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ที่ มิตรสิบ 002/2563 

       วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2563 

เรื่อง แจ้งมติจ่ายเงินปันผล และก าหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท มติรสิบ ลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติ
เอกฉันท์ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้

1. ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันท่ี 13 มีนาคม 2562 
2. ก าหนดวันประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม เทียรา่              

ช้ัน 3 โรงแรมเมเปลิ บางนา เลขท่ี 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
3. วาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 มีดังน้ี 

วาระที่ 1.  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2562   
 ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมถูกต้องตรงตามมติของที่

ประชุม จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบบัดังกล่าว   

 วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชสีิ้นสดุ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ 

 วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2562 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

อนุมัติงบการเงินประจ าปี 2562 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยได้ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชี และ
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานแล้ว 

 วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลส าหรับระยะเวลาบัญชี 
   สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลส าหรับระยะเวลาบญัชี สิ้นสดุวันที่ 31 
ธันวาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท พร้อมก าหนดวันจ่ายเงินปนัผลโดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัท 
จ านวน 47,642,858 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 14 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นการ
จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญัในอัตราหุ้นละ 0.03571 รวมเป็นมลูค่าทั้งสิ้น 23,821,434 บาท และจ่ายเงินปันผล
เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.00397 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจ านวนท้ังสิน้ 2,646,847 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 
26,468,281 บาท คิดเป็นอัตราหุน้ละ 0.03968 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการค านวณการจัดสรร
หุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทจะตัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง และจ่ายชดเชยเป็นเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นท่านนั้นในอัตรา 0.03571 
บาทต่อหุ้น การก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันท่ี 5 พฤษภาคม 2563 
และก าหนดวันจ่ายปันผลในวันท่ี 19 พฤษภาคม 2563 
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 วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบยีนจาก 333,500,000 บาท เป็น 357,321,429 บาท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
   ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา 
   อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดมิ 333,500,000 บาท เป็น 357,321,429 บาท และเสนอให้จัดสรรหุน้เพิ่มทุน 
   จ านวน 47,642,858 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรบัการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ  

 วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
   ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไข 
   เพิ่มเตมิหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยจะแก้เป็นดังนี้ 

    ข้อ 4.  ทุนจดทะเบียนจ านวน  357,321,429 บาท  
     แบ่งออกเป็น   714,642,858 หุ้น   
     มูลค่าหุ้นละ              0.50  บาท   

     โดยแยกออกเป็น  
     หุ้นสามญั   714,642,858 หุ้น 
     หุ้นบุริมสิทธิ                  - หุ้น   

 วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
 ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

อนุมัติแต่งตั้งกรรมการจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. รศ. ศรณัย์ ชูเกียรต ิ 2. นายณัชชา ยงค์สงวนชัย และ                             
3. นายอรรถสทิธ์ิ มั่งมี ท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระกลับเข้าด ารงต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยผ่านการพิจารณา
คุณสมบัติจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
  ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนท่ีได้มีการพิจารณาอยา่งละเอยีดรอบคอบแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท  

 วาระที่ 9. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2563 
   ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควร 
   เสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผูส้อบบัญชีในบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิชย สอบบัญชี จ ากดั เป็นผู้สอบ 
   บัญชขีองบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับงบการเงินปี 2563 และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2563  
   เป็นจ านวนเงิน 3,000,000 บาท ซึ่งเป็นจ านวนเงินที่เหมาะสม 

 วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

   จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

( นายนิติพัทญ์  ยงค์สงวนชัย )                                                            
         ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 
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(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิม่ทุน 
บรษิทั มติรสบิ ลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) 

วันที่  25 กุมภาพนัธ์ 2563 

ข้าพเจ้าบริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 
14.00-17.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรเพิ่มดังต่อไปนี้ 

 1.  การเพิม่ทุน 

  ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 333,500,000 ล้านบาท เป็น 357,321,429 ล้านบาท โดยออก
หุ้นสามัญ จ านวน 47,642,858 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 23,821,429 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้ 

การเพิม่ทนุ ประเภทหุน้ จ านวนหุน้ 

 

มลูคา่ทีต่ราไว ้

(บาทตอ่หุน้) 

รวม 
(ลา้นบาท) 

แบบก าหนดวัตถปุระสงค์ใน 

การใช้เงินทุน 

หุ้นสามัญ 47,642,858 0.50 23,821,429 

 2. การจดัสรรหุน้เพิม่ทนุ  
   2.1  แบบก าหนดวตัถุประสงค์ในการใช้เงินทุน  

จดัสรรให้แก ่ จ านวนหุ้น 

 

อัตราสว่น 

(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทตอ่หุ้น) 

วัน เวลา จองซื้อ และ
ช าระเงินคา่หุ้น 

หมายเหต ุ

ผู้ถือหุ้นเดิม 47,642,858 14 : 1 - - Record Date :  
5 พฤษภาคม 2563 

จ่ายปันผลภายในวันที่               
19 พฤษภาคม 2563 

      

 2.1.1  การด าเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้นให้จ่ายเป็นเงินแทนการจ่ายปันผลเป็นหุ้นในอัตราหุ้นร้อยละ 0.03968 
บาท 

    3. ก าหนดวันประชมุสามญัผูถ้ือหุน้เพือ่ขออนมุตักิารเพิม่ทุนและจดัสรรหุน้เพิม่ทนุ 

 ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ในวันที่ 20 เมษายน 2563  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม เทียร่า ช้ัน 3 โรงแรมเมเปิล 
บางนา เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โดย 

 แจ้งก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันที ่13 มีนาคม 2563  
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4. การขออนญุาตเพิม่ทนุ/จัดสรรหุ้นเพิ่มทนุ ต่อหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้อง และเงื่อนไข การขออนญุาต (ถ้ามี)  
 บริษัทฯ จะด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ประชุมสามัญ                   

ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนดังกล่าว       

 บริษัทฯ จะขอจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อมีการจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
เรียบร้อยแล้ว และขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเข้าท าการซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป 

5.  วตัถปุระสงคข์องการเพิม่ทุน และการใชเ้งนิทนุในสว่นทีเ่พิ่ม 
5.1   เพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ส าหรับเป็นผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยออกเป็นหุ้นปันผล แทนการ 

       จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด 

5.2   เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการเสริมสภาพคล่องของบริษัท 

6. ประโยชนท์ี่บรษิทัจะพึงไดร้บัจากการเพิ่มทนุ/จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 

  6.1 เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องส าหรับหุ้นของบริษัท  

  6.2 เพื่อรักษาสภาพคล่องของทุนหมุนเวียนของบริษัท 

7. ประโยชนท์ีผู่ถ้ือหุน้จะพึงไดร้บัจากการเพิม่ทุน/จดัสรรหุน้เพิม่ทนุ 

  7.1 นโยบายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลักหักภาษีเงินได้
นิติบุคคลและหลังหักส ารองตามกฎหมายก าหนด ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 

  7.2 ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นปันผลจะมีสิทธิเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เช่น มีสิทธิได้รับเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนในการประชุม เป็นต้น 

8. รายละเอยีดอืน่ใดทีจ่ าเปน็ส าหรบัผูถ้ือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนมุตักิารเพิ่มทนุ/จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 

  -ไม่มี- 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณทีีค่ณะกรรมการบรษิัทมมีตใิหเ้พิ่มทนุ/จดัสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 
1 ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอมติการจ่ายปันผลเป็นหุ้น พร้อมทั้งการเพิ่ม

ทุนและจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น 
24 กุมภาพันธ์ 2563 

2 แจ้งมติคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 25 กุมภาพันธ์ 2563 
3 แจ้งก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563  
13 มีนาคม 2563 

4 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 20 เมษายน 2563 
5 วันที่มีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ 
ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับ

อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
6 แจ้งก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับปันผล 5 พฤษภาคม 2563 

7 ก าหนดจ่ายปันผล  19 พฤษภาคม 2563 
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