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 18  มีนาคม  2559 

 

เรื�อง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี  2559 

 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 

 บริษัท เมืองไทย ลสิซิ�ง จํากดั (มหาชน) 

 

สิ�งที�สง่มาด้วย 1.  สาํเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที�  1/2559  เมื�อวนัที�  8  มกราคม  2559 

 2.  CD รายงานประจําปี 2558 และงบการเงินประจําปี 2558 

 3.  รายชื�อและประวตัิกรรมการที�ได้รับการเสนอชื�อให้ดาํรงตาํแหนง่ใหม ่

 4.  เงื�อนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชมุ 

 5.  ข้อมลูของกรรมการอิสระที�รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น  

 6.  หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ  ก , ข  และ  ค   

 7.  ข้อบงัคบัเกี�ยวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น และการออกเสยีงลงคะแนน 

 8.  แผนที�แสดงสถานที�ประชมุ 

 

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เมืองไทย ลสิซิ�ง จํากดั (มหาชน) ครั �งที� 1/2559 ซึ�งประชมุเมื�อวนัที� 18 กมุภาพนัธ์ 2559 ได้มี

มติให้เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวนัศกุร์ที� 22 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุ ปิ� นเกล้า 2 (ชั �น 9) 

โรงแรมรอยลั ซิตี � เลขที� 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางกอกน้อย เขตบางพลดั  กรุงเทพมหานคร  เพื�อพิจารณาเรื�องตา่งๆ  โดยมี

ระเบียบการประชมุ ดงันี � 

 
วาระที� 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครั�งที�  1/2559 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  

เลขานกุารฯ ได้จดัทํารายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที�  1/2559  เมื�อวนัที� 8 มกราคม 2559  โดยบริษัทได้

จดัสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน  14  วนันบัตั �งแต่วนัประชุมตามที�กฎหมายกําหนด   รวมถึงบริษัทได้เผยแพร่

รายงานดงักลา่วผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที� www.muangthaileasing.co.th ด้วย  เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม 

ดงัรายละเอียดที�ปรากฏในเอกสาร (สิ�งที�สง่มาด้วย 1)   

ความเห็นคณะกรรมการ   

เห็นสมควรให้ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที�  1/2559   

 

 

 

 

บรษิทั  เมืองไทย ลิสซิ�ง จํากดั (มหาชน) 
  32/1  ถนนจรัญสนิทวงศ ์  แขวงบางออ้  เขตบางพลดั  กรุงเทพฯ  10700  โทร. 02 – 8801033   แฟกซ์ 02 – 8801733 
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วาระที� 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  

บริษัทได้จดัทํารายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558   โดยคณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาแล้วเห็นว่า

ถกูต้องและเพียงพอ  จึงเห็นควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี  2558  ปรากฏในรายงานประจําปีที�ได้จดัสง่ให้กบัผู้

ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครั �งนี �  ตามรายละเอียดที�ปรากฏในเอกสาร (สิ�งที�สง่มาด้วย 2) 

ความเห็นคณะกรรมการ  

เห็นสมควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558   ให้ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบ  

 

วาระที� 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจาํปี สาํหรับรอบปีบัญชีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2558 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  

บริษัทฯได้จดัทํา งบการเงินสาํหรับปีสิ �นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2558  ซึ�งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว โดยผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยว่ามีความ

ถกูต้องตามที�ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  และผ่านการอนุมตัิของคณะกรรมการบริษัทแล้ว  ตาม

รายละเอียดที�ปรากฏในเอกสาร (สิ�งที�สง่มาด้วย 2)  แสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในปี  2558 และปี 2557  

โดยสรุปสาระสาํคญัได้ ดงันี � 

ข้อมูลฐานะการเงนิ และกาํไรของบริษัท 
หน่วยเงิน : ล้านบาท 

รายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 2558 2557 2558 2557 

สนิทรัพย์รวม 13,083 8,777 13,074 8,775 

หนี �สนิรวม 7,431 3,671 7,432 3,675 

รายได้รวม 2,559 1,856 2,552 1,855 

กําไรสทุธิ 825 544 820 544 

กําไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.39 0.33 0.39 0.33 
 

ความเห็นคณะกรรมการ  

เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี  สําหรับรอบปีบัญชีสิ �นสุดวันที�  31  

ธนัวาคม  2558    

 

 

 

 

 

 



3 
 

 
 

 

วาระที� 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรของบริษัท และการจ่ายเงนิปันผล ประจาํปี  2558 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  

ตามมาตรา 116 แหง่พระราชบญัญตัิมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และข้อ  50  ของข้อบงัคบับริษัทฯ บริษัทจะต้องจดัสรร

กําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ�งไว้เป็นทนุสาํรองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5  ของกําไรสทุธิประจําปีหกัด้วยขาดทนุสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกวา่ทนุ

สาํรองนี �จะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน และบริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไมต่ํ�ากวา่ร้อยละ 50 ของ

กําไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในแตล่ะปี อยา่งไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกตา่งไปจากนโยบาย

ที�กําหนดไว้ได้ โดยจะขึ �นอยูก่บัผลประกอบการ   สภาพคลอ่งทางการเงิน และความจําเป็นในการใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนเพื�อบริหาร

กิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถงึภาวะเศรษฐกิจ    

จากผลการดําเนินงานในรอบปีบญัชี สิ �นสดุวนัที�  31  ธนัวาคม  2558  บริษัทมีกําไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

จํานวน 819,864,472 บาท   โดยจดัสรรเป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย จํานวน  41,000,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิ

จากงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2558 และจา่ยเงินปันผลประจําปีสาํหรับผลการดําเนินงานตั �งแตว่นัที� 1 มกราคม ถงึวนัที� 31 

ธนัวาคม 2558 ในอตัราหุ้นละ  0.20 บาท สาํหรับผู้ ถือหุ้นจํานวน 2,120,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั �งสิ �น 424,000,000 บาท 

คิดเป็นอตัราร้อยละ 51.72 ของกําไรสทุธิ  โดยกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสทิธิได้รับเงินปันผล(Record Date)  ในวนัที� 29 เมษายน 

2559  และให้รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535  (แก้ไขเพิ�มเตมิ พ.ศ.

2551)โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที� 3 พฤษภาคม 2559 และกําหนดจา่ยเงินปันผลในวนัที� 13 พฤษภาคม  2559 

ทั �งนี � จํานวนเงินปันผล คิดเป็นร้อยละ 51.72 ของกําไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2558 ซึ�งเป็นไปตามนโยบาย

การจา่ยเงินปันผลของบริษัท และจดัสรรกําไรสทุธิสว่นที�เหลอืเป็นกําไรสะสมของบริษัท  และได้มีการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปัน

ผล ประจําปี  2558 – 2557  เพื�อประกอบการพิจารณา 
 

ข้อมูลเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงนิปันผล สาํหรับผลประกอบการปี 2558 และปี 2557 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี  2558 ปี  2557 

1. กําไรสทุธิ (บาท) 819,864,472   544,554,193   

2. จํานวนหุ้น  (หุ้น) 2,120,000,000  2,120,000,000   

3. เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น  (บาท/หุ้น) 0.20   0.13   

4. จํานวนเงินปันผลจา่ยทั �งสิ �น  (บาท) 424,000,000  275,600,000   

5. อตัราการจ่ายเงินปันผล  (ร้อยละ) 51.72 50.61  
 

ความเห็นคณะกรรมการ  

เห็นสมควรให้ที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสุทธิสําหรับรอบปีบัญชีสิ �นสุดวันที� 31 

ธนัวาคม 2558  เพื�อเป็นทนุสาํรองและจ่ายเงินปันผล 

 

 

 

 

 



4 
 

 
 

วาระที� 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั �งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที�ต้องออกตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  

ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 18 ระบวุ่า  ในการประชุมประจําปีทกุครั �ง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อย 1 

ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการจะแบง่ออกให้เป็นสามสว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงที�สดุกบั 1 ใน 3   

ซึ�งในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 นี � มีกรรมการบริษัทที�ครบกําหนดตามวาระจํานวน  3 ทา่น ดงันี �  

1. พลเรือเอกอภิชาติ   เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการบริษัท 

2. นายชชูาติ       เพ็ชรอําไพ   กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาล 

3. นางดาวนภา   เพชรอําไพ  กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ 

 คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน  ได้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา  โดยพิจารณาจากโครงสร้าง

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณุสมบตัิของกรรมการในด้านตา่งๆ เป็นรายบคุคลแล้ว  เห็นวา่กรรมการทั �ง  3  ท่าน  ซึ�งต้องออกจาก

ตําแหน่งตามวาระ เป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์ในธุรกิจที�เกี�ยวข้องกับการดําเนินการงานของบริษัท  ช่วย

สนบัสนนุคณะกรรมการในการกําหนดทิศทางธุรกิจ และการบริหารงานของบริษัท สามารถที�จะช่วยพฒันาบริษัทได้  จึงเห็นควร

เสนอให้กรรมการทั �ง 3 ทา่น  ได้รับการพิจารณาเลอืกตั �งกลบัมาเป็นกรรมการของบริษัทตอ่อีกวาระหนึ�ง   

ทั �งนี � ประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการทั �ง 3 ทา่นปรากฏในเอกสาร (สิ�งที�สง่มาด้วย 3) 

ความเห็นคณะกรรมการ  (โดยไมร่วมกรรมการที�มีสว่นได้เสยี) 

เห็นสมควรเสนอที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตั �งกรรมการที�ครบกําหนดต้องออกตามวาระ กลบัเข้ามา

เป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ�ง  

 

วาระที�  6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2559 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  

หลกัเกณฑ์การพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญัติมหาชนจํากดั พ.ศ. 

2535 กําหนดวา่การจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ซึ�งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย

กวา่สองในสามของจํานวนเสยีงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุ 

คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน ได้ดําเนินการสํารวจค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยสําหรับปี  2559  

โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตัิหน้าที�ของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงได้มีการสํารวจข้อมูลเปรียบเทียบ

อ้างอิงกบับริษัทอื�นที�อยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกนั  มีขนาดและลกัษณะของธุรกิจที�ใกล้เคียงกนัพบวา่ คา่ตอบแทนที�จ่ายอยู่ในอตัรา

ใกล้เคียงกบัคา่เฉลี�ยโดยรวม  คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิ

คา่ตอบแทนกรรมการประจําปี  2559  โดยมีวงเงินรวมทั �งสิ �นไมเ่กิน  7,000,000 บาท  ดงันี � 
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จํานวนเงิน : บาท 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
และกรรมการชุดย่อย 

ปี  2559 
( เบี �ยประชุม/ครั�ง ) 

ปี  2558 
( เบี �ยประชุม/ครั�ง ) 

คณะกรรมการบริษัท   

- ประธานกรรมการบริษัท      60,000.- 50,000.- 

- กรรมการ 40,000.- 30,000.- 

คณะกรรมการตรวจสอบ   

- ประธานกรรมการ  30,000.-  25,000.- 

- กรรมการ 25,000.- 20,000.- 

คณะกรรมการชุดย่อยอื�นๆ   
1. คณะกรรมการสรรหา และค่าตอบแทน  2) คณะกรรมการบรรษัทภบิาล   
3) คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

- ประธานกรรมการ  30,000.-  - 

- กรรมการ 25,000.- - 

 โบนัสประจาํปี  ประธานกรรมการบริษัท  400,000.-  300,000.- 

 โบนัสประจาํปี  กรรมการบริษัท  คนละ 300,000.- 200,000.- 

สิทธิประโยชน์อื�นใด ไม่ม ี ไมม่ี 
 
 

ความเห็นคณะกรรมการ  

เห็นสมควรให้ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการ ประจําปี 2559  

 
 

วาระที�  7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั �งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี  ประจาํปี 2559   

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 กําหนดว่าให้ที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  แต่งตั �ง

ผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีประจําปี 2559 

และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื�อเสนอให้ที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาแต่งตั �งผู้ สอบบัญชีจาก บริษัท 

สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2559 โดยมีรายชื�อผู้สอบบญัชีที�นําเสนอให้ที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 

พิจารณาอนมุตัิ ดงันี � 

1) นางสาวรัตนา   จาละ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน  3734   และ/หรือ 

2) นางสาวสมใจ คณุปสตุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4499   และ/หรือ 

3) นางสาวรัชดา    ยงสวสัดิ�วาณิชย์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4951  

 

โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ�งมีอํานาจในการตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัท

ยอ่ยได้ และให้ได้รับคา่ตอบแทนจํานวน 3,180,000 บาทตอ่ปี  โดยไมร่วมคา่ใช้จ่ายอื�นๆ 
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สาํหรับบริษัท เมืองไทย ลิสซิ�ง จาํกัด (มหาชน) 

                                                                                                                                                                            จํานวนเงิน : บาท 

รายละเอียดงาน ปี  2559 ปี  2558 ปี  2557 

คา่ธรรมเนียมการสอบทานงบการเงิน  สาํหรับ    

- ไตรมาสที�หนึ�งสิ �นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2559 550,000.- 550,000.- 550,000.- 

-ไตรมาสที�สองสิ �นสดุวนัที� 30 มิถนุายน 2559 550,000.- 550,000.- 550,000.- 

-ไตรมาสที�สามสิ �นสดุวนัที� 30 กนัยายน 2559 550,000.- 550,000.- 550,000.- 

คา่ธรรมเนียมการตรวจสอบสาํหรับปี สิ �นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 1,350,000.- 1,150,000.- 1,150,000.- 

รวม 3,000,000.- 2,800,000.- 2,800,000.- 

 

       ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สาํหรับบริษัท เมืองไทยลิสซิ�ง อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จาํกัด (บริษัทย่อย) 

                              จํานวนเงิน : บาท 

รายละเอียดงาน ปี  2559 ปี  2558 ปี  2557 

คา่ธรรมเนียมการสอบทานงบการเงิน  สาํหรับ    

-ไตรมาสที�หนึ�งสิ �นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2559 20,000.- 20,000.- 20,000.- 

-ไตรมาสที�สองสิ �นสดุวนัที� 30 มิถนุายน 2559 20,000.- 20,000.- 20,000.- 

-ไตรมาสที�สามสิ �นสดุวนัที� 30 กนัยายน 2559 20,000.- 20,000.- 20,000.- 

คา่ธรรมเนียมการตรวจสอบสาํหรับปี  สิ �นสดุวนัที�  31 ธนัวาคม 2559 120,000.- 120,000.- 120,000.- 

รวม 180,000.- 180,000.- 180,000.- 
 

 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั   เป็นสํานกังานสอบบญัชีที�ได้รับการยอมรับ

ทั �งในประเทศและระดบัสากล มีบคุลากรที�เพียงพอและมีความรู้ ความสามารถและค่าตอบแทนมีความเหมาะสม อีกทั �งผู้สอบ

บญัชีทั �ง  3  ราย  รวมถึงบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั ไม่มีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้ที�เกี�ยวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด   

 

ความเห็นคณะกรรมการ  

เห็นสมควรให้ที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั �งผู้ สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ประจําปี  2559   

 
 

วาระที� 8 เรื�องอื�นๆ  (ถ้าม)ี 

วาระนี �กําหนดไว้เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามข้อสงสยั  และ/หรือเพื�อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ชี �แจงข้อซกัถามหรือข้อ

สงสยัตา่ง ๆ (ถ้ามี)  โดยจะไมม่ีการนําเสนอเรื�องอื�นใดให้ที�ประชมุพิจารณาอนมุตัิ  และจะไมม่ีการลงมติใดๆ ในวาระนี � 
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จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นของบริษัท  เมืองไทย ลสิซิ�ง  จํากดั (มหาชน)  เข้าร่วมประชมุตามวนั  เวลา  และสถานที�ดงักลา่ว  

โดยขอให้เตรียมหลกัฐานที�ต้องใช้เพื�อการประชุมผู้ ถือหุ้น  สําหรับผู้ ถือหุ้นที�ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั �งนี � กรุณานํา

บตัรประจําตัวประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขับขี�มาแสดงเพื�อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม หากผู้ ถือหุ้นท่านใด

ประสงค์จะแตง่ตั �งบคุคลอื�นให้เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื�อในหนงัสือมอบ

ฉนัทะที�ได้แนบมานี � (สิ�งที�สง่มาด้วย 6) และปิดอากรแสตมป์ให้ถกูต้องเรียบร้อย   สําหรับผู้ รับมอบฉนัทะที�จะเข้าร่วมประชุมจะต้อง

นําเอกสารหรือหลกัฐานเพื�อแสดงตนในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น ดงัมีรายละเอียดตามที�ระบใุนเงื�อนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบตัิใน

การเข้าร่วมประชุม (สิ�งที�ส่งมาด้วย  4)    ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารเชิญประชุมได้ที�  www.muangthaileasing.co.th 

โดยบริษัทจะดําเนินการประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัท (สิ�งที�สง่มาด้วย 7)  โดยบริษัทฯจะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนเพื�อเข้าร่วม

ประชมุ ตั �งแตเ่วลา  12.30  น.  จนกวา่จะถึงกําหนดเวลาประชมุ 
 

ทั �งนี � บริษัทกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวนัที�  4  มีนาคม  2559  และให้รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 

225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ�มเติม พ.ศ. 2551)  โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการ

โอนหุ้นในวนัที�  7  มีนาคม 2559 
 

 เพื�อเป็นการรักษาสทิธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง และมีความ

ประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนงัสอืมอบฉนัทะและระบชืุ�อ ดร.โยธิน  อนาวิล 

เป็นผู้ รับมอบฉนัทะซึ�งเป็นกรรมการอิสระที�เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ (ข้อมลูกรรมการอิสระที�เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ ปรากฏตามสิ�งที�สง่มา

ด้วย 5) และกรุณาสง่หนงัสอืมอบฉนัทะฉบบัจริงพร้อมเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์  ตามชื�อที�อยูข่องบริษัทฯ โดยจา่หน้าซอง

ถึง เลขานกุารบริษัท บริษัท เมืองไทย ลสิซิ�ง จํากดั (มหาชน) เลขที� 32/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลดั  

กรุงเทพมหานคร  10700  ภายในวนัที�  19  เมษายน  2559  จกัขอบคณุยิ�ง 
 

อนึ�ง   เพื�อให้ท่านผู้ ถือหุ้นได้ประโยชน์สงูสดุจากการประชุมและเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและฝ่ายบริหารในการ

เตรียมชี �แจงในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น ทา่นผู้ ถือหุ้นสามารถสง่คําถามลว่งหน้ามายงับริษัทก่อนวนัประชุมทาง  E-mail : monthon@mt-ls.com

หรือโทรสาร 02-8801173, 02-8801733 

 

          ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                               บริษัท  เมืองไทย ลสิซิ�ง จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

     ( พลเรือเอกอภิชาติ   เพ็งศรีทอง ) 

                   ประธานกรรมการ 

 
เนื�องจากบริษัท เมืองไทย  ลิสซิ�ง  จํากดั (มหาชน)  ได้มีการจดัสง่ข้อมลูรายงานประจําปี  2558  เป็นแบบ CD ROM.  

หากผู้ ถือหุ้นท่านใดต้องการรับเป็นแบบหนงัสือรายงานประจําปี  กรุณาแจ้งความจํานงผ่านทาง E-mail : monthon@mt-ls.com  

หรือ  โทรสาร 02-8801173, 02-8801733 

สอบถามเพิ�มเติมได้ที� : เลขานกุารบริษัท  โทรศพัท์  02-8801033 #101  โทรสาร  02-8801173 ,8801733 


