธ.ค.2565 
คิดเป็น % ของหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงท้ังหมด 

1. รศ. ศรัณย์  ชูเกียรต ิ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

- - 

2. นายอรรถสิทธิ์  มั่งม ี กรรมการ 14,062,499 1.87 

3. นายณัชชา  ยงค์สงวนชัย กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน 

13,781,250 1.84 

การลงมติ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
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วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2566 

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

 ส าหรับปี 2566 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และกรรมการ
ชุดย่อยของบริษัท โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
รวมทั้งได้พิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้นจึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการ 
บริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ส าหรับปี 2566 เป็นวงเงิน 
ไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ปรากฏตามสิ่งท่ีแนบมาด้วย 5 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้ 
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย 
(1) กรรมการและกรรมการอิสระจะได้รับค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุม ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับเฉพาะค่าตอบแทนในรูป

เงินเดือน โบนัส และเงินส ารองเลี้ยงชีพพนักงาน  
(2)  ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดังนี้ 
    (2.1)  ค่าเบี้ยประชุมสามัญผู้ถือหุน้/วิสามญัผู้ถือหุ้นไดร้ับค่าตอบแทนในแต่ละครั้งท่ีมาประชุม 

- ประธานกรรมการ 40,000 บาท/ครั้ง  

- กรรมการ 25,000 บาท/คน/ครั้ง  
    (2.2)  ค่าเบี้ยประชุมกรรมการไดร้บัค่าตอบแทนในแต่ละครั้งที่มาประชุม 

- ประธานกรรมการ 40,000 บาท/ครั้ง  

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) จะได้รับค่าตอบแทนในแต่ละครั้งท่ีมาประชุม 

- ประธานกรรมการ 30,000 บาท/ครั้ง  

- กรรมการ 20,000 บาท/คน/ครั้ง 
ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ  

คณะกรรมการ 
ปี 2565 

บาท/คร้ังท่ีประชุม 
ปี 2566 (ปีที่เสนอ) 
บาท/คร้ังท่ีประชุม 

 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 2565 

บาท/คร้ังท่ีประชุม 
ปี 2566 (ปีที่เสนอ) 
บาท/คร้ังท่ีประชุม 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   

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

     ประธานกรรมการ 30,000 30,000 
      กรรมการ 20,000 20,000 
 โบนัสกรรมการบริษัท (ไม่เกิน) - - 

หมายเหตุ : ทั้งนี้ ในปี 2565 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเป็นจ านวนเงินรวม 1,215,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสน
หนึ่งหมื่นห้าพันบาท) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนปรากฎในรายงานประจ าปี 2565  

2. ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด 

 บริษัทไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อ่ืนใดให้กับกรรมการ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจ าปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สามล้านบาท) ตามที่
คณะกรรมการบริษัทเสนอ และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว 

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นท่ีเป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  
 นอกจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 แล้วกรณีผู้ถือหุ้น
จะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็จะต้องเข้าเง่ือนไขตามมาตรา 105 
วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งห มด 
จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้ อย่างไรก็ดี เพื่อความโปร่งใส และเป็นการให้สิทธิแก่ผู้
ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ควรมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติหรือลงมติ  
     ทั้ ง นี้  บ ริ ษั ทฯ  ไ ด้ เ ผ ยแพร่ หนั ง สื อ เ ชิญประ ชุมพ ร้ อม เ อกสา รกา รประ ชุม ไ ว้ บน เ ว็ บ ไซต์ ข อ งบริ ษั ทฯ   
www.mitsibleasing.com/การประชุมผู้ถือหุ้น/  หัวข้อ “นักลงทุนสัมพัทธ์” ในหัวข้อย่อย “ข้อมูลผู้ถือหุ้น”และ “ประชุมผู้ถือหุ้น” 
การเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ขอให้ปฎิบัติตามข้อปฎิบัติส าหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-AGM) ตามเอกสารสิ่งที่แนบมาด้วย 6 โดยบริษัทฯ ค านึงถึงการให้ความส าคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยได้จัด
ให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 ตามพระราชบัญญัติคุ้มค รองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ขอแจ้งการด าเนินการของบริษัทฯ เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสิทธิของท่านภายใต้ 

http://www.mitsibleasing.com/การประชุมผู้ถือหุ้น/
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บริษทั มติรสิบ ลสิซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) 
เลขท่ี 895-6 หมู่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ต.ส ำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปรำกำร  จ.สมุทรปรำกำร  10270 
โทร. 0-2743-8787   แฟ็กซ์ 0-2743-8783   เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี 0107560000168   www.mitsibleasing.com  

 
กฎหมายดังกล่าว ตามเอกสารสิ่งที่แนบมาด้วย 7 และผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมสามารถลงทะเบียนส าหรับการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามเอกสารสิ่งที่แนบมาด้วย 8 
 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออก 
เสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง (แนะน าให้ใช้แบบ ข.) ตามเอกสารสิ่งที่แนบมาด้วย 9 
และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามเอกสาร 
สิ่งที่แนบมาด้วย 9 ให้กรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายช่ือ และรายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่แนบมาด้วย 10 เพื่อเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้  ทั้งนีผู้้ถือหุ้นท่ีต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จะต้องแจ้งความ
ประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงคล์งทะเบยีนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า ด้วยวธิีส่งข้อมูลทาง E-mail หรือไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่วันท่ี 3 
เมษายน 2566  ถึง วันท่ี 19 เมษายน 2566 

2. ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงคล์งทะเบยีนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า ด้วยวธิีส่งข้อมูลทางเวบ็ไซต์ หรือ QR Code สามารถเริ่ม
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันท่ี 3 เมษายน 2566  ถึง วันท่ี 19 เมษายน 2566 

Scan QR Code เข้าไปที่ Link 

 

https://MITSIB.thekoble.com/agm/emeeting/index/1 

 เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสะดวกรวดเรว็ยิ่งขึ้น ขอให้
ผู้ถือหุ้นศึกษาระเบียบและแนวทางปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทจะด าเนินการประชุมตามข้อบังคับของ
บริษัทในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมตามเอกสารสิ่งที่แนบมาด้วย 11  
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าวด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง 
 
 
 

      ขอแสดงความนับถือ 
         บริษัทมิตรสิบ ลสิซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

 

 
 

       

      (นายกิตติ  ยงค์สงวนชัย) 

        ประธานกรรมการบริษัท 


