
 
 

บริษทั  เมืองไทย  แคปปิตอล  จ  ำกดั (มหำชน) 
เลขท่ี  332/1  ถนนจรัญสนิทวงศ ์ แขวงบำงพลดั  เขตบำงพลดั  กรุงเทพมหำนคร  10700  โทร. 02-4838888 

               

   15   มีนาคม  2564 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี  2564 
 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี  17  สงิหาคม  2563 
 2.  รายช่ือและประวตัิกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
 3.  เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชมุ 
 4.  ข้อมลูของกรรมการอิสระที่รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 
 5.  หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ  ก , ข  และ ค   
 6.  ข้อบงัคบัเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น และการออกเสยีงลงคะแนน 
 7.  แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุ 

 

           ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2564  ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2564 
ได้มีมตใิห้เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัองัคารที ่ 20 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชมุป่ินเกล้า 2 
(ชัน้ 9) โรงแรมรอยลั ซิตี ้เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางกอกน้อย เขตบางพลดั  กรุงเทพมหานคร  เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ  
โดยมีระเบียบการประชมุ ดงันี ้
 

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  

เลขานกุารฯ ได้จดัท ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563  ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี  17  สิงหาคม  2563  โดย
คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมแล้ว  และเห็นว่ามีความถกูต้องตามมติของที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น   
นอกจากนี ้บริษัทได้จดัสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ภายใน  14  วนันบัตัง้แตว่นัประชมุตามที่กฎหมายก าหนด   รวมถึง
บริษัทได้เผยแพร่รายงานดงักลา่วผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.muangthaicap.com ด้วย  เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบรายงาน
การประชุม และสามารถตรวจสอบความถกูต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม  ซึ่งไมป่รากฏวา่มีผู้ ใดคดัค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด  
ดงัรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)  จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ดงักลา่ว 

ความเห็นคณะกรรมการ   
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563  ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่  17  

สิงหาคม  2563  ได้มีการบนัทึกวาระการประชุมต่างๆ โดยครบถ้วนถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแล้ว  เห็นสมควรให้ที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว   

 
 
 

 

บรษิทั  เมืองไทย ลิสซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) 



 
 

บริษทั  เมืองไทย  แคปปิตอล  จ  ำกดั (มหำชน) 
เลขท่ี  332/1  ถนนจรัญสนิทวงศ ์ แขวงบำงพลดั  เขตบำงพลดั  กรุงเทพมหำนคร  10700  โทร. 02-4838888 

 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  

บริษัทได้จดัท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563   โดยคณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
ถกูต้องและเพียงพอ   จึงเห็นควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563  ปรากฏในรายงานประจ าปี หน้าที่ 143 - 
250  ที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน QR Code   

ความเห็นคณะกรรมการ  
เห็นสมควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563   ให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบ  

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม  2563 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  

บริษัทฯได้จดัท างบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563  ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว โดยผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยว่ามีความ
ถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   ปรากฏในรายงานประจ าปี หน้าที่ 143 - 250 ที่ได้จดัสง่
ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน QR Code    

 จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี  ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31  
ธนัวาคม  2563    ซึง่แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในปี  2563 และปี 2562  โดยสรุปสาระส าคญัได้ ดงันี ้

ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุน (บางส่วน) ของบริษัท 
หน่วยเงิน : ล้านบาท 

รายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 2563 2562 2563 2562 
สนิทรัพย์รวม 77,222 61,872 77,210 61,840 
หนีส้นิรวม 56,540 45,900 56,559 45,909 
รายได้รวม 14,733 12,688 14,734 12,671 
ก าไรสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 5,214 4,237 5,224 4,226 
ก าไรสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 2.46 2.00 2.46 1.99 

 

ความเห็นคณะกรรมการ  
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี  ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวนัที่  31  

ธนัวาคม 2563    ซึง่ผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท เคพีเอ็มจี 
ภมูิไชย สอบบญัชี  จ ากดั  แล้ว   

 
 
 



 
 

บริษทั  เมืองไทย  แคปปิตอล  จ  ำกดั (มหำชน) 
เลขท่ี  332/1  ถนนจรัญสนิทวงศ ์ แขวงบำงพลดั  เขตบำงพลดั  กรุงเทพมหำนคร  10700  โทร. 02-4838888 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรของบริษัท และการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี  2563 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  

ตามมาตรา 116 แหง่พระราชบญัญตัิมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษัทจะต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็น
ทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5  ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยขาดทนุสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่
ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน   และบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอตัราไมเ่กิน 50 % ของก าไรสทุธิหลกัการหกัภาษีเงิน
ได้นิติบคุคลและการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแตล่ะปี 

จากผลการด าเนินงานในรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2563  บริษัทมีก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

จ านวน 5,224,347,586 บาท โดยจา่ยเงินปันผลประจ าปีส าหรับผลการด าเนินงานตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 ในอตัราหุ้นละ 0.37 บาท ส าหรับผู้ ถือหุ้นจ านวน 2,120,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 784,400,000 บาท คดิเป็น

อตัราร้อยละ 15.01 ของก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2563 ซึง่อตัราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงิน

ปันผลของบริษัท  ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับเงินปันผล(Record Date)  ในวนัท่ี  30 เมษายน  2564  และก าหนดจ่ายเงิน

ปันผลในวนัท่ี 17 พฤษภาคม  2564 

ทัง้นี ้ จ านวนเงินปันผลที่คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิจา่ยดงักลา่ว คิดเป็นร้อยละ 15.01 ของก าไรสทุธิจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการปี 2563 และได้มีการเปรียบเทยีบการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี  2563 - 2562  เพื่อประกอบการพิจารณา 

 

ข้อมูลเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลประกอบการปี 2563 และปี 2562 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2563 ปี 2562 
1. ก าไรสทุธิ  5,224,347,586 บาท 4,226,425,384 บาท 

2. จ านวนหุ้น  2,120,000,000 หุ้น 2,120,000,000 หุ้น 

3. เงินปันผลจ่ายอตัราตอ่หุ้น 0.37  บาท/หุ้น 0.30  บาท/หุ้น 

4. จ านวนเงินปันผลจา่ยทัง้สิน้  784,400,000  บาท 636,000,000  บาท 

5. สดัสว่นการจา่ยเงินปันผล ร้อยละ 15.01 ร้อยละ 15.05 
 

 

ความเห็นคณะกรรมการ  
เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม  2563  เพื่อจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นของบริษัทในอตัราหุ้นละ  0.37  บาท  ส าหรับผู้ ถือหุ้นจ านวน  2,120,000,000 
หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 784,400,000 บาท โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล(Record Date)  ในวนัที่ 30
เมษายน  2564  และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี  17  พฤษภาคม  2564   
 
 

 



 
 

บริษทั  เมืองไทย  แคปปิตอล  จ  ำกดั (มหำชน) 
เลขท่ี  332/1  ถนนจรัญสนิทวงศ ์ แขวงบำงพลดั  เขตบำงพลดั  กรุงเทพมหำนคร  10700  โทร. 02-4838888 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  
ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 18 ระบวุา่  ในการประชมุประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหนง่อยา่งน้อย 1 

ใน  3   ถ้าจ านวนกรรมการจะแบง่ออกให้เป็นสามสว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สดุกบั 1 ใน 3   
ซึง่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564  นี ้มีกรรมการบริษัทท่ีครบก าหนดตามวาระจ านวน  3  ทา่น ดงันี ้ 
1. นางกองแก้ว    เป่ียมด้วยธรรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ  / กรรมการบรรษัทภิบาล / 

กรรมการอิสระ  
2. นางนงนชุ ดาวาสวุรรณ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสีย่ง / 

กรรมการอิสระ  
3. ดร.ศกึษิต เพชรอ าไพ กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

 

บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระ  และเสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัเิหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็น

กรรมการตามกระบวนการสรรหาฯเป็นการลว่งหน้า ตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน 2563 – มกราคม 2564  ผา่นเวปไซต์ของบริษัท และ

บริษัทได้เผยแพร่ข้อมลูดงักลา่วผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยด้วยนัน้ ปรากฎวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระ  และ

เสนอช่ือบคุคลเพื่อสรรหาและเลอืกตัง้เข้ามาแตอ่ยา่งใด    

         คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน(ไมร่วมกรรมการผู้มีสว่นได้เสยี) ได้พจิารณาตามหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา  

โดยพิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ และคณุสมบตัิของกรรมการในด้านตา่งๆ แล้ว โดยได้ด าเนินการสรรหา

พิจารณากลัน่กรองจากคณุสมบตัิเป็นรายบคุคล  ซึง่ในการพิจารณา นางกองแก้ว  เป่ียมด้วยธรรม  ได้ด ารงต าแหนง่กรรมการ

อิสระของบริษัท เป็นเวลา 12 ปี (ระยะเวลาทีเ่ป็นอยู ่9 ปี บวกระยะเวลาที่จะด ารงต าแหนง่จนครบวาระท่ีจะเสนอในครัง้นี)้ ยงัคงมี

คณุสมบตัิครบถ้วน ตามข้อก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัท  เป็นผู้ทรงคณุวฒุิ  มคีวามรู้  ความสามารถ  รวมทัง้เป็น

กรรมการท่ีได้น าประสบการณ์มาให้ข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ในการก าหนดกลยทุธ์และการด าเนินงานของบริษัท  , ดร.ศกึษิต  

เพชรอ าไพ ในฐานะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนได้ออกจากห้องประชมุและไมไ่ด้ออกเสยีงเลอืกตัง้ตนเอง   

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาฯมีความเห็นวา่ กรรมการทัง้ 3 ทา่น ซึง่ต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ เป็นกรรมการทีม่ีความ

เหมาะสมด้านคณุวฒุิ  ความรู้  ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินการงานของบริษัท  ช่วย

สนบัสนนุคณะกรรมการในการก าหนดทิศทางธุรกิจ และการบริหารงานของบริษัท สามารถทีจ่ะช่วยพฒันาบริษัทได้เป็นอยา่งดี  

จึงเห็นสมควรเสนอให้  นางกองแก้ว  เป่ียมด้วยธรรม , นางนงนชุ  ดาวาสวุรรณ และ ดร.ศกึษิต  เพชรอ าไพ ได้รับการพิจารณาให้

กลบัมาเป็นกรรมการตอ่อีกวาระหนึง่  ซึง่บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือในครัง้นี ้  ได้ผา่นกระบวนการกลัน่กรองและพิจารณาอยา่ง

รอบคอบ ระมดัระวงัของคณะกรรมการบริษัทแล้วเพื่อให้มัน่ใจได้วา่ บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือในครัง้นีม้ีคุณสมบตัิที่เหมาะสมกบั

การประกอบธุรกิจของบริษัท  

ทัง้นี ้ ประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือปรากฏในเอกสาร (สิง่ที่สง่มาด้วย 2 )   

 



 
 

บริษทั  เมืองไทย  แคปปิตอล  จ  ำกดั (มหำชน) 
เลขท่ี  332/1  ถนนจรัญสนิทวงศ ์ แขวงบำงพลดั  เขตบำงพลดั  กรุงเทพมหำนคร  10700  โทร. 02-4838888 

 

ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการ(ไมร่วมกรรมการผู้มีสว่นได้เสยี)ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่บคุคลทีจ่ะเสนอช่ือในครัง้นี ้ ได้ผา่น

กระบวนการกลัน่กรองและพิจารณาอยา่งรอบคอบ ระมดัระวงัของคณะกรรมการบริษัทแล้วเพื่อให้มัน่ใจได้วา่ บคุคลท่ีได้รับการ
เสนอช่ือในครัง้นี ้ มีคณุสมบตัิที่เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท  รวมทัง้บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระ
ของบริษัทสามารถให้ความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง  จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ นางกองแก้ว  เป่ียมด้วยธรรม , นางนงนชุ  ดาวาสวุรรณ และ ดร.ศกึษิต  เพชรอ าไพ กรรมการท่ีครบ
ก าหนดต้องออกตามวาระ กลบัเข้ามาเป็นกรรมการตอ่อกีวาระหนึง่   

 
 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล  

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ตามนโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน  มีขนาดและลกัษณะของธุรกิจ
ใกล้เคียงกนั  การขยายตวัทางธุรกิจ รวมถึงพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชดุยอ่ยแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชดุยอ่ย ประจ าปี 2564  โดยมีวงเงินรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ดงันี ้

ค่าตอบแทนกรรมการ 
 

ปี  2564 (ปีที่เสนอ) 
( ค่าตอบแทนรายเดือน ) 

ปี  2563 (จา่ยจริง) 
( ค่าตอบแทนรายเดือน ) 

คณะกรรมการบริษัท   
- ประธานกรรมการบริษัท      40,000.- 40,000.- 

- กรรมการ 35,000.- 35,000.- 
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย  (เบีย้ประชุม/ครัง้ ) (เบีย้ประชุม/ครัง้ ) 

คณะกรรมการตรวจสอบ   
- ประธานกรรมการ 27,500.- 27,500.- 
- กรรมการ 20,000.- 20,000.- 

1) คณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน   2) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล   
3) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

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

**เงนิโบนัสประจ าปี  ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2563  ที่จะจา่ยในปี 2564 
- ประธานกรรมการบริษัท   จ านวน  810,000  บาท / กรรมการ คนละ  580,000  บาท 

สิทธิประโยชน์อื่นใด ไม่ม ี ไมมี่ 

            หมายเหตุ :  **คา่ตอบแทนรายเดือน และเบีย้ประชมุ/ครัง้  จ่ายเทา่กบัปีท่ีผ่านมา 

ความเห็นคณะกรรมการ  
               เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชดุยอ่ย ประจ าปี 2564  
 



 
 

บริษทั  เมืองไทย  แคปปิตอล  จ  ำกดั (มหำชน) 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564   

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  

ตามมาตรา 120 แหง่พระราชบญัญตัิมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดวา่ให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  แตง่ตัง้
ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัชี
ประจ าปี 2564 และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพือ่เสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจาก 
บริษัท  เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี  จ ากดั  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2564 (เป็นปีที่ 2)   โดยมีรายช่ือ
ผู้สอบบญัชีที่น าเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิ ดงันี ้

1. นายชาญชยั       สกลุเกิดสนิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 6827 และ/หรือ 
(เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท และบริษัทยอ่ย ในไตรมาสที่ 1/2563 และไตรมาส 2/2563) 

2. นายโชคชยั        งามวฒุกิลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 9728 และ/หรือ 
(ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท และบริษัทยอ่ย) 

3. นางสาวสรีุรัตน์    ทองอรุณแสง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4409 และ/หรือ  
(ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท และบริษัทยอ่ย) 

4. นางสาวอรวรรณ  ชณุหกิจไพศาล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน  6105 
(เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท และบริษัทยอ่ย ในไตรมาสที่ 3/2563 และไตรมาส 4/2563) 

     
    อีกทัง้ผู้สอบบญัชีทัง้ 4 ราย รวมถึงบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือสว่นได้เสีย

ระหวา่งผู้สอบบญัชีกบับริษัท/บริษัทยอ่ย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด   
โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจในการตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัท

ยอ่ย และให้ได้รับคา่ตอบแทน จ านวน 4,330,000 บาทต่อปี (สี่ล้านสามแสนสามหมื่นบาท) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดงันี ้ 
 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563 (จา่ยจริง) 
ค่าสอบบัญชี ค่าบริการอื่น คา่สอบบญัชี คา่บริการอ่ืน 

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 3,800,000.- - 3,640,000.- - 
บริษัท เมืองไทยลิสซิ่ง อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ ากดั (บริษัทยอ่ย) 180,000.- - 180,000.- - 
บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง  จ ากดั (บริษัทยอ่ย) 350,000.- - 180,000. - 

รวม 4,330,000.- - 4,000,000.- - 
 
 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ    
มีความเห็นวา่ บริษัท  เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี  จ ากดั  เป็นส านกังานสอบบญัชีที่ได้รับการยอมรับทัง้ในประเทศและ

ระดับสากล มีบุคลากรที่เพียงพอและมีความรู้ ความสามารถและค่าตอบแทนมีความเหมาะสม อีกทัง้ ผู้สอบบัญชีทัง้  4  ราย  
รวมถึง บริษัท  เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี  จ ากัด  ไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบญัชีกบับริษัท/บริษัท
ยอ่ย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด  

 
 



 
 

บริษทั  เมืองไทย  แคปปิตอล  จ  ำกดั (มหำชน) 
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ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอตอ่ที่ประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2564   
 

วาระที่  8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้    

ข้อเท็จจริงและเหตผุล  
 เพื่อรองรับการขยายตวัของธุรกิจและเพิ่มสภาพคลอ่งทางการเงิน   คณะกรรมการบริษัทมีความเหน็วา่  การจดัหาเงินทนุ
โดยการออกหุ้นกู้ เป็นอีกทางเลอืกหนึง่ที่มีความคลอ่งตวัในการด าเนินการสามารถก าหนดจ านวนเงินทนุให้สอดคล้องกบัการใช้เงิน 
ของบริษัท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มวงเงนิออกและเสนอขายหุ้นกู้   จ านวน 15,000  ล้านบาท (หน่ึง

หมื่นห้าพนัล้านบาท)  จากเดิมไมเ่กิน 60,000 ล้านบาท (หกหมืน่ล้านบาท)  เป็นไมเ่กิน 75,000 ล้านบาท  (เจ็ดหมื่นห้าพนัล้าน
บาท) ภายใต้รายละเอียด ดงันี ้
 

ประเภทของหุ้นกู้  หุ้นกู้มีประกนั หรือ หุ้นกู้ ไมม่ีประกนั หรือ หุ้นกู้ ไมด้่อยสทิธิ หรือ หุ้นกู้ ระยะสัน้ ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือหรือไม่
ระบช่ืุอผู้ ถือ มีหรือไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความเหมาะสมของภาวะตลาดและปัจจยัอื่นๆ ท่ี
เก่ียวข้องในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแตล่ะครัง้ 

วงเงิน วงเงินรวมไมเ่กิน  75,000 ล้านบาท (เจ็ดหมื่นห้าพนัล้านบาท) หรือเทียบเทา่โดยจะออกและเสนอ
ขายเพยีงชดุเดียวหรือหลายชดุในคราวเดียวกนั หรือหลายคราวก็ได้ และบริษัทสามารถออกหุ้นกู้
เพิ่มเติมได้ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหรือซือ้คืนหุ้นกู้ที่ออกไปแล้วภายในวงเงินดงักลา่วข้างต้น  
(Revolving Basis) 

สกลุเงิน   สกลุเงินบาท และ/หรือ สกลุเงินตา่งประเทศในจ านวนเทียบเทา่ 
อตัราดอกเบีย้  ขึน้อยูก่บัภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะครัง้ 
อายหุุ้นกู้    ไมเ่กิน  5  ปี 
การเสนอขาย สามารถเสนอขายหุ้นกู้ชดุเดยีว และ/หรือ หลายชดุ ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือ 

เป็นโครงการ และ/หรือในลกัษณะหมนุเวยีน (Revolving Basis) โดยจะท าการเสนอขายหุ้นกู้
ดงักลา่วในประเทศ และ/หรือ ในตา่งประเทศ ให้แก่ผู้ลงทนุทัว่ไป และ/หรือ ผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจง 
และ/หรือผู้ลงทนุสถาบนัในประเทศ และ/หรือผู้ลงทนุสถาบนัในตา่งประเทศ และ/หรือผู้ลงทนุราย
ใหญ่ ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ซึง่มีผลใช้บงัคบัในขณะท่ีออกและ
เสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ  

เง่ือนไขอื่นๆ  ขึน้อยูก่บัภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะครัง้ และปัจจยัอื่นๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 



 
 

บริษทั  เมืองไทย  แคปปิตอล  จ  ำกดั (มหำชน) 
เลขท่ี  332/1  ถนนจรัญสนิทวงศ ์ แขวงบำงพลดั  เขตบำงพลดั  กรุงเทพมหำนคร  10700  โทร. 02-4838888 

 

อีกทัง้ขออนมุตัิให้มอบอ านาจให้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ก าหนดเง่ือนไขอื่นๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้  เช่น ชนดิ 

จ านวนหุ้นกู้ที่ออกในแตล่ะคราว อาย ุ วิธีการจดัสรร วิธีการเสนอขาย มลูคา่ที่ตราไว้ ราคาขายตอ่หนว่ย อตัราดอกเบีย้ เป็นต้น 

รวมทัง้ มีการมอบอ านาจให้บคุคลหนึง่บคุคลใดเข้าเจรจาตกลง ลงนามในสญัญาเอกสารตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ ด าเนินการ

ตา่งๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวกบัหุ้นกู้  รวมทัง้ให้มีอ านาจในการมอบหมายให้บคุคลอื่นด าเนินการดงักลา่วแทนได้  

ความเห็นคณะกรรมการ  
เห็นสมควรให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้   ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯเสนอ   
 
 

วาระที่ 9 เร่ืองอื่นๆ  (ถ้ามี) 

วาระนีก้ าหนดไว้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามข้อสงสยั  และ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ชีแ้จงข้อซกัถามหรือข้อ
สงสยัตา่ง ๆ (ถ้ามี)  โดยจะไมม่ีการน าเสนอเร่ืองอื่นใดให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิ  และจะไมม่ีการลงมติใดๆ ในวาระนี  ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บริษทั  เมืองไทย  แคปปิตอล  จ  ำกดั (มหำชน) 
เลขท่ี  332/1  ถนนจรัญสนิทวงศ ์ แขวงบำงพลดั  เขตบำงพลดั  กรุงเทพมหำนคร  10700  โทร. 02-4838888 

 

จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นของ บริษัท  เมืองไทย แคปปิตอล  จ ากดั (มหาชน)  เข้าร่วมประชุมตามวนั  เวลา  และสถานที่
ดงักลา่ว  โดยขอให้เตรียมหลกัฐานที่ต้องใช้เพื่อการประชุมผู้ ถือหุ้น  ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครัง้นี ้
กรุณาน าบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี่มาแสดงเพื่อสทิธิในการเข้าร่วมประชมุ หากผู้ ถือหุ้นทา่น
ใดประสงค์จะแต่งตัง้บคุคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนงัสือ
มอบฉันทะที่ได้แนบมานี ้(สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ) และปิดอากรแสตมป์ให้ถกูต้องเรียบร้อย   ส าหรับผู้ รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุม
จะต้องน าเอกสารหรือหลกัฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น ดงัมีรายละเอียดตามที่ระบใุนเง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และวิธี
ปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชมุ (สิ่งที่สง่มาด้วย  3) โดยบริษัทจะด าเนินการประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัท (สิง่ที่สง่มาด้วย 6 )  โดย
บริษัทฯจะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชมุ ตัง้แตเ่วลา 08.30  น. จนกวา่จะถึงก าหนดเวลาประชมุ 

ทัง้นี ้บริษัทก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุในวนัท่ี  2  มีนาคม  2564   

 เพื่อเป็นการรักษาสทิธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง และมีความ
ประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน      โปรดกรอกข้อความในหนงัสอืมอบฉนัทะและระบช่ืุอ ดร.โยธิน   
อนาวิล เป็นผู้ รับมอบฉนัทะซึง่เป็นกรรมการอิสระที่เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ (ข้อมลูกรรมการอิสระที่เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ ปรากฏตามสิง่ที่
สง่มาด้วย 4 ) และกรุณาสง่หนงัสอืมอบฉนัทะฉบบัจริงพร้อมเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์  ตามช่ือที่อยูข่องบริษัทฯ โดยจา่
หน้าซองถึง   เลขานกุารบริษัท  บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)  เลขที่ 332/1  ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงบางพลดั  
เขตบางพลดั  กรุงเทพมหานคร 10700   ภายในวนัท่ี  10  เมษายน  2564  จกัขอบคณุยิง่ 
 

อนึ่ง   เพื่อให้ท่านผู้ ถือหุ้นได้ประโยชน์สงูสดุจากการประชุมและเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและฝ่ายบริหารในการ
เตรียมชีแ้จงในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น  ทา่นผู้ ถือหุ้นสามารถสง่ค าถามลว่งหน้ามายงับริษัทก่อนวนัประชมุทาง  E-mail  โดยสง่มาที ่    

monthon.o@muangthaicap.com  
 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                          บริษัท  เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
 

 
                 (  อภิชาติ   เพ็งศรีทอง ) 

          ประธานกรรมการ 
 
 
 

 
              เน่ืองจาก  บริษัท เมืองไทย  แคปปิตอล  จ ากัด (มหาชน)  ได้มีการจัดส่งข้อมูลรายงานประจ าปี  2563  เป็นแบบ QR Code  
หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดต้องการรับเป็นแบบหนงัสือรายงานประจ าปี    กรุณาแจ้งความจ านงผ่านทาง   E-mail : monthon.o@muangthaicap.com  
หรือโทร. 02-4838888 ตอ่ 12999 ,12001 
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