




บริษทั  เมืองไทย  แคปปิตอล  จาํกดั (มหาชน) 

เลขที�  332/1  ถนนจรัญสนิทวงศ ์ แขวงบางพลดั  เขตบางพลดั  กรุงเทพมหานคร  10700  โทร. 02-4838888 

               

   15   มีนาคม  2565 
 

เรื
อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี  2565 
 

เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้ 
 บรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 
 

สิ
งที
สง่มาดว้ย 1.   สาํเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 ซึ
งประชมุเมื
อวนัที
 20 เมษายน 2564 
 2. แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี/รายงานประจาํปี (แบบ ��-� One Report)  

  ในรูปแบบ QR Code 

 3.  รายชื
อและประวตัิกรรมการที
ไดร้บัการเสนอชื
อเพื
อเลอืกตั7งเป็นกรรมการ 
 4.  เงื
อนไข หลกัเกณฑ ์และวิธีปฏิบตัิในการเขา้รว่มประชมุ 
 5.  ขอ้มลูของกรรมการอิสระที
รบัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 
 6.  หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ  ก , ข (ขอแนะนาํ) และ ค       
 7.  ขอ้บงัคบัเกี
ยวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ และการออกเสยีงลงคะแนน 
 8.  แผนที
แสดงสถานที
ประชมุ 

 

           ดว้ยคณะกรรมการ บรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) ครั7งที
 1/2565  ซึ
งประชมุเมื
อวนัที
 14 กมุภาพนัธ ์2565 
ไดม้ีมติใหเ้รยีกประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ในวนัองัคารที
 19 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชมุปิ�นเกลา้ 2 

(ชั#น 9) โรงแรมรอยลั ซิตี # เลขที� 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางกอกนอ้ย เขตบางพลดั  กรุงเทพมหานคร  เพื
อพิจารณาเรื
องตา่งๆ  
โดยมีระเบียบการประชมุ ดงันี 7 
 

วาระที� 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2564 

 (การลงมติ : ใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที
มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน)   

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  

เลขานกุารฯ ไดจ้ดัทาํรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564  ซึ�งประชมุเมื�อวนัที�  20  เมษายน 2564  โดย

คณะกรรมการบรษัิทฯไดพ้จิารณารบัรองรายงานการประชมุแลว้  และเห็นวา่มคีวามถกูตอ้งตามมติของที�ประชมุสามญัผูถื้อหุน้   

นอกจากนี # บรษัิทไดจ้ดัสง่ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ภายใน  14  วนันบัตั#งแตว่นัประชมุตามที�กฎหมายกาํหนด   รวมถึง

บรษัิทไดเ้ผยแพรร่ายงานดงักลา่วผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ที� www.muangthaicap.com ดว้ย  เพื�อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบรายงาน

การประชมุ และสามารถตรวจสอบความถกูตอ้งไดภ้ายในเวลาที�เหมาะสม  ซึ�งไมป่รากฏวา่มีผูใ้ดคดัคา้นหรอืขอแกไ้ขแตอ่ยา่งใด  

ดงัรายละเอียดที�ปรากฏในเอกสาร (สิ�งที�สง่มาดว้ย 1)  จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี�ประชมุฯ พิจารณารบัรองรายงานการประชมุ

ดงักลา่ว 
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บริษทั  เมืองไทย  แคปปิตอล  จาํกดั (มหาชน) 

เลขที�  332/1  ถนนจรัญสนิทวงศ ์ แขวงบางพลดั  เขตบางพลดั  กรุงเทพมหานคร  10700  โทร. 02-4838888 

 
ความเห็นคณะกรรมการ   

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564  ซึ
งประชุมเมื
อวนัที
  20 
เมษายน  2564  ไดม้ีการบันทึกวาระการประชุมต่างๆ โดยครบถว้นถูกตอ้งตรงตามความเป็นจริงแลว้  เห็นสมควรใหท้ี
ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้พิจารณารบัรองรายงานการประชุมดงักลา่ว   

 
 

วาระที� 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  

บรษัิทไดจ้ดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 โดยคณะกรรมการบริษัทฯไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า

ถกูตอ้งและเพียงพอ จึงเห็นควรรายงานผลการดาํเนินงานของบรษัิทในรอบปี 2564 ปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี/

รายงานประจาํปี (แบบ ��-� One Report)  หนา้ที� 155 - 253  ที�ไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชุมในครั#งนี #  ตาม

รายละเอียดที�ปรากฏใน QR Code (สิ�งที�สง่มาดว้ย 2 )  

ความเห็นคณะกรรมการ  

เห็นสมควรรายงานผลการดาํเนินงานของบรษัิทในรอบปี 2564 ใหท้ี
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้รบัทราบ  
 

วาระที� 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจาํปี สาํหรับรอบปีบัญชีสิ)นสุดวันที�  31 ธันวาคม  2564 

 (การลงมติ : ใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที
มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  

บริษัทฯไดจ้ดัทาํงบการเงินสาํหรบัปีสิ #นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2564 ซึ�งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

และไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ โดยผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยว่ ามีความ

ถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/รายงาน

ประจําปี (แบบ ��-� One Report) หน้าที� 155 - 253  ที�ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมในครั#งนี #  ตาม

รายละเอียดที�ปรากฏใน QR Code (สิ�งที�สง่มาดว้ย 2 )   

 จึงเห็นสมควรให้ที
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี สาํหรบัรอบปีบัญชีสิ 7นสุดวันที
 31  
ธนัวาคม 2564 ซึ
งแสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบรษัิทในปี 2564 และปี 2563 โดยสรุปสาระสาํคญัได ้ดงันี 7 

ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงนิ และงบกาํไรขาดทุน (บางส่วน) ของบริษัท 
หน่วยเงิน : ลา้นบาท 

รายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 2564 2563 2564 2563 
สนิทรพัยร์วม 98,390 77,222 98,529 77,210 
หนี 7สนิรวม 73,521 56,540 73,893 56,559 
รายไดร้วม 16,019 14,733 15,704 14,734 
กาํไรสว่นที
เป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิท 4,945 5,214 4,744 5,224 
กาํไรสว่นที
เป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทตอ่หุน้ (บาท/หุน้) 2.33 2.46 2.24 2.46 
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บริษทั  เมืองไทย  แคปปิตอล  จาํกดั (มหาชน) 

เลขที�  332/1  ถนนจรัญสนิทวงศ ์ แขวงบางพลดั  เขตบางพลดั  กรุงเทพมหานคร  10700  โทร. 02-4838888 

 
ความเห็นคณะกรรมการ  

เห็นสมควรเสนอให้ที
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี สาํหรบัรอบปีบัญชีสิ 7นสุดวันที
 31  
ธันวาคม 2564 ซึ
งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษัท เคพีเอ็มจี  

ภมูิไชย สอบบญัชี จาํกดั แลว้   
 

วาระที� 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรของบริษัท และการจ่ายเงนิปันผล ประจาํปี  2564 

 (การลงมติ : ใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที
มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 บริษัทตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปีสว่นหนึ�งไวเ้ป็นทุน

สาํรองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธิประจาํปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุสาํรองนี #จะมีจาํนวนไม่นอ้ย

กว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ไม่เกินรอ้ยละ 50 ของกาํไรสุทธิจากงบการเงิน 
เฉพาะกิจการของบรษัิท และบรษัิทยอ่ยในแตล่ะปี ภายหลงัการหกัภาษีเงินไดน้ิติบคุคลและการจดัสรรทนุสาํรองตามกฎหมาย 

ในรอบปีบญัชี สิ #นสดุวนัที�  31  ธนัวาคม  2564  บรษัิทมีกาํไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 4,743,802,002 

บาท โดยจ่ายเงินปันผลประจาํปีสาํหรบัผลการดาํเนินงานสิ #นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.37 บาท สาํหรบัผูถื้อ

หุน้จาํนวน 2,120,000,000 หุน้ รวมเป็นเงินปันผลทั#งสิ #น 784,400,000 บาท คิดเป็นอัตรารอ้ยละ 16.54 ของกาํไรสุทธิจากงบ

การเงินเฉพาะกิจการปี 2564 ซึ�งอตัราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษัิท โดยบรษัิทกาํหนดรายชื�อ

ผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิไดร้บัเงินปันผล (Record Date) ในวนัที�  29 เมษายน  2565 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 17 พฤษภาคม  

2565 

ทั#งนี # จาํนวนเงินปันผลที�คณะกรรมการบริษัทอนุมตัิจ่ายดังกล่าว คิดเป็นรอ้ยละ 16.54 ของกาํไรสุทธิจากงบการเงิน

เฉพาะกิจการปี 2564 และไดม้ีการเปรยีบเทียบการจ่ายเงินปันผล ประจาํปี 2564 - 2563 เพื�อประกอบการพิจารณา 
 

ข้อมูลเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงนิปันผล สาํหรับผลประกอบการปี 2564 และปี 2563 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2564 ปี 2563 
1. กาํไรสทุธิ (บาท) 4,743,802,002  5,224,347,586  

2. จาํนวนหุน้ (หุน้) 2,120,000,000  2,120,000,000  

3. เงินปันผลจ่าย (บาท/หุน้)   0.37   0.37   

4. จาํนวนเงินปันผลจา่ยทั#งสิ #น (บาท) 784,400,000  784,400,000   

5. อตัราการจ่ายเงินปันผล (รอ้ยละ) 16.54 15.01 
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บริษทั  เมืองไทย  แคปปิตอล  จาํกดั (มหาชน) 

เลขที�  332/1  ถนนจรัญสนิทวงศ ์ แขวงบางพลดั  เขตบางพลดั  กรุงเทพมหานคร  10700  โทร. 02-4838888 

 
ความเห็นคณะกรรมการ  

เห็นสมควรให้ที
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกาํไรสุทธิสาํหรบัรอบปีบัญชีสิ 7นสุดวันที
 31 
ธนัวาคม 2564 เพื
อจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ของบรษัิทในอตัราหุน้ละ  0.37  บาท  สาํหรบัผูถื้อหุน้จาํนวน  2,120,000,000 หุน้ 
รวมเป็นเงินปันผลทั7งสิ 7น 784,400,000 บาท โดยกําหนดรายชื
อผู้ถือหุ้นที
มีสิทธิได้รบัเงินปันผล (Record Date) ในวันที
  29
เมษายน  2565  และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที
  17  พฤษภาคม  2565   
 

วาระที� 5 พิจารณาอนุมัติการแตง่ตั)งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ  
 (การลงมติ : ใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที
มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  

ตามขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 18 ระบวุ่า ในการประชุมประจาํปีทุกครั#ง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอย่างนอ้ย 1  

ใน 3 ถา้จาํนวนกรรมการจะแบง่ออกใหเ้ป็นสามสว่นไมไ่ดก็้ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงที�สดุกบั 1 ใน 3   

ซึ�งในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 นี # มีกรรมการบรษัิทที�ครบกาํหนดตามวาระจาํนวน  2  ทา่น ดงันี #  

1. พลเรอืเอกอภิชาติ   เพ็งศรทีอง** ประธานคณะกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน /  

กรรมการอิสระ  

2. นายชชูาติ      เพ็ชรอาํไพ ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสี�ยง / กรรมการ  

บริษัทฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระ และเสนอชื�อบุคคลที�มีคณุสมบตัิเหมาะสมเขา้รบัการพิจารณาเลือกตั#งเป็น

กรรมการตามกระบวนการสรรหาฯเป็นการลว่งหนา้ ตั#งแต่เดือนตลุาคม 2564 – มกราคม 2565 ผา่นเวปไซตข์องบรษัิท และบรษัิท

ไดเ้ผยแพรข่อ้มลูดงักลา่วผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยดว้ยนั#น ปรากฎวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้รายใดเสนอชื�อบคุคล

เพื�อสรรหาและเลอืกตั#ง หรอืเสนอวาระเขา้มาแตอ่ยา่งใด   

          คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน(ไมร่วมกรรมการผูม้ีสว่นไดเ้สยี) ไดพ้ิจารณาตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหา  

โดยพิจารณาจากโครงสรา้งคณะกรรมการบริษัทฯ และคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ แลว้ โดยไดด้าํเนินกา รสรรหา

พิจารณากลั�นกรองจากคณุสมบตัิเป็นรายบคุคล  ซึ�งในการพิจารณากรรมการที�ครบกาํหนดตอ้งออกตามวาระทั#ง 2 ท่าน ไดด้าํรง

ตาํแหน่งกรรมการ เป็นเวลา 13 ปี (ระยะเวลาที�เป็นอยู่ 10 ปี บวกระยะเวลาที�จะดาํรงตาํแหน่งจนครบวาระที�จะเสนอในครั#งนี #) 

ยงัคงมีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้กาํหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระและกรรมการ เป็นผูท้รงคณุวฒุิ มีความรู ้ความสามารถ รวมทั#ง

เป็นกรรมการที�ไดน้าํประสบการณม์าใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชนใ์นการกาํหนดกลยทุธ์  และการดาํเนินงานของบรษัิท   

 โดยกรรมการลาํดบัที� (�) เป็นกรรมการอิสระ ซึ�งสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี�เกี�ยวขอ้ง 

รวมทั#งหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี เป็นบคุคลที�มีความรู ้ความเชี�ยวชาญและประสบการณก์ารทาํงานที�เป็นประโยชนอ์ย่างยิ�ง  

ตอ่การดาํเนินธุรกิจของบรษัิท  

ทั#งนี # คณะกรรมการสรรหาฯมีความเห็นวา่ กรรมการทั#ง 2 ทา่น ซึ�งตอ้งออกจากตาํแหนง่ตามวาระ เป็นกรรมการที�มีความ

เหมาะสมด้านคุณวุฒิ   ความรู ้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที� เกี�ยวข้องกับการดําเนินการงานของบริษัท  

ช่วยสนบัสนุนคณะกรรมการในการกาํหนดทิศทางธุรกิจ และการบริหารงานของบริษัท สามารถที�จะช่วยพัฒนาบริษัทไดเ้ป็น 

อย่างดี  จึงเห็นสมควรเสนอให ้พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง และนายชูชาติ  เพ็ชรอาํไพ ไดร้บัการพิจารณาให้กลบัมาเป็น
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บริษทั  เมืองไทย  แคปปิตอล  จาํกดั (มหาชน) 

เลขที�  332/1  ถนนจรัญสนิทวงศ ์ แขวงบางพลดั  เขตบางพลดั  กรุงเทพมหานคร  10700  โทร. 02-4838888 

 
กรรมการต่ออีกวาระหนึ�ง ซึ�งบุคคลที�ได้รบัการเสนอชื�อในครั#งนี # ได้ผ่านกระบวนการกลั
นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ 
ระมัดระวงัของคณะกรรมการบริษัทแลว้ เพื
อใหม้ั
นใจไดว้่าบุคคลที
ไดร้บัการเสนอชื
อในครั7งนี 7มีคุณสมบัติที
เหมาะสมกับการ
ประกอบธุรกิจของบรษัิท  

**หมายเหต ุ : พลเรอืเอกอภิชาต ิ  เพ็งศรทีอง ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนไดอ้อกจากหอ้ง

ประชมุและไมไ่ดอ้อกเสยีงเลอืกตั#งตนเอง   

ทั7งนี 7  ประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการที
ไดร้บัการเสนอชื
อปรากฏในเอกสาร  (สิ�งที�สง่มาดว้ย 3 )   

ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการ(ไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนได้เสีย)ไดพ้ิจารณาแลว้ มีความเห็นว่าบุคคลที
จะเสนอชื
อในครั7งนี 7 ไดผ้่าน

กระบวนการกลั
นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมดัระวงัของคณะกรรมการบรษัิทแลว้เพื
อใหม้ั
นใจไดว้่า บคุคลที
ไดร้บัการ
เสนอชื
อในครั7งนี 7 มีคณุสมบตัิที
เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท  รวมทั7งบคุคลที
ไดร้บัการเสนอชื
อใหเ้ป็นกรรมการอิสระ
ของบรษัิทสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี
เกี
ยวขอ้ง จึงเห็นสมควรเสนอที
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้
พิจารณาอนมุตัิการแต่งตั7ง พลเรือเอกอภิชาติ  เพ็งศรีทอง และนายชูชาติ  เพ็ชรอาํไพ กรรมการที
ครบกาํหนดตอ้งออกตามวาระ 
กลบัเขา้มาเป็นกรรมการตอ่อีกวาระหนึ
ง   

 

วาระที� 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2565 
 ( การลงมติ : ใชค้ะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสยีงทั7งหมดของผูถื้อหุน้ที
มาประชมุ ) 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ตามนโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และเปรียบเทียบอา้งอิงกับบริษัทอื�นที�อยู่ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน  มีขนาดและลกัษณะของธุรกิจ

ใกลเ้คียงกนั  การขยายตวัทางธุรกิจ รวมถึงพิจารณาจากความรบัผิดชอบและผลการปฏิบตัิหนา้ที�ของคณะกรรมการบรษัิท และ

คณะกรรมการชุดย่อยแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท้ี�ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการชดุยอ่ย ประจาํปี 2565 โดยมีวงเงินรวมทั#งสิ #นไมเ่กิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ดงันี # 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
 

ปี  2565 
(ค่าตอบแทนรายเดือน) 

ปี  2564 
(ค่าตอบแทนรายเดือน) 

คณะกรรมการบริษัท   

- ประธานกรรมการบรษัิท      40,000.- 40,000.- 

- กรรมการ 35,000.- 35,000.- 

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย  (เบี"ยประชุม/ครั"ง )  (เบี #ยประชมุ/ครั#ง ) 

คณะกรรมการตรวจสอบ   

- ประธานกรรมการ 27,500.- 27,500.- 

- กรรมการ 20,000.- 20,000.- 

ค่าตอบแทนกรรมการ  (เบี"ยประชุม/ครั"ง)  (เบี #ยประชมุ/ครั#ง) 

1) คณะกรรมการสรรหา และกาํหนดค่าตอบแทน   2) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล   
3) คณะกรรมการบริหารความเสี'ยง 

- ประธานกรรมการ 25,000.- 25,000.- 

- กรรมการ 20,000.- 20,000.- 
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บริษทั  เมืองไทย  แคปปิตอล  จาํกดั (มหาชน) 
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**เงนิโบนัสประจาํปี  สาํหรบัผลการดาํเนินงานในปี 2564  ที�จะจ่ายในปี 2565 

- ประธานกรรมการบรษิัท   จาํนวน   810,000  บาท / กรรมการ  คนละ  580,000  บาท 

สิทธิประโยชนอื์'นใด ไม่มี ไมมี่ 

            หมายเหตุ :  1. คา่ตอบแทนที
เป็นผลประโยชนอ์ื
นใด  :  ไมม่ี 
     2. อตัราคา่ตอบแทนรายเดือน และเบี 7ยประชมุ/ครั7ง เทา่กบัปีที
ผา่นมา 

ความเห็นคณะกรรมการ  
               เห็นสมควรใหท้ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการ

ชดุยอ่ย ประจาํปี 2565  
 
 

วาระที�  7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั)งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2565   

 (การลงมติ : ใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที
มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  

ตามมาตรา �YZ แห่งพระราชบญัญัติมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 กาํหนดว่าใหท้ี�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี แต่งตั#ง

ผูส้อบบญัชี และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี

ประจาํปี 2565 และไดเ้สนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทพิจารณาเพื�อเสนอใหท้ี�ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั#งผูส้อบบญัชีจาก 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจาํปี 2565 (เป็นปีที� 3) โดยมีรายชื�อ

ผูส้อบบญัชีที�นาํเสนอใหท้ี�ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ ดงันี # 

1. นายชาญชยั       สกลุเกิดสนิ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 6827 และ/หรอื 

(เป็นผูล้งลายมือชื�อในงบการเงินของบรษัิท และบรษัิทยอ่ย ในไตรมาสที� 1/2563 และไตรมาส 2/2563) 

2. นายโชคชยั        งามวฒุกิลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 9728 และ/หรอื 

(ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมือชื�อในงบการเงินของบรษัิท และบรษัิทยอ่ย) 

3. นางสาวสรุรีตัน ์   ทองอรุณแสง ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 4409 และ/หรอื  

(ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมือชื�อในงบการเงินของบรษัิท และบรษัิทยอ่ย) 

4. นางสาวอรวรรณ  ชณุหกิจไพศาล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน  6105 

(เป็นผูล้งลายมือชื�อในงบการเงินของบรษัิท และบรษัิทยอ่ย ในไตรมาสที� 3/2563 ถึง ไตรมาสที� 4/2564) 
     

    อีกทั#งผูส้อบบญัชีทั#ง 4 ราย รวมถึงบรษัิท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จาํกดั ไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรอืสว่นไดเ้สีย

ระหวา่งผูส้อบบญัชีกบับรษัิท/บรษัิทยอ่ย/ผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด   
 

โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ�งมีอาํนาจในการตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบรษัิท

ยอ่ย และใหไ้ดร้บัคา่ตอบแทน จาํนวน 4,800,000 บาท (สี'ล้านแปดแสนบาท) ต่อปี  โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื'นๆ ดงันี #  
 

รายการตรวจสอบ / สอบทาน 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ และงบการเงนิรวม 

ปี 2565 (ปีที'เสนอ) ปี 2564 (จา่ยจรงิ) 

ค่าสอบบัญชี ค่าบริการอื'น คา่สอบบญัชี คา่บรกิารอื�น 

คา่สอบบญัชีสาํหรบังบการเงินประจาํปี และรายไตรมาส 4,800,000 - 4,360,000 - 
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ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ    

มีความเห็นว่า บริษัท  เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี  จาํกัด  เป็นสาํนกังานสอบบญัชีที�ไดร้บัการยอมรบัทั#งในประเทศ 

และระดบัสากล มีบคุลากรที�เพียงพอและมีความรู ้ความสามารถและค่าตอบแทนมีความเหมาะสม อีกทั#งผูส้อบบญัชีทั#ง 4 ราย  

รวมถึง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี  จาํกัด ไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือสว่นไดเ้สียระหว่างผูส้อบบญัชีกบับริษัท/บริษัท

ยอ่ย/ผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด  
 

ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาแลว้ เห็นควรตามที
ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบใหเ้สนอตอ่ที
ประชมุ

สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิแตง่ตั7งผูส้อบบญัชี และกาํหนดคา่สอบบญัชีประจาํปี 2565   
 

วาระที�  8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้   

 (การลงมติ : ใชค้ะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่สามในสี
 (O/P) ของผูถื้อหุน้ที
มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  

 เพื�อรองรบัการขยายตวัของธุรกิจและเพิ�มสภาพคลอ่งทางการเงิน   คณะกรรมการบรษัิทมีความเห็นวา่  การจดัหาเงินทนุ

โดยการออกหุน้กูเ้ป็นอีกทางเลอืกหนึ�งที�มคีวามคลอ่งตวัในการดาํเนินการสามารถกาํหนดจาํนวนเงินทนุใหส้อดคลอ้งกบัการใชเ้งิน 

ของบริษัท จึงเห็นสมควรใหท้ี�ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ'มวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้  จํานวน 30,000 ล้านบาท  
(สามหมื'นล้านบาท) จากเดิมไม่เกิน 75,000 ลา้นบาท (เจ็ดหมื�นหา้พันลา้นบาท)  เป็นไม่เกิน 105,000 ลา้นบาท (หนึ�งแสน 

หา้พนัลา้นบาท) ภายใตร้ายละเอียด ดงันี # 
 

ประเภทของหุน้กู ้ หุน้กูม้ีประกนั หรอื หุน้กูไ้มม่ีประกนั หรอื หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธิ หรอื หุน้กูร้ะยะสั#น ชนิดระบชืุ�อผูถื้อหรอืไม่

ระบชืุ�อผูถื้อ มีหรอืไมม่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูท้ั#งนี #ขึ #นอยูก่บัความเหมาะสมของภาวะตลาดและปัจจยัอื�นๆ  

ที�เกี�ยวขอ้งในขณะที�ออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแตล่ะครั#ง 

วงเงิน วงเงินรวมไม่เกิน 105,000 ลา้นบาท (หนึ�งแสนห้าพันลา้นบาท) หรือเทียบเท่าโดยจะออกและ 

เสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได ้และบริษัทสามารถออก 

หุน้กู้เพิ�มเติมได้ในกรณีที�มีการไถ่ถอนหรือซื #อคืนหุ้นกู้ที�ออกไปแลว้ภายในวงเงินดังกล่าวขา้งต้น  

(Revolving Basis) 

สกลุเงิน   สกลุเงินบาท และ/หรอื สกลุเงินตา่งประเทศในจาํนวนเทียบเทา่ 

อตัราดอกเบี #ย  ขึ #นอยูก่บัภาวะตลาดในขณะที�ออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครั#ง 

อายหุุน้กู ้  ไมเ่กิน  10  ปี 

การเสนอขาย สามารถเสนอขายหุน้กูชุ้ดเดียว และ/หรือ หลายชุด ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือ 

เป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) โดยจะทําการเสนอขายหุ้นกู้

ดงักลา่วในประเทศ และ/หรอื ในตา่งประเทศ ใหแ้ก่ผูล้งทนุทั�วไป และ/หรอื ผูล้งทนุโดยเฉพาะเจาะจง 

และ/หรอืผูล้งทนุสถาบนัในประเทศและ/หรอืผูล้งทนุสถาบนัในตา่งประเทศ และ/หรอืผูล้งทนุรายใหญ่ 

ตามหลักเกณฑ์ที�กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
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บริษทั  เมืองไทย  แคปปิตอล  จาํกดั (มหาชน) 
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คณะกรรมการกาํกับตลาดทุนและกฎระเบียบอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ซึ�งมีผลใชบ้งัคบัในขณะที�ออกและ

เสนอขายหุน้กูน้ั#นๆ  

เงื�อนไขอื�นๆ  ขึ #นอยูก่บัภาวะตลาดในขณะที�ออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแตล่ะครั#ง และปัจจยัอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 
  

 

อีกทั#งขออนมุตัิใหม้อบอาํนาจให ้คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูก้าํหนดเงื�อนไขอื�นๆ ในการออกและเสนอขายหุน้กู ้เช่น ชนิด 

จาํนวนหุน้กูท้ี�ออกในแต่ละคราว อาย ุวิธีการจัดสรร วิธีการเสนอขาย มูลค่าที�ตราไว ้ราคาขายต่อหน่วย อตัราดอกเบี #ย เป็นตน้ 

รวมทั#งการมอบอาํนาจใหบ้คุคลหนึ�งบคุคลใดเขา้เจรจาตกลง ลงนามในสญัญาเอกสารต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั#งดาํเนินการตา่งๆ 

อนัจาํเป็นและสมควรอนัเกี�ยวกบัหุน้กู ้รวมทั#งใหม้ีอาํนาจในการมอบหมายใหบุ้คคลอื�นดาํเนินการดงักล่าวแทนได้ 

ความเห็นคณะกรรมการ  
เห็นสมควรใหท้ี
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้กู ้ ตามที
คณะกรรมการบรษัิทฯเสนอ   
 
 

วาระที�  9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ'มเติมวัตถุประสงค ์และแก้ไขเพิ'มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 3.ของบริษัทฯ  

 (การลงมติ : ใชค้ะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสี
 (O/P) ของผูถื้อหุน้ที
มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  

 เพื�อใหว้ตัถุประสงคข์องบริษัทฯ ครอบคลมุและรองรบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯที�อาจมีขึ #นในอนาคต บริษัทฯจึง

ตอ้งแกไ้ขเพิ�มเติมวตัถปุระสงคข์องบรษัิทฯ ตามรายละเอียดที�ปรากฏดา้นลา่งนี # และแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 3. ของ

บรษัิทฯ เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิ�มเติม วตัถปุระสงคข์องบรษัิทฯในครั#งนี #ดว้ย  รายละเอียดการดาํเนินการเป็น ดงันี # 
 

1. เพิ�มเติมวตัถปุระสงคข์องบรษัิทฯ จาํนวน 1 ขอ้ ดงันี # 

  วัตถุประสงคข์้อ 48  “ประกอบธุรกิจการโอนเงนิด้วยวธีิการทางอเิล็กทรอนิกส ์ ที'เป็นการโอนเงนิ
ระหว่างบัญชีเงนิฝากธนาคารของผู้โอนและผู้รับโอน หรือการโอนเงนิระหว่างผู้โอนและผู้รับโอนที'ไม่มี
บัญชีเงนิฝากธนาคารทั"งสองฝ่ายหรือมีเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ'ง” 
 

2. แกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิ ขอ้ 3. ของบรษัิทฯ เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิ�มเตมิวตัถปุระสงคข์อง

บรษัิทฯดงันี # 

 เดิม    ขอ้ 3. วตัถปุระสงคข์องบรษัิท มจีาํนวน 47 ขอ้ (รายละเอียดตามแนบ บมจ. 002 ที�แนบ) 
   ใหม่  ขอ้ 3. วตัถปุระสงคข์องบรษัิท มจีาํนวน 48 ขอ้ (รายละเอียดตามแนบ บมจ. 002 ที�แนบ) 

      อนึ�ง เพื�อใหก้ารดาํเนินการแกไ้ขเพิ�มเติมวตัถปุระสงคข์องบริษัทฯ และการแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ 

ขอ้ 3. ของบรษัิทฯ เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตวั ที�ประชุมคณะกรรมการบรษัิทจึงเห็นควรเสนอใหท้ี�ประชุมผูถื้อ

หุน้พิจารณาเห็นชอบการมอบหมายใหก้รรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนับรษัิทฯ รวมทั#งผูร้บัมอบอาํนาจจากบคุคล

ดงักล่าว เป็นผูม้ีอาํนาจดาํเนินการจดทะเบียนการแกไ้ขเพิ�มเติมวตัถปุระสงคข์องบริษัทและแกไ้ขเพิ�ม เติมหนงัสือ

บริคณหส์นธิขอ้ 3. เรื�องวตัถปุระสงคข์องบรษัิทฯต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมีอาํนาจแกไ้ข

และเพิ�มเติมถอ้ยคาํเพื�อใหเ้ป็นไปตามคาํสั�งนายทะเบียน ตลอดจนมีอาํนาจในการดาํเนินการใดๆ  ที�จาํเป็นหรือ

เกี�ยวขอ้ง เพื�อใหก้ารดาํเนินการจดทะเบียนดงักลา่วสาํเรจ็ลลุว่ง 
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ความเห็นคณะกรรมการ  

เห็นสมควรใหท้ี
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ แกไ้ขเพิ
มเติมวตัถปุระสงคข์องบรษัิทฯ จาํนวน  1  ขอ้  และแกไ้ข
เพิ
มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ  ขอ้  3  เป็น  48  ขอ้ พรอ้มทั7งมอบหมาย ใหก้รรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนับริษัทฯ  
รวมทั7งผูร้บัมอบอาํนาจจากบคุคลดงักลา่ว  เป็นผูม้ีอาํนาจดาํเนินการจดทะเบียนการแกไ้ขเพิ
มเติมวตัถปุระสงคข์องบรษัิทฯ และ
แกไ้ขเพิ
มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิขอ้  3. เรื
องวตัถปุระสงคข์องบรษัิทฯ ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ และมีอาํนาจ
แกไ้ขและเพิ
มเติมถอ้ยคาํเพื
อใหเ้ป็นไปตามคาํสั
งนายทะเบียน ตลอดจนมีอาํนาจในการดาํเนินการใดๆ ที
จาํเป็นหรือเกี
ยวขอ้ง  
เพื
อใหก้ารดาํเนินการจดทะเบียนดงักลา่วสาํเรจ็ลลุว่ง 
 

วาระที�  10 เรื�องอื�นๆ  (ถา้มี) 

วาระนี 7กาํหนดไวเ้พื
อใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามขอ้สงสยั  และ/หรือเพื
อใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ ไดชี้ 7แจงขอ้ซกัถามหรือขอ้
สงสยัตา่ง ๆ (ถา้มี)  โดยจะไมม่ีการนาํเสนอเรื
องอื
นใดใหท้ี
ประชมุพิจารณาอนมุตัิ  และจะไมม่ีการลงมติใดๆ ในวาระนี 7 
 

จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุน้ของ บริษัท  เมืองไทย แคปปิตอล  จาํกัด (มหาชน)  เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที�

ดงักล่าว โดยขอใหเ้ตรียมหลกัฐานที�ตอ้งใชเ้พื�อการประชุมผูถื้อหุน้  สาํหรบัผูถื้อหุน้ที�ประสงคเ์ขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองในครั#งนี # 

กรุณานาํบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรอืใบขบัขี�มาแสดงเพื�อสทิธิในการเขา้รว่มประชมุ หากผูถื้อหุน้ทา่น

ใดประสงคจ์ะแต่งตั#งบคุคลอื�นใหเ้ขา้รว่มประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือชื�อในหนงัสือ

มอบฉันทะที�ไดแ้นบมานี # (สิ�งที�ส่งมาดว้ย 6) และปิดอากรแสตมป์ใหถู้กตอ้งเรียบรอ้ย สาํหรบัผูร้บัมอบฉันทะที�จะเขา้ร่วมประชุม

จะตอ้งนาํเอกสารหรือหลกัฐานเพื�อแสดงตนในการเขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้ ดงัมีรายละเอียดตามที�ระบใุนเงื
อนไข หลกัเกณฑ ์และวิธี
ปฏิบัติในการเขา้ร่วมประชุม  (สิ�งที�ส่งมาดว้ย 4) โดยบริษัทจะดาํเนินการประชุมตามขอ้บังคับของบริษัท (สิ�งที�ส่งมาดว้ย 7)  

โดยบรษัิทฯจะเปิดใหผู้ถื้อหุน้ลงทะเบียนเพื
อเขา้รว่มประชมุ ตั7งแตเ่วลา 08.30 น. จนกวา่จะถึงกาํหนดเวลาประชมุ 

ทั#งนี # บรษัิทกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสทิธิเขา้รว่มประชมุในวนัที� 28 กมุภาพนัธ ์2565   
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บริษทั  เมืองไทย  แคปปิตอล  จาํกดั (มหาชน)

เลขที�  332/1  ถนนจรัญสนิทวงศ ์ แขวงบางพลดั  เขตบางพลดั  กรุงเทพมหานคร  10700  โทร. 02-4838888

เพื�อเป็นการรกัษาสิทธิและผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ ในกรณีที�ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเอง และมีความ

ประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกขอ้ความในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชื�อ นายสุชาติ 

ศภุพยคัฆ์ เป็นผูร้บัมอบฉนัทะซึ�งเป็นกรรมการอิสระที�เป็นผูร้บัมอบฉนัทะ (ขอ้มลูกรรมการอิสระที�เป็นผูร้บัมอบฉนัทะ ปรากฏตาม

สิ�งที�สง่มาดว้ย 5) และกรุณาสง่หนงัสอืมอบฉนัทะฉบบัจรงิพรอ้มเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย ์ ตามชื
อที
อยูข่องบรษัิทฯ โดยจ่า
หนา้ซองถึง เลขานุการบริษัท บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จาํกัด (มหาชน) เลขที
 332/1 ถนนจรญัสนิทวงศ ์ แขวงบางพลดั
เขตบางพลดั  กรุงเทพมหานคร 10700 ภายในวนัที
 11  เมษายน 2565 จกัขอบคณุยิ
ง

อนึ
ง เพื
อใหท้่านผูถื้อหุน้ไดป้ระโยชนส์งูสดุจากการประชุมและเป็นประโยชนต์่อคณะกรรมการและฝ่ายบริหารในการ
เตรียมชี 7แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคําถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนวันประชุมทาง  E-mail โดยส่งมาที
   
monthon.o@muangthaicap.com 

จึงเรยีนมาเพื
อทราบ
ขอแสดงความนบัถือ

                                                                                         บรษัิท  เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน)

              (  อภิชาติ   เพ็งศรทีอง )
      ประธานกรรมการ

              เนื
องจาก บรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน)  ไดม้ีการจดัสง่แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี/รายงานประจาํปี 

(แบบ ��-� One Report) ในรูปแบบ QR Code  หากผูถื้อหุน้ทา่นใดตอ้งการรบัเป็นแบบหนงัสือรายงานประจาํปี กรุณาแจง้ความ
จาํนงผา่นทาง E-mail : monthon.o@muangthaicap.com  หรอืโทร. 02-4838888 ตอ่ 12999 ,12001
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บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 
332/1  ถนนจรัญสนิทวงศ ์ แขวงบางพลดั  เขตบางพลดั  กรุงเทพมหานคร  10700  โทร. 02-4838888 

 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น  ประจําปี  &'*+ 
บริษทั  เมืองไทย แคปปิตอล  จํากดั  (มหาชน) 

 

วนั  เวลา  และสถานที-ประชุม 
ประชุมเมื�อวนัองัคารที�  20  เมษายน  2564   เวลา 10.00 น.   ณ หอ้งปิ� นเกลา้ : (ชั;น <)  โรงแรมรอยลั 

ซิตี;  เลขที�  >??  ถนนบรมราชชนนี  แขวงบางกอกนอ้ย  เขตบางพลดั   กรุงเทพมหานคร 
 

เริ-มการประชุม 
 ณ  วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น  เพื�อกาํหนดสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและสิทธิในการรับเงิน

ปันผล บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ เป็นเงิน 2,120,000,000  บาท  

คิดเป็นจาํนวนหุน้สามญัที�จาํหน่ายไดท้ั;งหมด 2,120,000,000 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 1 บาท  โดย ณ ตอนเริ�มเปิดการ

ประชุมมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมการประชุมรวมจาํนวนทั;งสิ;น 1,477 ราย โดยมา

ประชุมดว้ยตนเอง HI ราย  รับมอบฉนัทะ 1,440 ราย  รวมจาํนวนหุ้นทั;งสิ;น  1,837,850,146  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  

86.69  ซึ� งเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดท้ั;งหมด ถือวา่ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั   
 

 พลเรือเอกอภิชาติ  เพง็ศรีทอง  ประธานกรรมการบริษทั และประธานคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน ทาํหนา้ที�ประธานในที�ประชุมกล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 โดยแจง้

ต่อที�ประชุมวา่ บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) กล่าวตอ้นรับท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านเขา้สู่การประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564  โดยมีรายละเอียด ดงันี;  
 

 ประธานฯ กล่าวแนะนาํกรรมการและผูบ้ริหารที�เขา้ประชุม  ดงันี;  
 

1. คุณกองแกว้  เปี� ยมดว้ยธรรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ , กรรมการบรรษทัภิบาล  

และกรรมการอิสระ 

2.   คุณสุชาติ    ศุภพยคัฆ ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง / กรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการอิสระ   

3. คุณนงนุช ดาวาสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี�ยง   

และกรรมการอิสระ 

4. คุณชูชาติ     เพช็รอาํไพ ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี�ยง  

และกรรมการ 

5. คุณดาวนภา   เพชรอาํไพ กรรมการผูจ้ดัการ  และกรรมการ  
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บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 
332/1  ถนนจรัญสนิทวงศ ์ แขวงบางพลดั  เขตบางพลดั  กรุงเทพมหานคร  10700  โทร. 02-4838888 

 
6. ดร.โยธิน        อนาวลิ ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล, กรรมการสรรหา และกาํหนด 

ค่าตอบแทน  และกรรมการอิสระ 

7. ดร. ศึกษิต เพชรอาํไพ กรรมการสรรหา และกาํหนดค่าตอบแทน, กรรมการบรรษทัภิบาล  

และกรรมการ 

 

ทั;งนี; บริษทัมีกรรมการทั;งสิ;น > คน เขา้ร่วมประชุม > คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที�เขา้ร่วมประชุม 

ร้อยละ O??   

ต่อจากนั;นไดก้ล่าวแนะนาํคณะกรรมการบริหาร และผูบ้ริหารของบริษทัฯ ที�เขา้ร่วมประชุมในวนันี;  

ไดแ้ก่   

1. คุณสุรพงษ ์ เพช็รอาํไพ รองกรรมการผูจ้ดัการ (อาวโุส) 

2. คุณปริทศัน์ เพชรอาํไพ รองกรรมการผูจ้ดัการ 

3. คุณสุรัตน์      ฉายาวรเดช รองกรรมการผูจ้ดัการ 

4. คุณดวงแข   สงนุย้  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

5. คุณวมิลรัตน์    หนูจุล  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

6. คุณสมเกียรติ รัศมี  ผูจ้ดัการฝ่ายกิจการสาขา 

7. คุณอาํนาจ  เนียมสี  ผูจ้ดัการฝ่ายหนี; สิน 

8. คุณมลฑล  อ่อนแผน เลขานุการบริษทั 
 

 นายศกัดิR ชยั    วรุิฬห์ชีว  ที�ปรึกษาทางกฎหมาย  และรับหนา้ที�เป็นเลขานุการที�ประชุม ไดเ้รียนชี;แจงถึง

เงื�อนไข หลกัเกณฑ ์วธีิการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซึ� งจะตอ้งลงมติในแต่ละวาระ  ดงันี;  
 

- ขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ UO กาํหนดวา่ ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ�งเสียง

ต่อหนึ�งหุน้ ในกรณีผูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื�องใด ผูถื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเรื�องนั;น  

- สาํหรับการลงคะแนนเสียงและนบัคะแนนเสียงในหอ้งประชุมนี;  ขอกาํหนดหลกัเกณฑ ์ ดงันี;  ใน

การลงมติในแต่ละวาระ  ประธานฯจะถามที�ประชุมเฉพาะผูที้�ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง เท่านั;น 

ถา้ไม่มีท่านใดออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหถื้อวา่ที�ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัใน

วาระดงักล่าว หากมีผูถื้อหุ้น ไม่เห็นดว้ย หรือตอ้งการงดออกเสียง ขอใหล้งคะแนนในบตัร

ลงคะแนนที�ท่านไดรั้บมา และขอความกรุณายกมือขึ;น เพื�อใหเ้จา้หนา้ที�เดินไปรับบตัรลงคะแนน

ดงักล่าว มารวมคะแนนที�หน่วยรวมคะแนนกลาง เพื�อประกาศผลการลงมติในวาระนั;นๆ ต่อไป 
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บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 
332/1  ถนนจรัญสนิทวงศ ์ แขวงบางพลดั  เขตบางพลดั  กรุงเทพมหานคร  10700  โทร. 02-4838888 

 
- เนื�องจากมีการทยอยลงทะเบียน และการทยอยเขา้ห้องประชุมของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ 

ดงันั;น จาํนวนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะ ที�เขา้ประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี�ยนแปลง 

และอาจไม่เท่ากนั 

- การเก็บบตัรลงคะแนน เพื�อใหก้ารดาํเนินการเป็นไปอยา่งโปร่งใส และสอดคลอ้งกบัการกาํกบั

ดูแลกิจการที�ดี บริษทัฯ จะเก็บใบลงคะแนนเสียงของท่านผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะที�เห็นดว้ย

ในทุกวาระเมื�อการประชุมเสร็จสิ;น เพื�อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป ทั;งนี;  การ

ลงคะแนนเสียงในการประชุม เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลบัแต่มี

การเก็บบตัรลงคะแนนผูถื้อหุ้น และผูรั้บมอบฉนัทะทั;งหมดเพื�อให้เกิดความโปร่งใสในการ

ลงคะแนน 

- หากผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะประสงคแ์สดงความคิดเห็น หรือซกัถามเพิ�มเติมในแต่ละระเบียบ

วาระ   ขอใหส้อบถามผา่นกระดาษคาํถามที�จดัเตรียมไว ้    และขอความกรุณาระบุ  ชื�อ-นามสกุล 

และระบุดว้ยวา่เป็นผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะ เพื�อใหก้ารบนัทึกรายงานการประชุมเป็นไป

อยา่งถูกตอ้งครบถว้น 

- ในกรณีที�ผูถื้อหุ้นมีคาํถามหรือความเห็นที�นอกเหนือจากวาระที�กาํลงัพิจารณาอยู ่ ขอความกรุณา

นาํไปสอบถาม หรือใหค้วามเห็นในวาระอื�นๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม และขอความกรุณาท่าน

ผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็น หรือสอบถามอยา่งกระชบั และงดเวน้การซกัถามหรือแสดงความเห็นใน

ประเด็นที�ซํ; ากนั เพื�อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายอื�นไดใ้ชสิ้ทธิดว้ย จึงขอความกรุณาผูถื้อหุน้โปรด

ใหค้วามร่วมมือเพื�อใหก้ารประชุมเป็นไปดว้ยดีและเพื�อเป็นการบริหารการประชุมให้อยูใ่นเวลาที�

กาํหนด 

- นอกจากนี;  กรณีที�มีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะซึ� งเป็นชาวต่างชาติสอบถามเป็นภาษาองักฤษ

บริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียมเจา้หน้าที�สําหรับแปลคาํถามเป็นภาษาไทย และกรรมการ/ผูบ้ริหารจะตอบ

คาํถามเป็นภาษาไทย เพื�อใหผู้ถื้อหุ้นที�เขา้ร่วมประชุมไดเ้ขา้ใจทั�วกนั โดยเจา้หนา้ที�ของบริษทัฯ จะ

แปลคาํตอบเป็นภาษาองักฤษใหผู้ถื้อหุน้ที�สอบถามไดเ้ขา้ใจดว้ย 

- เพื�อให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได ้บริษทัฯจะ

เผยแพร่รายงานดงักล่าวผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ภายใน OU วนั นบัแต่วนัประชุม 

- ในการนบัคะแนนเสียง บริษทัฯจดัใหมี้ผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงที�เป็นอิสระในการประชุม

ผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่  ผูส้อบบญัชี  และที�ปรึกษาทางกฎหมาย 
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เพื�อแสดงความโปร่งใสในการนบัคะแนนเสียง ขอเชิญท่านผูถื้อหุ้นที�มีความประสงคจ์ะทาํหนา้ที�และ

เป็นสักขีพยานในการนบัคะแนนเสียง ไดโ้ปรดแสดงตนและแจง้ชื�อ-นามสกุลที�ไมโครโฟน  เพื�อที�เจา้หนา้ที�จะ

ไดน้าํท่านเขา้ประจาํจุดตรวจนบัคะแนนในหอ้งประชุมนี;  

คุณชัญญานันต์  บุญจา (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) รับอาสาเป็นตวัแทนผูถื้อหุ้น ในการเป็นสักขีพยาน

ในการนบัคะแนนเสียงในครั; งนี;  

ประธานฯขอใหที้�ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที�กาํหนด ซึ� งประกอบดว้ย 9 วาระ 

ตามลาํดบั  ดงันี;  

 

วาระที-  0 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี  &'*2 
 ประธานฯ เสนอให้ที�ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี :YZH  

ซึ� งไดจ้ดัประชุม เมื�อวนัที�  OI สิงหาคม :YZH  โดยบริษทัไดจ้ดัส่งสําเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้กบัผูถื้อ

หุ้นพิจารณาล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว       ซึ� งคณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่า  การบนัทึก

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  ประจาํปี :YZH   มีความถูกตอ้ง  ครบถว้น  จึง เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุม

สามญัผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

ประธานฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเกี�ยวกบัวาระที�  O หรือไม่   
 

เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระนี;  

มติที-ประชุม     ที�ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี :YZH   ดว้ยคะแนนเสียงขา้ง 

มากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดงันี;  

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 1,837,768,546 99.9955 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 83,600 0.0045 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 1,837,852,146 100.00 
      

 

    หมายเหตุ  :  ในวาระนี; มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึ;นจากเมื�อตอนเริ�มเปิดประชุม  

จาํนวน     1    ราย   คิดเป็นจาํนวนหุน้    2,000  หุน้ 

รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทั;งสิ;น  1,478  ราย   คิดเป็น  1,837,852,146  หุน้ 
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วาระที- & รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 

ประธานฯ แจง้ต่อที�ประชุมวา่   บริษทัไดน้าํส่งรายงานประจาํปี 2563   และงบการเงินประจาํปี  2563  ให้กบั 

ผูถื้อหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุมแลว้   โดยในวาระนี;  ประธานฯได้

มอบหมายให้คุณชูชาติ     เพ็ชรอาํไพ  ประธานคณะกรรมการบริหาร  เป็นผูร้ายงานผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯในรอบปีที�ผา่นมาต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ดงันี;  

คุณชูชาต ิ     กล่าววา่  ผมขอรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี :YZH ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ ดงันี;  
- ยอดลูกห นี; คงค้างในปี  :YZH อยู่ที�  I?,<Z> ล้านบ าท  ในปี  :YZ: อยู่ที�  Z?,HH> ล้านบ าท  

เพิ�มขึ;น O?,ZH? ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ OI.Z:  

- ร า ย ไ ด้ ร ว ม ใ น ปี  : Y Z H  อ ยู่ ที�  O U ,I H H  ล้ าน บ าท  ใ น ปี  : Y Z :  อ ยู่ ที�  O : ,Z > >  ล้ าน บ าท  

เพิ�มขึ;น :,?UY ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ OZ.O: 

- กํ า ไ ร สุ ท ธิ ใ น ปี  : Y Z H  อ ยู่ ที�  Y ,: O U  ล้ า น บ า ท  ใ น ปี  : Y Z :  อ ยู่ ที�  U ,: H I  ล้ า น บ า ท  

เพิ�มขึ;น <II ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ :H.?Z 

- บริษทั มีอตัราส่วนหนี; ที�ไม่ก่อใหเ้กิดรายไดอ้ยูที่� ร้อยละ O.?Z  มีสาขาจาํนวน U,>>U สาขา  

การเติบโตของยอดลูกหนี;คงคา้ง 

บริษทัมียอดลูกหนี; คงคา้งในปี :YZH อยูที่� I?,<Z> ลา้นบาท ในปี :YZ: อยู่ที� Z?,HH> ลา้นบาท 

เพิ�มขึ;น O?,ZH? ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ OI.Z: ซึ� งยอดลูกหนี; คงคา้งเพิ�มขึ;นเป็นผลมาจากบริษทัมี

การเปิดสาขาอย่างต่อเนื�องเพื�อขยายพื;นที�ในการให้บริการเพิ�มขึ;น โดยปี :YZH มีจาํนวนสาขา U,>>U 

สาขา เพิ�มขึ;น III สาขา จากปี :YZ: มีจาํนวนสาขา U,O?I สาขา 

โดยมีสัดส่วนยอดสินเชื�อคงคา้งแยกตามหลกัประกนั  ดงันี;   

ยอดลูกหนี;คงคา้ง-สินเชื�อรถจกัรยานยนต ์  34.46%  

ยอดลูกหนี;คงคา้ง-สินเชื�อรถยนต ์   33.20%  

ยอดลูกหนี;คงคา้ง-สินเชื�อรถเพื�อการเกษตร    4.18%  

ยอดลูกหนี;คงคา้ง-สินเชื�อส่วนบุคคล   9.76%  

ยอดลูกหนี;คงคา้ง-สินเชื�อนาโนไฟแนนซ์     10.45%  

ยอดลูกหนี;คงคา้ง-สินเชื�อโฉนดที�ดิน     7.44% 

ยอดลูกหนี;คงคา้ง-สินเชื�อเช่าซื;อ         0.51% 
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การตั;งสาํรองค่าเผื�อหนี;สงสัยจะสูญ 

- หนี; ที�ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ในปี :YZH บริษทัมีหนี; ที�ไม่ก่อใหเ้กิดรายไดจ้าํนวน IUI ลา้นบาท คิดเป็น 

ร้อยละ  O.?Z ของยอดลูกหนี;รวม  

- การตั;งสํารองค่าเผื�อหนี;สงสัยจะสูญ ในปี :YZH บริษทัมีการตั;งสํารองค่าเผื�อหนี;สงสัยจะสูญ O,H:Z 

ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ OII.Y? ของหนี; ที�ไม่ก่อใหเ้กิดรายได(้NPL)  

- บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วมจาํนวน OU,IHH ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัปี :YZ: ซึ� งอยูที่� O:,Z>> 

ลา้นบาท เพิ�มขึ;นร้อยละ OZ.>O 

- รายได้ในปี :YZH จาํนวน OU,IHH ล้านบาทนั; น เป็นรายได้ดอกเบี; ยและค่าธรรมเนียมในการ

ให้บริการสินเชื�อ จาํนวน OH,<Z: ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ <U.II ของรายได้รวม, รายได้อื�น 

จาํนวน IIO ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ Y.:H ประกอบดว้ย รายไดค้่าติดตามทวงถามที�เรียกเก็บจาก

ลูกค้าที�ผิดนัดชําระ จาํนวน ZII ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ U.Z? ของรายได้รวม และรายได้อื�น 

(รายได้จาก การข ายท รัพ ย์สิ น  รายได้ด อ ก เบี; ย เงิน ฝาก ธน าค าร) จําน วน  <U ล้าน บ าท  

คิดเป็นร้อยละ ?.ZU ของรายไดร้วม 

- อตัราส่วนดอกเบี; ยรับอยู่ที� ร้อยละ :O.II  ลดลงจากปี :YZ: เป็นผลมาจากบริษทัมีการปรับลด

อตัราดอกเบี;ยตามมาตรการช่วยเหลือลูกหนี; ที�ไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื�อโควดิ-O< ใน

การให้ความร่วมมือกบัธนาคารแห่งประเทศไทย อตัราดอกเบี;ยจ่ายอยูที่� ร้อยละ H.Y>  ลดลงเป็น

ผลจากการปรับลดของอตัราดอกเบี;ยนโยบายช่วงตน้ปี :YZH ที�ปรับลดจากร้อยละ O.:Y เป็นร้อย

ละ ?.Y? ส่งผลให้ต้นทุนการออกหุ้นกู้ในปี :YZH ลดลง ส่งผลให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี; ย 

(SPREAD) อยูที่� ร้อยละ  O>.O<  

- อตัรากาํไรสุทธิ อยูที่� ร้อยละ HY.H>  อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้อยูที่� ร้อยละ :>.UY  

- บริษทัและบริษทัยอ่ยมีค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานจาํนวน Z,OUU ลา้นบาท เพิ�มขึ;น ร้อยละ OY.Z:  

เมื�อเทียบกบัปี :YZ: และมีอตัราส่วนค่าใชจ่้ายต่อรายได ้ปี :YZH  อยูที่� ร้อยละ  UI.YI  

- ในปี :YZH ค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่ ไดแ้ก่  ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนกังาน เป็นจาํนวนเงิน H,ZIZ  ลา้นบาท 

คิดเป็น ร้อยละ Y<.>: ของค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ รองลงมาเป็นค่าเสื� อมราคาและค่าตัด

จาํหน่าย  จาํนวน O,OZ< ลา้นบาท คิดเป็น ร้อยละ O<.?H  

- บริษทัมีอตัราส่วนหนี; สินต่อทุน อยูที่�  :.IH เท่า ซึ� งลดลงจาก ปี :YZ: ที�อยูที่� :.>I เท่า 
 

 

 

 

16



บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 
332/1  ถนนจรัญสนิทวงศ ์ แขวงบางพลดั  เขตบางพลดั  กรุงเทพมหานคร  10700  โทร. 02-4838888 

 
ดว้ยความมุ่งมั�นของบริษทัในการดาํเนินธุรกิจภายใตก้ารกาํกบัดูแลกิจการที�ดีในปีที�ผา่นมา ส่งผล

ใหบ้ริษทัไดรั้บรางวลัที�สาํคญั ซึ� งเป็นความภาคภูมิใจของบริษทัฯและพนกังานทุกคนเป็นอยา่งยิ�ง ดงันี;  

1. รางวลัการประเมินคุณภาพจากโครงการสํารวจกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทยประจาํปี 

2563 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยร่วมกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

โดยมีคะแนนอยูใ่นเกณฑ ์“ดีเลิศ”  หรือระดบั Y  ดาว เป็นปีที� H ติดต่อกนั   

2. เขา้รับรางวลัพระราชทาน  Thailand Corporate Excellence Awards 2020  จากสมเด็จพระกนิษฐาธิ

ราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในสาขา  ดา้นความเป็นเลิศดา้น

การบริหารทางการเงิน 

3. ได้รับการคดัเลือกเป็นหุ้นย ั�งยืน  “Thailand Sustainability Investment” ให้อยู่ในรายชื�อหุ้นย ั�งยืน

ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดชันี SET THSI จากการดาํเนินธุรกิจอย่างย ั�งยืน และมุ่งมั�นต่อการเป็นผู ้

ให้บริการสินเชื�อไมโครไฟแนนซ์ที�รับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเป็นตวัอย่างแก่ผู ้

ประกอบ การในอุตสาหกรรมเดียวกนัในดา้นบรรษทัภิบาล รวมถึงการตระหนกัถึงผลกระทบและ

การพฒันากลยุทธ์ครอบคลุมดา้นสิ�งแวดลอ้มสังคมและบรรษทัภิบาล(ESG) เพื�อให้เกิดการพฒันา

อยา่งย ั�งยนืต่อไป  เป็นปีที�  :  ติดต่อกนั 

4. บริษทัฯ ไดรั้บการคดัเลือกเป็นสมาชิกและจดัอนัดบัในดชันีความย ั�งยืน FTSE4Good Index Series 

ในกลุ่ม FTSE4Good Emerging Index จาก FTSE Russell ในระดบัคะแนน H.Y จาก Y หรือเท่ากบั 

O.U  เท่าของคะแนนเฉลี�ยของอุตสาหกรรม 

เกี�ยวกบันโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชั�น  บริษทัฯ ไดรั้บการรับรองกบัทางสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) แลว้ ตั;งแต่วนัที� :O พฤษภาคม :YZ: บริษทัฯ มีการทบทวนนโยบาย

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�นอย่างสมํ�าเสมอทุกปี  กาํหนดให้มีการประเมินความเสี� ยงจากการทุจริต

คอร์รัปชั�นและการให้สินบนที�อาจจะเกิดขึ;นในบริษทัฯ และทบทวน มาตรการจดัการความเสี�ยงที�ใชอ้ยู่

ใหเ้หมาะสมที�จะป้องกนัความเสี�ยงใหอ้ยูใ่นระดบัที�ยอมรับได ้   

นอกจากนี;  บริษัทได้มีการสื� อสารไปยงัพนักงานทุกคนในระดับต่างๆ ให้เข้าใจและให้ความ

ร่วมมือกัน เพื�อจดัการบริหารความเสี� ยงดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยกาํหนดหน้าที�ความ

รับผิดชอบและแนวทางการปฏิบติัไว ้เพื�อเป็นการป้องกนัมิให้เกิดความกงัขาในเรื�อง ความซื�อสัตยสุ์จริต

ของพนกังานและของบริษทัฯ ซึ� งบริษทัฯ จดัให้มีช่องทางรับขอ้ร้องเรียนและมีกระบวนการตอบสนอง 

ที�รวดเร็ว โดยมุ่งหวงัวา่พนกังานทุกคนจะร่วมกนัสอดส่องดูแลในกรณีที�มีขอ้สงสัยหรือพบพฤติกรรมที�

ไม่เหมาะสมและขดัต่อนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�นและจรรณยาบรรณที�ดีของบริษทัฯ โดย

บริษทั จะรับฟังทุกขอ้ร้องเรียนอยา่งเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ และใหค้วามเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 
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บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 
332/1  ถนนจรัญสนิทวงศ ์ แขวงบางพลดั  เขตบางพลดั  กรุงเทพมหานคร  10700  โทร. 02-4838888 

 

ประธานฯ กล่าววา่ หากท่านผูถื้อหุน้ใดตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพิ�มเติม หรือตอ้งการใหบ้ริษทัฯชี;แจงใน

ประเด็นที�เกี�ยวขอ้งในวาระนี;  ขอใหส้อบถามผา่นกระดาษคาํถามที�จดัเตรียมไว ้ โดยขอใหร้ะบุ

ชื�อ-นามสกุล มาในกระดาษคาํถามดว้ย 
 

ประธานฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเกี�ยวกบัวาระที�  :  หรือไม่   
 

เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอผา่นไปวาระถดัไป 
 

หมายเหตุ   วาระนี; เป็นวาระเพื�อทราบ  ผูถื้อหุน้จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง 
 

วาระที-  2 พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี สําหรับรอบปีบัญชีสิBนสุดวนัที- 20 ธันวาคม &'*2 

ประธานฯ  สําหรับรายละเอียดในระเบียบวาระนี;  ได้มอบหมายให้ คุณสุรัตน์  ฉายาวรเดช  รองกรรมการ

ผูจ้ดัการ  เป็นผูชี้;แจงรายละเอียดในวาระนี;  

คุณสุรัตน์      ไดชี้;แจงต่อที�ประชุมวา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. :YHY (รวมที�มีการแกไ้ข 

เพิ�มเติม) มาตรา OO:  และขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ YY กาํหนดให้บริษทัฯ ตอ้งจดัทาํรายงานผลการ

ดาํเนินงานประจาํปี และจดัทาํงบดุล และบญัชีกาํไรขาดทุนเพื�อนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อ

พิจารณาอนุมติั สําหรับงบการเงินประจาํปี สิ;นสุด วนัที� HO ธนัวาคม :YZH ซึ� งผา่นการรับรองจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม และ

งบการเงินเฉพาะของบริษทัโดยถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และผา่นการอนุมติัของคณะกรรมการบริษทัแลว้  ตามที�แสดงไวใ้นรายงานประจาํปี ของ

บริษทัฯ หนา้ที� OH>  ถึง  :Y?  จึงขอนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนุมติั 

 

ประธานฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเกี�ยวกบัวาระที�  H  หรือไม่   

เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระนี;  
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บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 
332/1  ถนนจรัญสนิทวงศ ์ แขวงบางพลดั  เขตบางพลดั  กรุงเทพมหานคร  10700  โทร. 02-4838888 

 

มติที-ประชุม    ที�ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติังบการเงินประจาํปี สาํหรับรอบปีบญัชีสิ;นสุดวนัที�  HO ธนัวาคม  

              :YZH  ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดงันี;   

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 1,837,833,136 99.9990 

ไม่เห็นดว้ย 19,112 0.0010 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 1,837,852,248 100.00 
หมายเหตุ  :  ในวาระนี; มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึ;น   

จาํนวน  2   ราย   คิดเป็นจาํนวนหุน้   102  หุน้ 

รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมทั;งสิ;น  1,480  ราย   คิดเป็น  1,837,852,248 หุน้ 
 

วาระที- + พจิารณาอนุมัติและจัดสรรกาํไรของบริษัท และการจ่ายเงินปันผล ประจําปี  &'*2 
ประธานฯ  สําหรับรายละเอียดในระเบียบวาระนี;  ได้มอบหมายให้ คุณสุรัตน์  ฉายาวรเดช  รองกรรมการ

ผูจ้ดัการ  เป็นผูชี้;แจงรายละเอียดในวาระนี;  

คุณสุรัตน์      ไดชี้;แจงต่อที�ประชุมวา่  จากผลการดาํเนินงานในรอบปีบญัชี สิ;นสุดวนัที�  HO  ธนัวาคม  :YZH   

บริษทัมีกาํไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน  5,224,347,586 บาท และมีทุนสํารองตาม

กฎหมาย จาํนวน :O:,???,??? บาท คิดเป็นจาํนวนร้อยละ O? ของทุนจดทะเบียนตามกฎหมาย 

และคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที�ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นเพื�ออนุมัติจ่ายเงินปันผล

ประจาํปีสําหรับผลการดาํเนินงานตั;งแต่วนัที�  O มกราคม ถึงวนัที� HO ธันวาคม :YZH ในอตัรา  

?.HI บาทต่อหุ้น สําหรับผู ้ถือหุ้นจํานวน  2,120,000,000 หุ้น   รวมเป็นเงินปันผลทั; งสิ; น 

784,400,000  บาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 15.01 ของกาํไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการปี :YZH   
 

บริษทัฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่เกิน 50 % ของกาํไรสุทธิหลกัการหกัภาษีเงิน

ไดนิ้ติบุคคลและการจดัสรรทุนสํารองตามกฎหมาย จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ ใน

แต่ละปี   โดยกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล  ในวนัที� 30  เมษายน  2564  และ

กาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที�  OI  พฤษภาคม  2564 
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บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 
332/1  ถนนจรัญสนิทวงศ ์ แขวงบางพลดั  เขตบางพลดั  กรุงเทพมหานคร  10700  โทร. 02-4838888 

 

ประธานฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเกี�ยวกบัวาระที�  U  หรือไม่   
 

เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระนี;  
 

มติที-ประชุม    ที�ประชุมผูถื้อหุน้มีมติออนุมติัการจดัสรรกาํไรของบริษทัและการจ่ายเงินปันผลประจาํปี :YZH   

ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดงันี;   

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 1,837,852,248 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 1,837,852,248 100.00 
 
วาระที-  '       พจิารณาอนุมัติแต่งตัBงกรรมการที-ออกจากตําแหน่งตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอกี 

วาระหนึ-ง  
ประธานฯ  สําหรับรายละเอียดในระเบียบวาระนี;  ได้มอบหมายให้ คุณศกัดิR ชัย  ที�ปรึกษากฎหมาย และ 

เลขานุการที�ประชุม  เป็นผูชี้;แจงรายละเอียดในวาระนี;  

คุณศักดิFชัย    ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ O> ระบุวา่  ในการประชุมประจาํปีทุกครั; ง กรรมการจะตอ้งออกจาก

ตาํแหน่งอย่างน้อย O ใน H  ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ไดก้็ให้ออกโดย 

จําน วนใกล้เคียงที� สุ ดกับ  O ใน  H    ซึ� งในการป ระชุม ส ามัญ ผู ้ถือหุ้น ป ระจําปี  :YZU นี;   

มีกรรมการ  บริษทัที�ครบกาํหนดตามวาระ จาํนวน  H ท่าน ดงันี;   

1. นางกองแกว้    เปี� ยมดว้ยธรรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ   

/กรรมการบรรษทัภิบาล   และกรรมการอิสระ  

2. นางนงนุช        ดาวาสุวรรณ  กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหาร 

ความเสี�ยง และ กรรมการอิสระ  

3. ดร.ศึกษิต        เพชรอาํไพ  กรรมการ / กรรมการบรรษทัภิบาล  

และ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
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บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 
332/1  ถนนจรัญสนิทวงศ ์ แขวงบางพลดั  เขตบางพลดั  กรุงเทพมหานคร  10700  โทร. 02-4838888 

 
บริษทัฯได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระ  และเสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการ

พิจารณาเลือกตั;งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาฯเป็นการล่วงหน้า ตั; งแต่เดือนพฤศจิกายน :YZH – 

มกราคม :YZU  ผา่นเวปไซตข์องบริษทั และบริษทัไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยดว้ยนั;น ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระ  และเสนอชื�อบุคคลเพื�อสรรหาและเลือกตั;งเขา้มาแต่

อยา่งใด  

และเพื�อให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี จึงขอเชิญกรรมการที�ครบวาระตามรายชื�อขา้งตน้  

ซึ� งถือวา่มีส่วนไดส่้วนเสียในวาระนี; ออกจากห้องประชุม จนกวา่การพิจารณาวาระนี; จะแลว้เสร็จ  และกลบัเขา้

หอ้งประชุมอีกครั; งหลงัการประชุมระเบียบวาระนี;แลว้เสร็จ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา   

โดยพิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษทัฯ และคุณสมบติัของกรรมการในดา้นต่างๆ แลว้ มีความเห็นวา่

กรรมการทั; ง  H  ท่าน   เป็นกรรมการที� มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ    ความรู้  ความสามารถ  และมี

ประสบการณ์ในธุรกิจที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินการงานของบริษทั  ช่วยสนบัสนุนคณะกรรมการในการกาํหนด

ทิศทางธุรกิจ และการบริหารงานของบริษทั สามารถที�จะช่วยพฒันาบริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี     จึงเห็นสมควรเสนอ

ให ้ นางกองแกว้   เปี� ยมดว้ยธรรม , นางนงนุช   ดาวาสุวรรณ และ ดร.ศึกษิต   เพชรอาํไพ ไดรั้บการพิจารณาให้

กลบัมาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ�ง 

ประธานฯ กล่าวสอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเกี�ยวกบัวาระที� Y  หรือไม่   
 

เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระนี;  

และเพื�อให้เป็นไปตามแนวทางการกาํกับดูแลกิจการที�ดี  ประธานฯขอให้ที�ประชุมพิจารณา

เลือกตั;งกรรมการ โดยลงคะแนนในบตัรลงคะแนนแยกเป็นรายบุคคล   

มติที-ประชุม    ที�ประชุมมีมติแต่งตั; งกรรมการเป็นรายบุคคล  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจาํนวนเสียง  

ทั;งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  ดงันี;  
 

1. นางกองแกว้    เปี� ยมดว้ยธรรม  (ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ�ง) 

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 1,775,120,089 96.5867 

ไม่เห็นดว้ย 61,932,159 3.3698 

งดออกเสียง 800,000 0.0453 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 1,837,852,248 100.00 
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2. นางนงนุช   ดาวาสุวรรณ  (ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ�ง) 

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 1,837,852,248 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 1,837,852,248 100.00 
 

3. ดร.ศึกษิต     เพชรอาํไพ  (ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ�ง) 

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 1,814,315,838 98.7194 

ไม่เห็นดว้ย 22,634,310 1.2316 

งดออกเสียง 902,100 0.0491 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 1,837,852,248 100.00 
 
วาระที- 6 พจิารณาอนุมัติและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2564 
ประธานฯ   คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดด้าํเนินการสาํรวจค่าตอบแทนกรรมการ และ

กรรมการชุดยอ่ยสาํหรับปี  :YZU  โดยพิจารณาจากความรับผดิชอบ และผลการปฏิบติัหนา้ที�

ของคณะกรรมการบริษทั รวมถึงไดมี้การสาํรวจขอ้มูลเปรียบเทียบอา้งอิงกบับริษทัอื�นที�อยูใ่น

อุตสาหกรรมเดียวกนั  มีขนาดและลกัษณะของธุรกิจที�ใกลเ้คียงกนัพบวา่ ค่าตอบแทนที�จ่ายอยู่

ในอตัราใกลเ้คียงกบัค่าเฉลี�ยโดยรวม คณะกรรมการบริษทัฯไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอ

ใหที้�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี :YZU โดยมีวงเงิน

รวมทั;งสิ;นไม่เกิน  10,000,000 บาท  (สิบลา้นบาท) 
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            จาํนวนเงิน : บาท 

 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
 

ปี  2564 (ปีที-เสนอ) 
**( ค่าตอบแทนรายเดือน ) 

ปี  2563 
( ค่าตอบแทนรายเดือน 

) 
คณะกรรมการบริษัท   

- ประธานกรรมการบริษทั      40,000.- 40,000.- 

- กรรมการ 35,000.- 35,000.- 

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย  **(เบีBยประชุม/ครัBง ) (เบีBยประชุม/ครัBง ) 
คณะกรรมการตรวจสอบ   

- ประธานกรรมการ 27,500.- 27,500.- 

- กรรมการ 20,000.- 20,000.- 

1) คณะกรรมการสรรหา และกาํหนดค่าตอบแทน   &) คณะกรรมการบรรษัทภบิาล   
3) คณะกรรมการบริหารความเสี-ยง 

- ประธานกรรมการ 25,000.- 25,000.- 

- กรรมการ 20,000.- 20,000.- 

เงนิโบนัสประจาํปี  สาํหรับผลการดาํเนินงานในปี 2563  ที�จะจ่ายในปี 2564 

- ประธานกรรมการบริษทั   จาํนวน   810,000  บาท / กรรมการ  คนละ  580,000  บาท 

สิทธิประโยชน์อื-นใด ไม่ม ี ไม่มี 

หมายเหตุ : ** ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี;ยประชุม/ครั; ง จ่ายเท่ากบัปีที�ผา่นมา 

 

ประธานฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเกี�ยวกบัวาระที�  Z  หรือไม่  
 

 เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระนี;  
 

มติที-ประชุม    ที�ประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ : ใน H   ของจาํนวนเสียงทั;งหมด 

ของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง    ตามมาตรา <?   แห่งพระราชบญัญติัมหาชน

จาํกดั พ.ศ. 2535   กาํหนดวา่การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไปตามมติของที�ประชุมผูถื้อ

หุน้ ดงันี;  
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ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 1,784,128,095 97.0768 

ไม่เห็นดว้ย 53,724,153 2.9232 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 1,837,852,248 100.00 
 

วาระที-  L พจิารณาแต่งตัBงผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจําปี 2564 
ประธานฯ  สาํหรับรายละเอียดในระเบียบวาระนี;   ขอมอบหมายให ้คุณศกัดิR ชยั  ที�ปรึกษากฎหมาย และ 

เลขานุการที�ประชุม  เป็นผูชี้; แจงรายละเอียดในวาระนี;  
 

คุณศักดิFชัย คณะกรรมการบริษทัฯ โดยการพิจารณากลั�นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแลว้ 

เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั;งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เคพีเอ็มจี 

ภูมิไชย สอบบญัชี  จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ประจาํปี :YZU (เป็นปีที� 

:)   ซึ� งเป็นสาํนกังานสอบบญัชีที�ไดรั้บการยอมรับทั;งในประเทศและระดบัสากล  มีบุคลากรที�

เพียงพอและมีความรู้ ความสามารถและค่าตอบแทนมีความเหมาะสม 

โดยมีรายชื�อผูส้อบบญัชีที�นาํเสนอให้ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมติั ดงัมีรายนาม 

ดงันี;  

1. นายชาญชัย       สกุลเกดิสิน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6827 และ/หรือ 

(เป็นผูล้งลายมือชื�อในงบการเงินของบริษทั และบริษทัย่อย ในไตรมาส 1/2563 และ

ไตรมาสที�  2/2563) 

2. นายโชคชัย        งามวุฒิกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9728 และ/หรือ 

(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื�อในงบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย) 

3. นางสาวสุรีรัตน์    ทองอรุณแสง     ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4409 และ/หรือ  

(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื�อในงบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย) 

4. นางสาวอรวรรณ  ชุณหกจิไพศาล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  6105 

(เป็นผูล้งลายมือชื�อในงบการเงินของบริษทั และบริษทัย่อย ในไตรมาส  3/2563 และ

ไตรมาสที�  4/2563) 
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โดยผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ�งมีอาํนาจในการลงนามรับรองการตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่อ

งบการเงินของบริษทั และบริษทัย่อยได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนจาํนวน 4,330,000 บาทต่อปี  โดยไม่รวม

ค่าใชจ่้ายอื�นๆ   
 

ประธานฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเกี�ยวกบัวาระที�  I  หรือไม่   
 

เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระนี;  
 

มติที-ประชุม    อนุมติัการแต่งตั;งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั  เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี  จาํกดั  และกาํหนด

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจาํปี 2564 จาํนวน 4,330,000  บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใชจ่้าย

อื�นๆ   ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัที�ได้พิจารณา

กลั�นกรองอยา่งเหมาะสม  ซึ� งที�ประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อ

หุน้ที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดงันี;  
 

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 1,837,852,248 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 1,837,852,248 100.00 
 
วาระที-  8 พจิารณาการเพิ-มวงเงินออก และเสนอขายหุ้นกู้  
ประธานฯ   สําหรับรายละเอียดในระเบียบวาระนี;  ขอมอบหมายให้ คุณศกัดิR ชัย  ที�ปรึกษากฎหมาย และ 

เลขานุการที�ประชุม  เป็นผูชี้;แจงรายละเอียดในวาระนี;  

คุณศักดิFชัย กล่าววา่ เพื�อรองรับการขยายตวัของธุรกิจและเพิ�มสภาพคล่องทางการเงิน   คณะกรรมการบริษทั

มีความเห็นวา่ การจดัหาเงินทุนโดยการออกหุ้นกูเ้ป็นอีกทางเลือกหนึ� งที�มีความคล่องตวัในการ

ดาํเนินการสามารถกาํหนดจาํนวนเงินทุนให้สอดคลอ้งกบัการใชเ้งินของบริษทั     จึงเห็นสมควร

ให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมติัการเพิ�มวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู ้จาํนวน OY,??? ลา้นบาท จาก

เดิมไม่เกิน Z?,??? ลา้นบาท เป็นไม่เกิน IY,??? ลา้นบาท หรือเทียบเท่าโดยจะออกและเสนอขาย

เพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกนั หรือหลายคราวก็ได้ และบริษทัสามารถออกหุ้นกู้

เพิ�มเติมได้ในกรณีที�มีการไถ่ถอนหรือซื;อคืนหุ้นกู้ที�ออกไปแล้วภายในวงเงินดังกล่าวข้างต้น  
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(Revolving Basis)  โดยมีอายุหุ้นกู้  ไม่เกิน  Y  ปี  เมื�อรวมวงเงินเดิมที�ได้รับการอนุมัติผ่านที�

ประชุมผูถื้อหุน้(รวมวงเงินปี :YZ? - :YZU) จะมีวงเงินรวมไม่เกิน IY,??? ลา้นบาท 
 

ประเภทของหุน้กู ้ หุน้กูมี้ประกนั หรือ หุน้กูไ้ม่มีประกนั หรือ หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ หรือ หุน้กูร้ะยะสั;น 

ชนิดระบุชื�อผูถื้อหรือไม่ระบุชื�อผูถื้อ มีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูท้ ั;งนี; ขึ;นอยูก่บัความ

เหมาะสมของภาวะตลาดและปัจจยัอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งในขณะที�ออกและเสนอขายหุ้นกู้

ในแต่ละครั; ง 

วงเงิน วงเงินรวมไม่เกิน  IY,??? ลา้นบาท (เจ็ดหมื�นห้าพนัลา้นบาท) หรือเทียบเท่าโดยจะ

ออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกนั หรือหลายคราวก็ได ้

และบริษัทสามารถออกหุ้นกู้เพิ�มเติมได้ในกรณีที�มีการไถ่ถอนหรือซื;อคืนหุ้นกู้ที�

ออกไปแลว้ภายในวงเงินดงักล่าวขา้งตน้  (Revolving Basis) 

สกุลเงิน   สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศในจาํนวนเทียบเท่า 

อตัราดอกเบี;ย  ขึ;นอยูก่บัภาวะตลาดในขณะที�ออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครั; ง 

อายหุุน้กู ้  ไม่เกิน  Y  ปี 

การเสนอขาย สามารถเสนอขายหุน้กูชุ้ดเดียว และ/หรือ หลายชุด ในคราวเดียว และ/หรือ หลาย

คราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลกัษณะหมุนเวยีน  (Revolving Basis) 

โดยจะทาํการเสนอขายหุน้กูด้งักล่าวในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ให้แก่ผู ้

ลงทุนทั�วไป และ/หรือ ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผูล้งทุนสถาบนัใน

ประเทศ และ/หรือ ผูล้งทุนสถาบนัในต่างประเทศ และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่  

ตามหลกัเกณฑ ์ที�กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและกฎระเบียบอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ซึ� งมีผลใช้

บงัคบัในขณะที�ออกและเสนอขายหุน้กูน้ั;นๆ  

เงื�อนไขอื�นๆ ขึ;นอยูก่บัภาวะตลาดในขณะที�ออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครั; ง และปัจจยัอื�นๆ ที�

เกี�ยวขอ้ง 

อีกทั;งขออนุมติัใหม้อบอาํนาจให ้ คณะกรรมการบริษทัเป็นผูก้าํหนดเงื�อนไขอื�นๆ ในการออกและ

เสนอขายหุน้กู ้ เช่น ชนิด จาํนวนหุน้กูที้�ออกในแต่ละคราว อาย ุ วธีิการจดัสรร วธีิการเสนอขาย มูลค่าที�ตราไว ้

ราคาขายต่อหน่วย อตัราดอกเบี;ย เป็นตน้ รวมทั;งมีการมอบอาํนาจใหบุ้คคลหนึ�งบุคคลใดเขา้เจรจาตกลง ลงนาม

ในสัญญาเอกสารต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั;ง ดาํเนินการต่างๆ อนัจาํเป็นและสมควรอนัเกี�ยวกบัหุน้กู ้รวมทั;งให้มี

อาํนาจในการมอบหมายให้บุคคลอื�นดาํเนินการดงักล่าวแทนได ้
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ประธานฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเกี�ยวกบัวาระที�  >  หรือไม่   

ซึ� งมีผูถื้อหุน้มีคาํถาม และมีขอ้คิดเห็น ดงันี;  

� คุณฮั;งใช ้  อคัควสักุล  :  (ผูถื้อหุน้รับมอบฉนัทะ) สอบถาม ดงันี;  

1. หุน้กูข้องบริษทั ไดรั้บการจดัอนัดบัเรตติ;งเท่าใด 

2. สอบถามอตัราดอกเบี;ยของหุน้กูที้�ขออนุมติัในปี :YZU 

3. เหตุใดในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปี :YZU นี;  จึงขออนุมติัการเพิ�มวงเงิน ออกและเสนอขาย

หุน้กูอี้ก 

4. การขออนุมติัเพิ�มวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นครั; งนี;  มีขอ้แตกต่างจากครั; งก่อนอย่างไร 

เหตุใดจึงไม่ขออนุมติัในคราวเดียว 

� คุณกฤษดา   คุรุจิตโกศล : ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายการคลงั เรียนชี;แจง ดงันี;  

1. หุน้กูข้องบริษทัไดรั้บการจดัอนัดบัที� BBB+ 

2. อตัราดอกเบี;ยของหุน้กู ้ประมาณ H.:% 

3. เพื�อรองรับการเติบโตของพอร์ตสินเชื�อของบริษัทฯ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ

ดาํเนินธุรกิจ ซึ� งบริษทัฯวางแผนการเติบโต  :?-:Y%  ต่อจากปีที�ผา่นมา   

4. จากการที�บริษทัฯเติบโตอย่างต่อเนื�องทุกปี จึงตอ้งมีการขอเพิ�มวงเงินอนุมติัในการเสนอขาย

หุ้นกูเ้รื�อยมาตั;งแต่ปี :YZ? ถึงปัจจุบนั โดยบริษทัฯมีการขออนุมติัวงเงินเพิ�มขึ;นทุกปี เพื�อให้สอดคลอ้ง

และรองรับการเติบโตของธุรกิจ ทั;งนี; วงเงินที�ขอเพิ�มอีก OY,??? ลา้นบาทเพื�อรองรับการเติบโตของปี 

:YZU ที�ทางบริษทัวางเป้าหมายไวที้�ประมาณ :?-:Y%  

� คุณชูชาติ เพช็รอาํไพ :  ประธานกรรมการบริษทั เรียนชี;แจง เพิ�มเติม ดงันี;  

การขออนุมติัเสนอขายและออกหุ้นกูน้ั;น เป็นการขอเพิ�มกรอบเงินที�ขออนุมติัโดยอา้งอิงจาก

การใชเ้งินตามจริง ซึ� งกรอบวงเงินเดิมที�ขออนุมติั คือ Z?,??? ลา้นบาท ซึ� งไม่เพียงพอ เนื�องจากบริษทัฯ

มีการขยายธุรกิจ อีกประมาณ OY,??? ลา้นบาท เพราะฉะนั;นจึงตอ้งขออนุมติักรอบวงเงินเพิ�มจากวงเงิน

เดิมอีก OY,??? ลา้นบาท เป็น IY,??? ลา้นบาท เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการใช้เงินจริง และเนื�องจากในปี 

:YZU นี;    บริษทัมีการขยายธุรกิจ จึงตอ้งขออนุมติัจากผูถื้อหุน้อีกครั; ง 
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ประธานฯ เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระนี;  
 

มติที-ประชุม    ที�ประชุมมีมติอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู ้ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสี�  (H/U) 

ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี;   
 

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 1,831,526,890 99.6558 

ไม่เห็นดว้ย 6,325,358 0.3442 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 1,837,852,248 100.00 
 
วาระที-  N พจิารณาเรื-องอื-นๆ 

     ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นที�มีความประสงค์จะสอบถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็น หรือเสนอ

เรื�องอื�นใดเพื�อพิจารณา ในวาระนี;     

ซึ� งมีผูถื้อหุน้มีคาํถาม และมีขอ้คิดเห็น ดงันี;  

� คุณชชั   นครชยั  :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถาม ดงันี;  

เนื�องจากลูกคา้ของบริษทัฯ <?% เป็นเกษตรกร หากเกิดภยัแลง้ หรือราคาสินคา้เกษตรตกตํ�า อาจ

ส่งผลทาํใหเ้กิดหนี; เสีย หรือ NPL เพิ�มขึ;นได ้บริษทัมีการวางแผนอยา่งไรในการรับมือกบัความเสี�ยงนี;  

� คุณชูชาติ  เพช็รอาํไพ  :  ประธานกรรมการบริหาร เรียนชี;แจง ดงันี;  

ลูกคา้ของบริษทัฯส่วนมากเป็นเกษตรกรและประกอบอาชีพเกษตรกรรมมามากกว่า H? ปี 

บริษทัรับมือปัญหาของเกษตรมาโดยตลอด เช่น ภยัแลง้, นํ;าท่วม หรือ ราคาพืชผลตกตํ�า คือ สิ�งที�บริษทั

เผชิญมาตลอด ซึ� งก็จะเกิดขึ;นในบางพื;นที�เท่านั;น และรัฐบาลไดใ้ห้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด เช่น  

ให้เงินช่วยเหลือ เมื�อเกิดปัญหาภยัแล้งขึ; นมา ชาวบ้านก็จะเปลี�ยนอาชีพ เช่น ก่อสร้าง หรือยา้ยไป

ทาํงานในเมือง ทาํให้มีรายไดแ้ละสามารถผา่นสถานการณ์นี; ไปได ้  ซึ� งกระผมไดค้าดการณ์ไวต้ั;งแต่

เมื�อปีก่อนหน้านี; วา่ ในปีนี; จะไม่ประสบปัญหานํ; าท่วม เมื�อเทียบไดจ้ากปริมาณนํ; าในเขื�อนมากกวา่ปีที�

แลว้ และภยัแลง้ ก็มีหน่วยงานจากรัฐบาลมาคอยช่วยเหลือตลอด จึงไม่ก่อใหเ้กิดหนี; เสียเพิ�มขึ;น 
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� คุณนิวฒัน์   พรชยัวรกุล : (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถาม ดงันี;  

1. ในปี :YZH ยอดปล่อยสินเชื�อต่อสาขาลดลง การตั;งเป้าขยายสาขาจะมีผลกระทบต่อยอดปล่อย

เพิ�มของแต่ละสาขาหรือไม่ 

2. บริษัทมีความกังวลเรื� องคู่แข่งหรือไม่ เนื�องจากคู่แข่งมีการลงทุนในด้านของเทคโนโลยี

สารสนเทศค่อนขา้งมาก บริษทัฯมีแผนรับมืออยา่งไร 

3. ผูบ้ริหารของบริษทัเล็งเห็นวา่บริษทัฯมีความจาํเป็นที�จะตอ้งลงทุนในดา้นเทคโนโลยีสารเทศ

หรือไม่ อยา่งไร 

4. การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควดิ -O< ระลอก H ส่งผลกระทบต่อบริษทัอยา่งไร 

� คุณชูชาติ   เพช็รอาํไพ  :  ประธานกรรมการบริหาร เรียนชี;แจง ดงันี;  

1. บริษทัฯกาํหนดแผนการเปิดสาขาทุกปี ปีละ Z?? สาขา การที�ยอดปล่อยสินเชื;อมีการลดลงบา้ง

แต่จะไม่มีผลกระทบ เนื�องจากบริษทัฯเปิดสาขาใหญ่ในเมืองครอบคลุมทั�วทุกพื;นที� และปัจจุบนัก็เปิด

สาขาตามตาํบลต่างๆ เพราะฉะนั;นลูกหนี; ต่อสาขาก็จะเล็กลงเรื�อยๆ แต่มีขอ้ดี คือ เป็นการรักษาพื;นที�

ของบริษทัฯเอาไว ้

2. เรื�องคู่แข่ง บริษทัฯไม่มีความกงัวลใจ เนื�องจากเป็นคู่แข่งในธุรกิจนี;มานาน และแข่งกนักนัอยู่

แลว้ ในมุมที�ไม่แข่งกนักนัก็มี และคู่แข่งก็จะมีความชาํนาญในการปล่อยสินเชื�อรถยนต ์และรถบรรทุก 

จึงไม่มีความกงัวลแต่อยา่งใด 

3. บริษทัฯมีการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื�อง เช่น การชาํระผา่นช่องทาง

ดิจิตอล ซึ� งปัจจุบนัลูกคา้สามารถชาํระค่างวดผ่านมือถือได ้เพียงแค่โหลดแอพพลิเคชั�นชองบริษทั ก็

สามารถชาํระไดโ้ดยการโอนเงินผ่านระบบโดยที�ลูกคา้ไม่ตอ้งไปชาํระที� เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือใน

หา้งสรรพสินคา้  และบริษทัฯก็มีการพฒันาระบบใหท้นัต่อยคุสมยัและเหตุการณ์ปัจจุบนัต่อเนื�อง 

4. ในช่วงไตรมาสแรก :YZU ที�ผา่นมา การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-O< ไม่ไดมี้ผลกระทบต่อ

บริษทั แต่ในไตรมาส :/:YZU นั;น ก็มีผลกระทบต่อการดาํเนินการบา้ง แต่บริษทัฯมีประสบการณ์ใน

การรับมือและป้องกนัการแพร่ระบาด และมีมาตรการต่างๆในการป้องกนัทั;งในเรื�องของสถานที�สาขา 

และพนักงานเอง มีการใส่หน้ากากอนามยั ใช้เจลล้างมือ และมีแผงกั;นระหว่างลูกคา้กบัพนักงานที�

ให้บริการในสาขา ยอดปล่อยสินเชื�อของไตรมาส :/:YZU มีผลกระทบบา้งเล็กน้อย แต่ ณ ปัจจุบนั ยงั

ไม่มีผลกระทบแต่อยา่งใด 
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บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 
332/1  ถนนจรัญสนิทวงศ ์ แขวงบางพลดั  เขตบางพลดั  กรุงเทพมหานคร  10700  โทร. 02-4838888 

 

� คุณพชร   รัตนเมธาโกศล : (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถาม ดงันี;  

1. สอบถามความคืบหนา้เกี�ยวกบัธุรกิจสินเชื�อเช่าซื;อรถจกัรยานยนต ์มือ O 

2. เพราะเหตุใด ค่าเสื�อมราคาและตดัจาํหน่ายจึงเพิ�มจาก :IY ลา้นบาท เป็น O,OZ<  ลา้นบาท 

3. บริษทัมีนโยบายกาํหนดค่า D/E Ratio ไม่เกินกี�เท่า 

4. บริษทัฯมีความกงัวลอยา่งไรกบัการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควดิ-O< ในครั; งนี;  

� คุณชูชาติ   เพช็รอาํไพ  :  ประธานกรรมการบริหาร เรียนชี;แจง ดงันี;  

1. ธุรกิจสินเชื�อเช่าซื;อรถจกัรยานยนต ์มือ O ของ บริษทั เมืองไทย ลิสซิ�ง จาํกดั (บริษทัยอ่ย) นั;น ก็มี

ลูกคา้เป็นมูลเหตุจูงในการดาํเนินธุรกิจนี;  ซึ� งมีกระแสตอบรับที�ดีมาก และมียอดการปล่อยสินเชื�อ

เพิ�มขึ;นตลอด  เพราะบริษทัมีฐานลูกคา้ที�ดี ซึ� งก็เป็นอีกหนึ�งธุรกิจที�ดีในอนาคต 

2. D/E คือ หนี; สินต่อทุนซึ� งมีธนาคารพาณิชยเ์ป็นผูก้าํกบัซึ� งเป็นผูป้ล่อยกู ้และสามารถกูไ้ดสู้งสุด  

U เท่า ซึ� งบริษทัฯกู้เพียง :.I ซึ� ง D/E สูงก็มีผลต่อการจดัอนัดบัเรตติ;งของบริษทั ซึ� ง ณ ปัจจุบนั 

บริษทัไดรั้บการจดัอนัดบัเรตติ;งที� BBB+ และมีความตอ้งการที�จะปรับเรตติ;งให้สูงขึ;น ซึ� งในการ

ที�จะปรับอนัดับเรตติ;งให้สูงขึ; นได้นั; น ค่า D/E จะต้องตํ�า และทุนจะต้องสูง ซึ� งก็เป็นเหตุผลที� 

บริษทัฯจ่ายปันผลนอ้ย เพื�อเป็นการลดตน้ทุน และตอ้งการปรับอนัดบัเรตติ;งใหสู้งขึ;น 

3. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-O< นั;น บริษทัฯให้ความสําคญั : เรื�อง คือ O. เรื�องธุรกิจ :. 

บุคลากร ในดา้นของธุรกิจบริษทัฯไม่มีความกงัวล และเดินหนา้ในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเนื�อง 

ส่วนในด้านของบุคลากรของบริษัทฯ ในการแพร่ระบาดครั; งแรก ตัวเลขในการติดเชื;อของ

บุคคลากรของบริษทัเท่ากบัศูนย ์แต่ในปี :YZU นี;  การแพร่ระบาดทวีความรุนแรงขึ;น ก็มีความ

กงัวลใจวา่พนกังานของบริษทัจะติดเชื;อโควิด-O< ซึ� งก็ไดรั้บรายงานมาวา่มีพนกังานบางท่านติด

โควิด-O< แต่ไม่มีผลกระทบต่อการทาํงานแต่อย่างใด เมื�อไดรั้บการตรวจแลว้พบเชื;อหรืออยู่ใน

กลุ่มเสี�ยง ก็แยกไปกกัตวัและรักษา  หลงัจากนั;นก็ทาํความสะอาดฆ่าเชื;อสาขา ทางดา้นบุคคลากร

ก็ไม่มีผลกระทบ  เนื�องจากบริษทัฯมีสาขาและมีพนกังานเป็นจาํนวนมาก และมีระบบการจดัการ

ที�ดี  สามารถโยกยา้ยบุคคลภายในได ้ไม่มีความจาํเป็นตอ้งปิดสาขา  
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บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน)
332/1  ถนนจรัญสนิทวงศ ์ แขวงบางพลดั  เขตบางพลดั  กรุงเทพมหานคร  10700  โทร. 02-4838888

� คุณสุรัตน์ ฉายาวรเดช  :  รองกรรมการผูจ้ดัการ เรียนชี;แจงคาํถาม เรื�องค่าเสื�อมราคาและตดัจาํหน่าย

ดงันี;

ในปี :YZH บริษทัฯมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�นํามาใช้ทั; งหมด : ชุด คือ ชุดกลุ่ม

เครื�องมือทางการเงิน เกี�ยวกบัการตั;งสํารองหรือการดอ้ยค่าดา้นเครดิต และการเปิดเผยขอ้มูลต่างๆ ที�

เกี�ยวขอ้งและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที�OZ เรื�องสัญญาเช่า (TFRS16) กาํหนดให้กรณีที�

บริษทัมีการทาํสัญญาเช่าระยะยาว มาตรฐานการบญัชีเดิมให้ลงค่าเช่าเป็นรายจ่ายในแต่ละปี และ

เปิดเผยภาระผูกพนัของสัญญาเช่า สาํหรับปี :YZH นั;น  ค่าเช่าแสดงเฉพาะสัญญาเช่านั;น  เป็นสัญญาเช่า

ที�มีมูลค่าไม่สูง และมีอายุสัญญาไม่เกิน O ปี ตามแนวทางของ TFRS16  สาํหรับสัญญาเช่าที�เขา้เงื�อนไข

บริษทัฯจะบนัทึกเป็นทรัพยสิ์นสิทธิการเช่า และตดัค่าเสื�อมราคาของสิทธิการเช่า    ซึ� งเป็นที�มาของค่า

เสื�อมราคาฯที�สูงขึ;นในปี

ประธานฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือให้เสนอขอ้คิดเห็นอีกหรือไม่

เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอข้อคิดเห็น หรือเสนอเรื�องอื�นใดอีก เลขานุการที�ประชุม กล่าวสรุป

จาํนวนผูถื้อหุน้ที�มาเขา้ร่วมประชุมสามญั ผูถื้อหุน้ประจาํปี  2564  มีรายละเอียด ดงันี;

มาประชุมดว้ยตนเอง 40 ราย คิดเป็นจาํนวนหุน้   1,439,074,378 หุน้

รับมอบฉนัทะ       1,440 ราย คิดเป็นจาํนวนหุน้      398,777,870 หุน้

       รวม         1,480 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 1,837,852,248    หุ้น
คิดเป็น  Q*.*N%   

และเพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี และเพื�อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียง 

บริษทัฯ ขอเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทั;งหมดจากท่านผูถื้อหุ้นทุกท่านที�เขา้ร่วมประชุมในวนันี; โดยท่านสามารถ

ส่งบตัรลงคะแนนเสียงใหก้บัเจา้หนา้ที�ของบริษทัฯ ที�กล่องรับบตัรลงคะแนนบริเวณดา้นหนา้งาน

ประธานฯ  เห็นวา่เป็นเวลาอนัสมควรแลว้  จึงไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ที�ไดส้ละเวลามาร่วมประชุม

และอนุมติัขอ้เสนอของคณะกรรมการบริษทัฯ ในเรื�องต่างๆดว้ยดี และกล่าวปิดประชุมเมื�อเวลา OO.H? น.

                  นางสาวผโลทยั  เตชะมงคลาภิวฒัน์     

ผูจ้ดบนัทึกการประชุม

ลงชื�อ _______________________

         (  อภิชาติ   เพง็ศรีทอง )

               ประธานกรรมการ
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สิ'งที'ส่งมาด้วย H

   
ข้อมูลของผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อเลือกตั)งเป็นกรรมการ

ชื'อ – สกุล พลเรอืเอกอภิชาติ  เพ็งศรทีอง

อายุ 73   ปี

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ

วันแตง่ตั"งครั"งแรก 12  กนัยายน  2555

จาํนวนปีที'ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 9  ปี 3 เดือน

ตาํแหน่งปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการ / ประธานคณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดคา่ตอบแทน

ที'อยูปั่จจุบนั 294/10  หมู ่5 ซอยนวมินทร ์24 (อเุทน 13) ถนนนวมินทร ์แขวงคลองกุ่ม

เขตบงึกุม่  กรุงเทพมหานคร  

วุฒกิารศึกษา
- หลกัสตูรนกัเรยีนนายเรอื โรงเรยีนนายเรอื (รุน่ที� 66)

- หลกัสตูรเสนาธิการทหารเรือ (รุน่ที� 45) โรงเรยีนเสนาธิการทหารเรอื

- หลกัสตูรวิทยาลยัการทพัเรอื (รุน่ที� 28) วิทยาลยัการทพัเรอื

- หลกัสตูรเสนาธิการทหารเรอืออสเตรเลยี เครอืรฐัออสเตรเลยี  ปี พ.ศ.2529

- หลกัสตูรวิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร  รุน่ที� 4515

การอบรมเกี'ยวกับบทบาทหน้าที' และทักษะการเป็นกรรมการ
- หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ที�  82/2010

- หลกัสตูร  Risk Management Program for Corporate Leaders  (RCL 5/2016)

การถอืหุน้ในบริษัทฯ        500,000  หุน้  คิดเป็นรอ้ยละ  0.024  ( ณ วนัที�  31 ธนัวาคม  2564 )

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื'น         

2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. เจเคเอ็น  โกลบอล มีเดยี 

2557 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. ที เอ ซี คอนซูเมอร ์

2553 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. เอส แอนด ์เจ อินเตอรเ์นชั�นแนล

ตาํแหน่งในกิจการอื'น ที'ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน -  ไมม่ีการดาํรงตาํแหนง่ –

ตาํแหน่งในกิจการอื'นที'อาจจะทาํให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บริษัท      -  ไมม่ีการดาํรงตาํแหนง่ –

ข้อพพิาททางกฎหมาย   - ไมม่ี  -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564
- ประชมุคระกรรมการบรษัิท จาํนวน 8/8 ครั#ง

- ประชมุกรรมการอิสระ จาํนวน 1/1 ครั#ง

- ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน จาํนวน 3/3 ครั#ง
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สิ'งที'ส่งมาด้วย H

ข้อมูลของผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อเลือกตั)งเป็นกรรมการ

ชื'อ – สกุล นายชชูาติ   เพ็ชรอาํไพ

อายุ 68   ปี

ประเภทกรรมการ กรรมการ

วันแตง่ตั"งครั"งแรก 12  กนัยายน  2555

จาํนวนปีที'ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ   9  ปี   3  เดือน

ตาํแหน่งปัจจุบนั กรรมการ /  ประธานกรรมการบรหิาร  / กรรมการบรหิารความเสี�ยง  

ที'อยูปั่จจุบนั 13  ซอยจรญัสนิทวงศ ์83/1  แขวงบางออ้  เขตบางพลดั  กรุงเทพมหานคร

วุฒกิารศึกษา   ปรญิญาโท  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์,เศรษฐศาสตรธ์ุรกิจ (MBE) , 2543

  ปรญิญาโท  มหาวิทยาลยันเรศวร ,บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) , 2541

  ปรญิญาโท  OKLAHOMA CITY UNIVERSITY , USA. , FINANCE, 2533

การอบรมเกี'ยวกับบทบาทหน้าที' และทักษะการเป็นกรรมการ

- หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ที�  SET/2012

- หลกัสตูร  Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 5/2016)

การถอืหุน้ในบริษัทฯ    710,056,400  หุน้  คิดเป็นรอ้ยละ  33.49  ( ณ วนัที�  ��  ธนัวาคม  Y��� )

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื'น         - ไมม่ีการดาํรงตาํแหนง่  -

ตาํแหน่งในกิจการอื'น ที'ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน

2560- ปัจจบุนั กรรมการ / รองประธานกรรมการ   บรษัิท นายณ ์เอสเตท จาํกดั

ตาํแหน่งในกิจการอื'นที'อาจจะทาํให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บริษัท      -  ไมม่ีการดาํรงตาํแหนง่ –

ข้อพพิาททางกฎหมาย - ไมม่ี  -

การเข้าร่วมประชุมในปี LMNO

- ประชมุคณะกรรมการบรษัิท จาํนวน  8/8 ครั#ง

- ประชมุกรรมการบรหิารความเสี�ยง จาํนวน 2/2 ครั#ง
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เงื'อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัตใินการเข้าร่วมประชุม

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง :

� ผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทย โปรดแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ

� ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดา้ว โปรดแสดงใบสาํคัญประจาํตัวคนต่างดา้ว หรือหนั งสือเดินทาง หรือ

เอกสารที�ใชแ้ทนหนงัสือเดนิทาง

� กรณีมีการแกไ้ขชื�อ-ชื�อสกลุ ตอ้งแสดงหลกัฐานรบัรองการเปลี�ยนแปลงดงักล่าว

2. กรณีมอบฉันทะ
� ผูถื้อหุน้ที�มอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนนตาม

แบบหนงัสือมอบฉนัทะที�แนบมาพรอ้มนี#

� ผูม้อบฉันทะอาจแสดงความประสงคที์�จะออกเสียงลงคะแนนแยกไดใ้นแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นดว้ย ไม่เห็น

ดว้ย หรืองดออกเสียง โดยกาํหนดไวใ้นหนังสือมอบฉันทะเพื�อใหผู้้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความ

ประสงคข์องผูม้อบฉนัทะ

� ใหผู้ร้บัมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไวต้่อประธานที�ประชุมหรือบุคคลที�ไดร้บัมอบหมายจากประธานก่อนเวลา

ประชุม โดยกรอกขอ้มลูและลงลายมือชื�อใหค้รบถว้น        หากมีการแกไ้ข หรือขีดลบขอ้ความที�สาํคญั ผูม้อบฉันทะ

ตอ้งลงนามกาํกบัไวท้กุแหง่ หนงัสือมอบฉนัทะตอ้งตดิอากรแสตมป์  YZ  บาท

เอกสารที'ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ
� หนงัสือมอบฉันทะที�ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งชดัเจนและครบถว้นแลว้ทกุรายการ พรอ้มลงลายมือชื�อของผูม้อบฉนัทะและ

ผูร้บัมอบฉนัทะ

� กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย : สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการของผู้

มอบฉนัทะ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ

� กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดา้ว: ใบสาํคัญประจาํตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือ

เอกสารที�ใชแ้ทนหนงัสือเดนิทาง พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ

� กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิตบิคุคล:

- นิตบิคุคลสญัชาตไิทย : สาํเนาหนงัสือรบัรองของกระทรวงพาณิชย ์ หรือหน่วยงานที�มีอาํนาจรบัรองที�ไดอ้อกใหไ้ม่

เกิน 6 เดือน ซึ�งรบัรองความถกูตอ้งโดยบคุคลผูมี้อาํนาจลงลายมือชื�อของนิตบิคุคลนั#นๆ สาํเนาบตัรประจาํตวั

ประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการของกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบคุคล ซึ�งรบัรองความถกูตอ้งโดย

กรรมการดงักล่าว

- นิตบิคุคลสญัชาตติ่างดา้ว : สาํเนาหนงัสือสาํคญัการจดัตั#งบรษิัท (Certificate of Incorporation) หรือสาํเนา

หนงัสือรบัรองนิตบิคุคล (Affidavit) โดยมีหน่วยงานที�มีอาํนาจรบัรองหรือโนตารีพบัลิค (Notary Public) ที�ได้

ออกใหไ้ม่เกิน 1  ปี

� กรณีผูถื้อหุน้ที�เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตั#งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้

และมอบให ้Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ตอ้งส่งหลกัฐานดงัตอ่ไปนี#เพิ�มเตมิ

- หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ที�เป็นผูล้งทนุต่างประเทศให ้ Custodian เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบ

ฉนัทะแทน

- หนงัสือยืนยนัว่า Custodian ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจ Custodian 
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ทั#งนี # เอกสารที�มิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้ถื้อหุน้

หรือผูแ้ทนนิตบิคุคลนั#นรบัรองความถกูตอ้งของคาํแปล

� ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ถา้ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง ผูถื้อหุน้อาจเลือก

มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบคุคลหนึ�งตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้เป็นผูร้บัมอบฉนัทะ หรือเลือกมอบฉนัทะใหก้รรมการ

อิสระของบรษิัทเป็นผูอ้อกเสียงลงคะแนนแทนได ้ตามรายชื�อดงัตอ่ไปนี#

นายสุชาต ิ  ศภุพยคัฆ ์ ( กรรมการอิสระ)

332/1  ถนนจรญัสนิทวงศ ์ แขวงบางพลดั   เขตบางพลดั  กรุงเทพมหานคร  10700

� ผูถื้อหุน้ที�ประสงคใ์หก้รรมการอิสระของบรษิัทเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ โปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะที�ไดจ้ดัทาํขึ #น และลง

นามครบถว้นตามหลกัเกณฑที์�กล่าวขา้งตน้ ไปยงัเลขานกุารบรษิัท พรอ้มเอกสารตา่ง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งโดยส่งไปยงับรษิัท

ก่อนวนัที� 11 เมษายน  2565

� ผูร้บัมอบฉันทะที�ประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชมุ จะตอ้งแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน/บตัรประจาํตวัขา้ราชการ /หนงัสือ

เดนิทาง (สาํหรบัชาวตา่งประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะเพื�อลงทะเบียน

3. กรณีผู้ถอืหุ้นถงึแก่กรรม : ใหผู้จ้ดัการมรดกเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองหรือมอบฉนัทะใหผู้อื้�นเขา้ร่วมประชมุแทน โดย

จะตอ้งมีเอกสารคาํสั�งศาลแตง่ตั#งใหเ้ป็นผูจ้ดัการมรดก ซึ�งลงนามรบัรองโดยผูมี้อาํนาจ อายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชมุ

มาแสดงเพิ�มเตมิดว้ย

4. กรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้เยาว์ : ใหบ้ดิา-มารดา หรือผูป้กครองตามกฎหมายเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองหรือมอบฉนัทะใหผู้อื้�น

เขา้รว่มประชมุแทน โดยจะตอ้งนาํสาํเนาทะเบียนบา้นของผูถื้อหุน้ที�เป็นผูเ้ยาวม์าแสดงเพิ�มเตมิดว้ย

5. กรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ : ใหผู้อ้นบุาลหรือผูพ้ิทกัษเ์ขา้รว่มประชมุดว้ย

ตนเองหรือมอบฉนัทะใหผู้อื้�นเขา้รว่มประชมุแทน  โดยจะตอ้งมีเอกสารคาํสั�งศาลแตง่ตั#งใหเ้ป็นผูอ้นบุาลหรือผูพ้ิทกัษ ์ ซึ�ง

ลงนามรบัรองโดยมีผูมี้อาํนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชมุมาแสดงเพิ�มเตมิดว้ย

การลงทะเบียน

เจา้หนา้ที�บรษิัทจะเปิดรบัลงทะเบียนตั#งแตเ่วลา 08.30  น. เป็นตน้ไป

การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาํโดยเปิดเผย โดยใหน้บัหุน้หนึ�งหุน้มีเสียงหนึ�งเสียงและมตขิองที�ประชุมผูถื้อหุน้นั#น ให้

ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี#

- ในกรณีปกต ิ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง

เทา่กนั ใหป้ระธานในที�ประชมุออกเสียงเพิ�มขึ #นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี#ขาด

- ในกรณีอื�นซึ�งมีกฎหมาย และ/หรือขอ้บงัคบับรษิัทกาํหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกต ิ ก็ใหด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตามที�

กาํหนดนั#น โดยประธานในที�ประชมุจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ในที�ประชมุรบัทราบก่อนการลงคะแนนในแตล่ะวาระดงักล่าว

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ ผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามที�ผูม้อบฉันทะระบไุวใ้นหนงัสือมอบ

ฉนัทะเท่านั#น

3. ผูถื้อหุน้ที�มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื�องใด หา้มมิใหอ้อกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั#น และประธานในที�ประชุมอาจจะเชิญใหผู้้

ถือหุน้นั#นออกนอกหอ้งประชมุชั�วคราวก็ได้

หมายเหตุ : บรษิัท  เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน)  ขอสงวนสิทธิในการรบัลงทะเบียนสาํหรบัผูที้�นาํเอกสารมาไม่

ครบถว้นหรือลงทะเบียนล่าชา้ ภายหลงัจากการปิดประชมุ
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ข้อมูลของกรรมการที�รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น

ชื'อ – สกุล นายสชุาติ   ศภุพยคัฆ์

อายุ 64 ปี

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ

วันแตง่ตั"งครั"งแรก 17  สงิหาคม  2563

จาํนวนปีที'ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ   1  ปี  4  เดือน  

ตาํแหน่งปัจจุบนั          กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง / กรรมการตรวจสอบ /

กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน

ที'อยูปั่จจุบนั   ��/�� ซอยเจรญิมิตร แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร

วุฒกิารศึกษา   ปรญิญาโท  -   บรหิารธุรกิจ, จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั

  ปรญิญาตร ี -   บญัชีบณัฑิต, มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั

การอบรมเกี'ยวกับบทบาทหน้าที' และทักษะการเป็นกรรมการ
- หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุน่ที� 72/2549

- หลกัสตูร   Audit Committee Program (ACP) รุน่ที� 14/2549

- หลกัสตูร  Director Diploma Examination  รุน่  20/2549,

- หลกัสตูร  Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 24/2021)

การถอืหุน้ในบริษัทฯ    - ไมม่ี –

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื'น
2551 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน  

           บรษัิทโกลบอล  คอนเนคชั�นส ์จาํกดั (มหาชน)

2549 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษัิทโกลบอล คอนเนคชั�นส ์จาํกดั (มหาชน)

ตาํแหน่งในกิจการอื'นที'ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน
2561 – 2563 กรรมการบรหิาร บรษัิท ฟิลอพั จาํกดั

2560 – 2564 ประธานกรรมการตรวจสอบบรษัิท แอดวานซ ์เพาเวอร ์คอนเวอรช์ั�น จาํกดั

2554 – 2558 ผูพ้ิพากษาสมทบ ศาลเยาวชน และครอบครวั จ.ปราจีนบรุี

2557 - 2559 กรรมการบรหิาร บรษัิท ไอทีเอ๊กซ ์คอรป์อเรชั�น จาํกดั

2550 - 2556 ที�ปรกึษาทางการเงิน บรษัิท โรงงานนํ#าตาลทรายขาว เริ�มอดุม จาํกดั

ตาํแหน่งในกิจการอื'นที'อาจทาํให้เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบริษัท         -  ไมม่ีการดาํรงตาํแหนง่ –

ข้อพพิาททางกฎหมาย       - ไมม่ี –
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การเข้าร่วมประชุมในปี 2564
- ประชมุคณะกรรมการบรษัิท จาํนวน 8/8 ครั#ง

- ประชมุกรรมการอิสระ จาํนวน 1/1 ครั#ง

- ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง จาํนวน 2/2 ครั#ง

- ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ จาํนวน 4/4 ครั#ง

- ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน  จาํนวน  1/3 ครั#ง **

การมีส่วนได้เสียพิเศษที'แตกต่างจากกรรมการคนอื'นๆ ในทุกวาระที'เสนอในการประชุมครั"งนี"       -  ไมม่ี –

**หมายเหตุ  :   เขา้รบัตาํแหนง่กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน (แทนตาํแหนง่ที�วา่งลง) 

ตามมติที�ประชมุคณะกรรมการ ครั#งที� 4/2564 เมื�อวนัที� 27 กรกฎาคม 2564
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แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั-วไปซึ-งเป็นแบบที-ง่ายไม่ซับซ้อน)
          ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า

          เรื-องกาํหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที- ') พ.ศ.&''U

เขียนที�.....................................................................

วนัที�................ เดือน.........................................พ.ศ. .............

1.ขา้พเจา้.......................................................................................................................... สญัชาติ....................................

อยูบ่า้นเลขที�....................................... ถนน................................................... ตาํบล/แขวง.............................................................

อาํเภอ/เขต.......................................................... จงัหวดั................................................................ รหสัไปรษณีย.์.........................

:.เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท  เมืองไทย  แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) โดยถือหุน้จาํนวนทั;งสิ;นรวม ............................. หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั........................................เสียง

3.ขอมอบฉนัทะให้

    (1).................................................................................................................. อาย.ุ.........................ปี

อยูบ่า้นเลขที�....................................... ถนน................................................... ตาํบล/แขวง.............................................................

อาํเภอ/เขต............................................................ จงัหวดั.................................................. รหสัไปรษณีย.์................................ หรือ

    (2).................................................................................................................. อาย.ุ.........................ปี

อยูบ่า้นเลขที�....................................... ถนน................................................... ตาํบล/แขวง.............................................................

อาํเภอ/เขต............................................................ จงัหวดั.................................................. รหสัไปรษณีย.์................................ หรือ

    (3).................................................................................................................. อาย.ุ.........................ปี

อยูบ่า้นเลขที�....................................... ถนน................................................... ตาํบล/แขวง.............................................................

อาํเภอ/เขต............................................................ จงัหวดั.................................................. รหสัไปรษณีย.์................................

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผู้ถือ
ประจําปี  2565 ในวันอังคารที-  19  เมษายน  2565  เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุม ปิ- นเกล้า & (ชัBน N) โรงแรมรอยัล  ซิตีB เลขที- 
QUU ถนนบรมราชชนนี แขวงบางกอกน้อย  เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย

กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนั;น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ

ลงชื�อ.............................................................ผูม้อบฉนัทะ

        (..............................................................)

ลงชื�อ.............................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ

                 (    นายสุชาติ   ศุภพยคัฆ์     )

ลงชื�อ.............................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ

        (..............................................................)

หมายเหตุ ผูถื้อหุ้นที�มอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Duty Stamp

20 Baht

ติดอากรแสตมป์

:? บาท

หมายเหต ุ ผูถื้อหุ้นที�มอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
(แบบที-กาํหนดรายการต่างๆที-จะมอบฉันทะที-ละเอยีดชัดเจนตายตวั)

          ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า
       เรื-องกาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที- ') พ.ศ.&''U

เขียนที�.....................................................................

วนัที�................ เดือน.........................................พ.ศ. .............

1.ขา้พเจา้.......................................................................................................................... สญัชาติ....................................

อยูบ่า้นเลขที�....................................... ถนน................................................... ตาํบล/แขวง.............................................................

อาํเภอ/เขต.......................................................... จงัหวดั................................................................ รหสัไปรษณีย.์.........................

:.เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท  เมืองไทย  แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจาํนวนทั;งสิ;นรวม ............................ .หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.............................................เสียง

3.ขอมอบฉนัทะให้

    (1).................................................................................................................. อาย.ุ.........................ปี

อยูบ่า้นเลขที�....................................... ถนน................................................... ตาํบล/แขวง.............................................................

อาํเภอ/เขต............................................................ จงัหวดั.................................................. รหสัไปรษณีย.์................................ หรือ

    (2).................................................................................................................. อาย.ุ.........................ปี

อยูบ่า้นเลขที�....................................... ถนน................................................... ตาํบล/แขวง.............................................................

อาํเภอ/เขต............................................................ จงัหวดั.................................................. รหสัไปรษณีย.์................................ หรือ

    (3).................................................................................................................. อาย.ุ.........................ปี

อยูบ่า้นเลขที�....................................... ถนน................................................... ตาํบล/แขวง.............................................................

อาํเภอ/เขต............................................................ จงัหวดั.................................................. รหสัไปรษณีย.์................................

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผู้ถือ
ประจําปี  2565  ในวันอังคารที-  19  เมษายน  2565  เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุม ปิ- นเกล้า & (ชัBน N) โรงแรมรอยัล  ซิตีB เลขที- 
QUU ถนนบรมราชชนนี แขวงบางกอกน้อย  เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร  หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย

กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนั;น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ

4.  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการเขา้ร่วมประชุมครั; งนี; ดงันี;

วาระที- 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2564 เมื-อวนัที- 20  เมษายน  พ.ศ. 2564
  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร

  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี;

       เห็นดว้ย         ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง

Duty Stamp

20 Baht

ติดอากรแสตมป์

:? บาท
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วาระที- 2  รับทราบผลการดาํเนนิงานของบริษัทในรอบปี  2564 
   วาระนี; เป็นวาระรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทั  จึงไม่ตอ้งมีการลงมติในวาระนี;  
 

วาระที- 3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจาํปี  สําหรับรอบปีบัญชี  สิBนสุด วนัที-  31  ธันวาคม  2564 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี;  

         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

วาระที- 4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกาํไรของบริษัท และการจ่ายเงนิปันผล ประจาํปี  2564 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี;  

         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วาระที- 5  พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัBงกรรมการบริษัทแทนกรรมการที-ต้องออกตามวาระ 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี;  

         การแต่งตั;งกรรมการทั;งชุด 

          เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

         การแต่งตั;งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 ชื�อกรรมการ : พลเรือเอกอภิชาต ิ   เพง็ศรีทอง 

          เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 ชื�อกรรมการ : นายชูชาต ิ    เพช็รอาํไพ 

          เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

วาระที- *  พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจาํปี  2565 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี;  

         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

วาระที- 7 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัBงผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี  2565 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี;  

         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
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วาระที- 8  พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี;  

         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

วาระที-  9   พจิารณาอนุมตัแิก้ไขเพิ-มเตมิวตัถุประสงค์ และแก้ไขเพิ-มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.ของบริษัทฯ 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี;  

         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 
วาระที-  10   พจิารณาเรื-องอื-นๆ (ถ้าม)ี 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี;  

         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

 Y.  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี;ใหถื้อวา่การ

ลงคะแนนเสียงนั;นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 Z.  ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือใน

กรณีที�ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที�มีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงหรือ

เพิ�มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
  

 กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนั;น เวน้แต่กรณีที�ผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ขา้พเจา้ระบุ

ในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 

 

       ลงชื�อ.............................................................ผูม้อบฉนัทะ 

             (..............................................................) 
 

       ลงชื�อ.............................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

                      (      นายสุชาติ   ศุภพยคัฆ ์    ) 

ลงชื�อ.............................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

                   (                                                   ) 

  

หมายเหตุ 
1. ผูถื้อหุ้นที�มอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. วาระเลือกตั;งกรรมการ สามารถเลือกตั;งกรรมการทั;งชุดหรือเลือกตั;งกรรมการเป็นรายบุคคล 
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สิ'งที'ส่งมาด้วย 6

                             แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
(แบบที-ใช้เฉพาะกรณผู้ีถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัBงให้คสัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูและหุ้น)

            ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า
       เรื-องกาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที- ') พ.ศ.&''U

เขียนที�.....................................................................

วนัที�................ เดือน.........................................พ.ศ. .............

1. ขา้พเจา้........................................................................................................................ สญัชาติ...................................

สาํนกังานตั;งอยูเ่ลขที�...................................ถนน............................................... ตาํบล/แขวง.............................................................

อาํเภอ/เขต.......................................................... จงัหวดั................................................................ รหสัไปรษณีย.์.........................

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั...............................................................................................

ซึ�งเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท  เมืองไทย แคปปิตอล  จาํกดั (มหาชน) โดยถือหุน้จาํนวนทั;งสิ;นรวม ........................................... หุน้

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...............................................................เสียง

2.  ขอมอบฉนัทะให้

    (1).................................................................................................................. อาย.ุ.........................ปี

อยูบ่า้นเลขที�....................................... ถนน................................................... ตาํบล/แขวง.............................................................

อาํเภอ/เขต............................................................ จงัหวดั.................................................. รหสัไปรษณีย.์................................ หรือ

    (2).................................................................................................................. อาย.ุ.........................ปี

อยูบ่า้นเลขที�....................................... ถนน................................................... ตาํบล/แขวง.............................................................

อาํเภอ/เขต............................................................ จงัหวดั.................................................. รหสัไปรษณีย.์................................ หรือ

    (3).................................................................................................................. อาย.ุ.........................ปี

อยูบ่า้นเลขที�....................................... ถนน................................................... ตาํบล/แขวง.............................................................

อาํเภอ/เขต............................................................ จงัหวดั.................................................. รหสัไปรษณีย.์................................

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผู้ถือ
ประจําปี  2565  ในวันอังคารที-  19  เมษายน  2565     เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุม ปิ- นเกล้า & (ชัBน N) โรงแรมรอยัล  ซิตีB เลขที- 
QUU ถนนบรมราชชนนี แขวงบางกอกน้อย  เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร  หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย

3.  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในครั; งนี; ดงันี;

มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทั;งหมดที�ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

  มอบฉนัทะบางส่วนคือ

        หุน้สามญั..........................................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน.............................................เสียง

4.  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการเขา้ร่วมประชุมครั; งนี; ดงันี;

วาระที- 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2564  เมื-อวนัที-  20  เมษายน  พ.ศ. 2564
  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร

  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี;

       เห็นดว้ย...................................เสียง    ไม่เห็นดว้ย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง

Duty Stamp

20 Baht

ติดอากรแสตมป์

:? บาท
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วาระที- 2  รับทราบผลการดาํเนนิงานของบริษัทในรอบปี  2564 
   วาระนี; เป็นวาระรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทั  จึงไม่ตอ้งมีการลงมติในวาระนี;  
 

วาระที- 3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจาํปี  สําหรับรอบปีบัญชี  สิBนสุด วนัที-  31  ธันวาคม  2564 
 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี;  

         เห็นดว้ย...................................เสียง    ไม่เห็นดว้ย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 
 

วาระที- 4  พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกาํไรของบริษัท และการจ่ายเงนิปันผล ประจาํปี  2564 
 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี;  

         เห็นดว้ย...................................เสียง    ไม่เห็นดว้ย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 
 

วาระที- 5  พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัBงกรรมการบริษัทแทนกรรมการที-ต้องออกตามวาระ  
 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี;  

  การแต่งตั;งกรรมการทั;งชุด 

         เห็นดว้ย...................................เสียง    ไม่เห็นดว้ย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 

 

  การแต่งตั;งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 ชื�อกรรมการ :  พลเรือเอกอภิชาต ิ  เพง็ศรีทอง 

         เห็นดว้ย...................................เสียง    ไม่เห็นดว้ย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 

 

 ชื�อกรรมการ :  นายชูชาต ิ เพช็รอาํไพ 

         เห็นดว้ย...................................เสียง    ไม่เห็นดว้ย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 

  

วาระที- *  พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจาํปี  2565 
 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี;  

         เห็นดว้ย...................................เสียง    ไม่เห็นดว้ย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 
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วาระที-  7   พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัBงผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี  ประจาํปี  2565 
 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี;  

         เห็นดว้ย...................................เสียง    ไม่เห็นดว้ย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 
 

วาระที-  8   พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี;  

         เห็นดว้ย...................................เสียง    ไม่เห็นดว้ย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 
 
 

วาระที-  9   พจิารณาอนุมตัแิก้ไขเพิ-มเตมิวตัถุประสงค์ และแก้ไขเพิ-มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.ของบริษัทฯ 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี;  

         เห็นดว้ย...................................เสียง    ไม่เห็นดว้ย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 

 
วาระที-  0U   พจิารณาเรื-องอื-นๆ (ถ้าม)ี 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี;  

         เห็นดว้ย...................................เสียง    ไม่เห็นดว้ย................................เสียง          งดออกเสียง……………………เสียง 

 

 Y.  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี;ใหถื้อวา่การ

ลงคะแนนเสียงนั;นไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

 Z.  ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือใน

กรณีที�ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที�มีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงหรือ

เพิ�มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

 กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนั;น เวน้แต่กรณีที�ผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ขา้พเจา้ระบุ

ในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 
 

       ลงชื�อ.............................................................ผูม้อบฉนัทะ 

               (..............................................................) 

 
       ลงชื�อ.............................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

                      (      นายสุชาติ    ศุภพยคัฆ ์    ) 

 

       ลงชื�อ.............................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

               (.............................................................)   
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หมายเหตุ 

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี; ใชเ้ฉพาะกรณีที�ผูถื้อหุน้ที�ปรากฏชื�อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแตง่ตั;ง

ใหค้สัโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั;น 

2. หลกัฐานที�ตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะคือ 

- หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน(Custodian) เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

- หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน(Custodian) 

3. ผูถื้อหุน้ที�มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. วาระเลือกตั;งกรรมการสามารถเลือกตั;งกรรมการทั;งชุดหรือเลือกตั;งกรรมการเป็นรายบุคคล 
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      สิ'งที'ส่งมาด้วย 7

ข้อบังคับบริษัทเกี'ยวกับการประชุมผู้ถอืหุน้ และการออกเสียงลงคะแนน

การเรียกประชุม

ขอ้ ��.  ใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ยปีละหนึ�งครั#ง การประชมุเช่นวา่นี #ใหเ้รยีกวา่ “ประชมุสามญั” การประชมุ

สามญัดงักลา่วใหจ้ดัใหม้ีขึ #นภายในสี� (�) เดือนภายหลงัวนัสิ #นสุดรอบปีบญัชีของบรษัิท 

การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื�น ๆ ใหเ้รยีกวา่ “ประชมุวิสามญั”

คณะกรรมการจะเรยีกประชมุวิสามญัเมื�อใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร หรอืเมื�อผูถื้อหุน้ซึ�งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่

นอ้ยกวา่หนึ�งในหา้(�/�) ของจาํนวนหุน้ที�จาํหนา่ยไดท้ั#งหมด หรอืจาํนวนผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกวา่ยี�สบิหา้ (Y�) คน 

ซึ�งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึ�งในสบิ (�/�Z) ของจาํนวนหุน้ที�จาํหนา่ยไดท้ั#งหมดเขา้ชื�อกนัทาํหนงัสอืใน

ฉบบัเดียวกนัรอ้งขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถื้อหุน้ก็ได ้ โดยในหนงัสอืรอ้งขอนั#นจะตอ้งระบวุา่ใหเ้รยีก

ประชมุเพื�อการใดไวใ้หช้ดัเจน คณะกรรมการตอ้งจดัประชมุภายใน หนึ�ง (�) เดือนนบัแตว่นัที�ไดร้บัหนงัสอื

จากผูถื้อหุน้

ขอ้ ��. ในการบอกกลา่วเรยีกประชมุผูถื้อหุน้นั#น ใหค้ณะกรรมการจดัทาํหนงัสอืนดัประชมุระบสุถานที� วนั เวลา 

ระเบียบวาระการประชมุ และเรื�องที�จะเสนอตอ่ที�ประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบใุห้

ชดัเจนวา่เป็นเรื�องที�เสนอเพื�อทราบ เพื�ออนมุตัิ หรอืเพื�อพิจารณา พรอ้มทั#งความเห็นของคณะกรรมการใน

เรื�องดงักลา่ว และจดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนบรษัิทมหาชนจาํกดัทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่เจ็ด (�) วนั

ก่อนวนัประชมุ และใหโ้ฆษณาคาํบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพไ์มน่อ้ยกวา่สาม (�) วนัก่อนวนัประชมุ

ดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (�) วนัติดตอ่กนั

องคป์ระชุม

ขอ้ ��. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมจีาํนวนผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้ม)ี เขา้รว่มประชมุไมน่อ้ย

กวา่ยี�สบิหา้ (Y�) คนหรอืไมน่อ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั#งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ย

กวา่หนึ�งในสาม (�/�) ของจาํนวนหุน้ที�จาํหนา่ยไดท้ั#งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ

ในกรณีที�ปรากฏวา่การประชมุผูถื้อหุน้ครั#งใด เมื�อลว่งเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ�ง (�) ชั�วโมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซึ�งมา

เขา้รว่มประชมุไมค่รบเป็นองคป์ระชมุตามที�กาํหนดไว ้หากวา่การประชมุผูถื้อหุน้นั#นไดเ้รยีกนดัเพราะผูถื้อหุน้

รอ้งขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นั#นมใิชเ่ป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ให้

นดัประชมุใหม ่และใหส้ง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกวา่เจ็ด (�) วนัก่อน วนัประชมุในการประชมุ

ครั#งหลงันี #ไมจ่าํเป็นตอ้งครบองคป์ระชมุ
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การมอบฉันทะเพื'อเข้าประชุม

ขอ้ ��. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหผู้อ้ื�นเขา้ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนแทนตนก็ได ้การมอบ

ฉนัทะจะตอ้งทาํเป็นหนงัสอืลงลายมือชื�อผูม้อบฉนัทะ และทาํตามแบบที�นายทะเบียนบรษัิทมหาชนจาํกดั

กาํหนด โดยใหม้อบแก่ประธานกรรมการ หรอืบคุคลซึ�งประธานกรรมการกาํหนดไว ้ ณ สถานที�ประชมุก่อน

ผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ และอยา่งนอ้ยใหม้ีรายการดงัตอ่ไปนี #

ก. จาํนวนหุน้ที�ผูม้อบฉนัทะนั#นถืออยู่

ข. ชื�อผูร้บัมอบฉนัทะ

ค. ครั#งที�ของการประชมุที�มอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ขอ้ ��. การประชมุผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระที�กาํหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชมุ เวน้แตท่ี�ประชมุจะมีมติ

ใหเ้ปลี�ยนลาํดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสาม (Y/�) ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชมุ

เมื�อที�ประชมุพิจารณาเรื�องตามระเบียบวาระที�กาํหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชมุครบถว้นแลว้ ผูถื้อหุน้ซึ�งมีหุน้

นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึ�งในสาม (�/�) ของจาํนวนหุน้ที�จาํหนา่ยไดท้ั#งหมด อาจขอใหท้ี�ประชมุพิจารณา

เรื�องอื�นนอกจากที�กาํหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชมุได้

ในกรณีที�ที�ประชมุพจิารณาเรื�องตามระเบียบวาระที�กาํหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชมุ หรอืเรื�องที�ผูถื้อหุน้เสนอ

เพิ�มเติมไมเ่สรจ็ และจาํเป็นตอ้งเลื�อนการพิจารณา ใหท้ี�ประชมุกาํหนดสถานที� วนั และเวลาที�จะประชมุครั#ง

ตอ่ไป และใหค้ณะกรรมการสง่หนงัสอืนดัประชมุระบสุถานที� วนั เวลา และระเบียบวาระการประชมุไปยงัผู้

ถือหุน้ไมน่อ้ยกวา่เจ็ด (�) วนัก่อนการประชมุ ทั#งนี #ใหโ้ฆษณาคาํบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพมิพไ์มน่อ้ย

กวา่สาม (�) วนัก่อนวนัประชมุดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (�) วนัตดิตอ่กนั

ขอ้ �Z. ประธานกรรมการเป็นประธานที�ประชมุผูถื้อหุน้ ในกรณีที�ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นที�ประชมุ หรอืไมอ่าจ

ปฏิบตัิหนา้ที�ได ้ ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไมม่ีรองประธาน

กรรมการ หรอืมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหนา้ที�ได ้ ใหผู้ถื้อหุน้ซึ�งมาประชมุเลอืกผูถื้อหุน้คนหนึ�งเป็นประธานในที�

ประชมุ

การออกเสียงลงคะแนน

ขอ้ �� ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทกุคนมีคะแนนเสยีงหนึ�งเสยีงตอ่หนึ�งหุน้

ในกรณีที�ผูถื้อหุน้มีสว่นไดเ้สยีเป็นพิเศษในเรื�องใด ผูถื้อหุน้จะไมม่ีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั#น นอกจาก

การออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตั#งกรรมการ
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ขอ้ �Y การออกเสยีงลงมตใิด ๆ หรอืการอนมุตักิิจการใด ๆ ในที�ประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบดว้ย

คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน เวน้แตจ่ะกาํหนดไวเ้ป็นอยา่ง

อื�นในขอ้บงัคบันี # หรอืกรณีอื�นตามที�กฎหมายจะกาํหนดไว ้หรอืในกรณีดงัตอ่ไปนี #จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงไม่

นอ้ยกวา่สามในสี� (�/�) ของจาํนวนเสยีงทั#งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน

ก. การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททั#งหมดหรอืบางสว่นที�สาํคญัใหแ้ก่บคุคลอื�น

ข. การซื #อหรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทมหาชนอื�นหรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท

ค. การทาํ แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกี�ยวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษัิททั#งหมดหรอืบางสว่นที�สาํคญั การ

มอบหมายใหบ้คุคลอื�นเขา้จดัการธุรกิจของบรษัิท หรอืการรวมกิจการกบับคุคลอื�นโดยมีวตัถปุระสงคจ์ะ

แบง่กาํไรขาดทนุกนั

ง. การแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิ หรอืขอ้บงัคบัของบรษัิท

จ. การเพิ�มทนุ และการลดทนุ

ฉ. การออกหุน้กู้

ช. การควบบรษัิท หรอืการเลกิบรษัิท
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