หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2562

วันศุกรที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น.
ณ โรงแรม ไมดา ดอนเมือง แอรพอรต กรุงเทพ
เลขที่ 99/401-486 แจงวัฒนะ 10
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

บริษทั ไมด้าลิสซิง่ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่
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วันที่ 11 เมษายน 2562
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562
เรียน ทานผูถือหุน
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561
2. รายงานประจําป 2561 (กรณีผูถือหุนมีความประสงคจะขอเปนเอกสารใหแจงความจํานงมายังบริษัท)
3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการ
4. หนังสือมอบฉันทะ (2 แบบ)
5. แผนที่จัดประชุมสามัญผูถือหุน
ดวยคณะกรรมการบริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ไดมีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ในวัน
ศุกรที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรม ไมดา ดอนเมือง แอรพอรต กรุงเทพ เลขที่ 99/401-486 แจงวัฒนะซอย 10
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561
ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแลวเห็นวารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน
2561 ไดมีการบันทึกรายงานไวอยางถูกตอง จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนรับรองรายงานการประชุม
ดังกลาว (สิ่งที่สงมาดวย 1)

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2561 ใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําป (สิ่งที่สงมาดวย 2)

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผลและการจัดสรรเงินกําไรเพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมายประจําป 2561
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรพิจารณางดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําป 2561 และ
เห็นสมควรอนุมัติจัดสรรเงินกําไรเปนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 6,500,000 บาท

บริษทั ไมด้าลิสซิง่ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่
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วาระที่ 5

วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระกลับเขา
ดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อกรรมการทั้ง 4 คน ดังตอไปนี้
1. นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล
4. นางสาวพิณนภา งานสุจริต
2. นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล
3. นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล
พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2562
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติใหจายคาตอบแทนกรรมการประจําป 2562 ไมเกิน 2,000,000 บาท (สอง
ลานบาทถวน)

วาระที่ 7

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2562
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรแตงตั้ง นายนรินทร จูระมงคล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 หรือนางสาว
กัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาลย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือ นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขที่
6624 แหงบริษัท แกรนท ธอน ตัน จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยกําหนดคาสอบบัญชีรายปและไตรมาส รวมเปน
เงิน 1,475,000 บาท (หนึ่งลานสี่แสนเจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน )

วาระที่ 8

พิจารณาการออกและเสนอขายหุนกูและตราสารหนี้อื่น
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูและตราสารหนี้อื่นๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการระดม
ทุนซึ่งจะนํามาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและเปนประโยชนในการบริหารจัดการตนทุนทางการเงินของบริษัท เพื่อนํามาใช
ในการดําเนินกิจการของบริษัท และ / หรือเพื่อใชในการใหสินเชื่อรถยนต ในสกุลเงินบาทหรือในสกุลเงินอื่นในอัตรา
เทียบเทา ภายในวงเงินกู (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง) ไมเกิน 3,500 ลานบาท โดยใหที่ประชุมผูถือหุนมอบอํานาจใหแก
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

บริษทั ไมด้าลิสซิง่ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่
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วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถามี)
บริษัทฯ กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ในวันที่ 22 มีนาคม
2562 (Record Date)
จึงเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน ทั้งนี้บริษัทฯ ไดแนบแบบหนังสือ
มอบฉันทะพรอมเสนอชื่อ นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล หรือ นางสาวพิณนภา งานสุจริต กรรมการตรวจสอบ เปนผูรับมอบ
ฉันทะจากผูถือหุนกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได โดยขอใหผูถือหุนกรอกขอความและนําสงหนังสือมอบ
ฉันทะที่ลงลายมือชื่อแลวมาที่ “นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล” หรือ “นางสาวพิณนภา งานสุจริต” บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด
(มหาชน) เลขที่ 48/2-5 ซอยแจงวัฒนะ 14 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 กอน
วันประชุม
ผูถือหุนทานใดประสงคแตงตั้งบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมนี้ โปรดกรอก ขอความและ
ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแนบ การมอบฉันทะดังกลาวตองนําสงมายังกรรมการบริษัทฯ กอนเริ่มการ
ประชุม

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ

(นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล)
ประธานกรรมการ

บริษทั ไมด้า ลิสซิง่ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่
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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561
ของ
บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2561 ณ โรงแรม ไมดา แอรพอรต โฮเทล กรุงเทพ เลขที่ 99/401-486
ซอยเบญจมิตร ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
รายนามกรรมการที่เขารวมประชุม
1. นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล
2. นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร
3. นางสาวรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย
4. นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล
5. นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล
6. นางทิพวรรณ ปญญาจิรวุฒิ
7. พลตํารวจโทฉลอง สนใจ
8. นางสาวพิณนภา งานสุจริต
9. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล
10. นายธีรวัฒน เกียรติสมภพ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการผูจัดการ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น
พิธีกรกลาวตอนรับผูถือหุน ผูรับมอบฉันทะ ตัวแทนผูถือหุนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ,ผูตรวจสอบบัญชี และ
แจงตอที่ประชุมทราบวามีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง และมอบฉันทะใหผูอื่นมาประชุมแทน รวม 33 ราย นับจํานวนหุน
รวมกันทั้งสิ้น 731,781,456 หุน คิดเปนรอยละ 68.72 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด จํานวน 1,064,796,636 หุน
และไดชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียง หนึ่งหุนตอหนึ่งคะแนนเสียง และใชมติเสียงขางมากเปนเกณฑตัดสินในวาระการประชุมผู
ถือหุนสามารถลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในวาระการประชุมนั้นๆ โดยยกมือขึ้น เจาหนาที่จะไปรับบัตร
ลงคะแนน จากนั้นไดกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
ทั้งนี้ นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล ประธานที่ประชุม ไดมอบหมายให นายธีรวัฒน เกียรติสมภพ กรรมการผูจัดการ เปน
ผูดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560
คุณธีรวัฒน เกียรติสมภพ ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ไดจัดสงใหผูถือหุน พรอมหนังสือเชิญประชุมแลว

บริษทั ไมด้า ลิสซิง่ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่
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มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันท รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
2560 ดวยคะแนนเสียงดังนี้
- เห็นดวยจํานวน 731,781,456 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
- ไมเห็นดวยจํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00
- งดออกเสียงจํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.00
วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องรับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการ
คุณธีรวัฒน เกียรติสมภพ ขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานประจําป 2560 ของบริษัทฯ ซึ่งไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการของบริษัทฯ
ตามรายละเอียดซึ่งปรากฏในรายงานประจําปพรอมแผนซีดีที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอม
หนังสือเชิญประชุมแลว
วาระนี้เปนวาระเพื่อรับทราบ จึงไมมีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีประจําปสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2560
คุณธีรวัฒน เกียรติสมภพ ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีประจําป
2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งในป 2560 บริษัทมีกําไรสุทธิรวม 112. 52 ลานบาท ในป 2559 มีกําไรสุทธิรวม
118.22 ลานบาท และบริษัทมีกําไรสุทธิเฉพาะบริษัทในป 2560 บริษัทมีกําไรสุทธิ 121.20 ลานบาท ในป 2559 มีกําไรสุทธิ
124.95 ลานบาท
สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามเรื่องสินคาคงเหลือที่อยูในงบการเงินเปนสินคาประเภทใด
คุณรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย สินคาคงเหลือในงบการเงินเปนรถแท็กซี่ที่บริษัทซื้อรถใหมเขามาทําเปนรถ
แท็กซี่เพื่อใชในการปลอยสินเชื่อเชาซื้อ
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันท อนุมัติงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชี
ประจําป 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดวยคะแนนเสียงดังนี้
- เห็นดวยจํานวน 731,781,456 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
- ไมเห็นดวยจํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00
- งดออกเสียงจํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.00
วาระที่ 4
2560

พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลและการจัดสรรเงินกําไรเพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมายประจําป

คุณธีรวัฒน เกียรติสมภพ ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําป
2560 ในอัตราหุนละ 0.05 บาท ซึ่งเปนการจายปนผลจากกําไรสุทธิประจําป 2560 โดยบริษัทฯกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มี
สิทธิไดรับเงินปนผล ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 (Record Date) และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
และเห็นสมควรอนุมัติจัดสรรเงินกําไรเปนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 4,900,000 บาท

บริษทั ไมด้า ลิสซิง่ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่
48/2-5 ซอยแจงวัฒนะ 14 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท 0-2574-6901 โทรสาร 0-2574-6902
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มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน
ประจําป 2560 ในอัตราหุนละ 0.05 บาท ซึ่งเปนการจายปนผลจากกําไรสุทธิประจําป 2560 โดยบริษัทฯกําหนดรายชื่อผู
ถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผล ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 (Record Date) และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 15 พฤษภาคม
2561 และเห็นสมควรอนุมัติจัดสรรเงินกําไรเปนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 4,900,000 บาท
ดวยคะแนนเสียงดังนี้
-เห็นดวยจํานวน 731,781,456 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
- ไมเห็นดวยจํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00
- งดออกเสียงจํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.00
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4
เรื่องเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
คุ ณ ธี ร วั ฒ น เกี ย รติ ส มภพ ขอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จากเดิ ม
798,597,233 บาท เปน 798,596,741 บาท โดยตัดหุนสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุนสามัญเพื่อรองรับ
การจายปนผลเปนหุนสามัญ จํานวน 984 หุน และอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัทเพื่อให
สอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนเปนขอความดังนี้
“ขอ 4 ทุนจดทะเบียนจํานวน:

798,596,741 บาท (เจ็ดรอยเกาสิบแปดลานหาแสนเกาหมื่นหกพัน
เจ็ดรอยสี่สิบเอ็ดบาท)

แบงออกเปน:

1,597,193,482 (หนึ่งพันหารอยเกาสิบเจ็ดลานหนึ่งแสนเกาหมื่น
สามพันสี่รอยแปดสิบสอง) หุน

มูลคาหุนละ:

0.50 บาท (หาสิบสตางค)

โดยแบงออกเปนหุนสามัญ:

1,597,193,482 (หนึ่งพันหารอยเกาสิบเจ็ดลานหนึ่งแสนเกาหมื่น
สามพันสี่รอยแปดสิบสอง) หุน

หุนบุริมสิทธิ :

-ไมมี-

มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม ได พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ เป น เอกฉัน ท อ นุ มั ติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของบริษั ท จากเดิ ม
798,597,233 บาท เปน 798,596,741 บาท โดยตัดหุนสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุนสามัญเพื่อรองรับ
การจายปนผลเปนหุนสามัญ จํานวน 984 หุน และอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัทเพื่อให
สอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนเปนขอความดังนี้

บริษทั ไมด้า ลิสซิง่ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่
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“ขอ 4 ทุนจดทะเบียนจํานวน:

798,596,741 บาท (เจ็ดรอยเกาสิบแปดลานหาแสนเกาหมื่นหกพัน
เจ็ดรอยสี่สิบเอ็ดบาท)

แบงออกเปน:

1,597,193,482 (หนึ่งพันหารอยเกาสิบเจ็ดลานหนึ่งแสนเกาหมื่น
สามพันสี่รอยแปดสิบสอง) หุน

มูลคาหุนละ:

0.50 บาท (หาสิบสตางค)

โดยแบงออกเปนหุนสามัญ:

1,597,193,482 (หนึ่งพันหารอยเกาสิบเจ็ดลานหนึ่งแสนเกาหมื่น
สามพันสี่รอยแปดสิบสอง) หุน

หุนบุริมสิทธิ :

-ไมมี-

ดวยคะแนนเสียงดังนี้
- เห็นดวยจํานวน 731,781,456 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
- ไมเห็นดวยจํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00
- งดออกเสียงจํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.00
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
คุณธีรวัฒน เกียรติสมภพ ขอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกจากตําแหนง
ตามวาระ โดยมีรายละเอียดประวัติของกรรมการซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลวรายชื่อกรรมการทั้ง 5
ทานมี ดังนี้
1. นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร
2. นางสาวรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย
3. นางทิพวรรณ ปญญาจิรวุฒิ
4. พลตํารวจโทฉลอง สนใจ
5. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล
ซึ่งกรรมการทั้ง 5 ทานดังกลาว เปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถอันเปนประโยชนตอการดําเนินงานของ
บริษัทตอไป เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ทานที่ออกตามวาระในขางตน กลับ
เขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตามเดิมอีกวาระหนึ่ง
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกจาก
ตําแหนงตามวาระ 5 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง เปนรายบุคคล ดวยคะแนนเสียงดังนี้

บริษทั ไมด้า ลิสซิง่ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่
48/2-5 ซอยแจงวัฒนะ 14 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท 0-2574-6901 โทรสาร 0-2574-6902
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1) นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร
- เห็นดวยจํานวน 731,781,456 เสียง คิดเปนรอยละ
- ไมเห็นดวยจํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ
- งดออกเสียงจํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ
2) นางสาวรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย
- เห็นดวยจํานวน 731,781,456 เสียง คิดเปนรอยละ
- ไมเห็นดวยจํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0 เสียง คิดเปนรอยละ
- งดออกเสียงจํานวน
3) นางทิพวรรณ ปญญาจิรวฺฒิ
-เห็นดวยจํานวน 731,781,456 เสียง คิดเปนรอยละ
- ไมเห็นดวยจํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ
- งดออกเสียงจํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ
4) พลตํารวจโทฉลอง สนใจ
- เห็นดวยจํานวน 731,781,456 เสียง คิดเปนรอยละ
- ไมเห็นดวยจํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ
- งดออกเสียงจํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ
5) นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล
- เห็นดวยจํานวน 731,781,456 เสียง คิดเปนรอยละ
- ไมเห็นดวยจํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ
- งดออกเสียงจํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ

100.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2561
คุณธีรวัฒน เกียรติสมภพ ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2561 ไมเกิน
2,000,000 บาท( สองลานบาทถวน ) ซึ่งในป 2560 บริษัท ฯ จายคาตอบแทนกรรมการจํานวน 1,280,000 บาท
( หนึ่งลานสองแสนแปดหมื่นบาทถวน)
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2561
จํานวนเงินไมเกิน 2,000,000 บาท ( สองลานบาทถวน ) ดวยคะแนนเสียงดังนี้
- เห็นดวยจํานวน 731,781,456 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
- ไมเห็นดวยจํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00
- งดออกเสียงจํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.00

บริษทั ไมด้า ลิสซิง่ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่
48/2-5 ซอยแจงวัฒนะ 14 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท 0-2574-6901 โทรสาร 0-2574-6902
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วาระที่ 8 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2561
คุณธีรวัฒน เกียรติสมภพ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแตงตั้งนายนรินทร จูระมงคล ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 8593 หรือนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาลย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือนายธีรศักดิ์ ฉั่วศรี
สกุล ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 6624 หรือ นางสาวศันสนีย พูลสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 แหงบริษัท แกรนท
ธอน ตัน จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยกําหนดคาสอบบัญชีรายปและไตรมาส รวมเปนเงิน 1,410,000 บาท
(หนึ่งลานสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถวน )
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแตงตั้งนายนรินทร จูระมงคล ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 8593 หรือนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาลย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือ นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรี
สกุล ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 6624 หรือนางสาวศันสนีย พูลสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 แหงบริษัท แกรนท
ธอน ตัน จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยกําหนดคาสอบบัญชีรายปและไตรมาส รวมเปนเงิน 1,410,000 บาท
(หนึ่งลานสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถวน ) ดวยคะแนนเสียงดังนี้
- เห็นดวยจํานวน 731,781,456 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
- ไมเห็นดวยจํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00
- งดออกเสียงจํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.00
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท ขอ 24.
คุณธีรวัฒน เกียรติสมภพ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท ขอ 24.
เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญ ญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที่แกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหนาคณะ
รักษาความสงบแหงชาติที่ 21/2560 เรื่องการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
ขอบังคับเดิม
ขอ 24 คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือนนับแตวัน
สิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท
การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือ
หุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวา 1 ใน 5 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมด จะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แต
ตองระบุเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวยในกรณีนี้ใหคณะกรรมการจัดประชุมผูถือหุน
ภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน
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แกไขเปน
ขอ 24 คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือนนับแตวัน
สิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท
การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือ
หุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอย
กวารอยละ10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ใน
กรณีเชนนี้ คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน 45 วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน
ในกรณีที่คณะกรรมการไมจัดใหมีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถือหุนทั้งหลายซึ่งเขาชื่อ
กันหรือผูถือหุนคนอื่น ๆ รวมกันไดจํานวนหุนตามที่บังคับไวนั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภายใน 45 วันนับแตวันครบกําหนด
ระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาเปนการประชุมผูถือหุนที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตอง
รับผิดชอบคาใชจายอันจําเปนที่เกิดจากการจัดใหมีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนที่เปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนตามวรรคสามครั้งใดจํานวนผูถือหุนซึ่ง
มารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไวในมาตรา 103 ผูถือหุนตามวรรคสามตองรวมกันรับผิดชอบชดใช
คาใชจายที่เกิดจากการจัดใหมีการประชุมในครั้งนั้นใหแกบริษัท
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท ขอ 24.
เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที่แกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหนาคณะ
รักษาความสงบแหงชาติที่ 21/2560 เรื่องการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ดวย
คะแนนเสียง ดังนี้
- เห็นดวยจํานวน 731,781,456 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
- ไมเห็นดวยจํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00
- งดออกเสียงจํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.00
วาระที่ 10 พิจารณาการออกและเสนอขายหุนกูและตราสารหนี้อื่น
คุณธีรวัฒน เกียรติสมภพ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการออกและเสนอขายหุนกูและตราสารหนี้อื่นๆ เพือ่
เพิ่มทางเลือกในการระดมทุนซึ่งจะนํามาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและเปนประโยชนในการบริหารจัดการตนทุนทางการเงิน
ของบริษัท เพื่อนํามาใชในการดําเนินกิจการของบริษัท และ / หรือเพื่อใชในการใหสินเชื่อรถยนต ในสกุลเงินบาทหรือใน
สกุลเงินอื่นในอัตราเทียบเทา ภายในวงเงินกู (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง) ไมเกิน 3,500 ลานบาท โดยใหที่ประชุมผูถือหุนมอบ
อํานาจใหแกคณะกรรมการ และ / หรือบุคคล ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการเปนผูกําหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
และรายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหุนกูและตราสารหนี้อี่น ๆ ในแตละประเภท/แตละชนิดในแตละ
ครั้ง รวมทั้งใหมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ อันจําเปนและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุนกูและตราสารหนี้อื่นๆ
ใหสําเร็จและเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งรวมถึงอํานาจในการแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย การเขา
ทําและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือเอกสารหรือสัญญา
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ การจัดทําและยื่นคําขอและเอกสารตาง ๆ กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวของ เปนตน
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มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูและตราสารหนี้
อื่น ภายในวงเงินกู ( ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ) ไมเกิน 3,500 ลานบาท ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
- เห็นดวยจํานวน 731,781,456 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
- ไมเห็นดวยจํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00
- งดออกเสียงจํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.00
วาระที่ 11

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)

เมื่อไมมีผูเสนอเรื่องอื่นใดหรือมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ อีก นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล ประธานจึงกลาวปด
การประชุมเวลา 14.11 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล)
ประธานกรรมการ

ประวัติกรรมการ
นายวิสูตร

เอี้ยวศิวิกูล

สัญชาติ

:

ไทย

อายุ

:

60 ป

ตําแหนงในคณะกรรมการ บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
:
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
การศึกษา
 ปริญญาตรี สาขาพัฒนาชุมชน สถาบันราชภัฎ นครปฐม
ประวัติการทํางาน
 ม.ค.61 – ปจจุบัน

: กรรมการบริษัท ไมดา ฮอสพิทาลิตี้ กรุป จํากัด (เดิมชื่อ บริษทั เอ็มดับบลิว
เวลเนส แมเนจเมนท จํากัด)
 เม.ย.60 - ปจจุบัน : กรรมการบริษัท รักษาความปลอดภัย ไมดา จํากัด
 ก.ค.58 – ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย ไมดา จํากัด
 พ.ย. 58 – ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพจรัญ จํากัด
 ก.ย.58 – ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็มดี มีเดีย โกลบอล จํากัด
 2558 – ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท ภูเก็ตเบียร (ไทยแลนด) จํากัด
 2557 - ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็มดี อะดรีนาลีน (ประเทศไทย) จํากัด
 พ.ย.56 – ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทรอปปคอล เบฟ เวอรเรจ คอรปอเรชั่น จํากัด
 2556 – ปจจุบัน
: ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด(มหาชน)
 2556 – ปจจุบัน : ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
 2555 – ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด
 2554 – ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมดา ดิเวลลอปเมนท จํากัด
 2552 – ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมดา (ลาว)เชาสินเชื่อ จํากัด
 2552 – ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท แมกซ โฮเทล จํากัด
 2552 – ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมดา แอด จํากัด
 2552 – ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท เดอะรีทรีท หัวหิน จํากัด
 2552 – ปจจุบัน
: กรรมการ บริษัท ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด
: กรรมการ บริษัท ไมดา พร็อพเพอรตี้ จํากัด
 2549 - ปจจุบัน
 2549 – ปจจุบัน
: กรรมการบริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด

นายสรศักดิ์

เอี้ยวศิวิกูล

สัญชาติ

:

ไทย

อายุ

:

54 ป

ตําแหนงในคณะกรรมการ บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
:
กรรมการ
การศึกษา
 ประกาศนียบัตร วิชาชีพ สาขาการบัญชี พณิชยการพระเชตุพน
ประวัติการทํางาน
 ม.ค.61 – ปจจุบัน










พ.ย.58 – ปจจุบัน
พ.ค.58 - ปจจุบัน
2557 - ปจจุบัน
2555 – ปจจุบัน
2552 – ปจจุบัน
2552 – ปจจุบัน
2549 – ปจจุบัน
2549 – ปจจุบัน
2545 – ปจจุบัน

: กรรมการบริษัท ไมดา ฮอสพิทาลิตี้ กรุป จํากัด
(เดิมชื่อ บริษัท เอ็มดับบลิว เวลเนส แมเนจเมนท จํากัด)
: กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพจรัญ จํากัด
: กรรมการ บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
: กรรมการ บริษัท เอ็มดี อะดีนาลีน (ประเทศไทย ) จํากัด
: กรรมการ บริษัท ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด
: กรรมการ บริษัท แมกซ โฮเทล จํากัด
: กรรมการ บริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จํากัด
: กรรมการ บริษัท ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด
: กรรมการ บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
: กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล
สัญชาติ

:

ไทย

อายุ

:

57 ป

ตําแหนงในคณะกรรมการ บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
:
กรรมการ
การศึกษา
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาบริหารธุรกิจและการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม
ประวัติการทํางาน
 เม.ย.60 - ปจจุบัน :
 พ.ย.58 – ปจจุบัน :
 2559 – ปจจุบัน :
 2558 – ปจจุบัน :
 2558 – ปจจุบัน :
 2558 – ปจจุบัน :
 2556 – ปจจุบัน :
 2556 – ปจจุบัน :
 2556 – ปจจุบัน :
 2556 – ปจจุบัน :
 2556 – ปจจุบัน :
 2556 – ปจจุบัน :
 2556 - ปจจุบัน :
 2556 - ปจจุบัน :
 2555 - ปจจุบัน :
 2547 - ปจจุบัน :

กรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัย ไมดา จํากัด
กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพจรัญ จํากัด
กรรมการ บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ภูเก็ตเบียร (ไทยแลนด) จํากัด
กรรมการ บริษัท เอ็มดี อะดรีนาลีน (ประเทศไทย) จํากัด
กรรมการ บริษัท เอ็มดี มีเดีย โกลบอล จํากัด
กรรมการ บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จํากัด
กรรมการ บริษัท ไมดา โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด
กรรมการ บริษัท แมกซ โฮเทล จํากัด
กรรมการ บริษัท เดอะรีทรีท หัวหิน จํากัด
กรรมการ บริษัท ไมดา ดิเวลลอปเมนท จํากัด
กรรมการ บริษัท ไมดา เอเจนซี่ แอนด ดิเวลลอปเมนท จํากัด
กรรมการ บริษัท ไมดา พร็อพเพอรตี้
กรรมการ บริษัท ทรอปปคอล เบฟ เวอรเรจ คอรเปเรชั่น จํากัด
กรรมการ บริษัท ไมดา แอด จํากัด
กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

นางสาวพิณนภา งานสุจริต
สัญชาติ

:

ไทย

อายุ

:

50 ป

ตําแหนงในคณะกรรมการ บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
:
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
การศึกษา
 ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร
ประวัติการทํางาน
 พ.ค.58 – ปจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
 2551 – 2556
: กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรีน รีซอรสเซส จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อบริษัท ไมดา-เมดดาลิสต เอ็นเธอรเทนเมนต จํากัด (มหาชน))

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 2562 ในวันศุกรที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรม ไมดา ดอนเมือง แอรพอรต กรุงเทพ เลขที่ 99/401-486
แจงวัฒนะ 10 แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
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 2019 is scheduled to be held on Friday 26th April 2019 at 13.30 hrs. at Mida Hotel Don Mueang Airport
Bangkok 99/401 - 486 Chaeng Wattana 10, Thungsonghong, Laksi, 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 51
ป อยูบา นเลขที่ 568/8 ถนน พระรามที่ 4 Name Mr Kiattiporn Sirichaisakul
Age 51
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 50 ป อยูบ านเลขที่
88 ถนน
Name Miss Pinnapa Ngansujartit
Age 50 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 2562 ในวันศุกรที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรม ไมดา ดอนเมือง แอรพอรต กรุงเทพ เลขที่ 99/401-486 แจงวัฒนะ
10 แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไป 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 2019 is scheduled to be held on Friday 26th April 2019 at 13.30 hrs. at Mida Hotel Don Mueang Airport Bangkok 99/401 486 Chaeng Wattana 10 , Thungsonghong, Laksi, 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 2561
Agenda No. 1
To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2018
 (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

พิจารณารับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการ
To consider and acknowledge the 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 2561
To consider and approve the audited financial statement of the Company as at 31 December 2018

 (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 ดจายเงินปนผลและการจัดสรรเงินกําไรเพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมายประจําป 2561
To consider approval no dividend payment and profit allocation for legal reserve from the
annual operation of the Company as of 2018.

 (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

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

 (ก) ใหผรู ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ 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

 การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
To elect each Director individually
.

ชือ่ กรรมการ
Name of Director:
 เห็นดวย
Approve

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

แบบ ข.
Form B

ชือ่ กรรมการ
Name of Director:
 เห็นดวย
Approve

.
 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ
Name of Director:
 เห็นดวย
Approve

.
 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

ชือ่ กรรมการ
Name of Director:
 เห็นดวย
Approve

.
 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

ชือ่ กรรมการ
Name of Director:
 เห็นดวย
Approve
วาระที 6
Agenda No. 6

.
 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2562
To consider and approve the remuneration of Directors for the year 2019

 (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 7
Agenda No. 7

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

พิจารณาแตงตั้งผูส อบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2562
To consider the appointment of auditor(s) and determine the audit fees for the year 2019

 (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

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

แบบ ข.
Form B

วาระที่ 9
Agenda No. 9

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
นั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถอื 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 2562 ใน วันศุกรที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรม ไมดา ดอนเมือง แอรพอรต กรุงเทพ
เลขที่ 99/401-486 แจงวัฒนะ 10 แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อนื่ ดวย
For the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019 on is scheduled to be held on Friday 26th April 2019 at 13.30
hrs. at Mida Hotel Don Mueang Airport Bangkok 99/401 - 486 Chaeng Wattana 10, Thungsonghong, Laksi, 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 2562

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 2019
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.

