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รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี  2565 
บริษัท  เมืองไทย แคปปิตอล  จ ำกดั  (มหำชน) 

 

วนั  เวลำ  และสถำนทีป่ระชุม 
ประชุมเม่ือวนัองัคารท่ี  19  เมษายน  2565  เวลา 10.00 น.  ณ หอ้งป่ินเกลา้ 2 (ชั้น 9)  โรงแรมรอยลั ซิต้ี 

เลขท่ี  800  ถนนบรมราชชนนี  แขวงบางกอกนอ้ย  เขตบางพลดั  กรุงเทพมหานคร 
 

เร่ิมกำรประชุม 
 ณ  วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น  เพื่อก าหนดสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและสิทธิในการรับเงิน
ปันผล บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนช าระแลว้ เป็นเงิน 2,120,000,000  บาท  
คิดเป็นจ านวนหุน้สามญัท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 2,120,000,000 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 1 บาท  โดย ณ ตอนเร่ิมเปิดการ
ประชุมมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมการประชุมรวมจ านวนทั้งส้ิน 1,168 ราย โดยมา
ประชุมดว้ยตนเอง 36 ราย  รับมอบฉนัทะ 1,132 ราย  รวมจ านวนหุ้นทั้งส้ิน  1,787,146,905  หุน้  คิดเป็นร้อยละ  
84.30  ซ่ึงเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด ถือวา่ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั   
 

 นายศกัด์ิชยั    วรุิฬห์ชีว  ท่ีปรึกษากฎหมาย ท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการในท่ีประชุม กล่าวตอ้นรับท่านผูถื้อ
หุน้ทุกท่านเขา้สู่การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ของบริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)  
 

 ณ โอกาสน้ี ขอแนะน าคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงไดเ้ขา้ประชุม  ดงัน้ี 

1. พลเรือเอกอภิชาติ  เพง็ศรีทอง    ประธานกรรมการบริษทั / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด      
                                                   ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 

2. นางกองแกว้  เป่ียมดว้ยธรรม  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล 
                                   และกรรมการอิสระ 

3.   นายสุชาติ    ศุภพยคัฆ ์  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการตรวจสอบ  
 กรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน /  
 และกรรมการอิสระ  

4. นางนงนุช ดาวาสุวรรณ  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเส่ียง   
 กรรมการบรรษทัภิบาล และกรรมการอิสระ 

5. นายชูชาติ     เพช็รอ าไพ  ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเส่ียง  
  และกรรมการ 
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6. นางดาวนภา   เพชรอ าไพ กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการ  
7. ดร. ศึกษิต เพชรอ าไพ กรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการบรรษทัภิบาล  

และกรรมการ 
ทั้งน้ี  บริษทัมีกรรมการทั้งส้ิน 7 คน เขา้ร่วมประชุม 7 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม 

ร้อยละ 100   
ส าหรับคณะกรรมการบริหาร และผูบ้ริหารของบริษทัฯ ท่ีเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี ไดแ้ก่   

1. นายสุรพงษ ์ เพช็รอ าไพ รองกรรมการผูจ้ดัการ (อาวโุส) 
2. นายปริทศัน์ เพชรอ าไพ รองกรรมการผูจ้ดัการ 
3. นายสุรัตน์      ฉายาวรเดช รองกรรมการผูจ้ดัการ 
4. นางสาวดวงแข   สงนุย้  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
5. นางสาววมิลรัตน์    หนูจุล  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
6. นายสมเกียรติ รัศมี  ผูจ้ดัการฝ่ายกิจการสาขา 
7. นายอ านาจ  เนียมสี  ผูจ้ดัการฝ่ายหน้ีสิน 
8. นายเฉลิม  อินหอม  ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ 

9. นางปราณี  สุยะพล  ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 

10. นางสาวเรณู ป้อมสมบูรณ์ ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายธุรการ และการตลาด 

11. นายวโิรจน์  ลอยทบัเลิศ ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่าย ไอที.ซพัพอร์ต 

12. นายอศัวนิ  เคลือวลัย ์ ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่าย ไอที.โปรแกรมเมอร์  

13. นายชาญณรงค ์ เชียงหนุน้ ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ 

14. นายกฤษดา คุรุจิตโกศล ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายการคลงั 

15. นายวรวรรธ กาญจนกุล ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล 

16. นางสาวกนกพร เจนรัตนาพร ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

17. นางสาวมลฑล อ่อนแผน เลขานุการบริษทั 
18. นายเอกวชิญ ์ ศรีลา  Compliance  

 

 พร้อมกนัน้ี ขอแนะน าผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  จากบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี  จ  ากดั ซ่ึงเป็น

ผูต้รวจสอบและรับรองงบการเงินประจ าปี 2564  และไดเ้ขา้ร่วมประชุมคร้ังน้ีดว้ย ไดแ้ก่ 

นางสาวอรวรรณ   ชุณหกิจไพศาล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  6105 
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นายศกัด์ิชยั  วรุิฬห์ชีว  ท่ีปรึกษากฎหมาย และรับหนา้ท่ีเป็นเลขานุการท่ีประชุม ไดเ้รียนช้ีแจงถึง

เง่ือนไข หลกัเกณฑ ์วธีิการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซ่ึงจะตอ้งลงมติในแต่ละวาระ ดงัน้ี 

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

- ส าหรับการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงในห้องประชุมน้ี ขอก าหนดหลักเกณฑ์ ดังน้ี       
ในการลงมติในแต่ละวาระ  ประธานฯจะถามท่ีประชุมเฉพาะผูท่ี้ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 
เท่านั้น ถา้ไม่มีท่านใดออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์
อนุมติัในวาระดงักล่าว หากมีผูถื้อหุ้น ไม่เห็นด้วย หรือตอ้งการงดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนใน
บัตรลงคะแนนท่ีท่านได้รับมา และขอความกรุณายกมือข้ึน เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีเดินไปรับบัตร
ลงคะแนนดงักล่าว มารวมคะแนนท่ีหน่วยรวมคะแนนกลาง เพื่อประกาศผลการลงมติในวาระ     
นั้น ๆ ต่อไป 

- เน่ืองจากมีการทยอยลงทะเบียน และการทยอยเขา้ห้องประชุมของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ 
ดงันั้น จ  านวนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ ท่ีเขา้ประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปล่ียนแปลง 
และอาจไม่เท่ากนั 

- การเก็บบตัรลงคะแนน เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกบัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ จะเก็บใบลงคะแนนเสียงของท่านผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะท่ีเห็นดว้ย
ในทุกวาระเม่ือการประชุมเสร็จส้ิน เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป ทั้งน้ี การ
ลงคะแนนเสียงในการประชุม เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลบัแต่มี
การเก็บบัตรลงคะแนนผูถื้อหุ้น และผูรั้บมอบฉันทะทั้ งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการ
ลงคะแนน 

- หากผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะประสงคแ์สดงความคิดเห็น หรือซกัถามเพิ่มเติมในแต่ละระเบียบ
วาระ   ขอให้สอบถามผา่นกระดาษค าถามท่ีจดัเตรียมไว ้   และขอความกรุณาระบุ  ช่ือ-นามสกุล 
และระบุดว้ยวา่เป็นผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉนัทะ เพื่อใหก้ารบนัทึกรายงานการประชุมเป็นไปอยา่ง
ถูกตอ้งครบถว้น 

- ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีค าถามหรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีก าลงัพิจารณาอยู ่ขอความกรุณา
น าไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอ่ืนๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม และขอความกรุณาท่าน
ผูถื้อหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเวน้การซักถามหรือแสดงความเห็นใน
ประเด็นท่ีซ ้ ากนั เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายอ่ืนไดใ้ช้สิทธิดว้ย จึงขอความกรุณาผูถื้อหุ้นโปรด
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ให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปดว้ยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยูใ่นเวลา   
ท่ีก าหนด 

- นอกจากน้ี กรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงเป็นชาวต่างชาติสอบถามเป็นภาษาองักฤษ
บริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียมเจา้หน้าท่ีส าหรับแปลค าถามเป็นภาษาไทย และกรรมการ/ผูบ้ริหารจะตอบ
ค าถามเป็นภาษาไทย เพื่อให้ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมได้เขา้ใจทัว่กนั โดยเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ    
จะแปลค าตอบเป็นภาษาองักฤษใหผู้ถื้อหุน้ท่ีสอบถามไดเ้ขา้ใจดว้ย 

- เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได ้บริษทัฯจะ
เผยแพร่รายงานดงักล่าวผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุม 

- ในการนบัคะแนนเสียง บริษทัฯจดัให้มีผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงท่ีเป็นอิสระในการประชุม
ผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่  ผูส้อบบญัชี  และท่ีปรึกษาทางกฎหมาย 
 

เพื่อแสดงความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง ขอเชิญท่านผูถื้อหุ้นท่ีมีความประสงค์จะท าหน้าท่ี    
และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง ได้โปรดแสดงตนและแจ้ง ช่ือ -นามสกุล ท่ีไมโครโฟน                 
เพื่อท่ีเจา้หนา้ท่ี จะไดน้ าท่านเขา้ประจ าจุดตรวจนบัคะแนนในหอ้งประชุมน้ี 

คุณอดิศักดิ์  จันทร์สุริยำ (ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง) รับอาสาเป็นตวัแทนผูถื้อหุ้น ในการเป็น         
สักขีพยานในการนบัคะแนนเสียงในคร้ังน้ี 

 

ประธานฯขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามท่ีก าหนด ซ่ึงประกอบดว้ย 10 วาระ 
ตามล าดบั  ดงัน้ี 

 

วำระที ่ 1 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี  2564 

 ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564  ซ่ึง
ไดจ้ดัประชุม เม่ือวนัท่ี  20 เมษายน 2564  โดยบริษทัไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้กบัผูถื้อหุ้น
พิจารณาล่วงหนา้ พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้   ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัมีความเห็นวา่  การบนัทึกรายงานการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  ประจ าปี 2564   มีความถูกตอ้ง  ครบถว้น  จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

ประธำนฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี  1 หรือไม่   
 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 
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มติทีป่ระชุม       ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564   ดว้ยคะแนนเสียงขา้ง 
มากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 
เห็นดว้ย 1,787,159,320 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 

รวม 1,787,159,320 100.00 
      

    หมายเหตุ  :  ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุม  
จ านวน     6    ราย   คิดเป็นจ านวนหุน้    12,415  หุน้ 
รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน  1,174  ราย   คิดเป็น  1,787,159,320  หุน้ 

วำระที ่2 รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2564 

ประธำนฯ คณะกรรมการบริษทัฯ ไดน้ าเสนอผลการด าเนินงาน การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ
ของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ตามท่ีแสดงไวใ้นแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีและรายงาน
ประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษทัหนา้ท่ี 85 ถึง 95 และงบการเงินส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ในหนา้ท่ี 156 ถึง  253 เพื่อให้ผูถื้อหุ้นได้รับทราบสรุปผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ ประจ าปี  2564  โดยครบถ้วนและเข้าใจได้ง่าย ล าดับต่อไปขอมอบหมายให้            
คุณชูชาติ  เพ็ชรอ าไพ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผูร้ายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ        
ในรอบปี 2564  ดงัน้ี 

คุณชูชำต ิ     กล่าววา่  ผมขอรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2564 ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ ดงัน้ี 
 การเติบโตของยอดลูกหน้ีคงคา้ง 
  บริษทัมียอดลูกหน้ีคงคา้งในปี 2564 อยูท่ี่ 91,813 ลา้นบาท  ในปี 2563 อยู่ท่ี 70,968 ลา้นบาท  

เพิ่มข้ึน 20,845 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29.37 ซ่ึงยอดลูกหน้ีคงค้างเพิ่มข้ึนเป็นผลมาจาก
บริษทัมีการเปิดสาขาอย่างต่อเน่ืองเพื่อขยายพื้นท่ีในการให้บริการเพิ่มข้ึน โดยปี 2564 มีจ  านวน
สาขา 5,799 สาขา เพิ่มข้ึน 915 สาขา  จากปี 2563 มีจ  านวนสาขา 4,884  สาขา 

 โดยมีสัดส่วนยอดสินเช่ือคงคา้งแยกตามหลกัประกนั ดงัน้ี  
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         ยอดลูกหน้ีคงคา้ง-รถจกัรยานยนต ์  ร้อยละ 32.18  
 ยอดลูกหน้ีคงคา้ง-รถยนต ์   ร้อยละ 32.14  
 ยอดลูกหน้ีคงคา้ง-รถเกษตร    ร้อยละ 3.75 

                                    ยอดลูกหน้ีคงคา้ง-ส่วนบุคคล   ร้อยละ 10.67  
                                    ยอดลูกหน้ีคงคา้ง-นาโนไฟแนนซ์   ร้อยละ 6.45  
             ยอดลูกหน้ีคงคา้ง-ท่ีดิน    ร้อยละ 10.22 

        ยอดลูกหน้ีคงคา้ง-เช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์ ร้อยละ 4.59 
- ยอดลูกหน้ีคงคา้งในปี 2564 อยูท่ี่ 91,813 ลา้นบาท ในปี 2563 อยูท่ี่ 70,968 ลา้นบาท  

เพิ่มข้ึน 20,845 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29.37  
- รายไดร้วมในปี 2564 อยูท่ี่ 16,019 ลา้นบาท ในปี 2563 อยูท่ี่ 14,733 ลา้นบาท  

เพิ่มข้ึน 1,286 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.73 
- ก าไรสุทธิในปี 2564 อยูท่ี่ 4,945 ลา้นบาท ในปี  2563 อยูท่ี่ 5,214 ลา้นบาท  

ลดลง 269 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.16 
- บริษทั มีอตัราส่วนหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดอ้ยูท่ี่ ร้อยละ 1.39  มีสาขาจ านวน 5,799 สาขา  
การตั้งค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนและหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้
- หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้ในปี 2564 บริษทัมีหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดจ้  านวน 1,276 ลา้นบาท คิด

เป็น ร้อยละ 1.39  ของยอดลูกหน้ีรวม  
- การตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ในปี 2564 บริษทัมีการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน จ านวน 1,832 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 143.57 ของหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิด
รายได ้(NPL)  

- ในปี 2564 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วมจ านวน 16,019 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2563 ซ่ึงอยู่
ท่ี 14,733 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 1,286 ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 8.73 

- รายได้รวมในปี 2564 จ านวน 16,019 ลา้นบาทนั้น เป็นรายไดด้อกเบ้ียและค่าธรรมเนียมในการ
ใหบ้ริการสินเช่ือ จ านวน 15,195 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 94.86 ของรายไดร้วม, รายไดอ่ื้น จ านวน 
824 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 5.14 
ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย 

- อตัราส่วนดอกเบ้ียรับอยูท่ี่ร้อยละ 19.04 ลดลงมาเป็นผลมาจากการท่ีบริษทัไดส้นบัสนุนนโยบาย
ภาครัฐโดยปรับลดอตัราดอกเบ้ียเงินให้สินเช่ือ เพื่อช่วยเหลือลูกหน้ีกวา่ 2.5 ลา้นคน ให้ไดรั้บการ
บรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิด -19 อตัราดอกเบ้ียจ่ายอยูท่ี่ร้อยละ 3.34 ลดลงเป็นผล



 
 
 

บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 
332/1  ถนนจรัญสนิทวงศ ์ แขวงบางพลดั  เขตบางพลดั  กรุงเทพมหานคร  10700  โทร. 02-4838888 

 

7 
 

จากอัตราดอกเบ้ียนโยบายในปี 2564 อยู่ในระดับต ่ า โดยอัตราดอกเบ้ียอยู่ท่ี ร้อยละ 0.50           
ส่งผลให้ต้นทุนการออกหุ้นกู้ในปี 2564 ลดลง ส่งผลให้ส่วนต่างอัตราดอกเบ้ีย (SPREAD)          
อยูท่ี่ร้อยละ 15.70 

- ในปี 2564 อตัราก าไรสุทธิ อยูท่ี่ร้อยละ 30.87 และอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้อยูท่ี่ร้อยละ 21.71 
- ในปี 2564 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานรวมจ านวน 6,692 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน

ร้อยละ 13.31 เม่ือเทียบกบัปี 2563 และมีอตัราส่วนค่าใชจ่้ายต่อรายไดปี้ 2564 อยูท่ี่ร้อยละ 50.11 
- อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนในปี 2564 เท่ากบั 2.96 เพิ่มข้ึนจากปี 2563 อยูท่ี่ 2.73 เท่า มีส่วนของผูถื้อ

หุน้เท่ากบั 24,869 ลา้นบาท และหน้ีสินรวมเท่ากบั 73,521 ลา้นบาท 
- ในปี 2564 ค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่ ไดแ้ก่  ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน เป็นจ านวนเงิน 4,272  ลา้นบาท 

คิดเป็นร้อยละ 61.36 ของค่าใชจ่้ายในการด าเนินการรองลงมาเป็นค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  
จ  านวน 1,258 ลา้นบาท คิดเป็น ร้อยละ 18.07  

ดว้ยความมุ่งมัน่ของบริษทัในการด าเนินธุรกิจภายใตก้ารก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในปีท่ีผา่นมา ส่งผล
ใหบ้ริษทัไดรั้บรางวลัท่ีส าคญั ซ่ึงเป็นความภาคภูมิใจของบริษทัฯและพนกังานทุกคนเป็นอยา่งยิง่ ดงัน้ี 

1. บริษทัฯ ไดรั้บการประกาศผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ประจ าปี 2564 วา่อยูใ่นระดบั “ดีเลิศ” (5 ดาว) ติดต่อกนัเป็นปีท่ี 4 ซ่ึงจดัประเมินโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

2. บริษทัฯ ไดรั้บการประเมินคุณภาพจากสมาคมส่งเสริมมผูล้งทุนไทย ในการประเมินคุณภาพการ
จดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564  มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 99  อยูใ่นเกณฑ ์“ดีมาก” 

3. บริษทัฯ ไดรั้บการยนืยนัเครดิต ในระดบั BBB+ แนวโนม้ Stable โดย ทริสเรตต้ิง แมอ้ยูใ่น 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19  ซ่ึงก่อใหเ้กิดสภาวะเศรษฐกิจผนัผวนทัว่โลก 

4. บริษทัฯ ไดรั้บการประเมินผลการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และการก ากบัดูแลกิจการ 
หรือ ESG MSCI Index ในระดบั “A” เป็นปีท่ี 2 ติดต่อกนั ในกลุ่มธุรกิจสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภค 
(Consumer Finance) โดย MSCI 

5. บริษทัฯ ไดรั้บการคดัเลือกเป็นสมาชิกและจดัอนัดบัในดชันีความย ัง่ยนื FTSE4Good Index Series 
ในกลุ่ม  FTSE4Good Emerging Index จาก FTSE Russell ในระดบัคะแนน 3.5 จาก 5 หรือเท่ากบั 
1.4  เท่าของคะแนนเฉล่ียของอุตสาหกรรม 

6. บริษทัฯ ไดรั้บการจดัอนัดบัอยูใ่นรายช่ือหุ้นย ัง่ยนื หรือ Thailand Sustainability Investment (TSHI) 
จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นปีท่ี 3 ติดต่อกนั  จากการด าเนินธุรกิจอย่างย ัง่ยืน และ
มุ่งมัน่ต่อการเป็นผูใ้หบ้ริการสินเช่ือไมโครไฟแนนซ์ท่ีรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายและเป็น
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ตวัอย่างแก่ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกนัในดา้นบรรษทัภิบาล รวมถึงการตระหนักถึง
ผลกระทบและการพฒันากลยทุธ์ครอบคลุมดา้นส่ิงแวดลอ้มสังคมและบรรษทัภิบาล(ESG) เพื่อให้
เกิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

7. บริษัทฯได้รับรางวลั “Thailand’s Top Corporate Brands 2021” ท่ีมีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด    
ในหมวดธุรกิจเงินทุนและหลกัทรัพยซ่ึ์งรางวลัดงักล่าวเป็นของหลกัสูตรวิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการจัดการแบรนด์และการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

8. บริษทัฯ ไดรั้บรางวลั GLOBAL BANKING & FINANCE AWARDS ® 2021 จดัโดย Global 
Banking & Finance Review ในสาขา “The Next 100 Global Awards 2021” กลุ่มสถาบนัการเงินท่ี
ไม่ใช่ธนาคาร และเป็นเพียงบริษทัสัญชาติไทยเพียงหน่ึงเดียวท่ีไดรั้บรางวลั 

เก่ียวกบันโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน  บริษทัฯ ไดรั้บการรับรองจากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) แลว้ ตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2562 และตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา
บริษทัฯ มีการทบทวนนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัอยา่งสม ่าเสมอทุกปี ก าหนดให้มีการประเมิน
ความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชนัและการให้สินบนท่ีอาจจะเกิดข้ึนในบริษทัฯ และทบทวน มาตรการ
จดัการความเส่ียงท่ีใชอ้ยูใ่หเ้หมาะสมท่ีจะป้องกนัความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

นอกจากน้ี บริษทัได้มีการส่ือสารไปยงัพนักงานทุกคนในระดับต่าง ๆ ให้เข้าใจและให้ความ
ร่วมมือกัน เพื่อจดัการบริหารความเส่ียงดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดหน้าท่ีความ
รับผดิชอบและแนวทางการปฏิบติัไว ้เพื่อเป็นการป้องกนัมิใหเ้กิดความกงัขาในเร่ือง ความซ่ือสัตยสุ์จริต
ของพนกังานและของบริษทัฯ  ซ่ึงบริษทัฯ จดัให้มีช่องทางรับขอ้ร้องเรียนและมีกระบวนการตอบสนอง
ท่ีรวดเร็ว โดยมุ่งหวงัวา่พนกังานทุกคนจะร่วมกนัสอดส่องดูแลในกรณีท่ีมีขอ้สงสัยหรือพบพฤติกรรมท่ี
ไม่เหมาะสมและขดัต่อนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัและจรรยาบรรณท่ีดีของบริษทัฯ โดยบริษทั     
จะรับฟังทุกขอ้ร้องเรียนอยา่งเสมอภาค  โปร่งใส  เอาใจใส่  และใหค้วามเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย  

ปัจจุบนั บริษทัไดย้ื่นต่ออายุใบรับรองแลว้  อยู่ระหว่างการพิจารณาจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

  
ประธำนฯ กล่าววา่ หากท่านผูถื้อหุน้ใดตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม หรือตอ้งการใหบ้ริษทัฯช้ีแจงใน

ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งในวาระน้ี ขอใหส้อบถามผา่นกระดาษค าถามท่ีจดัเตรียมไว ้ โดยขอให้ระบุ
ช่ือ-นามสกุล มาในกระดาษค าถามดว้ย 

ประธำนฯ  สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี  2  หรือไม่   
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โดยมีผูถื้อหุ้นมีค าถาม และมีขอ้คิดเห็น ดงัน้ี 

• คุณสฤษฏพ์งศ ์  เทศะบ ารุง : (ผูถื้อหุน้รับมอบฉนัทะ) สอบถาม ดงัน้ี 
1. มาตรการของรัฐกรณี Covid-19 มีผลกระทบต่อบริษทัอยา่งไร 
2. AI ท่ีบริษทัพฒันามีการตอบรับจากลูกคา้อยา่งไร 

• คุณชูชาติ   เพช็รอ าไพ : ประธานกรรมการบริหาร เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 
1. เก่ียวกบัโรคระบาดโควิด-19 เร่ิมตน้มาตั้งแต่ปี 2563 ต่อเน่ืองจนถึงปี 2564 ปีน้ีเป็นปีท่ี 3 

ทางรัฐบาลเห็นวา่ประชาชนส่วนใหญ่ยงัคงเดือดร้อน โดยเฉพาะปีแรกๆ ท่ีมีการ WFH (ท างานท่ีบา้น)
โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มีการประกาศให้การปรับลดดอกเบ้ียลงมา เพื่อตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาลในเร่ืองของการให้ความช่วยเหลือกับประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ดังนั้น         
อตัราดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของบริษทัฯจึงต้องงดเวน้และลดอตัราดอกเบ้ียลงมา ส่งผล
กระทบต่อผลก าไรของบริษทั  แต่ในตอนน้ีสถานการณ์โควิด-19 เร่ิมคล่ีคลายแล้วคาดว่าทุกอย่าง        
จะค่อย ๆ ดีข้ึนตามล าดบั 

• คุณสุรัตน์   ฉายาวรเดช : รองกรรมการผูจ้ดัการ เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 
2. AI ในช่วงท่ีผ่านมาบริษทัได้มีการพฒันาแอพพลิเคชั่น เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบ

ขอ้มูลสถานะคงคา้งของยอดหน้ี และสามารถรับช าระผ่านแอพพลิเคชัน่ และส่งผ่านระบบกลางของ
บริษทั ท าให้ลูกคา้มีความสะดวกมากข้ึน ซ่ึงตอบโจทย์กบักลุ่มลูกคา้ท่ีท างานประจ า ท่ีไม่สะดวก
เดินทางมาช าระท่ีสาขาในเวลาท าการของบริษทัหรือเป็นเร่ืองระยะทางค่อนขา้งไกล ก็สามารถช าระ
ผา่นแอพพลิเคชัน่ได ้ซ่ึงส่วนใหญ่ลูกคา้ท่ีใชง้านแอพพลิเคชัน่ จะเป็นลูกคา้กลุ่มสมยัใหม่อยูใ่นช่วงวยั
ท างาน ช่วงอายุ 20-40 ปี หรือใช้มือถือท่ีเป็นสมาร์ทโฟน ปัจจุบนัไดก้ารตอบรับจากลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้
แอพพลิชั่นประมาณ 10% ของลูกคา้ทั้งหมด ปัจจุบนัทางบริษทัไดเ้น้นย  ้าให้พนักงานกล่าวเชิญชวน
และแนะน าใหลู้กคา้หนัมาใชง้านระบบแอพพลิเคชัน่ใหม้ากข้ึน 

• คุณสมคิด   วงศภ์ากร : (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถามดงัน้ี 
1. หน้ีท่ีเก็บไม่ได ้เกิดข้ึนเพราะสาเหตุใด 
2. หน้ีท่ีเก็บไม่ได ้มีกลุ่มไหนบา้ง มีจ  านวนเท่าใด 
3. ตอนน้ีทางบริษทัไดด้ าเนินการแกไ้ขอยา่งไร 
4. กรณีเศรษฐกิจทัว่โลกอตัราดอกเบ้ียเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ จะท าใหลู้กคา้ล าบากเพิ่มข้ึนหรือไม่ 
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• คุณชูชาติ   เพช็รอ าไพ : ประธานกรรมการบริหาร เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 
    1. หน้ีท่ีเก็บไม่ได ้(NPL) ท่ีเพิ่มข้ึน ร้อยละ 1.39 ซ่ึงส่วนใหญ่ธนาคารพาณิชยก์็เพิ่ม สาเหตุมาจาก

คนตกงานเยอะ รายไดไ้ม่พอรายจ่าย จึงท าให้การช าระหน้ีอาจจะมีติดขดับา้ง เพราะฉะนั้นจะเห็นว่า
สถาบนัการเงิน ไม่วา่จะเป็นธนาคารพาณิชย ์หรือ Nonbank จะมี NPL เพิ่มข้ึน ซ่ึงในขณะเดียวกนั โดย 
ณ ส้ินปีบริษทัมียอด NPL อยูท่ี่ ร้อยละ 1.39 ซ่ึงยงัอยูใ่นกรอบท่ีบริษทัก าหนดไวท่ี้ ร้อยละ 2.00 ต่อปี 

2. หน้ีท่ีเก็บไม่ไดเ้ป็นกลุ่มลูกหน้ีเฉล่ียๆ กนั ไปแต่ละประเภทแต่จะมีมากในกลุ่มคนท างาน
โรงงานอุตสาหกรรมสาเหตุมาจากการปิดโรงงาน แต่กลุ่มเกษตรกรท่ีมากูเ้งินไปลงทุนตามฤดูกาล ท่ี
ผา่นมาไม่ค่อยมีปัญหา ลูกคา้กลุ่มน้ีจะมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ส่วนกลุ่มธุรกิจท่องเท่ียวและ
บริการจะไดรั้บผลกระทบมากพอสมควร 

3. ตอนน้ีทางบริษทัไดว้างแนวทางในการแกไ้ขปัญหาขา้งตน้ โดยด าเนินการให้สอดคลอ้งกบั
นโยบายของทางธนาคารแห่งประเทศไทยในการช่วยเหลือลูกค้าท่ีเป็น NPL ค้าง 1 บิล หรือ 2 บิล      
โดยให้ลูกคา้มาปรับสัญญาใหม่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกคา้ใหมี้ยอดช าระต่อเดือนท่ีลดนอ้ยลงโดยการ
ขยายเวลาการผอ่นช าระใหน้านข้ึน 

4. ปัจจุบนัอตัราดอกเบ้ียของรัฐบาลมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน และในระดบัโลกก็มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน
เช่นเดียวกนั ส่งผลให้บริษทัมีตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึน แต่บริษทัก็จะพยายามเพิ่มรายไดโ้ดยการเพิ่มผลิตภณัฑ์
ใหม่ ๆ มาชดเชย เพื่อใหผ้ลประกอบการของบริษทัเป็นไปตามเป้าท่ีไดก้ าหนดไว ้

หมำยเหตุ   วาระน้ีเป็นวาระเพื่อทราบ  ผูถื้อหุน้จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง 
 

วำระที ่ 3 พจิำรณำอนุมัติงบกำรเงินประจ ำปี ส ำหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวำคม  2564 

ประธำนฯ  ส าหรับรายละเอียดในระเบียบวาระน้ี ได้มอบหมายให้ คุณสุรัตน์  ฉายาวรเดช  รองกรรมการ
ผูจ้ดัการ  เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดในวาระน้ี 

คุณสุรัตน์      ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ ตามพระราชบญัญติั บริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ข 
เพิ่มเติม) มาตรา 112  และขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 55 ก าหนดให้บริษทัฯ ตอ้งจดัท ารายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี และจดัท างบดุล และบญัชีก าไรขาดทุนเพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมติั ส าหรับงบการเงินประจ าปี ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงผ่านการเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแล้ว โดยผูส้อบบญัชีได้
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่มีความถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการอนุมติัของคณะกรรมการบริษทัแล้ว  ตามท่ี
แสดงไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี และรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1One Report) 



 
 
 

บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 
332/1  ถนนจรัญสนิทวงศ ์ แขวงบางพลดั  เขตบางพลดั  กรุงเทพมหานคร  10700  โทร. 02-4838888 

 

11 
 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ในหน้าท่ี 156 ถึง 253 จึงขอน าเสนอต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมติั 

ประธำนฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี  3  หรือไม่   
เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 

มติทีป่ระชุม    ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติังบการเงินประจ าปี ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม  
              2564 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดงัน้ี  

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 
เห็นดว้ย 1,787,173,421 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 

รวม 1,787,173,421 100.00 
หมายเหตุ  :  ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึน   

จ านวน   4   ราย   คิดเป็นจ านวนหุน้   14,101  หุน้ 
รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน  1,178  ราย   คิดเป็น  1,787,173,421 หุน้ 
 

วำระที ่ 4 พจิำรณำอนุมัติและจัดสรรก ำไรของบริษัท และกำรจ่ำยเงินปันผล ประจ ำปี  2564 

ประธำนฯ  ส าหรับรายละเอียดในระเบียบวาระน้ี ได้มอบหมายให้ คุณสุรัตน์  ฉายาวรเดช  รองกรรมการ
ผูจ้ดัการ  เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดในวาระน้ี 

คุณสุรัตน์      ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่  จากผลการด าเนินงานในรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2564   
บริษทัมีก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน  4,743,802,002 บาท และมีทุนส ารองตาม
กฎหมาย จ านวน 212,000,000 บาท คิดเป็นจ านวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามกฎหมาย 
และคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผล
ประจ าปีส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1  มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ในอตัรา  
0.37 บาทต่อหุ้น  ส าห รับผู ้ถือหุ้นจ านวน  2 ,120 ,000 ,000  หุ้น   รวมเป็นเงินปันผลทั้ ง ส้ิน 
784,400,000  บาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 16.54 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2564 
โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลในวนัท่ี 29 เมษายน 2565 และก าหนดจ่ายเงิน
ปันผลในวนัท่ี  17 พฤษภาคม  2565 
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ประธำนฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี  4  หรือไม่   

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 

มติทีป่ระชุม    ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรของบริษทัและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564   
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดงัน้ี  

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 
เห็นดว้ย 1,787,173,722 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 

รวม 1,787,173,722 100.00 
หมายเหตุ  :  ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึน   

จ านวน   2   ราย   คิดเป็นจ านวนหุน้  301  หุ้น 
รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน  1,180  ราย   คิดเป็น  1,787,173,722 หุน้ 
 

วำระที ่ 5       พจิำรณำอนุมัติแต่งตั้งกรรมกำรทีอ่อกจำกต ำแหน่งตำมวำระ กลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอกี 
วำระหน่ึง  

ประธำนฯ  ส าหรับรายละเอียดในระเบียบวาระน้ี ไดม้อบหมายให ้คุณสุชาติ  ศุภพยคัฆ ์ กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน  เป็นผูด้  าเนินการน าเสนอท่ีประชุมในวาระน้ี 

คุณสุชำต ิ      ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 18 ระบุวา่  ในการประชุมประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจาก
ต าแหน่งอยา่งนอ้ย 1 ใน 3  ถา้จ  านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดย 
จ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบั 1 ใน 3 ซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 น้ี มีกรรมการ 
บริษทัท่ีครบก าหนดตามวาระ จ านวน  2  ท่าน ดงัน้ี  

 

1. พลเรือเอกอภิชาติ   เพง็ศรีทอง ประธานคณะกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหา      
และก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

2. นายชูชาติ   เพช็รอ าไพ  ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง 
                             / กรรมการ 
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โดยบริษทัฯได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระ  และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับ          
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาฯเป็นการล่วงหน้า ตั้ งแต่เดือนตุลาคม 2564 – 
มกราคม 2565  ผา่นเวปไซตข์องบริษทั และบริษทัไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยดว้ยนั้น  ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวาระ  และเสนอช่ือบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกตั้งเขา้มา
แต่อยา่งใด  

และเพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จึงขอเชิญกรรมการท่ีครบวาระตามรายช่ือขา้งตน้  
ซ่ึงถือวา่มีส่วนไดส่้วนเสียในวาระน้ีออกจากห้องประชุม จนกวา่การพิจารณาวาระน้ีจะแลว้เสร็จ  และกลบัเขา้
หอ้งประชุมอีกคร้ังหลงัการประชุมระเบียบวาระน้ีแลว้เสร็จ 

 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา   
โดยพิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษทัฯ และคุณสมบติัของกรรมการในดา้นต่าง ๆ แลว้ มีความเห็น
ว่ากรรมการทั้ ง  2  ท่าน   เป็นกรรมการท่ีมีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ   ความรู้  ความสามารถ  และมี
ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการงานของบริษทั  ช่วยสนบัสนุนคณะกรรมการในการก าหนด
ทิศทางธุรกิจ และการบริหารงานของบริษทั สามารถท่ีจะช่วยพฒันาบริษทัได้เป็นอย่างดี     จึงเห็นสมควร   
เสนอให้  พลเรือเอกอภิชาติ  เพง็ศรีทอง และ นายชูชาติ  เพช็รอ าไพ ไดรั้บการพิจารณาใหก้ลบัมาเป็นกรรมการ
ต่ออีกวาระหน่ึง 

 

คุณสุชำต ิ  กล่าวสอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี  5  หรือไม่   

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 
และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  ประธานฯขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการ โดยลงคะแนนในบตัรลงคะแนนแยกเป็นรายบุคคล   

มติทีป่ระชุม    ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง   
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  ดงัน้ี 
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1. พลเรือเอกอภิชาติ   เพง็ศรีทอง   (ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 
ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 1,694,262,696 94.83 
ไม่เห็นดว้ย 92,412,126 5.17 
งดออกเสียง 500,000 0 
บตัรเสีย 0 0 

รวม 1,787,174,822 100.00 
 

2. นายชูชาติ  เพช็รอ าไพ  (ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 
ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 1,076,156,103 99.91 
ไม่เห็นดว้ย 962,319 0.09 
งดออกเสียง 710,056,400 0 
บตัรเสีย 0 0 

รวม 1,787,174,822 100.00 
หมายเหตุ  :  ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึน   

จ านวน   1   ราย   คิดเป็นจ านวนหุน้   1,100  หุน้ 
รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน  1,181  ราย   คิดเป็น  1,787,174,822  หุน้ 
 

วำระที ่6 พจิำรณำอนุมัติและก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2565 

ประธำนฯ   คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดด้ าเนินการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ และ
กรรมการชุดยอ่ยส าหรับปี  2565  โดยพิจารณาจากความรับผดิชอบ และผลการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของคณะกรรมการบริษทั รวมถึงไดมี้การส ารวจขอ้มูลเปรียบเทียบอา้งอิงกบับริษทัอ่ืนท่ีอยูใ่น
อุตสาหกรรมเดียวกนั  มีขนาดและลกัษณะของธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนั พบวา่ ค่าตอบแทนท่ีจ่ายอยู่
ในอตัราใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียโดยรวม คณะกรรมการบริษทัฯไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอ
ใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 โดยมีวงเงิน
รวมทั้งส้ินไม่เกิน  10,000,000  ลา้นบาท  เท่ากบัปีท่ีผา่นมา 
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       จ  านวนเงิน : บาท 
ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

 
ปี  2565 

( ค่ำตอบแทนรำยเดือน ) 
ปี  2564 

( ค่ำตอบแทนรำยเดือน) 

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

ค่ำตอบแทนกรรมกำรชุดย่อย  (เบีย้ประชุม/คร้ัง ) (เบีย้ประชุม/คร้ัง ) 

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

1) คณะกรรมกำรสรรหำ และก ำหนดค่ำตอบแทน   2) คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล   
3) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
- ประธานกรรมการ 25,000.- 25,000.- 
- กรรมการ 20,000.- 20,000.- 

**เงินโบนัสประจ ำปี  ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2564  ท่ีจะจ่ายในปี 2565 
- ประธานกรรมการบริษทั   จ  านวน   810,000  บาท / กรรมการ  คนละ  580,000  บาท 

สิทธิประโยชน์อ่ืนใด ไม่มี ไม่มี 
หมำยเหตุ :  1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นผลประโยชน์อ่ืนใด : ไม่มี 
        2. ค่าตอบแทนรายเดือน และเบ้ียประชุม/คร้ัง จ่ายเท่ากบัปีท่ีผา่นมา 

 
ประธำนฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี  6  หรือไม่  

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 
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มติที่ประชุม   ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 
เห็นดว้ย 1,744,961,643 97.64 
ไม่เห็นดว้ย 42,213,185 2.36 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 

รวม 1,787,174,828 100.00 
หมายเหตุ  :  ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึน   

จ านวน   1   ราย   คิดเป็นจ านวนหุน้   6  หุ้น 
รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน  1,182  ราย   คิดเป็น  1,787,174,828 หุน้ 

วำระที ่ 7 พจิำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชี ประจ ำปี  2565 

ประธำนฯ  ส าหรับรายละเอียดในระเบียบวาระน้ี  ขอมอบหมายให ้คุณศกัด์ิชยั  ท่ีปรึกษากฎหมาย และ 
เลขานุการท่ีประชุม  เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดในวาระน้ี 

คุณศักดิ์ชัย คณะกรรมการบริษทัฯ โดยการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแลว้ 
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบญัชี  จ  ากดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ประจ าปี 2565 (เป็นปีท่ี 3)   
ซ่ึงเป็นส านักงานสอบบญัชีท่ีได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดบัสากล  มีบุคลากรท่ี
เพียงพอและมีความรู้ ความสามารถและค่าตอบแทนมีความเหมาะสม 
โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชีท่ีน าเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมติั ดงัมีรายนาม 
ดงัน้ี 

1. นำยชำญชัย       สกุลเกดิสิน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6827 และ/หรือ 
( เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั และบริษทัย่อย ในไตรมาส 1/2563 และ
ไตรมาสท่ี  2/2563 ) 

2. นำยโชคชัย        งำมวุฒิกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9728 และ/หรือ 
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย) 

3. นำงสำวสุรีรัตน์    ทองอรุณแสง     ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4409 และ/หรือ  
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย) 
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4. นำงสำวอรวรรณ  ชุณหกจิไพศำล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  6105 
( เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท และบริษทัย่อย ในไตรมาส  3/2563 ถึง 
ไตรมาสท่ี  4/2564 ) 

 

โดยผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงลงนามรับรองการตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทั และบริษทัย่อยได ้และให้ได้รับค่าตอบแทนจ านวน 4,800,000 บาทต่อปี  โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
และในกรณีท่ีผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบัญชี จ ากัด จัดหาผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอ่ืนของบริษัท เคพี เอ็มจี ภู มิไชย สอบบัญชี จ ากัด                  
มาปฏิบติังานแทนได ้

ประธำนฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี  7  หรือไม่   

  เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใด ๆ อีก  จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 

มติทีป่ระชุม    ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน  ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 
เห็นดว้ย 1,784,351,728 99.84 
ไม่เห็นดว้ย 2,823,100 0.16 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 

รวม 1,787,174,828 100.00 

 
วำระที ่ 8 พจิำรณำอนุมัติกำรเพิม่วงเงินออก และเสนอขำยหุ้นกู้  จ ำนวน 30,000 ล้ำนบำท  
ประธำนฯ   ส าหรับรายละเอียดในระเบียบวาระน้ี ขอมอบหมายให้ คุณศักด์ิชัย  ท่ีปรึกษากฎหมาย และ 

เลขานุการท่ีประชุม  เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดในวาระน้ี 
คุณศักดิ์ชัย กล่าววา่ เพื่อรองรับการขยายตวัของธุรกิจและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน   คณะกรรมการบริษทัมี

ความเห็นว่า การจดัหาเงินทุนโดยการออกหุ้นกู้เป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีมีความคล่องตวัในการ
ด าเนินการสามารถก าหนดจ านวนเงินทุนให้สอดคลอ้งกบัการใชเ้งินของบริษทั     จึงเห็นสมควร
ให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้ จ  านวน 30,000 ล้านบาท       
จากเดิมไม่เกิน 75,000 ลา้นบาท เป็นไม่เกิน 105,000 ลา้นบาท หรือเทียบเท่าโดยจะออกและเสนอ
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ขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกนั หรือหลายคราวก็ได ้และบริษทัสามารถออกหุ้นกู้
เพิ่มเติมได้ในกรณีท่ีมีการไถ่ถอนหรือซ้ือคืนหุ้นกู้ท่ีออกไปแล้วภายในวงเงินดังกล่าวข้างต้น  
(Revolving Basis)  โดยมีอายุหุ้นกู้  ไม่เกิน  10  ปี  เม่ือรวมวงเงินเดิมท่ีได้รับการอนุมัติจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ (รวมวงเงินปี 2560 - 2564) จะมีวงเงินรวมไม่เกิน 105,000 ลา้นบาท 

ประธำนฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี  8  หรือไม่   
 

ซ่ึงมีผูถื้อหุน้มีค าถาม และมีขอ้คิดเห็น ดงัน้ี 

• คุณสมคิด   วงศภ์ากร  :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถาม ดงัน้ี 

การท่ีบริษทัออกหุน้กูทุ้กปี มีผลกระทบอยา่งไร 

• คุณกฤษดา   คุรุจิตโกศล : ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายการคลงั เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 
ในไตรมาส 2/65 หรือไตรมาส 3/65 อาจจะยงัไม่เห็นผลกระทบชดัเจน เน่ืองจากทางบริษทั ได้

ล็อคในส่วนของตน้ทุนทางการเงินไวบ้างส่วนแลว้ แต่ในช่วงไตรมาส 4/65 หลงัจากท่ีทาง FED 
ประกาศข้ึนอตัราดอกเบ้ีย อาจจะมีการปรับตน้ทุนข้ึนช่วงไตรมาส 4/65 แต่ในภาพรวมทั้งปียงัคงอตัรา
ดอกเบ้ียเฉล่ียอยูใ่นกรอบท่ีบริษทัตั้งไว ้ประมาน 3.5% 

 

• คุณสฤษฏพ์งศ ์  เทศะบ ารุง : (ผูถื้อรับมอบฉนัทะ) สอบถาม ดงัน้ี 
หุน้กูปั้จจุบนัออกจ าหน่ายแลว้จ านวนเงินเท่าใด 

• คุณกฤษดา   คุรุจิตโกศล : ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายการคลงั เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 
ปัจจุบนัหุ้นกูท่ี้ออกจ าหน่ายแลว้อยูท่ี่ประมาน  52,000  ลา้นบาท 
 

• คุณฮั้งใช ้  อคัควสักุล : (ผูถื้อหุน้รับมอบฉนัทะ) สอบถาม ดงัน้ี 
1. ณ ปัจจุบนัน้ีหุน้กูท่ี้เสนอขายไปแลว้มีจ านวนเท่าใด และอตัราดอกเบ้ียเฉล่ียอยูท่ี่เท่าใด 
2. ณ ปัจจุบนัอนัดบัหุน้กูข้องบริษทัอยูท่ี่เท่าใด  

• คุณกฤษดา   คุรุจิตโกศล : ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายการคลงั เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 
1. ณ ปัจจุบนับริษทัมียอดคงคา้งหุน้กูอ้ยูป่ระมาณ 52,000 ลา้นบาท และอตัราดอกเบ้ียของ

หุน้กูท่ี้ออกอยูใ่นกรอบท่ี 3.0% - 3.70%  
2. หุน้กูท้างบริษทัไดรั้บการจดัอนัดบัท่ี  BBB+ 
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• คุณฮั้งใช ้  อคัควสักุล : (ผูถื้อหุน้รับมอบฉนัทะ) สอบถาม ดงัน้ี 
ในอนาคตทางบริษทั จะมีการลงทุนในเงินดิจิตอลหรือไม่ เพื่อสร้างความแขง็แกร่งทางการเงิน 

• คุณชูชาติ   เพช็รอ าไพ : ประธานกรรมการบริหาร เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 
ส่วนของการลงทุนดิจิตอล ทางบริษทัยงัไม่มีนโยบายในการด าเนินการในดา้นน้ี เน่ืองจากยงัมี

ความเส่ียงสูง และกฎระเบียบต่าง ๆของการลงทุนดิจิตอล ยงัไม่ชดัเจน 
 

• คุณทวชียั  อนนัทวณิชชยา : (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถาม ดงัน้ี 
ปัจจุบนั D/E ของบริษทัอยูท่ี่เท่าใด และบริษทัจะสามารถออกหุน้กูใ้ห ้D/E ไม่เกินเท่าใด 

ปัจจุบนัวงเงินท่ีออกหุน้กูช้นเพดานหรือไม่ 
• คุณกฤษดา   คุรุจิตโกศล : ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายการคลงั เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 

ปัจจุบนั D/E อยูท่ี่ 2.96 เท่า ตามกรอบเง่ือนไขการออกหุ้นกู ้D/E จะถูกก าหนดไวไ้ม่เกิน 7 เท่า 
แต่ทางบริษทัมีในส่วนของเง่ือนไขกบัสถาบนัการเงินอยูท่ี่ไม่เกิน 4 เท่า ดงันั้น บริษทัยงัมีความ 
สามารถในการออกหุน้กูไ้ดอี้กเป็นจ านวนมาก 

• คุณกิตติยศ   อาภาเกียรติวงศ ์: (ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง) สอบถาม ดงัน้ี 
ทาง MTC ออกหุน้กูบ้่อยและต่อเน่ือง มีแนววคิดในการออก Warrant หรือปันผลเป็นหุ้น

หรือไม่ 
• คุณชูชาติ  เพช็รอ าไพ : ประธานกรรมการบริหาร เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 

ณ ปัจจุบนั การออกหุน้กูไ้ดรั้บการตอบสนองดี โดยในแต่ละรอบท่ีประกาศขายหุน้กูมี้ยอดการ
ขอจองสูงกวา่วงเงินท่ีประกาศขายหุน้กู ้จึงไม่จ  าเป็นตอ้งออก Warrant  แต่อยา่งใด 

ประธำนฯ เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 

มติทีป่ระชุม    ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู ้ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) 
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี  

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 
เห็นดว้ย 1,739,595,622 97.34 
ไม่เห็นดว้ย 47,579,206 2.66 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 

รวม 1,787,174,828 100.00 
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วำระที ่ 9 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.   
ของบริษัท  

ประธำนฯ  ส าหรับรายละเอียดในระเบียบวาระน้ี  ขอมอบหมายให ้คุณศกัด์ิชยั  ท่ีปรึกษากฎหมาย และ 
เลขานุการท่ีประชุม  เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดในวาระน้ี 

คุณศักดิ์ชัย    เพื่อใหว้ตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ครอบคลุมและรองรับการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ ท่ีอาจมีข้ึน
ในอนาคต บริษทัฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษทัฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ขอ้ 3. ของบริษทัฯ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ 
ในคร้ังน้ีดว้ยรายละเอียดการด าเนินการเป็น ดงัน้ี 

1.  เพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ จ านวน 1 ขอ้ ดงัน้ี 

  วตัถุประสงคข์อ้ 48  “ประกอบธุรกิจการโอนเงินดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีเป็นการโอน
เงินระหวา่งบญัชีเงินฝากธนาคารของผูโ้อนและผูรั้บโอน หรือการโอนเงินระหวา่งผูโ้อนและผูรั้บ
โอนท่ีไม่มีบญัชีเงินฝากธนาคารทั้งสองฝ่ายหรือมีเพียงฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง” 

2. แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3. ของบริษทัฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิ่มเติม
วตัถุประสงคข์องบริษทัฯดงัน้ี 
 เดิม    ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษทั มีจ านวน  47  ขอ้  

   ใหม่  ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษทั มีจ านวน  48  ขอ้  

      อน่ึง เพื่อให้การด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3. ของบริษทัฯ เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตวั ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเห็นชอบการมอบหมายใหก้รรมการผูมี้อ านาจ
ลงนามผูกพนับริษทัฯ รวมทั้งผูรั้บมอบอ านาจจากบุคคลดังกล่าว เป็นผูมี้อ  านาจด าเนินการจด
ทะเบียนการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษทัและแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 3. 
เร่ืองวตัถุประสงค์ของบริษทัฯต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมีอ านาจแกไ้ข
และเพิ่มเติมถอ้ยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งนายทะเบียน ตลอดจนมีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ 
ท่ีจ  าเป็นหรือเก่ียวขอ้ง เพื่อใหก้ารด าเนินการจดทะเบียนดงักล่าวส าเร็จลุล่วง 
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ประธำนฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี  9  หรือไม่   
 

ซ่ึงมีผูถื้อหุน้มีค าถาม และมีขอ้คิดเห็น ดงัน้ี 

• คุณสฤษฏพ์งศ ์  เทศะบ ารุง : (ผูถื้อรับมอบฉนัทะ) สอบถาม ดงัน้ี 
วตัถุประสงคข์อ้ 48 ท่ีเพิ่มข้ึน ตอ้งไดรั้บการอนุญาตจากหน่วยงานใดหรือไม่ เช่น ตอ้งขอ

อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือไม่ 
• คุณมลฑล   อ่อนแผน : เลขานุการบริษทั เรียนช้ีแจง ดงัน้ี  

หลงัจากผูถื้อหุ้นอนุมติัในหลกัการแล้ว ทางบริษทัฯ จะยื่นเอกสารจดทะเบียนกบักรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เพื่อจดทะเบียนเพิ่มวตัถุประสงค์ ขอ้ 48 และหลงัจากได้รับหนังสือ
รับรองมาแลว้ จะด าเนินการยืน่หนงัสือเพื่อขอใบอนุญาตกบัทางธนาคารแห่งประเทศไทยต่อไป 

 

มติที่ประชุม   ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 
เห็นดว้ย 1,787,174,830 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 

รวม 1,787,174,830 100.00 
 

    หมายเหตุ  :  ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึน   
           จ  านวน   1   ราย   คิดเป็นจ านวนหุน้   2  หุ้น 
           รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน  1,183  ราย   คิดเป็น  1,787,174,830 หุน้ 
 

วำระที ่ 10 พจิำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ  
ประธำนฯ  :  ในวาระน้ี หากมีผู ้ถือหุ้น หรือผู ้รับมอบฉันทะประสงค์จะเสนอ หรือสอบถามเร่ืองอ่ืน ๆ      

นอกเหนือจากวาระท่ีก าหนดในหนงัสือเชิญประชุม  
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• คุณพรพิมล  ปฐมศกัด์ิ : (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถาม ดงัน้ี 
บริษทัมีแผนงานในการร่วมลงทุนในบริษทัเทคโนโลยี เช่น ฟินเทค หรือการ JV ธนาคาร เหมือน

บริษทัอ่ืน ๆ บา้งหรือไม่ อยา่งไร 
• คุณชูชาติ เพช็รอ าไพ : ประธานกรรมการบริหาร เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 

การ JV กบัฟินเทค บริษทัยงัไม่มีนโยบายในเร่ืองน้ี ส่วนการร่วมลงทุนกบัธนาคารมีติดต่อมาบา้ง 
จะเป็นในส่วนของธุรกิจรับช าระเงิน โดยบริษทัไดป้รึกษาและกบัทางทีมงานแลว้เห็นวา่ควรชะลอไว้
ก่อนจึงไดป้ฏิเสธไป  

ประธำนฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหเ้สนอขอ้คิดเห็นอีกหรือไม่  

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอข้อคิดเห็น หรือเสนอเร่ืองอ่ืนใดอีก  เลขานุการท่ีประชุม กล่าวสรุป
จ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาเขา้ร่วมประชุมสามญั ผูถื้อหุน้ประจ าปี  2565  มีรายละเอียด ดงัน้ี  

มาประชุมดว้ยตนเอง  47 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้   1,439,378,514 หุน้ 
รับมอบฉนัทะ         1,136 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้      347,796,316 หุน้ 

       รวม         1,183 รำย คิดเป็นจ ำนวนหุ้น   1,787,174,830     หุ้น 
คิดเป็น  84.30%    
 

และเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียง 
บริษทัฯ ขอเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทั้งหมดจากท่านผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี  โดยท่านสามารถ
ส่งบตัรลงคะแนนเสียงใหก้บัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ท่ีกล่องรับบตัรลงคะแนนบริเวณดา้นหนา้งาน 

ประธานฯ  เห็นวา่เป็นเวลาอนัสมควรแลว้  จึงไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีไดส้ละเวลามาร่วมประชุม
และอนุมติัขอ้เสนอของคณะกรรมการบริษทัฯ ในเร่ืองต่างๆดว้ยดี  

ปิดประชุมเวลำ  11.50  น.                                    
         ลงช่ือ _______________________  
                                                              (  อภิชาติ     เพง็ศรีทอง  )  
                                  ประธานกรรมการ 
นางสาวชลดา   ดิษฐเนตร 
ผูจ้ดบนัทึกการประชุม                                


