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                              วันที่   9 เมษายน   2564 
 
เร่ือง      ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 
เรียน     ทานผูถือหุน 
ส่ิงที่สงมาดวย  1.    สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 

2. รายงานประจําป 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร (QR Code) (กรณีผูถือหุนมีความประสงคจะขอเปนเอกสารให
แจงความจํานงมายังบริษัท) 

3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการ 
4. หนังสือมอบฉันทะ (2 แบบ) 
5. การใชรหัสคิวอาร (OR Code) สําหรับดาวนโหลดรายงานประจําป 2563 
6. แผนที่จัดประชุมสามัญผูถือหุน 

 
                           ดวยคณะกรรมการบริษัท  ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  ไดมีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ในวัน
พุธที่ 28  เมษายน  2564  เวลา 13.30  น.  ณ บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) (บริษัทแม) เลขท่ี  267 ถนนจรัญสนทิวงศ แขวง
บางออ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี 
 
วาระที่ 1        พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 
 ความเห็นคณะกรรมการ  พิจารณาแลวเห็นวารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 เม่ือวันที่ 17 กรกฎาคม  
                      2563   ไดมีการบันทึกรายงานไวอยางถูกตอง จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนรับรองรายงานการประชุม 
                      ดังกลาว (ส่ิงที่สงมาดวย 1) 
 
วาระที่  2    พิจารณารับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการ 

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2563 ใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ    
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําป (ส่ิงที่สงมาดวย 2) 

 
วาระที่  3      พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีประจําปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรอนุมัติงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
 2563 
 
วาระที่ 4       พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2563 

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําป 2563  ในอัตราหุน 
ละ 0.05 บาท ซึ่งเปนการจายปนผลจากกําไรสุทธิประจําป 2563  โดยบริษัทฯกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปน 
ผล ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 (Record Date)  และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 19 พฤษภาคม  2564  
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วาระที่ 5   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระกลับเขา
ดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง โดยมีรายช่ือกรรมการทั้ง 4 คน ดังตอไปนี้ 

1. นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล   2. นายสรศักด์ิ เอี้ยวศิวิกูล 
3. นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล   4. นางสาวพิณนภา งานสุจริต 

    
วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2564        
  ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรอนุมัติใหจายคาตอบแทนกรรมการประจําป 2564 ไมเกิน 2,000,000  บาท (สอง

ลานบาทถวน) 
 
วาระที่ 7     พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2564       
  ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรแตงต้ัง นายสมคิด เตียตระกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 2785 หรือ นายนรินทร 

จูระมงคล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593  หรือนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาลย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6549 
หรือ นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 หรือ นางสาวอมรจิต เบาหลอเพชร ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10853 หรือนางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 9056  แหงบริษัท แก
รนท ธอนตัน  จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยกําหนดคาสอบบัญชีรายปและไตรมาส รวมเปนเงิน 1,510,000 บาท 
(หนึ่งลานหาแสนหนึ่งหม่ืนบาทถวน ) 

 
วาระที่ 8     พิจารณาการออกและเสนอขายหุนกูและตราสารหนี้อ่ืน 

       ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูและตราสารหน้ีอื่นๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการระดม 
       ทุนซึ่งจะนํามาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและเปนประโยชนในการบริหารจัดการตนทุนทางการเงินของบริษัท เพื่อนํามาใช 
       ในการดําเนินกิจการของบริษัท และ / หรือเพื่อใชในการใหสินเช่ือรถยนต ในสกุลเงินบาทหรือในสกุลเงินอื่นในอัตรา 
       เทียบเทา ภายในวงเงินกู (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง)  ไมเกิน 3,500 ลานบาท  โดยใหที่ประชุมผูถือหุนมอบอํานาจใหแก 
       คณะกรรมการ และ / หรือบุคคล   ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการเปนผูกําหนดหรือเปล่ียนแปลงเงื่อนไขและ 
       รายละเอียดตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการออกและเสนอขายหุนกูและตราสารหนี้อี่น ๆ ในแตละประเภท/แตละชนิดในแตละ 
       คร้ัง   รวมทั้งใหมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ อันจําเปนและเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุนกูและตราสารหน้ี 
       อื่นๆ ใหสําเร็จและเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งรวมถึงอํานาจในการแตงต้ังผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
       การเขาทําและลงนามในสัญญา  Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement  Agreement   และ/หรือเอกสาร  
       หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เก่ียวของ การจัดทําและย่ืนคําขอและเอกสารตาง ๆ กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ 
       ตลาดหลักทรัพย หนวยงานราชการที่เก่ียวของ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เก่ียวของ เปนตน 
 

วาระที่ 9     พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี)        
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           บริษัทฯ กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ในวันที่ 19 มีนาคม 

         2564  (Record Date) 
       
        จึงเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวขางตน ทั้งนี้บริษัทฯ ไดแนบแบบหนังสือ 
        มอบฉันทะพรอมเสนอชื่อ  นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล หรือ นางสาวพิณนภา งานสุจริต กรรมการตรวจสอบ เปนผูรับมอบ 
        ฉันทะจากผูถือหุนกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได   โดยขอใหผูถือหุนกรอกขอความและนําสงหนังสือมอบ 
        ฉันทะที่ลงลายมือชื่อแลวมาท่ี “นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล” หรือ  “นางสาวพิณนภา งานสุจริต”   บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด 
        (มหาชน) เลขท่ี 48/2-5  ซอยแจงวัฒนะ  14  ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี  กรุงเทพมหานคร 10210 กอน 
        วันประชุม      
 
        ผูถือหุนทานใดประสงคแตงต้ังบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมนี้  โปรดกรอก ขอความและ 
        ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแนบ  การมอบฉันทะดังกลาวตองนําสงมายังกรรมการบริษัทฯ กอนเร่ิมการ 
        ประชุม 
 
                                          ขอแสดงความนับถือ 

                โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

                                                                                                    
                  (นายวิสูตร     เอี้ยวศิวิกูล) 

                                   ประธานกรรมการ 


