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วันที่ 11 เมษายน 2561
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561
เรียน ทานผูถือหุน
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560
2. รายงานประจําป 2560 (กรณีผูถือหุนมีความประสงคจะขอเปนเอกสารใหแจงความจํานงมายังบริษัท)
3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการ
4. หนังสือมอบฉันทะ (2 แบบ)
5. แผนที่จัดประชุมสามัญผูถือหุน
ดวยคณะกรรมการบริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ไดมีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ในวัน
ศุกรที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรม ไมดา ดอนเมือง แอรพอรต กรุงเทพ เลขที่ 99/401-486 ซอยเบญจมิตร ถนน
แจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถอื หุนประจําป 2560
ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแลวเห็นวารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน
2560 ไดมีการบันทึกรายงานไวอยางถูกตอง จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนรับรองรายงานการประชุม
ดังกลาว (สิ่งที่สงมาดวย 1)

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2560 ใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําป (สิ่งที่สงมาดวย 2)

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลและการจัดสรรเงินกําไรเพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมายประจําป 2560
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําป 2560 ในอัตราหุน
ละ 0.05 บาท ซึ่งเปนการจายปนผลจากกําไรสุทธิประจําป 2560 โดยบริษัทฯกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปน
ผล ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 (Record Date) และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 และเห็นสมควร
อนุมัติจัดสรรเงินกําไรเปนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 4,900,000 บาท
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วาระที่ 5

วาระที่ 6

วาระที่ 7

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4 เรื่อง
เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน ของบริษัทฯจากเดิม 798,597,233
บาท เปน 798,596,741 บาท โดยตัดหุนสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุนสามัญเพื่อรองรับการจาย
เงินปนผลเปนหุนสามัญ จํานวน 984 หุน และอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัทเพื่อ
ใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนเปนขอความดังนี้
“ขอ 4 ทุนจดทะเบียนจํานวน:

798,596,741 บาท (เจ็ดรอยเกาสิบแปดลานหาแสนเกาหมื่นหกพันเจ็ดรอย
สี่สิบเอ็ดบาท)

แบงออกเปน:

1,597,193,482 (หนึ่งพันหารอยเกาสิบเจ็ดลานหนึ่งแสนเกาหมื่นสามพันสี่
รอยแปดสิบสอง) หุน

มูลคาหุนละ:

0.50 บาท (หาสิบสตางค)

โดยแบงออกเปนหุนสามัญ:

1,597,193,482 (หนึ่งพันหารอยเกาสิบเจ็ดลานหนึ่งแสนเกาหมื่นสามพันสี่
รอยแปดสิบสอง) หุน

หุนบุริมสิทธิ :

-ไมมี-

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระกลับเขา
ดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อกรรมการทั้ง 5 คน ดังตอไปนี้
1. นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร
4. พลตํารวจโทฉลอง สนใจ
2. นางสาวรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย
5. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล
3. นางทิพวรรณ ปญญาจิรวุฒิ
พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2561
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติใหจายคาตอบแทนกรรมการประจําป 2561 ไมเกิน 2,000,000 บาท (สอง
ลานบาทถวน)
พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2561
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรแตงตั้ง นายนรินทร จูระมงคล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 หรือนางสาว
กัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาลย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือ นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขที่
6624 หรือ นางสาวศันสนีย พูลสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 แหงบริษัท แกรนท ธอน ตัน จํากัด เปนผูสอบ
บัญชีของบริษัท โดยกําหนดคาสอบบัญชีรายปและไตรมาส รวมเปนเงิน 1,410,000 บาท (หนึ่งลานสี่แสนหนึ่งหมื่นบาท
ถวน )
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วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท ขอ 24.
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท ขอ 24. เพื่อใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที่แกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติที่ 21/2560 เรื่องการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
ขอบังคับเดิม
ขอ 24 คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุดของ
รอบปบัญชีของบริษัท
การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือ
หุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวา 1 ใน 5 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมด จะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แต
ตองระบุเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวยในกรณีนี้ใหคณะกรรมการจัดประชุมผูถือหุน
ภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน
แกไขเปน
ขอ 24 คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุดของ
รอบปบัญชีของบริษัท
การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุน
เปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา
รอยละ10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ใน
กรณีเชนนี้ คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน 45 วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน
ในกรณีที่คณะกรรมการไมจัดใหมีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถือหุนทั้งหลายซึ่งเขาชื่อกัน
หรือผูถือหุนคนอื่น ๆ รวมกันไดจํานวนหุนตามที่บังคับไวนั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภายใน 45 วันนับแตวันครบกําหนด
ระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาเปนการประชุมผูถือหุนที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตอง
รับผิดชอบคาใชจายอันจําเปนที่เกิดจากการจัดใหมีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนที่เปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนตามวรรคสามครั้งใดจํานวนผูถือหุนซึ่ง
มารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไวในมาตรา 103 ผูถือหุนตามวรรคสามตองรวมกันรับผิดชอบชดใช
คาใชจายที่เกิดจากการจัดใหมีการประชุมในครั้งนั้นใหแกบริษัท

วาระที่ 10 พิจารณาการออกและเสนอขายหุนกูและตราสารหนี้อื่น
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูและตราสารหนี้อื่นๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการระดม
ทุนซึ่งจะนํามาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและเปนประโยชนในการบริหารจัดการตนทุนทางการเงินของบริษัท เพื่อนํามาใช
ในการดําเนินกิจการของบริษัท และ / หรือเพื่อใชในการใหสินเชื่อรถยนต ในสกุลเงินบาทหรือในสกุลเงินอื่นในอัตรา
เทียบเทา ภายในวงเงินกู (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง) ไมเกิน 3,500 ลานบาท โดยใหที่ประชุมผูถือหุนมอบอํานาจใหแก
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คณะกรรมการ และ / หรือบุคคล ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการเปนผูกําหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ
รายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหุนกูและตราสารหนี้อี่น ๆ ในแตละประเภท/แตละชนิดในแตละ
ครั้ง รวมทั้งใหมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ อันจําเปนและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุนกูและตราสารหนี้
อื่นๆ ใหสําเร็จและเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งรวมถึงอํานาจในการแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
การเขาทําและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือเอกสาร
หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ การจัดทําและยื่นคําขอและเอกสารตาง ๆ กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวของ เปนตน
วาระที่ 11

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
บริษัทฯ กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ในวันที่ 23 มีนาคม
2561 (Record Date)
จึงเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน ทั้งนี้บริษัทฯ ไดแนบแบบหนังสือ
มอบฉันทะพรอมเสนอชื่อ นางสาวพิณนภา งานสุจริต กรรมการตรวจสอบ เปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนกรณีที่ผูถือ
หุนไมสามารถเขารวมประชุมได โดยขอใหผูถือหุนกรอกขอความและนําสงหนังสือมอบฉันทะที่ลงลายมือชื่อแลวมาที่
“นางสาวพิณนภา งานสุจริต” บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) เลขที่ 48/2-5 ซอยแจงวัฒนะ 14 ถนนแจงวัฒนะ
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 กอนวันประชุม ผูถือหุนทานใดประสงคแตงตั้งบุคคลอื่นเขา
รวมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมนี้ โปรดกรอกขอความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแนบ
การมอบฉันทะดังกลาวตองนําสงมายังกรรมการบริษัทฯ กอนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ

(นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล)
ประธานกรรมการ

