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รำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น  ประจ ำปี  2563 
บริษทั  เมืองไทย แคปปิตอล  จ ำกดั  (มหำชน) 

 

วนั  เวลำ  และสถำนทีป่ระชุม 
ประชุมเม่ือวนัจนัทร์ท่ี  17  สิงหาคม  2563   เวลา 10.00 น.   ณ หอ้งป่ินเกลา้ 2 (ชั้น 9)  โรงแรมรอยลั 

ซิต้ี เลขท่ี  800  ถนนบรมราชชนนี  แขวงบางกอกนอ้ย  เขตบางพลดั   กรุงเทพมหานคร 
 

เร่ิมกำรประชุม 
 ณ  วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น  เพื่อก าหนดสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและสิทธิในการรับเงิน
ปันผล บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนช าระแลว้ เป็นเงิน 2,120,000,000  บาท  
คิดเป็นจ านวนหุน้สามญัท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 2,120,000,000 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 1 บาท  โดย ณ ตอนเร่ิมเปิดการ
ประชุมมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมการประชุมรวมจ านวนทั้งส้ิน 2,122 ราย โดยมา
ประชุมดว้ยตนเอง 36 ราย  รับมอบฉนัทะ 2,086 ราย  รวมจ านวนหุ้นทั้งส้ิน  1,857,155,828  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  
87.60  ซ่ึงเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด ถือวา่ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั   
 

 พลเรือเอกอภิชาติ  เพง็ศรีทอง  ประธานกรรมการบริษทั และประธานคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมกล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 โดยแจง้
ต่อท่ีประชุมวา่ บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) กล่าวตอ้นรับท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านเขา้สู่การประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563  โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

 ประธานฯ กล่าวแนะน ากรรมการและผูบ้ริหารท่ีเขา้ประชุม  ดงัน้ี 
 

1. คุณกองแกว้  เป่ียมดว้ยธรรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ , กรรมการบรรษทัภิบาล  
และกรรมการอิสระ 

2. คุณนงนุช ดาวาสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเส่ียง   
และกรรมการอิสระ 

3. คุณชูชาติ        เพช็รอ าไพ ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเส่ียง  
และกรรมการ 

4. คุณดาวนภา   เพชรอ าไพ กรรมการผูจ้ดัการ  และกรรมการ  
5. ดร.โยธิน        อนาวลิ ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล, กรรมการสรรหา และก าหนด 

ค่าตอบแทน  และกรรมการอิสระ 
6. ดร. ศึกษิต เพชรอ าไพ กรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน, กรรมการบรรษทัภิบาล  

และกรรมการ 
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กรรมการบริษทัท่ีไม่ไดม้าร่วมประชุม ดงัน้ี 
1. คุณกมัพล ตติยกวี  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง, กรรมการตรวจสอบ  

    และกรรมการอิสระ  
( กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ และไม่ขอกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไป ) 

 
ทั้งน้ีบริษทัมีกรรมการทั้งส้ิน 8 คน เขา้ร่วมประชุม 7 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม 

ร้อยละ 87.50   
ต่อจากนั้นไดก้ล่าวแนะน าคณะกรรมการบริหาร และผูบ้ริหารของบริษทัฯ ท่ีเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี 

ไดแ้ก่   
1. คุณสุรพงษ ์ เพช็รอ าไพ รองกรรมการผูจ้ดัการ (อาวโุส) 
2. คุณปริทศัน์ เพชรอ าไพ รองกรรมการผูจ้ดัการ 
3. คุณสุรัตน์      ฉายาวรเดช ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
4. คุณดวงแข   สงนุย้  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
5. คุณวมิลรัตน์    หนูจุล  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
6. คุณสมเกียรติ รัศมี  ผูจ้ดัการฝ่ายกิจการสาขา 
7. คุณอ านาจ  เนียมสี  ผูจ้ดัการฝ่ายหน้ีสิน 

 

 นายศกัด์ิชยั    วรุิฬห์ชีว  ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย  และรับหนา้ท่ีเป็นเลขานุการท่ีประชุม ไดเ้รียนช้ีแจงถึง
วธีิการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซ่ึงจะตอ้งลงมติในแต่ละวาระ  ดงัน้ี 
 

- ขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 41 ก าหนดวา่ ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียง
ต่อหน่ึงหุน้ ในกรณีผูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนั้น  

- ส าหรับการลงคะแนนเสียงในหอ้งประชุมน้ี ขอก าหนดหลกัเกณฑด์งัน้ี ในการลงมติในแต่ละวาระ  
ประธานฯจะถามท่ีประชุมเฉพาะผูท่ี้ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง เท่านั้น ถา้ไม่มีท่านใดออกเสียง
ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหถื้อวา่ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัในวาระดงักล่าว  หากมีผู ้
ถือหุน้ ไม่เห็นดว้ย หรือตอ้งการงดออกเสียง ขอใหล้งคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีท่านไดรั้บมา 
และขอความกรุณายกมือข้ึน เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีเดินไปรับบตัรลงคะแนนดงักล่าว มารวมคะแนนท่ี
หน่วยรวมคะแนนกลาง เพื่อประกาศผลการลงมติในวาระนั้นๆ ต่อไป 
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- เน่ืองจากมีการทยอยลงทะเบียน และการทยอยเขา้ห้องประชุมของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ 
ดงันั้น จ  านวนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะ ท่ีเขา้ประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปล่ียนแปลง 
และอาจไม่เท่ากนั 

 

- การเก็บบตัรลงคะแนน เพื่อใหก้ารด าเนินการเป็นไปอยา่งโปร่งใส และสอดคลอ้งกบัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ จะเก็บใบลงคะแนนเสียงของท่านผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเห็นดว้ย
ในทุกวาระเม่ือการประชุมเสร็จส้ิน เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป ทั้งน้ี การ
ลงคะแนนเสียงในการประชุม เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลบัแต่มี
การเก็บบตัรลงคะแนนผูถื้อหุ้น และผูรั้บมอบฉนัทะทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการ
ลงคะแนน 

- หากผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะประสงคแ์สดงความคิดเห็น หรือซกัถามเพิ่มเติมในแต่ละระเบียบ
วาระ   ขอใหส้อบถามผา่นกระดาษค าถามท่ีจดัเตรียมไว ้    และขอความกรุณาระบุ  ช่ือ-นามสกุล 
และระบุดว้ยวา่เป็นผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะ เพื่อใหก้ารบนัทึกรายงานการประชุมเป็นไป
อยา่งถูกตอ้งครบถว้น 

- ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีค าถามหรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีก าลงัพิจารณาอยู ่ ขอความกรุณา
น าไปสอบถาม หรือใหค้วามเห็นในวาระอ่ืนๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม และขอความกรุณาท่าน
ผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็น หรือสอบถามอยา่งกระชบั และงดเวน้การซกัถามหรือแสดงความเห็นใน
ประเด็นท่ีซ ้ ากนั เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายอ่ืนไดใ้ชสิ้ทธิดว้ย จึงขอความกรุณาผูถื้อหุน้โปรด
ใหค้วามร่วมมือเพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปดว้ยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนด 

- นอกจากน้ี กรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงเป็นชาวต่างชาติสอบถามเป็นภาษาองักฤษ
บริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียมเจา้หน้าท่ีส าหรับแปลค าถามเป็นภาษาไทย และกรรมการ/ผูบ้ริหารจะตอบ
ค าถามเป็นภาษาไทย เพื่อใหผู้ถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมไดเ้ขา้ใจทัว่กนั โดยเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ จะ
แปลค าตอบเป็นภาษาองักฤษใหผู้ถื้อหุน้ท่ีสอบถามไดเ้ขา้ใจดว้ย 

- เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได ้บริษทัฯจะ
เผยแพร่รายงานดงักล่าวผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุม 

- ในการนบัคะแนนเสียง บริษทัฯจดัใหมี้ผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงท่ีเป็นอิสระในการประชุม
ผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่ ผูส้อบบญัชีและท่ีปรึกษาทางกฎหมาย 
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เพื่อแสดงความโปร่งใสในการนบัคะแนนเสียง ขอเชิญท่านผูถื้อหุ้นท่ีมีความประสงคจ์ะท าหนา้ท่ีและ
เป็นสักขีพยานในการนบัคะแนนเสียง ไดโ้ปรดแสดงตนและแจง้ช่ือ-นามสกุลท่ีไมโครโฟน  เพื่อท่ีเจา้หนา้ท่ีจะ
ไดน้ าท่านเขา้ประจ าจุดตรวจนบัคะแนนในหอ้งประชุมน้ี 

 

คุณชัญญำนันต์  บุญจำ (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) รับอาสาเป็นตวัแทนผูถื้อหุ้น ในการเป็นสักขีพยาน
ในการนบัคะแนนเสียงในคร้ังน้ี 

 

ประธานฯขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามท่ีก าหนด ซ่ึงประกอบดว้ย 10 วาระ 
ตามล าดบั  ดงัน้ี 

 
วำระที ่ 1 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี  2562 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562  ซ่ึง
ไดจ้ดัประชุม เม่ือวนัท่ี  18  เมษายน  2562 และไดจ้ดัส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันบั
แต่วนัประชุมฯ โดยเผยแพร่รายงานดงักล่าวผ่านเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถตรวจสอบความ
ถูกตอ้ง    โดยบริษทัไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้กบัผูถื้อหุ้นพิจารณาล่วงหนา้ พร้อมหนงัสือ
เชิญประชุมแล้ว  คณะกรรมการมีความเห็นว่า  การบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  ประจ าปี 2562    
มีความถูกตอ้ง  ครบถว้น  จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

ประธำนฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี  1 หรือไม่   
 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 
มติทีป่ระชุม     ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562   ดว้ยคะแนนเสียงขา้ง 

มากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 
เห็นดว้ย 1,856,361,029 99.95% 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

**งดออกเสียง 866,200 0.05% 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 1,857,227,229 100.00 
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    หมายเหตุ  :  ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุม  
จ านวน     5    ราย   คิดเป็นจ านวนหุน้    71,401  หุน้ 
รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน  2,127  ราย   คิดเป็น  1,857,227,229  หุน้ 

**หมายเหตุ:  บริษทัพบขอ้ผิดพลาดในการนบัคะแนนเสียง จึงแกไ้ขใหต้รงกบัขอ้เทจ็จริง 
วำระที ่2 พจิำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2562 
ประธำนฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่   บริษทัไดน้ าส่งรายงานประจ าปี 2562   และงบการเงินประจ าปี  2562  ใหก้บั 

ผูถื้อหุน้ทุกท่านทราบล่วงหนา้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้   โดยในวาระน้ี ประธานฯได้
มอบหมายใหคุ้ณชูชาติ  เพช็รอ าไพ ประธานคณะกรรมการบริหาร เป็นผูร้ายงานผลการด าเนิน 
งานของบริษทัฯในรอบปีท่ีผา่นมาต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้  ดงัน้ี 

คุณชูชำต ิ     กล่าววา่  ผมขอรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2562 ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ ดงัน้ี 
- ยอดปล่อยสินเช่ือในปี 2562 อยู่ ท่ี   111,570 ล้านบาท ในปี  2561 อยู่ ท่ี  81,976 ล้านบาท  

เพิ่มข้ึน 29,594 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36.10  
- ยอดลูกหน้ีคงค้างในปี  2562 อยู่ ท่ี  60,338 ล้านบาท ในปี  2561 อยู่ ท่ี  48,047 ล้านบาท  

เพิ่มข้ึน 12,291 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.58  
- รายได้ ร วม ใน ปี  25 6 2  อ ยู่ ท่ี  1 2 ,6 88  ล้ าน บ าท  ใน ปี  2561  อ ยู่ ท่ี  1 0 ,4 17  ล้ าน บ าท  

เพิ่มข้ึน 2,271 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.80 
- ก า ไ ร สุ ท ธิ ใน ปี  2 5 6 2  อ ยู่ ท่ี  4 ,2 3 7  ล้ าน บ าท  ใน ปี  2 5 6 1  อ ยู่ ท่ี  3 ,7 1 3  ล้ าน บ าท  

เพิ่มข้ึน 524 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.11 
- บริษทั มีอตัราส่วนหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดอ้ยูท่ี่ 1.03%, มีสาขาจ านวน 4,107 สาขา  

 การเติบโตของยอดปล่อยสินเช่ือใหม่  
ในปี 2562 บริษทัมียอดปล่อยสินเช่ืออยูท่ี่ 111,570 ลา้นบาท ในปี 2561 อยูท่ี่ 81,976 ลา้นบาท 

เพิ่มข้ึน 29,594 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36.10 โดยมีสัดส่วนยอดปล่อยสินเช่ือแยกตามประเภท
ของหลกัประกนั ดงัน้ี  

ยอดปล่อยสินเช่ือรถจกัรยานยนต ์ 39.47%  
ยอดปล่อยสินเช่ือรถยนต ์   23.61%  
ยอดปล่อยสินเช่ือรถเพื่อการเกษตร 4.78%  
ยอดปล่อยสินเช่ือส่วนบุคคล   11.84%  
ยอดปล่อยสินเช่ือนาโนไฟแนนซ์     6.89% 
ยอดปล่อยสินเช่ือโฉนดท่ีดิน  13.33%  
ยอดปล่อยสินเช่ือเช่าซ้ือ         0.08% 
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การเติบโตของยอดลูกหน้ีคงคา้ง 
บริษทัมียอดลูกหน้ีคงคา้งในปี 2562 อยู่ท่ี 60,338 ลา้นบาท ในปี 2561 อยูท่ี่ 48,047 ลา้นบาท 

เพิ่มข้ึน 12,291 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.58 ซ่ึงยอดลูกหน้ีคงคา้งเพิ่มข้ึนเป็นผลมาจากบริษทัมี
การเปิดสาขาอย่างต่อเน่ืองเพื่อขยายพื้นท่ีในการให้บริการเพิ่มข้ึน โดยปี 2562 มีจ านวนสาขา 4,107 
สาขา เพิ่มข้ึน 828 สาขา จากปี 2561 มีจ านวนสาขา 3,279 สาขา 
โดยมีสัดส่วนยอดสินเช่ือคงคา้งแยกตามหลกัประกนัดงัน้ี  

ยอดลูกหน้ีคงคา้ง-สินเช่ือรถจกัรยานยนต ์ 34.17%  
ยอดลูกหน้ีคงคา้ง-สินเช่ือรถยนต ์  32.62%  
ยอดลูกหน้ีคงคา้ง-สินเช่ือรถเพื่อการเกษตร  4.38%  
ยอดลูกหน้ีคงคา้ง-สินเช่ือส่วนบุคคล  10.12%  
ยอดลูกหน้ีคงคา้ง-สินเช่ือนาโนไฟแนนซ์    9.70%  
ยอดลูกหน้ีคงคา้ง-สินเช่ือโฉนดท่ีดิน    8.87% 
ยอดลูกหน้ีคงคา้ง-สินเช่ือเช่าซ้ือ        0.14% 

การตั้งส ารองค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 
- หน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ในปี 2562 บริษทัมีหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดจ้  านวน 621 ลา้นบาท คิดเป็น 

1.03% ของยอดลูกหน้ีรวม  
- การตั้งส ารองค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ ในปี 2562 บริษทัมีการตั้งส ารองค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 1,714 

ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 275.80 ของหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได(้NPL)  
- บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วมจ านวน 12,688 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2561 ซ่ึงอยูท่ี่ 10,417 

ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 21.80  
- รายได้ในปี 2562 จ านวน 12,688 ล้านบาทนั้น เป็นรายได้ดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมในการ

ให้บริการสินเช่ือ จ านวน 11,880 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.63 ของรายได้รวม , รายได้อ่ืน 
จ านวน 808 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 6.37 ประกอบดว้ย รายไดค้่าปรับและค่าติดตามทวงถามท่ี
เรียกเก็บจากลูกคา้ท่ีผิดนัดช าระ จ านวน 679 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 5.35 ของรายไดร้วม และ
รายได้อ่ืน (รายได้จากการขายทรัพยสิ์น รายได้ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร) จ านวน 129 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 1.02 ของรายไดร้วม 

- อตัราส่วนดอกเบ้ียรับอยูท่ี่ 22.61% ลดลงเป็นผลมาจากมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ี
ไม่ให้มีการเก็บดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ (Prepayment fee) ในกรณีท่ีลูกหน้ีได้ปิดวงเงิน
สินเช่ือก่อนก าหนด อตัราดอกเบ้ียจ่ายอยู่ท่ี 3.83%  เพิ่มข้ึนเป็นผลจากการปรับข้ึนของอตัรา
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ดอกเบ้ียนโยบายช่วงปลายปี 2561 (ปรับข้ึน 0.25% จาก 1.50% เป็น 1.75%) ส่งผลให้ตน้ทุนการ
ออกหุน้กูช่้วงคร่ึงปีแรกของปี 2562 สูงข้ึน  ส่งผลให้ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย (Spread) อยูท่ี่ 18.78%
  

- อตัราก าไรสุทธิ อยูท่ี่ 33.40% อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้อยูท่ี่ 29.98%  
- บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจ านวน 5,314 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 29.5%  

เม่ือเทียบกบัปี 2561 และมีอตัราส่วนค่าใชจ่้ายต่อรายไดปี้ 2562  อยูท่ี่ 47.49%  
- ในปี 2562 ค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่ ไดแ้ก่  ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน เป็นจ านวนเงิน 3,008 ลา้นบาท 

คิดเป็น 56% ของค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ รองลงมาเป็นค่าเช่า จ  านวน 749 ล้านบาท  
คิดเป็น 14%  

- บริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนอยูท่ี่ 2.87 เท่า ซ่ึงลดลงจาก ปี 2561 ท่ีอยูท่ี่  3.00  เท่า 
 

ดว้ยความมุ่งมัน่ของบริษทัในการด าเนินธุรกิจภายใตก้ารก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในปีท่ีผา่นมา ส่งผล
ใหบ้ริษทัไดรั้บรางวลัท่ีส าคญั ซ่ึงเป็นความภาคภูมิใจของบริษทัฯและพนกังานทุกคนเป็นอยา่งยิง่ ดงัน้ี 

1. รางวลัการประเมินคุณภาพจากโครงการส ารวจก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทยประจ าปี 
2562 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยร่วมกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
โดยมีคะแนนอยูใ่นเกณฑ ์“ดีเลิศ”  หรือระดบั 5  ดาว เป็นปีท่ี 2 ติดต่อกนั   

2. รางวลัเกียรติยศ จากงาน SET Awards 2019  ไดแ้ก่  
กลุ่มรางวลั Business Excellence  จ  านวน 2 รางวลั ไดแ้ก่  

1. Outstanding Company Performance Award  ในกลุ่มบริษทัท่ีมีมูลค่าหลักทรัพยต์าม
ราคาตลาดสูงกวา่ 100,000 ลา้นบาท  

2. Outstanding CEO Awards  จากผลการด าเนินงานของบริษทัฯท่ีโดดเด่น 
3. ไดรั้บการคดัเลือกเป็นหุ้นย ัง่ยืน  “Thailand Sustainability Investment” ให้อยู่ในรายช่ือหุ้นย ัง่ยืน

ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดชันี SET THSI จากการด าเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยืน และมุ่งมัน่ต่อการเป็นผู ้
ให้บริการสินเช่ือไมโครไฟแนนซ์ท่ีรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเป็นตวัอย่างแก่ผู ้
ประกอบ การในอุตสาหกรรมเดียวกนัในดา้นบรรษทัภิบาล รวมถึงการตระหนกัถึงผลกระทบและ
การพฒันากลยทุธ์ครอบคลุมดา้นส่ิงแวดลอ้มสังคมและบรรษทัภิบาล(ESG) เพื่อใหเ้กิดการพฒันา
อยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
เก่ียวกบันโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่  บริษทัฯ ไดรั้บการรับรองกบัทางสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) แลว้ ตั้งแต่วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562 
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ประธำนฯ กล่าววา่ หากท่านผูถื้อหุน้ใดตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม หรือตอ้งการใหบ้ริษทัฯช้ีแจงใน
ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งในวาระน้ี ขอใหส้อบถามผา่นกระดาษค าถามท่ีจดัเตรียมไว ้ โดยขอให้ระบุ
ช่ือ-นามสกุล มาในกระดาษค าถามดว้ย 

 

ประธำนฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี  2  หรือไม่   
 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอผา่นไปวาระถดัไป 
 

หมำยเหตุ   วาระน้ีเป็นวาระเพื่อทราบ  ผูถื้อหุน้จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง 
 

วำระที ่ 3 พจิำรณำอนุมัติงบกำรเงินประจ ำปี ส ำหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562 

ประธำนฯ    ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม)  
มาตรา 112  และขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 55 ก าหนดใหบ้ริษทัฯ ตอ้งจดัท ารายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี และจดัท างบดุล และบญัชีก าไรขาดทุนเพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมติั ส าหรับงบการเงินประจ าปี ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงผา่นการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ โดยผูส้อบบญัชีไดแ้สดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่มีความถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยไม่มีเง่ือนไข และผา่นการอนุมติัของคณะกรรมการบริษทั
แลว้  ตามท่ีแสดงไวใ้นรายงานประจ าปี ของบริษทัฯ หนา้ท่ี 130 ถึง 147 จึงขอน าเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั 

ประธำนฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี  3  หรือไม่   

 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 
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มติทีป่ระชุม    ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติังบการเงินประจ าปี ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม  
              2562  ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดงัน้ี  

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 
เห็นดว้ย 1,857,228,733 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 

รวม 1,857,228,733 100.00 
   

หมายเหตุ  :  ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึน   
จ านวน  2   ราย   คิดเป็นจ านวนหุน้   1,504  หุน้ 
รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน  2,129  ราย   คิดเป็น  1,857,228,733  หุน้ 

 

วำระที ่4 รับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล 

ประธำนฯ  ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่  ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทั 
จะตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปีหกัดว้ยขาดทุนสะสมยกมา(ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน โดยบริษทัฯ ไดมี้การจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายไวท้ั้งส้ิน 212,000,000 คิดเป็น
ร้อยละ 10  ของทุนจดทะเบียนตามกฎหมาย 

       และบริษทัมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั และบริษทัยอ่ยในแต่ละปี  ภายหลงัการหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและการ
จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย  

เน่ืองจากในช่วงเดือนเมษายน 2563  ท่ีผ่านมา  มีแนวโน้มการแพร่ระบาดของโรคไวรัส 
โคโรนา (COVID-19) ท่ีทวคีวามรุนแรง และมีจ านวนผูติ้ดเช้ือเพิ่มมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งมี
การกระจายไปในวงกวา้งมากข้ึน  ประกอบกบัภาครัฐไดข้อความร่วมมือภาคเอกชน ควรงดการ
จดักิจกรรมท่ีมีลกัษณะเป็นการรวมตวักนัของคนหมู่มากออกไปก่อน เพื่อลดการแพร่ระบาดไปสู่
บุคคลจ านวนมากและอาจส่งผลต่อการบริหารจดัการได้ จากเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว
ขา้งตน้   
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คณะกรรมการจึงได้พิจารณาให้เล่ือนการจดัประชุมสามัญผูถื้อหุ้นออกไปอย่างไม่มี
ก าหนด จนกว่าสถานการณ์จะคล่ีคลาย  และจากการเล่ือนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2563  ออกไปอย่างไม่มีก าหนดนั้น   ส่งผลกระทบต่อการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2562  และเพื่อเป็นการลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนแก่ผูถื้อหุ้น  จึงอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปี  จากผลการด าเนินงานในรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี  31  
ธนัวาคม  2562   บริษทัมีก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 4,226,425,384 บาท  โดย
จ่ายเงินปันผลประจ าปีส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
ในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท ส าหรับผูถื้อหุ้นจ านวน 2,120,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 
636,000,000 บาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 15.05 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2562 
ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล(Record Date)  ในวนัท่ี  22 เมษายน  2563  และได้
จ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ในวนัท่ี  7  พฤษภาคม  2563  ท่ีผา่นมา 

 

ประธำนฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี  4  หรือไม่   
 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอผา่นไปวาระถดัไป 

หมำยเหตุ   วาระน้ีเป็นวาระเพื่อทราบ  ผูถื้อหุน้จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง 
 

วำระที ่ 5 อนุมัติกรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระกลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหน่ึง และ
แต่งตั้งกรรมกำรใหม่ 

ประธำนฯ  ส าหรับรายละเอียดในระเบียบวาระน้ี ได้มอบหมายให้ คุณศกัด์ิชัย  ท่ีปรึกษากฎหมาย และ 
เลขานุการท่ีประชุม  เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดในวาระน้ี 

คุณศักดิ์ชัย    ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 18 ระบุวา่  ในการประชุมประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจาก
ต าแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3  ถา้จ  านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดย 
จ านวนใกล้เคียงท่ี สุดกับ  1 ใน  3    ซ่ึ งในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี  2563  น้ี  
มีกรรมการ  บริษทัท่ีครบก าหนดตามวาระ จ านวน  2 ท่าน ดงัน้ี  

1. ดร.โยธิน อนาวลิ  ประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาล/ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/กรรมการ/ 
กรรมการอิสระ  
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2. นายกมัพล  ตติยกว ี ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง/ 
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ/กรรมการอิสระ  

 

บริษทัฯได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระ  และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาฯเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธนัวาคม 2562 
ผา่นเวปไซต์ของบริษทั และบริษทัไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยดว้ยนั้น ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระ  และเสนอช่ือบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกตั้งเขา้มาแต่อยา่งใด 

 

อน่ึง  นายกัมพล  ตติยกวี  ซ่ึงเป็นกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ แจง้ความประสงค์ไม่ขอด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษทัต่อ   

และเพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จึงขอเชิญกรรมการท่ีครบวาระตามรายช่ือขา้งตน้  
ซ่ึงถือว่ามีส่วนไดส่้วนเสียในวาระน้ีออกจากห้องประชุม จนกวา่การพิจารณาวาระน้ีจะแลว้เสร็จ  และขอให ้
ดร.โยธิน  กลบัเขา้หอ้งประชุมอีกคร้ังหลงัการประชุมระเบียบวาระน้ีแลว้เสร็จ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา  โดย
พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษทัฯ และคุณสมบติัของกรรมการในดา้นต่างๆ แล้ว มีความเห็นว่า      
ดร.โยธิน  อนาวิล  เป็นกรรมการท่ีมีความเหมาะสมดา้นคุณวุฒิ  ความรู้  ความสามารถ  และมีประสบการณ์ใน
ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการงานของบริษทั  ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการในการก าหนดทิศทางธุรกิจ 
และการบริหารงานของบริษัท สามารถท่ีจะช่วยพัฒนาบริษัทได้เป็นอย่างดี  จึงเห็นสมควรเสนอให ้  
ดร.โยธิน   อนาวลิ  ไดรั้บการพิจารณาใหก้ลบัมาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 

และเน่ืองจากบริษทัมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง   ตอ้งการผูท่ี้มีความรู้ความสามารถมาช่วยก าหนดทิศ
ทางการด าเนินธุรกิจ  จึงเห็นสมควรเสนอให้มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ เพื่อ
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวนครบ 3 
ท่าน  ตามหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.)  จากการ
พิจารณาตามกระบวนการและหลกัเกณฑ์การสรรหาฯ โดยพิจารณาจากบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ี ได้
ผา่นกระบวนการกลัน่กรอง และพิจารณาอยา่งรอบคอบ  ระมดัระวงัของคณะกรรมการบริษทัแลว้เพื่อให้มัน่ใจ
ไดว้า่ บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ีมีคุณสมบติัเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์และความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ และคณะกรรมการ
ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลท่ีเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติเท่ากับข้อก าหนดของ
ส านักงาน คณะกรรมการก ากับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จึงเห็นควรเสนอให ้คุณสุชาติ   ศุภพยคัฆ ์ เขา้รับเป็นกรรมการบริษทั 
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 ซ่ึงประวติัโดยสังเขปของทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 และ 3 ในเอกสารเชิญประชุม 
หนา้ 33-35 ตามท่ีจดัส่งใหท้่านผูถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้ 
  
ประธำนฯ กล่าวสอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี 5  หรือไม่   

 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 
 

และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  ประธานฯขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการ โดยลงคะแนนในบตัรลงคะแนนแยกเป็นรายบุคคล   

มติทีป่ระชุม    ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง  
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  ดงัน้ี 
1. ดร.โยธิน  อนาวลิ  (ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 
เห็นดว้ย 1,820,699,933 98.033 
ไม่เห็นดว้ย 36,328,800 1.956 
งดออกเสียง 200,000 0.011 
บตัรเสีย 0 0 

รวม 1,857,228,733 100.00 
 

2. นายสุชาติ   ศุภพยคัฆ ์  (แต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีลาออกตามวาระ) 

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 
เห็นดว้ย 1,848,886,580 99.551 
ไม่เห็นดว้ย 8,342,153 0.449 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 

รวม 1,857,228,733 100.00 
 
 

 



 
 
 

บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 
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วำระที ่6 พจิำรณำอนุมัติและก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2563 

ประธำนฯ   คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดด้ าเนินการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ และ
กรรมการชุดยอ่ยส าหรับปี  2563  โดยพิจารณาจากความรับผดิชอบ และผลการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของคณะกรรมการบริษทั รวมถึงไดมี้การส ารวจขอ้มูลเปรียบเทียบอา้งอิงกบับริษทัอ่ืนท่ีอยูใ่น
อุตสาหกรรมเดียวกนั  มีขนาดและลกัษณะของธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนัพบวา่ ค่าตอบแทนท่ีจ่ายอยู่
ในอตัราใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียโดยรวม  คณะกรรมการบริษทัฯไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นสมควร
เสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี  2563  โดยมี
วงเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน  9,000,000 บาท  (เท่ากบัปีท่ีผา่นมา)  ดงัน้ี 

            จ านวนเงิน : บาท 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร 
 

ปี  2563 
( ค่ำตอบแทนรำยเดือน ) 

ปี  2562 
( เบีย้ประชุม/คร้ัง ) 

คณะกรรมกำรบริษัท   
- ประธานกรรมการบริษทั      40,000.- 70,000.- 
- กรรมการ 35,000.- 50,000.- 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรชุดย่อย  (เบีย้ประชุม/คร้ัง ) (เบีย้ประชุม/คร้ัง ) 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ   
- ประธานกรรมการ 27,500.- 45,000.- 
- กรรมการ 20,000.- 35,000.- 

1) คณะกรรมกำรสรรหำ และก ำหนดค่ำตอบแทน   2) คณะกรรมกำรบรรษัทภบิำล   
3) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

- ประธานกรรมการ 25,000.- 35,000.- 
- กรรมการ 20,000.- 30,000.- 

**เงนิโบนัสประจ ำปี  ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2562  ท่ีจะจ่ายในปี 2563 
- ประธานกรรมการบริษทั   จ านวน   700,000  บาท / กรรมการ  คนละ  500,000  บาท 

สิทธิประโยชน์อ่ืนใด ไม่ม ี ไม่มี 
 

 

ประธำนฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี  6  หรือไม่  
 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 
 
 
 

 

 



 
 
 

บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 
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มติทีป่ระชุม    ท่ีประชุมมีมติอนุมติัประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3   ของจ านวนเสียงทั้งหมด 
ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง    ตามมาตรา 90   แห่งพระราชบญัญติัมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535   ก าหนดวา่การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ ดงัน้ี 
 

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 
เห็นดว้ย 1,785,992,957 96.164 
ไม่เห็นดว้ย 71,235,776 3.836 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 

รวม 1,857,228,733 100.00 
 

วำระที ่ 7 พจิำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชี ประจ ำปี 2563 

ประธำนฯ  ส าหรับรายละเอียดในระเบียบวาระน้ี  ขอมอบหมายให ้คุณศกัด์ิชยั  ท่ีปรึกษากฎหมาย และ 
เลขานุการท่ีประชุม  เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดในวาระน้ี 
 

คุณศักดิ์ชัย คณะกรรมการบริษทัฯ โดยการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้ 
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบญัชี  จ  ากดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย ประจ าปี 2563 ซ่ึงเป็น
ส านกังานสอบบญัชีท่ีไดรั้บการยอมรับทั้งในประเทศและระดบัสากล  มีบุคลากรท่ีเพียงพอ
และมีความรู้ ความสามารถและค่าตอบแทนมีความเหมาะสม 
โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชีท่ีน าเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมติั ดงัมีรายนาม 
ดงัน้ี 

1) นายชาญชยั สกุลเกิดสิน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  6827  และ/หรือ 
2) นายโชคชยั งามวฒิุกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  9728  และ/หรือ 

                               *3) นางสาวสุรีรัตน์ ทองอรุณแสง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน  4409   และ/หรือ   
     *4) นางสาวอรวรรณ   ชุณหกิจไพศาล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน  6105   

 

       **ล าดบัท่ี 3-4  เป็นการเสนอช่ือเพิ่มเติม แทนนางสาวอรวรรณ  โชติวิระยะกุล  และนางสาวอรพินท ์ 
สินถาวรกุล  ตามรายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุม เม่ือวนัท่ี  15 กรกฎาคม  2563 



 
 
 

บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 
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โดยผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงลงนามรับรองการตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทั และบริษทัยอ่ยได ้และใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนจ านวน 4,000,000 บาทต่อปี  โดยไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ   
 

ประธำนฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี  7  หรือไม่   
 

• คุณทวเีกียรติ  ซ่ือต่อศกัด์ิ  :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถาม ดงัน้ี 
อยากทราบเหตุผลในการเปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชี 

• คุณสุรัตน์ ฉายาวรเดช :  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 
บริษทัฯได้ใช้บริการผูส้อบบัญชีเดิมมาเป็นระยะเวลา 8 รอบบญัชีติดต่อกนั (ตั้งแต่ปี 2555 

ก่อนการแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั) และเพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ีก าหนดไวว้า่ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯตอ้งไม่เกิน 5 ปีต่อเน่ืองกนั และเพื่อให้มีการ
หมุนเวียนผูส้อบบญัชีตามหลกัเกณฑ์เบ้ืองตน้       บริษทัฯจึงเสนอผูส้อบบญัชีของ  บริษทั เคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบญัชี  จ  ากดั  ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ประจ าปี 2563 

 

ประธำนฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี  7  อีกหรือไม่   
 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 
 

มติทีป่ระชุม    อนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั  เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี  จ  ากดั  และก าหนด
ค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชีประจ าปี 2563 เป็นจ านวน 4,000,000 บาทต่อปี โดยไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ   ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัท่ีได้
พิจารณากลัน่กรองอย่างเหมาะสม  ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดงัน้ี 
 

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 
เห็นดว้ย 1,857,228,733 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 

รวม 1,857,228,733 100.00 
 



 
 
 

บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 
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วำระที ่ 8 พจิำรณำอนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้   
ประธำนฯ   ส าหรับรายละเอียดในระเบียบวาระน้ี ขอมอบหมายให้ คุณศกัด์ิชัย  ท่ีปรึกษากฎหมาย และ 

เลขานุการท่ีประชุม  เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดในวาระน้ี 
คุณศักดิ์ชัย กล่าววา่ เพื่อรองรับการขยายตวัของธุรกิจและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน   คณะกรรมการบริษทั

มีความเห็นวา่  การจดัหาเงินทุนโดยการออกหุ้นกูเ้ป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีมีความคล่องตวัในการ
ด าเนินการสามารถก าหนดจ านวนเงินทุนให้สอดคลอ้งกบัการใชเ้งิน ของบริษทั   จึงเห็นสมควร
ให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการเพิ่มวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู ้จ านวน 10,000 ลา้นบาท (หน่ึง
หม่ืนลา้นบาท) จากเดิมไม่เกิน 50,000 ลา้นบาท (ห้าหม่ืนลา้นบาท) เป็นไม่เกิน 60,000 ลา้นบาท 
(หกหม่ืนลา้นบาท) ภายใตร้ายละเอียด ดงัน้ี 

 

ประเภทของหุน้กู ้ หุน้กูมี้ประกนั หรือ หุน้กูไ้ม่มีประกนั หรือ หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ หรือ หุน้กูร้ะยะสั้น 
ชนิดระบุช่ือผูถื้อหรือไม่ระบุช่ือผูถื้อ มีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูท้ ั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความ
เหมาะสมของภาวะตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้
ในแต่ละคร้ัง 

วงเงิน วงเงินรวมไม่เกิน  60,000 ล้านบาท  (หกหม่ืนล้านบาท)  หรือเทียบเท่าโดยจะออก
และเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกนั หรือหลายคราวก็ได ้และ
บริษทัสามารถออกหุ้นกูเ้พิ่มเติมไดใ้นกรณีท่ีมีการไถ่ถอนหรือซ้ือคืนหุ้นกูท่ี้ออกไป
แล้วภายในวงเงินดงักล่าวขา้งตน้ (Revolving Basis) โดยมีอายุหุ้นกู ้ เม่ือรวมวงเงิน
เดิมท่ีไดรั้บการอนุมติัผา่นท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (รวมวงเงินปี 2560 และ 2561) จะมีวงเงิน
รวมไม่เกิน 60,000 ลา้นบาท 

สกุลเงิน   สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศในจ านวนเทียบเท่า 
อตัราดอกเบ้ีย  ข้ึนอยูก่บัภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคร้ัง 
อายหุุน้กู ้  ไม่เกิน  10  ปี 
การเสนอขาย สามารถเสนอขายหุน้กูชุ้ดเดียว และ/หรือ หลายชุด ในคราวเดียว และ/หรือ หลาย

คราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลกัษณะหมุนเวยีน  (Revolving Basis) 
โดยจะท าการเสนอขายหุน้กูด้งักล่าวในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ให้แก่ผู ้
ลงทุนทัว่ไป และ/หรือ ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผูล้งทุนสถาบนัใน
ประเทศ และ/หรือ ผูล้งทุนสถาบนัในต่างประเทศ และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่  
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ตามหลกัเกณฑ ์ท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและกฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผลใช้
บงัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูน้ั้นๆ  

เง่ือนไขอ่ืนๆ ข้ึนอยูก่บัภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคร้ัง และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

อีกทั้งขออนุมติัใหม้อบอ านาจให ้ คณะกรรมการบริษทัเป็นผูก้  าหนดเง่ือนไขอ่ืนๆ ในการออกและ

เสนอขายหุน้กู ้ เช่น ชนิด จ านวนหุน้กูท่ี้ออกในแต่ละคราว อาย ุ วธีิการจดัสรร วธีิการเสนอขาย มูลค่าท่ีตราไว ้

ราคาขายต่อหน่วย อตัราดอกเบ้ีย เป็นตน้ รวมทั้งมีการมอบอ านาจใหบุ้คคลหน่ึงบุคคลใดเขา้เจรจาตกลง ลงนาม

ในสัญญาเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง ด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวกบัหุน้กู ้รวมทั้งให้มี

อ านาจในการมอบหมายให้บุคคลอ่ืนด าเนินการดงักล่าวแทนได ้

ประธำนฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี  8  หรือไม่   
 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 
 

มติทีป่ระชุม    ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู ้ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ี (3/4) 
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี  

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 
เห็นดว้ย 1,850,814,433 99.655 
ไม่เห็นดว้ย 6,414,300 0.345 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 

รวม 1,857,228,733 100.00 
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วำระที ่9 พจิำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท  เพ่ือให้สอดคล้องกับพระรำชก ำหนดว่ำด้วย
เร่ืองกำรประชุมผ่ำนส่ืออเิลก็ทรอนิกส์  พ.ศ.2563  

ประธำนฯ  ส าหรับรายละเอียดในระเบียบวาระน้ี  ขอมอบหมายให ้คุณศกัด์ิชยั  ท่ีปรึกษากฎหมาย และ 
เลขานุการท่ีประชุม  เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดในวาระน้ี 
 

คุณศักดิ์ชัย ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563  ก าหนดให้ “การ
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  การประชุมท่ีกฎหมายบญัญติัให้ตอ้งมีการ
ประชุมท่ีไดก้ระท าผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์  โดยผูร่้วมประชุมมิไดอ้ยู่ในสถานท่ีเดียวกนั และ
สามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหวา่งกนัไดผ้า่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์  และ
เพื่อเพิ่มความคล่องตวัและความสะดวกมากข้ึนในการจดัประชุมของบริษทั  เห็นสมควรให้ท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั  โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

ข้อบงัคบับริษัท (เดมิ) ข้อบงัคบับริษัท (ใหม่) 
ขอ้ 26.  การประชุมคณะกรรมการของบริษทั ใหจ้ดัข้ึน 

ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั 
หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือ ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ี
ประธานกรรมการ หรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจาก
ประธานกรรมการจะก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 

 

ขอ้ 26.  การประชุมคณะกรรมการของบริษทั ใหจ้ดัข้ึน ณ 
ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือ
จงัหวดัใกลเ้คียง หรือ ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ีประธาน
กรรมการ หรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจากประธาน
กรรมการจะก าหนด 

           กำรประชุมคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรชุดย่อย
ของบ ริษัท  สำมำรถด ำเนินกำรจัดกำรประชุมผ่ำน ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ได้  โดยปฏิบัติให้เป็นตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรตำมที่กฎหมำยก ำหนด   อนึ่ง ในกำรส่งหนังสือเชิญ
ประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมจะส่งโดยจดหมำย
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยปฏิบัติให้ เป็นไปตำมที่กฎหมำย
ก ำหนด 

ขอ้ 34.  การประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัใหจ้ดัข้ึน  
ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั 
หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือ ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ี
คณะกรรมการจะก าหนด 

 

ขอ้ 34.  การประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัใหจ้ดัข้ึน ณ ทอ้งท่ี
อนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดั
ใกลเ้คียง หรือ ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะ
ก าหนด 
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           กำรประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท สำมำรถด ำเนินกำร
จัดกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้  โดยปฏิบัติให้เป็น
ตำมหลกัเกณฑ์และวธีิกำรตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด   
อนึ่ง ในกำรส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสำรประกอบกำร
ประชุมจะส่งโดยจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  โดยปฏิบัติให้
เป็นไปตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

 

ประธำนฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี  9 หรือไม่   
 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 
 

มติที่ประชุม     ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบับริษทั  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพระราชก าหนดวา่ดว้ย
เร่ืองการประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.2563  ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) 
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 
เห็นดว้ย 1,857,228,733 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 

รวม 1,857,228,733 100.00 
 

วำระที ่ 10 พจิำรณำเร่ืองอ่ืนๆ 

     ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่ีมีความประสงค์จะสอบถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็น หรือเสนอ
เร่ืองอ่ืนใดเพื่อพิจารณา ในวาระน้ี    

ซ่ึงมีผูถื้อหุน้มีค าถาม และมีขอ้คิดเห็น ดงัน้ี 

• คุณธีรพล   วรีพนัธ์ุชยั  :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถาม ดงัน้ี 

1. อนัดบัแรก ขอช่ืนชมคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทั และพนักงานของบริษทัฯ  

ทุกท่าน ท่ีสามารถผลท าก าไรไดดี้ แมเ้ศรษฐกิจจะชะลอตวั 
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2. การเก็บหน้ีในเดือนกรกฎาคม และเดือนสิงหาคม ดีข้ึนจากไตรมาส 2/2563 หรือไม่ และ

สถานการณ์ในการเก็บหน้ีเขา้สู่สภาวะปกติหรือยงั 

3. บริษทัฯมองการเติบโตในปี 2563 และ ปี 2564 อยา่งไร 

 

• คุณชูชาติ  เพช็รอ าไพ  :  ประธานกรรมการบริหาร เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 

1. ในการเก็บหน้ีของไตรมาส 3/2563 นั้น มี 2 ส่วน คือ หน้ีปกติ และ หน้ีจากลูกคา้ท่ีไดรั้บความ

ช่วยเหลือในการพักช าระหน้ี 3 เดือน ตั้ งแต่ เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน 

ประมาณ 10% ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือประชาชนท่ีตกงานหรือผูไ้ดรั้บ

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 และปัจจุบนัการช าระหน้ีของลูกคา้กลุ่มน้ีเร่ิม

กลบัมาใกลเ้คียงตามปกติแล้ว ซ่ึงลูกคา้กลุ่มน้ีเป็นลูกคา้ท่ีมีประวติัดี ไม่มีหน้ีเสียหรือ NPL เม่ือครบ

ก าหนดระยะเวลาการพกัช าระหน้ี ลูกคา้กลุ่มน้ีก็กลบัมาช าระตามปกติ  แมว้า่การเก็บหน้ีนั้นจะต ่ากว่า

สถานการณ์ปกติเล็กนอ้ย ทางบริษทัก็ไม่กงัวลในเร่ืองน้ีแต่อยา่งใด 

2. บริษทัฯตั้งเป้าหมายในการเติบโตปี 2564 เช่นเดียวกบัใน 2563 น้ี คือ เติบโต 20-25% ผา่นการ

เปิดสาขา จ านวน 600 สาขา ส าหรับในปี 2563  คร่ึงปีแรกไดเ้ปิดสาขาไปแลว้ จ านวน 400 สาขา และ

ในคร่ึงปีหลังจะเปิดสาขาเพิ่มอีก 200 สาขาตามเป้าท่ีก าหนดไว ้ โดยการเติบโตของบริษทัฯนั้นจะ

พิจารณาจาก 3 ปัจจยั คือ 1. สามารถปล่อยสินเช่ือให้แก่ลูกคา้ไดห้รือไม่ 2. ฐานลูกคา้เพิ่มข้ึนจากเดิม

หรือไม่ 3. ก าไรเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไวห้รือไม่ และมีหน้ีเสียหรือ NPL หรือไม่ เพราะฉะนั้นปีน้ีก็

ตั้งเป้าหมายการเติบโตอยู่ท่ี 20-25% และในขณะน้ีอยู่ระหว่างวางแผนการด าเนินงานในปี 2564  ซ่ึง

ผูบ้ริหารสาขา ผูจ้ดัการ อยูร่ะหวา่งการพิจารณาและรวบรวบขอ้มูลว่าจะสามารถเปิดสาขาเพิ่มไดอี้กก่ี

สาขาในแต่ละพื้นท่ีทั่วประเทศและการเปิดสาขานั้นเป็นฐานในการปล่อยสินเช่ือในอนาคต และ

กระผมมัน่ใจวา่สามารถปฏิบติัไดต้ามแผนท่ีวางไว ้และคาดวา่ยอดปล่อยสินเช่ือจะอยูท่ี่ 20-25% 
 

 

 

 

 

ประธำนฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหเ้สนอขอ้คิดเห็นอีกหรือไม่  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 
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 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอข้อคิดเห็น หรือเสนอเร่ืองอ่ืนใดอีก  เลขานุการท่ีประชุม กล่าวสรุป
จ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาเขา้ร่วมประชุมสามญั ผูถื้อหุน้ประจ าปี  2562  มีรายละเอียด ดงัน้ี  

 

มาประชุมดว้ยตนเอง  41 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้   1,439,105,186 หุน้ 
รับมอบฉนัทะ        2,088 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้      418,123,547 หุน้ 

       รวม         2,129 รำย คิดเป็นจ ำนวนหุ้น   1,857,228,733     หุ้น 
คิดเป็น  87.61%    
 

และเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียง 
บริษทัฯ ขอเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทั้งหมดจากท่านผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี  โดยท่านสามารถ
ส่งบตัรลงคะแนนเสียงใหก้บัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ท่ีกล่องรับบตัรลงคะแนนบริเวณดา้นหนา้งาน 

 

ประธานฯ  เห็นวา่เป็นเวลาอนัสมควรแลว้  จึงไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีไดส้ละเวลามาร่วมประชุม
และอนุมติัขอ้เสนอของคณะกรรมการบริษทัฯ ในเร่ืองต่างๆดว้ยดี และกล่าวปิดประชุมเม่ือเวลา  11.40  น. 

 

 

 

                                                                   นางสาวผโลทยั  เตชะมงคลาภิวฒัน์    ผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม 
                                                                                        นางสาวมลฑล   อ่อนแผน    ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 
 
 ลงช่ือ _______________________  
      (  อภิชาติ     เพง็ศรีทอง )  
          ประธานกรรมการ 


