
 
 

 
 

บริษทั เมืองไทย ลิสซิง จาํกดั (มหาชน) 
 
 

หนังสือเชิญประชมุวิสามญัผูถ้ือหุ้น 
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         23   ธนัวาคม    
 
เรือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น  ครังที  /  
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 บริษัท  เมืองไทย ลสิซิง  จํากดั (มหาชน) 
 
สงิทีสง่มาด้วย .  สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี   เมือวนัที   เมษายน  8 
 .  เงือนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชมุ 
 .  ข้อมลูของกรรมการอิสระทีรับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 
 .  หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ  ก , ข  และ  ค   
 5.  ข้อบงัคบัเกียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น และการออกเสยีงลงคะแนน 
 .  แผนทีแสดงสถานทีประชมุ 

 
ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เมืองไทย ลสิซิง จํากดั (มหาชน) ครังท ี 6/2558 ซงึประชมุเมือวนัที    พฤศจิกายน   

ได้มีมตใิห้เรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครังที  /   ในวนัศกุร์ท ี    มกราคม  2559  เวลา .  น.  ณ ห้องประชมุ บริษัท
เมืองไทย ลสิซงิ จํากดั (มหาชน) (ชนั ) เลขที /   ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงบางอ้อ  เขตบางพลดั  กรุงเทพมหานคร   
โดยมีระเบียบการประชมุ ดงัตอ่ไปนี 
 
วาระท ี  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี  (เอกสารแนบ ) 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล บริษัทได้จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี  เมือวนัที  เมษายน    โดย
มีสาํเนารายงานการประชมุตามรายละเอียดทีปรากฏในเอกสาร (เอกสารแนบ ) 

ความเห็นของกรรมการ  เห็นสมควรให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจําปี  ดงักลา่ว  

 
วาระท ี  พิจารณาอนุมัติการเพิมเติมวัตถุประสงค์บริษัท และแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ   

ข้อเท็จจริงและเหตผุล บริษัทได้มีการปล่อยสินเชือโฉนดทีดิน  เพือเป็นการลดความเสียงในการปล่อย
สินเชือดังกล่าว  บริษัทจึงกําหนดให้มีการทํานิติกรรมการจดทะเบียนจํานอง ณ 
สํานกังานกรมทีดิน  ดงันนั  เพือให้บรรลวุตัถุประสงค์ของการทํานิติกรรมดงักล่าว  
จึงต้องมีการเพิมเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท  ดงันี  “การประกอบกิจการ  ให้กู้ยืมเงิน  
โดยวิธีรับจํานองอสงัหาริมทรัพย์ หรือ รับซืออสงัหาริมทรัพย์  โดยวิธีการขายฝาก  
โดยมิได้รับฝากเงิน  หรือรับเงินจากประชาชน  และใช้ประโยชน์จากเงินนนั”  และ
การแก้ไขเพิมเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ  

ความเห็นของกรรมการ  เห็นสมควรให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเพิมเติมวตัถปุระสงค์  และแก้ไข
เพิมเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น 

บรษิทั  เมืองไทย ลิสซิง จํากดั (มหาชน) 
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วาระที  พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี) 

 
จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นของบริษัท  เมืองไทย ลสิซิง  จํากดั (มหาชน)  เข้าร่วมประชมุตามวนั  เวลา  และสถานทีดงักลา่ว  

โดยขอให้เตรียมหลกัฐานทีต้องใช้เพือการประชุมผู้ ถือหุ้น  สําหรับผู้ ถือหุ้นทีประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครังนี กรุณานํา
บตัรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือใบขบัขีมาแสดงเพือสิทธิในการเข้าร่วมประชุม หากผู้ ถือหุ้นท่านใด
ประสงค์จะแตง่ตงับคุคลอืนให้เข้าร่วมประชมุและออกเสียงแทนในการประชมุ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชือในหนงัสือมอบ
ฉนัทะทีได้แนบมาน ี(เอกสารแนบ ) และปิดอากรแสตมป์โดยถกูต้องเรียบร้อย สําหรับผู้ รับมอบฉนัทะทีจะเข้าร่วมประชุมจะต้องนํา
เอกสารหรือหลกัฐานเพือแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น ดงัมีรายละเอียดตามทีระบุในเงือนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติใน
การเข้าร่วมประชมุ (เอกสารแนบ ) โดยบริษัทจะดําเนินการประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท (เอกสารแนบ ) 

 

ทงัน ีบริษัทกําหนดรายชือผู้ ถือหุ้นทีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุในวนัที    ธนัวาคม    และให้รวบรวมรายชือตามมาตรา 
 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.  (แก้ไขเพิมเติม พ.ศ. )  โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการ

โอนหุ้นในวนัที    ธนัวาคม    
 

 เพือเป็นการรักษาสทิธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น ในกรณีทีผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง และมีความ
ประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนงัสอืมอบฉนัทะและระบชืุอ ดร.โยธิน  อนาวิล 
เป็นผู้ รับมอบฉนัทะซงึเป็นกรรมการอิสระทีเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ (ข้อมลูกรรมการอิสระทีเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ ปรากฏตามเอกสารแนบ 
3) และโปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่วพร้อมเอกสารประกอบไปยงับริษัทก่อนวนัที    มกราคม    จกัเป็นพระคณุยิง 

 
 

อนึง   เพือให้ท่านผู้ ถือหุ้นได้ประโยชน์สงูสดุจากการประชุมและเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและฝ่ายบริหารในการ
เตรียมชีแจงในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น ทา่นผู้ ถือหุ้นสามารถสง่คําถามล่วงหน้ามายงับริษัทก่อนวนัประชมุทาง  E-mail : monthon@mt-ls.com
หรือโทรสาร - , -  

 
 จึงเรียนมาเพือทราบ 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 

 บริษัท  เมืองไทย ลสิซิง จํากดั (มหาชน) 
 
 
 
   ( พลเรือเอกอภิชาติ  เพ็งศรีทอง )  
     ประธานกรรมการ 

บรษิทั  เมืองไทย ลิสซิง จํากดั (มหาชน) 
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