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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   



  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 
 

- 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 


