ML 63/006
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
เรื่อง แจงกําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 (ครั้งใหม)
เรียน กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจงมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 14/2563
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 โดยมีมติที่สําคัญดังตอไปนี้
1. ใหเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่ออนุมัติการจัดสรรกําไรประจําป 2562 เปนทุนสํารองตามกฎหมาย
จํานวน 5,500,000 บาท และรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลจากกําไรสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ในอัตราหุนละ 0.03 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 31,942,963.32 บาท เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ซึ่งการจายเงินปนผล
ระหวางกาลนี้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหุนจากการเลื่อนประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทที่กําหนดไววันที่ 27
เมษายน 2563 ออกไปไมมีกําหนดและคณะกรรมการจะไมเสนอจายเงินปนผลประจําป 2562 อีก
2. คณะกรรมการมีมติใหนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
จากเดิม 798,596,741 บาท เปน 532,398,631.50 บาท โดยตัดหุ น สามัญ จดทะเบีย นที่ไ มไ ดร องรับ การใชสิ ท ธิ ต าม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ML-W2)จํานวน 532,396,219 หุน และอนุมัติการแกไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัทเพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนเปนขอความดังนี้
“ขอ 4 ทุนจดทะเบียนจํานวน:
แบงออกเปน:
มูลคาหุนละ:
โดยแบงออกเปนหุนสามัญ:
หุนบุริมสิทธิ :

532,398,631.50 บาท (หารอยสามสิบสองลานสามแสนเกาหมื่นแปดพันหกรอย
สามสิบเอ็ดบาทหาสิบสตางค)
1,064,797,263 (หนึ่งพันหกสิบสี่ลานเจ็ดแสนเกาหมื่นเจ็ดพันสองรอยหกสิบสาม)
หุน
0.50 (หาสิบสตางค) บาท
1,064,797,263 (หนึ่งพันหกสิบสี่ลานเจ็ดแสนเกาหมื่นเจ็ดพันสองรอยหกสิบสาม)
หุน
-ไมมี-”

3.มีมติใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูและตราสารหนี้อื่น ๆ เพื่อเพิ่ม
ทางเลือกในการระดมทุนซึ่งจะนํามาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและเปนประโยชนในการบริหารจัดการตนทุนทางการเงินของ
บริษัท เพื่อนํามาใชในการดําเนินกิจการของบริษัท และ/หรือเพื่อใชในการใหสินเชื่อรถยนต ในสกุลเงินบาทหรือในสกุลเงิน
อื่นในอัตราเทียบเทา ภายในวงเงินกู(ณ ขณะใดขณะหนึ่ง)ไมเกิน 3,500 ลานบาท โดยใหที่ประชุมผูถือหุนมอบอํานาจ
ใหแกคณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการเปนผูกําหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ
รายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหุนกูและตราสารหนี้อื่น ๆ ในแตละประเภท/แตละชนิดในแตละ
ครั้ง รวมทั้งใหมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ อันจําเปนและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุนกูและตราสารหนี้อื่น ๆ
ใหสําเร็จและเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งรวมถึงอํานาจในการแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย การ
เข า ทํ าและลงนามในสัญ ญา Underwriting Agreement หรือ สัญ ญา Placement Agreement และ/หรือเอกสาร หรือ
สัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ การจัดทําและยื่นคําขอและเอกสารตาง ๆ กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวของ เปนตน
4 .กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด
(มหาชน) (บริษัทแม) เลขที่ 267 ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงบางออ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานครเวลา 13.30 น. โดยมี
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจําป 2562 ของคณะกรรมการ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลและการจัดสรรเงินกําไรเพื่อเปนทุนสํารองตาม
กฎหมายประจําป 2562
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 798,596,741 บาท เปน
532,398,631.50 บาท โดยตัดหุนสามัญจดทะเบียนที่ไมไดรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 จํานวน 532,396,219 หุน และพิจารณาอนุมัติ
แกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อใหสอดคลองกับ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2563
วาระที่ 8 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2563
วาระที่ 9 พิจารณาการการออกและเสนอขายหุนกูและตราสารหนี้อื่น ฯ
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)

5.กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563
(Record Date)
บริษัทฯไดติดตามสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 อยางใกลชิด และมีความตั้งใจอยาง
เต็มที่ที่จะจัดเตรียมการประชุมสามัญผูถือหุนใหเปนไปตามแนวทางและคําแนะนําที่สวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ
เรื่องการจัดประชุมที่มีลักษณะเปนการรวมกันของคนหมูมากอยางเครงครัดซึ่งมีผลทําใหจํานวนที่นั่งในหองประชุมซึ่งตอง
เวนระยะหางในทุกจุด รองรับผูเขารวมประชุมในหอง ไดประมาณ 50 ที่นั่ง และที่นั่งภายนอกหองประชุมซึ่งตองเวน
ระยะหางเชนกันอีกจํานวนหนึ่งซึ่งอาจไมสามารถอํานวยความสะดวกใหแก ผูเขารวมประชุมไดเทียบเทาการจัดประชุมใน
สถานการณปกติ ในการนี้เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของทุกทาน บริษัทฯจึงใครขอความรวมมือใหทานผุถือหุน
พิจารณามอบฉันทะการเขาประชุมใหแกกรรมการอิสระของบริษัทฯตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ทานสามารถ แจงความ
ประสงคใ นการลงคะแนนเสี ยงในทุ ก วาระลว งหนา ได โดยบริษัท ฯจะจัดส ง แบบหนั ง สือ มอบฉัน ทะพรอ มกั บ รายชื่ อ
กรรมการอิสระ ที่จะเสนอเปนผูรับมอบฉันทะที่จะจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนตอไป สําหรับ
ทานผูถือหุนที่มีความประสงคจะเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทฯขอความรวมมือทานผูถือหุนโปรดแจงความประสงคที่
จะเขาประชุมใหบริษัทฯทราบเปนการลวงหนาดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรุงระวี เอี่ยมพงษไพฑูรย)
กรรมการ

