
 
 

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

 

MTC.  09/2564        
     20  เมษายน  2564 

 
เรือ่ง    แจง้มติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้  ประจ าปี  2564 
 
เรยีน   กรรมการและผูจ้ดัการ   
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 

ส าเนาเรยีน เลขาธิการส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 

ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ของบรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)    ซึง่ประชมุเมื่อวนัองัคารที ่ 
20  เมษายน  2564  เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชมุ ป่ินเกลา้ 2 (ชัน้ 9) โรงแรมรอยลั ซิตี ้    เลขที่ 800   ถนนบรมราชชนน ี
แขวงบางกอกนอ้ย เขตบางพลดั  กรุงเทพมหานคร  โดยมีผูถื้อหุน้มาประชมุ ณ ขณะที่เริม่การประชมุ ดงันี ้

มาประชมุดว้ยตนเอง  37 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้          1,439,072,276 หุน้ 
รบัมอบฉนัทะ                      1,440 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้             398,777,870 หุน้ 

       รวม         1,477 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น      1,837,850,146 หุ้น 
คิดเป็น  86.6910 %    

โดยที่ประชมุไดม้มีตใินวาระตา่ง ๆ ดงันี ้
 
วาระที่  1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563  ซึ่งไดจ้ัดประชุม เมื่อวนัที่ 17 สิงหาคม  

2563  ซึ่งที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุม และมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนน  ดงันี ้

ผูถื้อหุน้ คะแนน รอ้ยละ (%) 
เห็นดว้ย 1,837,768,546 99.9955 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสยีง 83,600 0.0045 
บตัรเสยี 0 0 

รวม 1,837,852,146 100.00 
       หมายเหต ุ:  ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้จากเมื่อตอนเริม่เปิดประชมุ  

จ านวน       1 ราย   คิดเป็นจ านวนหุน้ 2,000  หุน้ 
รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้    1,478  ราย   คิดเป็น  1,837,852,146  หุน้ 
 

วาระที่  2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 

       หมายเหต ุ  วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ  ผูถื้อหุน้จึงไมต่อ้งลงคะแนนเสยีง 
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วาระที่  3 อนุมัติงบการเงนิประจ าปี ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31  ธันวาคม 2563  

ซึง่ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  ดงันี  ้ 

ผูถื้อหุน้ คะแนน รอ้ยละ (%) 
เห็นดว้ย 1,837,833,136 99.9990 
ไมเ่ห็นดว้ย 19,112 0.0010 
งดออกเสยีง 0 0 
บตัรเสยี 0 0 

รวม 1,837,852,248 100.00 
  หมายเหต ุ:  ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้   

จ านวน    2    ราย   คิดเป็นจ านวนหุน้     102   หุน้ 
รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้    1,480  ราย   คิดเป็น  1,837,852,248 หุน้ 
 

วาระที่  4 อนุมัติการจัดสรรก าไรของบริษัท และการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี  2563 

จากผลการด าเนินงานในรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2563  บรษัิทมกี าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะ

กิจการจ านวน 5,224,347,586 บาท โดยจา่ยเงินปันผลประจ าปีส าหรบัผลการด าเนินงานตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม ถงึวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.37 บาท ส าหรบัผูถื้อหุน้จ านวน 2,120,000,000 หุน้ รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 784,400,000 

บาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 15.01 ของก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2563 ซึง่อตัราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตาม

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษัิท  ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมสีทิธิไดร้บัเงินปันผล(Record Date)  ในวนัท่ี  30 เมษายน  

2564  และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 17  พฤษภาคม  2564 

ซึง่ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  ดงันี  ้ 

ผูถื้อหุน้ คะแนน รอ้ยละ (%) 
เห็นดว้ย 1,837,852,248 100.00 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 
บตัรเสยี 0 0 

รวม 1,837,852,248 100.00 
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วาระที่  5 อนุมตัิแต่งตั้งกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระกลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง  
             ซึง่ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมตอินมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  ดงันี ้
 

1. นางกองแกว้    เป่ียมดว้ยธรรม  (ด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่) 
ผูถื้อหุน้ คะแนน รอ้ยละ (%) 

เห็นดว้ย 1,775,120,089 96.5867 
ไมเ่ห็นดว้ย 61,932,159 3.3698 
งดออกเสยีง 800,000 0.0453 
บตัรเสยี 0 0 

รวม 1,837,852,248 100.00 
 
2. นางนงนชุ   ดาวาสวุรรณ  (ด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่) 

ผูถื้อหุน้ คะแนน รอ้ยละ (%) 
เห็นดว้ย 1,837,852,248 100.00 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 
บตัรเสยี 0 0 

รวม 1,837,852,248 100.00 
 
3. ดร.ศกึษิต     เพชรอ าไพ  (ด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่) 

ผูถื้อหุน้ คะแนน รอ้ยละ (%) 
เห็นดว้ย 1,814,315,838 98.7194 
ไมเ่ห็นดว้ย 22,634,310 1.2316 
งดออกเสยีง 902,100 0.0491 
บตัรเสยี 0 0 

รวม 1,837,852,248 100.00 
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วาระที่  6 อนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าปี 2564 มีวงเงินรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน  10,000,000
บาท (สบิลา้นบาท)  ดงัรายละเอยีด ตอ่ไปนี ้

       จ านวนเงิน : บาท 
ค่าตอบแทนกรรมการ 

 
ปี  2564 (ปีทีเ่สนอ) 

( ค่าตอบแทนรายเดือน ) 
ปี  2563 

( ค่าตอบแทนรายเดือน ) 
คณะกรรมการบริษัท   

- ประธานกรรมการบรษัิท      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  าหรบัผลการด าเนินงานในปี 2563  ที่จะจา่ยในปี 2564 
- ประธานกรรมการบรษัิท   จ  านวน   810,000  บาท / กรรมการ  คนละ  580,000  บาท 

สิทธิประโยชนอ่ื์นใด ไม่มี ไมมี่ 

            หมายเหตุ :  **คา่ตอบแทนรายเดือน และเบีย้ประชมุ/ครัง้ จ่ายเทา่กบัปีท่ีผ่านมา 

ซึ่งที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน  3  ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มา
ประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  ดงันี ้

ผูถื้อหุน้ คะแนน รอ้ยละ (%) 
เห็นดว้ย 1,784,128,095 97.0768 
ไมเ่ห็นดว้ย 53,724,153 2.9232 
งดออกเสยีง 0 0 
บตัรเสยี 0 0 

รวม 1,837,852,248 100.00 
  

 
วาระที่  7  อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564   
    โดยแตง่ตัง้ 1.นายชาญชยั  สกลุเกิดสนิ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 6827 และ/หรอื   2.นายโชคชยั   

งามวฒุกิลุ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 9728 และ/หรอื    3.นางสาวสรุรีตัน ์  ทองอรุณแสง ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต
เลขทะเบียน 4409 และ/หรอื   4.นางสาวอรวรรณ  ชณุหกิจไพศาล  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน  6105   ซึง่เป็นผูส้อบ
บญัชีจาก บรษัิท  เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี  จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย และก าหนดคา่ตอบแทนของ
ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 เป็นจ านวน 4,330,000 บาทตอ่ปี (สีล่า้นสามแสนสามหมื่นบาท) โดยไมร่วมคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ   ตาม
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ขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษัิทท่ีไดพ้ิจารณากลั่นกรองอยา่งเหมาะสม  ซึง่ที่ประชมุผูถื้อหุน้มี
มติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  ดงันี ้

ผูถื้อหุน้ คะแนน รอ้ยละ (%) 
เห็นดว้ย 1,837,852,248 100.00 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสยีง 0 0 
บตัรเสยี 0 0 

รวม 1,837,852,248 100.00 
       
วาระที่  8 อนุมัติการเพิ่มวงเงนิออก และเสนอขายหุ้นกู้   จ านวน 15,000 ล้านบาท (หน่ึงหม่ืนห้าพันล้านบาท) 

จากเดิมไม่เกิน 60,000 ลา้นบาท (หกหมื่นลา้นบาท) เป็นไม่เกิน 75,000 ลา้นบาท (เจ็ดหมื่นหา้พนัลา้นบาท) 
หรือเทียบเท่าโดยจะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกนั หรือหลายคราวก็ได ้และ
บริษัทสามารถออกหุน้กูเ้พิ่มเติมไดใ้นกรณีที่มีการไถ่ถอนหรือซือ้คืนหุน้กูท้ี่ออกไปแลว้ภายในวงเงินดงักลา่ว
ขา้งตน้  (Revolving Basis)  โดยมีอายหุุน้กู ้ ไม่เกิน 5  ปี   ซึง่ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไม่
นอ้ยกวา่สามในสี ่(3/4) ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  ดงันี ้   

ผูถื้อหุน้ คะแนน รอ้ยละ (%) 
เห็นดว้ย 1,831,526,890 99.6558 
ไมเ่ห็นดว้ย 6,325,358 0.3442 
งดออกเสยีง 0 0 
บตัรเสยี 0 0 

รวม 1,837,852,248 100.00 
 

วาระที่  9 เร่ืองอื่นๆ 
- ไมม่ี  

 
จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

       ขอแสดงความนบัถือ 
  
 
 
                                                                                                   ( อภิชาติ   เพ็งศรทีอง )  
     ประธานกรรมการ 


