หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2565

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.
ณ บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) (บริษัทแม)
เลขที่ 267 ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงบางออ
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
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วันที่ 12 เมษายน 2565
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565
เรียน ทานผูถือหุน
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564
2. รายงานประจําป 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร (QR Code) (กรณีผูถือหุนมีความประสงคจะขอเปนเอกสารให
แจงความจํานงมายังบริษัทฯ)
3. เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5.1
4. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการ
5. หนังสือมอบฉันทะ (2 แบบ)
6. การใชรหัสคิวอาร (QR Code) สําหรับดาวนโหลดรายงานประจําป 2564
7. แผนที่จัดประชุมสามัญผูถือหุน
ดวยคณะกรรมการบริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ไดมีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ในวัน
พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) (บริษัทแม) เลขที่ 267 ถนนจรัญสนิทวงศ
แขวงบางออ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564
ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแลวเห็นวารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน
2564 ไดมีการบันทึกรายงานไวอยางถูกตอง จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนรับรองรายงานการประชุม
ดังกลาว (สิ่งที่สงมาดวย 1)
การลงมติ วาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย
ไมนับผูงดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2564 ใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําป (สิ่งที่สงมาดวย 2)
การลงมติ วาระเปนการแจงเพื่อทราบ จึงไมมีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564 ซึ่งผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ และผานการตรวจสอบและรับรองจาก
ผูสอบบัญชีแลว โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2564 สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
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งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบการเงินเฉพาะ
งบการเงินรวม
กิจการ
หนวย:ลานบาท
ป 2564
ป 2563
ป 2564
ป 2563
สินทรัพยรวม

4,102

4,127

4,148

4,169

หนี้สินรวม

2,073

2,146

2,073

2,146

รายไดจากการดําเนินงาน

562

572

566

579

กําไร(ขาดทุน)กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได

130

125

134

132

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ

103

99

107

106

กําไร(ขาดทุน)ตอหุน

0.10

0.09

0.10

0.10

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยูในงบการเงินในรายงานประจําป 2564 ของบริษัท ฯ ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอม
หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
การลงมติ วาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสี ยงขางมากของผู ถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยไมนับผูงดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผลประจําป 2564
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําป 2564
การลงมติ วาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม
นับผูงดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ฯ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 133,099,657.50 บาท จากเดิม
532,398,631.50 บาท เปน 665,498,289 บาท โดยการออกหุนสามัญจํานวน 266,199,315 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ
0.50 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม
ของบริษัท ฯ ตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights Offering)
การลงมติ วาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท ฯ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4. ของบริษัทเพื่อใหสอดคลองกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนขอความดังนี้
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“ขอ 4 ทุนจดทะเบียนจํานวน:
แบงออกเปน:
มูลคาหุนละ:
โดยแบงออกเปนหุนสามัญ:
หุนบุริมสิทธิ :

665,498,289 บาท (หกรอยหกสิบหาลานสี่แสนเกาหมื่น
แปดพันสองรอยแปดสิบเกาบาท)
1,330,996,578 (หนึ่งพันสามรอยสามสิบลานเกาแสน
เกาหมื่นหกพันหารอยเจ็ดสิบแปด) หุน
0.50 (หาสิบสตางค) บาท
1,330,996,578 (หนึ่งพันสามรอยสามสิบลานเกาแสน
เกาหมื่นหกพันหารอยเจ็ดสิบแปด) หุน
“ -ไมมี- ”

การลงมติ วาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 5.3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ความเห็ น คณะกรรมการ เห็ น สมควรอนุ มัติจั ดสรรหุ น สามั ญ เพิ่ มทุ นของบริ ษั ท ฯ จํ า นวนไม เกิ น 266,199,315 หุ น
มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท ดังกลาวเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของ
บริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ในอัตราสวนการจัดสรรหุนสามัญ 4 หุนตอใบสําคัญแสดงสิ ท ธิ ฯ
1 หนวย
และอนุ มัติใ ห ค ณะกรรมการ และ/หรื อ บุ ค คลที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได ม อบหมาย มี อํ า นาจลงนาม
เอกสารคําขออนุญาตตางๆ และหลักฐานที่จําเปนและเกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว ซึ่งรวมถึงการ
ติดตอ และการยื่นคําขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกลาวตอหนวยงานราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ และการ
นําหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และมีอํานาจในการดําเนินการอื่นใดอันจําเปนและ
สมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว
การลงมติ วาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 5.4 พิจารณาอนุมัติออกใบสําคัญสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฯ เพื่อจัดสรรใหแกผูถือ
หุนเดิมของบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3
(“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ” หรือ “ML-W3”) จํานวน 266,199,315 หนวย เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ในอัตราสวนหุนสามัญ 4 หุนตอใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 1 หนวย ทั้งนี้ หากมีเศษของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เกิดขึ้นจากการคํานวณ ใหปดเศษดังกลาวทิ้ง โดยมีราคาเสนอขายตอหนวยเทากับ 0 (ศูนย) บาท
และอนุมัติใหคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมาย มีอํานาจในการ
(1) กํ า หนดเงื่ อ นไข และรายละเอี ย ดอื่ น ๆ อั น จํ า เป น และสมควรเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การออกใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ฯ เช น
ระยะเวลาในการใชสิทธิ (2) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตตางๆ และหลักฐานที่จําเปนและเกี่ยวของกับการออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงการติดตอและการยื่นคําขออนุญาต คําขอผอนผัน เอกสารและหลักฐานดังกลาวตอ
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หนวยงานราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และการนําใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และ (3) มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ตามที่จําเปนและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออก
และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้
นอกจากนี้ ค ณะกรรมการของบริ ษั ท ฯ ได กํ า หนดวั น กํ า หนดรายชื่ อ ผู ถื อ หุ น ที่ มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ การจั ด สรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฯ ครั้งที่ 3 (ML-W3) ในวันที่ 21 มีนาคม 2565 (Record Date)
การลงมติ วาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระกลับเขา
ดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อกรรมการทั้ง 5 คน ดังตอไปนี้
1. นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร
2. นางสาวรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย
3. นางสาวทิพวรรณ เอี้ยวศิวิกูล
4. พลโทฉลอง สนใจ
5. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล
สําหรับปนี้มีกรรมการอิสระครบวาระการดํารงตําแหนงจนถึงวาระนี้จํานวน 1 ทานไดดํารงตําแหนงจนถึงวาระนี้เกิน 9 ป
ติดตอกันไดแก นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการอีกหนึ่งวาระนั้นมีคุณสมบัติที่จะดํารง
ตํ า แหน ง กรรมการอิ ส ระตามหลั ก เกณฑ ที่ บ ริ ษั ท ฯกํ า หนด บริ ษั ท ฯยั ง ต อ งการกรรมการอิ ส ระ ที่ มี วิ สั ย ทั ศ น มี ค วามรู
ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญ อุทิศเวลา และมีความเขาใจในธุรกิจของบริษัทฯเปนอยางดี ตลอดจนปฏิบัติหนาที่มี
ความคิดเห็นเปนอิสระไดอยางเต็มที่ จึงเห็นควรใหตอวาระการดํารงตําแหนงไปอีกวาระหนึ่ง
การลงมติ วาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดย
ไมนับผูงดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2565
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติใหจายคาตอบแทนกรรมการประจําป 2565 ไมเกิน 2,000,000 บาท (สอง
ลานบาทถวน) โดยในป 2564 จายคาตอบแทนกรรมการจํานวน 1,280,000 บาท มีรายละเอียดดังตอไปนี้
คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
คาตอบแทนรายป (บาท)
เบี้ยประชุมรายป (บาท)
ประธานกรรมการบริษัท
200,000
20,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ
200,000
20,000
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
100,000
20,000
การลงมติ วาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของผูถือหุนซึ่งมาประชุม (ตามพระราช
บัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90)

บริษทั ไมด้าลิสซิง่ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่
48/1-5 ซอยแจงวัฒนะ 14 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท 0-2574-6901 โทรสาร 0-2574-6902
48/1-5 SOI CHAENGWATTANA 14, CHANENGWATTANA RD., THUNGSONGHONG, LAKSI, BANGKOK 10210 TEL. 0-2574-6901 FAX. 0-2574-6902
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วาระที่ 8

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2565
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรแตงตั้ง นายสมคิด เตียตระกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือนางสาว
กัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาลย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือ นางสาวอมรจิต เบาหลอเพชร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 10853 หรือ นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 หรือนางสาวลักษมี ดีตระกูล
วัฒนผล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 หรือนางสาวเกษณี สระทองพูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262 แหงบริษัท
แกรนท ธอนตัน จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกําหนดคาสอบบัญชีรายปและไตรมาส รวมเปนเงิน 1,510,000
บาท (หนึ่งลานหาแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน )
ป 2565

ป 2564

(เสนอครั้งนี้)

(เสนอปที่ผานมา)

คาตรวจสอบงบการเงินประจําป

720,000

720,000

คาตรวจสอบงบการเงินรวม

100,000

100,000

คาสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส

390,000

390,000

คาสอบทานงบการเงินรวม 3 ไตรมาส

300,000

300,000

รวมทั้งหมด

1,510,000

1,510,000

(หนวย : บาท)

การลงมติ วาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยไมนับผูงดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 9 พิจารณาการออกและเสนอขายหุนกูและตราสารหนี้อื่น
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูและตราสารหนี้อื่นๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการ
ระดมทุน ซึ่งจะนํามาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและเปนประโยชนในการบริหารจัดการตนทุนทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อ
นํามาใชในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ และ/หรือเพื่อใชในการใหสินเชื่อรถยนต ในสกุลเงินบาทหรือในสกุลเงินอื่นใน
อัตราเทียบเทา ภายในวงเงินกู (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง) ไมเกิน 3,500 ลานบาท โดยใหที่ประชุมผูถือหุนมอบอํานาจใหแก
คณะกรรมการ และ/หรื อ บุ ค คล ที่ ไ ด รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการเป น ผู กํ า หนดหรื อ เปลี่ ย นแปลงเงื่ อ นไขและ
รายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหุนกูและตราสารหนี้อื่น ๆ ในแตละประเภท/แตละชนิดในแตละครั้ง
รวมทั้งใหมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ อันจําเปนและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุนกูและตราสารหนี้อื่น ๆ ให
สําเร็จและเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งรวมถึงอํานาจในการแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย การเขา
ทําและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือเอกสารหรือสัญญา
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ การจัดทําและยื่นคําขอและเอกสารตาง ๆ กับสํานักงานคณะกรรมการกํา กับหลักทรัพยแ ละตลาด
หลักทรัพย หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวของ เปนตน
การลงมติ วาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

บริษทั ไมด้าลิสซิง่ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่
48/1-5 ซอยแจงวัฒนะ 14 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท 0-2574-6901 โทรสาร 0-2574-6902
48/1-5 SOI CHAENGWATTANA 14, CHANENGWATTANA RD., THUNGSONGHONG, LAKSI, BANGKOK 10210 TEL. 0-2574-6901 FAX. 0-2574-6902

www.mida-leasing.com

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถามี)
บริษัทฯ กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ในวันที่
มีนาคม 2565 (Record Date)

21

จึงเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน ทั้งนี้บริษัทฯ ไดแนบ
แบบหนังสือมอบฉันทะพรอมเสนอชื่อ นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล หรือ นางสาวพิณนภา งานสุจริต กรรมการตรวจสอบ
เปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได โดยขอใหผูถือหุนกรอกขอความและนําสง
หนังสือมอบฉันทะที่ลงลายมือชื่อแลวมาที่ “นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล” หรือ “นางสาวพิณนภา งานสุจริต” บริษัท ไมดา
ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) เลขที่ 48/1-5 ซอยแจงวัฒนะ 14 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
10210 กอนวันประชุม
ผูถือหุนทานใดประสงคแตงตั้งบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมนี้ โปรดกรอก
ขอความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแนบ การมอบฉันทะดังกลาวตองนําสงมายังกรรมการบริษัทฯ กอน
เริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ

(นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล)
ประธานกรรมการ

บริษทั ไมด้า ลิสซิง่ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่
48/1-5 ซอยแจงวัฒนะ 14 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท 0-2574-6901 โทรสาร 0-2574-6902
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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564
ของ
บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) (บริษัทแม)
เลขที่ 267 ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงบางออ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
รายนามกรรมการที่เขารวมประชุม
1. นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล
2. นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร
3. นางสาวรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย
4. นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล
5. นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล
6. นางสาวทิพวรรณ เอี้ยวศิวิกูล
7. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล
8. นายธีรวัฒน เกียรติสมภพ
รายนามกรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม
1. พลตํารวจโทฉลอง สนใจ
2. นางสาวพิณนภา งานสุจริต

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการผูจัดการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น
พิธีกรกลาวตอนรับผูถือหุน ผูรับมอบฉันทะ ตัวแทนผูถือหุนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ,ผูตรวจสอบบัญชี และ
แจงตอที่ประชุมทราบวามีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง และมอบฉันทะใหผูอื่นมาประชุมแทน รวม 29 ราย นับจํานวนหุน
รวมกันทั้งสิ้น 668,487,446 หุน คิดเปนรอยละ 62.78 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด จํานวน 1,064,797,263 หุน
และไดชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียง หนึ่งหุนตอหนึ่งคะแนนเสียง และใชมติเสียงขางมากเปนเกณฑตัดสินในวาระการประชุมผู
ถือหุนสามารถลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในวาระการประชุมนั้นๆ โดยยกมือขึ้น เจาหนาที่จะไปรับบัตร
ลงคะแนน จากนั้นไดกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
ทั้งนี้ นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล ประธานที่ประชุม ไดมอบหมายให นายธีรวัฒน เกียรติสมภพ กรรมการผูจั ดการ
เปนผูดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563
คุณธีรวัฒน เกียรติสมภพ ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ไดจัดสงใหผูถือหุน พรอมหนังสือเชิญประชุมแลว
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันท รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
2563 ดวยคะแนนเสียงดังนี้
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- เห็นดวยจํานวน 668,487,446 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
- ไมเห็นดวยจํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00
- งดออกเสียงจํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.00
วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องรับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการ
คุณธีรวัฒน เกียรติสมภพ ขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานประจําป 2563 ของบริษัทฯ ซึ่งไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามรายละเอียดซึ่งปรากฏในรายงานประจําปที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญ
ประชุมแลว
วาระนี้เปนวาระเพื่อรับทราบ จึงไมมีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
คุณธีรวัฒน เกียรติสมภพ ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีประจําป
2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันท อนุมัติงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชี
ประจําป 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดวยคะแนนเสียงดังนี้
- เห็นดวยจํานวน 668,487,446 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
- ไมเห็นดวยจํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00
- งดออกเสียงจํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.00
วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจายเงินปนผลประจําป 2563
คุณธีรวัฒน เกียรติสมภพ ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําป 2563
ในอัตราหุนละ 0.05 บาท ซึ่งเปนการจายปนผลจากกําไรสุทธิประจําป 2563 โดยบริษัทฯกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิ
ไดรับเงินปนผล ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 (Record Date) และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป
2563 ในอัตราหุนละ 0.05 บาท ซึ่งเปนการจายปนผลจากกําไรสุทธิประจําป 2563 โดยบริษัทฯกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มี
สิทธิไดรับเงินปนผล ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 (Record Date) และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564
ดวยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นดวยจํานวน 668,487,446 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
- ไมเห็นดวยจํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00
- งดออกเสียงจํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.00
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
คุณธีรวัฒน เกียรติสมภพ ขอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกจากตําแหนง
ตามวาระ โดยมีรายละเอียดประวัติของกรรมการซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลวรายชื่อกรรมการทั้ง 4
ทานมี ดังนี้
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1. นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล
2. นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล
3. นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล
4. นางสาวพิณนภา งานสุจริต
ซึ่งกรรมการทั้ง 4 ทานดังกลาว เปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถอันเปนประโยชนตอการดําเนินงานของ
บริษัทตอไป เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ทานที่ออกตามวาระในขางตน กลับเขา
ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตามเดิมอีกวาระหนึ่ง
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกจาก
ตําแหนงตามวาระ 4 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง เปนรายบุคคล ดวยคะแนนเสียงดังนี้
1) นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล
- เห็นดวยจํานวน 668,487,446 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
- ไมเห็นดวยจํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00
- งดออกเสียงจํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.00
2) นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล
- เห็นดวยจํานวน 668,487,446 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
- ไมเห็นดวยจํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00
- งดออกเสียงจํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.00
3) นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล
- เห็นดวยจํานวน 668,487,446 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
- ไมเห็นดวยจํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00
- งดออกเสียงจํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.00
4) นางสาวพิณนภา งานสุจริต
- เห็นดวยจํานวน 668,487,446 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
- ไมเห็นดวยจํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00
- งดออกเสียงจํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.00
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2564
คุณธีรวัฒน เกียรติสมภพ ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2564 ไมเกิน
2,000,000 บาท( สองลานบาทถวน ) ซึ่งในป 2563 บริษัท ฯ จายคาตอบแทนกรรมการจํานวน 1,280,000 บาท
(หนึ่งลานสองแสนแปดหมื่นบาทถวน)
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2564
จํานวนเงินไมเกิน 2,000,000 บาท ( สองลานบาทถวน ) ดวยคะแนนเสียงดังนี้
- เห็นดวยจํานวน 668,487,446 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
- ไมเห็นดวยจํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00
- งดออกเสียงจํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.00
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วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2564
คุณธีรวัฒน เกียรติสมภพ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแตงตั้งแตงตั้ง นายสมคิด เตียตระกูล ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือนายนรินทร จูระมงคล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8593 หรือนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน
ชัชวาลย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือ นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919
หรือ นางสาวอมรจิต เบาหลอเพชร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10853 หรือนางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 9056 แหงบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยกําหนดคาสอบบัญชีรายป และ
ไตรมาส รวมเปนเงิน 1,510,000 บาท (หนึ่งลานหาแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน)
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแตงตั้งแตงตั้ง นายสมคิด เตียตระกูล ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือนายนรินทร จูระมงคล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 หรือนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน
ชัชวาลย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือ นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 6624 หรือ นางสาว
ศรัณญา อัครมหาพาณิชย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 หรือ นางสาวอมรจิต เบาหลอเพชร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 10853 หรือนางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 แหงบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด
เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยกําหนดคาสอบบัญชีรายปและไตรมาส รวมเปนเงิน 1,510,000 บาท (หนึ่งลานหาแสนหนึ่ง
หมื่นบาทถวน) ดวยคะแนนเสียงดังนี้
- เห็นดวยจํานวน 668,487,446 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
- ไมเห็นดวยจํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00
- งดออกเสียงจํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.00
วาระที่ 8 พิจารณาการออกและเสนอขายหุนกูและตราสารหนี้อื่น
คุณธีรวัฒน เกียรติสมภพ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการออกและเสนอขายหุนกูและตราสารหนี้อื่นๆ เพื่อ
เพิ่มทางเลือกในการระดมทุนซึ่งจะนํามาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและเปนประโยชนในการบริหารจัดการตนทุนทางการเงิน
ของบริษัท เพื่อนํามาใชในการดําเนินกิจการของบริษัท และ/หรือเพื่อใชในการใหสินเชื่อรถยนต ในสกุลเงินบาทหรือในสกุล
เงินอื่นในอัตราเทียบเทา ภายในวงเงินกู (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง) ไมเกิน 3,500 ลานบาท โดยใหที่ประชุมผูถือหุนมอบอํานาจ
ใหแกคณะกรรมการ และ/หรือบุคคล ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการเปนผูกําหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ
รายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหุนกูและตราสารหนี้อื่น ๆ ในแตละประเภท/แตละชนิดในแตละครั้ง
รวมทั้งใหมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ อันจําเปนและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุนกูและตราสารหนี้อื่นๆ ให
สําเร็จและเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งรวมถึงอํานาจในการแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย การเขาทํา
และลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือเอกสารหรือสัญญาอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ การจัดทําและยื่นคําขอและเอกสารตาง ๆ กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวของ เปนตน
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูและตราสารหนี้อื่น
ภายในวงเงินกู ( ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ) ไมเกิน 3,500 ลานบาท ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
- เห็นดวยจํานวน 668,487,180 เสียง คิดเปนรอยละ 99.99
- ไมเห็นดวยจํานวน
266 เสียง คิดเปนรอยละ
0.01
- งดออกเสียงจํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.00

บริษทั ไมด้า ลิสซิง่ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่
48/1-5 ซอยแจงวัฒนะ 14 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท 0-2574-6901 โทรสาร 0-2574-6902
48/1-5 SOI CHAENGWATTANA 14, CHANENGWATTANA RD., THUNGSONGHONG, LAKSI, BANGKOK 10210 TEL. 0-2574-6901 FAX. 0-2574-6902

www.mida-leasing.com

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)
ผูถือหุน สอบถามเรื่องที่บริษัทจัดสินเชื่อรถยนตมือสองใหเต็นทรถ มีการใหสินเชื่อรถปายแดงดวยหรือไม
คุณธีรวัฒน เกียรติสมภพ บริษัทปลอยสินเชื่อเฉพาะสินเชื่อรถยนตมือสอง ถาเปนรถยนตใหมจะปลอย
เฉพาะรถแท็กซี่โดยปลอยสินเชื่อพรอมจัดไฟแนนซกับบริษัท
ผูถือหุน บริษัทมีสินเชื่อสวนบุคคลดวยหรือไม
คุณธีรวัฒน เกียรติสมภพ บริษัทมีการปลอยสินเชื่อสวนบุคคล
ผูถือหุน สินเชื่อประเภทเงินทุนหมุนเวียนใหกับผูประกอบการเต็นทรถยนตมือสอง มีปริมาณมากหรือไม
อัตราดอกเบี้ยที่คิดเมื่อเทียบกับสถาบันการเงินจะสูงกวาหรือไม
คุณธีรวัฒน เกียรติสมภพ สินเชื่อฟอรแพลนที่บริษัทปลอยใหกับเต็นทรถปริมาณไมสูงมาก และอัตรา
ดอกเบี้ยสูงกวาเมื่อเทียบกับสถาบันการเงิน
ผูถือหุน สอบถามจากสถานการณ การแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ เขามาชวยเหลือลูกคาที่ไดรับ
ผลกระทบจากการแพรระบาดโควิด-19 เพื่อบรรเทาความเดือดรอนอยางไรบาง
คุณธีรวัฒน เกียรติสมภพ บริษัทฯ มีนโยบายชวยเหลือลูกหนี้ในการพักชําระใหกับลูกหนี้ที่ไดรับผลกระทบ
และ กรณีลูกหนี้ผอนชําระหนี้มาเกินครึ่งของสัญญา จะมีการปลอยสินเชื่อใหเพิ่มเติมเพื่อเสริมสภาพคลองใหกับลูกคาที่
ไดรับผลกระทบจากสถานการณโควิด-19
ผูถือหุน การที่พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยพ.ศ.2564 มีผลบังคับตั้งแต
วันที่ 16 เมษายน 2564 เปนตนไป ในสวนของการลดอัตราดอกเบี้ย ขอสอบถามวาบริษัท ฯ ไดรับผลกระทบอยางไรและ
ไดรับอานิสงฆตอลูกคาอยางไรบาง
คุณธีรวัฒน เกียรติสมภพ บริษัท ฯ ไมไดปลอยสินเชื่อเพื่ออยูอาศัย จึงไดรับผลกระทบในระดับต่ํา

เมื่อไมมีผูเสนอเรื่องอื่นใดหรือมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ อีก นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล ประธานจึงกลาวปดการ
ประชุมเวลา 14.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

( นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล)
ประธานกรรมการ

เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5.1
พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรใหแกผูถือ
หุนเดิมของบริษัทฯ
เนื่องดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีความประสงคที่จะออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ (“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ”) จํานวน 266,199,315 หนวย เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวน
การถือหุน (Rights Offering) ในอัตราสวนหุนสามัญ 4 หุนตอใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 1 หนวย ทั้งนี้หากมีเศษของใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ เกิดขึ้นจากการคํานวณ ใหปดเศษดังกลาวทิ้งโดยมีราคาเสนอขายตอหนวยเทากับ 0 (ศูนย) บาท
โดยรายละเอียดสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ มีดังนี้
ประเภทของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3
(“ใบสําคัญแสดงสิทธิ ” หรือ “ML-W3”)
ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ชนิดระบุชื่อผูถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออก ไมเกิน 266,199,315 หนวย
จํานวนหุนสามัญรองรับ
ไมเกิน 266,199,315 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ไมเกิน 2 ป นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
ราคาเสนอขายตอหนวย
0 บาท (ไมคิดมูลคา)
ลักษณะการเสนอขาย
จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท ซึ่งมีรายชื่อ ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุน (Record Date )
ที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรและเสนอขายใบสําคัญสิทธิ ในวันที่ 21 มีนาคม 2565 ในอัตรา 4 หุน
สามัญเดิมตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษหุนใหปดทิ้ง
อัตราการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตาม
เงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ
3.00 บาทตอ 1 หุนสามัญ (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
การออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ML-W3 ในกรณีนี้ เปนการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหผูถือหุนเดิม
ตามสัดสวนการถือหุน ถือวาไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) แลว และใหบริษัทที่ไดรับอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลักการ
อนุ ญ าต ซึ่ ง เป น ไปตามหลั ก เกณฑ แ ละเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดไว ใ น หมวด 2 ของประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนที่ออกใหมและหุนที่ออกใหมเพื่อรองรับสําคัญแสดงสิทธิ
ฉบับประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2551
ระยะเวลาและเงื่อนไขการใชสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไดในวันทําการสุดทายของ
เดือนมิถุนายนและธันวาคม ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ โดยสามารถเริ่มใชสิทธิครั้ง
แรกได ในเดือนธันวาคม 2565 และวันใชสิทธิครั้งสุดทาย คือ วันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุ
ครบ 2 ป โดยบริษัทฯ จะระบุระยะเวลาการใชสิทธิและกําหนดการใชสิทธิที่แนนอนใน
ขอกําหนดสิทธิของ บริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใชสิทธิตรงกับวันหยุดทําการของบริษัทฯ หรือ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใหเลื่อนวันใชสิทธิดังกลาวเปนวันทําการสุดทายกอนหนาวัน
ใชสิทธิดังกลาว

ระยะเวลาการแจงความจํานงใน
การใชสิทธิ

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ตลาดรองของหุนสามัญที่เกิดจาก
การใชสิทธิแปลงสภาพ
ขอกําหนดกรณีที่มีใบสําคัญแสดง
สิทธิเหลืออยู
ผลกระทบตอผูถือหุน

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ ML –W3 ประสงคจะใชสิทธิ ML-W3 ในการซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ จะตองแจงความจํานงในการใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ระหวางเวลา 9.00 น.ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทําการกอนวันกําหนดการใชสิทธิใน
แตละครั้ง ยกเวนการแสดงความจํานงในการใชสิทธิครั้งสุดทาย ใหแสดงความจํานงในการใช
สิทธิ ระหวางเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วันกอนวันกําหนดการใชสิทธิ
ครั้งสุดทาย
บริษัทฯ จะนําใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพย
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัทฯ จะนําหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ เขาจดทะเบียนเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัทฯ จะดําเนินการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยูทั้งจํานวน
ในกรณี ที่ มี ก ารใช สิ ท ธิ ต ามใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ML-W3 ครบทั้ ง จํ า นวน ผู ถื อ หุ น อาจไดรับ
ผลกระทบดังนี้
1. การลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution)
หากมีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญครบตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และผูใชสิทธิไมใชผูถือ
หุ น ของบริ ษั ท ฯ จะทํ า ให สั ด ส ว นการถื อ หุน ของผู ถื อ หุ น เดิ ม ลดลง โดยคํ า นวณจากสู ตร
ดังตอไปนี้
Control Dilution = จํ า นวนหุ น สามั ญ ที่ จั ด สรรไว เ พื่ อ รองรั บ ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ /
(จํานวนหุนที่ชําระแลวทั้งหมด + จํานวนหุนสามัญที่จัดสรรไวเพื่อ
รองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ)
=
266,199,315
1,064,797,263 + 266,199,315
= รอยละ 20.00
2. ผลกระทบตอราคาตลาดของหุน (Price Dilution)
การออกและเสนอขายใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ใ นครั้ ง นี้ ไ ม มี ผ ลกระทบต อ ราคาหุ น (Price
Dilution) เนื่องจากราคาการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งเทากับ 3.00 บาทตอหุนสูง
กวาราคาตลาดกอนการเสนอขายซึ่งเทากับ 1.42 บาทตอหุน โดยราคาตลาดกอนการเสนอ
ขายเป น ราคาถั ว เฉลี่ ย ถ ว งน้ํ า หนั ก ของหุ น สามั ญ ของบริ ษั ท ฯ ที่ ทํ า การซื้ อ ขายในตลาด
หลักทรัพย ยอนหลัง 15 วันทําการติดตอกันกอนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีมติให
เสนอวาระตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ( ระหวางวันที่ 11 กุมภาพันธ 2565 – 4
มีนาคม 2565)
3. การลดลงของกําไรตอหุน (Earnings Per Share หรือ EPS Dilution)
= (EPS กอนเสนอขาย –EPS หลังเสนอขาย) / EPS กอนเสนอขาย
โดย “ EPS กอนเสนอขาย ” = กําไรสุทธิ/จํานวนหุน paid-up

= 102,814,468 บาท / 1,064,797,263 หุน
= 0.09656 บาทตอหุน
และ “ EPS หลังเสนอขาย ” = กําไรสุทธิ/(จํานวนหุน paid-up + จํานวนหุนรองรับที่เสนอ
ขายครั้งนี้)
= 102,814,468 บาท / (1,064,797,263 + 266,199,315)
= 0.07725 บาทตอหุน
กําไรสุทธิที่ใชในการคํานวณคือกําไรสุทธิยอนหลัง 12 เดือน (งวด 1 ม.ค. 2564 ถึง
31 ธ.ค. 2564) ซึ่งเทากับ 102,814,468 บาท
ดังนั้นการลดลงของกําไรสุทธิตอหุน (EPS Dilution)
= (0.09656 – 0.07725) / 0.09656
= รอยละ 19.9979
เหตุในการตองออกหุนใหมเพื่อ
เมื่อมีการดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิและ/หรืออัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ
รองรับการเปลี่ยนแปลงการใชสิทธิ ตามที่กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งเปนเหตุการณที่
กําหนดไวในขอ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การ
ขออนุญาตและการอนุญาตให เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนที่ออกใหมและหุนที่
ออกใหมเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ (รวมทั้งที่แกไขเพิ่มเติม)
การปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ ราคาการใชสิทธิและ/หรืออัตราการใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิอาจ
เปลี่ย นแปลงไดตลอดอายุข องใบสํ า คัญ แสดงสิท ธิในกรณีที่มีเ หตุการณใ ดเหตุการณห นึ่ง
ดังตอไปนี้เกิดขึ้นทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรักษาผลประโยชนตอบแทนของผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิไมใหดอยไปกวาเดิม
1. เมื่อบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนบริษัทฯ อันเปนผลมาจากการรวมหรือการ
แบงแยกหุนที่ไดออกแลวของบริษัทฯ
2. เมื่อบริษัทฯ จายปนผลทั้งหมดหรือบางสวนเปนหุนใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ
3. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุนที่ออกใหมใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไปในราคาที่ต่ํา
กวารอยละ 90 ของราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ
4. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุนกูแปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกใหมโดยกําหนดราคา
หรือคํานวณราคาของหุนที่ออกใหม เพื่อรองรับหุนกูแปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาวต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ
5. เมื่อบริษัทฯ จายปนผลเปนเงินซึ่งเกินกวาอัตราที่ระบุไวในขอกําหนดสิทธิ
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ขอ 1 ถึง 5 ที่ทําใหผลประโยชนตอบแทนใด ๆ ที่ผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิจะไดรับเมื่อมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดอยไปกวาเดิม
ทั้งนี้บริษัทฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/
หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร เปนผู
พิจารณากําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลง
ราคาใชสิทธิและ/หรืออัตราการใชสิทธิ

เงื่อนไขอื่นๆ

นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ

ทั้ ง นี้ มอบหมายให ค ณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ คณะกรรมการบริ ห าร หรื อ บุ ค คลที่ไ ด รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร มีอํานาจพิจารณากําหนดและ
แกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับใบสําคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุนสามัญ ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและการจัดสรร และการใชสิทธิแปลง
สภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ การเขาทํา เจรจา ตกลง และลงนามในเอกสาร
และสั ญ ญาต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง การจั ด ทํ า และยื่ น คํ า ขอและเอกสารต า ง ๆ ต อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวของ ซึ่ง
รวมถึงการนําใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย รวมทั้งดําเนินการใด ๆ อันจําเปนและสมควรเกี่ยวกับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนสามัญ การออกและการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญดังกลาว และการนํา
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ให
สําเร็จลุลวงและเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย จํากัด (ประเทศไทย)

ดังนั้น จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหบริษัทฯ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ
ตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) และอนุมัติใหคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได
มอบหมาย มีอํานาจในการ (1) กําหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ อันจําเปนและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ เชน ระยะเวลาในการใชสิทธิ (2) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตตางๆ และหลักฐานที่จําเปนและเกี่ยวของกับ
การออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงการติดตอและการยื่นคําขออนุญาต คําขอผอนผัน เอกสารและหลักฐานดังกลาว
ตอหนวยงานราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และการนําใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และ (3) มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ตามที่จําเปนและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้
จึงขอเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังกลาวขางตน

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
วันที่ 7 มีนาคม 2565
ขาพเจา บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2565 เมื่อ
วันที่ 7 มีนาคม 2565 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังตอไปนี้
1. การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 532,398,631.50 บาท เปน
665,498,289 บาท โดยออกหุนสามัญ 266,199,315 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท รวม 133,099,657.50 บาท
โดยการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้
การเพิ่มทุน
แบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงิน
แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)

ประเภทหุน

จํานวนหุน

มูลคาที่ตราไว(บาทตอหุน)

รวม(บาท)

หุนสามัญ

266,199,315

0.50

133,099,657.50

-

-

-

-

2. การจัดสรรหุนเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติใหจัดสรรหุนสามัญ จํานวน 266,199,315 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50
บาท รวม 133,099,657.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
2.1 รายละเอียดการจัดสรรหุนสามัญ
จัดสรรใหแก
จํานวนหุน
อัตราสวน
ราคาขายตอหุน วันเวลาจองซื้อและ หมายเหตุ
(หุนเดิม:หุนใหม)
(บาท)
ชําระเงินคาหุน
เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญ 266,199,315 โปรดดูหมายเหตุ
โปรดดูหมายเหตุ
แสดงสิทธิฯที่ออกและเสนอขายใหแก
ขอ 1
ขอ 3
ผูถือหุนเดิมของบริษัท ฯ ตามสัดสวน
การถือหุน (Right Offering)
หมายเหตุ
(1) บริษัทฯ จะออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ”) จํานวน
266,199,315 หนวย โดยบริษัทฯ จะจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน
(Rights Offering) ในอัตราสวนหุนสามัญ 4 หุนตอใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 1 หนวย โดยหากมีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ
เกิดขึ้นจากการคํานวณ ใหปด เศษดังกลาวทิ้ง โดยมีราคาเสนอขายตอหนวยเทากับ 0 (ศูนย) บาท
(2) คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมาย มีอํานาจลงนามในเอกสารคําขอ
อนุญาตตางๆ และหลักฐานที่จําเปนและเกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว ซึ่งรวมถึงการติดตอ และการ
ยื่นคําขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกลาวตอหนวยงานราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ และการนําหุนสามัญเพิ่ม

ทุนของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และมีอํานาจในการดําเนินการอื่นใดอันจําเปนและสมควรเกี่ยวกับ
การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว
(3) คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมาย มีอํานาจในการ (1)กําหนดเงื่อนไข
และรายละเอียดอื่นๆ อันจําเปนและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เชน ระยะเวลาในการใชสิทธิ (2)
ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตตางๆ และหลักฐานที่จําเปนและเกี่ยวของกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงการ
ติดตอ และการยื่น คํา ขออนุญาต คํา ขอผอ นผัน เอกสารและหลัก ฐานดังกล า วตอ หนวยงานราชการหรือ หนวยงานที่
เกี่ยวของกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และการนําใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และ (3)
มีอานาจในการดําเนินการใดๆ ตามที่จําเปนและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้
2.2
2.3

การดําเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุน
ในกรณีที่มีเศษของหุน ใหปดเศษของหุนดังกลาวทิ้ง
จํานวนหุนคงเหลือที่ยังมิไดจัดสรร
-ไมมี-

3. กําหนดวันประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
บริษัทฯ กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 ณ บริษัท ไมดา แอสเซ็ท
จํากัด (มหาชน) (บริษัทแม) เลขที่ 267 ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงบางออ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เวลา 13.30 น.
โดยกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป2565 ในวันที่ 21 มีนาคม 2565
(Record Date)
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุนตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถามี)
4.1 บริษัทจะดําเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวของบริษัท ตลอดจนการแกไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
4.2 บริษัทจะดําเนินการขออนุญาตตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพื่อนําใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญที่ออกและจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม (ML-W3) และหุนสามัญที่ออกใหมที่เกิดจากการใชสิทธิตาม MLW3 เขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนและทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตอไป
5. วัตถุประสงคของการเพิ่มทุน และการใชเงินทุนในสวนที่เพิ่ม
เพื่อเปนการตอบแทนใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ซึ่งใหการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มาโดยตลอด
6. ประโยชนที่บริษัทฯ จะพึงไดรับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนเพิ่มทุน
6.1
เพื่อใชรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ
6.2
เพื่อรักษาสภาพคลองของทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
6.3
เพื่อเพิ่มสภาพคลองในหุนของบริษัทฯ

7. ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนเพิ่มทุน
7.1 นโยบายเงินปนผล
โดยปจจุบันบริษัทฯมีนโยบายในการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 30.00 ของกําไรสุทธิของ
งบการเงินรวม ภายหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายในแตละป (อยางไรก็ตาม
บริษัทอาจพิจารณาจายเงินปนผลแตกตางไปจากนโยบายที่กําหนดไวได โดยจะขึ้นอยูกับผลประกอบการ สภาพ
คลองทางการเงิน และความจําเปนในการใชเปนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของ
บริษัท รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจ) ทั้งนี้บริษัทฯมีเปาหมายที่จะดําเนินธุรกิจดวยโครงสรางเงินทุนที่เอื้อประโยชนตอ
กิจการของบริษัทฯมากที่สุด
7.2 สิทธิรับเงินปนผล
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทฯ ในครั้งนี้จะมีฐานะเปนผูถือหุนของบริษัทฯ ตอเมื่อบริษัทฯ ได
ดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวตอกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรียบรอยแลว และในกรณีที่บริษัทฯ
มีการจายเงินปนผลก็จะมีสิทธิที่จะไดรับเงินปนผลในฐานะผูถือหุนของบริษัทฯ
8. รายละเอียดอื่นใดที่จําเปนสําหรับผูถือหุนเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
-ไมมี9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯมีมติใหเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน ตามเอกสารแนบ
ลําดับ
การดําเนินการ
1. วันประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2565
2. วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน
ประจํ า ป 2565 และได รั บ การจั ด สรรใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ML-W3
(Record date )
3. วันประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565
4. วันจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวของบริษัทฯ ตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา
กระทรวงพาณิชย

วัน/เดือน/ป
7 มีนาคม 2565
21 มีนาคม 2565

28 เมษายน 2565
ภายใน 14 วัน นับแตวันที่
บริษัทฯ ไดรับชําระคาหุน
สามัญเพิ่มทุน

สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน
เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ML-W3)
เพื่อใหสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 73/2558 เรื่องรายการในหนังสือนัดประชุมผูถือหุน
ของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)(“บริษัทฯ”) จึง
ขอใหทานผูถือหุนพิจารณารายละเอียดดังตอไปนี้
1. รายละเอียดของการเสนอขาย
บริษัทฯ จะดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 532,398,631.50 บาท เปน 665,498,289 บาท โดย
ออกหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 266,199,315 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (ML-W3) ซึ่งจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ
ตามสัดสวนการถือหุนโดยไมคิดมูลคา (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “ใบสําคัญแสดงสิทธิ ML-W3”) ในอัตราสวน 4 หุนสามัญเดิม
ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ ML-W3 (กรณีมีเศษใหปดทิ้ง) ซึ่งใบสําคัญแสดงสิทธิ ML-W3 จํานวน 1 หนวย มีสิทธิ
ซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ได 1 หุน ในราคาการใชสิทธิเทากับ 3.00 บาทตอหุน และใบสําคัญแสดงสิทธิ ML-W3 มีอายุ 2 ป
นับจากวันที่ออกเสนอขาย
โดยมอบอํ า นาจให ค ณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ คณะกรรมการบริ ห าร หรื อ บุ ค คลที่ ไ ด รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร เปนผูมีอํานาจในการกําหนดและแกไข เพิ่มเติมรายละเอียดอื่น ๆ ตาม
ความเหมาะสมและเทาที่ไมขัดหรือแยงกับประกาศกฎเกณฑหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงวันออก
และจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ และวันครบกําหนด ตลอดจนมีอํานาจในการกําหนดเหตุแหงการออกหุนสามัญใหมเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงราคาและหรือวันในการใชสิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ ML-W3 ตามที่
เห็นสมควร ภายใตกฎระเบียบและประกาศขอบังคับที่เกี่ยวของ รวมถึงการลงนามในเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของและการ
ดําเนินการตาง ๆ อันจําเปนและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ML-W3 รวมถึงการนําหุน
สามัญเพิ่มทุนที่เกิดจาการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ ML-W3 เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตยื่นเอกสารตอหนวยงานที่เกี่ยวของอื่นปรากฎตามแบบรายงานการเพิ่มทุน
(F53-4) และสรุปรายละเอียดเบื้องตนของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ML-W3) ที่ออกและ
เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ
2. วัตถุประสงคของการออกหุนและแผนการใชเงิน
บริษัทฯ จะจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหมเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ML-W3 เพื่อเปนเงินทุน
หมุนเวียน และเปนการตอบแทนใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ซึ่งใหการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ มาโดยตลอด
3. ขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบตอผถือหุนที่เกิดจากการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน
รายละเอียดผลกระทบตอผูถือหุนปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องตนของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
ของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ML-W3) ที่ออกและจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ (ตารางรายละเอียดของใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ) ขอ 3. ผลกระทบที่มีตอผูถือหุน (Dilution Effect) จากการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ML-W3 ใหแกผู
ถือหุนเดิมในครั้งนี้

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
(1) เหตุผลและความจําเปนของการเพิ่มทุน
การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะชวยเสริมสภาพคลองทางการเงินของบริษัทฯ หากบริษัทฯ ไมสามารถเพิ่มทุนครั้งนี้ได
จะทําใหบริษัทฯ มีภาระการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนและมีตนทุนทางการเงินสูงขึ้น ซึ่งอาจสงผลกระทบตอสภาพคลองของ
บริษัทฯ
(2) ความเปนไปไดของแผนการใชเงินที่ไดจากการเสนอขายหุน
หากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ML-W3 ใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ เต็มจํานวน จะทําใหบริษัทฯ ไดรับเงิน
ประมาณ 798.60 ลานบาท ซึ่งเพียงพอสําหรับบริษัทฯ ที่จะนําไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการสรางรายได สามารถบรรลุ
วัตถุประสงคของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ไดตามแผนการใชเงินที่กําหนดไว
(3) ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใชเงินที่ไดจากการเสนอขายหุน และโครงการที่จะ
ดําเนินการรวมทั้งความเพียงพอของแหลงเงินทุน
การเพิ่มทุนในครั้งนี้ มีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม เนื่องจากบริษัทฯ เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ML-W3
ตามความตองการใชเงินในอนาคต โดยบริษัทฯจะนําเงินที่ไดรับจากการเพิ่มทุนมาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท
และเสริมสรางความแข็งแกรงของฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ จํานวนเงินที่บริษัทฯคาดวาจะไดรับจากการใช สิทธิ
ซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ มีความเพียงพอและสอดคลองกับวัตถุประสงคของการเพิ่มทุนครั้งนี้
(4) ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดําเนินการตามแผนการใชเงินหรือโครงการ
การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ML-W3 โดยไมคิดมูลคา มีราคาการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ
เทากับ 3.00 บาทตอหุน จะทําใหบริษัทมีสภาพคลองสูงขึ้นและมีแหลงเงินทุนระยะยาวเพิ่มสูงขึ้น จึงเปนผลดีตอการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในดานการสรางฐานะทางการเงินใหแข็งแกรง การเพิ่มโอกาสการหารายได ซึ่งจะทําให
บริษัทฯเติบโตไดอยางมั่นคงในระยะยาว
5.คํารับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
คณะกรรมการของบริษัทฯ ขอรับรองวา คณะกรรมการไดปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวัง
รักษาผลประโยชนของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนครั้งนี้แลว อยางไรก็ดี หากกรรมการของบริษัทฯ ไมปฏิบัติหนาที่
ดังกลาว กอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ ผูถือหุนสามารถฟองเรียกรองคาเสียหายจากกรรมการคนดังกลาวแทน
บริษัทฯ ไดตามมาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที่แกไขเพิ่มเติม) และหากการไม
ปฏิบัติหนาที่ นั้นเปนเหตุใหกรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของไดประโยชนไปโดยมิชอบ ผูถือหุนสามารถใชสิทธิฟอง
เรี ย กคื น ประโยชน จ ากกรรมการนั้ น แทนบริ ษั ท ฯ ได ต ามมาตรา 89/18 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 (และที่แกไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ ขอรับรองวาสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกตองและครบถวนทุก
ประการ

ประวัติกรรมการ
นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร
สัญชาติ

:

ไทย

อายุ

:

67 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

:
:

วันที่ 4 มกราคม 2549
16 ปี

ตำแหน่งในคณะกรรมการ บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
:
กรรมการบริหาร
การศึกษา
 มัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ สีตบุตรบำรุง
 อบรมหลักสูตร DAP รุ่นที่ 50/2006

ประวัติการทำงาน
 พ.ย.2558 – ปัจจุบัน
 ก.ค.2558 – ปัจจุบัน
 2547 – ปัจจุบัน
 2547 – ปัจจุบัน

:
:
:
:

กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพจรัญ จำกัด
กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไมด้า จำกัด
กรรมการ บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์
สัญชาติ

:

ไทย

อายุ

:

53 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

:
:

วันที่ 24 พฤษภาคม 2547
18 ปี

ตำแหน่งในคณะกรรมการ บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
:
กรรมการ
การศึกษา
 ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 อบรมหลักสูตร DAP รุ่นที่ 16/2004, รุ่นที่ 143/2017
ประวัติการทำงาน
 ธ.ค.2561 - ปัจจุบัน
 พ.ย.2558 – ปัจจุบัน
 ก.ย.2558 – ปัจจุบัน
 ก.ค.2558 – ปัจจุบัน
 2558 – ปัจจุบัน
 2558 – ปัจจุบัน
 พ.ย.2556 – ปัจจุบัน
 2555 – ปัจจุบัน
 2552 – ปัจจุบัน
 2548 – ปัจจุบัน
 2547 – ปัจจุบัน

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

กรรมการ บริษัท ไมด้า ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป จำกัด
กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพจรัญ จำกัด
กรรมการ บริษัท เอ็มดี รีสอร์ท จำกัด
กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไมด้า จำกัด
กรรมการ บริษัท ไมด้า ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
กรรมการ บริษัท ไมด้า แอด จำกัด
กรรมการ บริษัท ทรอปปิคอล เบฟ เวอร์เรจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
กรรมการ บริษัท ไมด้า เอเจนซี่ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
กรรมการ บริษัท ไมด้า โฮเทล แอนด์รีสอร์ท จำกัด
กรรมการ บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

นางสาวทิพวรรณ เอี้ยวศิวิกูล
สัญชาติ

:

ไทย

อายุ

:

64 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

:
:

วันที่ 4 มีนาคม 2559
6 ปี

ตำแหน่งในคณะกรรมการ บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
:
กรรมการ
การศึกษา
 ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม

ประวัติการทำงาน
 ก.ค.2563 – ปัจจุบัน
 ก.ค. 2563 – ปัจจุบน
 ธ.ค.2561 - ปัจจุบัน
 2561 - ปัจจุบัน
 เม.ย.2560 -ปัจจุบัน
 2559 - ปัจจุบัน
 2558 – ปัจจุบัน
 2558 – ปัจจุบัน
 2558 – ปัจจุบัน
 2557 – ปัจจุบัน
 2556 – ปัจจุบัน
 2556 – ปัจจุบัน
 2556 – ปัจจุบัน
 2556 – ปัจจุบัน
 2556 – ปัจจุบัน
 2548 – ปัจจุบนั

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

กรรมการ บริษัท ไมด้า โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด
กรรมการ บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จำกัด
กรรมการ บริษัท ไมด้า ฮอลพิทาลิตี้ กรุ๊ป จำกัด
กรรมการ บริษัท อิงนที จำกัด
กรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัย ไมด้า จำกัด
กรรมการ บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท เอ็มดี รีสอร์ท จำกัด
กรรมการ บริษัท ภูเก็ต เบียร์(ไทยแสนด์) จำกัด
กรรมการ บริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จำกัด
กรรมการ บริษัท ทรอปปิคอล เบฟ เวอร์เรจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
กรรมการ บริษัท อิเล็กทริคแมน จำกัด
กรรมการ บริษัท ไมด้า ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
กรรมการ บริษัท แมกซ์ โฮเทล จำกัด
กรรมการ บริษัท ไมด้า แอด จำกัด
กรรมการ บริษัท ไมด้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

พลตำรวจโทฉลอง

สนใจ

สัญชาติ

:

ไทย

อายุ

:

73 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

:
:

วันที่ 18 ธันวาคม 2558
6 ปี

ตำแหน่งในคณะกรรมการ บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
:
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
การศึกษา
 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประวัติการทำงาน
 ธ.ค.2558 – ปัจจุบัน

:

 2554 – 2557

:

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย

นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล

สัญชาติ

:

ไทย

อายุ

:

53 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

:
:

วันที่ 17 มกราคม 2549
16 ปี

ตำแหน่งในคณะกรรมการ บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
:
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
การศึกษา
 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
 2560 – ปัจจุบัน : กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. กรุงเทพประกันสุขภาพ
 2560 – ปัจจุบัน : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน , กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
 2557 -2559 : กรรมการ บริษัท มาลาคี จำกัด
 2554 – ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
 2552 – 2558 : กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน)
 2549 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 2535 – ปัจจุบัน : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงานบัญชีไฟน์เนอร์

แบบ ก.
Form A.

หนังสือมอบฉันทะ
PROXY
เขียนที่
Written at
วันที่
Date
(1) ขาพเจา
I/We
ตําบล/แขวง

Sub-district

อําเภอ

District

สัญชาติ
Nationality
จังหวัด

Province

.

เดือน
Month
อยูบานเลขที่
Reside at

พ.ศ.
Year
ถนน
Road
รหัสไปรษณีย

.
.

Postal Code

.

(2) เปนผูถ ือหุนของ บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
am/are a shareholder of Mida Leasing Public Company Limited
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม
หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.....................................เสียง ดังนี้
holding shares at the total amount of
share(s) and have a right to vote equal to
vote (s) as follows:
หุนสามัญ............................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.................................................... เสียง
Ordinary share
share(s), having a right to vote equal to
vote (s)
หุนบุริมสิทธิ.......................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.....................................................เสียง
Preferred share
share(s), having a right to vote equal to
vote (s)
(3) ขอมอบฉันทะให
Hereby appoint
1. ชือ่
อายุ
ป อยูบานเลขที่
.
Name
age
years, residing at
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
.
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
หรือ
Province
Postal Code
or
2. ชือ่
อายุ
ป อยูบานเลขที่
.
Name
age
years, residing at
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
.
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
หรือ
Province
Postal Code
or
3. ชือ่
อายุ
ป อยูบานเลขที่
.
Name
age
years, residing at
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
.
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
.
Province
Postal Code
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพือ่ เขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ บริษทั ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) (บริษัทแม) เลขที่ 267
ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงบางออ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อนื่ ดวย
Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of
Shareholders for the year 2022 is scheduled to be held on Thursday 28th April 2022 at 13.30 hrs. at Mida Assets Public Company
Limited (Parent Company) 267 Jaransanitwong Rd. Bangorr Bangplad Bangkok or on the date at time and place as may be postponed
or changed.
กิจการใดทีผ่ ูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนัน้ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
I/We shall be liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.
ลงชื่อ/Signed...................................................................ผูมอบฉันทะ/Grantor
(..................................................................)
ลงชื่อ/Signed...............................................................ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
(..................................................................)
หมายเหตุ / Remark
ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรบั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก
จํานวนหุน ใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
The shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote in the meeting. The number of shares may not be
divided to more than one proxy holder in order to vote.

แบบ ข.
Form B

หนังสือมอบฉันทะ
PROXY
วันที่
Date
(1) ขาพเจา
I/We
ตําบล/แขวง
Sub-district

สัญชาติ
Nationality
จังหวัด
Province

อําเภอ
District

เขียนที่
Written at
เดือน
Month

อยูบานเลขที่
Reside at

.
พ.ศ.
Year

.

ถนน
Road
รหัสไปรษณีย
Postal Code

.
.

(2) เปนผูถอื หุนของ บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
am/are a shareholder of Mida Leasing Public Company Limited
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม
หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.....................................เสียง ดังนี้
holding shares at the total amount of
share(s) and have a right to vote equal to
vote (s) as follows:
หุนสามัญ............................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.................................................... เสียง
Ordinary share
share(s), having a right to vote equal to
vote (s)
หุนบุริมสิทธิ.......................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.....................................................เสียง
Preferred share
share(s), having a right to vote equal to
vote (s)
(3) ขอมอบฉันทะให
Hereby appoint
 1. ชือ่
ชือ่
นายเกียรติพร ศิรชิ ัยสกุล
อายุ 53
ป อยูบา นเลขที่ 568/8 ถนน พระรามที่ 4 Name Mr Kiattiporn Sirichaisakul
Age 53
Years,Reside at 568/8
Road Rama IV
ตําบล/แขวง มหาพฤฒาราม อําเภอ/เขต
บางรัก
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10500
Sub-district Mahaphutharam
District Bangrak
Province Bangkok Postal Code 10500
 2. . ชือ่
นางสาวพิณนภา งานสุจริต
อายุ 53 ป อยูบ านเลขที่
88 ถนน
Name Miss Pinnapa Ngansujartit
Age 53 Years, Reside at 88
Road
ตําบล/แขวง บางเชือกหนัง
อําเภอ/เขต ตลิง่ ชัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย 10170
Sub-district Bangchueaknang District thalingchan
Province
Bangkok
Postal Code 10170
 3. ชือ่
Name
ตําบล/แขวง
Sub-district

อําเภอ/เขต
District

อายุ
Age

ป อยูบ านเลขที่
Years, Reside at
จังหวัด
Province

.
.
.
.

ถนน
Road
รหัสไปรษณีย
Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพือ่ เขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) (บริษทั แม) เลขที่ 267 ถนน
จรัญสนิทวงศ แขวงบางออ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานทีอ่ ื่นดวย
Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders
for the year 2022 is scheduled to be held on Thursday 28th April 2022 at 13.30 hrs. at Mida Assets Public Company Limited (Parent
Company) 267 Jaransanitwong Rd. Bangorr Bangplad , Bangkok or on the date at time and place as may be postponed or changed.
(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:
วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564
Agenda No. 1
To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021.
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote on my intention as follows:
 เห็นดวย
Approve

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

.
.

แบบ ข.
Form B

วาระที 2
Agenda No. 2

รับทราบรายงานประจําป 2564 ของคณะกรรมการ
To acknowledge the 2021 Annual Report of the Board of Directors.

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote on my intention as follows:
 เห็นดวย
Approve
วาระที 3
Agenda No. 3

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
To consider and approve the audited financial statement of the Company as at 31 December 2021.

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote on my intention as follows:
 เห็นดวย
Approve
วาระที 4
Agenda No. 4

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

พิจารณาอนุมัตงิ ดจายเงินเงินปนผลประจําป 2564
To consider approval regarding the no dividend payment of 2021.

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote on my intention as follows:
 เห็นดวย
Approve
วาระที่ 5
Agenda No. 5

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

พิจารณาอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษทั ฯ
To consider and approve the relevant matters of the issuance of Warrants representing right to purchase newly
issued ordinary shares.
วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
Agenda No .5.1 To consider and approve the increase of registered capital
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate
 (ข) ใหผูรบั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote on my intention as follows:
 เห็นดวย
Approve

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

แบบ ข.
Form B

พิจารณาอนุมัตแิ กไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียน
Agenda No.5.2 To consider and approve the amendment of Clause 4. of Memorandum of Association to be in
accordance with the increase of registered capital.
วาระที 5.2

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote on my intention as follows:
 เห็นดวย
Approve

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที 5.3
พิจารณาอนุมัติจดั สรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษทั ฯ
Agenda No. 5.3 To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares.
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate
 (ข) ใหผูรบั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote on my intention as follows:
 เห็นดวย
Approve

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 5.4 พิจารณาอนุมัตอิ อกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯเพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุน
เดิมของบริษัทฯ
Agenda No. 5.4 To consider and approve the issuance of Warrants representing right to purchase newly issued
ordinary shares to be allotted to the Company’s existing shareholders in proportion to their
shareholding (Rights Offering).
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate
 (ข) ใหผูรบั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote on my intention as follows:
 เห็นดวย
pprove
วาระที่ 6
Agenda No. 6

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
To consider the election of Directors in replacement for those who are due to retire by rotation.

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote on my intention as follows:
 การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด
To elect Directors as a whole
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
Approve
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

แบบ ข.
Form B

 การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
To elect each Director individually
ชือ่ กรรมการ นายสมศักดิ์ ศักดิส์ ุธาพร
Name of Director: Mr.Somsak Saksuthaporn
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
Approve
Disapprove
ชือ่ กรรมการ นางสาวรุงระวี เอีย่ มพงษไพฑุรย
Name of Director: Ms.Roongrawee Iampongpaitoon
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
Approve
Disapprove
ชื่อกรรมการ นางสาวทิพวรรณ เอี้ยวศิวิกูล
Name of Director: Ms.Tippawan Ieosivikul
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
Approve
Disapprove
ชือ่ กรรมการ พลตํารวจโทฉลอง สนใจ
Name of Director: Pol.Lt.Gen Chalong Sonjai
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
Approve
Disapprove
ชือ่ กรรมการ นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล
Name of Director: Mr.Kiattiporn Sirichaisakul
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
Approve
Disapprove

วาระที 7
Agenda No. 7

.
 งดออกเสียง
Abstain
.
 งดออกเสียง
Abstain
.
 งดออกเสียง
Abstain
.
 งดออกเสียง
Abstain
.
 งดออกเสียง
Abstain

พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2565
To consider and approve the remuneration of Directors for the year 2022.

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote on my intention as follows:
 เห็นดวย
Approve
วาระที่ 8
Agenda No. 8

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

พิจารณาแตงตั้งผูส อบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2565
To consider the appointment of auditor(s) and determine the audit fees for the year 2022.

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote on my intention as follows:
 เห็นดวย
Approve

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

แบบ ข.
Form B

วาระที่ 9
Agenda No. 9

พิจารณาการออกและเสนอขายหุนกูและตราสารหนีอ้ ื่น
To consider the issuing and offering the debentures and other debt instruments.

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote on my intention as follows:
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 10
Agenda No. 10

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
To consider other business (if any)

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote on my intention as follows:
 เห็นดวย
Approve

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียง
นั้นไมถกู ตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถอื หุน
Vote of the Proxy in any Agenda which is not in compliance with this Proxy Form shall be invalid and shall not be the vote cast
by me as the shareholder.
(6) ในกรณีที่ขา พเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ทปี่ ระชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มกี ารแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด
ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other
than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my
behalf as the Proxy deems appropriate.
กิจการใดทีผ่ ูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีทผี่ ูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามทีข่ าพเจาระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
Any actions performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects except for
vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.
ลงนาม/Signed
ลงนาม/Signed
ลงนาม/Signed
ลงนาม/Signed

(

ผูมอบฉันทะ/Shareholder
)

(

ผูรบั มอบฉันทะ/Proxy
)

(

ผูรบั มอบฉันทะ/Proxy
)

(

ผูรบั มอบฉันทะ/Proxy
)

หมายเหตุ / Remark
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนให
ผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number
of shares to several proxies to vote separately
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either Director as a whole or elect each Director individually.
3. ในกรณีที่มีวาระทีจ่ ะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular
Continued Proxy Form B as enclosed.

แบบ ข.
Form B

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ
REGULAR CONTINUED PROXY FORM B
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถ ือหุน ของบริษทั ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
Authorization on behalf of the Shareholder of Mida Leasing Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผูถอื หุนประจําป 2565 ใน วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
(บริษทั แม) เลขที่ 267 ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงบางออ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อนื่ ดวย
For the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 on is scheduled to be held on Thursday 28th April 2022 at 13.30
hrs. at Mida Assets Public Company Limited (Parent Company) 267 Jaransanitwong Rd. Bangorr Bangplad , Bangkok or on the date at time
and place as may be postponed or changed.
วาระที่
Agenda

เรื่อง
Re :

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote on my intention as follows:
 เห็นดวย
Approve
วาระที่
Agenda

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

เรื่อง
Re :

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote on my intention as follows:
 เห็นดวย
Approve
วาระที่
Agenda

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

เรื่อง
Re :

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote on my intention as follows:
 เห็นดวย
Approve
วาระที่
Agenda

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

เรื่อง
Re :

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote on my intention as follows:
 เห็นดวย
Approve

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

เอกสาร / หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเขารวม
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565

บุคคลธรรมดา
1. ผูถือหุนสัญชาติไทย
1.1 บัตรประจําตัวผูถือหุน (บัตรประจําตัวประชาชน /
บัตรขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ)
1.2 ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาบัตรประจําตัวของผู
มอบฉันทะ

Photocopy of following documents or evidences to
identify the right to attend the Annual General
Shareholders Meeting for Year 2022
For a Natural Person
1. A Thai Nationality
1.1 The identification card of the sharaholder
issued by governmental authorities
1.2 In case of proxy, identification card of the
shareholder

2. ผูถือหุนสัญชาติตางดาว
2. A Non - Thai Nationality
2.1 หนังสือเดินทางของผูถือหุน
2.1 The passport of the shareholder
2.2 ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาหลังหนังสือเดินทางของผู 2.2 In case of proxy, a copy of passport of the
มอบฉันทะ
shareholder
นิติบุคคล
1. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
1.1 หนังสือรับรองบริษัทที่ออกใหไมเกิน 60 วัน โดย
กรมทะเบียนการคา
1.2 สําเนาบัตรประจําตัว / หนังสือเดินทางของ
กรรมการผูมีอํานาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

For a Juristic Person
1. A Juristic Person registered in Thailand
1.1 Certificate of Incorporation issued within 60 days
by Department of Commercial Registration
1.2 The identification card or passport of the
authorized director(s) who sign(s) the proxy from

2. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ
2.1 หนังสือรับรองบริษัท
2.2 สําเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผูมีอํานาจลง
นามในหนังสือมอบฉันทะ

2. A Juristic Person registered outside Thailand
2.1 Certificate of Incorporation (or by-law document)
2.2 A passport of the authoried director(s) who sign
(s) the proxy form

ในกรณีสําเนาเอกสาร จะตองรับรองสําเนาถูกตองและ
A photocopy of the aforesaid documents is required to
หากเปนเอกสารที่จัดทําขึ้นในตางประเทศ ควรมีการรับรอง be certified true copy. In case of any documents or
evidences executed outside of Thailand, the document or
ลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค
evidences is quired to be nutarized by a Notray Public.

การใชรหัสคิวอาร(QR Code) สําหรับดาวนโหลด
รายงานประจําป 2564
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะนายทะเบียน
หลักทรัพย ไดพัฒนาระบบเพื่อใหบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ สงเอกสารรายงานประจําป 2564 ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกสผานรหัสคิวอาร(QR Code) ใหผูถือหุนสามารถเรียกดูขอมูลไดอยางสะดวกและรวดเร็ว
ผูถือหุนสามารถดาวนโหลดขอมูลผาน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2) ตามขั้นตอนตอไปนี้
สําหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)
1. เปดกลอง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกลองถายรูปบนมือถือสองไป) ที่ QR Code
3. หนาจอจะมีขอความ (Notification) ขึ้นมาดานบน ใหกดที่ขอความนั้น เพื่อดูขอมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ:กรณีที่ไมมีขอความ (Notification) บนมือถือ ผูถือหุนสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชั่น
(Application)อื่น ๆ เชน QR Code Reader, Facebookและ Line เปนตน

สําหรับระบบ Android
1.

เปดแอปพลิเคชั่น QR CODE READER, Facebook หรือLine
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผาน Line
เขาไปใน Line แลวเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) เลือก QR Code

2. สแกน QR Code เพื่อดูขอมูลประกอบการประชุม

สแกน QR Code

แผนที่สถานที่ประชุม
ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565
วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.
ณ บริษทั ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) (บริษัทแม)
เลขที่ 267 ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงบางออ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
(รถไฟฟาใตดิน MRT สถานีบางออ ประตูทางออกที่ 2)

