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   19   มีนาคม  2561 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี  2561 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 บริษัท เมืองไทย ลสิซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 
 
สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี  20  เมษายน  2560 
 2.  CD รายงานประจ าปี 2560 และงบการเงินประจ าปี 2560 
 3.  รายช่ือและประวตักิรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งใหม่ 
 4.  เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และวธีิปฏิบตัใินการเข้าร่วมประชมุ 
 5.  ข้อมลูของกรรมการอิสระท่ีรับมอบฉนัทะจากผู้ถือหุ้น 
 6.  หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ  ก , ข  และ  ค   
 7.  ข้อบงัคบัเก่ียวกบัการประชมุผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 
 8.  แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุ 

 
ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เมืองไทย ลสิซิ่ง จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2561 ซึ่งประชมุเม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2561 ได้มี

มตใิห้เรียกประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัศกุร์ท่ี 20 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชมุ ป่ินเกล้า 2 (ชัน้ 9) 
โรงแรมรอยลั ซิตี ้เลขท่ี 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางกอกน้อย เขตบางพลดั  กรุงเทพมหานคร  เพ่ือพจิารณาเร่ืองตา่งๆ  โดยมี
ระเบียบการประชมุ ดงันี ้
 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  

เลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560  ซึ่งประชุมเม่ือวนัท่ี 20  เมษายน 2560  โดย
คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมแล้ว  และเห็นว่ามีความถูกต้องตามมติของท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น   
นอกจากนี ้บริษัทได้จดัสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน  14  วนันับตัง้แตว่นัประชมุตามท่ีกฎหมายก าหนด   รวมถึง
บริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.muangthaileasing.co.th ด้วย  เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้ นได้รับทราบ
รายงานการประชมุ และสามารถตรวจสอบความถกูต้องได้ภายในเวลาท่ีเหมาะสม  ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ ใดคดัค้านหรือขอแก้ไขแต่
อย่างใด  ดงัรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสาร (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1)  จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการ
ประชมุดงักลา่ว 

ความเห็นคณะกรรมการ   
เห็นสมควรให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพจิารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560  ซึ่งประชมุเม่ือ

วนัท่ี  20  เมษายน  2560   

 

บริษทั  เมืองไทย ลิสซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) 
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วาระที่ 2 พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  

บริษัทได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560   โดยคณะกรรมการบริษัทฯได้พจิารณาแล้วเห็นว่า
ถกูต้องและเพียงพอ  จึงเห็นควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี  2560  ปรากฏในรายงานประจ าปีท่ีได้จดัส่งให้กบัผู้
ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสาร (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 2) 

ความเห็นคณะกรรมการ  
เห็นสมควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560   ให้ท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นรับทราบ  

 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  

บริษัทฯได้จัดท า งบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว โดยผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยวา่มีความ
ถกูต้องตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสาร (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2)  
จึงเห็นสมควรให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปี  ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี  31  ธันวาคม  2560    
ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในปี  2560 และปี 2559  โดยสรุปสาระส าคญัได้ ดงันี ้

ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุน (บางส่วน) ของบริษัท 
หน่วยเงิน : ล้านบาท 

รายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 2560 2559 2560 2559 
สนิทรัพย์รวม 36,953 24,426 36,932 24,412 
หนีส้นิรวม 28,010 17,733 28,013 17,738 
รายได้รวม 7,471 4,472 7,461 4,464 
ก าไรสว่นท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 2,501 1,464 2,495 1,457 
ก าไรสว่นท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 1.18 0.69 1.18 0.69 

 

ความเห็นคณะกรรมการ  
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี  ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี  31  

ธนัวาคม  2560   ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท ส านักงาน 
อีวาย จ ากดั แล้ว   
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วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรของบริษัท และการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี  2560 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัตมิหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษัทจะต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็น
ทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5  ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยขาดทนุสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกว่า
ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  ในปีท่ีผา่นมาบริษัทเตบิโตโดยการเปิดสาขาเป็นจ านวนมาก  ซึ่งนโยบายในการจ่ายเงินปันผลอาจจะ
แตกตา่งไปจากนโยบายท่ีก าหนดไว้ เน่ืองจากบริษัทมีความจ าเป็นในการน าเงินท่ีได้ไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนเพ่ือบริหารกิจการ
และการขยายธรุกิจของบริษัท 

จากผลการด าเนินงานในรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2560  บริษัทมีก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

จ านวน 2,494,751,953 บาท   โดยจดัสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย จ านวน 27,600,000 บาท ซึ่งท าให้ทุนส ารองตามกฎหมาย

มีจ านวนร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจ าปีส าหรับผลการด าเนินงานตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 

ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ในอตัราหุ้นละ  0.18 บาท ส าหรับผู้ถือหุ้นจ านวน 2,120,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 

381,600,000 บาท คดิเป็นอตัราร้อยละ 15.30 ของก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2560 โดยก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมี

สทิธิได้รับเงินปันผล(Record Date)  ในวนัท่ี 30 เมษายน 2561 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี  14  พฤษภาคม  2561 

ทัง้นี ้ จ านวนเงินปันผลท่ีคณะกรรมการบริษัทอนมุตัจิ่ายดงักลา่ว คดิเป็นร้อยละ 15.30 ของก าไรสทุธิจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการปี 2560 และได้มีการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี  2560 – 2559  เพ่ือประกอบการพจิารณา 

 

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลประกอบการปี 2560 และปี 2559 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี  2560 ปี  2559 
1. ก าไรสทุธิ  2,494,751,953 บาท 1,456,785,509 บาท 
2. จ านวนหุ้น  2,120,000,000 หุ้น 2,120,000,000 หุ้น 
3. เงินปันผลจ่ายอตัราตอ่หุ้น 0.18  บาท/หุ้น 0.10  บาท/หุ้น 
4. จ านวนเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้  381,600,000 บาท 212,000,000 บาท 
5. สดัสว่นการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 15.30  ร้อยละ  14.55 
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ความเห็นคณะกรรมการ  
เห็นสมควรให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 

ธนัวาคม  2560  เพ่ือจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ  0.18  บาท  ส าหรับผู้ ถือหุ้นจ านวน  2,120,000,000 
หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 381,600,000 บาท โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล(Record Date)  ในวนัท่ี 30 
เมษายน 2561 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี  14  พฤษภาคม  2561  ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอ 
 
วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  

ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 18 ระบุวา่  ในการประชุมประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อย 1 
ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการจะแบง่ออกให้เป็นสามสว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงท่ีสดุกบั 1 ใน 3   

ซึ่งในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 นี ้มีกรรมการบริษัทท่ีครบก าหนดตามวาระจ านวน  2 ท่าน ดงันี ้ 

1. นางกองแก้ว    เป่ียมด้วยธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนด 
   คา่ตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล  
2. นางนงนชุ    ดาวาสวุรรณ      กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนด 
   คา่ตอบแทน                                           

 คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน  ได้พจิารณาตามหลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหา  โดยพจิารณาจากโครงสร้าง

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณุสมบตัขิองกรรมการในด้านตา่งๆ เป็นรายบคุคลแล้ว  เห็นวา่กรรมการทัง้  2  ท่าน  ซึ่งต้องออกจาก

ต าแหน่งตามวาระ เป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์ในธรุกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการงานของบริษัท  ช่วย

สนบัสนนุคณะกรรมการในการก าหนดทิศทางธรุกิจ และการบริหารงานของบริษัท สามารถท่ีจะช่วยพฒันาบริษัทได้  จึงเห็นควร

เสนอให้กรรมการทัง้ 2 ท่าน  ได้รับการพจิารณาเลือกตัง้กลบัมาเป็นกรรมการของบริษัทตอ่อีกวาระหนึ่ง โดยบคุคลท่ีได้รับการ

เสนอช่ือในครัง้นี ้ ได้ผา่นกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคณุสมบตัท่ีิเหมาะสมกบัการประกอบธรุกิจของ

บริษัท และในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพ่ือสรรหาและเลือกตัง้เป็นกรรมการลว่งหน้า ตัง้แต่เดือน

ตลุาคม – ธนัวาคม 2560 แตไ่มมี่ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพ่ือสรรหาและเลือกตัง้เข้ามาแตอ่ย่างใด   

ทัง้นี ้ประวตัโิดยสงัเขปของกรรมการทัง้  2 ท่านปรากฏในเอกสาร (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 3) 

ความเห็นคณะกรรมการ  

เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพจิารณาอนมุตักิารแตง่ตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดต้องออกตามวาระ กลบัเข้ามา
เป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง  

 

 



 
 

บริษทั  เมืองไทย  ลิสซ่ิง  จ  ำกดั (มหำชน) 
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วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  

หลกัเกณฑ์การพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535  ก าหนดวา่การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ 

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ได้ด าเนินการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยส าหรับปี  2561  
โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงได้มีการส ารวจข้อมลูเปรียบเทียบ
อ้างอิงกบับริษัทอ่ืนท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกัน  มีขนาดและลกัษณะของธรุกิจท่ีใกล้เคียงกนัพบว่า คา่ตอบแทนท่ีจ่ายอยู่ในอตัรา
ใกล้เคียงกับค่าเฉล่ียโดยรวม  คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนุมตัิ
คา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี  2561  โดยมีวงเงินรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาท) ดงันี ้

              จ านวนเงิน : บาท 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
และกรรมการชุดย่อย 

ปี  2561 
( เบีย้ประชุม/ครัง้ ) 

ปี  2560 
( เบีย้ประชุม/ครัง้ ) 

คณะกรรมการบริษัท   
- ประธานกรรมการบริษัท      60,000.- 60,000.- 
- กรรมการ 40,000.- 40,000.- 

คณะกรรมการตรวจสอบ   
- ประธานกรรมการ  30,000.-  30,000.- 
- กรรมการ 25,000.- 25,000.- 

คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ   
1. คณะกรรมการสรรหา และค่าตอบแทน  2) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  3) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

- ประธานกรรมการ  30,000.-  30,000.- 
- กรรมการ 25,000.- 25,000.- 

เงนิโบนัสประจ าปี  ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2560  ท่ีจะจ่ายในปี 2561   
- ประธานกรรมการบริษัท         จ านวน  700,000  บาท 
- กรรมการ                               คนละ   500,000  บาท 

สิทธิประโยชน์อ่ืนใด ไม่มี ไมมี่ 
 
 

                 หมายเหตุ :  คา่เบีย้ประชมุ และวงเงินรวมเท่ากบัวงเงินท่ีได้รับการอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ถือหุ้นในปีท่ีผา่นมา 
ความเห็นคณะกรรมการ  

เห็นสมควรให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าปี 2561 ตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทฯเสนอ 

 



 
 

บริษทั  เมืองไทย  ลิสซ่ิง  จ  ำกดั (มหำชน) 
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วาระที่  7 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี  ประจ าปี 2561   

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนดว่าให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  แต่งตัง้
ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบัญชี
ประจ าปี 2561 และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพ่ือเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก 
บริษัท  ส านักงาน อีวาย จ ากดั  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจ าปี 2561    โดยมีรายช่ือผู้สอบบญัชีท่ีน าเสนอให้
ท่ีประชมุสามญั ผู้ ถือหุ้น พจิารณาอนมุตั ิดงันี ้

1) นางสาวรัตนา   จาละ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน  3734  และ/หรือ 
2) นางสาวสมใจ   คณุปสตุ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4499  และ/หรือ 
3) นางสาวรัชดา    ยงสวสัดิว์าณิชย์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4951 และ/หรือ 
4) นางสาววรรณวไิล   เพชรสร้าง  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 5315   

โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจในการตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท  และบริษัท
ย่อยได้ และให้ได้รับคา่ตอบแทนจ านวน 4,180,000 บาทตอ่ปี (ส่ีล้านหนึ่งแสนแปดหม่ืนบาท) โดยไมร่วมคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ส าหรับบริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

       

    รายละเอียดงาน 
ปี  2561 ปี  2560 ปี  2559 

คา่ธรรมเนียมการสอบทานงบการเงิน ส าหรับ    
- ไตรมาสท่ีหนึ่งสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 600,000.- 600,000.- 550,000.- 
-ไตรมาสท่ีสองสิน้สดุวนัท่ี 30 มถินุายน 2561 600,000.- 600,000.- 550,000.- 
-ไตรมาสท่ีสามสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 600,000.- 600,000.- 550,000.- 
คา่ธรรมเนียมการตรวจสอบส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 2,200,000.- 1,550,000.- 1,350,000.- 

รวม 4,000,000.- 3,350,000.- 3,000,000.- 
 

       ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ส าหรับบริษัท เมืองไทยลิสซิ่ง อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จ ากัด (บริษัทย่อย) 
 

รายละเอียดงาน ปี  2561 ปี  2560 ปี  2559 
คา่ธรรมเนียมการสอบทานงบการเงิน ส าหรับ    
-ไตรมาสท่ีหนึ่งสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 20,000.- 20,000.- 20,000.- 
-ไตรมาสท่ีสองสิน้สดุวนัท่ี 30 มถินุายน 2561 20,000.- 20,000.- 20,000.- 
-ไตรมาสท่ีสามสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 20,000.- 20,000.- 20,000.- 
คา่ธรรมเนียมการตรวจสอบส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561 120,000.- 120,000.- 120,000.- 

รวม 180,000.- 180,000.- 180,000.- 

จ านวนเงิน : บาท 

จ านวนเงิน : บาท 



 
 

บริษทั  เมืองไทย  ลิสซ่ิง  จ  ำกดั (มหำชน) 
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 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั  เป็นส านกังานสอบบญัชีท่ีได้รับการยอมรับทัง้
ในประเทศและระดบัสากล มีบุคลากรท่ีเพียงพอและมีความรู้ ความสามารถและคา่ตอบแทนมีความเหมาะสม อีกทัง้ผู้สอบบญัชี
ทัง้  4  ราย  รวมถึงบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ไมมี่ความสมัพนัธ์ และ/หรือสว่นได้เสียระหวา่งผู้สอบบญัชีกบับริษัท/บริษัทย่อย/
ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด   
ความเห็นคณะกรรมการ  

เห็นสมควรให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ประจ าปี  2561  ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯเสนอ   

 
 

วาระที่  8 พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้   

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  

 เพ่ือรองรับการขยายตวัของธรุกิจและเพิ่มสภาพคลอ่งทางการเงิน   คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่ การจดัหาเงินทนุ
โดยการออกหุ้นกู้ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งท่ีมีความคลอ่งตวัในการด าเนินการสามารถก าหนดจ านวนเงินทนุให้สอดคล้องกบัการใช้เงิน
ของบริษัท   จึงเห็นสมควรให้ท่ีประชมุพจิารณาอนมุตักิารออกและเสนอขายหุ้นกู้   โดยก าหนดวงเงินรวมไมเ่กิน  15,000  ล้านบาท 
ภายใต้รายละเอียด ดงันี ้
 

ประเภทของหุ้นกู้  หุ้นกู้ มีประกนั หรือ หุ้นกู้ ไมมี่ประกัน หรือ หุ้นกู้ ไม่ด้อยสทิธิ หรือ หุ้นกู้ระยะสัน้ ชนิดระบช่ืุอผู้ถือหรือไม่
ระบช่ืุอผู้ถือ มีหรือไมมี่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความเหมาะสมของภาวะตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละครัง้ 

วงเงิน วงเงินรวมไมเ่กิน  15,000  ล้านบาท (หนึ่งหม่ืนห้าพนัล้านบาท) หรือเทียบเท่าโดยจะออกและเสนอ
ขายเพียงชดุเดียวหรือหลายชดุในคราวเดียวกนั หรือหลายคราวก็ได้ และบริษัทสามารถออกหุ้นกู้
เพิม่เติมได้ในกรณีท่ีมีการไถ่ถอนหรือซือ้คืนหุ้นกู้ ท่ีออกไปแล้วภายในวงเงินดงักล่าวข้างต้น  
(Revolving Basis) 

สกลุเงิน   สกลุเงินบาท และ/หรือ สกลุเงินตา่งประเทศในจ านวนเทียบเท่า 
อตัราดอกเบีย้  ขึน้อยู่กบัภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะครัง้ 
อายหุุ้นกู้    ไมเ่กิน  5  ปี 
การเสนอขาย สามารถเสนอขายหุ้นกู้ชดุเดียว และ/หรือ หลายชดุ ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือ 

เป็นโครงการ และ/หรือ ในลกัษณะหมนุเวียน  (Revolving Basis) โดยจะท าการเสนอขายหุ้นกู้
ดงักลา่วในประเทศ และ/หรือ ในตา่งประเทศ ให้แก่ผู้ลงทนุทัว่ไป และ/หรือ ผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจง 
และ/หรือ ผู้ลงทนุสถาบนัในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทนุสถาบนัในตา่งประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทนุราย
ใหญ่ ตามหลกัเกณฑ์ ท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและกฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งมีผลใช้บงัคบัในขณะท่ีออกและ
เสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ  

เง่ือนไขอ่ืนๆ  ขึน้อยู่กบัภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะครัง้ และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 



 
 

บริษทั  เมืองไทย  ลิสซ่ิง  จ  ำกดั (มหำชน) 
เลขท่ี  32/1  ถนนจรัญสนิทวงศ ์ แขวงบำงออ้  เขตบำงพลดั  กรุงเทพมหำนคร  10700  โทร. 02-8801033 แฟกซ์  02-8801733 
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อีกทัง้ขออนมุตัใิห้มอบอ านาจให้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ก าหนดเง่ือนไขอ่ืนๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้  เช่น ชนิด 

จ านวนหุ้นกู้ ท่ีออกในแตล่ะคราว อาย ุ วธีิการจดัสรร วธีิการเสนอขาย มลูคา่ท่ีตราไว้ ราคาขายตอ่หน่วย อตัราดอกเบีย้ เป็นต้น 

รวมทัง้ มีการมอบอ านาจให้บคุคลหนึ่งบคุคลใดเข้าเจรจาตกลง ลงนามในสญัญาเอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ ด าเนินการ

ตา่งๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวกบัหุ้นกู้  รวมทัง้ให้มีอ านาจในการมอบหมายให้บุคคลอ่ืนด าเนินการดงักล่าวแทนได้  

ความเห็นคณะกรรมการ  
เห็นสมควรให้ท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นพจิารณาอนมุตักิารออกและเสนอขายหุ้นกู้   ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯเสนอ   

 

วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตกิารเปล่ียนแปลงช่ือบริษัท เป็น บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน)  

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  

สืบเน่ืองจากบริษัทเคยด าเนินธรุกิจเก่ียวกับการเช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ทัง้รถใหม่และรถมือสอง โดยได้จัดตัง้บริษัทเม่ือปี 
พ.ศ.2535  ภายใต้ช่ือ บริษัท ดี.เอส.ลสิซิ่ง จ ากดั  ต่อมาในปี พ.ศ.2544 ได้เปล่ียนช่ือใหม่เป็น บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จ ากัด  และ
หยดุการให้บริการสนิเช่ือเช่าซือ้  และมาให้บริการสินเช่ือด้านอ่ืนๆแทน   ตอ่มาได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน(จ ากดั) และเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เม่ือวนัท่ี  26 พฤศจิกายน  2557  และยงัคงใช้ช่ือบริษัท  เมืองไทย ลสิซิ่ง มาโดยตลอด ซึ่งในความเป็น
จริงแล้ว  ธุรกิจของบริษัทให้บริการด้านสินเช่ือเท่านัน้  ไม่ได้ให้บริการสินเช่ือเช่าซือ้ หรือธรุกิจท่ีเก่ียวข้องกับ “ลิสซิ่ง” แต่อย่างใด  
ทัง้นี ้ เพ่ือไม่ให้ลูกค้า , ผู้ ถือหุ้ น และประชาชนทั่วไปเกิดความสับสนในช่ือของบ ริษัท  จึงขออนุมัติท่ีประชุมเพ่ือด าเนินการ
เปล่ียนแปลงช่ือบริษัท และด าเนินการในเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

เดมิ  :   ภาษาไทย   บริษัท  เมืองไทย ลสิซิ่ง  จ ากดั (มหาชน)  

  ภาษาองักฤษ MUANGTHAI LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED 

ใหม ่ ภาษาไทย บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

  ภาษาองักฤษ MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED 

ทัง้นี ้ ให้บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือบริษัท ท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
กระทรวงพาณิชย์  มีอ านาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยค า หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน ภายใต้
ข้อจ ากัดของกฎหมาย  โดยท่ีไมก่ระทบในสาระส าคญัของการแก้ไขดงักลา่ว  ตลอดจนด าเนินการต่างๆ ตามท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัการ
แก้ไขเปล่ียนแปลงช่ือกบัหน่วยงานราชการ  และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

 
ความเห็นคณะกรรมการ  

เห็นสมควรให้ท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นพจิารณาอนมุตักิารเปล่ียนแปลงช่ือบริษัท ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น 
 



 
 

บริษทั  เมืองไทย  ลิสซ่ิง  จ  ำกดั (มหำชน) 
เลขท่ี  32/1  ถนนจรัญสนิทวงศ ์ แขวงบำงออ้  เขตบำงพลดั  กรุงเทพมหำนคร  10700  โทร. 02-8801033 แฟกซ์  02-8801733 
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วาระที่ 10 พจิารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิ , แก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับของบริษัท และตราประทับ
ของบริษัท     

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  

สืบเน่ืองจากบริษัทมีการเปล่ียนแปลงช่ือบริษัท เป็น บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน)  จึงต้องมีการแก้ไข

เพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ  1 (ช่ือบริษัท) , ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 1 , ข้อ 2   และตราประทับของบริษัท  เพ่ือให้สอดคล้อง

กบัการเปล่ียนแปลงช่ือบริษัท  โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1  เป็นดงันี ้

ข้อ 1. ช่ือบริษัท “บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)” และมีช่ือภาษาองักฤษว่า “MUANGTHAI 
CAPITAL  PUBLIC  COMPANY LIMITED” 

2. ข้อบงัคบัของบริษัท เป็น ดงันี ้

ข้อ 1. ข้อบงัคบันีใ้ห้เรียกว่า ข้อบงัคบัของ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

ข้อ 2. ค าวา่ "บริษัท" ท่ีใช้ในข้อบงัคบันีใ้ห้หมายถึง บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
3. เปล่ียนแปลงตราประทบัของบริษัท  เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนช่ือบริษัท   

         ตราประทบัเดมิ               ตราประทบัใหม ่   

 

 

 ทัง้นี ้ ให้บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ, แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับ และตราประทับของบริษัทท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์  มีอ านาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยค า หรือ
ด าเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน ภายใต้ข้อจ ากัดของกฎหมาย  โดยท่ีไม่กระทบในสาระส าคญัของการ
แก้ไขดงักลา่ว 
ความเห็นคณะกรรมการ  

เห็นสมควรให้ท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นพจิารณาอนมุตักิารแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ,แก้ไขเพิม่เตมิข้อบงัคบั และ
ตราประทบัของบริษัท  ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น 

 

วาระที่ 11 เร่ืองอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 

วาระนีก้ าหนดไว้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย  และ/หรือเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ชีแ้จงข้อซักถามหรือข้อ
สงสยัตา่ง ๆ (ถ้ามี)  โดยจะไมมี่การน าเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ีประชมุพจิารณาอนมุตั ิ และจะไมมี่การลงมตใิดๆ ในวาระนี ้

 



 
 

บริษทั  เมืองไทย  ลิสซ่ิง  จ  ำกดั (มหำชน) 
เลขท่ี  32/1  ถนนจรัญสนิทวงศ ์ แขวงบำงออ้  เขตบำงพลดั  กรุงเทพมหำนคร  10700  โทร. 02-8801033 แฟกซ์  02-8801733 

 

10 
 

 

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นของ บริษัท  เมืองไทย ลสิซิ่ง  จ ากัด (มหาชน)  เข้าร่วมประชมุตามวนั  เวลา  และสถานท่ีดงักลา่ว  
โดยขอให้เตรียมหลกัฐานท่ีต้องใช้เพ่ือการประชมุผู้ ถือหุ้น  ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครัง้นี ้กรุณาน า
บตัรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ีมาแสดงเพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชุม หากผู้ ถือหุ้ นท่านใด
ประสงค์จะแตง่ตัง้บคุคลอ่ืนให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบ
ฉนัทะท่ีได้แนบมานี ้(สิง่ท่ีส่งมาด้วย 6) และปิดอากรแสตมป์ให้ถูกต้องเรียบร้อย   ส าหรับผู้ รับมอบฉนัทะท่ีจะเข้าร่วมประชมุจะต้อง
น าเอกสารหรือหลกัฐานเพ่ือแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น ดงัมีรายละเอียดตามท่ีระบใุนเง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และวธีิปฏิบตัใิน
การเข้าร่วมประชมุ (สิง่ท่ีส่งมาด้วย  4) โดยบริษัทจะด าเนินการประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 7)  โดยบริษัทฯจะ
เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชมุ ตัง้แตเ่วลา 08.30 น. จนกวา่จะถึงก าหนดเวลาประชมุ 

 

ทัง้นี ้บริษัทก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุในวนัท่ี  6  มีนาคม  2561   
 

 เพ่ือเป็นการรักษาสทิธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความ
ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนงัสือมอบฉนัทะและระบช่ืุอ นางกองแก้ว  
เป่ียมด้วยธรรม เป็นผู้ รับมอบฉันทะซึ่งเป็นกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ (ข้อมลูกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ ปรากฏ
ตามสิง่ท่ีส่งมาด้วย 5) และกรุณาสง่หนงัสือมอบฉนัทะฉบบัจริงพร้อมเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์  ตามช่ือท่ีอยู่ของบริษัทฯ 
โดยจ่าหน้าซองถึง  เลขานกุารบริษัท  บริษัท เมืองไทย ลสิซิ่ง จ ากดั (มหาชน)   เลขท่ี  32/1 ถนนจรัญสนทิวงศ์  แขวงบางอ้อ     
เขตบางพลดั  กรุงเทพมหานคร  10700  ภายในวนัท่ี  17  เมษายน  2561  จกัขอบคณุยิ่ง 

 

อนึ่ง   เพ่ือให้ท่านผู้ ถือหุ้นได้ประโยชน์สงูสดุจากการประชุมและเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและฝ่ายบริหารในการ
เตรียมชีแ้จงในวนัประชุมผู้ถือหุ้น  ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนวนัประชมุทาง  E-mail  โดยสง่มาท่ี     
monthon.o@mt-ls.com  หรือ  โทรสาร 02-8801173, 02-8801733 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                  บริษัท  เมืองไทย ลสิซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 

                  (  อภิชาต ิ  เพง็ศรีทอง ) 
          ประธานกรรมการ 

 
 
เน่ืองจากบริษัท เมืองไทย  ลิสซิ่ง  จ ากัด (มหาชน)  ได้มีการจัดส่งข้อมลูรายงานประจ าปี  2560  เป็นแบบ CD ROM.  

หากผู้ ถือหุ้นท่านใดต้องการรับเป็นแบบหนังสือรายงานประจ าปี  กรุณาแจ้งความจ านงผ่านทาง E-mail : monthon.o@mt-ls.com  
หรือ  โทรสาร 02-8801173, 02-8801733 

 

สอบถามเพิ่มเตมิได้ที่ : เลขานกุารบริษัท  โทร. 02-8801033 #101  โทรสาร  02-8801173 ,8801733 
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