
        

 
 
 

 
หนังสือเชิญประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น 

คร้ังที่ 1 
วนัศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2556 

เวลา 10.00 น. 
ณ. ห้อง ไมดาส 3 โรงแรม ไมด้า ซิตี ้รีสอร์ท กรุงเทพ 

99/401-486 หมู่ 2 ซอยเบญจมิตร ถนนแจ้งวัฒนะ หลักส่ี  กรุงเทพฯ 
 

 
 
 
 
บริษัท ไมด้า-เมดดาลสิท์ เอน็เธอร์เทนเมนท์  จ ากดั ( มหาชน ) 

 

โทรศัพท์ : 66-2504-5234-43 /  แฟกซ์ : 66-2504-5244-45 
                                                                          
 



                                                                                                                                    วนัท่ี 10 กนัยายน 2556 
ที ่ EGM.1/2556 

เร่ือง ขอเชิญประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 1/2556 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั ไมดา้-เมดดาลิสท ์เอน็เธอร์เทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย   
1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2556 เม่ือวนัองัคารท่ี 30 เมษายน 2556 
2.  เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 2 รายนามและประวติัของกรรมการเสนอใหผู้ถื้อหุน้แต่ง           

ตั้งเขา้ด ารงต าแหน่ง 
3. รายละเอียดกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบท่ีบริษทัเสนอใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 
4. ขอ้บงัคบัของบริษทัเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้และการออกเสียงลงคะแนน 
5. เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม 
6. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก ,ข และแบบ ค 
7. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชุมผูถื้อหุน้ 

ตามท่ี  คณะกรรมการ  บริษทั ไมดา้-เมดดาลิสท์ เอ็นเธอร์เทนเมนท์ จ ากดั  (มหาชน)  ไดมี้มติให้

เรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น  คร้ังท่ี 1/2556  ในวนัศุกร์ท่ี 4 ตุลาคม  2556 เวลา 10.00 น. ณ.ห้อง ไมดาส 3 

โรงแรม ไมด้า ซิ ต้ี รีสอร์ท  กรุงเทพ  เลขท่ี 99/401-486 หมู่  2 ซอยเบญจมิตร  ถนนแจ้งวฒันะ  หลักส่ี  

กรุงเทพฯ   10210  เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ  ตามระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นของ

คณะกรรมการ ดงัต่อไปน้ี 

 
วาระที ่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจ าปี 2556    เม่ือวนัท่ี 

30 เมษายน 2556 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล: การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ประจ าปี 2556 ได ้จดัข้ึน
เม่ือวนัท่ี  30  เมษายน  2556  และไดจ้ดัท ารายงานการประชุมส่งให้  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง  
ประเทศไทยภายใน 14 วนั โดยมีส าเนา รายงานการประชุม  ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่า การบนัทึกรายงานมี
ความถูกตอ้งครบถว้นเห็นควร เสนอให้ท่ีประชุม ผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ของบริษทั ประจ าปี 2556 

 
 
 



วาระที ่ 2 พจิารณาอนุมัติเพิม่กรรมการ จ านวน 2 ท่าน 
วัตถุประสงค์และเหตุผล:  เพื่อให้การด าเนินงานของบริษทัฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และ มีผูท้รงคุณวฒิุท่ีเหมาะสม เขา้มาช่วยด าเนินธุรกิจของบริษทัฯให้ย ัง่ยืนต่อไป จึงเสนอ
ใหแ้ต่งตั้งกรรมการเพิ่มจ านวน 2 ท่าน ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 

                          1. นาง กฤชภา ศรีสุระพตัร 2. นาย วจิิตร ค าภูมี                  
ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า บุคคลทั้ งสองท่านเป็นผู ้มี
คุณสมบัติทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์แก่การ
ด าเนินงานของบริษทัฯ จึงเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้งบุคคลทั้ง 2 ท่านเป็นกรรมการ
บริษทัฯ 

 
วาระที ่ 3 พจิารณาอนุมัติเปลีย่นแปลงช่ือบริษัท  และตราประทบับริษัท 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เน่ืองจากบริษทัฯมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างธุรกิจของบริษทั 
โดยมีทิศทางในการด าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ
เปล่ียนแปลงช่ือ บริษทัฯ เป็นดงัน้ี 

              ช่ือบริษัทฯ               บริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน)    
  ช่ือเป็นภาษาองักฤษว่า    Asia Corporate Development Public Company Limited 
  ช่ือย่อบริษัทฯ  ACD 
               ตราประทบับริษัทฯ 
 
  
 
 

  ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรขออนุมติัประชุมผูถื้อหุ้น การเปล่ียนแปลงช่ือ
บริษทัฯและ ตราประทบับริษทั ตามเสนอ 

 
วาระที ่ 4 พจิารณาอนุมัติเปลีย่นแปลงทีต่ั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท 

วัตถุประสงค์และเหตุผล:  เพื่อให้เกิดความคล่องตวัในการบริหารงานและรองรับทิศ
ทางการขยายธุรกิจและฐานลูกค้าของบริษัทในอนาคต คณะกรรมการเห็นควร ยา้ย
ส านกังาน ใหญ่ของบริษทัฯ จาก 
เดิม  ตั้งอยูเ่ลขท่ี 96/2 หมู่ท่ี 4 ต าบลล าพยา อ าเภอ เมืองนครปฐม  จงัหวดั  นครปฐม 73000 



ไปอยู่ท่ีใหม่  ตั้งอยู่เลขท่ี 405 ถนน บอนด์สตรีท ซอย13 ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด 
จงัหวดั นนทบุรี  11120        
ความเห็นของคณะกรรมการ:  เห็นสมควรขออนุมติัประชุมผูถื้อหุ้นเปล่ียนแปลงท่ีตั้ ง
ส านกังานใหญ่ของบริษทั 

 
วาระที ่ 5 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิ  

ข้อ 1  เร่ืองช่ือของบริษัท ข้อ 5 เร่ืองทีต่ั้งส านักงานใหญ่ 
วัตถุประสงค์และเหตุผล:  เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงช่ือบริษทัฯ จึงเสนอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติม หนงัสือบริคณห์สนธิ เป็นดงัน้ี 
ข้อ 1 ช่ือบริษัท  “เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จ  ากัด (มหาชน)” และมีช่ือเป็น
ภาษาองักฤษวา่ 

                                                   “ Asia Corporate Development Public Company Limited”   
  ขอ้ 5 ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 

                        “ เลขที ่405 ถนน บอนด์สตรีท ซอย13 ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด      
                          จังหวดั นนทบุรี  11120 ”         

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรขออนุมัติประชุมผูถื้อหุ้นการแก้ไขเพิ่มเติม   
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 เร่ืองช่ือของบริษทั และข้อ 5 เร่ืองท่ีตั้ งส านักงานใหญ่ ตาม
เสนอ 

 
วาระที ่ 6 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ ข้อ 1 ช่ือบริษัท และ ข้อ 38 ตราประทับของ

บริษัท 
วตัถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงช่ือบริษทัฯและโครงสร้าง
บริษทัฯ ท่ีเปล่ียนแปลงไป จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา อนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติม ขอ้บงัคบั
ของบริษทั ขอ้ 1 ช่ือบริษทัและ ขอ้ 38 ตราประทบัของบริษทั 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรขออนุมติัประชุมผูถื้อหุ้นการแก้ไข เพิ่มเติม 
ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 1 ช่ือบริษทัและ ขอ้ 38 ตราประทบัของบริษทั 

 
วาระที ่ 7 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ก าหนดให้ผูมี้รายช่ือปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียน ณ วนัท่ี 10 กนัยายน 2556 มี
สิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date)  และ ก าหนด
วนัท่ี 11 กันยายน  2556  เป็นวนัปิดสมุดทะเบียน เพื่อรวบรวมรายช่ือผูมี้สิทธิเข้าร่วม



ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น  คร้ังท่ี 1/2556 ทั้  งน้ีเป็นไปตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์จึงเรียนมาเพื่อโปรดเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 
1/2556 ดงักล่าว ตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีระบุไวข้า้งตน้ โดยพร้อมเพรียงกนั หากท่าน
ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดงักล่าวไดด้ว้ยตนเอง ท่านอาจมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืน หรือ ให้
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบท่ีบริษทัฯเสนอให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะ เขา้ร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมกับ
หนังสือฉบับน้ี ทั้ งน้ี เพื่อให้การลงทะเบียนผูเ้ข้าร่วมประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน ใคร่ขอให้ท่านผูถื้อหุ้น และ/หรือ ท่านผูรั้บมอบฉันทะ โปรดน า
หนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมาพร้อมกบัหนงัสือฉบบัน้ี มาแสดงต่อเจา้หน้าท่ีลงทะเบียนใน
วนัประชุมด้วย พร้อมทั้งกรุณาเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วม
ประชุมตามรายการเอกสารท่ีแนบมาพร้อมกบัหนงัสือฉบบัน้ี  

               

ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                        บริษทั ไมดา้-เมดดาลิสท ์เอน็เธอร์เทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

 

( นาย ฐิติศกัด์ิ  สกุลครู ) 

    กรรมการผูจ้ดัการ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2556 

บริษัท ไมด้า-เมดดาลสิท์ เอน็เธอร์เทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
 

วนัเวลา และสถานทีป่ระชุม 
ประชุมเม่ือวนัองัคารท่ี 30 เมษายน 2556 เวลา 10:00 น. ณ โรงแรมไมดา้ ซิต้ี รีสอร์ท กรุงเทพ เลขท่ี

99/401-486 ซอยเบญจมิตร ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 
 

เร่ิมการประชุม เวลา 10:00 น. 
เจา้หนา้ท่ี กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ทุกท่าน ท่ีเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2556 และแจง้ให้ท่ี

ประชุมทราบว่า นางสาวชวลัลกัษณ์ เอ้ียวศิวิกูล กรรมการผูจ้ดัการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุมแทน 
นายกมล  เอ้ียวศิวิกูล  ซ่ึ งติดภารกิจ  และแนะน ากรรมการ  ผู้บริหาร  ท่ี เข้าร่วมประชุมในคร้ังน้ี  ซ่ึ ง
ประกอบดว้ย 

 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวชวลัลกัษณ์ เอ้ียวศิวกิลู กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นางสาวพิณนภา งานสุจริต กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3. นายภูเบศวร์ โหยประดิษฐ ์กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 

ผู้บริหารระดับสูงทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. นายอรรถพล วานิชชา ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 

               เจา้หนา้ท่ี   ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น 
จ านวนทั้งส้ิน 31 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้120,661,600 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 48.26 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายได้
แลว้ทั้งหมดจ านวน 250,000,000 หุน้ ถือวา่ครบองคป์ระชุมตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัก่อน
เขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม เจา้หนา้ท่ีไดช้ี้แจงใหท้ราบถึงวธีิการออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง
และการแจง้การนบัคะแนนในแต่ละวาระดงัน้ี 

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง และใช้มติเสียงขา้งมาก เป็นเกณฑ์ตดัสินใน
การประชุม ผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงในวาระการประชุมนั้นๆโดยให้ผู ้
ถือหุ้นยกมือข้ึนและขอใหก้รอกช่ือ นามสกุล และจ านวนหุน้ในใบลงคะแนนซ่ึงไดแ้จกให้ผูถื้อหุ้นแลว้ตอน
ลงทะเบียนและส่งคืนเจา้หนา้ท่ีเพื่อรวบรวมคะแนนและแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบต่อไป 

 
  เจา้หน้าท่ีกล่าวเชิญประธานท่ีประชุม และประธานท่ีประชุมน าท่ีประชุมเขา้สู่ระเบียบวาระการ

ประชุมดงัน้ี 



 
วาระที ่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2555 
ประธานฯ  เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2555 เม่ือวนัท่ี 27 
เมษายน 2555 ท่ีไดส่้งรายงานให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนั ตามส าเนาท่ีไดจ้ดัส่งให้ผู ้
ถือหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ตามส่ิงท่ีแนบมาดว้ย 
 
นางสาวสิริพร สงบธรรม        เคารพประธานและกล่าวแนะน าตวัวา่มาจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยซ่ึงมี 
                                                หน้าท่ีดูแลผูถื้อหุ้นรายบุคคล ขอแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบับตัรลงคะแนน

เสียง ตามแนวปฏิบติัท่ีถูกต้องของบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีก าหนดโดยตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในการลงคะแนนเสียงในกระดาษ ควรจะมี 3 
ช่องท่ีให้ลงความเห็น คือ 1.เห็นดว้ย 2.ไม่เห็นดว้ย 3.งดออกเสียง แต่ปัจจุบนั
มีเพียงช่อง ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง   

 
ประธาน                                  กล่าวขอบคุณ:  บริษทัจะรับไวแ้ละแกไ้ขในปีหนา้ 

 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี  2554 เม่ือ
วนัท่ี 27 เมษายน 2555 ดว้ยคะแนนเสียง 120,661,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
 
วาระที ่2 รับทราบรายงานประจ าปี 2555 และรายงานของคณะกรรมการ 
ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจ าปี  2555 และรายงานของคณะกรรมการ ซ่ึง
บริษทัฯได้สรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัซ่ึงเกิดข้ึนในรอบปี 2555 ตามท่ี
บริษทัฯไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมในรูปแบบของ CD   
 
นางสาวสิริพร สงบธรรม      ในวนัน้ีมีตวัแทนท่ีปรึกษาทางกฎหมายหรือ  ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เขา้ร่วม   

ประชุมหรือไม่ 
 
ประธาน                       ไม่มีค่ะ 
นางสาวสิริพร สงบธรรม       วาระน้ีเป็นวาระรับทราบใช่หรือไม่  ไม่ใช่ลงมติใช่ หรือ ไม่   มีกรรมการตรวจ 

                    สอบมาหรือไม่ มีเพียงผูบ้ริหารเขา้ร่วมใช่หรือไม่ 
ประธาน                                 ไม่มีผูส้อบบญัชีเขา้ร่วม แต่มีผูบ้ริหาร และ กรรมการตรวจสอบ     เขา้ร่วมค่ะ
            
นางสาวสิริพร สงบธรรม        ประธานกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมหรือไม่คะ 



 
ประธาน                                  ประธานกรรมการตรวจสอบไม่มาค่ะ ท่านฉลอง ติดภารกิจ 

 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรับทราบรายงานประจ าปี 2555 และรายงานของคณะกรรมการ
ดว้ยคะแนนเสียง 120,661,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 
วาระที่  3 พจิารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีประจ าปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2555 
ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติังบการเงิน และรายงานของผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2555 ซ่ึง
ผูส้อบบญัชีได้ตรวจสอบ  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  ซ่ึงสามารถสรุป
สาระส าคญัของงบการเงินรวมไดด้งัน้ี 

งบการเงินของบริษทัฯ มีดงัน้ี 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ     (ลา้นบาท) 

  สินทรัพยร์วม                 325.37  342.40 
   หน้ีสินรวม      23.43  13.76 
   รายไดร้วม      90.64  26.57 
  ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ              (181.33)  (171.63) 
   ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (ค านวณจากขาดทุนสุทธิ)       (0.73 บาท)  (0.69 บาท) 

 

มติที่ประชุม      ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติังบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชี  ประจ าปี 2555  
ดว้ยคะแนนเสียง  ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  120,661,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
ไม่เห็นดว้ย               100 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0001 

 
วาระที ่ 4  พจิารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2555 
บริษทัฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได้
นิติบุคคล ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปี 2555 ท่ีผา่นมาบริษทัฯมีผลการด าเนินงานขาดทุนประธานจึง
เสนอใหผู้ถื้อหุน้เห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปี 2555 
มติที่ประชุม      ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมติัการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2555 
ดว้ยคะแนนเสียง 120,661,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100          
                                                                                                                                        



วาระที ่ 5 พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท  ไมด้า-เมดดาลิสท์  เอ็นเธอร์เทนเมนท์จ ากัด 
(มหาชน) และแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิ 

ประธานฯได้แจ้งให้ ท่ีประชุมทราบว่าบริษัทฯ  พิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  จ า นวน  
1,025,000,000 บาท จากเดิม  250,000,000 บาท เป็น 1,275,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจ านวน  
1,025,000,000  หุน้  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

(ก) รองรับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม จ านวน 
100,000,000 หุน้ 
(ข) รองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ รุ่นท่ี 
2 จ านวน 175,000,000  หุน้ 
(ค) รองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) 
จ านวน 500,000,000 หุน้ 
(ง) รองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ รุ่นท่ี 
3 จ านวน 250,000,000 หุน้ 
นอกจากน้ี บริษทัฯ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ของบริษทัเพื่อให้

สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,275,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 
1 บาท เป็นมูลค่า 1,275,000,000 บาท โดยไม่มีหุน้บุริมสิทธ์ิ 

 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ และแกไ้ขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิ จ านวน 1,025,000,000 บาทจากเดิม 250,000,000 บาท เป็น 1,275,000,000 บาท โดย
ออกหุน้สามญัจ านวน 1,025,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย 120,661,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
ไม่เห็นดว้ย          100 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0001 

 
วาระที ่6 พจิารณาการออกใบส าคัญ แสดงสิทธ์ิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญ ของบริษัทรุ่นที ่2 (“MME-W2”) 
ประธานฯไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่บริษทัฯ พิจารณาการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทั รุ่นท่ี 2 (MME-W2) รวมจ านวนไม่เกิน 175,000,000 หน่วย เพื่อเป็นส่ิงตอบแทนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม
และเป็นการจูงใจ (Sweetener) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิมของบริษทัฯ (Right Offering) โดยบริษทัฯ จะจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ใหแ้ก่ 

 
(1)  ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วน 2 หุ้นสามญัเดิมต่อ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ  1 หน่วย รวมจ านวนไม่เกิน  125,000,000 หน่วย กรณีมีเศษของ



ใบส าคญัแสดงสิทธิเหลือจากการค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ
ดงักล่าว ใหต้ดัเศษดงักล่าวทิ้งทั้งจ  านวน 
(2)  ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ท่ีใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามรายละเอียดท่ีจะกล่าวต่อไป
ในขอ้ 5.1 โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วนหุ้น สามญัท่ีไดรั้บจดัสรรจากการจองซ้ือหุน้สามญั
เพิ่มทุน 2 หุ้นต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยรวมจ านวนไม่เกิน 50,000,000 หน่วย กรณีมี
เศษของใบส าคญัแสดงสิทธิเหลือจากการค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิดงักล่าว ให้ตดัเศษดงักล่าวทิ้งทั้งจ  านวน  โดยราคาการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ เท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น โดยรายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 4 

 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั
ฯ รุ่นท่ี 2 (MME-W2) รวมจ านวนไม่เกิน 175,000,000 หน่วย เพื่อเป็นส่ิงตอบแทนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ
เป็นการจูงใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในการจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ดว้ย
คะแนนเสียงดงัน้ี 

 เห็นดว้ย 120,661,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
 ไม่เห็นดว้ย          100 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0001 

 
วาระที ่ 7 พจิารณาการออกใบส าคัญ แสดงสิทธ์ิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญ ของบริษัทรุ่นที ่3 (“MME-W3”) 
ประธานฯไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษทัฯ พิจารณาการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทั รุ่นท่ี 3 (MME-W3) รวมจ านวนไม่เกิน 250,000,000 หน่วย เพื่อเป็นส่ิงตอบแทนให้แก่นกัลงทุนท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะเจาะจง โดยบริษทัฯจะจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในอตัราส่วน 2 หุ้นสามญัท่ีออกใหม่ต่อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ1 หน่วยโดยไม่คิดมูลค่า รวมจ านวนไม่เกิน 250,000,000 หน่วย กรณีมีเศษของใบส าคญั
แสดงสิทธิเหลือจากการค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว ให้ตดัเศษดงักล่าวทิ้ง
ทั้งจ  านวน โดยราคาการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  เท่ากับ 1.65 บาทต่อหุ้น โดยรายละเอียดของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 
 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั
รุ่นท่ี 3 (MME-W3) รวมจ านวนไม่เกิน 250,000,000 หน่วย เพื่อเป็นส่ิงตอบแทนให้แก่นกัลงทุนท่ีมีลกัษณะ
เฉพาะเจาะจง ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย 120,661,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
ไม่เห็นดว้ย          100 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0001 



 
วาระที ่  8 พจิารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัท 
ประธานฯไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ บริษทัฯ พิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 
1,025,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

(1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 1 บาท ให้แก่  ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละ
รายถืออยู่ (Right Offering) ในอตัราจดัสรร 2.5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่โดยเศษของหุ้น
ให้ปัดทิ้ง และก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ี ราคา 1.00 บาท (หน่ึงบาท
ถว้น) ทั้งน้ีผูถื้อหุ้นเดิมมีสิทธิจองซ้ือหุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตามอตัราท่ีก าหนดไวไ้ด้
โดยก าหนดให้วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2556 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการ
จองซ้ือ และไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน (Record date) และได้รับการจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และให้รวบรวมรายช่ือ  ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย  ์และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2556 

(2)   จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 125,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้        
หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีออกให้แก่ผูถื้อ
หุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอตัราส่วน 2 หุ้นสามญัเดิมต่อใบส าคญั
แสดงสิทธิ 1 หน่วย  ในราคาการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิหุน้ละ 1.00  บาทโดย 
ก าหนดให้วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2556 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการ
ได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (Record date) และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 
225 ของพระราชบญัญติัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยพ์ .ศ.2535 (รวมทั้งท่ีมีการ
แกไ้ขเพิ่มเติม) โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2556 

(3)   จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้น     
ละ 1 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ
บริษทัฯ ท่ีใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขายแก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น (Right Offering) ในอตัราหุ้นสามญัท่ีได้รับจดัสรรจากการจองซ้ือหุ้นสามญั
เพิ่มทุน 2 หุน้ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิฯ โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราการใชสิ้ทธิ 1 
หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถซ้ือหุ้นสามญัใหม่ 1 หุ้น ในราคาการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิหุน้ละ 1.00 บาท 

(4)   จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 1.00 บาทให้แก่นกัลงทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงตามประกาศคณะกรรมการ



ก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ.28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ี
ออกใหม่ โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ และมอบ
อ านาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษทัฯหรือ กรรมการผูมี้อ านาจกระท าการแทน
บริษทัฯมีอ านาจในการด าเนินการพิจารณาจดัสรรและเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือ
แบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ ตามท่ีเห็นสมควร โดยการก าหนดราคาเสนอ
ขายหุ้นให้แก่นกัลงทุน ท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงคร้ังน้ีราคาเสนอขายหุ้นดงักล่าวจะ
ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซ่ึงค านวณ โดยอา้งอิงกบัราคาปิดถวัเฉล่ียถ่วงน ้ า 
หนักของหุ้นบริษทัฯ ในตลาดหลักทรัพย์รวม 15 วนัท า การก่อน (แต่ไม่รวม) วนั
ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2556 เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2556 ซ่ึงไดร้าคาเสนอ
ขายหุน้ละ 1.65 บาท และไม่ต ่ากวา่ราคาท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม                                                                                  

(5)   จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 250,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  ท่ีออกให้แก่นักลงทุนท่ีมีลกัษณะ
เฉพาะเจาะจงท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ ในอตัราหุ้นสามญัท่ีไดรั้บการ
จดัสรรจากการขายให้นกัลงทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจง 2 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการใช้สิทธิ  1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ 
สามารถซ้ือหุ้น สามญัใหม่ 1 หุ้น ในราคาการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิหุ้นละ 
1.65 บาท 

 

มติที่ประชุม        ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมติัจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 
1,025,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย 120,661,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
ไม่เห็นดว้ย          100 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0001 
 

วาระที ่ 9 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการบริษัทใหม่แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
ประธานฯได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามข้อบังคบัของบริษัทฯได้ก าหนดให้กรรมการต้องออกจาก
ต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสามของกรรมการทั้งหมด ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2556 ประธานได้
เสนอให้ท่ีประชุมเลือกตั้งกรรมการบริษทัฯซ่ึงตอ้งออกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง โดย
การลงคะแนนเป็นรายบุคคล ซ่ึงประกอบดว้ย 

 1. นางสาวพิณนภา งานสุจริต 
  2. นายภูเบศวร์ โหยประดิษฐ ์

 

นางสาวสิริพร สงบธรรม  ในวาระน้ี คือการเลือกกรรมการทั้งสองท่านผูซ่ึ้งไดรั้บเลือกให้เขา้ใหม่ เพื่อ                                                                                                     
เป็นเกณฑ์แนวปฏิบัติอยากให้แสดงวิสัยทัศน์ของกรรมการแต่ละท่าน



เก่ียวกบับริษทัฯและทิศทาง เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดรู้้จกัในคราวน้ี นอกจากน้ีตาม
หลักบรรษทัภิบาลท่ีดี การเลือกตั้งนั้น ควรให้ผูท่ี้ถูกเลือก คือกรรมการทั้ง
สองท่าน ออกจากหอ้งประชุมก่อน แลว้จึงกลบัเขา้มาเม่ือรวมคะแนนเสร็จ 

 
นางสาวพิณนภา งานสุจริต   กล่าวสวสัดีและกล่าวว่าจากการท่ีเป็นกรรมการอิสระท่ีบริษทัมาเป็นเวลา  

เกือบ  5  ปี ตั้งแต่รับหนา้ท่ีมา ไดป้ฏิบติัตามหนา้ท่ี    ของกรรมการตรวจสอบ 
มีการ review งบการเงินรวมถึงมีการ  พูดคุยปรึกษากับผูต้รวจสอบภายใน
และพดูคุยกบัผูอ้  านวยการ ฝ่ายบญัชีและการเงินคิดวา่ไดป้ฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี
และบริษทัไดด้ าเนินการตามท่ีควรจะเป็น 

 
ประธาน                                  ขอใหล้งคะแนนเสียงกรรมการท่านแรก คือ นางสาวพิณนภา งานสุจริต 
 
นางสาวสิริพร  สงบธรรม       ขอใหก้รรมการแสดงวสิัยทศัน์ทั้งสองท่านก่อนแลว้ค่อยเชิญกรรมการทั้งสอง

ท่านออกจากหอ้งประชุมก่อนท่ีจะมีการลง คะแนน 
 
ประธาน                                  บริษทัรับไวป้ฏิบติัค่ะ และเชิญกรรมการอีกท่านแสดงวสิัยทศัน์ 
 
นายภูเบศวร์ โหยประดิษฐ ์     กล่าวสวสัดีและแนะน าตวั พร้อมกล่าววา่ไดท้  าหนา้ท่ีกรรมการตรวจสอบของ     
                                                บริษทัมาเป็นเวลา 2 ปี ก็เห็นวา่ การท างานของ บริษทัก็เป็นไปดว้ยดีไม่มีการ                                                                            

ติติงอะไรโดยเป็นไปตามผลประกอบการ 
 
ประธาน                                  เชิญทั้งสองท่าน ออกจากท่ีประชุม และช้ีแจงในท่ีประชุมในการลงคะแนนให ้

กรรมการทีละท่านโดยเลือกลงคะแนนเสียงเสร็จประธานใหเ้ชิญกรรมการทั้ง
สอง ท่านกลบัเขา้หอ้งประชุม 

 

มติทีป่ระชุม   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัเลือกตั้งกรรมการบริษทัฯท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระ กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง เน่ืองด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบติังาน ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 1. นางสาวพิณนภา งานสุจริต  อนุมติัเป็นเอกฉนัทด์ว้ยคะแนนเสียง    
     120,661,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
 2. นายภูเบศวร์ โหยประดิษฐ ์ อนุมติัเป็นเอกฉนัทด์ว้ยคะแนนเสียง  
    120,661,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 



 
วาระที ่ 10 พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2556 
ประธานฯ เสนอท่ีประชุมอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2556 เท่ากบัปี 2555 โดยพิจารณาจากหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบและ พิจารณาจากขอ้มูลอา้งอิงคา้งเคียงโดยก าหนดค่าตอบแทนส าหรับประธานกรรมการ
และประธานการตรวจสอบ ปีละ 200,000 บาท กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ปีละ 100,000 บาท เบ้ีย
ประชุม 5,000 บาท ต่อคนต่อไตรมาส และค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งหมดรวมกนัจะตอ้งไม่เกิน 3,000,000  
บาท 

 

 มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2556 ตามท่ีประธาน 
เสนอดว้ยคะแนนเสียง 120,661,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 
วาระที ่ 11 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2556 

    ประธานฯ เสนอท่ีประชุมอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี โดยแต่งตั้งให ้
1. นายสมคิด เตียตระกลู ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2785 

  2. นางสุมาลี โชคดีอนนัต ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3322 
  3. นายโกศล แยม้ลีมูล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4575           

แห่ง บริษัท แกรนท์ ธอนตนั จ ากัด ผูส้อบบญัชีรายใหม่แทนผูส้อบบัญชีรายเดิม และ
ก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2556 เป็นเงินจ านวน 900,000 บาท (เกา้แสนบาทถว้น) เสนอ
ให้ท่ีประชุมอนุมติัมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษทัฯ  พิจารณาและอนุมติัหาก บริษทั 
แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั จ าเป็นตอ้งจดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรายอ่ืนแทนในกรณีท่ีผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได้ รวมทั้งมอบอ านาจให้คณะกรรมการ
บริษัทเป็นผูอ้นุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ีอาจเกิดข้ึน
ระหวา่งปี 
 

นางสาวสิริพร สงบธรรม        เหตุใดบริษทัตดัสินใจเปล่ียนผูส้อบบญัชีจาก      บริษทั บีพีอาร์ ออดิท แอนด ์        
                                                แอดไวเซอร่ี จ ากดั  เป็น บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั  และ  ค่าใชจ่้ายในการ          
                                                สอบ บญัชีในปีน้ีจึงสูงกวา่ปีก่อน เป็นเหตุเป็นผลหรือไม่ 
 
ประธาน                                เดิมบริษทัใชบ้ริการผูส้อบบญัชี บริษทั บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร่ีจ ากดั                     
                                             สาเหตุท่ีเปล่ียนผูส้อบบญัชีคือ บริษทัฯมีบริษทัในเครือ คือ บริษทั   Mida Asset     

                                  และ Mida Leasing และ มีรายการเก่ียวโยงกนัและ ในปีน้ีทางกลุ่มไมดา้     ได ้
                                               เปล่ียนผูส้อบบญัชีเป็น บริษทั  แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั ดงันั้นบริษทัมองวา่เพื่อ  



                                               ใหส้ะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบ ตรวจทาน รายการระหวา่งกนัในเครือ    
                                               ซ่ึงมีค่อนขา้งเยอะจะท าใหส้ามารถท างานไดเ้ร็วยิง่ข้ึน  ส่วนค่าสอบบญัชีท่ีปีน้ี     
                                               900,000 บาท สูงกวา่ปีก่อน  ซ่ึงมีค่าสอบบญัชี760,000 บาท เน่ืองจาก มีบริษทั 
                                               ยอ่ยเพิ่มข้ึน   คือ  บริษทั กริฟฟิน  และ  บริษทั บูสท ์พลสั    เป็นบริษทัลูกของ 
                                               บริษทัฯ และในปีน้ีผูส้อบบญัชีตอ้งตรวจรายการทั้งปี 

 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และ ก าหนดค่าสอบบญัชี
ประจ าปี 2556 และอนุมติัการมอบอ านาจ ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯพิจารณาและอนุมติัหาก บริษทั บีพีอาร์ 
ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร่ี จ ากดั จ าเป็นตอ้งจดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรายอ่ืนแทนในกรณีท่ีผูส้อบบญัชี
รับอนุญาต  ดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานไดร้วมทั้งมอบอ านาจ ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯเป็นผูอ้นุมติัค่า
สอบทานงบการเงินของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีอาจเกิดข้ึนระหวา่งปีดว้ย ดว้ยคะแนนเสียง 120,661,600   
เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 

 
วาระที ่ 12 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 
ประธานฯ ไดเ้รียนให้ทราบว่าขณะน้ีวาระต่างๆ ไดรั้บการพิจารณาเสร็จส้ินแลว้ มีผูถื้อหุ้นท่านใดประสงค์
จะซกัถามหรือเสนอแนะส่ิงใดเพิ่มเติมหรือไม่ 
 
นางสาวสิริพร สงบธรรม        ไดส้อบถามเพิ่มเติมและขอความเห็นใน 2 ประเด็น คือ 

        1. ธุรกิจหลกัๆ ของ MME คืออะไร แลว้สถานการณ์ เป็นอยา่งไรบา้ง และ 
        2. บริษทัลูกๆทั้งหมดของบริษทัฯสถานการณ์เป็นอยา่งไรบา้งโดย ปี 2549 ลง    
                     ทุนใน ภูเก็ต ดว้ยเงินลงทุน 140 ลา้นบาท ปี 2552 ลงทุนใน เมดดาลิสท ์  วชิัน่ 
                     17.8 ลา้นบาทสถานการณ์เป็นอยา่งไรปี 2553ลงทุนในออร่าดรีม 45 ลา้นบาท 
                     สถานการณ์ เป็นอยา่งไร ปี 2555 ลงทุน 18 ลา้นในบูสท ์พลสั และ อีก บริษทั      
                     คือ กริฟฟิน จ านวน 3 แสนบาท วา่ลูกๆแต่ละท่ีเป็นอยา่งไร ใหป้ระธานเล่าให ้   

        ผูถื้อหุน้ฟัง และ เสนอใหบ้นัทึกขอ้ความน้ี ลง ในรายงาน การประชุม     และ            
        เผยแพร่ในเวปไซต ์ตามหลกัของตลาดหลกัทรัพย ์คือภายใน 14 วนั 

     
ประธาน                                 บริษทัฯเดิมคือ ส่งออก 100% และเป็นธุรกิจสันทนาการ ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและเป็น
         เจา้ของตราผลิตภณัฑ์ โดยผลิตภณัฑ์คือตูD้artโดยบริษทัเขา้ตลาดฯในปี 2548 
        ซ่ึงเป็นปีท่ีบูมมากและยอดขายก็เยอะแต่ปัจจุบนัยอดขายลดลงเน่ืองจากปัจจุบนั
      ความนิยมชมชอบน้อยลง ขณะเดียวกนัก็เร่ืองเศรษฐกิจโลกก็แย่ ท าให้เราส่ง
      ออกไปทางยุโรปก็ลดน้อยถอยลงไปจึงมองว่าเราตอ้งหาธุรกิจอ่ืนมาเสริมและ



      ปีท่ีแล้ว บริษทัฯหันมาลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์นั่นคือ ดิ อิมเพรส โดย
      เป็น โครงการมูลค่า 361 ลา้นบาท และช้ีแจงว่าจากการประชุมคราวก่อนท่ีเปิด
     โครงการคือมาสเตอร์พีซ  แต่ในบอร์ดบริหารมีการพิจารณาแล้ว จ่ึงเปล่ียนช่ือ
      เป็น  ดิอิมเพรส    เพื่อไม่ให้เป็นการสับสนของผูถื้อหุ้นท่ีเคยอ่านรายงานการ
      ประชุม เดิม  คือ  โครงการน้ีเป็นโครงการเดียวกัน  เป็นบ้านเด่ียวสองชั้นคือ 
     โครงการมีบ้าน2 ลกัษณะ  โดยมีมูลค่าเร่ิมตน้  6.9  ล้านบาท ปัจจุบนัมีการท า
      สัญญาไปแลว้ 3 หลงั และมีการรอท าสัญญาอยูอี่ก 5 หลงั แต่ทางบริษทัยงัไม่ได้
      เปิดด าเนินการขาย อยา่งไรก็ตามไดเ้ร่ิมท า club house และท าบา้นตวัอยา่ง 
 
      บริษทั บูส พลสั เป็นบริษทัรับจา้งท า event ต่างๆ และท าคอนเสิร์ตเองบริษทัเพิ่ง
      เร่ิมท าธุรกิจน้ีปีท่ีแลว้ และ ปีท่ีแลว้ประสบผลขาดทุน แต่ผลการด าเนินงานดีข้ึน    
                                            เร่ือยๆ       
 
                                            บริษทักริฟ  ฟิน ซ่ึงบริษทัถือหุ้น 60% คือ 300,000 บาท จากทุนจดทะเบียน 2 
      ล้านบาท  เป็นธุรกิจออนไลน์ คือปัจจุบนัเราจะ launch ใน Q2 คือท าเวปไซต ์
      โดยมุ่งเน้นไปท่ีนักศึกษาท่ีจะเขา้มหาวิทยาลยั โดยมีขอ้มูลเก่ียวกบั web board 
    
                                            บริษทัท่ีภูเก็ต ท่ีลงทุนไป 140 ลา้นบาท บริษทัไดท้  าการตั้งส ารองไปแลว้ 100% 
      เน่ืองจากมีขอ้พิพาทกบักรรมการบริษทั ซ่ึงไดช้ี้แจงกบัตลาดหลกัทรัพยไ์ปแลว้
      วา่เพราะอะไร ส่วนอีกบริษทั คือ ออร่าดรีม ท่ีนครปฐมความคืบหนา้อยูท่ี่ 20% 
 
ประธาน                              มีขอ้สงสัยเพิ่มเติม หรือผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือไม่ 

 
นางสาวสิริพร สงบธรรม   จากการท่ีบริษทัฯมีผลประกอบการขาดทุนถามท่านประธานวา่บริษทัจะสามารถ 
                                           กลบัมาฟ้ืนตวัไดใ้นระยะเวลาเท่าไหร่ก่ีปี รวมถึงการเพิ่มทุนคร้ังน้ีโดย การลงทุน   
                                           ในอสังหาริมทรัพย ์บริษทัมองวา่จะมีการยา้ยกลุ่มการด าเนินธุรกิจหรือไม่ 

 
ประธาน                            ปีน้ีบริษทัมีผลขาดทุน 181 ล้านบาท เกิดจากการส ารองการลงทุนในภูเก็ต140 
      ลา้นบาท และธุรกิจก็ขาดทุนอยู ่แต่การท่ีเราลงทุนในอสังหาริมทรัพยอ์ยา่งเช่น
      ท่ีนครปฐม ก็มีแนวโน้มดีข้ึน และมองว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์ป็นธุรกิจท่ีน่า
     สนใจ จึงมีการเรียกทุนเพิ่ม โดยหากมีโครงการท่ีน่าสนใจจะไดส้ามารถใช้เงิน
     ตรงน้ีโดยไม่ตอ้งกูย้ืมเงินจากธนาคารส่วนถามว่าบริษทัจะมีก าไรเม่ือไหร่ ทาง



     บริษทัก็อยากมีก าไร ข้ึนอยูก่บัธุรกิจท่ีเราแสวงมา โดยมองวา่จากการเพิ่มทุนหรือ
     การออก PP เราจะไดพ้นัธมิตรท่ีมีวิสัยทศัน์เช่นเดียวกบับริษทัและมีศกัยภาพท่ี
     จะแสวงหาธุรกิจเขา้มาเพิ่มเติมไดห้ลงัจากนั้นเม่ือไม่มีขอ้ซกัถาม หรือ ขอ้คิดเห็น       
    ใดๆ จากผูถื้อหุน้แลว้ ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม 

 
คุณพิทกัษ ์ กิตติอคัรเสถียร   กล่าวแนะน าตวัวา่เป็นท่ีปรึกษาของบริษทัเร่ืองการเพิ่มทุน      ขอช้ีแจงเพิ่มเติม   
                                              เก่ียวกบัเอกสารแนบท่ี  3  ท่ีเก่ียวกบัเวลาการจดัสรรหุน้เพิ่มทุน    ขอ้ 10      ใน  
                                             หนงัสือ เชิญประชุม การก าหนด  record date  วนัท่ี 16 พฤษภาคม และปิดสมุด  
                                             ทะเบียนจริงๆ วนัท่ี 17 พฤษภาคม      โดยตามหลกัของตลาดหลกัทรัพยบ์อกวา่       
                                             จะตอ้ง X ก่อน 3 วนัท าการ  ถา้นบัยอ้นไป 3 วนัคือ  14 พฤษภาคม  คือ ผูถื้อหุน้   
                                             จะตอ้งถือหุน้ก่อน 14 พฤษภาคม เพราะวนัท่ี 14 คือไม่มีสิทธิแลว้   เพราะตลาด  
                                             จะตอ้งปิดก่อน 3 วนั          ท  าการเพื่อด าเนินการนอกจากน้ีมีกฎอีกอยา่งหน่ึงคือ  
                                             เอกสารต่างๆ  จะตอ้งส่งใหผู้ถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 5 วนัท าการ  และวนัช าระเงิน ก็   
                                            ไม่นอ้ยกวา่ 5 วนัท าการ โดยตอนแรก เรานบัวนัพอดี โดยคาดวา่นายทะเบียนจะ 
                                             มีรายช่ือและส่งออกทนั  แต่วนัท่ี 24  เป็นวนัหยดุวสิาขบูชา จึงอาจหม่ินเหม่ จึง 
                                             ขอเล่ือนวนัช าระเงินออกไปอีกหน่ึงสัปดาห์  โดยท่ีทุกท่านไม่ไดเ้สียประโยชน์ 
                                             อะไร แต่ขยบัเพื่อใหก้ารท างานของตลาดหลกัทรัพย ์นายทะเบียนไดท้ างานโดย 
                                            ไม่ตอ้งเร่งรีบมากนกั คือ 5 วนัท าการ   ซ่ึงรายละเอียดจะมีการแจง้และส่งถึงผูถื้อ    
                                             หุน้อยูแ่ลว้ ถึงสิทธ์ิในการจอง ซ่ึงขอเสริมเพียงเท่าน้ี 
 
เจา้หนา้ท่ีกล่าวขอบคุณ คุณพิทกัษ ์และขอขอบคุณทุกท่านท่ีเขา้ร่วมประชุม พร้อมทั้งขอนอ้มรับแนะน าและ
บริษทัจะน าไปปรับปรุงในปีหนา้     พร้อมทั้งเชิญใหทุ้กท่านร่วมรับประทานอาหารกลางวนัท่ีทางบริษทัจดั 
เตรียมไว ้
ปิดประชุม เวลา 11:45 น. 
         ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

         (นางสาวชวลัลกัษณ์ เอ้ียวศิวกิลู) 
    ประธานท่ีประชุม 

 
 



รายนามและประวตัิของกรรมการ เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง เข้าด ารงต าแหน่ง 
 

ช่ือ-นามสกุล           นาง กฤชภา ศรีสุระพตัร 
ต าแหน่ง           กรรมการ 
อายุ                                     - 
สัญชาติ                        ไทย 
การศึกษา                   ปริญญาตรี 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  -        
ประสบการณ์การท างาน         - 
จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี 
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกจิการใดๆ ทีบ่ริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน / เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



รายนามและประวตัิของกรรมการ เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าด ารงต าแหน่ง  
 
ช่ือ-นามสกลุ  นาย วจิิตร  ค าภูมี                                                                      
ต าแหน่ง   กรรมการบริหาร 
อายุ   45 ปี 
สัญชาต ิ   ไทย     
การศึกษา                
                    2533 - ปริญญาตรี วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาเคมี มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

2538 - หลกัสูตรนายทหารชั้นผูบ้งัคบัหมวด  
2539 - หลกัสูตรนายทหารส่งก าลงับ ารุงขั้นตน้  
2541 - หลกัสูตรนายทหารชั้นผูบ้งัคบัฝงู  
2552 - หลกัสูตรนายทหารส่งก าลงับ ารุงขั้นสูง  
2553 - หลกัสูตรผูบ้ริหารการศึกษา  
2554 - หลกัสูตรนายทหารอากาศอาวโุส  
2556 - Certificate of  BUSINESS ADVISOR  

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ            - 
ประสบการณ์การท างาน           
 2543 - คณะอนุกรรมาธิการการทหาร สภาผูแ้ทนราษฎร 

            เพื่อพิจารณาการขดุคอคอดกระ  
2551- รองหัวหนา้แผนกวิชาลาดตระเวนทางอากาศกองวิทยาการ กรมควบคุมการปฏิบติัทาง         
           อากาศ  
2552 - 2556 – หัวหนา้แผนกวิชาลาดตระเวนทางอากาศกองวิทยาการกรมควบคุมการปฏิบติั
                        ทางอากาศ                                   
2547 - 2550 - ผูจ้ดัการบริษทั จอย วชิัน่ ซิสเตม็ จ ากดั  
2556 - กรรมการบริหาร บริษทั บูสท ์พลสั จ ากดั  

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ไม่มี  
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกจิการใดๆ ทีบ่ริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา  ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน / เกีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบริษัท  ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอยีดกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบทีบ่ริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 
ช่ือ-นามสกุล  พลต ารวจตรี สหสัชยั  อินทรสุขศรี                                                           
ต าแหน่ง  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

อายุ   64 ปี 

สัญชาติ   ไทย 
การศึกษา  - วทิยาลยัศรีปทุม ปริญญาตรีนิติศาสตร์บณัฑิต 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ผา่นการอบรม Director Accreditation Program (DAP)   ของการเป็นกรรมการ รุ่นท่ี 
    34/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ประสบการณ์การท างาน    
Work Experiences พ.ศ. 2524 รองสารวตัรแผนกงบประมาณ กองการเงิน กรมต ารวจ 

พ.ศ. 2527 สารวตัรแผนกงบประมาณ กองการเงิน กรมต ารวจ 
พ.ศ. 2533 รองผูก้  ากบัการ (ท าหนา้ท่ีปฏิบติัการ) กองการเงิน กรมต ารวจ 
พ.ศ. 2534 ผูก้  ากบัการ (ท าหนา้ท่ีวเิคราะห์งบประมาณ) 
พ.ศ. 2535 รองผูบ้งัคบัการกองเงิน กองการเงิน กรมต ารวจ 
พ.ศ. 2542 ผูบ้งัคบักองการเงิน ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
พ.ศ. 2548 – ปัจจุบนั  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษทั เพิ่มสินสตีล  
                                   เวคิส์  จ  ากดั (มหาชน) 

 
จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ไม่มี 
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกจิการใดๆ ทีบ่ริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา  ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน / เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท  ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอยีดกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบทีบ่ริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 
ช่ือ-นามสกุล  นายบุญจริง  ชลวโิรจน์     
ต าแหน่ง  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
อายุ   63 ปี 
สัญชาติ   ไทย 
การศึกษา                    นิติศาสตร์บณัฑิต   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ          -- 

ประสบการณ์การท างาน 

Work Experiences -       พนกังานจตัวา  กองนิติการ   กรมสรรพากร  (3 มิ.ย. 2517) 

- โอนไปรับราชการกรมท่ีดิน ต าแหน่งเจา้พนกังานท่ีดิน 3  สนง. ท่ีดินจงัหวดัสุพรรณบุรี ( 

1 มี.ค. 2519) 

- โอนกลบัมารับราชการกรมสรรพากร ต าแหน่ง นิติการ 3  กองนิติการ  กรมสรรพากร ( 1 

ก.ค. 2519 ) 

- นกัวชิาการสรรพากรระดบั 4สนง. สรรพากรจงัหวดัเชียงใหม่( 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 ฝ่ายกฎหมาย 2กองกฎหมายและระเบียบ กรมสรรพากร (1 ต.ค.32-4ม.ค.33)       

- นิติกร 7 ผูช้  านาญการพิเศษด้านกฎหมายและภาษี  ฝ่ายกฎหมาย 2 กองกฎหมายและ 

ระเบียบ   กรมสรพากร( 5 ม.ค.33-11พ.ย.2535) 
- นิติกร 7 ฝ่ายกฎหมาย 3 กองกฎหมายและระเบียบ กรมสรรพากร (12พ.ย.35-5ส.ค.39) 
- นิติการ 8 ผูอ้  านวยการส่วนกฎหมาย ส านกังานสรรพากรภาค 8 ( 6 ส.ค.39-30ก.ย.41) 
- สรรพากรจงัหวดัระนอง   ( 1 ต.ค.41- 30ก.ย.43) 
- สรรพากรจงัหวดั ล าปาง  ( 1  ต.ค. 43 – 30 ก.ย.44) 
- สรรพากรจงัหวดั กาญจนบุรี ( 1 ต.ค. 44- 30 ก.ย.48) 
- ผูอ้  านวยการส านกัสืบสวนและคดี (1 ต.ค. 48- 30ก.ย.51) 
- เป็นวิทยากรบรรยายกฎหมายเก่ียวกับภาษีอากร การประเมินภาษี การรับแบบแสดง

รายการภาษีของศูนยฝึ์กอบรมกรมสรรพากร 
- เป็นผูแ้ทนกองกฎหมายในการเขา้ร่วมประชุมคณกรรมการประสานงานภาษีการคา้กบั

ผูแ้ทนกรมศุลกากร  ผูแ้ทนส านกังานเศรษฐกิจการคลงั 
- เป็นกรรมการสอบคดัเลือกและสอบสมัภาษณ์ขา้ราชการกรมสรรพากร 



- เป็นผูแ้ทน กรมสรรพากรในการประชุมสมัมนาและพฒันาองคก์ร 
- เป็นอาจารย์พิ เศษ  บรรยาย วิชากฎหมายภาษีอากร  ในสถาบันการศึกษาต่างๆ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ( 2527-2543) ,   มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (2524-2525), 
        มหาวทิยาลยัหอการคา้     ( 2529- 2532), วทิยาลยัจกัรพงษภู์วนารถ (2531-2533), 
        จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   ( 2531-2532),   มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั (2532 - ปัจจุบนั), 
        มหาวทิยาลยัสยาม (2533-2536), มหาวทิยาลยัรามค าแหง    ( 2536 - 2537),   
        มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต ( 2535-2542),  มหาวทิยาลยัขอนแก่น (2538-2540). 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี 
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกจิการใดๆ ทีบ่ริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน / เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อบังคบับริษัทในส่วนทีเ่กีย่วกบัการประชุมผู้ถือหุ้นของ 
บริษทั ไมด้า-เมดดาลสิท์ เอน็เธอร์เทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

การประชุมผู้ถือหุ้น 
 

 ขอ้ 24. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ีเดือน
นบัแต่วนัส้ินสุดของ รอบปีบญัชีของบริษทัการประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ให้เรียกวา่การ
ประชุมวิสามัญ  คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็น  การประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะ
เห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นรวมกนันบัจ านวนหุ้นไดไ้ม่น้อยกวา่ 1ใน 5 ของจ านวนหุ้นท่ี จ  าหน่ายไดท้ั้งหมด
หรือผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได ้ 
ทั้งหมดจะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือ ขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้
แต่ต้องระบุ เหตุผลในการท่ีขอให้ เรียกประชุมไว้ ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณี น้ีให้
คณะกรรมการจดัประชุมผูถื้อหุน้ภายใน1 เดือน นบั แต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
 

 ขอ้ 25. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนั 
เวลาระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุว่า
เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ  เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ือง
ดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า7 วนัก่อนวนัประชุมและโฆษณาค าบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน3วนัก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 3 วนั ในการประชุมผูถื้อหุ้น
สามารถจดัประชุมได ้ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดัอ่ืนทัว่ราชอาณาจกัร 
 

 ขอ้ 26. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้อาจมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตน
ในการประชุมก็ไดห้นังสือมอบฉันทะ จะตอ้งลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะและจะต้อง
เป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด หนงัสือมอบฉันทะน้ี จะตอ้งมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผูท่ี้
ประธานก าหนด ณ ท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 
 

 ขอ้ 27. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น  (ถา้มี) มาประชุมไม่
นอ้ยกวา่ 25 คนและตอ้งมีหุ้นนบั   รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดหรือมี
ผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของ จ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้ง
มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3   ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ี
ปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังได เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ 1ชัว่โมงจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่
ครบองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนดั เพราะผูถื้อหุ้นร้องขอการประชุม
เป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุม
ใหม่และใหส่้งหนงัสือนบัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่ 7วนัก่อนวนัประชุมในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่



บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม ในการประชุมผูถื้อหุ้นให้ประธานกรรมการนัง่เป็นประธานท่ีประชุมถา้ไม่
มีประธานกรรมการ หรือ ประธานกรรมการมิไดม้าเขา้ประชุม ถา้มีรองประธานกรรมการ ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธานถา้รองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีไดก้็ใหท่ี้ประชุมเลือกตั้งผู ้
ถือหุน้คนหน่ึงซ่ึงไดเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นประธาน 
 

 ขอ้ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้น
ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
          (1)   ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถา้มี
คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มี
ส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นนอกจากการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
         (2)   ในกรณีดงัต่อไปน้ีให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
                 (ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
                 (ข)  การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
                 (ค)  การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมด หรือบางส่วนท่ี
ส าคญั การมอบหมายให้ บุคคลอ่ืนเขา้มาจดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมี 
วตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 
                 (ง)  การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 
                 (จ)  การเพิ่มหรือลดทุนของบริษทัหรือการออกหุ้นกู ้
                 (ฉ)  การควบหรือเลิกบริษทั 
                 (ช)  เร่ืองอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 

ขอ้ 29. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 
(1)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการของ
บริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

            (2)  พิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 
           (3)  พิจารณาจดัสรรเงินก าไร เงินปันผลและจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารอง 
           (4)  เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและก าหนดค่าตอบแทน 
           (5)  แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน 
           (6)  กิจการอ่ืน ๆ 
 



 ขอ้ 30. ในกรณีท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยตกลงเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการเก่ียวกบัการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ท่ีส าคญัของบริษัท  หรือบริษทัย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนดตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีใชบ้งัคบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจด
ทะเบียนหรือการไดม้า หรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส าคญัของบริษทัจดทะเบียนแลว้แต่กรณี ให้ บริษทั
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการตามท่ีประกาศดงักล่าวก าหนดไวใ้นเร่ืองนั้นๆ ดว้ย 
 

คณะกรรมการ 
 

 ขอ้ 11. คณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอยา่งน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า
ก่ึงหน่ีงของจ านวนกรรมการทั้งหมด ตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษทัจะตอ้งเป็นผูมี้
คุณสมบติัตามท่ีกฏหมายก าหนด 
 

 ขอ้ 12. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้ งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ดงัต่อไปน้ี 
       (1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 
       (2) ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
       (3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้ง เป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึ่งเลือกตั้งในคร้ังนั้น   ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 
 

 ข้อ 13. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง1ใน3 ถ้าจ านวน
กรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน   ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสุดกับอตัราส่วน 1 ใน 3 
กรรมการท่ีจะตอ้งอกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้ใชว้ิธีจบัสลากกนั
ว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขา้มาด ารง ต าแหน่งใหม่ก็ได ้
 

 ขอ้ 14. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ 
โบนสั หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะอนุมติั ซ่ึงอาจ
ก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผล
ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบ้ียเล้ียง และสวสัดิการต่างๆ ตาม
ระเบียบของบริษทั 
 

  
 
 



ขอ้ 15. นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
        (1)  ตาย 
       (2)  ลาออก 
       (3)  ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฏหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชน จ ากดั 
       (4)  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 
      (5)  ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

 

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
 บริษทัไม่มีคณะกรรมการสรรหา ในการคดัเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั อยา่งไร
ก็ตาม คณะกรรมการจะเป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือกตามประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและตอ้งมีคุณสมบติั
ตามเกณฑ์ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535และตามประกาศของส านกังาน กลต. และผูท่ี้
เก่ียวข้อง ซ่ึงจะถูกจดัท าโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะเป็นผูเ้สนอรายช่ือของผูท่ี้จะเป็นกรรมการและท าการ
คดัเลือกตามขอ้บงัคบับริษทั มีวธีิการดงัน้ี 

• ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
• ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล 
• บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนท่ีพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีม่ีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
 1. บุคคลธรรมดา 
  1.1 ผูถื้อหุน้ท่ีมีสัญชาติไทย 
   (ก) บตัรประจ าตวัของผูถื้อหุ้น    (บตัรประจ าตวัประชาชน หรือ บตัรขา้ราชการ 
         หรือบตัรพนกังานรัฐวสิาหกิจ) 
   (ข) ในกรณีมอบฉันทะ บตัรประจ าตวัของผูม้อบอ านาจ และบตัรประจ าตวัหรือ
         หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบอ านาจ 
  1.2 ผูถื้อหุน้ชาวต่างประเทศ 
   (ก) หนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ 
   (ข) ในกรณีมอบฉนัทะ หนงัสือเดินทางของผูม้อบอ านาจ และบตัรประจ าตวัหรือ
         หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบอ านาจ 
  
 
 
 2. นิติบุคคล 
  2.1 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์
(ข) บตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู ้
มีอ  านาจท่ีได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจ าตัวหรือหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 

  2.2 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ 
   (ก) หนงัสือรับรองนิติบุคคล 

(ข) บตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู ้
มีอ  านาจท่ีได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจ าตัวหรือหนังสือ
เดินทาง  (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  ของผูรั้บมอบฉันทะในกรณี ของส าเนา
เอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถูกต้องและหากเป็นเอกสารท่ีจัดท าข้ึนใน
ต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบัลิค 

 
 ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียน และยืน่เอกสารหรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ 
สถานท่ีประชุมไดต้ั้งแต่ เวลา 9:00 น. ของวนัท่ี 4 ตุลาคม 2556  เป็นตน้ไป 
 



         20บาท                                                          แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

        Duty Stamp                                                                    Proxy Form A 

        20 Baht                                                       (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น) 
            เขียนท่ี...................................................... 
                                                                                                                                                  Written At 

วนัท่ี..............เดือน........................พ.ศ.................. 
                                                                                                                                                   Date             Month                      Year     
1. ขา้พเจา้.............................................................................สญัชาติ................................อยูบ่า้นเลขท่ี........................ถนน.................................... 
     I/We                                                                             Nationality                                Address                           Road 
ต าบล/แขวง............................................ อ  าเภอ/เขต............................................... จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย…์………… 
Sub-District                                             District                                                   Province                                         Zip Code 
2. เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั ไมด้า-เมดดาลสิท์ เอน็เธอร์เทนเมนท์ จ ากดั  (มหาชน) 
Being a shareholder of MIDA-MEDALIST ENTERTAINMENT Public Company Limited 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม..............................................หุ้น           และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...........................................เสียง ดงัน้ี 
Holding the total amounting of                                        shares        and the voting right equals to votes as follows: 
หุ้นสามญั...........................................หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนเสียง ไดเ้ท่ากบั..................................................เสียง 
Ordinary share                                 shares   equal to voting right                                                                         votes 
3. ขอมอบฉนัทะให้ 
Hereby appoint 
(1)......................................................................................อาย.ุ..............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี...................................... ถนน.......................................... 

  Age                   Address                                             Road 
ต าบล/แขวง.................................... อ  าเภอ/เขต......................................... จงัหวดั............................................. รหสัไปรษณีย.์......................หรือ 
Sub-District                                     District                                               Province                                               Zip Code                           : or, 
(2)......................................................................................อาย.ุ.............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี.................................... ถนน.......................................... 
                                                                                           Age                   Address              Road 
ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต...........................................จงัหวดั............................................. รหสัไปรษณีย.์......................หรือ 
Sub-District                                     District                                                Province                                            Zip Code                             : or, 
(3)  มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ พล.ต.ต สหสัชยั  อินทรสุขศรี อาย ุ64 ปี 
 Assign a proxy to the Independent  Director and Member of the Audit Committee, Pol.Maj.Gen Sahaschai  Indrasukhsri Age 64 years 
อยูบ่า้นเลขท่ี 246/1 ถนน พิชยั แขวง ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต  จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10300 
Address at No. 246/1 Road Pichai  Sub-District Thanonnakornchisri District Dusit  Province Bangkok Zip Code 10300 
(4) มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นาย บุญจริง ชลวิโรจน์ อาย ุ65 ปี   
Assign a proxy to the Independent  Director and Member of the Audit Committee, Mr.Boonjing  Chonwirod  Age 65 years 
อยูบ่า้นเลขท่ี 8/4 หมู่ท่ี 12 ต  าบล ปากแพรก อ าเภอ เมืองกาญจนบุรี จงัหวดั กาญจนบุรี  รหสัไปรษณีย ์71000 
Address at No. 8/4  Moo12   Sub-District Pakpraek District Muangkanchanaburi  Province Kanchanaburi Zip Code 71000 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญัผูถื้อ
หุ้น คร้ังท่ี 1/2556 ในวนัศุกร์ท่ี 4 ตุลาคม 2556 เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้อง ไมดาส 3 น. ณ.ห้อง ไมดาส 3 โรงแรม ไมด้า ซิต้ี รีสอร์ท  
กรุงเทพ เลขท่ี 99/401-486 หมู่ 2 ซอยเบญจมิตร ถนนแจง้วฒันะ หลกัส่ี  กรุงเทพฯ  10210  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

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. 

 



กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting. 
 

ลงช่ือ......................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
Signature                                                               Proxy Grantor 

(..................................................................) 
ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

Signature                                                             Proxy Holder 
(..................................................................) 

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature                                                             Proxy Holder 

(..................................................................) 
ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

Signature                                                           Proxy Holder 
(..................................................................) 

 

หมายเหตุ    ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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.                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B 

(แบบท่ีก าหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 
(Proxy Form containing specific details) 

                                                                                                                                      เขียนท่ี........................................................................... 
                                                                                                                                      Written at 
                                                                                                                                     วนัท่ี................เดือน...............................พ.ศ................. 
                                                                                                                                      Date               Month                             Year 
1. ขา้พเจา้.............................................................................สญัชาติ................................อยูบ่า้นเลขท่ี........................ถนน.................................... 
I/We                                                                                   Nationality                               Address                           Road 
ต าบล/แขวง............................................ อ  าเภอ/เขต.............................................. จงัหวดั.......................................... รหสัไปรษณีย.์.................. 
Sub-District                                             District                                                  Province                                            Zip Code 
2. เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั ไมด้า-เมดดาลสิท์ เอน็เธอร์เทนเมนท์ จ ากดั  (มหาชน) 
Being a shareholder of MIDA-MEDALIST ENTERTAINMENT Public Company Limited 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม..................................หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.............................................เสียง ดงัน้ี 
holding the total amounting of                               shares  and the voting right equals to                                           votes as follows: 
หุ้นสามญั............................................หุ้น             ออกเสียงลงคะแนนเสียง ไดเ้ท่ากบั...................................เสียง 
Ordinary share                                  shares           equivalent to voting right                                                 votes 
3. ขอมอบฉนัทะให้ 
Hereby appoint 
 (1)...................................................................................อาย.ุ............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี....................................ถนน............................................ 
                                                                                        Age                Address                                           Road 
ต าบล/แขวง........................................ อ  าเภอ/เขต.............................................. จงัหวดั........................................ รหสัไปรษณีย.์..................หรือ 
Sub-District                                            District                                                  Province                                         Zip Code                         ; or, 
(2)....................................................... ............................อาย.ุ............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี....................................ถนน............................................ 
                                                                                       Age                   Address                                       Road 
ต าบล/แขวง........................................อ  าเภอ/เขต................................................จงัหวดั......................................... รหสัไปรษณีย.์..................หรือ 
Sub-District                                          District                                                  Province                                    Zip Code              ; or, 
(3)         มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ พล.ต.ต สหสัชยั  อินทรสุขศรี อาย ุ64 ปี 
 Assign a proxy to the Independent  Director and Member of the Audit Committee, Pol.Maj.Gen Sahaschai  Indrasukhsri Age 64 years 
อยูบ่า้นเลขท่ี 246/1 ถนน พิชยั แขวง ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต  จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10300 
Address at No. 246/1 Road Pichai  Sub-District Thanonnakornchisri District Dusit  Province Bangkok Zip Code 10300 
(4) มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นาย บุญจริง ชลวิโรจน์ อาย ุ65 ปี   
Assign a proxy to the Independent  Director and Member of the Audit Committee, Mr.Boonjing  Chonwirod  Age 65 years 
อยูบ่า้นเลขท่ี 8/4 หมู่ท่ี 12 ต  าบล ปากแพรก อ าเภอ เมืองกาญจนบุรี จงัหวดั กาญจนบุรี  รหสัไปรษณีย ์71000 
Address at No. 8/4  Moo12   Sub-District Pakpraek District Muangkanchanaburi  Province Kanchanaburi Zip Code 71000 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญัผูถื้อ
หุ้น คร้ังท่ี 1/2556 ในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2556 เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้อง ไมดาส 3 น. ณ.ห้อง ไมดาส 3 โรงแรม ไมด้า ซิต้ี รีสอร์ท  
กรุงเทพ เลขท่ี 99/401-486 หมู่ 2 ซอยเบญจมิตร ถนนแจง้วฒันะ หลกัส่ี  กรุงเทพฯ  10210  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย
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. 

20 บาท 

Duty Stamp 

20 บาท 

 



4. ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 
 
       วาระที่ 1 เร่ือง พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2556 เมื่อวนัองัคารที่ 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) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
       (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
       (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
       (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
           เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย                         งดออกเสียง 
                                   Approve                       Disapprove                     Abstain 
       วาระที่ 2 เร่ือง พจิารณาอนุมัติเพิม่กรรมการ จ านวน 2 ท่าน 
       Agenda 2 – To consider and approve to appoint 2 new directors. 
       (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
       (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  
       (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
       (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
             เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                        งดออกเสียง 
                                  Approve                         Disapprove                     Abstain 
       วาระที่ 3 เร่ือง พจิารณาอนุมัติเปลีย่นแปลงช่ือบริษทั  และตราประทับบริษทั 
       Agenda 3 – To consider and approve to change the Company name and the Company’s common seal. 
       (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
      (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  
       (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
       (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
          เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง 
                                  Approve                        Disapprove                      Abstain 
       วาระที่ 4 เร่ือง พจิารณาอนุมัติเปลีย่นแปลงที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่ของบริษทั 
      Agenda 4 – To consider and approve the relocation of the Company’s head office 
       (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
       (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  
       (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
       (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

   เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 
              Approve                      Disapprove                       Abstain 
        วาระที่ 5 เร่ือง พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เร่ืองช่ือของบริษทั ข้อ 5 เร่ืองที่ตั้งส านักงานใหญ่ 
        Agenda 5 – To consider and approve the amendment to Clause 1 and Clause 5 of the Memorandum of Association of the  
          Company. 
        (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
        (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
          (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 



                       เห็นดว้ย                            ไม่เห็นดว้ย                              งดออกเสียง 
 Approve          Disapprove                            Abstain 

     วาระที่ 6 เร่ือง พจิารณาอนุมัติแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อบังคบั ข้อ 1 ช่ือบริษทัและข้อ 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) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
         (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  
          (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
          (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
              เห็นดว้ย                            ไม่เห็นดว้ย                             งดออกเสียง 
                          Approve                             Disapprove                         Abstain 
     วาระที่ 7 เร่ือง พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 
      Agenda 7 Consider other matters  (if any) 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
      (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
     (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
              เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                               งดออกเสียง 
               Approve                             Disapprove                          Abstain 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียง
นั้นไมถู่กตอ้ง  และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 
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) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใดให้
ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
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 

ลงช่ือ......................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
Signature                                                               Proxy Grantor 

(..................................................................) 
ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

Signature                                                             Proxy Holder 
(..................................................................) 

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature                                                             Proxy Holder 

(..................................................................) 
ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

Signature                                                           Proxy Holder 
(..................................................................) 

 
 



หมายเหตุ          
Remarks 

1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
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. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูรั้บมอบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อ
แบบหนงัสือมอบฉนัทะ 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ไมด้า-เมดดาลสิท์ เอน็เธอร์เทนเมนท์ จ ากดั  (มหาชน) 
The Proxy of the shareholder of MIDA-MEDALIST ENTERTAINMENT Public Company Limited 
ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/ 2556 ในวนัศุกร์ท่ี 4 ตุลาคม 2556 เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้อง ไมดาส 3 น. ณ.ห้อง ไม

ดาส 3 โรงแรม ไมดา้ ซิต้ี รีสอร์ท  กรุงเทพ เลขท่ี 99/401-486 หมู่ 2 ซอยเบญจมิตร ถนนแจง้วฒันะ หลกัส่ี  กรุงเทพฯ  10210  หรือท่ีจะพึงเล่ือน
ไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
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. 
 

วาระท่ี................. เร่ือง.......................................................................................................... 
Agenda : . ……… Subject :……………………………………………………………………….. 

       (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
         (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
        (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                    (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
                                             เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง 
                                             Approve                      Disapprove                          Abstain 

วาระท่ี................. เร่ือง.......................................................................................................... 
Agenda : ..……… Subject :……………………………………………………………………….. 

        (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
         (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
        (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
        (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
                                              เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                         งดออกเสียง 
                                           Approve                        Disapprove                         Abstain 
               วาระท่ี................. เร่ือง.......................................................................................................... 
              Agenda : . ……… Subject :……………………………………………………………………….. 
                        (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                                (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
                        (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                                (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
                                             เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง 
                                            Approve                       Disapprove                           Abstain 

วาระท่ี................. เร่ือง.......................................................................................................... 
Agenda : . ……… Subject :……………………………………………………………………….. 

                        (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                                (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
                        (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                               (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
 



                                             เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
                                          Approve                         Disapprove                           Abstain          

วาระท่ี...................... เร่ือง....................................................................................................................... 
Agenda : . ………… Subject :………………………………..…………………………………………………….. 

                        (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                                (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
                        (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                               (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
                                               เห็นดว้ย                           ไม่เห็นดว้ย                            งดออกเสียง 
                                          Approve                         Disapprove                           Abstain           
 
                ขา้พเจา้ขอรับรองวา่รายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะถูกตอ้งบริบูรณ์และความเป็นจริงทุกประการ 
 I hereby certify that the content contained in this Annex to the Form of Proxy is completely correct and true in all respect. 
                       
                 

ลงช่ือ......................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
Signature                                                               Proxy Grantor 

(..................................................................) 
ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

Signature                                                             Proxy Holder 
(..................................................................) 

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature                                                             Proxy Holder 

(..................................................................) 
ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

Signature                                                           Proxy Holder 
(..................................................................) 

 

 
 
                               
 
 
 
 
 
 

 
 
 



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy Form C 

(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น) 
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 

เขียนท่ี............................................................................... 
                                                                                      Written at 
                                                                                       วนัท่ี...................เดือน...................................พ.ศ................ 
                                                                                                                Date                  Month                                 Year 
1. ขา้พเจา้.......................................................... สญัชาติ.............................อยูบ่า้นเลขท่ี..........................ถนน.................................... 
I/We                                                             Nationality                  Address                             Road 
ต าบล/แขวง............................... อ าเภอ/เขต....................................... จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย.์................... 
Sub-District                                 District                                         Province                                                 Zip Code 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั.................................................................................................... .... 
In the capacity of custodian with 
2. เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั ไมด้า-เมดดาลสิท์ เอน็เธอร์เทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
Being a shareholder of MIDA-MEDALIST ENTERTAINMENT Public Company Limited 
โดยถือ หุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม..................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.............................................เสียง ดงัน้ี 

holding the total amounting of                       shares and the voting right equals to                                             votes as follows: 
หุ้นสามญั...................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนเสียง ไดเ้ท่ากบั..................................................เสียง 
Ordinary share             shares equivalent to voting right                      votes 

3. ขอมอบฉนัทะให้ 
Hereby appoint 

(1)..............................................................อาย.ุ..............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี............................... ถนน.................................. 
                                                          Age                   Address                                Road 

ต าบล/แขวง............................ อ  าเภอ/เขต......................................... จงัหวดั.................................... รหสัไปรษณีย.์........................หรือ 
Sub-District                         District                                        Province                                    Zip Code                         : or, 

(2)..............................................................อาย.ุ..............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี............................... ถนน.................................. 
                                                            Age                  Address                                 Road 
ต าบล/แขวง............................ อ  าเภอ/เขต........................................ จงัหวดั..................................... รหสัไปรษณีย.์......................หรือ 
Sub-District                         District                                       Province                                      Zip Code                         : or, 

(3) มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ พล.ต.ต สหสัชยั  อินทรสุขศรี อาย ุ64 ปี 
Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Pol.Maj.Gen Sahaschai  Indrasukhsri Age 64 years 
อยูบ่า้นเลขท่ี 246/1 ถนน พิชยั แขวง ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต  จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10300 
Address at No. 246/1 Road Pichai  Sub-District Thanonnakornchisri District Dusit  Province Bangkok Zip Code 10300 
 

(4) มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นาย บุญจริง ชลวิโรจน์ อาย ุ65 ปี   
Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr.Boonjing  Chonwirod  Age 65 years 
อยูบ่า้นเลขท่ี 8/4 หมู่ท่ี 12 ต  าบล ปากแพรก อ าเภอ เมืองกาญจนบุรี จงัหวดั กาญจนบุรี  รหสัไปรษณีย ์71000 
Address at No. 8/4  Moo12   Sub-District Pakpraek District Muangkanchanaburi  Province Kanchanaburi Zip Code 71000 

20 บาท 

Duty Stamp 

20 บาท 

 



คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 
1/2556  ในวนัศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2556 เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้อง ไมดาส 3 น. ณ.ห้อง ไมดาส 3 โรงแรม ไมดา้ ซิต้ี รีสอร์ท  กรุงเทพ เลขท่ี 
99/401-486 หมู่ 2 ซอยเบญจมิตร ถนนแจง้วฒันะ หลกัส่ี  กรุงเทพฯ  10210  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
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. ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:. 
มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote. 
 
มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
Grant partial shares of 
หุ้นสามญั..........................................................หุ้น  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้..................................................เสียง 
Ordinary share                       shares,    entitled  to voting right                                                     votes 

5. ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 
     วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2556 เมื่อวนัองัคารที่ 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) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
                  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
            เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                         งดออกเสียง 
            Approve                      Disapprove                      Abstain 
    วาระที่ 2 เร่ือง พจิารณาอนุมัติเพิม่กรรมการ จ านวน 2 ท่าน 
  Agenda 2 – To consider and approve to appoint 2 new directors. 

       (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
         (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  
        (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
             เห็นดว้ย                         ไม่เห็นดว้ย                         งดออกเสียง 
               Approve                       Disapprove                      Abstain 
   วาระที่ 3 เร่ือง พจิารณาอนุมัติเปลีย่นแปลงช่ือบริษทั  และตราประทับบริษทั 
        Agenda 3 - To consider and approve to change the Company name and the Company’s common seal. 
       (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
      (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  
        (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
        (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
                    เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                            งดออกเสียง 
               Approve                       Disapprove                      Abstain 



 
 วาระที่ 4 เร่ือง พจิารณาอนุมัติเปลีย่นแปลงที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่ของบริษทั 

       Agenda 4 - To consider and approve the relocation of the Company’s head office 

       (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
       (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  
       (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
      (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
                 เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง 
               Approve                   Disapprove                  Abstain 
  วาระที่ 5 เร่ือง พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เร่ืองช่ือของบริษทั ข้อ 5 เร่ืองที่ตั้งส านักงานใหญ่ 
        Agenda 5 - To consider and approve the amendment to Clause 1 and Clause 5 of the Memorandum of Association of the 
     Company. 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
        (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  
       (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
       (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
                เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                            งดออกเสียง 
                 Approve                       Disapprove                       Abstain 

 วาระที่ 6 เร่ือง พจิารณาอนุมัติแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อบังคบั ข้อ 1 ช่ือบริษทัและข้อ 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) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
       (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  
       (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
       (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
               เห็นดว้ย                               ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
               Approve                          Disapprove                       Abstain 
 

วาระที่ 7 เร่ือง พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 
       Agenda 7 - To consider any other issues (if any) 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
        (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  

                  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                    (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
               เห็นดว้ย                                ไม่เห็นดว้ย                         งดออกเสียง 
               Approve                           Disapprove                     Abstain 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียง
นั้นไม่ถูกตอ้ง  และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 

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) ในกรณีท่ีขา้พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เทจ็จริงประการใดให้ผูรั้บมอบฉนัทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
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 
 
 

ลงช่ือ......................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
Signature                                                               Proxy Grantor 

(..................................................................) 
ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

Signature                                                             Proxy Holder 
(..................................................................) 

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature                                                             Proxy Holder 

(..................................................................) 
ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

Signature                                                           Proxy Holder 
(..................................................................) 

หมายเหตุ 
Remarks 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใช้เฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form 
C. 
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
Evidences to be enclosed with the proxy form are: 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
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) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน(Custodian) 3. 
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian. 
3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บ
มอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 



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. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะ
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ไมด้า-เมดดาลสิท์ เอน็เธอร์เทนเมนท์ จ ากดั  (มหาชน) 
The Proxy of the shareholder of MIDA-MEDALIST ENTERTAINMENT Public Company Limited 
ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/ 2556   ในวนัศุกร์ท่ี 4 ตุลาคม 2556    เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น.  ณ ห้อง 

ไมดาส 3  โรงแรม ไมดา้ ซิต้ี รีสอร์ท  กรุงเทพ  เลขท่ี 99/401-486   หมู่ 2 ซอยเบญจมิตร  ถนนแจง้วฒันะ หลกัส่ี  กรุงเทพฯ  
10210  หรือ ท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

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. 

วาระท่ี................. เร่ือง.......................................................................................................... 
Agenda : . ……… Subject :……………………………………………………………………….. 

                         (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                                (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
                         (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                                (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

เห็นดว้ย                                     ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
                                               Approve                          Disapprove                      Abstain 

วาระท่ี................. เร่ือง.......................................................................................................................... 
Agenda : . ……… Subject :……………………………………………………………………….. 

                         (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                                (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
                         (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                                (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

เห็นดว้ย                                       ไม่เห็นดว้ย                            งดออกเสียง 
                                              Approve                           Disapprove                       Abstain 

วาระท่ี................. เร่ือง........................................................................................................................ 
Agenda : . ………Subject :……………………………………………………………………….. 

                         (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                                (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
                         (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                                (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
                                            เห็นดว้ย                                   ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
                                                Approve                        Disapprove                      Abstain 
 
 



 วาระท่ี................. เร่ือง........................................................................................................................ 
Agenda : . ……Subject :……………………………………………………………………….. 

                        (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                                (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
                                (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                                (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
                                            เห็นดว้ย                                        ไม่เห็นดว้ย                        งดออกเสียง 
                                              Approve                            Disapprove                   Abstain          

วาระท่ี................. เร่ือง.......................................................................................................................... 
Agenda : . ……… Subject :……………………………………………………………………….. 

                         (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                               (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
                        (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                               (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
                                             เห็นดว้ย                                   ไม่เห็นดว้ย                            งดออกเสียง 
                                                  Approve                        Disapprove                       Abstain 
 
                 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่รายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะถูกตอ้งบริบูรณ์และความเป็นจริงทุกประการ 
 I hereby certify that the content contained in this Annex to the Form of Proxy is completely correct and true in all respect. 
 
                       

ลงช่ือ......................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
Signature                                                               Proxy Grantor 

(..................................................................) 
ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

Signature                                                             Proxy Holder 
(..................................................................) 

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature                                                             Proxy Holder 

(..................................................................) 
ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

Signature                                                           Proxy Holder 
(..................................................................) 

 

 

                     
 



แผนที่สถานที่จดัการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2556 

บริษทั ไมด้า-เมดดาลสิท์ เอน็เธอร์เทนเมนท์ จ ากดั ( มหาชน ) 

 
 

ณ.ห้อง ไมดาส 3 โรงแรม ไมด้า ซิตี ้รีสอร์ท กรุงเทพ 

99/401 – 486  ซอย เบญจมิตร  ถนน แจ้งวฒันะ เขต หลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 

โทรศัพท์ : +66 (0)2 574 3636 / แฟกซ์:  +66 (0)2 574 1638 

Email: info@midahotelsandresorts.com  /   www.midacityresortbangkok.com 
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