หนังสื อเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1
วันศุกร์ ที่ 4 ตุลาคม 2556
เวลา 10.00 น.
ณ. ห้ อง ไมดาส 3 โรงแรม ไมด้ า ซิตี้ รีสอร์ ท กรุงเทพ
99/401-486 หมู่ 2 ซอยเบญจมิตร ถนนแจ้ งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ

บริษัท ไมด้ า-เมดดาลิสท์ เอ็นเธอร์ เทนเมนท์ จากัด ( มหาชน )
โทรศัพท์ : 66-2504-5234-43 / แฟกซ์ : 66-2504-5244-45

วันที่ 10 กันยายน 2556
ที่

EGM.1/2556

เรื่อง

ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ครั้งที่ 1/2556

เรียน ท่านผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ไมด้า-เมดดาลิสท์ เอ็นเธอร์เทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย
1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2556 เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556
2. เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 2 รายนามและประวัติของกรรมการเสนอให้ผถู้ ือหุน้ แต่ง
ตั้งเข้าดารงตาแหน่ง
3. รายละเอียดกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่บริ ษทั เสนอให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
4. ข้อบังคับของบริ ษทั เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุ น้ และการออกเสี ยงลงคะแนน
5. เอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุ น้ หรื อผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุม
6. หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก ,ข และแบบ ค
7. แผนที่สถานที่จดั การประชุมผูถ้ ือหุน้
ตามที่ คณะกรรมการ บริ ษทั ไมด้า-เมดดาลิสท์ เอ็นเธอร์ เทนเมนท์ จากัด (มหาชน) ได้มีมติให้
เรี ยกประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2556 ในวันศุกร์ ที่ 4 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ.ห้อง ไมดาส 3
โรงแรม ไมด้า ซิ ต้ ี รี ส อร์ ท กรุ ง เทพ เลขที่ 99/401-486 หมู่ 2 ซอยเบญจมิ ต ร ถนนแจ้ง วัฒ นะ หลัก สี่
กรุ งเทพฯ 10210 เพื่ อ พิ จ ารณาเรื่ องต่ า งๆ ตามระเบี ย บวาระการประชุ ม พร้ อ มด้ว ยความเห็ น ของ
คณะกรรมการ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ประจาปี 2556 เมื่อวันที่
30 เมษายน 2556
วัตถุประสงค์ และเหตุผล: การประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ประจาปี 2556 ได้ จัดขึ้ น
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 และได้จดั ทารายงานการประชุ มส่ งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยภายใน 14 วัน โดยมีสาเนา รายงานการประชุม ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการ พิ จารณาแล้วเห็ นว่า การบันทึ กรายงานมี
ความถูกต้องครบถ้วนเห็นควร เสนอให้ที่ประชุม ผูถ้ ือหุ ้นรับรองรายงานการประชุม สามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ประจาปี 2556

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติเพิม่ กรรมการ จานวน 2 ท่าน
วัตถุประสงค์ และเหตุผล: เพื่อให้การดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และ มีผทู้ รงคุณวุฒิที่เหมาะสม เข้ามาช่วยดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯให้ยงั่ ยืนต่อไป จึงเสนอ
ให้แต่งตั้งกรรมการเพิ่มจานวน 2 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. นาง กฤชภา ศรี สุระพัตร
2. นาย วิจิตร คาภูมี
ความเห็ น คณะกรรมการ: คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ เห็ น ว่า บุ ค คลทั้ง สองท่ า นเป็ นผู้มี
คุ ณ สมบัติ ท ัก ษะความรู้ ค วามสามารถ และประสบการณ์ อ ัน เป็ นประโยชน์ แ ก่ ก าร
ดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ จึงเสนอที่ ป ระชุ มผูถ้ ื อหุ ้นแต่งตั้งบุ คคลทั้ง 2 ท่านเป็ นกรรมการ
บริ ษทั ฯ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติเปลีย่ นแปลงชื่ อบริษัท และตราประทับบริษัท
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : เนื่องจากบริ ษทั ฯมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุ รกิ จของบริ ษทั
โดยมี ทิ ศ ทางในการดาเนิ น ธุ รกิ จอสั งหาริ ม ทรัพ ย์ จึ งเสนอให้ที่ ประชุ มพิ จารณาอนุ ม ัติ
เปลี่ยนแปลงชื่อ บริ ษทั ฯ เป็ นดังนี้
ชื่อบริษัทฯ
บริ ษทั เอเชีย คอร์ ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
ชื่อเป็ นภาษาอังกฤษว่า Asia Corporate Development Public Company Limited
ชื่อย่อบริษัทฯ
ACD
ตราประทับบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็ นสมควรขออนุ มตั ิ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น การเปลี่ ยนแปลงชื่ อ
บริ ษทั ฯและ ตราประทับบริ ษทั ตามเสนอ
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติเปลีย่ นแปลงทีต่ ้ งั สานักงานใหญ่ ของบริษัท
วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละเหตุ ผ ล: เพื่ อ ให้ เกิ ด ความคล่ อ งตัวในการบริ ห ารงานและรองรั บ ทิ ศ
ทางการขยายธุ ร กิ จ และฐานลู ก ค้า ของบริ ษ ัท ในอนาคต คณะกรรมการเห็ น ควร ย้า ย
สานักงาน ใหญ่ของบริ ษทั ฯ จาก
เดิม ตั้งอยูเ่ ลขที่ 96/2 หมู่ที่ 4 ตาบลลาพยา อาเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 73000

ไปอยู่ที่ ใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 405 ถนน บอนด์ส ตรี ท ซอย13 ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ ด
จังหวัด นนทบุรี 11120
ความเห็ นของคณะกรรมการ: เห็ นสมควรขออนุ มตั ิ ป ระชุ มผูถ้ ื อหุ ้น เปลี่ ยนแปลงที่ ต้ งั
สานักงานใหญ่ของบริ ษทั
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิ
ข้ อ 1 เรื่องชื่อของบริษัท ข้ อ 5 เรื่องทีต่ ้งั สานักงานใหญ่
วัตถุประสงค์ และเหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงชื่ อบริ ษทั ฯ จึงเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสื อบริ คณห์สนธิ เป็ นดังนี้
ข้อ 1 ชื่ อ บริ ษ ัท “เอเชี ย คอร์ ป อเรท ดี เวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)” และมี ชื่ อ เป็ น
ภาษาอังกฤษว่า
“ Asia Corporate Development Public Company Limited”
ข้อ 5 ที่ต้ งั สานักงานใหญ่
“ เลขที่ 405 ถนน บอนด์ สตรีท ซอย13 ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี 11120 ”
ความเห็ น ของคณะกรรมการ: เห็ น สมควรขออนุ ม ัติ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น การแก้ไขเพิ่ ม เติ ม
หนังสื อบริ คณห์ ส นธิ ข้อ 1 เรื่ องชื่ อของบริ ษ ทั และข้อ 5 เรื่ องที่ ต้ งั ส านัก งานใหญ่ ตาม
เสนอ

วาระที่ 6

พิจารณาอนุ มัติแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อบังคับ ข้ อ 1 ชื่ อบริ ษัท และ ข้ อ 38 ตราประทับของ
บริษัท
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริ ษทั ฯและโครงสร้าง
บริ ษทั ฯ ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงเสนอให้ที่ประชุ มพิจารณา อนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับ
ของบริ ษทั ข้อ 1 ชื่อบริ ษทั และ ข้อ 38 ตราประทับของบริ ษทั
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็ นสมควรขออนุ มตั ิ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นการแก้ไข เพิ่ ม เติ ม
ข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 1 ชื่อบริ ษทั และ ข้อ 38 ตราประทับของบริ ษทั

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ กาหนดให้ผมู ้ ีรายชื่ อปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียน ณ วันที่ 10 กันยายน 2556 มี
สิ ทธิ เข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งเป็ นวันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้น (Record Date) และ กาหนด
วัน ที่ 11 กัน ยายน 2556 เป็ นวัน ปิ ดสมุ ด ทะเบี ย น เพื่ อรวบรวมรายชื่ อ ผูม้ ี สิ ท ธิ เข้าร่ ว ม

ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้งที่ 1/2556 ทั้ งนี้ เป็ นไปตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดเข้าร่ วมประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่
1/2556 ดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ขา้ งต้น โดยพร้ อมเพรี ยงกัน หากท่าน
ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมดังกล่าวได้ดว้ ยตนเอง ท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรื อ ให้
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่บริ ษทั ฯเสนอให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ เข้าร่ วม
ประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนนแทน ตามแบบหนัง สื อมอบฉัน ทะที่ แนบมาพร้ อมกับ
หนัง สื อฉบับ นี้ ทั้งนี้ เพื่ อให้ ก ารลงทะเบี ย นผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น เป็ นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็ วยิ่งขึ้ น ใคร่ ข อให้ ท่ านผูถ้ ื อหุ ้ น และ/หรื อ ท่ านผูร้ ั บ มอบฉันทะ โปรดน า
หนังสื อมอบฉันทะที่แนบมาพร้ อมกับหนังสื อฉบับนี้ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนใน
วันประชุ มด้วย พร้ อมทั้งกรุ ณาเตรี ยมเอกสารหรื อหลักฐานเพื่ อแสดงตนในการเข้าร่ วม
ประชุมตามรายการเอกสารที่แนบมาพร้อมกับหนังสื อฉบับนี้
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั ไมด้า-เมดดาลิสท์ เอ็นเธอร์เทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

( นาย ฐิติศกั ดิ์ สกุลครู )
กรรมการผูจ้ ดั การ

รายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2556
บริษัท ไมด้ า-เมดดาลิสท์ เอ็นเธอร์ เทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
วันเวลา และสถานทีป่ ระชุ ม
ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 10:00 น. ณ โรงแรมไมด้า ซิ ต้ ี รี สอร์ท กรุ งเทพ เลขที่
99/401-486 ซอยเบญจมิตร ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุ งเทพมหานคร 10210
เริ่มการประชุ ม เวลา 10:00 น.
เจ้าหน้าที่ กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุ น้ ทุกท่าน ที่เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2556 และแจ้งให้ที่
ประชุ มทราบว่า นางสาวชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิวิกูล กรรมการผูจ้ ดั การ ทาหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุ มแทน
นายกมล เอี้ ยวศิ วิ กู ล ซึ่ งติ ด ภารกิ จ และแนะน ากรรมการ ผู้บ ริ หาร ที่ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ในครั้ งนี้ ซึ่ ง
ประกอบด้วย
กรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. นางสาวชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิวกิ ลู กรรมการผูจ้ ดั การ
2. นางสาวพิณนภา งานสุ จริ ต กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายภูเบศวร์ โหยประดิษฐ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ผู้บริหารระดับสู งทีเ่ ข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายอรรถพล วานิชชา ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
เจ้าหน้าที่ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผถู ้ ือหุ น้ ที่เข้าประชุมด้วยตนเองและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น
จานวนทั้งสิ้ น 31 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 120,661,600 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 48.26 ของจานวนหุ น้ ที่จาหน่ายได้
แล้วทั้งหมดจานวน 250,000,000 หุน้ ถือว่าครบองค์ประชุมตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั ก่อน
เข้าสู่ ระเบียบวาระการประชุ ม เจ้าหน้าที่ได้ช้ ีแจงให้ทราบถึงวิธีการออกเสี ยงลงคะแนน การนับคะแนนเสี ยง
และการแจ้งการนับคะแนนในแต่ละวาระดังนี้
ในการออกเสี ยงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ ้นเป็ น 1 เสี ยง และใช้มติเสี ยงข้างมาก เป็ นเกณฑ์ตดั สิ นใน
การประชุม ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถลงคะแนนเสี ยงไม่เห็ นด้วยหรื องดออกเสี ยงในวาระการประชุ มนั้นๆโดยให้ผู ้
ถือหุ ้นยกมือขึ้นและขอให้กรอกชื่ อ นามสกุล และจานวนหุน้ ในใบลงคะแนนซึ่งได้แจกให้ผถู้ ือหุ ้นแล้วตอน
ลงทะเบียนและส่ งคืนเจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมคะแนนและแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป
เจ้าหน้าที่ กล่าวเชิ ญประธานที่ ประชุ ม และประธานที่ ประชุ มนาที่ประชุ มเข้าสู่ ระเบียบวาระการ
ประชุมดังนี้

วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2555
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุ มพิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2555 เมื่อวันที่ 27
เมษายน 2555 ที่ได้ส่งรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยภายใน 14 วัน ตามสาเนาที่ได้จดั ส่ งให้ผู ้
ถือหุ น้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้วตามสิ่ งที่แนบมาด้วย
นางสาวสิ ริพร สงบธรรม

เคารพประธานและกล่าวแนะนาตัวว่ามาจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทยซึ่งมี
หน้าที่ดูแลผูถ้ ื อหุ ้นรายบุคคล ขอแสดงความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับบัตรลงคะแนน
เสี ยง ตามแนวปฏิ บตั ิ ที่ ถู กต้องของบริ ษทั มหาชนจากัดที่ ก าหนดโดยตลาด
หลักทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย ในการลงคะแนนเสี ยงในกระดาษ ควรจะมี 3
ช่องที่ให้ลงความเห็ น คือ 1.เห็นด้วย 2.ไม่เห็ นด้วย 3.งดออกเสี ยง แต่ปัจจุบนั
มีเพียงช่อง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง

ประธาน

กล่าวขอบคุณ: บริ ษทั จะรับไว้และแก้ไขในปี หน้า

มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุ มพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2554 เมื่อ
วันที่ 27 เมษายน 2555 ด้วยคะแนนเสี ยง 120,661,600 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
วาระที่ 2
รับทราบรายงานประจาปี 2555 และรายงานของคณะกรรมการ
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุ มพิจารณารับทราบรายงานประจาปี 2555 และรายงานของคณะกรรมการ ซึ่ ง
บริ ษทั ฯได้สรุ ปผลการดาเนิ นงานที่ ผ่านมาและการเปลี่ ยนแปลงที่ ส าคัญซึ่ งเกิ ดขึ้ นในรอบปี 2555 ตามที่
บริ ษทั ฯได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุ น้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมในรู ปแบบของ CD
นางสาวสิ ริพร สงบธรรม

ในวันนี้ มีตวั แทนที่ปรึ กษาทางกฎหมายหรื อ ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ เข้าร่ วม
ประชุมหรื อไม่

ประธาน
นางสาวสิ ริพร สงบธรรม
ประธาน

ไม่มีค่ะ
วาระนี้เป็ นวาระรับทราบใช่หรื อไม่ ไม่ใช่ลงมติใช่ หรื อ ไม่ มีกรรมการตรวจ
สอบมาหรื อไม่ มีเพียงผูบ้ ริ หารเข้าร่ วมใช่หรื อไม่
ไม่มีผสู ้ อบบัญชีเข้าร่ วม แต่มีผบู ้ ริ หาร และ กรรมการตรวจสอบ เข้าร่ วมค่ะ

นางสาวสิ ริพร สงบธรรม

ประธานกรรมการตรวจสอบเข้าร่ วมหรื อไม่คะ

ประธาน

ประธานกรรมการตรวจสอบไม่มาค่ะ ท่านฉลอง ติดภารกิจ

มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบรายงานประจาปี 2555 และรายงานของคณะกรรมการ
ด้วยคะแนนเสี ยง 120,661,600 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ประจาปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุ มพิจารณาและอนุ มตั ิงบการเงิน และรายงานของผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2555 ซึ่ ง
ผูส้ อบบัญ ชี ไ ด้ต รวจสอบ และได้รับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่ งสามารถสรุ ป
สาระสาคัญของงบการเงินรวมได้ดงั นี้
งบการเงินของบริ ษทั ฯ มีดงั นี้
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
(ล้านบาท)
สิ นทรัพย์รวม
325.37
342.40
หนี้สินรวม
23.43
13.76
รายได้รวม
90.64
26.57
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
(181.33)
(171.63)
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ น้ (คานวณจากขาดทุนสุ ทธิ )
(0.73 บาท)
(0.69 บาท)
มติที่ประชุ ม ที่ประชุ มพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิงบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2555
ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
120,661,500 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.9999
ไม่เห็นด้วย
100 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0001
วาระที่ 4
พิจารณาอนุมัติการงดจ่ ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2555
บริ ษทั ฯมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้น ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้
นิติบุคคล สาหรับผลการดาเนิ นงานในรอบปี 2555 ที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯมีผลการดาเนินงานขาดทุนประธานจึง
เสนอให้ผถู้ ือหุ น้ เห็นสมควรงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนิ นงานในรอบปี 2555
มติที่ประชุ ม ที่ประชุ มพิจารณาแล้ว มี มติ อนุ มตั ิ การงดจ่ายเงิ นปั นผลสาหรับผลการดาเนิ นงานปี 2555
ด้วยคะแนนเสี ยง 120,661,600 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100

วาระที่ 5

พิ จ ารณาการเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นบริ ษั ท ไมด้ า -เมดดาลิ ส ท์ เอ็ น เธอร์ เทนเมนท์ จ ากั ด
(มหาชน) และแก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิ
ประธานฯได้ แ จ้ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า บริ ษัท ฯ พิ จ ารณาเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษัท ฯ จ า นวน
1,025,000,000 บาท จากเดิ ม 250,000,000 บาท เป็ น 1,275,000,000 บาท โดยการออกหุ ้ น สามัญ จานวน
1,025,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท เพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
(ก) รองรั บ การจัดสรรหุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ที่ เสนอขายให้ แก่ ผูถ้ ื อหุ ้ น เดิ ม จานวน
100,000,000 หุน้
(ข) รองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ รุ่ นที่
2 จานวน 175,000,000 หุน้
(ค) รองรั บ การออกหุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น แบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement)
จานวน 500,000,000 หุน้
(ง) รองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯ รุ่ นที่
3 จานวน 250,000,000 หุน้
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ แก้ไขเพิ่ มเติ มหนังสื อบริ คณห์ สนธิ ขอ้ 4. ของบริ ษทั เพื่ อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ นหุ ้นสามัญจานวน 1,275,000,000 หุน้ มูลค่าหุ น้ ละ
1 บาท เป็ นมูลค่า 1,275,000,000 บาท โดยไม่มีหุน้ บุริมสิ ทธิ์
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุ มพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯ และแก้ไขเพิ่มเติ ม
หนังสื อบริ คณห์สนธิ จานวน 1,025,000,000 บาทจากเดิม 250,000,000 บาท เป็ น 1,275,000,000 บาท โดย
ออกหุน้ สามัญจานวน 1,025,000,000 หุน้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย 120,661,500 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.9999
ไม่เห็นด้วย
100 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0001
วาระที่ 6
พิจารณาการออกใบสาคัญ แสดงสิ ทธิ์ทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทรุ่ นที่ 2 (“MME-W2”)
ประธานฯได้แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่าบริ ษทั ฯ พิจารณาการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของ
บริ ษทั รุ่ นที่ 2 (MME-W2) รวมจานวนไม่เกิ น 175,000,000 หน่ วย เพื่อเป็ นสิ่ งตอบแทนให้แก่ ผถู ้ ื อหุ ้นเดิ ม
และเป็ นการจูงใจ (Sweetener) ให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้นเดิมในการจองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้น
เดิมของบริ ษทั ฯ (Right Offering) โดยบริ ษทั ฯ จะจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ให้แก่
(1) ผูถ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนการถื อหุ ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่ วน 2 หุ ้นสามัญเดิ มต่อ
ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ 1 หน่ ว ย รวมจ านวนไม่ เกิ น 125,000,000 หน่ ว ย กรณี มี เศษของ

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เหลื อจากการคานวณตามอัตราส่ วนการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิ ท ธิ
ดังกล่าว ให้ตดั เศษดังกล่าวทิ้งทั้งจานวน
(2) ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ที่ใช้สิทธิ จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้น
เดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถื อหุ ้น (Right Offering) ตามรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป
ในข้อ 5.1 โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่ วนหุ ้น สามัญที่ได้รับจัดสรรจากการจองซื้ อหุ น้ สามัญ
เพิ่มทุน 2 หุ ้นต่อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยรวมจานวนไม่เกิน 50,000,000 หน่วย กรณี มี
เศษของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เหลือจากการคานวณตามอัตราส่ วนการจัดสรรใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ดงั กล่ าว ให้ตดั เศษดังกล่ าวทิ้ งทั้งจานวน โดยราคาการใช้สิ ทธิ ของใบส าคัญแสดง
สิ ท ธิ ฯ เท่ ากับ 1.00 บาทต่ อหุ ้ น โดยรายละเอี ย ดของใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 4
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั
ฯ รุ่ นที่ 2 (MME-W2) รวมจานวนไม่เกิ น 175,000,000 หน่ วย เพื่อเป็ นสิ่ งตอบแทนให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้นเดิ ม และ
เป็ นการจูงใจให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมในการจองซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ด้วย
คะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย 120,661,500 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.9999
ไม่เห็นด้วย
100 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0001
วาระที่ 7
พิจารณาการออกใบสาคัญ แสดงสิ ทธิ์ทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทรุ่ นที่ 3 (“MME-W3”)
ประธานฯได้แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า บริ ษทั ฯ พิจารณาการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของ
บริ ษทั รุ่ นที่ 3 (MME-W3) รวมจานวนไม่เกิ น 250,000,000 หน่ วย เพื่อเป็ นสิ่ งตอบแทนให้แก่นกั ลงทุนที่มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง โดยบริ ษทั ฯจะจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ในอัตราส่ วน 2 หุ ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยโดยไม่คิดมูลค่า รวมจานวนไม่เกิน 250,000,000 หน่วย กรณี มีเศษของใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ เหลือจากการคานวณตามอัตราส่ วนการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าว ให้ตดั เศษดังกล่าวทิ้ง
ทั้งจานวน โดยราคาการใช้สิ ท ธิ ของใบส าคัญ แสดงสิ ทธิ ฯ เท่ ากับ 1.65 บาทต่อหุ ้น โดยรายละเอียดของ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั
รุ่ นที่ 3 (MME-W3) รวมจานวนไม่เกิน 250,000,000 หน่วย เพื่อเป็ นสิ่ งตอบแทนให้แก่นกั ลงทุนที่มีลกั ษณะ
เฉพาะเจาะจง ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย 120,661,500 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.9999
ไม่เห็นด้วย
100 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0001

วาระที่ 8
พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัท
ประธานฯได้แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า บริ ษทั ฯ พิจารณาจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จานวนไม่เกิน
1,025,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จานวนไม่เกิ น 100,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ ้นละ 1 บาท ให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนจานวนหุ ้นที่ผถู ้ ือหุ ้นแต่ละ
รายถื ออยู่ (Right Offering) ในอัตราจัดสรร 2.5 หุ ้นเดิ มต่อ 1 หุ ้นใหม่โดยเศษของหุ ้น
ให้ปัดทิ้ ง และกาหนดราคาเสนอขายหุ ้นสามัญ เพิ่ มทุ นที่ ราคา 1.00 บาท (หนึ่ งบาท
ถ้วน) ทั้งนี้ ผถู ้ ือหุ ้นเดิมมีสิทธิ จองซื้ อหุ ้นใหม่เกินสิ ทธิ ของตนตามอัตราที่กาหนดไว้ได้
โดยกาหนดให้วนั ที่ 16 พฤษภาคม 2556 เป็ นวันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ ในการ
จองซื้ อ และได้รับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุ น (Record date) และได้รับการจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิ ท ธิ ฯ และให้รวบรวมรายชื่ อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556
(2) จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จานวนไม่เกิ น 125,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ ออกให้แก่ผถู ้ ื อ
หุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น ในอัตราส่ วน 2 หุ ้นสามัญเดิมต่อใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ 1 หน่วย ในราคาการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิหุน้ ละ 1.00 บาทโดย
กาหนดให้ วนั ที่ 16 พฤษภาคม 2556 เป็ นวันก าหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นที่ มี สิ ท ธิ ในการ
ได้รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ (Record date) และให้รวบรวมรายชื่ อตามมาตรา
225 ของพระราชบัญ ญัติหลักทรัพ ย์และตลาดหลัก ทรัพ ย์พ .ศ.2535 (รวมทั้งที่ มี การ
แก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556
(3) จัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จานวนไม่เกิน 50,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ออกให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมของ
บริ ษทั ฯ ที่ใช้สิทธิ จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนการ
ถือหุ ้น (Right Offering) ในอัตราหุ ้นสามัญที่ ได้รับจัดสรรจากการจองซื้ อหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุน 2 หุ น้ ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการใช้สิทธิ 1
หน่ วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ สามารถซื้ อหุ ้นสามัญใหม่ 1 หุ ้น ในราคาการใช้สิทธิ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิหุน้ ละ 1.00 บาท
(4) จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จานวนไม่เกิ น 500,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ ้นละ 1.00 บาทให้แก่นกั ลงทุนที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงตามประกาศคณะกรรมการ

กากับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายหุ ้นที่
ออกใหม่ โดยบุ ค คลดังกล่ าวจะไม่ เป็ นบุ ค คลที่ เกี่ ย วโยงกัน ของบริ ษ ัท ฯ และมอบ
อานาจให้คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ฯหรื อ กรรมการผูม้ ีอานาจกระทาการแทน
บริ ษทั ฯมีอานาจในการดาเนิ นการพิจารณาจัดสรรและเสนอขายเป็ นคราวเดียวหรื อ
แบ่งเป็ นส่ วนๆ เพื่อเสนอขายเป็ นคราวๆ ตามที่เห็นสมควร โดยการกาหนดราคาเสนอ
ขายหุ ้นให้แก่นกั ลงทุน ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงครั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ ้นดังกล่าวจะ
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึ่ งคานวณ โดยอ้างอิงกับราคาปิ ดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ า
หนัก ของหุ ้น บริ ษ ทั ฯ ในตลาดหลัก ทรั พ ย์รวม 15 วันท า การก่ อน (แต่ไ ม่ รวม) วัน
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 ซึ่งได้ราคาเสนอ
ขายหุน้ ละ 1.65 บาท และไม่ต่ากว่าราคาที่เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิม
(5) จัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จานวนไม่เกิน 250,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้
เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ ออกให้แก่ นักลงทุ นที่ มีลกั ษณะ
เฉพาะเจาะจงที่จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ในอัตราหุ ้นสามัญที่ได้รับการ
จัดสรรจากการขายให้นกั ลงทุนที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง 2 หุ ้นต่อ 1 หน่ วยใบสาคัญ
แสดงสิ ท ธิ ฯ โดยไม่ คิ ด มู ล ค่ า ในอัต ราการใช้สิ ท ธิ 1 หน่ ว ยใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ
สามารถซื้ อหุ ้น สามัญใหม่ 1 หุ ้น ในราคาการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หุ้นละ
1.65 บาท
มติที่ประชุ ม ที่ประชุ มพิจารณาแล้ว มี มติอนุ มตั ิ จดั สรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นของบริ ษทั ฯ จานวนไม่เกิ น
1,025,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย 120,661,500 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.9999
ไม่เห็นด้วย
100 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0001
วาระที่ 9
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทใหม่ แทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ประธานฯได้แจ้ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่า ตามข้อ บังคับ ของบริ ษ ัท ฯได้ก าหนดให้ ก รรมการต้องออกจาก
ตาแหน่ งจานวนหนึ่ งในสามของกรรมการทั้งหมด ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2556 ประธานได้
เสนอให้ที่ประชุ มเลื อกตั้งกรรมการบริ ษทั ฯซึ่ งต้องออกตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่ งอีกวาระหนึ่ ง โดย
การลงคะแนนเป็ นรายบุคคล ซึ่งประกอบด้วย
1. นางสาวพิณนภา งานสุ จริ ต
2. นายภูเบศวร์ โหยประดิษฐ์
นางสาวสิ ริพร สงบธรรม

ในวาระนี้ คือการเลื อกกรรมการทั้งสองท่านผูซ้ ่ ึ งได้รับเลื อกให้เข้าใหม่ เพื่อ
เป็ นเกณฑ์ แ นวปฏิ บ ัติ อ ยากให้ แ สดงวิ สั ย ทัศ น์ ข องกรรมการแต่ ล ะท่ า น

เกี่ ยวกับบริ ษทั ฯและทิศทาง เพื่อให้ผถู ้ ื อหุ ้นได้รู้จกั ในคราวนี้ นอกจากนี้ ตาม
หลักบรรษัท ภิบาลที่ ดี การเลื อกตั้งนั้น ควรให้ผูท้ ี่ถู กเลื อก คื อกรรมการทั้ง
สองท่าน ออกจากห้องประชุมก่อน แล้วจึงกลับเข้ามาเมื่อรวมคะแนนเสร็ จ
นางสาวพิ ณนภา งานสุ จริ ต กล่ าวสวัส ดี และกล่ าวว่าจากการที่ เป็ นกรรมการอิ ส ระที่ บริ ษ ทั มาเป็ นเวลา
เกือบ 5 ปี ตั้งแต่รับหน้าที่มา ได้ปฏิบตั ิตามหน้าที่ ของกรรมการตรวจสอบ
มีการ review งบการเงิ นรวมถึ งมี การ พูดคุ ยปรึ กษากับ ผูต้ รวจสอบภายใน
และพูดคุยกับผูอ้ านวยการ ฝ่ ายบัญชีและการเงินคิดว่าได้ปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที่
และบริ ษทั ได้ดาเนินการตามที่ควรจะเป็ น
ประธาน

ขอให้ลงคะแนนเสี ยงกรรมการท่านแรก คือ นางสาวพิณนภา งานสุ จริ ต

นางสาวสิ ริพร สงบธรรม

ขอให้กรรมการแสดงวิสัยทัศน์ท้ งั สองท่านก่อนแล้วค่อยเชิญกรรมการทั้งสอง
ท่านออกจากห้องประชุมก่อนที่จะมีการลง คะแนน

ประธาน

บริ ษทั รับไว้ปฏิบตั ิค่ะ และเชิญกรรมการอีกท่านแสดงวิสัยทัศน์

นายภูเบศวร์ โหยประดิษฐ์ กล่าวสวัสดีและแนะนาตัว พร้อมกล่าวว่าได้ทาหน้าที่กรรมการตรวจสอบของ
บริ ษทั มาเป็ นเวลา 2 ปี ก็เห็นว่า การทางานของ บริ ษทั ก็เป็ นไปด้วยดีไม่มีการ
ติติงอะไรโดยเป็ นไปตามผลประกอบการ
ประธาน

เชิญทั้งสองท่าน ออกจากที่ประชุม และชี้แจงในที่ประชุมในการลงคะแนนให้
กรรมการทีละท่านโดยเลือกลงคะแนนเสี ยงเสร็ จประธานให้เชิญกรรมการทั้ง
สอง ท่านกลับเข้าห้องประชุ ม

มติทปี่ ระชุ ม
ที่ประชุ มพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ฯที่ตอ้ งออกจากตาแหน่ งตาม
วาระ กลับ เข้าดารงตาแหน่ ง อี ก วาระหนึ่ ง เนื่ อ งด้วยบุ ค คลดังกล่ าวเป็ นผูม้ ี ค วามรู ้ ค วามสามารถในการ
ปฏิบตั ิงาน ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
1. นางสาวพิณนภา งานสุ จริ ต อนุมตั ิเป็ นเอกฉันท์ดว้ ยคะแนนเสี ยง
120,661,600 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
2. นายภูเบศวร์ โหยประดิษฐ์ อนุมตั ิเป็ นเอกฉันท์ดว้ ยคะแนนเสี ยง
120,661,600 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100

วาระที่ 10
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2556
ประธานฯ เสนอที่ประชุ มอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2556 เท่ากับปี 2555 โดยพิจารณาจากหน้าที่
ความรับผิดชอบและ พิจารณาจากข้อมูลอ้างอิงค้างเคียงโดยกาหนดค่าตอบแทนสาหรับประธานกรรมการ
และประธานการตรวจสอบ ปี ละ 200,000 บาท กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ปี ละ 100,000 บาท เบี้ ย
ประชุ ม 5,000 บาท ต่อคนต่อไตรมาส และค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งหมดรวมกันจะต้องไม่เกิ น 3,000,000
บาท
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุ มพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2556 ตามที่ประธาน
เสนอด้วยคะแนนเสี ยง 120,661,600 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
วาระที่ 11

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2556
ประธานฯ เสนอที่ประชุมอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี โดยแต่งตั้งให้
1. นายสมคิด เตียตระกูล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785
2. นางสุ มาลี โชคดีอนันต์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322
3. นายโกศล แย้มลีมูล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4575
แห่ ง บริ ษ ัท แกรนท์ ธอนตัน จากัด ผูส้ อบบัญ ชี รายใหม่ แทนผูส้ อบบัญ ชี รายเดิ ม และ
กาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2556 เป็ นเงินจานวน 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) เสนอ
ให้ที่ประชุ มอนุ มตั ิมอบอานาจให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาและอนุ มตั ิหาก บริ ษทั
แกรนท์ ธอนตัน จากัด จาเป็ นต้องจัดหาผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนในกรณี ที่ผสู้ อบ
บัญชี รับ อนุ ญาตดังกล่ าวไม่ส ามารถปฏิ บ ตั ิ งานได้ รวมทั้งมอบอานาจให้คณะกรรมการ
บริ ษ ัท เป็ นผูอ้ นุ ม ัติ ค่ าสอบทานงบการเงิ น ของบริ ษ ัท ย่อ ยและบริ ษ ัท ร่ วมที่ อาจเกิ ด ขึ้ น
ระหว่างปี

นางสาวสิ ริพร สงบธรรม

ประธาน

เหตุใดบริ ษทั ตัดสิ นใจเปลี่ยนผูส้ อบบัญชีจาก บริ ษทั บีพีอาร์ ออดิท แอนด์
แอดไวเซอรี่ จากัด เป็ น บริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน จากัด และ ค่าใช้จ่ายในการ
สอบ บัญชีในปี นี้ จึงสู งกว่าปี ก่อน เป็ นเหตุเป็ นผลหรื อไม่
เดิมบริ ษทั ใช้บริ การผูส้ อบบัญชี บริ ษทั บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จากัด
สาเหตุที่เปลี่ยนผูส้ อบบัญชีคือ บริ ษทั ฯมีบริ ษทั ในเครื อ คือ บริ ษทั Mida Asset
และ Mida Leasing และ มีรายการเกี่ยวโยงกันและ ในปี นี้ทางกลุ่มไมด้า ได้
เปลี่ยนผูส้ อบบัญชีเป็ น บริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน จากัด ดังนั้นบริ ษทั มองว่าเพื่อ

ให้สะดวกและรวดเร็ วในการตรวจสอบ ตรวจทาน รายการระหว่างกันในเครื อ
ซึ่ งมีค่อนข้างเยอะจะทาให้สามารถทางานได้เร็ วยิง่ ขึ้น ส่ วนค่าสอบบัญชีที่ปีนี้
900,000 บาท สู งกว่าปี ก่อน ซึ่ งมีค่าสอบบัญชี 760,000 บาท เนื่องจาก มีบริ ษทั
ย่อยเพิม่ ขึ้น คือ บริ ษทั กริ ฟฟิ น และ บริ ษทั บูสท์ พลัส เป็ นบริ ษทั ลูกของ
บริ ษทั ฯ และในปี นี้ผสู ้ อบบัญชีตอ้ งตรวจรายการทั้งปี
มติทปี่ ระชุ ม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และ กาหนดค่าสอบบัญชี
ประจาปี 2556 และอนุมตั ิการมอบอานาจ ให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯพิจารณาและอนุมตั ิหาก บริ ษทั บีพีอาร์
ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จากัด จาเป็ นต้องจัดหาผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนในกรณี ที่ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาต ดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้รวมทั้งมอบอานาจ ให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯเป็ นผูอ้ นุมตั ิค่า
สอบทานงบการเงินของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปี ด้วย ด้วยคะแนนเสี ยง 120,661,600
เสี ยงคิดเป็ นร้อยละ 100
วาระที่ 12
พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ ได้เรี ยนให้ทราบว่าขณะนี้ วาระต่างๆ ได้รับการพิจารณาเสร็ จสิ้ นแล้ว มีผถู ้ ื อหุ ้นท่านใดประสงค์
จะซักถามหรื อเสนอแนะสิ่ งใดเพิ่มเติมหรื อไม่
นางสาวสิ ริพร สงบธรรม

ประธาน

ได้สอบถามเพิ่มเติมและขอความเห็นใน 2 ประเด็น คือ
1. ธุ รกิจหลักๆ ของ MME คืออะไร แล้วสถานการณ์ เป็ นอย่างไรบ้าง และ
2. บริ ษทั ลูกๆทั้งหมดของบริ ษทั ฯสถานการณ์เป็ นอย่างไรบ้างโดย ปี 2549 ลง
ทุนใน ภูเก็ต ด้วยเงินลงทุน 140 ล้านบาท ปี 2552 ลงทุนใน เมดดาลิสท์ วิชนั่
17.8 ล้านบาทสถานการณ์เป็ นอย่างไรปี 2553ลงทุนในออร่ าดรี ม 45 ล้านบาท
สถานการณ์ เป็ นอย่างไร ปี 2555 ลงทุน 18 ล้านในบูสท์ พลัส และ อีก บริ ษทั
คือ กริ ฟฟิ น จานวน 3 แสนบาท ว่าลูกๆแต่ละที่เป็ นอย่างไร ให้ประธานเล่าให้
ผูถ้ ือหุ น้ ฟัง และ เสนอให้บนั ทึกข้อความนี้ ลง ในรายงาน การประชุม และ
เผยแพร่ ในเวปไซต์ ตามหลักของตลาดหลักทรัพย์ คือภายใน 14 วัน
บริ ษทั ฯเดิมคือ ส่ งออก 100% และเป็ นธุ รกิจสันทนาการ ซึ่งเป็ นผูผ้ ลิตและเป็ น
เจ้าของตราผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์คือตูD้ artโดยบริ ษทั เข้าตลาดฯในปี 2548
ซึ่ งเป็ นปี ที่บูมมากและยอดขายก็เยอะแต่ปัจจุบนั ยอดขายลดลงเนื่องจากปัจจุบนั
ความนิ ยมชมชอบน้อยลง ขณะเดี ยวกันก็เรื่ องเศรษฐกิ จโลกก็แย่ ท าให้เราส่ ง
ออกไปทางยุโรปก็ลดน้อยถอยลงไปจึงมองว่าเราต้องหาธุ รกิ จอื่นมาเสริ มและ

ปี ที่แล้ว บริ ษทั ฯหันมาลงทุนในธุ รกิ จอสังหาริ มทรัพย์ นั่นคื อ ดิ อิมเพรส โดย
เป็ น โครงการมูลค่า 361 ล้านบาท และชี้ แจงว่าจากการประชุ มคราวก่อนที่ เปิ ด
โครงการคือมาสเตอร์ พี ซ แต่ในบอร์ ดบริ หารมี การพิ จารณาแล้ว จึ่งเปลี่ ยนชื่ อ
เป็ น ดิ อิมเพรส เพื่อไม่ให้เป็ นการสับสนของผูถ้ ื อหุ ้นที่ เคยอ่านรายงานการ
ประชุ ม เดิ ม คื อ โครงการนี้ เป็ นโครงการเดี ยวกัน เป็ นบ้านเดี่ ยวสองชั้นคื อ
โครงการมีบ ้าน2 ลักษณะ โดยมี มูลค่ าเริ่ ม ต้น 6.9 ล้านบาท ปั จจุบนั มี ก ารทา
สัญญาไปแล้ว 3 หลัง และมีการรอทาสัญญาอยูอ่ ีก 5 หลัง แต่ทางบริ ษทั ยังไม่ได้
เปิ ดดาเนินการขาย อย่างไรก็ตามได้เริ่ มทา club house และทาบ้านตัวอย่าง
บริ ษทั บูส พลัส เป็ นบริ ษทั รับจ้างทา event ต่างๆ และทาคอนเสิ ร์ตเองบริ ษทั เพิ่ง
เริ่ มทาธุ รกิจนี้ปีที่แล้ว และ ปี ที่แล้วประสบผลขาดทุน แต่ผลการดาเนินงานดีข้ ึน
เรื่ อยๆ
บริ ษทั กริ ฟ ฟิ น ซึ่ งบริ ษ ทั ถื อหุ ้น 60% คือ 300,000 บาท จากทุ นจดทะเบียน 2
ล้านบาท เป็ นธุ รกิ จออนไลน์ คือปั จจุ บนั เราจะ launch ใน Q2 คือท าเวปไซต์
โดยมุ่งเน้นไปที่นักศึกษาที่จะเข้ามหาวิทยาลัย โดยมีขอ้ มูลเกี่ ยวกับ web board
บริ ษทั ที่ภูเก็ต ที่ลงทุนไป 140 ล้านบาท บริ ษทั ได้ทาการตั้งสารองไปแล้ว 100%
เนื่ องจากมีขอ้ พิพาทกับกรรมการบริ ษทั ซึ่ งได้ช้ ี แจงกับตลาดหลักทรัพย์ไปแล้ว
ว่าเพราะอะไร ส่ วนอีกบริ ษทั คือ ออร่ าดรี ม ที่นครปฐมความคืบหน้าอยูท่ ี่ 20%
ประธาน

มีขอ้ สงสัยเพิ่มเติม หรื อผูถ้ ือหุ น้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรื อไม่

นางสาวสิ ริพร สงบธรรม จากการที่บริ ษทั ฯมีผลประกอบการขาดทุนถามท่านประธานว่าบริ ษทั จะสามารถ
กลับมาฟื้ นตัวได้ในระยะเวลาเท่าไหร่ กี่ปี รวมถึงการเพิ่มทุนครั้งนี้ โดย การลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษทั มองว่าจะมีการย้ายกลุ่มการดาเนินธุ รกิจหรื อไม่
ประธาน

ปี นี้ บริ ษทั มีผลขาดทุ น 181 ล้านบาท เกิ ดจากการสารองการลงทุนในภูเก็ต140
ล้านบาท และธุ รกิจก็ขาดทุนอยู่ แต่การที่เราลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์อย่างเช่ น
ที่นครปฐม ก็มีแนวโน้มดี ข้ ึน และมองว่าธุ รกิ จอสังหาริ มทรัพย์เป็ นธุ รกิ จที่ น่า
สนใจ จึงมี การเรี ยกทุ นเพิ่ม โดยหากมี โครงการที่ น่าสนใจจะได้สามารถใช้เงิ น
ตรงนี้ โดยไม่ตอ้ งกูย้ ืมเงิ นจากธนาคารส่ วนถามว่าบริ ษทั จะมี กาไรเมื่อไหร่ ทาง

บริ ษทั ก็อยากมีกาไร ขึ้นอยูก่ บั ธุ รกิจที่เราแสวงมา โดยมองว่าจากการเพิ่มทุนหรื อ
การออก PP เราจะได้พนั ธมิตรที่มีวิสัยทัศน์เช่ นเดี ยวกับบริ ษทั และมีศกั ยภาพที่
จะแสวงหาธุ รกิจเข้ามาเพิ่มเติมได้หลังจากนั้นเมื่อไม่มีขอ้ ซักถาม หรื อ ข้อคิดเห็น
ใดๆ จากผูถ้ ือหุน้ แล้ว ประธานฯ จึงกล่าวปิ ดการประชุม
คุณพิทกั ษ์ กิตติอคั รเสถียร กล่าวแนะนาตัวว่าเป็ นที่ปรึ กษาของบริ ษทั เรื่ องการเพิ่มทุน ขอชี้แจงเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเอกสารแนบที่ 3 ที่เกี่ยวกับเวลาการจัดสรรหุ น้ เพิ่มทุน ข้อ 10 ใน
หนังสื อ เชิญประชุม การกาหนด record date วันที่ 16 พฤษภาคม และปิ ดสมุด
ทะเบียนจริ งๆ วันที่ 17 พฤษภาคม โดยตามหลักของตลาดหลักทรัพย์บอกว่า
จะต้อง X ก่อน 3 วันทาการ ถ้านับย้อนไป 3 วันคือ 14 พฤษภาคม คือ ผูถ้ ือหุน้
จะต้องถือหุ น้ ก่อน 14 พฤษภาคม เพราะวันที่ 14 คือไม่มีสิทธิ แล้ว เพราะตลาด
จะต้องปิ ดก่อน 3 วัน
ทาการเพื่อดาเนิ นการนอกจากนี้มีกฎอีกอย่างหนึ่งคือ
เอกสารต่างๆ จะต้องส่ งให้ผถู ้ ือหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่า 5 วันทาการ และวันชาระเงิน ก็
ไม่นอ้ ยกว่า 5 วันทาการ โดยตอนแรก เรานับวันพอดี โดยคาดว่านายทะเบียนจะ
มีรายชื่อและส่ งออกทัน แต่วนั ที่ 24 เป็ นวันหยุดวิสาขบูชา จึงอาจหมิ่นเหม่ จึง
ขอเลื่อนวันชาระเงินออกไปอีกหนึ่งสัปดาห์ โดยที่ทุกท่านไม่ได้เสี ยประโยชน์
อะไร แต่ขยับเพื่อให้การทางานของตลาดหลักทรัพย์ นายทะเบียนได้ทางานโดย
ไม่ตอ้ งเร่ งรี บมากนัก คือ 5 วันทาการ ซึ่ งรายละเอียดจะมีการแจ้งและส่ งถึงผูถ้ ือ
หุ น้ อยูแ่ ล้ว ถึงสิ ทธิ์ ในการจอง ซึ่ งขอเสริ มเพียงเท่านี้
เจ้าหน้าที่กล่าวขอบคุณ คุณพิทกั ษ์ และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่ วมประชุม พร้อมทั้งขอน้อมรับแนะนาและ
บริ ษทั จะนาไปปรับปรุ งในปี หน้า พร้อมทั้งเชิ ญให้ทุกท่านร่ วมรับประทานอาหารกลางวันที่ทางบริ ษทั จัด
เตรี ยมไว้
ปิ ดประชุม เวลา 11:45 น.
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิวกิ ลู )
ประธานที่ประชุม

รายนามและประวัติของกรรมการ เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นแต่ งตั้ง เข้ าดารงตาแหน่ ง
ชื่อ-นามสกุล
นาง กฤชภา ศรี สุระพัตร
ตาแหน่ ง
กรรมการ
อายุ
สั ญชาติ
ไทย
การศึกษา
ปริ ญญาตรี
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ ประสบการณ์การทางาน
จานวนหุ้นและสั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
ส่ วนได้ เสี ยทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ทีบ่ ริษัทหรือบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา ไม่มี
การดารงตาแหน่ งในกิจการทีแ่ ข่ งขัน / เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

รายนามและประวัติของกรรมการ เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นแต่ งตั้งเข้ าดารงตาแหน่ ง
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
อายุ
สัญชาติ
การศึกษา

นาย วิจิตร คาภูมี
กรรมการบริ หาร
45 ปี
ไทย

2533 - ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2538 - หลักสูตรนายทหารชั้นผูบ้ งั คับหมวด
2539 - หลักสูตรนายทหารส่งกาลังบารุ งขั้นต้น
2541 - หลักสูตรนายทหารชั้นผูบ้ งั คับฝูง
2552 - หลักสูตรนายทหารส่งกาลังบารุ งขั้นสูง
2553 - หลักสูตรผูบ้ ริ หารการศึกษา
2554 - หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส
2556 - Certificate of BUSINESS ADVISOR
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
ประสบการณ์ การทางาน
2543 - คณะอนุกรรมาธิการการทหาร สภาผูแ้ ทนราษฎร
เพื่อพิจารณาการขุดคอคอดกระ
2551- รองหัวหน้าแผนกวิชาลาดตระเวนทางอากาศกองวิทยาการ กรมควบคุมการปฏิบตั ิทาง
อากาศ
2552 - 2556 – หัวหน้าแผนกวิชาลาดตระเวนทางอากาศกองวิทยาการกรมควบคุมการปฏิบตั ิ
ทางอากาศ
2547 - 2550 - ผูจ้ ดั การบริ ษทั จอย วิชนั่ ซิสเต็ม จากัด
2556 - กรรมการบริ หาร บริ ษทั บูสท์ พลัส จากัด
จานวนหุ้นและสัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
ส่ วนได้ เสียทั้งทางตรงและทางอ้ อมในกิจการใดๆ ทีบ่ ริษัทหรือบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา
ไม่มี
การดารงตาแหน่ งในกิจการทีแ่ ข่ งขัน / เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ไม่มี

รายละเอียดกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทีบ่ ริ ษัทเสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง

พลตารวจตรี สหัสชัย อินทรสุ ขศรี
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ

64 ปี

สั ญชาติ
ไทย
การศึกษา
- วิทยาลัยศรี ปทุม ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์บณั ฑิต
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) ของการเป็ นกรรมการ รุ่ นที่
34/2004 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

ประสบการณ์การทางาน
Work Experiences
พ.ศ. 2524
รองสารวัตรแผนกงบประมาณ กองการเงิน กรมตารวจ
พ.ศ. 2527
สารวัตรแผนกงบประมาณ กองการเงิน กรมตารวจ
พ.ศ. 2533
รองผูก้ ากับการ (ทาหน้าที่ปฏิบตั ิการ) กองการเงิน กรมตารวจ
พ.ศ. 2534
ผูก้ ากับการ (ทาหน้าที่วเิ คราะห์งบประมาณ)
พ.ศ. 2535
รองผูบ้ งั คับการกองเงิน กองการเงิน กรมตารวจ
พ.ศ. 2542
ผูบ้ งั คับกองการเงิน สานักงานตารวจแห่งชาติ
พ.ศ. 2548 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริ ษทั เพิม่ สิ นสตีล
เวิคส์ จากัด (มหาชน)
จานวนหุ้นและสั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
ส่ วนได้ เสี ยทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ทีบ่ ริษัทหรือบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา
การดารงตาแหน่ งในกิจการทีแ่ ข่ งขัน / เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ไม่มี

ไม่มี

รายละเอียดกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทีบ่ ริ ษัทเสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
อายุ
สั ญชาติ
การศึกษา

นายบุญจริ ง ชลวิโรจน์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
63 ปี
ไทย
นิติศาสตร์บณั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

--

ประสบการณ์การทางาน
Work Experiences

-

พนักงานจัตวา กองนิติการ กรมสรรพากร (3 มิ.ย. 2517)

-

โอนไปรับราชการกรมที่ดิน ตาแหน่งเจ้าพนักงานที่ดิน 3 สนง. ที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (
1 มี.ค. 2519)
โอนกลับมารับราชการกรมสรรพากร ตาแหน่ง นิติการ 3 กองนิติการ กรมสรรพากร ( 1
ก.ค. 2519 )
นักวิชาการสรรพากรระดับ 4สนง. สรรพากรจังหวัดเชียงใหม่( 4ม.ค.24-15 เม.ย.26)
นิติกร 5 สนง.สรรพากร กทม. (16 เม.ย. 2526- 15 ธ.ค.29)
นิติกร 5 กองกฎหมายและระเบียบ กรมสรรพากร (16 ธ.ค. 29 – 30ก.ย.2532)
นิติกร 6 ฝ่ ายกฎหมาย 2กองกฎหมายและระเบียบ กรมสรรพากร (1 ต.ค.32-4ม.ค.33)
นิ ติ กร 7 ผูช้ านาญการพิ เศษด้านกฎหมายและภาษี ฝ่ ายกฎหมาย 2 กองกฎหมายและ
ระเบียบ กรมสรพากร( 5 ม.ค.33-11พ.ย.2535)
นิติกร 7 ฝ่ ายกฎหมาย 3 กองกฎหมายและระเบียบ กรมสรรพากร (12พ.ย.35-5ส.ค.39)
นิติการ 8 ผูอ้ านวยการส่วนกฎหมาย สานักงานสรรพากรภาค 8 ( 6 ส.ค.39-30ก.ย.41)
สรรพากรจังหวัดระนอง ( 1 ต.ค.41- 30ก.ย.43)
สรรพากรจังหวัด ลาปาง ( 1 ต.ค. 43 – 30 ก.ย.44)
สรรพากรจังหวัด กาญจนบุรี ( 1 ต.ค. 44- 30 ก.ย.48)
ผูอ้ านวยการสานักสื บสวนและคดี (1 ต.ค. 48- 30ก.ย.51)
เป็ นวิทยากรบรรยายกฎหมายเกี่ ยวกับ ภาษี อากร การประเมิ น ภาษี การรั บแบบแสดง
รายการภาษีของศูนย์ฝึกอบรมกรมสรรพากร
เป็ นผูแ้ ทนกองกฎหมายในการเข้าร่ วมประชุมคณกรรมการประสานงานภาษีการค้ากับ
ผูแ้ ทนกรมศุลกากร ผูแ้ ทนสานักงานเศรษฐกิจการคลัง
เป็ นกรรมการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ขา้ ราชการกรมสรรพากร

-

-

เป็ นผูแ้ ทน กรมสรรพากรในการประชุมสัมมนาและพัฒนาองค์กร
เป็ นอาจารย์พิ เศษ บรรยาย วิ ช ากฎหมายภาษี อ ากร ในสถาบั น การศึ ก ษาต่ า งๆ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( 2527-2543) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2524-2525),
มหาวิทยาลัยหอการค้า ( 2529- 2532), วิทยาลัยจักรพงษ์ภูวนารถ (2531-2533),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( 2531-2532), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (2532 - ปั จจุบนั ),
มหาวิทยาลัยสยาม (2533-2536), มหาวิทยาลัยรามคาแหง ( 2536 - 2537),
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ( 2535-2542), มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2538-2540).

จานวนหุ้นและสั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
ส่ วนได้ เสี ยทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ทีบ่ ริษัทหรือบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา ไม่มี
การดารงตาแหน่ งในกิจการทีแ่ ข่ งขัน / เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

ข้ อบังคับบริษัทในส่ วนทีเ่ กีย่ วกับการประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษทั ไมด้ า-เมดดาลิสท์ เอ็นเธอร์ เทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
การประชุ มผู้ถือหุ้น
ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ เดือน
นับแต่วนั สิ้ นสุ ดของ รอบปี บัญชี ของบริ ษทั การประชุ มผูถ้ ือหุ ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่าการ
ประชุ ม วิ ส ามัญ คณะกรรมการจะเรี ย กประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น เป็ น การประชุ ม วิ ส ามัญ เมื่ อ ใดก็ ไ ด้สุ ด แต่ จ ะ
เห็นสมควร หรื อผูถ้ ือหุ ้นรวมกันนับจานวนหุ ้นได้ไม่น้อยกว่า 1ใน 5 ของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ ายได้ท้ งั หมด
หรื อผูถ้ ื อหุ ้นไม่ น้อยกว่า 25 คนซึ่ งมี หุ้นนับ รวมกันได้ไม่ น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ ายได้
ทั้งหมดจะเข้าชื่ อกันทาหนังสื อ ขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุ มวิสามัญเมื่อใดก็ได้
แต่ ต้ อ งระบุ เหตุ ผ ลในการที่ ข อให้ เรี ยกประชุ ม ไว้ ให้ ชั ด เจนในหนั ง สื อดั ง กล่ า วด้ ว ยในกรณี นี้ ให้
คณะกรรมการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายใน1 เดือน นับ แต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ข้อ 25. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสื อนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน
เวลาระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุ มพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุว่า
เป็ นเรื่ องที่ จะเสนอเพื่ อทราบ เพื่ ออนุ ม ัติ ห รื อเพื่ อพิ จารณา รวมทั้งความเห็ นของคณะกรรมการในเรื่ อง
ดังกล่าว และจัดส่ งให้ผถู ้ ื อหุ ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า7 วันก่อนวันประชุ มและโฆษณาคาบอก
กล่ าวนัดประชุ ม ในหนังสื อพิ ม พ์ติดต่อกัน 3วันก่ อนวันประชุ มไม่ น้อยกว่า 3 วัน ในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น
สามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อจังหวัดอื่นทัว่ ราชอาณาจักร
ข้อ 26. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ อาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสี ยงแทนตน
ในการประชุ มก็ได้หนังสื อมอบฉันทะ จะต้องลงวันที่และลายมือชื่ อของผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะและจะต้อง
เป็ นไปตามแบบที่ นายทะเบียนกาหนด หนังสื อมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรื อผูท้ ี่
ประธานกาหนด ณ ที่ประชุมก่อนผูร้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม
ข้อ 27. ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ต้องมีผถู้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี) มาประชุ มไม่
น้อยกว่า 25 คนและต้องมีหุ้นนับ รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้ท้ งั หมดหรื อมี
ผูถ้ ือหุ น้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ น้ มาประชุ มไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของ จานวนผูถ้ ือหุ น้ ทั้งหมด และต้อง
มีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณี ที่
ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นครั้งได เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 1ชัว่ โมงจานวนผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาเข้าร่ วมประชุมไม่
ครบองค์ประชุ มตามที่ กาหนดไว้ หากว่าการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นได้เรี ยกนัด เพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอการประชุ ม
เป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นนั้นมิ ใช่ เป็ นการเรี ยกประชุ ม เพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอ ให้นัดประชุ ม
ใหม่และให้ส่งหนังสื อนับประชุมไปยังผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่า 7วันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่

บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุ ม ในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นให้ประธานกรรมการนัง่ เป็ นประธานที่ประชุมถ้าไม่
มีประธานกรรมการ หรื อ ประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุ ม ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธาน
กรรมการเป็ นประธานถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรื อมีแต่ไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู ้
ถือหุ น้ คนหนึ่งซึ่ งได้เข้าร่ วมประชุมเป็ นประธาน
ข้อ 28. ในการออกเสี ยงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ ้นมีเสี ยงหนึ่งเสี ยง และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้น
ให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนถ้ามี
คะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ ขาด ในกรณี ที่ผถู้ ือหุน้ มี
ส่ วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ือหุ ้นจะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้นนอกจากการออกเสี ยง
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้ อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทา แก้ไข หรื อเลิ กสั ญญาเกี่ ยวกับการให้เช่ ากิ จการของบริ ษทั ทั้งหมด หรื อบางส่ วนที่
สาคัญ การมอบหมายให้ บุ คคลอื่ นเข้ามาจัดการธุ รกิ จของบริ ษทั หรื อการรวมกิ จการกับบุ คคลอื่ นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับ
(จ) การเพิ่มหรื อลดทุนของบริ ษทั หรื อการออกหุ ้นกู้
(ฉ) การควบหรื อเลิกบริ ษทั
(ช) เรื่ องอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด
ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทามีดงั นี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดาเนิ นการของ
บริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนของรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร เงินปันผลและจัดสรรเงินไว้เป็ นทุนสารอง
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกาหนดค่าตอบแทน
(5) แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
(6) กิจการอื่น ๆ

ข้อ 30. ในกรณี ที่บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยตกลงเข้าทารายการที่เกี่ ยวโยงกัน หรื อรายการเกี่ ยวกับการ
ได้ม าหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพ ย์ที่ ส าคัญ ของบริ ษ ัท หรื อบริ ษ ทั ย่อยตามความหมายและหลัก เกณฑ์ ที่
กาหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยที่ใช้บงั คับการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั จด
ทะเบียนหรื อการได้มา หรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ที่สาคัญของบริ ษทั จดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้ บริ ษทั
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกาหนดไว้ในเรื่ องนั้นๆ ด้วย
คณะกรรมการ
ข้อ 11. คณะกรรมการของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า
กึ่งหนี่ งของจานวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร และกรรมการของบริ ษทั จะต้องเป็ นผูม้ ี
คุณสมบัติตามที่กฏหมายกาหนด
ข้อ 12. ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้ นเป็ นผูแ้ ต่ งตั้งกรรมการโดยใช้เสี ยงข้างมากตามหลัก เกณฑ์ และวิธี ก าร
ดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุ น้ ต่อเสี ยงหนึ่ง
(2) ให้ผถู้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
(3) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลื อกตั้ง เป็ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึ่งเลื อกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลื อกตั้งในลาดับถัดลงมามี
คะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
ข้อ 13. ในการประชุ ม สามัญ ประจ าปี ทุ ก ครั้ ง ให้ ก รรมการออกจากต าแหน่ ง 1ใน3 ถ้าจ านวน
กรรมการที่ จะแบ่ งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วน ไม่ ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่ สุ ดกับ อัตราส่ วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องอกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้นให้ใช้วิธีจบั สลากกัน
ว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ อยู่ในตาแหน่ งนานที่ สุ ดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง
กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดารง ตาแหน่งใหม่ก็ได้
ข้อ 14. กรรมการมี สิ ท ธิ ได้รับ ค่ าตอบแทนจากบริ ษ ทั ในรู ป ของเงิ นรางวัล เบี้ ยประชุ ม บ าเหน็ จ
โบนัส หรื อ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะอนุมตั ิ ซึ่ งอาจ
ก าหนดเป็ นจ านวนแน่ น อนหรื อ วางเป็ นหลัก เกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็ นคราวๆ ไป หรื อ จะให้ มี ผ ล
ตลอดไปจนกว่าจะมี การเปลี่ ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับ เบี้ ยเลี้ ยง และสวัส ดิ การต่างๆ ตาม
ระเบียบของบริ ษทั

ข้อ 15. นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฏหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชน จากัด
(4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออก
(5) ศาลมีคาสั่งให้ออก
การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
บริ ษทั ไม่มีคณะกรรมการสรรหา ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั อย่างไร
ก็ตาม คณะกรรมการจะเป็ นผูพ้ ิจารณาคัดเลือกตามประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและต้องมีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535และตามประกาศของสานักงาน กลต. และผูท้ ี่
เกี่ ยวข้อง ซึ่ งจะถู ก จัดท าโดยที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นจะเป็ นผูเ้ สนอรายชื่ อของผูท้ ี่ จะเป็ นกรรมการและท าการ
คัดเลือกตามข้อบังคับบริ ษทั มีวธิ ี การดังนี้
• ผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุ น้ ต่อหนึ่งเสี ยง
• ให้ผถู้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล
• บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลื อกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลื อกตั้งในลาดับถัดลงมามี
คะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนที่พึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีม่ ีสิทธิเข้ าร่ วมประชุ ม
1. บุคคลธรรมดา
1.1 ผูถ้ ือหุน้ ที่มีสัญชาติไทย
(ก) บัตรประจาตัวของผูถ้ ือหุ ้น (บัตรประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรข้าราชการ
หรื อบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
(ข) ในกรณี มอบฉันทะ บัตรประจาตัวของผูม้ อบอานาจ และบัตรประจาตัวหรื อ
หนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบอานาจ
1.2 ผูถ้ ือหุ น้ ชาวต่างประเทศ
(ก) หนังสื อเดินทางของผูถ้ ือหุน้
(ข) ในกรณี มอบฉันทะ หนังสื อเดินทางของผูม้ อบอานาจ และบัตรประจาตัวหรื อ
หนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบอานาจ

2. นิติบุคคล
2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
(ก) หนังสื อรับรองนิ ติบุ คคล ออกให้ไม่เกิ น 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า
กระทรวงพาณิ ชย์
(ข) บัตรประจาตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้
มี อ านาจที่ ไ ด้ล งนามในหนังสื อมอบฉัน ทะพร้ อ มบัต รประจาตัวหรื อ หนังสื อ
เดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะ
2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
(ก) หนังสื อรับรองนิติบุคคล
(ข) บัตรประจาตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้
มี อ านาจที่ ไ ด้ล งนามในหนังสื อ มอบฉัน ทะพร้ อ มบัต รประจาตัวหรื อ หนังสื อ
เดิ น ทาง (กรณี เป็ นชาวต่ างประเทศ) ของผูร้ ับ มอบฉัน ทะในกรณี ของส าเนา
เอกสารจะต้อ งมี ก ารรั บ รองส าเนาถู ก ต้อ งและหากเป็ นเอกสารที่ จ ัด ท าขึ้ น ใน
ต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารี พบั ลิค
ผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยืน่ เอกสารหรื อหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ
สถานที่ประชุมได้ต้ งั แต่ เวลา 9:00 น. ของวันที่ 4 ตุลาคม 2556 เป็ นต้นไป

20บาท
Duty Stamp
20 Baht

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A
(แบบทัว่ ไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้อน)

เขียนที่......................................................
Written At
วันที่..............เดือน........................พ.ศ..................
Date
Month
Year
1. ข้าพเจ้า.............................................................................สัญชาติ................................อยูบ่ า้ นเลขที่........................ถนน....................................
I/We
Nationality
Address
Road
ตาบล/แขวง............................................ อาเภอ/เขต............................................... จังหวัด........................................รหัสไปรษณี ย…
์ …………
Sub-District
District
Province
Zip Code
2. เป็ นผูถ้ ือหุ้นของ บริษทั ไมด้า-เมดดาลิสท์ เอ็นเธอร์ เทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
Being a shareholder of MIDA-MEDALIST ENTERTAINMENT Public Company Limited
โดยถือหุ ้นจานวนทั้งสิ้ นรวม..............................................หุ้น
และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ...........................................เสี ยง ดังนี้
Holding the total amounting of
shares and the voting right equals to votes as follows:
หุ้นสามัญ...........................................หุ้น
ออกเสี ยงลงคะแนนเสี ยง ได้เท่ากับ..................................................เสี ยง
Ordinary share
shares
equal to voting right
votes
3. ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1)......................................................................................อายุ...............ปี อยูบ่ า้ นเลขที่...................................... ถนน..........................................
Age
Address
Road
ตาบล/แขวง.................................... อาเภอ/เขต......................................... จังหวัด............................................. รหัสไปรษณี ย.์ ......................หรื อ
Sub-District
District
Province
Zip Code
: or,
(2)......................................................................................อายุ..............ปี อยูบ่ า้ นเลขที่.................................... ถนน..........................................
Age
Address
Road
ตาบล/แขวง.....................................อาเภอ/เขต...........................................จังหวัด............................................. รหัสไปรษณี ย.์ ......................หรื อ
Sub-District
District
Province
Zip Code
: or,
(3)
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ พล.ต.ต สหัสชัย อินทรสุขศรี อายุ 64 ปี
Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Pol.Maj.Gen Sahaschai Indrasukhsri Age 64 years
อยูบ่ า้ นเลขที่ 246/1 ถนน พิชยั แขวง ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต จังหวัด กรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย ์ 10300
Address at No. 246/1 Road Pichai Sub-District Thanonnakornchisri District Dusit Province Bangkok Zip Code 10300
(4) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นาย บุญจริ ง ชลวิโรจน์ อายุ 65 ปี
Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr.Boonjing Chonwirod Age 65 years
อยูบ่ า้ นเลขที่ 8/4 หมู่ที่ 12 ตาบล ปากแพรก อาเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี รหัสไปรษณี ย ์ 71000
Address at No. 8/4 Moo12 Sub-District Pakpraek District Muangkanchanaburi Province Kanchanaburi Zip Code 71000
คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่ วมประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือ
หุ้น ครั้งที่ 1/2556 ในวันศุก ร์ ที่ 4 ตุล าคม 2556 เริ่ มประชุ มเวลา 10.00 น. ณ ห้ อง ไมดาส 3 น. ณ.ห้อง ไมดาส 3 โรงแรม ไมด้า ซิ ต้ ี รี ส อร์ ท
กรุ งเทพ เลขที่ 99/401-486 หมู่ 2 ซอยเบญจมิตร ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุ งเทพฯ 10210 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at Extraordinary General Meeting of Shareholders 1/2013 to be
held on 4 October 2013 at 10:00 AM. at Mida 3 room, Mida City Resort Bangkok, 99/401-486 Soi Benjamitr,Chaeng Wattana
Road,Laksi,Bangkok 10210. or on the date and at the place as may be postponed or changed.

กิจการใดที่ผรู้ ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.
ลงชื่อ......................................................................ผูม้ อบฉันทะ
Signature
Proxy Grantor
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
หมายเหตุ ผูถ้ ื อหุ้นที่ มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่ส ามารถ
แบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
Remarks A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not appoint more than
one proxy holder, each with the voting right in respect of a certain portion shares.

20 บาท
Duty Stamp
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B
(แบบที่กาหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
(Proxy Form containing specific details)

เขียนที่...........................................................................
Written at
วันที่................เดือน...............................พ.ศ.................
Date
Month
Year
1. ข้าพเจ้า.............................................................................สัญชาติ................................อยูบ่ า้ นเลขที่........................ถนน....................................
I/We
Nationality
Address
Road
ตาบล/แขวง............................................ อาเภอ/เขต.............................................. จังหวัด.......................................... รหัสไปรษณี ย.์ ..................
Sub-District
District
Province
Zip Code
2. เป็ นผูถ้ ือหุ้นของ บริษทั ไมด้า-เมดดาลิสท์ เอ็นเธอร์ เทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
Being a shareholder of MIDA-MEDALIST ENTERTAINMENT Public Company Limited
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้ นรวม..................................หุ้น
และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ.............................................เสี ยง ดังนี้
holding the total amounting of
shares
and the voting right equals to
votes as follows:
หุ้นสามัญ............................................หุ้น
ออกเสี ยงลงคะแนนเสี ยง ได้เท่ากับ...................................เสี ยง
Ordinary share
shares
equivalent to voting right
votes
3. ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1)...................................................................................อายุ.............ปี อยูบ่ า้ นเลขที่....................................ถนน............................................
Age
Address
Road
ตาบล/แขวง........................................ อาเภอ/เขต.............................................. จังหวัด........................................ รหัสไปรษณี ย.์ ..................หรื อ
Sub-District
District
Province
Zip Code
; or,
(2)...................................................................................อายุ.............ปี อยูบ่ า้ นเลขที่....................................ถนน............................................
Age
Address
Road
ตาบล/แขวง........................................อาเภอ/เขต................................................จังหวัด......................................... รหัสไปรษณี ย.์ ..................หรื อ
Sub-District
District
Province
Zip Code
; or,
(3)
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ พล.ต.ต สหัสชัย อินทรสุขศรี อายุ 64 ปี
Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Pol.Maj.Gen Sahaschai Indrasukhsri Age 64 years
อยูบ่ า้ นเลขที่ 246/1 ถนน พิชยั แขวง ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต จังหวัด กรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย ์ 10300
Address at No. 246/1 Road Pichai Sub-District Thanonnakornchisri District Dusit Province Bangkok Zip Code 10300
(4) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นาย บุญจริ ง ชลวิโรจน์ อายุ 65 ปี
Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr.Boonjing Chonwirod Age 65 years
อยูบ่ า้ นเลขที่ 8/4 หมู่ที่ 12 ตาบล ปากแพรก อาเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี รหัสไปรษณี ย ์ 71000
Address at No. 8/4 Moo12 Sub-District Pakpraek District Muangkanchanaburi Province Kanchanaburi Zip Code 71000
คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่ วมประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือ
หุ้น ครั้งที่ 1/2556 ในวันศุ กร์ ที่ 4 ตุลาคม 2556 เริ่ มประชุ ม เวลา 10.00 น. ณ ห้ อง ไมดาส 3 น. ณ.ห้ อง ไมดาส 3 โรงแรม ไมด้า ซิ ต้ ี รี ส อร์ ท
กรุ งเทพ เลขที่ 99/401-486 หมู่ 2 ซอยเบญจมิตร ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุ งเทพฯ 10210 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at Extraordinary General Meeting of Shareholders 1/2013 to be held on 4
October 2013 at 10:00 AM. at Mida 3 room, Mida City Resort Bangkok, 99/401-486 Soi Benjamitr,Chaeng Wattana Road,Laksi,Bangkok
10210. or on the date and at the place as may be postponed or changed.

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:
วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556
Agenda 1 – To consider and certify the Minutes of the 2013 Annual General Meeting of Shareholders held on 30th April 2013.
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาอนุมัติเพิม่ กรรมการ จานวน 2 ท่ าน
Agenda 2 – To consider and approve to appoint 2 new directors.
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติเปลีย่ นแปลงชื่อบริษทั และตราประทับบริษทั
Agenda 3 – To consider and approve to change the Company name and the Company’s common seal.
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติเปลีย่ นแปลงที่ต้งั สานักงานแห่ งใหญ่ ของบริษทั
Agenda 4 – To consider and approve the relocation of the Company’s head office
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิ ข้ อ 1. เรื่องชื่อของบริษทั ข้ อ 5 เรื่องที่ต้ังสานักงานใหญ่
Agenda 5 – To consider and approve the amendment to Clause 1 and Clause 5 of the Memorandum of Association of the
Company.
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อบังคับ ข้ อ 1 ชื่อบริษทั และข้ อ 38 ตราประทับของบริษทั
Agenda 6 – To consider and approve the amendment to the Articles of Association of the Company in the Articles 1 and Articles
38.
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
Agenda 7 Consider other matters (if any)
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยง
นั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ้น
Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมี
การพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนื อจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้นรวมถึ งกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใดให้
ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I have not declared a voting intention in an agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes
resolutions in any matters apart from those agendum specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact,
the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration
ลงชื่อ......................................................................ผูม้ อบฉันทะ
Signature
Proxy Grantor
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)

หมายเหตุ
Remarks
1. ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผูร้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and
appoint more than one proxy holder in order to split votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an
individual nominee.
3. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุ มมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูร้ ับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อ
แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use
the Attachment to Proxy For

ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท ไมด้ า-เมดดาลิสท์ เอ็นเธอร์ เทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
The Proxy of the shareholder of MIDA-MEDALIST ENTERTAINMENT Public Company Limited
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2556 ในวันศุกร์ ที่ 4 ตุลาคม 2556 เริ่ มประชุ มเวลา 10.00 น. ณ ห้อง ไมดาส 3 น. ณ.ห้อง ไม
ดาส 3 โรงแรม ไมด้า ซิ ต้ ี รี สอร์ ท กรุ งเทพ เลขที่ 99/401-486 หมู่ 2 ซอยเบญจมิตร ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุ งเทพฯ 10210 หรื อที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
In the Meeting for Extraordinary General Meeting of Shareholders1/2013 to be held on 4 October 2013 at 10:00 AM. at Mida 3 room, Mida
City Resort Bangkok, 99/401-486 Soi Benjamitr,Chaeng Wattana Road,Laksi,Bangkok 10210. or on the date and at the place as may be
postponed or changed.
วาระที่................. เรื่ อง..........................................................................................................
Agenda : . ……… Subject :………………………………………………………………………..
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่................. เรื่ อง..........................................................................................................
Agenda : ..……… Subject :………………………………………………………………………..
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่................. เรื่ อง..........................................................................................................
Agenda : . ……… Subject :………………………………………………………………………..
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่................. เรื่ อง..........................................................................................................
Agenda : . ……… Subject :………………………………………………………………………..
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่...................... เรื่ อง.......................................................................................................................
Agenda : . ………… Subject :………………………………..……………………………………………………..
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะถูกต้องบริ บูรณ์และความเป็ นจริ งทุกประการ
I hereby certify that the content contained in this Annex to the Form of Proxy is completely correct and true in all respect.

ลงชื่อ......................................................................ผูม้ อบฉันทะ
Signature
Proxy Grantor
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)

20 บาท
Duty Stamp
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy Form C

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณี ผถู้ ือหุ้นเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ้น)
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)
เขียนที่...............................................................................
Written at
วันที่...................เดือน...................................พ.ศ................
Date
Month
Year
1. ข้าพเจ้า.......................................................... สัญชาติ.............................อยูบ่ า้ นเลขที่..........................ถนน....................................
I/We
Nationality
Address
Road
ตาบล/แขวง............................... อาเภอ/เขต....................................... จังหวัด................................................รหัสไปรษณี ย.์ ...................
Sub-District
District
Province
Zip Code
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ ้น (Custodian) ให้กบั ........................................................................................................
In the capacity of custodian with
2. เป็ นผูถ้ ือหุ้นของ บริษทั ไมด้า-เมดดาลิสท์ เอ็นเธอร์ เทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
Being a shareholder of MIDA-MEDALIST ENTERTAINMENT Public Company Limited
โดยถือ หุ้นจานวนทั้งสิ้ นรวม..................................หุ้น
และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ.............................................เสี ยง ดังนี้
holding the total amounting of
shares
and the voting right equals to
votes as follows:
หุ้นสามัญ...................................................หุ้น
ออกเสี ยงลงคะแนนเสี ยง ได้เท่ากับ..................................................เสี ยง
Ordinary share
shares
equivalent to voting right
votes
3. ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1)..............................................................อายุ...............ปี อยูบ่ า้ นเลขที่............................... ถนน..................................
Age
Address
Road
ตาบล/แขวง............................ อาเภอ/เขต......................................... จังหวัด.................................... รหัสไปรษณี ย.์ ........................หรื อ
Sub-District
District
Province
Zip Code
: or,
(2)..............................................................อายุ...............ปี อยูบ่ า้ นเลขที่............................... ถนน..................................
Age
Address
Road
ตาบล/แขวง............................ อาเภอ/เขต........................................ จังหวัด..................................... รหัสไปรษณี ย.์ ......................หรื อ
Sub-District
District
Province
Zip Code
: or,
(3) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ พล.ต.ต สหัสชัย อินทรสุขศรี อายุ 64 ปี
Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Pol.Maj.Gen Sahaschai Indrasukhsri Age 64 years
อยูบ่ า้ นเลขที่ 246/1 ถนน พิชยั แขวง ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต จังหวัด กรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย ์ 10300
Address at No. 246/1 Road Pichai Sub-District Thanonnakornchisri District Dusit Province Bangkok Zip Code 10300
(4) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นาย บุญจริ ง ชลวิโรจน์ อายุ 65 ปี
Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr.Boonjing Chonwirod Age 65 years
อยูบ่ า้ นเลขที่ 8/4 หมู่ที่ 12 ตาบล ปากแพรก อาเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี รหัสไปรษณี ย ์ 71000
Address at No. 8/4 Moo12 Sub-District Pakpraek District Muangkanchanaburi Province Kanchanaburi Zip Code 71000

คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่ วมประชุ ม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่
1/2556 ในวันศุกร์ ที่ 4 ตุลาคม 2556 เริ่มประชุ มเวลา 10.00 น. ณ ห้อง ไมดาส 3 น. ณ.ห้อง ไมดาส 3 โรงแรม ไมด้า ซิ ต้ ี รี สอร์ ท กรุ งเทพ เลขที่
99/401-486 หมู่ 2 ซอยเบญจมิตร ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุ งเทพฯ 10210 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at Extraordinary General Meeting of Shareholders 1/2013 to be held on 4
October 2013 at 10:00 AM. at Mida 3 room, Mida City Resort Bangkok, 99/401-486 Soi Benjamitr,Chaeng Wattana Road,Laksi,Bangkok
10210. or on the date and at the place as may be postponed or changed.
4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:.
มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้
Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.
มอบฉันทะบางส่ วน คือ
Grant partial shares of
หุ้นสามัญ..........................................................หุ้น
Ordinary share
shares,

และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้...................................................เสี ยง
entitled to voting right
votes

5. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556
Agenda 1 - To consider and certify the Minutes of the 2013 Annual General Meeting of Shareholders held on 30 th April
2013.
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาอนุมัติเพิม่ กรรมการ จานวน 2 ท่ าน
Agenda 2 – To consider and approve to appoint 2 new directors.
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติเปลีย่ นแปลงชื่อบริษทั และตราประทับบริษทั
Agenda 3 - To consider and approve to change the Company name and the Company’s common seal.
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติเปลีย่ นแปลงที่ต้งั สานักงานแห่ งใหญ่ ของบริษทั
Agenda 4 - To consider and approve the relocation of the Company’s head office

(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิ ข้ อ 1. เรื่องชื่อของบริษทั ข้ อ 5 เรื่องที่ต้ังสานักงานใหญ่
Agenda 5 - To consider and approve the amendment to Clause 1 and Clause 5 of the Memorandum of Association of the
Company.
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อบังคับ ข้ อ 1 ชื่อบริษทั และข้ อ 38 ตราประทับของบริษทั
Agenda 6 - To consider and approve the amendment to the Articles of Association of the Company in the Articles 1 and
Articles 38.
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
Agenda 7 - To consider any other issues (if any)
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยง
นั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ ้น

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my
voting as a shareholder.

(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชัดเจน หรื อในกรณี ที่ที่ประชุ มมีการ
พิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้นรวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใดให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมี
สิ ทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I have not declared a voting intention in an agenda or my determination is not clear or in case the meeting
considers or passes resolutions in any matters apart from those agendum specified above, including the case that there is
any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her
consideration

ลงชื่อ......................................................................ผูม้ อบฉันทะ
Signature
Proxy Grantor
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
หมายเหตุ

Remarks
1. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นที่ ปรากฏชื่ อในทะเบี ยนเป็ นผูล้ งทุ นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดี ยน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ น้ ให้เท่านั้น

Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form
C.
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidences to be enclosed with the proxy form are:
(1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the Proxy Form on behalf
of the shareholder.
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน(Custodian) 3.
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.
3. ผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ ั บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ ้นให้ผรู้ ับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้

A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares
and appoint more than one proxy holder in order to split votes.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล

In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole
or for an individual nominee.
5. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะ
แบบ ค.ตามแนบ
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder
may use the Attachment to Proxy Form C.

ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท ไมด้ า-เมดดาลิสท์ เอ็นเธอร์ เทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
The Proxy of the shareholder of MIDA-MEDALIST ENTERTAINMENT Public Company Limited
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/ 2556 ในวันศุกร์ ที่ 4 ตุลาคม 2556 เริ่ มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้อง
ไมดาส 3 โรงแรม ไมด้า ซิต้ ี รี สอร์ท กรุ งเทพ เลขที่ 99/401-486 หมู่ 2 ซอยเบญจมิตร ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุ งเทพฯ
10210 หรื อ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
In the Meeting for Extraordinary General Meeting of Shareholders1/2013 to be held on 4 October 2013 at 10:00
AM. at Mida 3 room, Mida City Resort Bangkok, 99/401-486 Soi Benjamitr,Chaeng Wattana Road,Laksi,Bangkok
10210. or on the date and at the place as may be postponed or changed.
วาระที่................. เรื่ อง..........................................................................................................
Agenda : . ……… Subject :………………………………………………………………………..
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่................. เรื่ อง..........................................................................................................................
Agenda : . ……… Subject :………………………………………………………………………..
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่................. เรื่ อง........................................................................................................................
Agenda : . ………Subject :………………………………………………………………………..
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่................. เรื่ อง........................................................................................................................

Agenda : . ……Subject :………………………………………………………………………..
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่................. เรื่ อง..........................................................................................................................
Agenda : . ……… Subject :………………………………………………………………………..
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะถูกต้องบริ บูรณ์และความเป็ นจริ งทุกประการ
I hereby certify that the content contained in this Annex to the Form of Proxy is completely correct and true in all respect.

ลงชื่อ......................................................................ผูม้ อบฉันทะ
Signature
Proxy Grantor
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)

แผนที่สถานที่จดั การประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครั้งที่ 1/2556
บริษทั ไมด้ า-เมดดาลิสท์ เอ็นเธอร์ เทนเมนท์ จากัด ( มหาชน )

ณ.ห้ อง ไมดาส 3 โรงแรม ไมด้ า ซิตี้ รีสอร์ ท กรุ งเทพ
99/401 – 486 ซอย เบญจมิตร ถนน แจ้ งวัฒนะ เขต หลักสี่ กรุ งเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : +66 (0)2 574 3636 / แฟกซ์ : +66 (0)2 574 1638
Email: info@midahotelsandresorts.com / www.midacityresortbangkok.com

