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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 
ของ 

บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จํากัด 
 

วัน สถานที่ และเวลา 

ประชุมเมื่อวันที่  28  เมษายน 2557   เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมของบริษัท ซึ่งต้ังอยูเลขที่ 32/1 
ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงบางออ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 

ผูถือหุนท่ีเขารวมประชุม 
1. นายชูชาติ  เพ็ชรอําไพ  
2.  นางดาวนภา  เพชรอําไพ  
3. นางฉัตรสมร  ติรกานันท 
4. นายวศิน เดชกิจวิกรม 
5. นายสรชัย เดชกิจวิกรม 

 

ผูเขารวมประชุมสมทบ 
 1.นายสุรัตน ฉายาวรเดช ผูชวยกรรมการผูจัดการ  บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จํากัด 

       2. นางสาวมลฑล ออนแผน เลขานุการบริษัท 

เร่ิมการประชุม 

เนื่องดวยบริษัทไมมีการแตงต้ังประธานกรรมการ ที่ประชุมผูถือหุนมีมติเลือกนายชูชาติ  เพ็ชรอําไพ ใหทํา
หนาที่เปนประธานในที่ประชุม ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวา มีผูถือหุนของบริษัทและผูรับมอบฉันทะมาเขารวม
ประชุมรวม 5 คน นับจํานวนหุนได 15.75 ลานหุน ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทแลว ประธานฯ จึง
ไดแถลงเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 2/2556 

ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 2/2556 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมที่สงใหแกผูถือหุนกอนการ
ประชุมพรอมหนังสือเชิญประชุม  

 มติ   ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 2/2556 ตามที่
ประธานฯ เสนอ 

7



2 
 

  
   
 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2556 

ประธานฯ ไดมอบหมายให คุณสุรัตน  ฉายาวรเดช  ผูชวยกรรมการผูจัดการ เปนผูกลาวสรุปผลการ
ดําเนินงานของบริษัทประจําป 2556 ใหที่ประชุมรับทราบ ไดกลาวรายงานโดยสรุป ดังนี้ 
ยอดปลอยราย 3 เดือน                                                                                                     หนวยเงิน : พันบาท 

 รถจักรยานยนต รถยนต 
ยอดปลอยสินเชื่อ ตุลาคม-ธันวาคม

2556 
กรกฎาคม-กันยายน

2556 
ตุลาคม-ธันวาคม

2556 
กรกฎาคม-กันยายน

2556 
จํานวนราย 184,552 183,822 2,688 2,298
จํานวนเงิน 2,421,121 2,370,399 212,955 178,825

 

ยอดปลอยสะสม                                                                                                                  หนวยเงิน : พันบาท 
 รถจักรยานยนต รถยนต 
ยอดปลอยสินเชื่อ ม.ค.–ธ.ค.56 ม.ค.–ก.ย.56 ม.ค.–ธ.ค.55 ม.ค.–ธ.ค.56 ม.ค.–ก.ย.

56 
ม.ค.–ธ.ค.55

จํานวนราย 708,842 524,290 654,459 8,948 6,260 5,186 
จํานวนเงิน 9,136,425 6,715,304 7,888,799 704,020 491,065 366,415 
จํานวนสาขา 

 ณ วันท่ี 
 31  ธันวาคม  2556 

ณ วันท่ี
 30  กันยายน  2556 

ณ  วันท่ี 
 31  ธันวาคม  2555 

จํานวนสาขา 416  สาขา 415  สาขา 387  สาขา 
 

                       หนวย : พันบาท 
       ณ 31 ธันวาคม  2556 ณ 30  กันยายน  2556 
 ลูกหนี้สินเชื่อคงเหลือสุทธิ 
 จากรายไดทางการเงินรอรับรู    5,835,427  5,543,276 
 คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
  สํารองตามสถานะของลูกหนี้      179,522     179,325 
  สํารองทั่วไปจากการไหลของลูกหนี้     142,600     151,700 
 ลูกหนี้สินเชื่อคงเหลือสุทธิจากรายไดทางการเงิน 
 รอรับรูและสํารอง     5,513,305                        5,212,251 
 อัตราคาสํารองคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ            5.52%          5.97% 
 หมายเหตุ : สํารองทั่วไปลดลง  เนื่องจากรอยละความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ผดินัดชําระ (LOSS GIVEN 
DEFAULT: LGD) ลดลงจากรอยละ 52 เปนรอยละ 46 
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ยอดลูกหนี้สินเชื่อสุทธิจากรายไดรอการรับรูแยกตามการคางชําระ 
หนวย : ลานบาท ณ วันที่

31 ธันวาคม 2556 
รอย
ละ 

ณ วันที่ 
30 กันยายน 2556 

รอย
ละ 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2555 

รอย
ละ 

อายุหน้ีคางชําระ   
ยังไมถึงกําหนดชําระ 4,147 71.06 4,010 72.35 3,521 73.71
คางชําระไมเกิน 30 วัน 933 15.99 792 14.28 762 15.96
คางชําระ 31-90 วัน 640 10.96 622 11.23 445 9.32
คางชําระ ตั้งแต  
90 วันขึ้นไป 

87 1.49 91 1.64 30 0.62

ลูกหน้ีโอนกฎหมาย 29 0.50 28 0.50 19 0.39
รวม 5,836 100 5,543 100 4,777 100

 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 30 กันยายน 2556 สัดสวนของลูกหนี้หลังหักรายไดทางการเงินรอรับรู
แยกตามระยะเวลาคางชําระแบงเปน   ลูกหนี้ที่ยังไมถึงกําหนดชําระจํานวน 4,147 ลานบาท คิดเปน 71.06%   
(ไตรมาส 3 = 4,010 ลานบาท  คิดเปน 72.35% )  ของลูกหนี้ทั้งหมด ,  ลูกหนี้ที่ถึงกําหนดชําระไมเกิน 1 งวด
จํานวน 933 ลานบาท คิดเปน 15.99% (ไตรมาส 3 = 792 ลานบาท คิดเปน 14.28% ) ของลูกหนี้ทั้งหมด ลูกหนี้ที่
ถึงกําหนดชําระต้ังแต 1 งวด จนถึง 3 งวด จํานวน 640 ลานบาท คิดเปน 10.96%  (ไตรมาส 3 = 622 ลานบาท คิด
เปน 11.23%) ของลูกหนี้ทั้งหมด ลูกคาคางชําระเกินต้ังแต 3 งวดขึ้นไป  จํานวน 87 ลานบาท   คิดเปน 1.49% 
(ไตรมาส 3 =  91 ลานบาท คิดเปน 1.64%) ของลูกหนี้ทั้งหมด และลูกหนี้โอนกฎหมายจํานวน 29 ลานบาท คิด
เปน 0.50% (ไตรมาส 3 = จํานวน 28 ลานบาท คิดเปน 0.50%)   ของลูกหนี้ทั้งหมดหักรายไดทางการเงินรอการ
รับรู 

อัตราสวนสภาพคลอง 
ลูกหนี้สินเชื่อสุทธิจากรายไดรอการรับรู ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 2556 
ณ วันท่ี  

30 กันยายน 2556 
(ลานบาท) รอยละ (ลานบาท) รอยละ 

ลูกหนี้สินเชื่อที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป 4,979 85.31 4,745 85.60 
ลูกหนี้สินเชื่อที่ถึงกําหนดชําระเกิน 1  ป 857 14.69 798 14.40 

รวม 5,836 100 5,543 100 
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 เปรียบเทียบสัดสวนลูกหนี้สินเชื่อที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป อยูที่  4,979 ลานบาท คิดเปน  85.31% 
(ไตรมาส 3 = 4,745 ลานบาท คิดเปน 85.60%) ของลูกหนี้คงเหลือสุทธิจากรายไดรอการรับรู  สวนลูกหนี้สินเชื่อ
ที่ถึงกําหนดชําระเกิน  1  ป อยูที่  857 ลานบาท  คิดเปน  14.69% (ไตรมาส 3 = 798 ลานบาท คิดเปน 14.40%) 
ของลูกหนี้คงเหลือสุทธิจากรายไดรอการรับรู  เปรียบเทียบสัดสวน ลูกหนี้สินเชื่อของบริษัทฯณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2556 เทียบกับ สิ้นไตรมาส 3 วันที่ 30 กันยายน 2556 อยูในสัดสวนที่ลดลงเล็กนอย 
 

อัตราสวนสภาพคลอง ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 2556 

ณ วันท่ี  
30 กันยายน 2556 

(ลานบาท) อัตราสวน (ลานบาท) อัตราสวน
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 4,793 1.39 4,514 1.33 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,440 3,370 

 
 อัตราสวนสภาพคลอง ณ สิ้นป และสิ้นไตรมาสที่ 3 อยูที่ 1.39 และ 1.33 ตามลําดับ    สะทอนใหเห็นวา
บริษัทฯยังรักษาระดับสภาพคลองทางการเงินอยูในเกณฑดี 
 

การปฏิบัติตามขอกําหนดของเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 
รายการ ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2556 
ณ วันที่  

30 กันยายน 2556 
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2555
อัตราสวนลูกหน้ีท่ีมียอดคางชําระไมเกิน 3 เดือน
ตอหน้ีเงินกู (ท่ีไมมีการจํานําสิทธิและมอบสิทธิ
ในบัญชีเงินฝาก (ไมต่ํากวารอยละ 1.7) 

2.37%
 

5720/2407 

2.42% 
 

5424/2236 

3.32%
 

4728/1424 
อัตราสวนลูกหน้ีดอยคุณภาพ(ไมเกินรอยละ 10 
ของลูกหน้ีท้ังหมด) 

1.99 % 2.14 % 1.01

อัตราสวนหน้ีสินรวม(หลังหักหน้ีสินท่ีมีการจํานํา
หรือมอบสิทธิในบัญชีเงินฝากหลักประกัน)  
ตอสวนของผูถือหุน (ไมเกินกวา 2 ตอ 1) 

1.34 1.32 1.08

ความสามารถในการจายดอกเบี้ย  
ไมนอยกวา 1.5 เทา 

3.06 2.82 3.70

  

  
 
 

10



5 
 

  
   
 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 แหลงที่มาของเงินทุน ประกอบดวย เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน เจาหนี้
การคา และหนี้สินอ่ืน จํานวน  4,079  ลานบาท (งบการเงินรวม) คิดเปน  67.80% ของเงินทุนทั้งหมด (ไตรมาส 3  
3,873 ลานบาท คิดเปน  68.15 %)  และสวนของผูถือหุน   จํานวน  1,937  ลานบาท (งบการเงินรวม)  คิดเปน  
32.20 %  ของเงินทุนทั้งหมด (ไตรมาส 3  1,810 ลานบาท คิดเปน 31.85 %) สัดสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 2.10 เทา 
(ไตรมาส 3 เทากับ 2.14) 

   
          สรุปผลการดําเนินงานรวมสําหรับป สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 , ไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2556 
และสําหรับป สิ้นสุด 31 ธันวาคม  2555  มีดังนี้ 

 

(หนวย:พันบาท)
 งบการเงินรวม เพิ่มขึ้น (ลดลง)
 

31/12/56* 30/09/56* 31/12/55 
31/12/56 -
31/12/55 

รายไดจากดอกเบี้ยสินเช่ือ 1,301,064.00       954,600.00 1,059,402.00 241,662.00 

รายไดคาธรรมเนียมและบริการ 
  

238,195.00 
  

171,024.00 178,609.00 59,586.00 
กําไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย - - 4,291.00 (4,291.00)
รายไดอ่ืน          8,987.00          5,881.00 7,637.00 1,350.00 

รวมรายได 
  

1,548,246.00 
  

1,131,505.00 1,249,939.00 298,307.00 

คาใชจายในการบริการและบริหาร 
  

723,217.00 
  

525,229.00 573,103.00 150,114.00 

ขาดทนุจากการขายทรัพยสินรอการขาย 
  

15,053.00 
  

8,978.00 - 15,053.00 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 156,017.00 
  

161,915.00 127,980.00 28,037.00 

รวมคาใชจาย 
  

894,287.00         696,122.00 701,083.00 193,204.00 
กําไรกอนคาใชจายทางการเงนิและ 
ภาษีเงินได 653,959.00 

  
435,383.00 

 
548,856.00 105,103.00 

คาใชจายทางการเงิน (213,659.00) (154,262.00) (148,173.00) (65,486.00) 
กําไรกอนภาษีเงินได 440,300.00 281,121.00 400,683.00 39,617.00 
คาใชจายทางภาษเีงินได (88,857.00) (56,817.00) (92,267.00) 3,410.00 

กําไรสําหรับงวด 351,443.00        224,304.00 308,416.00 43,027.00 
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 *ไตรมาส 3/2556 และ 4/2556 บริษัทไดมีการปรับปรุงรายการกําไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย
บางสวนในบัญชีอ่ืนๆ เพื่อใหสอดคลองกับหลักการบัญชี 
 

 คุณสุรัตน  ไดแจงตอที่ประชุมเกี่ยวกับความเพียงพอของการตั้งสํารองคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2556 บริษัทฯไดมีการต้ังสํารองครบถวนตามหลักเกณฑการตั้งสํารองโดยประยุกตวิธี Collective Approach 
บางสวน ซึ่งเปนการจัดกลุมลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงในลักษณะเดียวกัน โดยพิจารณาจากผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในอดีตและ
คํานวณจากความนาจะเปนที่ลูกหนี้จะผิดนัดชําระหนี้ (Probability of Default : -PD)   และรอยละของความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้น เมื่อลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ตอยอดหนี้ (Loss Given Default : -LGD) บริษัทฯ มีกําไรสุทธิรวมสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  จํานวน  351.44  ลานบาท     ซึ่งเพิ่มขึ้นจากกําไรสุทธิของปกอนซึ่งมีจํานวน  308.42 
ลานบาท  เปนผลมาจากยอดปลอยของบริษัทที่เพิ่มขึ้น   
 คุณสุรัตน   ไดรายงานถึงยอดการปลอยสินเชื่อ โดยยอดปลอยในป  2555  จํานวน  8,240 ลานบาท  
เปรียบเทียบกับป 2556  ณ  31  ธันวาคม 2556  จํานวน  9,840 ลานบาท   ยอดปลอยเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2556 จํานวน 
2,634 ลานบาท  โดยยอดปลอยรวมทั้งป 2556 เมื่อเปรียบเทียบกับยอดปลอยในป  2555  บริษัทฯเติบโตได  19.42%  
ใกลเคียงกับที่บริษัทฯไดกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรประจําป 
 คุณชูชาติ  กลาวเสริมวา  ในเดือนที่ผานมา บริษัทฯมียอดปลอยสินเชื่อ จํานวน  1,016  ลานบาท  และมี
ความเชื่อมั่นวา บริษัทฯสามารถเติบโตไดตามเกณฑที่บริษัทฯตั้งไว  คือ  อัตราการเติบโตอยูที่  20% 
 คุณสุรัตน    ไดรายงานวาบริษัทฯไดมีการนํามาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  12  เร่ืองภาษีเงินไดมาปรับใช
กับงบการเงิน ประจําป 2556   มีผลทําใหในไตรมาส 4   เกิดสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี  จํานวน 25.18 ลานบาท 
(ไตรมาส 3  จํานวน 31.65 ลานบาท)  

ในการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวมาใชทําใหผลการดําเนินงานในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับป 2556 เพิ่มขึ้น 15.56 ลานบาท  (ไตรมาส 3  ( 9 เดือน)  เพิ่มขึ้น 22.03 ลานบาท และจํานวนภาษีที่แสดงในงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีความสอดคลองกับอัตราภาษีที่กรมสรรพากรกําหนดา  

ประธานฯไดเสนอใหที่ประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปบัญชี 2556 

มติ   ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2556 ตามรายละเอียดที่เสนอ  
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วาระท่ี 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

       ประธานฯมอบหมายให คุณสุรัตน ฉายาวรเดช ผูชวยกรรมการผูจัดการ กลาวสรุปรายละเอียด
งบการเงินตอที่ประชุม (รายละเอียดปรากฏตามรายงานประชุมที่ไดแจกใหกับผูเขารวมประชุม) 

 ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบปบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแลว รายละเอียด
ตามสําเนางบการเงินที่ไดนําสงใหกับผูถือหุนแลวพรอมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2) 

              มต ิที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่เสนอ 

 

วาระท่ี 4      พิจารณาและอนุมัติการจายเงินโบนัสประจําปใหกรรมการ สําหรับผลการดําเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันท่ี  
      31  ธันวาคม  2556 

 ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมวา กรรมการของบริษัทไดปฏิบัติหนาที่อยางเต็มที่และได
สรางผลประโยชนสูงสุดใหกับบริษัททําใหกิจการประสบความสําเร็จและเติบโตขึ้นอยางเห็นไดชัด และ
จากผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผานมา บริษัทมีกําไรสุทธิ
ทั้งสิ้น 351,443,000 บาท ดังนั้น เพื่อเปนการตอบแทนใหกับกรรมการ ประธานฯ จึงไดเสนอใหที่ประชุม
พิจารณาและอนุมัติการจายเงินโบนัสประจําปใหกรรมการ สําหรับผลการดําเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2556 เปนจํานวนเงินรวม 1,500,000  บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  เงินโบนัสประจําปสําหรับกรรมการ จะแบงออกเปนดังนี้ 

 ประธานคณะกรรมการ :   300,000  บาท  

 คณะกรรมการ  :   200,000  บาทตอทาน 

     มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจายเงินโบนัสประจําปใหกรรมการตามรายละเอียดที่
เสนอขางตน 
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วาระท่ี  5 พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมวา ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยกําหนดวาในการประชุม
สามัญ    ผูถือหุน กรรมการจํานวนหนึ่งในสามตองออกจากตําแหนง และกรรมการที่ตองออกตามวาระใน
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 น้ี ไดแก  

1. นายกัมพล ตติยกวี 

2. นายโยธิน อนาวิล 

 ประธานฯ ไดกลาววา เนื่องจากกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงดังกลาวเปนผูมีความรู ความ 
สามารถ ชวยใหคําปรึกษาเพื่อเปนประโยชนตอองคกร จึงไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการ
แตงต้ังกรรมการดังมีรายชื่อดังกลาวขางตนที่ตองออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท
อีกวาระหนึ่ง  

 มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการแตงต้ังกรรมการดังกลาวขางตน
ซึ่งเปนกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง  

วาระท่ี 6 พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

  ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชี จากบริษัท 
สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป  2557  โดยมีรายชื่อผูสอบบัญชีและเลข
ทะเบียน ดังนี้ 

1. นางสาวรัตนา จาละ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ 

2. นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ 

3. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951 และ/หรือ 
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และกําหนดคาตอบแทน โดยไมรวมคาใชจายอ่ืนๆ  ดังมีรายละเอียด  ดังนี้ 

ขอบเขตงาน บจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง  บจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง 

อินชัวรันส  โบรกเกอร  

คาธรรมเนียมการสอบทานงบการเงินสําหรับ   

-ไตรมาสที่หน่ึงสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม  550,000.- 20,000.- 

-ไตรมาสที่สองสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  550,000.- 20,000.- 

-ไตรมาสที่สามสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  550,000.- 20,000.- 

-คาธรรมเนียมการตรวจสอบสําหรับป 

สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม   

           

1,150,000.- 

 

120,000.- 

รวม 2,800,000.- 180,000.- 
  

            มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทและ
การกําหนดคาตอบแทนตามที่เสนอขางตน  

วาระท่ี  7 พิจารณาและอนุมัติการแปรสภาพบริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จํากัด เปนบริษัทมหาชนจํากัด และการนํา
บริษัทเขาจดทะเบียนเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

      ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมวา บริษัทประสงคที่จะขยายกิจการและระดมเงินทุน โดยการเสนอ
ขายหุนใหกับประชาชนทั่วไป ซึ่งบริษัทจะระดมเงินทุนโดยการเสนอขายหุนใหกับประชาชนทั่วไปไดน้ัน 
บริษัทจะตองเปนบริษัทมหาชนจํากัด ประธานฯ จึงไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแปรสภาพ
บริษัทเปนบริษัทมหาชนจํากัด และใหนําบริษัทเขาจดทะเบียนเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย  

      มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการแปรสภาพบริษัทเปนบริษัทมหาชน
จํากัด และนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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วาระท่ี  8 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนท่ีตราไว 

      ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมวา ภายหลังจากที่บริษัทแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทมี
ความประสงคจะลดมูลคาหุนที่ตราไวของบริษัท เพื่อความคลองตัวในการกระจายหุนของบริษัทเมื่อ
หลักทรัพยของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

      ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนสามัญของบริษัท
จากเดิมมูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท (หน่ึงรอยบาท) เปนมูลคาหุนละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 

      มต ิ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวของ
บริษัทจากเดิมมูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท (หน่ึงรอยบาท) เปนมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท (หน่ึงบาท)  

วาระท่ี  9 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

      ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจํานวน 
545,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 545,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจํานวน 1,575,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 2,120,000,000 บาท แบงออกเปนหุน
สามัญ จํานวน 2,120,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

      มต ิ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน อีกจํานวน 
545,000,000 บาท ตามรายละเอียดดังกลาวขางตน  

วาระท่ี  10 พิจารณาและอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับการแปร
สภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด การเปลี่ยนชื่อบริษัท การเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนท่ีตราไว และการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัท 

               ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมวา เพื่อใหสอดคลองกับการที่บริษัทแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน
จํากัด การเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไว และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงมีความจําเปนตองแกไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทใหเปนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด ประธานฯ จึงขอ
เสนอใหที่ประชุมพิจารณาแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทเปนดังนี้ 

ขอ 1. ชื่อบริษัทใหแกไขเปนดังนี้  
ชื่อบริษัท "บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)" 
มีชื่อเปนภาษาอังกฤษวา "Muangthai Leasing Public Company Limited" 

ขอ 2. บริษัทมีความประสงคที่จะเสนอขายหุนตอประชาชน 
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ขอ 3. วัตถุประสงคของบริษัทมีจํานวน 46 ขอ 

ขอ 4. แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เปนดังนี้ 
ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน   2,120,000,000  บาท   (สองพันหนึ่งรอยยี่สิบลานบาท) 
 แบงออกเปน                  2,120,000,000 หุน    (สองพันหนึ่งรอยยี่สิบลานหุน) 
 มูลคาหุนละ                                        1          บาท   (หน่ึงบาท) 
 โดยแบงออกเปน     
 หุนสามัญ                        2,120,000,000  หุน    (สองพันหนึ่งรอยยี่สบิลานหุน) 
 หุนบุริมสิทธิ -ไมมี-          หุน     (- หุน) 

ขอ 5. ที่ต้ังสํานักงานใหญจะตั้งอยู ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ
ของบริษัทตามที่เสนอขางตนทุกประการ  

วาระท่ี  11     พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

     ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงขอเสนอ
ใหที่ประชุมพิจารณาและเห็นชอบการจัดสรรหุนสามัญใหมจํานวน 545,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 
1 บาท (หน่ึงบาท) ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. หุนสามัญใหมจํานวน 502,500,000 หุน เพื่อเสนอขายใหแกประชาชนเปนคร้ังแรก (Initial 
Public Offering) และมอบหมายให ประธานกรรมการบริหาร เปนผูมีอํานาจพิจารณากําหนด
เงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืนๆที่เกี่ยวของกับการเสนอขาย เชน ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการ
เสนอขาย เงื่อนไข จํานวนและรายละเอียดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหุนดังกลาว รวมทั้ง
มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ อันจําเปนหรือเกี่ยวเน่ืองกับการเสนอขายหุนดังกลาวทกุ
ประการ รวมถึงการแตงต้ังผูจัดจําหนายและผูรับประกันการจําหนาย การจัดเตรียมคําขอและ
เอกสารประกอบตางๆ เพื่อยื่นตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และหนวยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ และการเขาทําสัญญาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินการดังกลาว 

2. หุนสามัญใหมจํานวน 42,500,000 หุน เพื่อเสนอขายใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย ในระยะเวลาการเสนอขายชวงเดียวกับ และในราคาเสนอขาย
หุนเทากับราคาเสนอขายของหุนสามัญใหมตามขอ 1 ขางตน 
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      ทั้งนี้ มอบหมายใหประธานกรรมการบริหารเปนผูมีอํานาจกําหนดรายชื่อของกรรมการ 
ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย ที่จะไดรับการเสนอขายหุนสามัญใหมตามขอ 2 น้ี 
และจํานวนหุนที่จะจัดสรรใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานแตละราย ตลอดจนรายละเอียดอ่ืนใดที่
เกี่ยวกับการเสนอขายหุนดังกลาว ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการจองซื้อของกรรมการและ/หรือพนักงาน
ตามขอ 2 น้ี ใหเสนอขายหุนสามัญใหมที่เหลือดังกลาวพรอมกับหุนสามัญใหมที่จะเสนอขายใหแก
ประชาชนเปนคร้ังแรกตามขอ 1 ขางตน 

        มติ      ที่ประชมุไดพิจารณาแลว จึงมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 
545,000,000 หุน ตามรายละเอียดที่เสนอขางตน  

วาระท่ี 12 พิจารณาและอนุมัติการยกเลิกขอบังคับฉบับเดิม และพิจารณาและอนุมัติใหใชขอบังคับฉบับใหมของ
บริษัท เพื่อใหสอดคลองกับการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด 

                ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมวา เพื่อใหสอดคลองกับการที่บริษัทแปรสภาพเปนบริษัท
มหาชนจํากัด จึงเห็นสมควรใหยกเลิกขอบังคับฉบับเดิมของบริษัททั้งหมด และใหใชขอบังคับฉบับใหม 
ซึ่งไดแกไขใหสอดคลองกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด ดังนั้น ประธานฯ จึงไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
และเห็นชอบการยกเลิกขอบังคับฉบับเดิมทั้งหมด และพิจารณาอนุมัติใหใชขอบังคับฉบับใหมแทน ราย 
ละเอียดปรากฏตามรางขอบังคับ ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนแลวพรอมกับหนังสือเชิญประชุม (รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4) 

                มติ     ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการยกเลิกขอบังคับฉบับเดิมทั้งหมด 
และอนุมัติใหใชขอบังคับใหมแทน ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามรางขอบังคับทุกประการ 

วาระท่ี 13 พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งคณะกรรมการ และการกําหนดขอบเขตอํานาจ หนาท่ี และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท และคาตอบแทน
คณะกรรมการ 

วาระท่ี  13.1 พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งคณะกรรมการ 

             ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมวา เนื่องจากการแปรสภาพบริษัทเปนบริษัทมหาชนจํากัดนั้น 
จะตองมีการเลือกต้ังคณะกรรมการชุดใหม และกําหนดกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท 
ซึ่งตามขอบังคับฉบับใหมของบริษัทกําหนดใหคณะกรรมการของบริษัทมีจํานวนไมนอยกวา 5 คน 
และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งตองมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุม
พิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการ ซึ่งประกอบดวยบุคคลผูมีรายนามดังตอไปนี้เปนกรรมการของบริษัท  
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1. พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

2. นางกองแกว             เปยมดวยธรรม กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. นายกัมพล                ตติยกวี  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

4. นายชายนอย             เผื่อนโกสุม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

5. นายชูชาติ                 เพ็ชรอําไพ  กรรมการ 

6. นางดาวนภา             เพชรอําไพ  กรรมการ 

7. นายโยธิน                 อนาวิล  กรรมการอิสระ 

   มติ       ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการแตงต้ังบุคคลตามรายนามที่
เสนอขางตนเปนกรรมการของบริษัท  

วาระท่ี  13.2 พิจารณาและอนุมัติการกําหนดขอบเขตอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบของ 

   คณะกรรมการ  

  ประธานฯ ขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกําหนดขอบเขตอํานาจ หนาที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการมีอํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดําเนินกิจการของ
บริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู
ถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท 

2. จัดใหมีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของ
บริษัท ซึ่งผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว และนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ 

3. กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดําเนินธุรกิจ งบประมาณของบริษัท รวมถึง
ควบคุมกํากับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝายบริหาร
ใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ แผนงานการดําเนินธุรกิจ 
ของบริษัทที่เสนอโดยฝายบริหาร 

19



14 
 

  
   
 

5. ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณอยางตอเนื่อง 

6. ดําเนินการใหบริษัทและบริษัทยอยมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัด
ใหมีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได รวมทั้งจัดใหมีระบบการควบคุม
ภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม 

7. พิจารณากําหนดนโยบายดานการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ใหครอบคลุมทั้ง
องคกร และกํากับดูแลใหมีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมี
มาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบตอธุรกิจของบริษัทอยางเหมาะสม 

 8. พิจารณากําหนดโครงสรางการบริหารงาน มีอํานาจในการแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการผูจัดการ และคณะอนุกรรมการอ่ืนตามความเหมาะสม รวมถึงการกําหนดขอบเขต
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ที่
แตงต้ัง 

     ทั้งนี้ การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหนาที่ที่กําหนดนั้นตองไมมีลักษณะเปนการมอบ
อํานาจที่ทําใหคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ 
ดังกลาวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสียหรือมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใดทํากับบริษัทหรือบริษัทยอย (ถามี) ยกเวนเปนการอนุมัติ
รายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไวแลว 

9. จัดทํารายงานประจําปของคณะกรรมการ และรับผิดชอบตอการจัดทําและการเปดเผยงบ
การเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา และนําเสนอตอที่
ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ 

10. กํากับและดูแลการบริหารจัดการและการดําเนินงานตางๆ ของบริษัทและบริษัทยอย ให
เปนไปตามนโยบายที่กําหนด กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อาทิเชน การ
ทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่สําคัญ เทาที่ไมขัดหรือ
แยงกับกฎหมายอื่น 
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11. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการ
อยางหนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการไดโดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจ
มอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง
หรือแกไขการมอบอํานาจนั้นๆ ไดเมื่อเห็นสมควร 

ทั้งนี้ การมอบอํานาจนั้นตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําใหบุคคลดังกลาวสามารถ
พิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนในลักษณะอื่นใดที่จะทําขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทยอย ตามที่นิยามไวในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
พิจารณาและอนุมัติไวแลว 

              มติ    ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการกําหนดขอบเขตอํานาจ หนาที ่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอขางตน 

วาระท่ี 13.3    พิจารณาและอนุมัติการกําหนดรายชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทและ 

     คาตอบแทนกรรมการ 

 ประธานฯ ไดเสนอใหกําหนดรายชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท เปนดังนี้ 

     “พลเรือเอกอภิชาติ    เพ็งศรีทอง หรือนายชูชาติ   เพ็ชรอําไพ  หรือนางดาวนภา    เพชรอําไพ   หรือ
นายโยธิน  อนาวิล กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท” 

นอกจากนี้ ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณากําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท
ประจําป 2557 ดังนี้ 

คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  

 1. คาเบี้ยประชุม 

                 - ประธานกรรมการบริษัท  50,000   บาทตอคร้ัง 

 - กรรมการบริษัท   30,000   บาทตอคร้ัง 
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 2. คาบําเหน็จ 

                  บริษัทจะจายเงินคาบําเหน็จ (เงินโบนัสประจําป) ใหแกคณะกรรมการรวมเปนจํานวนเงินไมเกิน 
1,500,000  บาท 

คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  

 คณะกรรมการตรวจสอบจะไดรับคาตอบแทนประจําป 2557 เปนคาเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000  บาทตอคร้ัง 

 - กรรมการตรวจสอบ  20,000  บาทตอคร้ัง 

  มต ิ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการกําหนดกรรมการผูมีอํานาจลง
ลายมือชื่อผูกพันบริษัท รวมทั้งคาตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดที่เสนอขางตน 

วาระท่ี 14 พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และการกําหนดขอบเขตอํานาจ หนาท่ี และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมวา บริษัทจะตองยื่นขออนุญาตออกและเสนอขายหุนใหกับ
ประชาชนทั่วไปกับคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

 ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแตงต้ังกรรมการของบริษัทดังตอไปนี้เปน
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และกรรมการอิสระของบริษัท เพื่อใหโครงสราง
คณะกรรมการและการจัดการของบริษัทเปนไปตามหลักเกณฑในการยื่นขออนุญาตออกและเสนอขาย
หุนที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด  

1. นางกองแกว  เปยมดวยธรรม   ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
2. นายกัมพล  ตติยกวี    กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3. นายชายนอย  เผื่อนโกสุม   กรรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 ประวัติและรายละเอียดอ่ืน ๆ ของบุคคลดังกลาวขางตน ปรากฏตามเอกสารที่ไดจัดสงใหแก
คณะกรรมการแลวกอนการประชุม 
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วาระการดํารงตําแหนง 

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ 3  ป หรือเทากับวาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 
2. กรรมการตรวจสอบ 3  ป หรือเทากับวาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 

 ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดํารงตําแหนงดังกลาว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
ตรวจสอบที่พนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงต้ังใหกลับเขาดํารงตําแหนงไดอีก 

 นอกจากนี้ ประธานฯ ขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและเห็นชอบการกําหนดขอบเขตอํานาจ หนาที่ 
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 

1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของ
หนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงต้ัง โยกยาย เลิก
จางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ังบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของ
บริษัท และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไม
มีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไป
ตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาว
สมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่ง
รายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูล
อยางนอยดังตอไปนี้ 

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของ
บริษัท 

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
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(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแตละทาน 
(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติ

หนาที่ตามกฎบัตร (charter) 
(ซ) รายการอื่นที่เห็นวา ผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และ

ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 

มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ และ
การกําหนดขอบเขตอํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทตามที่
เสนอทุกประการ  

วาระท่ี 15 พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและการกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา เพื่อใหเปนไปตามที่กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดกําหนด
เกี่ยวกับการประชุมแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด  ประธานฯ จึงไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการ
แตงต้ังผูสอบบัญชี จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป  2557  โดยมีรายชื่อผูสอบ
บัญชีและเลขทะเบียน ดังนี้ 

1. นางสาวรัตนา จาละ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน   3734 และ/หรือ 

2. นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน   4499 และ/หรือ 

3. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951 และ/หรือ 
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และกําหนดคาตอบแทน โดยไมรวมคาใชจายอ่ืนๆ  ดังมีรายละเอียด  ดังนี้ 

ขอบเขตงาน บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง  บจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง 

อินชัวรันส โบรกเกอร  

คาธรรมเนียมการสอบทานงบการเงินสําหรับ   

-ไตรมาสที่หน่ึงสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม  550,000.- 20,000.- 

-ไตรมาสที่สองสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  550,000.- 20,000.- 

-ไตรมาสที่สามสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  550,000.- 20,000.- 

-คาธรรมเนียมการตรวจสอบสําหรับป 

สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  

           

1,150,000.- 

 

120,000.- 

รวม 2,800,000.- 180,000.- 

มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทและ
การกําหนดคาตอบแทนตามที่เสนอขางตน  

วาระท่ี 16 พิจารณาและอนุมัติการมอบอํานาจใหแกไขเปลี่ยนแปลงเรื่องท่ีจําเปนในการแปรสภาพเปนบริษัท
มหาชนจํากัด 

      ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมวา ในการดําเนินการขอจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัท
มหาชนจํากัด จะตองมีการแกไขเปลี่ยนแปลงขอความในหนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และเอกสาร
จดทะเบียนตางๆ ตามคําแนะนําของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาและ
อนุมัติการมอบอํานาจใหนายชูชาติ เพ็ชรอําไพ หรือนางดาวนภา เพชรอําไพ เปนผูมีอํานาจในการ
พิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงขอความในหนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ เทาที่จําเปนตามคําแนะนําของ
นายทะเบียนเพื่อใหการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดเสร็จสิ้น 
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