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         25  มีนาคม  2558 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผูถือหุน ประจําป  2558 
 
เรียน ทานผูถือหุน 
 บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
 
ส่ิงที่สงมาดวย 1.  รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป  2557 เมือ่วันที่  28 เมษายน  2557 
 2.  CD รายงานประจาํป 2557 และงบการเงินประจาํป 2557 
 3.  รายชื่อและประวัติกรรมการท่ีไดรับการเสนอชื่อใหดาํรงตาํแหนงใหม 
 4.  เง่ือนไข หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุม 
 5.  ขอมูลของกรรมการอิสระท่ีรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 
 6.  หนังสือมอบฉันทะ แบบ  ก , ข  และ  ค   
 7.  ขอบังคับเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน และการออกเสียงลงคะแนน 
 8.  แผนที่แสดงสถานที่ประชมุ 

 
ดวยคณะกรรมการ บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จํากดั (มหาชน) คร้ังที ่1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที ่19 กุมภาพันธ 2558 ไดมี

มติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ในวันอังคารที ่21 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ หองกรุงธนบอลลรูม โรงแรม
รอยัล ริเวอร เลขที ่219 ซอยจรัญสนิทวงศ 66/1 ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงบางออ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบการ
ประชุม ดังตอไปน้ี 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 

ขอเท็จจริงและเหตุผล บริษัทไดจัดประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 (ซึ่ง
การประชุมดังกลาวในขณะนั้น บริษัทยังมีสถานะเปนบริษัทจํากัด) โดยมีสําเนา
รายงานการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร (ส่ิงที่สงมาดวย 1) 

ความเห็นของกรรมการ  เห็นสมควรใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2557 ดังกลาว  

 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2557 

ขอเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2557 ปรากฏในรายงานประจําปท่ีได
จัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ตามรายละเอียดที่ปรากฏ
ในเอกสาร (ส่ิงที่สงมาดวย 2) 

ความเห็นของกรรมการ  เห็นสมควรใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบ
ป  2557 ดังกลาว 

 

บริษัท  เมืองไทย ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

ขอเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัทไดผานการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว โดย 

ผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยวามีความ
ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร (ส่ิงที่สงมาดวย 2) 

ความเห็นของกรรมการ  เห็นสมควรใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป  สําหรับรอบป
บัญชีส้ินสุดวันที่  31  ธันวาคม  2557   ซึ่งผานการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว  

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรของบริษัท และการจายเงินปนผล ประจําป  2557 

ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 116 แหงพระราชบญัญัติมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะตองจดัสรร
กําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจํา 
ปหักดวยขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 
10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทมีนโยบายในการจายเงินปนผลไมต่ํากวารอยละ  50 
ของกาํไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในแตละป ภายหลังการหักภาษี
เงนิไดนิติบุคคลและการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย อยางไรกต็าม บริษัทอาจพิจารณา
จายเงินปนผลแตกตางไปจากนโยบายที่กาํหนดไวได โดยจะขึน้อยูกับผลประกอบ 
การ   สภาพคลองทางการเงิน และความจําเปนในการใชเปนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
บริหารกิจการและการขยายธุรกจิของบริษัท รวมถงึภาวะเศรษฐกจิ 

ความเห็นของกรรมการ  เห็นสมควรใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสุทธิสําหรับรอบป
บัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557  ซึ่งบริษัทมีกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการจํานวน 544,554,193 บาท โดยจัดสรรเปนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 
27,300,000 บาท คิดเปนรอยละ 5.01 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการป 
2557 และจายเงินปนผลประจําปสําหรับผลการดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในอัตราหุนละ  0.13  บาท สําหรับผูถือหุนจํานวน 
2,120,000,000 หุน รวมเปนเงินปนผลทั้งส้ิน 275,600,000 บาท คิดเปนอัตรารอย
ละ 50.61 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการป 2557 โดยกําหนดรายชื่อผูถือ
หุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผล (Record Date) ในวันที่ 29 เมษายน 2558 และให
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
พ.ศ. 2535 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551)  โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนใน
วันที่ 30 เมษายน 2558 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 

 
 

บริษัท  เมืองไทย ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ตองออกตามวาระ 

ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามขอบังคับของบริษัทขอ 18 ระบุวาในการประชุมประจําปทุกคร้ัง กรรมการ
จะตองออกจากตําแหนงอยางนอย 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปน
สามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 ซึ่งในการประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป 2558 น้ี มีกรรมการบริษัทที่ครบกําหนดตามวาระจํานวน 2 ทาน 
ดังนี้  

 1. นางกองแกว เปยมดวยธรรม  ตําแหนงกรรมการ/กรรมการอิสระ/ 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2. นายชายนอย เผ่ือนโกสุม  ตําแหนงกรรมการ/กรรมการอิสระ/ 
  กรรมการตรวจสอบ  

ความเห็นของกรรมการ เห็นสมควรใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแตงตั้ง 1) นางกองแกว  เปยม
ดวยธรรม และ (2) นายชายนอย  เผ่ือนโกสุม  ซึ่งเปนกรรมการที่พนจากตําแหนง
ตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก
เปนผูมีความรูความสามารถ ชวยสนับสนุนคณะกรรมการในการกําหนดทิศทาง
ธุรกิจ และการบริหารงานของบริษัท  ท้ังนี้ ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้งสอง
ทานปรากฏในเอกสาร (ส่ิงที่สงมาดวย 3) 

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2558 

ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 90 แหงพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กํ าหนดว าการจ าย
คาตอบแทนกรรมการใหเปนไปตามมติของท่ีประชุมผูถือหุน ซึ่งประกอบดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

ความเห็นของกรรมการ เห็นสมควรให ท่ีประชุม ผูถือ หุนพิ จารณาอนุมัติ การกําหนดค าตอบแทน
คณะกรรมการ ประจําป 2558 โดยกําหนดคาตอบแทนกรรมการเทากับปท่ีผานมา  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- คาตอบแทนกรรมการ 

(1) เบ้ียประชุม  ประธานกรรมการบริษัท  50,000  บาทตอคร้ัง 
 กรรมการบริษัท  30,000  บาทตอคร้ัง 
(2)  เงินโบนัสประจําป 2558 : สําหรับคณะกรรมการบริษัท   รวมเปนจํานวนเงิน 

ไมเกิน  1,500,000  บาท 
- คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ :  

เบ้ียประชุม ประธานกรรมการตรวจสอบ  25,000  บาทตอคร้ัง 
 กรรมการตรวจสอบ  20,000  บาทตอคร้ัง 

 

บริษัท  เมืองไทย ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี ประจําป 2558  และกําหนดคาสอบบัญชี 

ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แหงพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดวาใหท่ี
ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบ
บัญชีของบริษัททุกป โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี
ประจําป 2558 และไดเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอใหท่ีประชุมผู
ถือหุนพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีจาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบ
บัญชีของบริษัทประจําป 2557 เนื่องจากเปนสํานักงานสอบบัญชีท่ีไดรับการยอมรับ
ท้ังในประเทศและระดับสากล มีบุคลากรที่เพียงพอและมีความรู ความสามารถและ 
คาตอบแทนมีความเหมาะสม อีกทั้งไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท/
บริษัทยอย/ ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญหรือผูท่ีเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดเห็นชอบใหกําหนดคาตอบแทนของผูสอบ
บัญชีประจําป 2558 เปนจํานวน 2,800,000 บาท โดยไมรวมคาใชจายอื่นๆ  

ความเห็นของกรรมการ เห็นสมควรใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีแหงบริษัท 
สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2558 โดยมีรายชื่อผูสอบ
บัญชี ดังนี้ 
1) นางสาวรัตนา จาละ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  3734 และ/หรือ 
2) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ 
3) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951  
โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอํานาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็น
ตองบการเงินของบริษัทได และใหไดรับคาตอบแทนจํานวน 2,800,000 บาทตอป  

 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ 

ขอเท็จจริงและเหตุผล เพื ่อเปนการระดมทุนสําหรับใชในการขยายการใหสินเชื่อและใชเปนเงินทุน
หมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงมีความจําเปนตองออกและเสนอ
ขายตราสารหนี้วงเงินรวมไมเกิน 5,000 ลานบาท โดยมีระยะเวลาในการออกและ
เสนอขายตราสารหนี้ 3 ป ซึ่งจะพิจารณาจากสภาวะตลาดและความจําเปนในการ
ใชเงิน  

ความเห็นของกรรมการ เห็นสมควรใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายตราสารหนี้
โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผูจัดการ และ/หรือบุคคล
ท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผูจัดการ มีอํานาจใน
การกําหนดขอจํากัดและเงื่อนไขอื่นๆ ของตราสารหนี้ เชน ประเภทหรือชนิดของตรา
สารหนี้ท่ีจะออกในแตละครั้งมูลคาที่ตราไว ราคาเสนอขายตอหนวย อัตราดอกเบี้ย 
การแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการ 
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เสนอขาย การไถถอนกอนกําหนด และการจดทะเบียนในศูนยซื้อขายหลักทรัพย
และ/หรือตลาดรองใดๆ  
นอกจากนี้ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผูจัดการ และ/
หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผูจัดการ 
ในการกําหนดหรือเปล่ียนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ
ออกและเสนอขายตราสารหนี้ แตละประเภท/แตละชนิดในแตละครั้ง รวมทั้งใหมี
อํานาจในการดําเนินการใดๆ อันจําเปนและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายตรา
สารหนี้น้ันๆ ใหสําเร็จและเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งรวมถึงมีอํานาจในการ
แตงตั้งผูจัดจําหนาย และรับประกันการจําหนาย ผูจัดจําหนาย การเขาทําและลง
นามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement 
และ/หรือ สัญญาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ การจัดทําและยื่นคําขอและเอกสารตางๆ กับ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หนวยงานราชการที่
เกี่ยวของ และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวของ การแกไขเพิ่มเติมเปล่ียนแปลง รับรองซึ่ง
เอกสารและ/หรือสัญญาตางๆที่เกี่ยวของ การแตงตั้งที่ปรึกษาตางๆ เปนตน 

 
วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถามี) 

 
จึงขอเรียนเชิญผูถือหุนของบริษัท  เมืองไทย ลิสซิ่ง  จํากัด (มหาชน)  เขารวมประชุมตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกลาว  

โดยขอใหเตรียมหลักฐานที่ตองใชเพื่อการประชุมผูถือหุน  สําหรับผูถือหุนที่ประสงคเขารวมประชุมดวยตนเองในครั้งนี้ กรุณานํา
บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่มาแสดงเพื่อสิทธิในการเขารวมประชุม หากผูถือหุนทานใด
ประสงคจะแตงตั้งบุคคลอื่นใหเขารวมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกขอความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบ
ฉันทะที่ไดแนบมานี้ (ส่ิงที่สงมาดวย 6) และปดอากรแสตมปโดยถูกตองเรียบรอย สําหรับผูรับมอบฉันทะที่จะเขารวมประชุมจะตอง
นําเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเขารวมประชุมผูถือหุน ดังมีรายละเอียดตามที่ระบุในเงื่อนไข หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติใน
การเขารวมประชุม (ส่ิงที่สงมาดวย  4) โดยบริษัทจะดําเนินการประชุมตามขอบังคับของบริษัท (ส่ิงที่สงมาดวย 7) 

 
ท้ังนี้ บริษัทกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมในวันที่  6  มีนาคม  2558  และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 

225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551)  โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุนในวันที่ 9 มีนาคม 2558 

 
 เพื่อเปนการรักษาสิทธิและผลประโยชนของผูถือหุน ในกรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง และมีความ
ประสงคจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกขอความในหนังสือมอบฉันทะและระบุชื่อ ดร.โยธิน  อนาวิล 
เปนผูรับมอบฉันทะซึ่งเปนกรรมการอิสระท่ีเปนผูรับมอบฉันทะ (ขอมูลกรรมการอิสระท่ีเปนผูรับมอบฉันทะ ปรากฏตามส่ิงที่สงมา
ดวย 5) และโปรดสงหนังสือมอบฉันทะดังกลาวพรอมเอกสารประกอบไปยังบริษัทกอนวันที่  10  เมษายน  2558  จักเปนพระคุณยิ่ง 
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  E-mail : monthon@mt-ls.com
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