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วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565  เวลา 13.30 น. 
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บรษิทั ไมดา้ลสิซิง่ จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ 

48/1-5  ซอยแจงวฒันะ 14 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรงุเทพฯ 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 
 

 

              วันที่ 12 เมษายน   2565 
 
เร่ือง      ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 
เรียน     ทานผูถือหุน 
ส่ิงที่สงมาดวย  1.    สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 

2. รายงานประจําป 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร (QR Code) (กรณีผูถือหุนมีความประสงคจะขอเปนเอกสารให
แจงความจํานงมายังบริษัทฯ) 

3. เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 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) เลขท่ี  267 ถนนจรัญสนิทวงศ 
แขวงบางออ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 
 
วาระที่ 1        พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 
 ความเห็นคณะกรรมการ  พิจารณาแลวเห็นวารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 เม่ือวันที่ 28 เมษายน  
                     2564 ไดมีการบันทึกรายงานไวอยางถูกตอง จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนรับรองรายงานการประชุม 
                     ดังกลาว (ส่ิงที่สงมาดวย 1) 
                      การลงมติ   วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน       โดย

ไมนับผูงดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน 
 
วาระที่  2    พิจารณารับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการ 

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2564 ใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ    
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําป (ส่ิงที่สงมาดวย 2) 
การลงมติ วาระเปนการแจงเพื่อทราบ จึงไมมีการลงมติในวาระน้ี 

 
วาระที่  3      พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีประจําปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรอนุมัติงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
       2564 ซึ่งผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ และผานการตรวจสอบและรับรองจาก 
       ผูสอบบัญชีแลว โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2564 สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
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    งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หนวย:ลานบาท งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
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

  
โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยูในงบการเงินในรายงานประจําป 2564 ของบริษัท ฯ ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอม                
หนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้ 

                      การลงมติ   วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน       
โดยไมนับผูงดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน 

 
วาระที่ 4       พิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผลประจําป 2564 

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรอนุมัติงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําป 2564   
       การลงมติ   วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม 

                     นับผูงดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน 
 

วาระที่ 5       พิจารณาอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 

     วาระที่ 5.1   พิจารณาอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 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   วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
        ลงคะแนน 

      วาระที่ 5.2   พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพ่ือใหสอดคลองกับการ 
                                  เพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษัท ฯ 
                      ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4. ของบริษัทเพื่อใหสอดคลองกับ

การเพิ่มทุนจดทะเบียนขอความดังนี้ 
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“ขอ 4 ทุนจดทะเบียนจํานวน: 665,498,289 บาท (หกรอยหกสิบหาลานส่ีแสนเกาหม่ืน
แปดพันสองรอยแปดสิบเกาบาท)  

แบงออกเปน: 1,330,996,578 (หนึ่งพันสามรอยสามสิบลานเกาแสน
เกาหม่ืนหกพันหารอยเจ็ดสิบแปด) หุน 

มูลคาหุนละ: 0.50 (หาสิบสตางค) บาท 
โดยแบงออกเปนหุนสามัญ: 1,330,996,578 (หนึ่งพันสามรอยสามสิบลานเกาแสน

เกาหม่ืนหกพันหารอยเจ็ดสิบแปด) หุน 
หุนบุริมสิทธิ : “ -ไมมี- ”  

        
        การลงมติ   วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
        ลงคะแนน 

 
  วาระที่ 5.3   พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรอนุมัติจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฯ จํานวนไมเกิน 266,199,315 หุน        
มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท ดังกลาวเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของ
บริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ในอัตราสวนการจัดสรรหุนสามัญ 4 หุนตอใบสําคัญแสดงสิทธิฯ         
1 หนวย  

และอนุมัติใหคณะกรรมการ และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมาย มีอํานาจลงนาม                 
เอกสารคําขออนุญาตตางๆ และหลักฐานที่จําเปนและเกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว ซึ่งรวมถึงการ                 
ติดตอ และการย่ืนคําขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกลาวตอหนวยงานราชการหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ และการ                 
นําหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และมีอํานาจในการดําเนินการอื่นใดอันจําเปนและ 

                      สมควรเก่ียวกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว    
        การลงมติ   วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
        ลงคะแนน 
 

       วาระที่ 5.4 พิจารณาอนุมัติออกใบสําคัญสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ฯ เพ่ือจัดสรรใหแกผูถือ 
                                 หุนเดิมของบริษัท 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ คร้ังที่ 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) กําหนดเง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ อันจําเปนและสมควรเก่ียวเนื่องกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เชน 
ระยะเวลาในการใชสิทธิ (2) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตตางๆ และหลักฐานที่จําเปนและเก่ียวของกับการออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงการติดตอและการย่ืนคําขออนุญาต คําขอผอนผัน เอกสารและหลักฐานดังกลาวตอ         
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หนวยงานราชการหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และการนําใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เขาจด         
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และ (3) มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ตามที่จําเปนและสมควรเก่ียวเน่ืองกับการออก         
และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ 

   นอกจากนี้คณะกรรมการของบริษัท ฯ ไดกําหนดวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับการจัดสรร         
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฯ คร้ังที่ 3 (ML-W3) ในวันที่ 21 มีนาคม 2565 (Record Date) 

        การลงมติ   วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
         ลงคะแนน 

   
วาระที่ 6   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระกลับเขา
ดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อกรรมการท้ัง 5 คน ดังตอไปนี้ 

1. นายสมศักด์ิ ศักด์ิสุธาพร   2. นางสาวรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย 
3. นางสาวทิพวรรณ เอี้ยวศิวิกูล   4. พลโทฉลอง สนใจ 
5.    นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล 

 
สําหรับปนี้มีกรรมการอิสระครบวาระการดํารงตําแหนงจนถึงวาระนี้จํานวน 1 ทานไดดํารงตําแหนงจนถึงวาระน้ีเกิน 9 ป
ติดตอกันไดแก นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการอีกหนึ่งวาระน้ันมีคุณสมบัติที่จะดํารง
ตําแหนงกรรมการอิสระตามหลักเกณฑที่บริษัทฯกําหนด บริษัทฯยังตองการกรรมการอิสระ ที่มีวิสัยทัศน มีความรู 
ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญ อุทิศเวลา และมีความเขาใจในธุรกิจของบริษัทฯเปนอยางดี ตลอดจนปฏิบัติหนาที่มี
ความคิดเห็นเปนอิสระไดอยางเต็มที่ จึงเห็นควรใหตอวาระการดํารงตําแหนงไปอีกวาระหน่ึง 

   การลงมติ   วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน         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   วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของผูถือหุนซึ่งมาประชุม (ตามพระราช        
บัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90) 
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วาระที่ 8     พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2565       
  ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรแตงต้ัง นายสมคิด เตียตระกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือนางสาว

กัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาลย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือ นางสาวอมรจิต เบาหลอเพชร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขท่ี 10853 หรือ นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 9919 หรือนางสาวลักษมี  ดีตระกูล
วัฒนผล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 หรือนางสาวเกษณี สระทองพูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262 แหงบริษัท 
แกรนท ธอนตัน จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกําหนดคาสอบบัญชีรายปและไตรมาส รวมเปนเงิน 1,510,000 
บาท (หนึ่งลานหาแสนหนึ่งหม่ืนบาทถวน ) 

 

(หนวย : บาท) 
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 

 
การลงมติ   วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน        
โดยไมนับผูงดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน 

 
วาระที่ 9    พิจารณาการออกและเสนอขายหุนกูและตราสารหนี้อ่ืน 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูและตราสารหนี้อื่นๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการ     
ระดมทุน ซึ่งจะนํามาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและเปนประโยชนในการบริหารจัดการตนทุนทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อ
นํามาใชในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ และ/หรือเพื่อใชในการใหสินเช่ือรถยนต ในสกุลเงินบาทหรือในสกุลเงินอื่นใน
อัตราเทียบเทา ภายในวงเงินกู (ณ ขณะใดขณะหน่ึง) ไมเกิน 3,500 ลานบาท โดยใหที่ประชุมผูถือหุนมอบอํานาจใหแก 
คณะกรรมการ และ/หรือบุคคล ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการเปนผูกําหนดหรือเปล่ียนแปลงเงื่อนไขและ
รายละเอียดตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการออกและเสนอขายหุนกูและตราสารหนี้อื่น ๆ ในแตละประเภท/แตละชนิดในแตละคร้ัง 
รวมทั้งใหมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ อันจําเปนและเก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุนกูและตราสารหนี้อื่น ๆ ให
สําเร็จและเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งรวมถึงอํานาจในการแตงต้ังผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย  การเขา
ทําและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement  Agreement และ/หรือเอกสารหรือสัญญา
อื่น ๆ ที่เก่ียวของ การจัดทําและย่ืนคําขอและเอกสารตาง ๆ กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย หนวยงานราชการที่เก่ียวของ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เก่ียวของ เปนตน 

     การลงมติ   วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง     
ลงคะแนน 
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วาระที่ 10   พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี)        
 
         บริษัทฯ กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ในวันที่           21 

มีนาคม 2565 (Record Date) 
       
         จึงเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวขางตน ทั้งนี้บริษัทฯ ไดแนบ

แบบหนังสือมอบฉันทะพรอมเสนอชื่อ  นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล หรือ นางสาวพิณนภา งานสุจริต กรรมการตรวจสอบ 
เปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได  โดยขอใหผูถือหุนกรอกขอความและนําสง
หนังสือมอบฉันทะที่ลงลายมือชื่อแลวมาที่ “นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล” หรือ  “นางสาวพิณนภา งานสุจริต”  บริษัท ไมดา 
ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 48/1-5  ซอยแจงวัฒนะ  14  ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี  กรุงเทพมหานคร 
10210 กอนวันประชุม      

 
           ผูถือหุนทานใดประสงคแตงต้ังบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมนี้  โปรดกรอก

ขอความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแนบ  การมอบฉันทะดังกลาวตองนําสงมายังกรรมการบริษัทฯ กอน
เร่ิมการประชุม 

 
 
 
                                          ขอแสดงความนับถือ 

                โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
                                                                                                
     

                  (นายวิสูตร     เอี้ยวศิวิกูล) 
                                   ประธานกรรมการ 
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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 
ของ 

บริษัท  ไมดา ลสิซ่ิง จาํกดั (มหาชน)  
 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 
 ประชุมเม่ือวันพุธที่  28 เมษายน  2564  เวลา 13.30  น.  ณ บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) (บริษัทแม) 
เลขท่ี 267 ถนนจรัญสนิทวงศ  แขวงบางออ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร   
รายนามกรรมการที่เขารวมประชุม 

1. นายวิสูตร  เอี้ยวศิวิกูล   ประธานกรรมการ  
2. นายสมศักด์ิ  ศักด์ิสุธาพร   กรรมการ 
3. นางสาวรุงระวี  เอี่ยมพงษไพฑูรย  กรรมการ 
4. นายสรศักด์ิ เอี้ยวศิวิกูล                                 กรรมการ 
5. นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล   กรรมการ 
6. นางสาวทิพวรรณ เอี้ยวศิวิกูล               กรรมการ 
7. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล                               กรรมการตรวจสอบ  
8. นายธีรวัฒน เกียรติสมภพ                             กรรมการผูจัดการ   

รายนามกรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม 
1. พลตํารวจโทฉลอง สนใจ                           ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นางสาวพิณนภา งานสุจริต                       กรรมการตรวจสอบ              

    
เริ่มประชุมเวลา  13.30 น   

พิธีกรกลาวตอนรับผูถือหุน ผูรับมอบฉันทะ ตัวแทนผูถือหุนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ,ผูตรวจสอบบัญชี และ
แจงตอที่ประชุมทราบวามีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง และมอบฉันทะใหผูอื่นมาประชุมแทน รวม 29 ราย นับจํานวนหุน
รวมกันทั้งส้ิน 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 กรรมการผูจัดการ       
เปนผูดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 

คุณธีรวัฒน เกียรติสมภพ  ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ซึ่ง 
ประชุมเม่ือวันที่ 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  พิจารณาเรื่องรบัทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการ  

คุณธีรวัฒน เกียรติสมภพ  ขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานประจําป 2563 ของบริษัทฯ ซึ่งไดรับความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามรายละเอียดซึ่งปรากฏในรายงานประจําปที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญ
ประชุมแลว   
    วาระนี้เปนวาระเพื่อรับทราบ จึงไมมีการลงคะแนนเสียง 
 
วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีประจําปส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

คุณธีรวัฒน เกียรติสมภพ ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีประจําป 
2563 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  
 มติที่ประชุม  ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันท อนุมัติงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชี 
ประจําป 2563 ส้ินสุดวันที่ 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  โดยบริษัทฯกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิ
ไดรับเงินปนผล ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 (Record Date)  และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 19 พฤษภาคม  2564 
   มติที่ประชุม  ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 
2563  ในอัตราหุนละ 0.05 บาท ซึ่งเปนการจายปนผลจากกําไรสุทธิประจําป 2563  โดยบริษัทฯกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มี
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 ขอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกจากตําแหนง 
ตามวาระ โดยมีรายละเอียดประวัติของกรรมการซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลวรายช่ือกรรมการทั้ง 4 
ทานมี ดังนี้  
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1. นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล   2. นายสรศักด์ิ เอี้ยวศิวิกูล 
3. นายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล   4. นางสาวพิณนภา งานสุจริต 

 ซึ่งกรรมการทั้ง 4 ทานดังกลาว เปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถอันเปนประโยชนตอการดําเนินงานของ 
บริษัทตอไป เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการท้ัง 4 ทานที่ออกตามวาระในขางตน กลับเขา
ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตามเดิมอีกวาระหน่ึง 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกจาก 
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)   นายสรศักด์ิ 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 
(หนึ่งลานสองแสนแปดหม่ืนบาทถวน)  

 
 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 ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแตงต้ังแตงต้ัง นายสมคิด เตียตระกูล ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือนายนรินทร จูระมงคล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 8593  หรือนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน
ชัชวาลย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549  หรือ นางสาวศรัณญา  อัครมหาพาณิชย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919
หรือ นางสาวอมรจิต เบาหลอเพชร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 10853 หรือนางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตเลขท่ี 9056 แหงบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยกําหนดคาสอบบัญชีรายป และ
ไตรมาส รวมเปนเงิน 1,510,000 บาท (หนึ่งลานหาแสนหนึ่งหม่ืนบาทถวน) 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแตงต้ังแตงต้ัง  นายสมคิด เตียตระกูล ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือนายนรินทร จูระมงคล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593  หรือนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน
ชัชวาลย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือ นายธีรศักด์ิ ฉ่ัวศรีสกุล ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 6624 หรือ นางสาว
ศรัณญา อัครมหาพาณิชย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 หรือ นางสาวอมรจิต เบาหลอเพชร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขท่ี 10853 หรือนางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 แหงบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด
เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยกําหนดคาสอบบัญชีรายปและไตรมาส รวมเปนเงิน 1,510,000 บาท (หนึ่งลานหาแสนหนึ่ง
หม่ืนบาทถวน) ดวยคะแนนเสียงดังนี้  

- เห็นดวยจํานวน    668,487,446  เสียง คิดเปนรอยละ    100.00  
- ไมเห็นดวยจํานวน         0 เสียง คิดเปนรอยละ        0.00 

  - งดออกเสียงจํานวน         0 เสียง คิดเปนรอยละ       0.00 
 

วาระที่ 8   พิจารณาการออกและเสนอขายหุนกูและตราสารหนี้อ่ืน 
    คุณธีรวัฒน เกียรติสมภพ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการออกและเสนอขายหุนกูและตราสารหนี้อื่นๆ เพื่อ

เพิ่มทางเลือกในการระดมทุนซึ่งจะนํามาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและเปนประโยชนในการบริหารจัดการตนทุนทางการเงิน
ของบริษัท เพื่อนํามาใชในการดําเนินกิจการของบริษัท และ/หรือเพื่อใชในการใหสินเช่ือรถยนต ในสกุลเงินบาทหรือในสกุล
เงินอื่นในอัตราเทียบเทา ภายในวงเงินกู (ณ ขณะใดขณะหน่ึง) ไมเกิน 3,500 ลานบาท  โดยใหที่ประชุมผูถือหุนมอบอํานาจ
ใหแกคณะกรรมการ และ/หรือบุคคล ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการเปนผูกําหนดหรือเปล่ียนแปลงเงื่อนไขและ
รายละเอียดตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการออกและเสนอขายหุนกูและตราสารหนี้อื่น ๆ ในแตละประเภท/แตละชนิดในแตละคร้ัง 
รวมทั้งใหมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ อันจําเปนและเก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุนกูและตราสารหนี้อื่นๆ ให
สําเร็จและเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งรวมถึงอํานาจในการแตงต้ังผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย การเขาทํา
และลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement  Agreement และ/หรือเอกสารหรือสัญญาอื่น ๆ 
ที่เก่ียวของ การจัดทําและย่ืนคําขอและเอกสารตาง ๆ กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
หนวยงานราชการที่เก่ียวของ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เก่ียวของ เปนตน 

 มติที่ประชุม   ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูและตราสารหนี้อื่น 
ภายในวงเงินกู ( ณ ขณะใดขณะหน่ึง ) 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 



  บรษิทั ไมดา้ ลสิซิง่ จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ 
      48/1-5  ซอยแจงวัฒนะ 14 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศพัท 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    พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถามี)        
     ผูถือหุน สอบถามเร่ืองที่บริษัทจัดสินเช่ือรถยนตมือสองใหเต็นทรถ มีการใหสินเช่ือรถปายแดงดวยหรือไม 
                   คุณธีรวัฒน เกียรติสมภพ บริษัทปลอยสินเช่ือเฉพาะสินเช่ือรถยนตมือสอง ถาเปนรถยนตใหมจะปลอย
เฉพาะรถแท็กซี่โดยปลอยสินเช่ือพรอมจัดไฟแนนซกับบริษัท 
      ผูถือหุน บริษัทมีสินเช่ือสวนบุคคลดวยหรือไม 
      คุณธีรวัฒน เกียรติสมภพ  บริษัทมีการปลอยสินเช่ือสวนบุคคล  
      ผูถือหุน สินเชื่อประเภทเงินทุนหมุนเวียนใหกับผูประกอบการเต็นทรถยนตมือสอง มีปริมาณมากหรือไม 
อัตราดอกเบ้ียที่คิดเม่ือเทียบกับสถาบันการเงินจะสูงกวาหรือไม 
  คุณธีรวัฒน เกียรติสมภพ   สินเช่ือฟอรแพลนท่ีบริษัทปลอยใหกับเต็นทรถปริมาณไมสูงมาก และอัตรา
ดอกเบี้ยสูงกวาเม่ือเทียบกับสถาบันการเงิน 
  ผูถือหุน สอบถามจากสถานการณ การแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ เขามาชวยเหลือลูกคาที่ไดรับ
ผลกระทบจากการแพรระบาดโควิด-19 เพื่อบรรเทาความเดือดรอนอยางไรบาง 
  คุณธีรวัฒน เกียรติสมภพ   บริษัทฯ มีนโยบายชวยเหลือลูกหนี้ในการพักชําระใหกับลูกหนี้ที่ไดรับผลกระทบ 
และ กรณีลูกหนี้ผอนชําระหนี้มาเกินคร่ึงของสัญญา จะมีการปลอยสินเช่ือใหเพิ่มเติมเพื่อเสริมสภาพคลองใหกับลูกคาที่
ไดรับผลกระทบจากสถานการณโควิด-19 
  ผูถือหุน  การที่พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยพ.ศ.2564 มีผลบังคับต้ังแต
วันที่ 16 เมษายน 2564 เปนตนไป ในสวนของการลดอัตราดอกเบ้ีย ขอสอบถามวาบริษัท ฯ ไดรับผลกระทบอยางไรและ
ไดรับอานิสงฆตอลูกคาอยางไรบาง 
  คุณธีรวัฒน เกียรติสมภพ   บริษัท ฯ ไมไดปลอยสินเช่ือเพื่ออยูอาศัย จึงไดรับผลกระทบในระดับตํ่า  
 
      
 เม่ือไมมีผูเสนอเร่ืองอื่นใดหรือมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ อีก นายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล ประธานจึงกลาวปดการ
ประชุมเวลา 14.00 น. 
  
  
              จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
                                                        ขอแสดงความนับถือ 
                                                                                                                    
                                                                              
                                                           ( นายวิสูตร  เอี้ยวศิวิกูล) 
                                                                      ประธานกรรมการ 



เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5.1 
 พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เพ่ือจัดสรรใหแกผูถือ
หุนเดิมของบริษัทฯ 
 เนื่องดวยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีความประสงคที่จะออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ (“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ”) จํานวน 266,199,315 หนวย เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวน
การถือหุน (Rights Offering) ในอัตราสวนหุนสามัญ 4 หุนตอใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 1 หนวย ทั้งนี้หากมีเศษของใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ เกิดขึ้นจากการคํานวณ ใหปดเศษดังกลาวทิ้งโดยมีราคาเสนอขายตอหนวยเทากับ 0 (ศูนย) บาท 
 โดยรายละเอียดสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ มีดังนี้ 
ประเภทของใบสําคัญแสดงสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 3 

(“ใบสําคัญแสดงสิทธิ ” หรือ “ML-W3”) 
ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ ชนิดระบุชื่อผูถือและสามารถโอนเปล่ียนมือได 
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 ซึ่งมีรายช่ือ ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุน (Record Date )  

ที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรและเสนอขายใบสําคัญสิทธิ ในวันที่ 21 มีนาคม 2565 ในอัตรา 4 หุน
สามัญเดิมตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษหุนใหปดทิ้ง 

อัตราการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน (อาจเปล่ียนแปลงในภายหลังตาม
เงื่อนไขการปรับสิทธิ) 

ราคาการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ  3.00 บาทตอ 1 หุนสามัญ (อาจเปล่ียนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) 
วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ การออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ML-W3 ในกรณีนี้ เปนการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหผูถือหุนเดิม

ตามสัดสวนการถือหุน ถือวาไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) แลว และใหบริษัทที่ไดรับอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลักการ
อนุญาต  ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ กําหนดไวใน  หมวด  2 ของประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.34/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนที่ออกใหมและหุนที่ออกใหมเพื่อรองรับสําคัญแสดงสิทธิ
ฉบับประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2551 

ระยะเวลาและเงื่อนไขการใชสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไดในวันทําการสุดทายของ 
เดือนมิถุนายนและธันวาคม ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ โดยสามารถเร่ิมใชสิทธิคร้ัง
แรกได ในเดือนธันวาคม 2565 และวันใชสิทธิคร้ังสุดทาย คือ วันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุ
ครบ 2 ป โดยบริษัทฯ จะระบุระยะเวลาการใชสิทธิและกําหนดการใชสิทธิที่แนนอนใน
ขอกําหนดสิทธิของ บริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใชสิทธิตรงกับวันหยุดทําการของบริษัทฯ หรือ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใหเล่ือนวันใชสิทธิดังกลาวเปนวันทําการสุดทายกอนหนาวัน
ใชสิทธิดังกลาว  



ระยะเวลาการแจงความจํานงใน
การใชสิทธิ 
 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ ML –W3 ประสงคจะใชสิทธิ ML-W3 ในการซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ จะตองแจงความจํานงในการใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ระหวางเวลา 9.00 น.ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทําการกอนวันกําหนดการใชสิทธิใน
แตละคร้ัง ยกเวนการแสดงความจํานงในการใชสิทธิคร้ังสุดทาย ใหแสดงความจํานงในการใช
สิทธิ ระหวางเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วันกอนวันกําหนดการใชสิทธิ
คร้ังสุดทาย 

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะนําใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพย
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ตลาดรองของหุนสามัญที่เกิดจาก
การใชสิทธิแปลงสภาพ 

บริษัทฯ จะนําหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ เขาจดทะเบียนเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ขอกําหนดกรณีที่มีใบสําคัญแสดง
สิทธิเหลืออยู 

บริษัทฯ จะดําเนินการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยูทั้งจํานวน 

ผลกระทบตอผูถือหุน ในกรณีที่มีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ML-W3 ครบทั้งจํานวน ผูถือหุนอาจไดรับ
ผลกระทบดังนี้ 
 
1. การลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution)  
หากมีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญครบตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และผูใชสิทธิไมใชผูถือ
หุนของบริษัทฯ จะทําใหสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิมลดลง โดยคํานวณจากสูตร
ดังตอไปนี้ 
Control Dilution     =     จํานวนหุนสามัญที่จัดสรรไวเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ / 

(จํานวนหุนที่ชําระแลวทั้งหมด + จํานวนหุนสามัญที่จัดสรรไวเพื่อ
รองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ) 

                                  =                               266,199,315  
                                                     1,064,797,263 + 266,199,315  

                              =      รอยละ 20.00 
2. ผลกระทบตอราคาตลาดของหุน (Price Dilution)  
การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ไมมีผลกระทบตอราคาหุน (Price 
Dilution) เนื่องจากราคาการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งเทากับ 3.00 บาทตอหุนสูง
กวาราคาตลาดกอนการเสนอขายซ่ึงเทากับ 1.42 บาทตอหุน โดยราคาตลาดกอนการเสนอ
ขายเปนราคาถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญของบริษัทฯ ที่ทําการซื้อขายในตลาด
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
ขายคร้ังนี้)  
= 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
รองรับการเปล่ียนแปลงการใชสิทธิ 

เม่ือมีการดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิและ/หรืออัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ 
ตามที่กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งเปนเหตุการณที่ 
กําหนดไวในขอ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เร่ือง การ 
ขออนุญาตและการอนุญาตให เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนที่ออกใหมและหุนที่ 
ออกใหมเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ (รวมทั้งที่แกไขเพิ่มเติม) 

การปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ ราคาการใชสิทธิและ/หรืออัตราการใชสิทธิในการซ้ือหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิอาจ
เปล่ียนแปลงไดตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิในกรณีที่มีเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง
ดังตอไปนี้เกิดขึ้นทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรักษาผลประโยชนตอบแทนของผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิไมใหดอยไปกวาเดิม 
1. เม่ือบริษัทฯ เปล่ียนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนบริษัทฯ อันเปนผลมาจากการรวมหรือการ
แบงแยกหุนที่ไดออกแลวของบริษัทฯ 

2. เม่ือบริษัทฯ จายปนผลทั้งหมดหรือบางสวนเปนหุนใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ 
3. เม่ือบริษัทฯ เสนอขายหุนที่ออกใหมใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือประชาชนท่ัวไปในราคาท่ีตํ่า
กวารอยละ 90 ของราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ 

4. เม่ือบริษัทฯ เสนอขายหุนกูแปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกใหมโดยกําหนดราคา
หรือคํานวณราคาของหุนที่ออกใหม เพื่อรองรับหุนกูแปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาวตํ่ากวารอยละ 90 ของราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ 

5. เม่ือบริษัทฯ จายปนผลเปนเงินซึ่งเกินกวาอัตราท่ีระบุไวในขอกําหนดสิทธิ 
6. เม่ือมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ขอ 1 ถึง 5 ที่ทําใหผลประโยชนตอบแทนใด ๆ ที่ผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิจะไดรับเม่ือมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดอยไปกวาเดิม 

    ทั้งนี้บริษัทฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/
หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร เปนผู
พิจารณากําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับการปรับหรือการเปล่ียนแปลง
ราคาใชสิทธิและ/หรืออัตราการใชสิทธิ 



เงื่อนไขอื่นๆ ทั้งนี้ มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร มีอํานาจพิจารณากําหนดและ
แกไขเปล่ียนแปลงขอกําหนดเง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวของกับใบสําคัญแสดงสิทธิที่
จะซ้ือหุนสามัญ ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเก่ียวกับการออกและการจัดสรร และการใชสิทธิแปลง
สภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญ การเขาทํา เจรจา ตกลง และลงนามในเอกสาร
และสัญญาตาง ๆ ที่เก่ียวของ การจัดทําและย่ืนคําขอและเอกสารตาง ๆ ตอ สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เก่ียวของ ซึ่ง
รวมถึงการนําใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย รวมทั้งดําเนินการใด ๆ อันจําเปนและสมควรเก่ียวกับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือ
หุนสามัญ การออกและการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญดังกลาว และการนํา
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ให
สําเร็จลุลวงและเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย จํากัด (ประเทศไทย) 
 

 ดังนั้น จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหบริษัทฯ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ 
ตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) และอนุมัติใหคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได
มอบหมาย มีอํานาจในการ (1) กําหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ อันจําเปนและสมควรเก่ียวเนื่องกับการออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ เชน ระยะเวลาในการใชสิทธิ (2) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตตางๆ และหลักฐานที่จําเปนและเก่ียวของกับ
การออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงการติดตอและการยื่นคําขออนุญาต คําขอผอนผัน เอกสารและหลักฐานดังกลาว
ตอหนวยงานราชการหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และการนําใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และ (3) มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ตามที่จําเปนและสมควรเก่ียวเน่ืองกับการออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ 
 จึงขอเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังกลาวขางตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท  ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

วันที่  7 มีนาคม  2565 
 

ขาพเจา บริษัท  ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 6/2565 เม่ือ
วันที่ 7 มีนาคม 2565 เก่ียวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังตอไปนี้ 
1. การเพ่ิมทุน 

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 

 
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 

(หุนเดิม:หุนใหม) 
ราคาขายตอหุน 

(บาท) 
วันเวลาจองซ้ือและ
ชําระเงินคาหุน 

หมายเหตุ 

เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯที่ออกและเสนอขายใหแก
ผูถือหุนเดิมของบริษัท ฯ ตามสัดสวน
การถือหุน (Right Offering)  

266,199,315 โปรดดูหมายเหตุ 
ขอ 1 

- โปรดดูหมายเหตุ 
ขอ 3 

- 

หมายเหตุ  
(1) บริษัทฯ จะออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ”) จํานวน 

266,199,315 หนวย โดยบริษัทฯ จะจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน 
(Rights Offering) ในอัตราสวนหุนสามัญ 4 หุนตอใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 1 หนวย โดยหากมีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
เกิดขึ้นจากการคํานวณ ใหปดเศษดังกลาวทิ้ง โดยมีราคาเสนอขายตอหนวยเทากับ 0 (ศูนย) บาท  

(2) คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมาย มีอํานาจลงนามในเอกสารคําขอ
อนุญาตตางๆ และหลักฐานที่จําเปนและเก่ียวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว ซึ่งรวมถึงการติดตอ และการ
ย่ืนคําขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกลาวตอหนวยงานราชการหรือหนวยงานที่เก่ียวของ และการนําหุนสามัญเพิ่ม 

การเพิ่มทุน ประเภทหุน จํานวนหุน มูลคาที่ตราไว(บาทตอหุน) รวม(บาท) 

� แบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงิน หุนสามัญ 266,199,315 0.50 133,099,657.50 

� แบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate)         -          -                   -          - 



ทุนของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และมีอํานาจในการดําเนินการอื่นใดอันจําเปนและสมควรเก่ียวกับ
การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว     

   (3) คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมาย มีอํานาจในการ (1)กําหนดเงื่อนไข 
และรายละเอียดอื่นๆ อันจําเปนและสมควรเก่ียวเน่ืองกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เชน ระยะเวลาในการใชสิทธิ  (2) 
ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตตางๆ และหลักฐานที่จําเปนและเก่ียวของกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงการ
ติดตอและการย่ืนคําขออนุญาต คําขอผอนผัน เอกสารและหลักฐานดังกลาวตอหนวยงานราชการหรือหนวยงานที่
เก่ียวของกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และการนําใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และ (3) 
มีอานาจในการดําเนินการใดๆ ตามที่จําเปนและสมควรเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ 

 
2.2 การดําเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุน  
  ในกรณีที่มีเศษของหุน ใหปดเศษของหุนดังกลาวทิ้ง  
2.3 จํานวนหุนคงเหลือที่ยังมิไดจัดสรร  

 -ไมมี- 
 

3. กําหนดวันประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน 
บริษัทฯ กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 ณ บริษัท ไมดา แอสเซ็ท 

จํากัด (มหาชน) (บริษัทแม) เลขท่ี 267 ถนนจรัญสนิทวงศ  แขวงบางออ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เวลา 13.30 น. 
โดยกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป2565 ในวันที่ 21 มีนาคม  2565 
(Record Date) 

  
 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุนตอหนวยงานราชการที่เก่ียวของ และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถามี)  

4.1 บริษัทจะดําเนินการย่ืนขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวของบริษัท ตลอดจนการแกไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

4.2 บริษัทจะดําเนินการขออนุญาตตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพ่ือนําใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน
สามัญที่ออกและจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม (ML-W3) และหุนสามัญที่ออกใหมที่เกิดจากการใชสิทธิตาม ML-
W3 เขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนและทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตอไป 

 
 5. วัตถุประสงคของการเพิ่มทุน และการใชเงินทุนในสวนท่ีเพิ่ม  

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 
บริษัทอาจพิจารณาจายเงินปนผลแตกตางไปจากนโยบายท่ีกําหนดไวได โดยจะขึ้นอยูกับผลประกอบการ สภาพ
คลองทางการเงิน และความจําเปนในการใชเปนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของ
บริษัท รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจ) ทั้งนี้บริษัทฯมีเปาหมายท่ีจะดําเนินธุรกิจดวยโครงสรางเงินทุนที่เอื้อประโยชนตอ
กิจการของบริษัทฯมากที่สุด  

 
7.2 สิทธิรับเงินปนผล  

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทฯ ในครั้งนี้จะมีฐานะเปนผูถือหุนของบริษัทฯ ตอเม่ือบริษัทฯ ได
ดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวตอกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรียบรอยแลว และในกรณีที่บริษัทฯ 
มีการจายเงินปนผลก็จะมีสิทธิที่จะไดรับเงินปนผลในฐานะผูถือหุนของบริษัทฯ  

 
 8. รายละเอียดอื่นใดที่จําเปนสําหรับผูถือหุนเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน  

-ไมมี-  
 
 9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯมีมติใหเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน ตามเอกสารแนบ 
  

ลําดับ การดําเนินการ วัน/เดือน/ป 
1. วันประชุมคณะกรรมการคร้ังที่ 6/2565 7 มีนาคม 2565 
2. วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2565 และไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ML-W3 
(Record date ) 

21 มีนาคม 2565 

3. วันประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 28 เมษายน 2565 
4. วันจดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแลวของบริษัทฯ ตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

กระทรวงพาณิชย 
ภายใน 14 วัน นับแตวันที่
บริษัทฯ ไดรับชําระคาหุน

สามัญเพิ่มทุน 
 

 
 
 
 
 
 



สารสนเทศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน  
          เพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ML-W3) 

 
 เพื่อใหสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 73/2558 เร่ืองรายการในหนังสือนัดประชุมผูถือหุน 

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
สิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 3 (ML-W3) ซึ่งจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ 
ตามสัดสวนการถือหุนโดยไมคิดมูลคา (ซึ่งตอไปน้ีจะเรียกวา “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    

โดยมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร เปนผูมีอํานาจในการกําหนดและแกไข เพิ่มเติมรายละเอียดอื่น ๆ ตาม
ความเหมาะสมและเทาที่ไมขัดหรือแยงกับประกาศกฎเกณฑหรือกฎหมายที่เก่ียวของ ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงวันออก
และจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ และวันครบกําหนด ตลอดจนมีอํานาจในการกําหนดเหตุแหงการออกหุนสามัญใหมเพื่อ
รองรับการเปล่ียนแปลงราคาและหรือวันในการใชสิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ ML-W3 ตามท่ี
เห็นสมควร ภายใตกฎระเบียบและประกาศขอบังคับที่เก่ียวของ รวมถึงการลงนามในเอกสารตาง ๆ ที่เก่ียวของและการ
ดําเนินการตาง ๆ อันจําเปนและสมควรอันเก่ียวเน่ืองกับการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ML-W3 รวมถึงการนําหุน
สามัญเพ่ิมทุนที่เกิดจาการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ ML-W3 เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตย่ืนเอกสารตอหนวยงานท่ีเก่ียวของอื่นปรากฎตามแบบรายงานการเพิ่มทุน 
(F53-4) และสรุปรายละเอียดเบื้องตนของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ คร้ังที่ 3 (ML-W3) ที่ออกและ
เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ   

 
2. วัตถุประสงคของการออกหุนและแผนการใชเงิน     

บริษัทฯ จะจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหมเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ML-W3 เพื่อเปนเงินทุน
หมุนเวียน และเปนการตอบแทนใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ซึ่งใหการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษทัฯ มาโดยตลอด 

3. ขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบตอผถือหุนที่เกิดจากการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน 
รายละเอียดผลกระทบตอผูถือหุนปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องตนของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญ

ของบริษัทฯ คร้ังที่ 3 (ML-W3) ที่ออกและจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ (ตารางรายละเอียดของใบสําคัญแสดง  
สิทธิฯ) ขอ 3. ผลกระทบที่มีตอผูถือหุน (Dilution Effect) จากการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ML-W3 ใหแกผู
ถือหุนเดิมในคร้ังนี้  



4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพ่ิมทุน   
 (1) เหตุผลและความจําเปนของการเพ่ิมทนุ    

การเพิ่มทุนในคร้ังนี้จะชวยเสริมสภาพคลองทางการเงินของบริษัทฯ  หากบริษัทฯ ไมสามารถเพิ่มทุนคร้ังนี้ได   
จะทําใหบริษัทฯ มีภาระการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนและมีตนทุนทางการเงินสูงขึ้น ซึ่งอาจสงผลกระทบตอสภาพคลองของ
บริษัทฯ 

 (2) ความเปนไปไดของแผนการใชเงินที่ไดจากการเสนอขายหุน 
  หากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ML-W3 ใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ เต็มจํานวน จะทําใหบริษัทฯ ไดรับเงิน 

ประมาณ 798.60 ลานบาท ซึ่งเพียงพอสําหรับบริษัทฯ ที่จะนําไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการสรางรายได สามารถบรรลุ
วัตถุประสงคของการเพิ่มทุนในคร้ังนี้ไดตามแผนการใชเงินที่กําหนดไว    

 
(3) ความสมเหตุสมผลของการเพ่ิมทุน แผนการใชเงินที่ไดจากการเสนอขายหุน และโครงการที่จะ    
ดําเนินการรวมทั้งความเพียงพอของแหลงเงินทุน 
 การเพิ่มทุนในคร้ังนี้ มีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม เนื่องจากบริษัทฯ เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ML-W3 

ตามความตองการใชเงินในอนาคต โดยบริษัทฯจะนําเงินที่ไดรับจากการเพิ่มทุนมาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท 
และเสริมสรางความแข็งแกรงของฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ จํานวนเงินที่บริษัทฯคาดวาจะไดรับจากการใช สิทธิ 
ซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ มีความเพียงพอและสอดคลองกับวัตถุประสงคของการเพิ่มทุนคร้ังนี้    
 

(4) ผลกระทบที่คาดวาจะเกดิขึ้นตอการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการ
ดาํเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการเพ่ิมทุนและการดําเนนิการตามแผนการใชเงินหรือโครงการ   

  การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ML-W3 โดยไมคิดมูลคา มีราคาการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ 
เทากับ 3.00 บาทตอหุน จะทําใหบริษัทมีสภาพคลองสูงขึ้นและมีแหลงเงินทุนระยะยาวเพ่ิมสูงขึ้น จึงเปนผลดีตอการ 
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในดานการสรางฐานะทางการเงินใหแข็งแกรง การเพิ่มโอกาสการหารายได ซึ่งจะทําให
บริษัทฯเติบโตไดอยางม่ันคงในระยะยาว            

 
5.คํารับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพ่ิมทุน    

คณะกรรมการของบริษัทฯ ขอรับรองวา คณะกรรมการไดปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตยสุจริต และระมัดระวัง
รักษาผลประโยชนของบริษัทในเร่ืองที่เก่ียวกับการเพิ่มทุนคร้ังนี้แลว อยางไรก็ดี หากกรรมการของบริษัทฯ ไมปฏิบัติหนาที่
ดังกลาว กอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ ผูถือหุนสามารถฟองเรียกรองคาเสียหายจากกรรมการคนดังกลาวแทน    
บริษัทฯ ไดตามมาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และท่ีแกไขเพิ่มเติม) และหากการไม
ปฏิบัติหนาที่ นั้นเปนเหตุใหกรรมการหรือบุคคลที่มีความเก่ียวของไดประโยชนไปโดยมิชอบ ผูถือหุนสามารถใชสิทธิฟอง
เรียกคืน ประโยชนจากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ไดตามมาตรา 89/18 แหง พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 (และท่ีแกไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ ขอรับรองวาสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกตองและครบถวนทุก
ประการ 

 
 
 



                           
    

 
                                                                     

            
 สัญชาติ                    : ไทย 
 
 อายุ   : 67  ปี 
 
      วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  :            วันที่  4 มกราคม 2549 
        จำนวนปีที่เป็นกรรมการ            :            16 ปี  
 
 
 ตำแหน่งในคณะกรรมการ บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 

 :  กรรมการบริหาร 
 

 การศึกษา    
 มัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ สีตบุตรบำรุง 
 อบรมหลักสูตร DAP รุ่นที่ 50/2006 

 
 
ประวัติการทำงาน 

 พ.ย.2558 – ปัจจบุัน :      กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพจรัญ จำกัด 
 ก.ค.2558 – ปัจจุบัน :      กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไมด้า จำกัด 
 2547 – ปัจจุบัน  :      กรรมการ บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 
 2547 – ปัจจุบัน  :      กรรมการ บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) 

ประวัติกรรมการ           

นายสมศักด์ิ   ศักด์ิสุธาพร 



                                                                    
     

                                                                
 สัญชาติ                    : ไทย 
     
 อายุ   : 53  ปี 
 
 วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  :            วันที่  24 พฤษภาคม 2547 
        จำนวนปีที่เป็นกรรมการ            :            18 ปี  
 
 ตำแหน่งในคณะกรรมการ บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 

 :  กรรมการ 
 การศึกษา    

 ปริญญาโท  บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 ประกาศนียบัตรช้ันสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 อบรมหลักสูตร DAP รุ่นที่ 16/2004, รุ่นที่ 143/2017 
 

ประวัติการทำงาน 
 ธ.ค.2561 - ปัจจุบัน      :     กรรมการ บริษัท ไมด้า ฮอสพิทาลิต้ี กรุ๊ป จำกัด 
 พ.ย.2558 –  ปัจจุบัน :     กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพจรัญ จำกัด 
 ก.ย.2558 – ปัจจบุัน  :     กรรมการ บริษัท เอ็มดี รีสอร์ท จำกัด 
 ก.ค.2558 – ปัจจุบัน :     กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไมด้า จำกัด 
 2558 – ปัจจุบัน  :     กรรมการ บริษัท ไมด้า ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด 
 2558 – ปัจจุบัน  :     กรรมการ บริษัท ไมด้า แอด จำกัด 
 พ.ย.2556 – ปัจจุบัน :     กรรมการ บริษัท ทรอปปิคอล เบฟ เวอร์เรจ คอร์ปอเรช่ัน จำกัด 
 2555 –  ปัจจุบัน  :     กรรมการ บริษัท ไมด้า เอเจนซี่ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 
 2552 –  ปัจจุบัน  :     กรรมการ บริษัท ไมด้า โฮเทล แอนด์รีสอร์ท จำกัด  
 2548 – ปัจจุบัน  :     กรรมการ บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) 
 2547 – ปัจจุบัน  :     กรรมการ บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 

  นางสาวรุ่งระวี  เอ่ียมพงษ์ไพฑูรย์ 



    
                                                                     
      

          
 สัญชาติ                    : ไทย 
 
 อายุ   : 64  ปี 
 
 วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  :             วันที่  4 มีนาคม 2559 
        จำนวนปีที่เป็นกรรมการ            :             6 ปี  
 
 ตำแหน่งในคณะกรรมการ บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 

 :  กรรมการ 
 การศึกษา    

 ประกาศนียบัตร วิชาชีพช้ันสูง สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม 
 

 
ประวัติการทำงาน 

 ก.ค.2563 – ปัจจุบัน    :       กรรมการ บริษัท ไมด้า โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด 
 ก.ค. 2563 – ปัจจุบน    :      กรรมการ บริษัท ท็อป เอลลิเม็นทส จำกัด 
 ธ.ค.2561 - ปัจจุบัน      :      กรรมการ บริษัท ไมด้า ฮอลพิทาลิต้ี กรุ๊ป จำกัด 
 2561 - ปัจจุบัน             :     กรรมการ บริษัท อิงนที จำกัด 
 เม.ย.2560 -ปัจจุบัน      :     กรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัย ไมด้า จำกัด 
 2559 - ปัจจุบัน  :     กรรมการ บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 
 2558 –  ปัจจุบัน  :     กรรมการ บริษัท เอ็มดี รีสอร์ท จำกัด 
 2558 – ปัจจุบัน  :     กรรมการ บริษัท ภูเก็ต เบียร์(ไทยแสนด์) จำกัด 
 2558 –  ปัจจุบัน  :     กรรมการ บริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จำกัด 
 2557 –  ปัจจุบัน  :     กรรมการ บริษัท  ทรอปปิคอล เบฟ เวอร์เรจ คอร์ปอเรช่ัน จำกัด 
 2556 –  ปัจจุบัน  :     กรรมการ บริษัท  อิเล็กทริคแมน จำกัด 
 2556 –  ปัจจุบัน  :     กรรมการ บริษัท  ไมด้า ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด 
 2556 –  ปัจจุบัน  :     กรรมการ บริษัท  แมกซ์ โฮเทล จำกัด 
 2556 – ปัจจุบัน  :     กรรมการ บริษัท ไมด้า แอด จำกัด  
 2556 – ปัจจุบัน  :     กรรมการ บริษัท ไมด้า พร็อพเพอร์ต้ี จำกัด 
 2548 – ปัจจุบนั  :     ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) 

นางสาวทิพวรรณ   เอ้ียวศิวิกูล 



    
                                                                     
      

          
 สัญชาติ                    : ไทย 
 
 อายุ   : 73  ปี 
 
 วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  :            วันที่  18 ธันวาคม 2558 
        จำนวนปีที่เป็นกรรมการ            :             6 ปี  
 
 ตำแหน่งในคณะกรรมการ บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 

 :  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 การศึกษา    

 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
ประวัติการทำงาน 

 ธ.ค.2558 – ปัจจุบัน :      กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
         บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 

 2554 – 2557  :      กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย 
 

พลตำรวจโทฉลอง     สนใจ 



    
                                                                 
  

        
   
 สัญชาติ                    : ไทย  
  
 อายุ   : 53  ปี 
 
 วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  :            วันที่  17 มกราคม 2549 
        จำนวนปีที่เป็นกรรมการ            :            16 ปี  
 
 
 ตำแหน่งในคณะกรรมการ บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 

 :  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 

 การศึกษา    
 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

ประวัติการทำงาน 
 2560 – ปัจจุบัน   :     กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. กรุงเทพประกันสุขภาพ 
 2560 – ปัจจุบัน   :     กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน , กรรมการบริหารความเส่ียง  

                                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 – ปัจจบุัน   :     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 
 2535 – ปัจจุบัน   :     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต    สำนักงานบัญชีไฟน์เนอร์ 

 
 

 

  นายเกียรติพร  ศิริชัยสกุล 



แบบ ก. 
Form A. 

หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

       เขียนที่                                                                   .            
       Written at 
 

    วนัที่                 เดือน                                       พ.ศ.                   . 
                                                                                                             Date                 Month                                     Year 
 
(1) ขาพเจา                                                                                สัญชาติ                    อยูบานเลขที่                      ถนน                       . 

                    I/We                                                                                 Nationality                  Reside at                           Road 
ตําบล/แขวง                                    อําเภอ                                              จังหวัด                                           รหัสไปรษณีย                                . 
Sub-district                               District                                            Province                                    Postal Code   

(2) เปนผูถือหุนของ      บริษัท ไมดา ลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน)             
                  am/are a shareholder of Mida Leasing Public Company Limited 
โดยถือหุนจํานวนทั้งส้ินรวม                                               หุน  และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.....................................เสียง ดังนี ้
  holding shares at the total amount of                             share(s) and  have a right to vote equal to                                   vote (s) as follows: 
 หุนสามัญ............................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากบั.................................................... เสียง 
 Ordinary share                                  share(s), having a right to vote equal to                                            vote (s) 
 หุนบุริมสิทธิ.......................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากบั.....................................................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               
 
  คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพือ่เขาประชุม  และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2565 ในวันพฤหัสบดีที ่28 เมษายน  2565 เวลา 13.30 น. ณ บริษทั ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) (บริษัทแม)   เลขที ่267 
ถนนจรัญสนทิวงศ แขวงบางออ เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร หรือทีจ่ะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อืน่ดวย 

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. 
 กิจการใดทีผู่รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชุมนัน้ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทาํเองทุกประการ 
 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 
 ผูถือหุนที่มอบฉนัทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก       
       จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
       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 

เขียนที่                                                               . 
              Written at 

วันที่               เดือน                                     พ.ศ.                 .                       
 Date               Month                                     Year 

 
(1)  ขาพเจา                                                                                สัญชาติ               อยูบานเลขที่             ถนน                                         . 
       I/We                                                                                    Nationality             Reside at               Road 

ตําบล/แขวง                                            อาํเภอ                                           จังหวัด                                        รหัสไปรษณีย                                   . 
Sub-district                                           District                                         Province                                         Postal Code 
 

 (2)  เปนผูถอืหุนของ  บริษัท ไมดา ลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน)                   
                  am/are a shareholder of Mida Leasing Public Company Limited 
โดยถือหุนจํานวนทั้งส้ินรวม                                               หุน  และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.....................................เสียง ดังนี ้
  holding shares at the total amount of                             share(s) and have a right to vote equal to                                   vote (s) as follows: 
 หุนสามัญ............................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากบั.................................................... เสียง 
 Ordinary share                                  share(s), having a right to vote equal to                                            vote (s) 
 หุนบุริมสิทธิ.......................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากบั.....................................................เสียง  

     Preferred share        share(s), having a right to vote equal to                                            vote (s) 
                                    

(3)  ขอมอบฉันทะให 
        Hereby appoint    
 1. ชือ่         ชือ่           นายเกียรติพร  ศิริชัยสกุล          อายุ        53            ป   อยูบานเลขที่    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        รหัสไปรษณยี       10500             . 
Sub-district       Mahaphutharam            District Bangrak                            Province       Bangkok      Postal Code   10500     
                 
 2. . ชือ่         นางสาวพิณนภา งานสุจริต                  อายุ  53        ป อยูบานเลขที่           88     ถนน                  -                                 . 
           Name       Miss Pinnapa  Ngansujartit          Age   53       Years, Reside at        88           Road                - 

ตําบล/แขวง      บางเชือกหนัง          อําเภอ/เขต     ตลิง่ชัน             จังหวัด   กรุงเทพมหานคร             รหัสไปรษณีย      10170                     . 
Sub-district        Bangchueaknang         District     thalingchan          Province          Bangkok                 Postal Code   10170 

 
 3. ชือ่                                                                        อายุ                  ป อยูบานเลขที่                ถนน                                                   . 
           Name                                                                   Age                 Years, Reside at                   Road 

ตําบล/แขวง                                        อาํเภอ/เขต                                        จังหวัด                                                รหัสไปรษณยี                           . 
Sub-district                                        District                                              Province                                             Postal Code 

                 
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพือ่เขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2565 ในวันพฤหัสบดีที ่28 เมษายน  2565 เวลา 13.30 น. ณ บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) (บริษทัแม) เลขที่ 267 ถนน 
จรัญสนิทวงศ แขวงบางออ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดวย 
 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)  ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี ้
      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) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 
         (a)   Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate 
    (ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
         (b)  Authorize the proxy to vote on my intention as follows: 

  
  เห็นดวย     ไมเห็นดวย        งดออกเสียง  

                        Approve                Disapprove                    Abstain  
                   
 



แบบ ข. 
Form B 

วาระที 2 รับทราบรายงานประจําป 2564 ของคณะกรรมการ
Agenda No. 2 To acknowledge the 2021 Annual Report of the Board of Directors.

 
   (ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 
          (a)   Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate 
    (ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
         (b)  Authorize the proxy to vote on my intention as follows: 

 
   เห็นดวย     ไมเห็นดวย        งดออกเสียง  

                         Approve                 Disapprove                    Abstain                    
 
 
วาระที 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชปีระจําปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
Agenda No. 3 To consider and approve the audited financial statement of the Company as at 31 December 2021. 

 
    (ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 
          (a)   Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate 
    (ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
          (b)  Authorize the proxy to vote on my intention as follows: 

 
   เห็นดวย      ไมเห็นดวย        งดออกเสียง 

                 Approve         Disapprove                            Abstain  
 
 

วาระที 4 พิจารณาอนุมัติงดจายเงินเงินปนผลประจําป 2564
Agenda No. 4 To consider approval regarding the no dividend payment of 2021.

 
   (ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 
          (a)   Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate 
    (ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
          (b)  Authorize the proxy to vote on my intention as follows: 

 
   เห็นดวย      ไมเห็นดวย        งดออกเสียง  

                     Approve                         Disapprove                Abstain 
 

วาระที่ 5           พิจารณาอนุมัติเร่ืองเกี่ยวกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญเพิ่มทนุของบริษทัฯ 
Agenda No. 5             To consider and approve the relevant matters of the issuance of Warrants representing right to purchase newly  
                                   issued ordinary shares. 
 
   วาระที่ 5.1    พิจารณาอนุมัติเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 
   Agenda No .5.1  To consider and approve the increase of registered capital 
 
 

  (ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 
             (a)   Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate 

   (ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
        (b)  Authorize the proxy to vote on my intention as follows: 

 
   เห็นดวย       ไมเห็นดวย        งดออกเสียง  

            Approve                         Disapprove                Abstain 
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วาระที 5.2           พิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกบัการเพิ่มทุน
                             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. 

 
     (ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                 (a)  Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate 
 
       (ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
                   (b)   Authorize the proxy to vote on my intention as follows: 

 
               เห็นดวย            ไมเห็นดวย        งดออกเสียง  

                                     Approve                                       Disapprove                               Abstain  
     
     

 วาระที 5.3             พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษทั ฯ
 Agenda No. 5.3    To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares.  

 
     (ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                  (a)  Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate 
       (ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
                                   (b)   Authorize the proxy to vote on my intention as follows: 

 
               เห็นดวย            ไมเห็นดวย                งดออกเสียง  

                                      Approve                                     Disapprove                                     Abstain  
 
 

     วาระที ่5.4    พิจารณาอนมัุติออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯเพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุน 
                                                          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) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 

                  (a)  Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate 
       (ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
                                   (b)   Authorize the proxy to vote on my intention as follows: 

 
               เห็นดวย            ไมเห็นดวย                งดออกเสียง  

                    pprove                                     Disapprove                                     Abstain  

วาระที่ 6 พิจารณาเลอืกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
Agenda No. 6 To consider the election of Directors in replacement for those who are due to retire by rotation. 

 
   (ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 
          (a)   Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate 
    (ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
         (b)  Authorize the proxy to vote on my intention as follows: 
 
 

                 การแตงต้ังกรรมการทั้งชุด 
                                       To elect Directors as a whole 
                                                     เห็นดวย                  ไมเห็นดวย    งดออกเสียง  

                                          Approve                Disapprove         Abstain  
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                   การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
                   To elect each Director individually 
 
      ชือ่กรรมการ  นายสมศักดิ์ ศักดิสุ์ธาพร                                                                                                                  .              

      Name of Director:  Mr.Somsak Saksuthaporn 
                           เห็นดวย                  ไมเห็นดวย    งดออกเสียง  
                                        Approve                Disapprove          Abstain  
              
       ชือ่กรรมการ  นางสาวรุงระวี เอีย่มพงษไพฑุรย                                                                                                    .                
                    Name of Director:  Ms.Roongrawee Iampongpaitoon 
                                 เห็นดวย                  ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
                                         Approve                   Disapprove          Abstain  
 
                      ชื่อกรรมการ    นางสาวทพิวรรณ เอี้ยวศิวิกูล                                                                                                     .                
          Name of Director:  Ms.Tippawan Ieosivikul 
                                 เห็นดวย                  ไมเห็นดวย    งดออกเสียง  
                                       Approve              Disapprove                                   Abstain  
                
                     ชือ่กรรมการ      พลตํารวจโทฉลอง สนใจ                                                                                                              .                
          Name of Director:  Pol.Lt.Gen Chalong Sonjai 
                                 เห็นดวย                  ไมเห็นดวย    งดออกเสียง  
                                       Approve              Disapprove                                   Abstain  
 
                     ชือ่กรรมการ    นายเกียรติพร ศิริชัยสกลุ                                                                                                                 .                
          Name of Director:  Mr.Kiattiporn Sirichaisakul 
                                 เห็นดวย                  ไมเห็นดวย    งดออกเสียง  
                                       Approve              Disapprove                                   Abstain  
 
  
 

วาระที 7 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2565
Agenda No. 7 To consider and approve the remuneration of Directors for the year 2022.

 
   (ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 
          (a)  Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate 
    (ข)  ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
         (b)   Authorize the proxy to vote on my intention as follows: 

 
              เห็นดวย          ไมเห็นดวย                งดออกเสียง  

                            Approve                                Disapprove                                     Abstain  
 

วาระที่ 8 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญช ีและกําหนดคาสอบบัญชปีระจําป 2565
Agenda No. 8 To consider the appointment of auditor(s) and determine the audit fees for the year 2022. 

  
   (ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 
          (a)  Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate 
    (ข)  ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
         (b)   Authorize the proxy to vote on my intention as follows: 

  
             เห็นดวย     ไมเห็นดวย       งดออกเสียง  

                                            Approve                         Disapprove                           Abstain 
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วาระที่ 9 พิจารณาการออกและเสนอขายหุนกูและตราสารหนีอ้ื่น
Agenda No. 9 To consider the issuing and offering the debentures and other debt instruments.

  
   (ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 
          (a)  Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate 
    (ข)  ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
         (b)   Authorize the proxy to vote on my intention as follows: 

                                 เห็นดวย     ไมเห็นดวย       งดออกเสียง  
                                            Approve                         Disapprove                           Abstain 

วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถามี) 
Agenda No. 10 To consider other business (if any)

 
   (ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 
          (a)   Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate 
    (ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
         (b)  Authorize the proxy to vote on my intention as follows: 

 
            เห็นดวย     ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

                        Approve               Disapprove                           Abstain 
 
  (5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามที่ระบไุวในหนังสือมอบฉันทะนี ้ใหถือวาการลงคะแนนเสียง
นั้นไมถกูตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถอืหุน 

      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)  ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ทีป่ระชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด 
ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 

      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. 

กิจการใดทีผู่รับมอบฉนัทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีทีผู่รับมอบฉันทะไมออกเสียงตามทีข่าพเจาระบุในหนังสือมอบ
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                                                                             ผูมอบฉนัทะ/Shareholder 

       (                                                                            ) 
 
     ลงนาม/Signed                                                                              ผูรับมอบฉนัทะ/Proxy 

        (                                                                           ) 
                                                                    
     ลงนาม/Signed                                                                              ผูรับมอบฉนัทะ/Proxy 

        (                                                                           ) 
 
     ลงนาม/Signed                                                                              ผูรับมอบฉนัทะ/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. วาระเลอืกต้ังกรรมการสามารถเลอืกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลอืกตั้งกรรมการเปนรายบคุคล 
 In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either Director as a whole or elect each Director individually. 
3. ในกรณีที่มีวาระทีจ่ะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน 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 

 
 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษทั  ไมดา ลิสซ่ิง จํากดั (มหาชน) 
Authorization on behalf of the Shareholder of Mida Leasing Public Company Limited 
 

 ในการประชมุสามัญผูถอืหุนประจําป 2565 ใน วนัพฤหัสบดีที ่28 เมษายน  2565 เวลา 13.30 น. ณ บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)  
(บริษทัแม)   เลขที่ 267 ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงบางออ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานที่อืน่ดวย 

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. 
 
วาระที ่    เร่ือง           

Agenda  Re : 
 
  (ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 
          (a)   Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
         (b)  Authorize the proxy to vote on my intention as follows: 
 
    เห็นดวย               ไมเห็นดวย            งดออกเสียง  
                                           Approve                        Disapprove                  Abstain                    
 

วาระที ่    เร่ือง           
Agenda  Re : 

 
  (ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 
       (a)   Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
       (b)  Authorize the proxy to vote on my intention as follows: 
 
    เห็นดวย               ไมเห็นดวย           งดออกเสียง  
                                           Approve                            Disapprove                  Abstain                    
 

วาระที ่    เร่ือง           
Agenda  Re : 

 
  (ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 
          (a)   Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
         (b)  Authorize the proxy to vote on my intention as follows: 
 
                                    เห็นดวย              ไมเห็นดวย           งดออกเสียง  
                                       Approve                          Disapprove                  Abstain                    
 

วาระที ่    เร่ือง           
Agenda  Re : 

 
  (ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 
          (a)   Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
         (b)  Authorize the proxy to vote on my intention as follows: 
 
                                    เห็นดวย                ไมเห็นดวย          งดออกเสียง  
                                         Approve                            Disapprove                  Abstain                    
 

 
 



Photocopy of following documents or evidences to 
identify the right to attend the Annual General
Shareholders Meeting for Year 2022

บุคคลธรรมดา For a Natural Person 
1.  ผูถือหุนสัญชาติไทย 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 For a Juristic Person
1.  นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 1.  A Juristic Person registered in Thailand
     1.1  หนังสือรับรองบริษัทท่ีออกใหไมเกิน 60 วัน โดย     1.1  Certificate of Incorporation issued within 60 days
            กรมทะเบียนการคา            by Department of Commercial Registration
     1.2  สําเนาบัตรประจําตัว / หนังสือเดินทางของ     1.2  The identification card or passport of the
            กรรมการผูมีอํานาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ            authorized director(s) who sign(s) the proxy from

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

ในกรณีสําเนาเอกสาร  จะตองรับรองสําเนาถูกตองและ A photocopy of the aforesaid documents is required to 
หากเปนเอกสารท่ีจัดทําข้ึนในตางประเทศ ควรมีการรับรอง be certified true copy.  In case of any documents or
ลายมือช่ือโดยโนตารีพับบลิค evidences executed outside of Thailand, the document or

evidences is quired to be nutarized by a Notray Public.

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565
เอกสาร / หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเขารวม

     1.2  ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาบัตรประจําตัวของผู
            มอบฉันทะ

    1.1  บัตรประจําตัวผูถือหุน (บัตรประจําตัวประชาชน /
            บัตรขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ)



          

การใชรหัสคิวอาร(QR Code) สําหรับดาวนโหลด 

รายงานประจําป 2564  

 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะนายทะเบียน
หลักทรัพย ไดพัฒนาระบบเพื่อใหบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ สงเอกสารรายงานประจําป 2564  ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกสผานรหัสคิวอาร(QR Code) ใหผูถือหุนสามารถเรียกดูขอมูลไดอยางสะดวกและรวดเร็ว  

ผูถือหุนสามารถดาวนโหลดขอมูลผาน QR Code (ตามท่ีปรากฏในส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 2) ตามขั้นตอนตอไปนี้ 

สําหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป) 

1. เปดกลอง (Camera) บนมือถือ  

2. สแกน (หันกลองถายรูปบนมือถือสองไป) ที ่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. เปดแอปพลิเคช่ัน QR CODE READER, Facebook หรือLine  
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผาน Line 
  เขาไปใน Line แลวเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)        เลือก QR Code            สแกน QR Code  

2. สแกน QR Code เพื่อดูขอมูลประกอบการประชุม 



 

แผนที่สถานที่ประชุม 

ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 

วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. 

ณ บริษทั ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)  (บริษัทแม) 

เลขที ่267 ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงบางออ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 

(รถไฟฟาใตดิน MRT สถานีบางออ ประตูทางออกท่ี 2) 

 


